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Ahol vágási feladatokat végeznek, ott előfordulhatnak balesetek. Egyrészt a dolgozó  

komolyan megsérülhet, másrészt a munkaadónak keletkezik plusz költsége. A vágási  

sérülések oka általában a munkavédelmi szempontból nem megfelelő eszköz használata. 

A megoldás: biztonsági vágók használata.

MIÉRT HASZNÁLJUNK BIZTONSÁGI VÁGÓKAT?

43.000

Számok és tények (Németország példáján)

Körülbelül ennyi vágóeszközzel kapcsolatos 
„bejelentésköteles munkahelyi baleset” volt 
2019-ben Németországban (forrás: Német 
Törvényes Balesetbiztosítás, 2020).

A kézi szerszámok használata során történő 
munkahelyi balesetek több mint fele a munkakés 
(általában nem optimális, mert nem biztonságos) 
használatára vezethető vissza (forrás: Német 
Törvényes Balesetbiztosítás, 2020).

58
baleset %

Minden vágóeszközzel kapcsolatos munka-
helyi baleset átlagosan 7,4 munkaképtelen 
napot eredményez (forrás: Élelmiszer- és  
Vendéglátóipari Szakmai Szövetség, 2016).

EURÓ
nap

A munkaadónak minden kiesett munkanap 
átlagosan kb. 500 eurójába kerül.

500 7,4
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A solingeni családi vállalkozás, a MARTOR - nemzetközi piacon vezető gyártóként és 

forgalmazóként – kiváló minőségű, biztonsági teszteléssel bevizsgált biztonsági vágók 

széles választékát kínálja. „Biztonsági vágó”, mert a termékek megbízható biztonsági 

technológiával vannak ellátva, ami a felhasználót és a csomagolt árut egyaránt védi.

MIÉRT A MARTOR BIZTONSÁGI VÁGÓIT HASZNÁLJUK?

A MARTOR-biztonsági technológiák

SECUNORM
Automatikus pengevisszahúzás
= Magasszintű biztonság

El az ujjakkal! A magas fokú bizton-
ságért. Amikor megkezdi a vágást, 
engedje el a pengekinyomót! Így a 
vágás után a penge újra eltűnik a 
nyélben.

A penge fedett, nem érhet hozzá 
sem Önhöz, sem az árujához.  
Önt nem érheti vágási sérülés és 
egyidejűleg az áruja is védve van.  
Ez a legmagasabb szintű biztonság.

SECUPRO
Teljesen automatikus pengevisz-
szahúzás = Nagyon magas szintű 
biztonság

Az intelligens vágószerszám: Amint 
a penge elhagyja a vágott anyagot, 
magától visszahúzódik a nyélbe – 
anélkül, hogy Ön bármit is tenne. 
Ezt nevezzük „nagyon magas szintű 
biztonságnak”.

SECUMAX
Fedett penge
= Legmagasabb szintű biztonság

A MARTOR biztonsági vágók az Önt fenyegető balesetveszélyt csökkentik.  

Használatuk különösen kényelmes, hatékony és sokoldalú. A következőkben példákat 

talál a leggyakoribb vágási feladatokra – illetve válogatást mutatunk be az ezekhez  

az alkalmazásokhoz a leginkább megfelelő MARTOR-termékekből. További vágási  

megoldásokat a www.martor.com weboldalon talál.

LEGYEN MINDIG KÉZNÉL A MEGFELELŐ VÁGÓSZERSZÁM.

LOGISZTIKA
Fóliák és pántolószalagok
Kartondobozok
Áruvédelem
Egyszer használatos vágók

GYÁRTÁS
Vastagabb anyagok
Zsákáru
Fólia,- és papírrétegek
Tekercsáru
Lefejtés
Élelmiszer- és gyógyszeripar

SPECIALITÁSOK
Reklámhordozók
Speciális területekre

KIEGÉSZÍTŐK
Minden, amire még a biztonságos vágáshoz  
szükség van

TÖBBLETÉRTÉK
A MARTOR-szolgáltatások

VÁLASZTÉK
Az összes MARTOR biztonsági vágó
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BIZTONSÁGI VÁGÓ
FÓLIÁKHOZ ÉS PÁNTOLÓSZALAGOKHOZ.

