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BIZTONSÁGRA HANGOLVA.
AZ ÖN HULLÁMHOSSZÁN.

Mi teszi még biztonságosabbá vágási megoldásainkat? Tanácsadásunk. Mindig elérhetők
vagyunk, és segítünk Önnek alkalmazási példákkal, oktatási anyagokkal és természetesen
személyesen is.
A következő információkat megtalálja weboldalunkon: www.martor.com

BIZTONSÁGI VÁGÓK,
SORJÁZÓK, FELÜLETTISZTÍTÓK,
OLLÓK, IPARI PENGÉK.

info@protektor2001.hu
www.protektor2001.hu
Egy pillantásra: Biztonsági plakátjaink a legfontosabb funkciókat és a helyes használatot
ábrázolják – ideális az Ön munkahelye számára.
Az első lépéstől a penge cseréjéig: Videófilmjeink
ízelítőt adnak Önnek arról, hogy hogyan és mire
használhatja fel a vágóinkat.

Minden, amit Ön tudni szeretne: a méreteket,
tulajdonságokat, különös jellemzőket és
sok minden mást is megtalál a műszaki adatlapokon.
Van még kérdése? Az ügyfélszolgálati telefonszámon elérhet bennünket +36 1 323 0523

WWW.MARTOR.COM

Hivatalos MARTOR Partner Magyarországon
PROTEKTOR 2001 KFT | 1089 Budapest | Korányi Sándor u. 3/b. | Magyarország
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BIZTONSÁG A MUNKAHELYEKEN.
EGYRE MAGASABB SZINTEN.

Biztonsági technológiák

Fedett penge (VLK)
A penge fedett, nem érhet sem Önhöz,
sem az árujához. Ez a legmagasabb szintű
biztonság.

Vágás kockázat nélkül? Ez egy kissé ellentmondásos. Az elmúlt években, évtizedekben
arra koncentráltunk, hogy megoldjuk ezt az
ellentmondást. 1976-ban kifejlesztettük a
PROFI-t, amely az első TÜV minősített biztonsági vágó volt a világon. Az volt a célunk,
hogy folyamatosan javítsuk azt, ami már
egyébként is jó volt. Az automatikus pengevisszahúzást teljesen automatikussá tettük.
A termékválasztékunk csúcsán pedig a fedett
pengés vágók találhatók, amelyek a legmagasabb biztonsági szintet képviselik.
A TÜV által tanúsított biztonsági vágóink
mértékadók a munkahelyi vágásbiztonság
területén. Számos szabadalom bizonyítja innovációs képességeinket. A biztonsági technológiákat állandóan tökéletesítjük. Önökkel
együtt alakítjuk ki új elképzeléseinket, hogy
mindig megtaláljuk az optimális vágásbiztonsági megoldásokat. Ezek között nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy hogyan tehetjük
még egyszerűbbé és biztonságosabbá a
pengecserét.
Ezen kívül egyre jobban odafigyelünk a „felhasználó-központúság” témájára. Elsősorban
új termékeink működnek ennek nagyköveteként – pl. jobb ergonómiával vagy új, modern
dizájnnal.

Teljesen automatikus pengevisszahúzás (VK)
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”.

További információért és a teljes választék
megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu

Automatikus pengevisszahúzás (AK)
El az ujjakkal! – A magas szintű biztonságért. Amikor megkezdi a vágást, engedje
el a pengekinyomót! Így a vágás után a
penge újra eltűnik a nyélben.
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További információért és a teljes választék megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu
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SECUMAX COMBI
NO. 109137

Teljesítmény és biztonság.
A SECUMAX COMBI a mi fóliavágó specialistánk.
Síkfólia, zsugorfólia, stretchfólia? Vastag vagy
vékony? Bármilyen! És a rejtett penge nem jelent
sérülési veszélyt sem Önre, sem az árujára.
Ez az amit „maximális biztonságnak“ nevezünk.
Ha egy erősebb pengével szerelt változatot választ, könnyedén vághat pántoló szalagokat is.

TERMÉKJELLEMZŐK
Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

Szerelt penge

Használat

SECUPRO MARTEGO
NO. 122001

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!

TERMÉKJELLEMZŐK

Kiegészítők

Műszaki jellemzők

A legmagasabb igényeknek is megfelel.
Az erőteljes, kényelmes, markolatkapcsolós biztonsági csomagbontó sokoldalú felhasználásra
alkalmas. Hatékonyan vágja a pántolószalagot,
fóliát és a hullámkartont. Nemcsak jobb- és
balkezesek, de a nagyon erős kezűek számára
is alkalmas.

