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SECUMAX 320 MDP
NR. 32000771

Metaaldetecteerbare 
kunststof
De metaaldetecteerbare 
SECUMAX 320 MDP is 
bijzonder geschikt voor 
sectoren en bedrijven 
waar veiligheid van het 
grootste belang is. Zelfs 
de allerkleinste delen van 
het snijgereedschap kun-
nen namelijk weer worden 
teruggevonden voordat 
uw producten ongewild 
verontreinigd raken.

Veiligheid voor alles
Het verborgen mesje en 
de afgeronde neus van het 
mes beschermen u en uw 
producten op betrouwbare 
wijze. Bovendien hebben 
we de kop van het mes 
versterkt zodat deze ge-
schikt is voor de meest 
veeleisende taken.

Vervangen eenvoudig 
gemaakt
Nog een pluspunt qua 
hantering en veiligheid: 
de nieuw vormgegeven 
mesjeswissel. Gewoon de 
meswisselknop er naar 
boven uit trekken en de 
afdekking optillen. Het aan 
4 kanten bruikbare mesje 
kan er nu direct worden 
uitgenomen.

Perfecte ergonomie
Voelt u het verschil? De 
nieuw gevormde greep 
met het vingervriendelijke 
silhouet past als gegoten. 
Comfortabel voor hand 
en arm is ook de vooraf 
ingestelde snijhoek die u 
ondersteunt bij het aan-
zetten en snijden.

Geoptimaliseerd snijden
Slechts twee voorbeelden: 
Het snijkanaal is nu zo ge-
vormd dat uw veiligheids-
mes het zojuist gesneden 
materiaal nog sneller weg-
ruimt. Ook schuine sneden 
lukken nu beter dan ooit. 
Uw voordeel: werken met 
minder krachtsinspanning.

Originele grootte



45°

Certificaten en onderscheidingen

NR. 192043 0,40 mm, breed snijvlak, 
                    roestvrij

 

Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Folie- en 
papierbanen

Kunststof 
strapbanden

Karton: 1-laags

Plakband Goederen in 
zakken

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Gemonteerd mesje

De belangrijkste snijmaterialen

Toepassing

Veilig verborgen mesje – de hoogste graad van veiligheid
Het mesje ligt veilig verborgen van goederen en handen. 
Hierdoor geniet u van de hoogste graad van veiligheid 
ten opzichte van snijwonden en beschadigde goederen.

COMBI reloaded. De nieuwe generatie. 
Metaaldetecteerbaar.
De SECUMAX COMBI MDP was als folie-expert 
altijd al een klasse apart – nu heeft hij zijn legi-
tieme opvolger gevonden. De nieuwe SECUMAX 
320 MDP valt op het eerste gezicht al direct op 
door zijn bijzondere design. Daarna zult u ook 
zijn innerlijke kracht weten te waarderen zoals 
de ten opzichte van zijn voorganger geperfecti-
oneerde ergonomie en de compleet vernieuwde 
mesjeswissel. En hoe staat het met de metaal-
detecteerbaarheid? Die maakte altijd al deel uit 
van de COMBI MDP – dat is niet veranderd.

Veiligheidstechniek

Hoogste veiligheid Metaal - 
detecteerbaar

Veilige 
mesjeswissel 
(dankzij magneet)

Hoge slijtvastheid

Bijzonder 
ergonomisch

4-voudig snijvlak

Snijdiepte Plakbandritser

Voor rechts- en 
linkshandigen

Oogje om te 
bevestigen

Roestvrij  



MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

CONTACT EN SERVICE
Wat onze snij-oplossingen nog veiliger maakt? 
Ons advies. Wij staan altijd voor u klaar en hel-
pen u met toepassingsvoorbeelden, opleidings-
materiaal en natuurlijk ook graag persoonlijk 
advies.

De volgende informatie vindt u op onze web-
site: www.martor.com

ERGONOMISCH.
PERFECT VOOR HET WERK.

SECUMAX 320 MDP
› Metaaldetecteerbare kunststof
› Veilig verborgen mesje
› Specialist voor folie en strapbanden
› Ergonomische greep
› GS-markering voor geteste veiligheid

Bestelnummer NR. 32000771.02

Verpakkingseenheid 1 in individuele doos 
(10 in de omverpakking)

Afmetingen in mm 158 x 13 x 56 mm

Basismateriaal Metaaldetecteerbare 
kunststof

Gewicht 58,8 g

Snijdiepte 4 mm

Vervangmesjes 
Verpakkingseenheid 
Afmetingen (L x W x thickness)

NR. 192043.66  
(10 in veiligheidsdispenser) 
26 x 18,5 x 0,40 mm

Certificaat GS-certificaat NR. 603646-
6680-55094-2018/1

GORDELTASJE M  MET CLIP NR. 9921

VERZAMELDOOS NR. 9810

WANDHOUDER VOOR 
 VERZAMELDOOS

NR. 9845

SAFEBOX NR. 108000

PRODUCTDETAILS

In een oogopslag: onze veiligheidsaffiche beeldt 
de belangrijkste functies af, ideaal voor uw 
werkplek.

Van de eerste snede tot het vervangen van het 
mesje: door onze video’s krijgt u een indruk hoe 
en waarvoor u het mes kunt gebruiken.

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigenschappen, 
bijzonderheden en meer over onze snijgereedschap-
pen vindt u op de technische specificatiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons 
servicenummer +49 212 73870-0

Toebehoren
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