A fóliák vágását legjobb, ha megfeszített fóliákon végzi, a 

pántolószalagokat 45°-os szögben vágja el. Minden továb-

bi tennivalót elvégeznek SECUMAX-termékeink, melyek a  

vágandó anyagot ügyesen a fedett pengéhez vezetik. 

• Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•  6 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge
•  Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, újszerű pengefej és pótpenge

• Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   7 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge 
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Leszorítókeret és ragasztószalag-hasító

• Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   4 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
• Előnyök: Soft-Grip markolat és ragasztószalag-hasító

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUMAX 320 32000110.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) SECUMAX PENGE NO. 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 45
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BIZTONSÁGI VÁGÓ
KARTONDOBOZOKHOZ.

1, 2 vagy 3 rétegű? Fedél-eltávolítás, pántolószalag  

elvágása vagy ablakvágás? Amennyire sokoldalú a  

karton (mint mindenhol jelen lévő csomagolóanyag), 

pont annyira rugalmasak és megbízhatóak a termékeink 

– bármilyen szükséges vágástípushoz.

•  Alumíniumból készült 
•   21 mm-es vágásmélység
•  Teljesen automatikus pengevisszahúzás 
•   Nagyon magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, könnyedén működő  

markolatkapcsoló és biztosítókapcsoló
•  Ideális legfeljebb 3 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz  

•  Alumíniumból készült 
•   17 mm-es vágásmélység
•  Automatikus pengevisszahúzás
•   Magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Soft-Grip markolat és kétoldalú pengekinyomó
•  Ideális legfeljebb 3 rétegű kartonokhoz és még sok  

minden máshoz  

• Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
• 15 mm-es vágásmélység
• Automatikus pengevisszahúzás
• Magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: könnyedén működő markolatkapcsoló és  

biztosítókapcsoló
•  Ideális legfeljebb 3 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz  

• Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   6 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, újszerű pengefej és  

pótpenge
•  Ideális legfeljebb 2 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz 

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUMAX 350 350001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) SECUMAX PENGE NO. 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) TRAPÉZ PENGE NO. 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) TRAPÉZ PENGE NO. 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) TRAPÉZ PENGE NO. 5232
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SECUMAX 350 •  Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   6 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge 
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, újszerű pengefej és pótpenge

SECUPRO MARTEGO • Alumíniumból készült 
•   9 mm-es vágásmélység
•  Teljesen automatikus pengevisszahúzás
•  Nagyon magas szintű munkabiztonság és magas szintű 

áruvédelem
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, könnyedén működő markolat-

kapcsoló és biztosítókapcsoló

SECUNORM 500 (5 mm) • Alumíniumból készült
•   5 mm-es vágásmélység
•  Automatikus pengevisszahúzás 
•  Magas szintű munkabiztonság és nagyon magas szintű 

áruvédelem
•  Előnyök: Soft-Grip markolat és kétoldalú pengekinyomó

BIZTONSÁGI VÁGÓK
KÖZÉPPONTBAN AZ ÁRU VÉDELME.

A sérült áru mindig bosszantó és költséges dolog. Hogy 

kicsomagolás közben ne történjen baleset, fedett pengéjű 

biztonsági vágók használatát javasoljuk. Vagy használjon 

nagyon kicsi vágásmélységű vágókat.
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Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUMAX 350 350001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) SECUMAX PENGE NO. 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) TRAPÉZ PENGE NO. 65232
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SECUMAX 145 • Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   4 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
• Előnyök: két vágóél
• Ideális 1 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz

• Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   6 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
• Előnyök: két vágóél, hasító és felülettisztító
•  Ideális legfeljebb 2 rétegű kartonokhoz és még sok minden 

máshoz 

SECUNORM SMARTCUT • Műanyagból készült 
•   12 mm-es vágásmélység
•  Automatikus pengevisszahúzás 
•   Magas szintű munkabiztonság
• Előnyök: kétoldalú pengekinyomó
•  Ideális legfeljebb 2 rétegű kartonokhoz és még sok minden 

máshoz 

SECUMAX 150
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BIZTONSÁGI VÁGÓK 
EGYSZER HASZNÁLATOS VÁGÓK.