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!
Fő vágási anyagok

Szerelt penge

Használat

ÖVTÁSKA
NO. 9920

ÖVTÁSKA
NO. 9921




NO. 37040
0,40 mm

NO. 92
0,40 mm

SECUMAX 350
NO. 350001

Hogy öröme legyen a munkában!
Az új SECUMAX 350 a biztonság, a sokoldalúság és a kényelem kombinációja. Könnyedén
vághat különféle csomagolóanyagokat: fóliát,
pántolószalagot, kétrétegű kartont és ragasztószalagot. Az újszerű pengekialakítás és az
egyszerű pengecsere is a hatékonyságot és a
biztonságot szolgálja.

TERMÉKJELLEMZŐK
Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

Szerelt penge

Használat

SECUPRO 625
NO. 625001

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!

TERMÉKJELLEMZŐK

Kiegészítők

Műszaki jellemzők

Hosszú markolatkapcsoló. Hosszú penge.
Hatékony, kényelmes vágás.
Az új SECUPRO 625 az ergonomikus markolatkapcsolós vágószerszámaink csúcsterméke.
Minősítése egyértelmű: kiváló. Hiszen benne
együtt megtalálja mindazt, amit a profi felhasználó kíván: az alumínium markolatot. Könnyen
járó reteszt a penge kioldásához. Különösen
nagy vágásmélységet teljesen automata pengevisszahúzással. Kényelmes pengecserét. És
mindemellett azt a biztonságos érzést, hogy
magas minőségű szerszámot tart a kezében.

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!
Fő vágási anyagok

Szerelt penge


NO. 3550
0,30 mm
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További információért és a teljes választék megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu

Használat

Kiegészítők
ÖVTÁSKA
NO. 9922

ÖVTÁSKA
NO. 9920

4

Kiegészítők

NO. 60099
0,63 mm

További információért és a teljes választék megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu
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SECUNORM PROFI LIGHT
NO. 123001

A különlegesen könnyű nehézsúlyú.
A SECUNORM PROFI LIGHT a PROFI család legújabb sarja. Néhány grammal könnyebb, mert a
nyele műanyagból készül. A vágási tulajdonságaira nézve viszont ő is egy „nehézsúlyú“. Majdnem minden vágási célra alkalmas. A hosszú
pengekimenet következtében igen hatékony
vágóeszköz. A vágóhoz rendkívül széles cserepenge kollekció tartozik.

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!

TERMÉKJELLEMZŐK
Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

Szerelt penge

Használat

Kiegészítők
ÖVTÁSKA
NO. 9920



NO. 5232
0,63 mm

SECUNORM 380
NO. 380001

Mély vágás. Magas minőség.
Hosszú penge! Biztonság? Ez régóta komoly kihívás. De csak mostanáig! Az új SECUNORM 380 a
világ első közel 8 cm-es pengekimenettel rendelkező biztonsági vágója, amely automatikus pengevisszahúzó szerkezettel rendelkezik. Így, ha Ön
a szokásos rögzített pengéjű vágó alacsony kockázatú alternatíváját keresi, ebben megtalálja. És
ami még fontos: egy biztonsági csap garantálja,
hogy a penge ne csúszhasson ki a nyélből.

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!

TERMÉKJELLEMZŐK
Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

Szerelt penge

Használat

Kiegészítők
ÖVTÁSKA
NO. 9920
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NO. 7940
0,50 mm

További információért és a teljes választék megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu

TOVÁBBI TERMÉKEK
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SCRAPEX ARGENTAX
NO. 46144

Jó fogás – nagy teljesítmény.
Nagy teljesítményű tisztítókés extra méretű,
kényelmes, kerek nyéllel. A szükséges biztonságról a tartozékként szállított kék színű élvédő
gondoskodik.

TERMÉKJELLEMZŐK
Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

Szerelt penge

Használat

TRIMMEX SIMPLASTO
NO. 35134

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!

TERMÉKJELLEMZŐK

Kiegészítők

Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

Szerelt penge



TRIMMEX CURVEX
NO. 510

Sorjáról sorjára – sima kör.
Kontúrkövető, forgópengével szerelt sorjázó.
A kétvégű pengetartó betét két különböző pengetengely átmérő használatára (2,6 mm és 3,2
mm) alkalmas és 95 mm hosszúságra kihúzható, hogy a nehezen hozzáférhető helyekre is elérjen. Ideális kerek és egyenes acél, alumínium,
vörösréz és műanyag élek tisztítására.