Az egyszer használatos vágóknak is megvan a maguk 

előnye. Legtöbbször kicsik, könnyűek és kedvező árfek- 

vésűek. Pengecserére nincs szükség. Ugyanakkor – mint 

pl. a SECUMAX 150 – gyakran rengeteg  

izgalmas funkcióval is bírnak.

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUMAX 145 145001.12 10 db kartondobozban (ömlesztve)  Nem cserélhető, vastagság: 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 db kartondobozban (ömlesztve)  Nem cserélhető, vastagság: 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 egyedi kartonban (20 db kés gyűjtőkartonban) Nem cserélhető, vastagság: 0,63 mm
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Gumiszőnyeghez vagy padlószőnyeghez használjon kiváló 

teljesítményű eszközt, mint pl. a SECUPRO 625. Habanyag, 

polisztirol vagy építőipari habanyag esetén különösen az 

XL vagy XXL méretű pengehossz érvényesül igazán. 
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BIZTONSÁGI VÁGÓK
VASTAGABB ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ.

SECUPRO 625
•  Alumíniumból készült
•   21 mm-es vágásmélység
•  Teljesen automatikus pengevisszahúzás
• Nagyon magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, könnyedén működő  

markolatkapcsoló és biztosítókapcsoló
•  Ideális vastagabb anyagokhoz (gumi, padlószőnyeg stb.) és 

még sok minden máshoz 

•  Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•  73 mm-es vágásmélység, alternatívaként hullámcsiszolt pengével
•  Automatikus pengevisszahúzás
•   Magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, nagy felületű pengekinyomó és 

biztosítókapcsoló
•  Ideális vastagabb anyagokhoz (habanyag, polisztirol stb.) és  

még sok minden máshoz

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • Alumíniumból készült
•   36 mm-es vágásmélység
• Automatikus pengevisszahúzás 
•   Magas szintű munkabiztonság
• Előnyök: nagy felületű pengekinyomó
•  Ideális vastagabb anyagokhoz (habanyag, polisztirol stb.) és 

még sok minden máshoz

STYROPOR PENGE NO. 379 (Fogazott él)

STYROPOR PENGE NO. 79

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUPRO 625 625001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) TRAPÉZ PENGE NO. 60099

SECUNORM 540 54000410.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) STYROPOR PENGE NO. 7940

SECUNORM 380 380001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) STYROPOR PENGE NO. 79

SECUNORM 380 380005.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) STYROPOR PENGE NO. 379 (Fogazott él)
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BIZTONSÁGI VÁGÓ / OLLÓ  
ZSÁKOS ÁRUHOZ.

Zsákok készülnek papírból, műanyagból stb. Ehhez olyan 

szerszámra van szüksége, amellyel célzottan bele tud szúrni 

a zsákba. Ezekkel a szerszámokkal a por, granulált és folyé-

kony anyagokat tartalmazó zsákokat is könnyedén nyithat.

G
YÁ

R
TÁ

S

SECUMAX 564 •  Rozsdamentes acélból és üvegszál-erősítésű műanyagból 
készült

• 80 mm-es vágáshossz
• Speciálisan csiszolt, elöl lekerekített vágóélek 
•   Maximális munkavégzési biztonság 
•  Előnyök: Soft-Grip markolat és nyílás a hüvelykujj számára

SECUMAX 350 •  Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   6 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge 
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, újszerű pengefej és pótpenge

• Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   7 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge 
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Leszorítókeret és ragasztószalag-hasító

SECUMAX EASYSAFE

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 45

SECUMAX 564 564001.00 1 önkiszolgáló kartonon (10 db olló gyűjtőkartonban) 

SECUMAX 350 350001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) SECUMAX PENGE NO. 3550
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BIZTONSÁGI VÁGÓK
FÓLIA- ÉS PAPÍR VÁGÁSÁHOZ.

Problémás anyagok: vannak anyagok, amik vágás közben 

összegyűrődhetnek vagy elszakadhatnak. Ezért speciális 

eszközeinket leszorítókerettel láttuk el. A kés orra és a 

csúszótalp segítenek a pontos vágásban.
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BIZTONSÁGI VÁGÓK
TEKERCSÁRU VÁGÁSÁHOZ.