TERMÉKJELLEMZŐK
Szerelt penge

Használat

SECUMAX 564
NO. 564001

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!

TERMÉKJELLEMZŐK

Kiegészítők

Műszaki jellemzők

Nagyujjat fel - a különösen hosszú vágásokhoz.
A SECUMAX 564-et a nagyujj-nyílás és az extrahosszúságú élek jelemzik. Ez a biztonsági olló
nagyon jól kontrollálható vágást tesz lehetővé.
A hosszú él miatt pedig néhány mozdulattal
szétvágható az anyag.

Fő vágási anyagok
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Biztonsági technológia
A vágóélek nem szögben,
hanem vízszintesen vannak
élezve. Ez azt jelenti, hogy
ujjai nicsenek veszélyben.
Következésképpen a bizton
sági ollóink a SECUMAX
(maximális biztonság) előneve.

NO. 791
2,60 mm

További információért és a teljes választék megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu

Kiegészítők

NO. 34
0,50 mm

HASZNÁLTPENGE-GYÜJTÖ
NO. 9810
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Használat

HASZNÁLTPENGE-GYÜJTÖ
NO. 9810

NO. 44
0,30 mm

Fő vágási anyagok

TERMÉKVIDEÓ
HONLAPUNKON!

HASZNÁLTPENGE-GYÜJTÖ
NO. 9810



Műszaki jellemzők

A pontos és hatékony munkához.
Sorjázószerszám ergonómikus, csúszásmentes
nyéllel, ikercsavaros pengerögzítővel.
Finom és pontos kivágásokhoz vagy különböző
műanyag alkatrészek sorjázásához kiválóan alkalmas. Használaton kívüli helyzetben műanyag
kupakkal biztonságosan befedhető a hegyes,
éles penge.

További információért és a teljes választék megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu
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Nyissa fel a fület a jelmagyarázatok
eléréséhez.

PENGEVÁLASZTÉK
360°-OS FORGÓ PENGE

NAGY SPECIÁL PENGE

LETÖRHETŐ PENGE

HORGOS PENGE

SZALAGACÉL PENGE

IPARI PENGE

KENGYELES PENGE

INJEKTOR PENGE

ÜVEGSZÁLAS PENGE

KERÁMIA PENGE

ÜVEGTISZTÍTÓ PENGE

KIS SPECIÁL PENGE

JELMAGYARÁZAT
Műszaki jellemzők

GRAFIKAI PENGE

A legmagasabb
biztonság

Nagyon magas
fokú biztonság

Magasszintű
biztonság

A legnagyobb fokú
kopásvédelem

Nagyfokú
kopásvédelem

Rendkívül
ergonómikus

Ergonómikus

Jobb,- és balkezesek számára

Puha markolat

Biztonsági zár
szállításhoz

Biztonsági sapka

Állítható
nyélhossz

Cserélhető penge

Biztonságos
pengecsere

2x használhatos
penge

4x használhatos
penge

Pengekimenet
hossza

Vágásmélység

Tisztítási
szélesség

Forgó penge

Vágóél hosszúsága

Karton:
2 rétegig

Karton:
3 rétegig

Karton:
4 rétegig

Zsákáru

Tekercs, -sztreccs,
-zsugorfólia

Tekercset
lefejteni

Ragasztószalag

Műanyag
pántolószalag

Fonal,
zsinór

Habszivacs,
polisztirén

Fólia,- és papírrétegek

Textil

Filc

Kasírozott fólia

Bőr

PVC padlóburkoló

Gumi

Címke, etikett

Kasírozott fólia

Laminált fólia

Balsa fa

Műanyag sorja

Fém sorja

Gumi sorja

Container für
stumpfe Klingen

Övtáska
csiptetővel

Rozsdamentes

HOMORÚ ÉLŰ PENGE

Fő vágási anyagok

DOMBORÚ ÉLŰ PENGE

VÉSŐPENGE

PLOTTER PENGE

ROBUST PENGE

KÖRPENGE

KAPARÓ PENGE

FARAGÓ PENGE

Kiegészítők
Gyűjtődoboz használt pengéknek
SZIKEPENGE
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CSÚCSOS PENGE

STYROPOR PENGE

TIPCUT PENGE

További információért és a teljes választék megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu

TRAPÉZ PENGE

SZÉLEZŐ PENGE

További információért és a teljes választék megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat: www.martor.hu

FOGAZOTT PENGE
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