Levágná a papírtekercs végét? Vagy ismét egy hosszra 

vágná a papírt miután felszakította a tekercset? A hosszú, 

stabil pengével felszerelt SECUNORM 380 eszköz legyen  

az első választása.
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•  Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   73 mm-es vágásmélység
•  Automatikus pengevisszahúzás 
•   Magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, nagy felületű pengekinyomó és 

biztosítókapcsoló

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUNORM 380

•   Üvegszál-erősítésű műanyagból készült 
•   7 mm-es vágásmélység
•   Fedett penge 
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Leszorítókeret és ragasztószalag-hasító

• Műanyagból készült 
•   7 mm-es vágásmélység
•  Fedett penge 
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Leszorítókeret és fémből készült csúszótalp

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 önkiszolgáló kartonon (5 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 37040

SECUNORM 380 380001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) STYROPOR PENGE NO. 79
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BIZTONSÁGI VÁGÓK
FÓLIA- ÉS PAPÍR VÁGÁSÁHOZ.

BIZTONSÁGI VÁGÓK
LEFEJTÉSHEZ.

Ahhoz, hogy a tekercshüvelyt ismét hasznosíthassuk, a 

papír- és fóliamaradványokat el kell távolítani, vagyis: le 

kell hámozni azokat. Ez az „erővágás” kategóriába tartozik. 

Használja ehhez a művelethez „nehéz súlyú” késeinket.
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BIZTONSÁGI VÁGÓK
TEKERCSÁRU VÁGÁSÁHOZ.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• Alumíniumból készült 
•   21 mm-es vágásmélység
•  Teljesen automatikus pengevisszahúzás 
•   Nagyon magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, könnyedén működő  

markolatkapcsoló és biztosítókapcsoló

• Alumíniumból készült 
•   17 mm-es vágásmélység
•  Teljesen automatikus pengevisszahúzás 
•   Nagyon magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Soft-Grip markolat és kétoldalú pengekinyomó

• Alumíniumból készült 
•   9 mm-es vágásmélység
•  Teljesen automatikus pengevisszahúzás
•   Nagyon magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Soft-Grip markolat, könnyedén működő  

markolatkapcsoló és biztosítókapcsoló

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUPRO 625 625001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) TRAPÉZ PENGE NO. 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) TRAPÉZ PENGE NO. 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 92
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BIZTONSÁGI VÁGÓK
ÉLELMISZER- ÉS GYÓGYSZERIPAR SZÁMÁRA.

A gyártási folyamatba bekerülő idegen testek óriási koc-

kázattal járnak. Praktikus ellenintézkedés: Fémdetektorral 

érzékelhető biztonsági vágók, melyeket a legkisebb dara-

bokra szétaprózódva is megtalálhatunk.
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SECUMAX 320 MDP • Fémérzékelővel kimutatható műanyagból készült 
•   4 mm-es vágásmélység
• Fedett, rozsdamentes penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Soft-Grip markolat és ragasztószalag-hasító
•  Ideális fóliákhoz, műanyag pántolószalagokhoz és még sok 

minden máshoz

• Fémérzékelővel kimutatható műanyagból készült 
•   4 mm-es vágásmélység
• Fedett, rozsdamentes penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: két vágóél
•  Ideális 1 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz

SECUMAX POLYCUT MDP • Fémérzékelővel kimutatható műanyagból készült 
•   3 mm-es vágásmélység
• Fedett, rozsdamentes penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: Hosszú hegyes orr a vágandó anyagba való  

bevezetéshez
• Ideális fóliákhoz, papírhoz és még sok minden máshoz

SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP • Fémérzékelővel kimutatható műanyagból készült 
•   6 mm-es vágásmélység
• Fedett, rozsdamentes penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
• Előnyök: Ujjnyílás
• Ideális fóliákhoz és zsinórokhoz

SECUMAX 145 MDP

• Fémérzékelővel kimutatható műanyagból készült 
•   4 mm-es vágásmélység
• Fedett, rozsdamentes penge
•   Maximális munkavégzési biztonság és áruvédelem
•  Előnyök: két vágóél
•  Ideális 1 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz

SECUMAX 150 MDP
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Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 192043

SECUMAX 150 MDP 150007.12 10 db kartondobozban (ömlesztve)  Nem cserélhető, vastagság: 0,30 mm

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 db kartondobozban (ömlesztve)  Nem cserélhető, vastagság: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 10 db kartondobozban (ömlesztve)  Nem cserélhető, vastagság: 0,30 mm

SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP 307.08 csomagolás nélkül (50 db kés gyűjtőkartonban) Nem cserélhető, vastagság: 0,30 mm

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) STYROPOR PENGE NO. 17940

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) TRAPÉZ PENGE NO. 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 egyedi kartonban (20 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 145

SECUNORM SMARTCUT MDP 110700.02 1 egyedi kartonban (20 db kés gyűjtőkartonban) Nem cserélhető, vastagság: 0,63 mm

•  Lakkozás nélküli alumíniumból és fémérzékelővel kimutatható 
műanyagból készült 

•   21 mm-es vágásmélység
•  Automatikus pengevisszahúzás
•   Magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Egyoldalú pengekinyomó és rozsdamentes penge
• Ideális legfeljebb 3 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz 

•  Rozsdamentes acélból és fémérzékelővel kimutatható 
műanyagból készült 

•   9 mm-es vágásmélység
•  Automatikus pengevisszahúzás 
•   Magas szintű munkabiztonság
• Előnyök: Kétoldalú pengekinyomó, rozsdamentes penge
•  Ideális legfeljebb 2 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz 

• Fémérzékelővel kimutatható műanyagból készült 
•   12 mm-es vágásmélység
• Automatikus pengevisszahúzás
•   Magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Kétoldalú pengekinyomó és rozsdamentes penge
•  Ideális legfeljebb 2 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

•  Lakkozás nélküli alumíniumból és fémérzékelővel kimutatható 
műanyagból készült 

•   36 mm-es vágásmélység
•  Automatikus pengevisszahúzás
•   Magas szintű munkabiztonság
•  Előnyök: Egyoldalú pengekinyomó és rozsdamentes penge
•  Ideális legfeljebb 3 rétegű kartonokhoz és még sok minden máshoz 

SECUNORM PROFI40 MDP
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BIZTONSÁGI VÁGÓK
REKLÁMCÉLOKRA.

Számtalan biztonsági vágónk egyedi mintával nyomtatha-

tó – szimpatikus és intelligens módon reklámozva ezzel az 

Ön vállalatát, márkáját vagy céljait. Természetesen haté-

kony és biztonságos vágásra is képesek ezek az eszközök.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

ÖT JÓ OK: 

Újszerűség 
Újszerű vágószerszám – made in Solingen? A piacvezető 
cégtől? Reklámüzenetével ellátva? Biztos, hogy nincs min-
denkinek.

Hasznosság 
Reklámvágóink minden nap használatban vannak. Csoma-
golások kibontásához vagy a legkülönbözőbb anyagok vá-
gásához.

Biztonság 
Ahogy a termék neve is mondja: Biztonsági vágóinkat –  
a felhasználó védelme érdekében – megbízható biztonsági 
technológiával láttuk el.

Hosszú élettartam 
Reklámvágóink nem trükkös eszközök. Épp ellenkezőleg: 
minőségi termékek, melyekkel ügyfeleink és dolgozóink 
hosszú ideig dolgozhatnak majd.

Elégedettség 
Mindkét oldalon! Ajándék jellegével kiemelkedik a tömegből. 
Aki ajándékba kapja, olyan terméket tudhat magáénak, ami-
vel tényleg kezdhet valamit.

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 egyedi kartonban (10 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 92

SECUNORM 175 175001.92 1 egyedi kartonban (20 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 egyedi kartonban (20 db kés gyűjtőkartonban) IPARI PENGE NO. 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 egyedi kartonban (20 db kés gyűjtőkartonban) Nem cserélhető, vastagság: 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Egyszer használatos vágókés műanyagból 
• Szilikontubusok nyitásához
• Előnyök: két penge és védősapka
•  Ideális a tubus kinyitásához és a csővég méretre vágásához

SCRAPEX ARGENTAX • Felülettisztító műanyagból 
• 39 mm-es hántolási felület
• Előnyök: Védősapka
•  Ideális címkék, ragasztómaradványok és még sok minden 

más eltávolításához

VÁGÓSZERSZÁMOK
SPECIALITÁSOK.

A MARTOR-nál ezeket is megtalálja: Vágókések, sorjázó 

kések, szikék vagy felülettisztítók, melyek mindegyike  

lefed egy bizonyos alkalmazási területet. Itt csak 

néhány lehetőséget mutatunk be.

TRIMMEX CERACUT • Sorjázó kés műanyagból
• Előnyök: Kerámia penge
• Ideális műanyag-, gumi- és fémsorják eltávolításához

Termék Rendelésszám Csomagolási egység Szerelt penge

ARGENTAX RAPID 594.03 1 egyedi önkiszolgáló kartonban
(10 db kés gyűjtőkartonban) 

Nem cserélhető, vastagság: 0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 egyedi kartonban  
(10 db felülettisztító gyűjtőkartonban) 

KENGYELES PENGE NO. 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 önkiszolgáló kartonon
(10 db kés gyűjtőkartonban) 

KERÁMIA PENGE NO. 170
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•  Rugalmas, strapabíró nejlonból készült övtáskák (S, M és 
L méretben)

•  MARTOR vágószerszámai biztonságos tárolásához és 
szállításához

• Külön tárolók a pengék csomagolásához, ceruzának stb.
• Rögzítés kapoccsal vagy tépőzárral

• Erős, öngyógyuló műanyagból készült vágóalátétek
• Kézi vágási munkákhoz alátétnek
•  A négy nagyobb alátétnél méretbeosztással (cm/ 

hüvelyk)

•  Nagy, stabil műanyagdoboz a használt acél- és kerá-
miapengék gyűjtésére

•  Fedél a tele doboz végleges lezárásához, majd a doboz 
ártalmatlanítása a maradék hulladékkal

•  Fali tartó (külön rendelhető) a falakra, csövekre és  
oszlopokra való rögzítéshez

PRAKTIKUS KIEGÉSZÍTÉS: A BIZTONSÁGOS  
VÁGÁSHOZ MÉG SZÜKSÉGES TERMÉKEK

A tartozék is a biztonság része. A szó lehető legjobb értel-

mében. Tartozékaink gondoskodnak róla, hogy vágószer-

számait biztonságosan tárolhassa, megóvja a felületeket, 

illetve, hogy a használt pengéket optimálisan ártalmatla-

níthassa.

S, M, L MÉRETŰ ÖVTÁSKÁK

VÁGÓALÁTÉTEK

HASZNÁLTPENGE-GYŰJTŐ

Termék Rendelésszám Csomagolási egység

ÖVTÁSKA CSIPTETŐVEL S 9920.08 csomagolás nélkül (1) (10 db övtáska csiptetővel gyűjtőkartonban) 

ÖVTÁSKA CSIPTETŐVEL M 9921.08 csomagolás nélkül (1) (10 db övtáska csiptetővel gyűjtőkartonban) 

ÖVTÁSKA CSIPTETŐVEL L 9922.08 csomagolás nélkül (1) (10 db övtáska csiptetővel gyűjtőkartonban) 

VÁGÓLAP 870 x 620 mm 3001.06 1 műanyag zacskóban 

VÁGÓLAP 620 x 440 mm 3002.06 1 műanyag zacskóban 

VÁGÓLAP 440 x 320 mm 3003.06 1 műanyag zacskóban 

VÁGÓLAP 320 x 230 mm 3004.06 1 műanyag zacskóban 

VÁGÓLAP 210 x 148 mm 3005.06  1 műanyag zacskóban 

HASZNÁLTPENGE-GYŰJTŐ 9810.08 csomagolás nélkül (1)
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AZ ÖN NAGY LEHETŐSÉGE:
A MARTOR-SZOLGÁLTATÁSOK.

Jelen katalógus segítségével egy értékes tájékoztató 

anyagot tarthat a kezében. Hogy minden segítséget  

megkapjon, fogadja szíves meghívónkat a biztonsá gos 

vágáshoz szükséges eszközökkel kapcsolatos egye dülálló, 

vevőszolgálatunk* igénybevételére.

Személyes gondoskodás
A MARTOR cégnél az Ön személyes kapcsolattartói várják Önt az ügyfél
szolgálaton. Ilyenkor felveszi a megbízást, vagy részletesen tájékoztatja  
termékeinkkel kapcsolatban. Minden művelet megbízható MARTOR- 
minőségben és a MARTOR cégre jellemző ügyfélorientált magatartásnak 
megfelelően történik.

Helyszíni tanácsadás
A telefonos tanácsadás kiegészítéseként műszaki tanácsadóink digitális mó-
don, illetve a helyszínen is rendelkezésükre állnak. Hozzáértő és professzio-
nális – a legkisebb „vágási trükktől” egészen az átfogó munkahelyi bejárásig, 
ha összetett vágási megoldásokról van szó.

Tájékoztató médiumok
A katalógusok és prospektusok számunkra az alapkövetelmény részei. De a 
MARTOR-biztonsági posztereket ismeri-e már? Egyedi kialakítású használati 
útmutatónkat? Vagy esetleg MARTOR-oktatóvideóinkat? A tájékoztató anya-
gaink segítségével hosszútávon fenntartható vágási megoldásokat nyújtunk 
az Ön cégének. Ez a MARTOR szolgáltatás.

Oktatás és továbbképzés
Célunk az Ön munkabiztonságának növelése. Műszaki tanácsadóink oktatják 
felhasználóikat és továbbképzést tartanak számukra, vagy részt vesznek válla-
lata biztonság témájú napjain, cégen belüli vásárain stb. Ezen kívül munkatársai 
– tájékoztató médiumaink, például az oktatóvideók segítségével – begyakorol-
hatják a biztonsági vágók szakszerű kezelését,  ami ugyancsak az új szerszámok 
elfogadását igényli.

Gyors szállítás
A MARTOR cég gyorsan, megbízhatóan szállít a solingeni raktárból; vagy – te-
lephelye szerint – világszerte jelen lévő értékesítési partnereink egyike fogja Önt 
áruval ellátni. Ha majd kezében tartja biztonsági vágóját, fel fog tűnni Önnek a 
kiváló minőségű darabonkénti csomagolás és a többnyelvű használati útmutató – 
a MARTOR számára ez is a profizmus egyfajta kifejezésmódja.

* különböző kifejezésmód, ország, ill. régió szerint
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AZ ÖN VÁLASZTÉKA:
AZ ÖSSZES MARTOR BIZTONSÁGI VÁGÓ ÁTTEKINTÉSE.

Az ajánlott termékeken kívül rengeteg további mindentudó 

eszköz és speciális eszköz szerepel kínálatunkban. Mivel 

alapvető kompetenciánk a biztonságos vágás, itt még egy-

szer egy pillanat alatt áttekintheti az összes biztonsági vá-

gónkat és ollónkat.
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SECUMAX (Fedett penge, olló)

SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX 150 SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE SECUMAX OPTICUT SECUMAX OPTICUT SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX SECUMAX COUPPY SECUMAX POLYCUT SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565 SECUMAX 564 SECUMAX 363

SECUPRO (Teljesen automatikus pengevisszahúzás)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE
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Az optimális vágási eredmény elérése érdekében javasolt 

a kiváló minőségű eredeti MARTOR-pengék használata. 

Majdnem minden biztonsági vágóhoz több változatban 

kapható penge, pl. rozsdamentes vagy kerámiából készült 

kivitelben is.
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SECUNORM (Automatikus pengevisszahúzás)

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175 SECUNORM HANDY

SECUNORM SMARTCUT SECUNORM MULTISAFE

MENTŐSZERSZÁMOK (Fedett penge)

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

MDP-VÁGÓK (Fedett penge | Automatikus pengevisszahúzás)

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUNORM PROFI40 MDP SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP
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12.2021 | Printed in Germany.
Műszaki változtatások joga fenntartva.

KÉRDÉSEI, KÍVÁNSÁGAI:
SZEMÉLYRE SZABOTT VÁLASZAINK.

Az Ön speciális vágási igényére nem találta 
meg a választ? Nem gond. Hiszen ez nem  
jelenti azt, hogy ne találnánk optimális  
MARTOR-megoldást erre a problémára is.  
Vegye fel velünk a kapcsolatot.

További információ weboldalunkon található: 
www.martor.com.

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


