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BIZTONSÁGRA HANGOLVA: 
AZ ÖN HULLÁMHOSSZÁN.

Mi teszi még biztonságosabbá vágási megol-
dásainkat? Tanácsadásunk. Mindig elérhetők 
vagyunk, és segítünk Önnek alkalmazási pél-
dákkal, oktatási anyagokkal és természetesen 
személyesen is.   

A következő információkat megtalálja webol-
dalunkon: www.martor.com

Egy pillantásra: Biztonsági plakátjaink a leg-
fontosabb funkciókat és a helyes használatot 
ábrázolják – ideális az Ön munkahelye számára.

Az első lépéstől a penge cseréjéig: Videófilmje-
ink 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 adatlapo-
kon.

Van még kérdése? Az ügyfélszolgálati telefon-
számon elérhet bennünket  +36 1 323 0523

8.14.10.4 | Németországban nyomtatva. 
A műszaki változtatások joga fenntarva. B
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BIZTONSÁGI VÁGÓK
2014 | 2015

KÖSZÖNTJÜK A MARTORNÁL!

A MARTOR VEZETŐ NEMZETKÖZI PARTNER AZ INNOVATÍV VÁGÁSBIZTON-
SÁGI MEGOLDÁSOKBAN, KÜLÖNÖSEN A  BIZTONSÁGI VÁGÓK TERÜLETÉN. 
KATALÓGUSUNK BEMUTATJA ÖNNEK A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKPA-
LETTÁNKAT. FOLYAMATOSAN ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY KÍNÁLATUNKAT 
MINÉL JOBBAN VEVŐINK IGÉNYEIHEZ IGAZÍTSUK EGY KORSZERŰ PIACI 
MEGJELENÉS KERETÉBEN. EZENNEL MEGHÍVJUK ÖNT: TUDJON MEG MINÉL 
TÖBBET TERMÉKEINKRŐL ÉS TEKINTSEN ÚGY RÁNK, MINT EGY MINŐSÉGI 
MÁRKÁRA.  

Hivatalos MARTOR Partner Magyarországon:



A katalógusban található termékek általában eredeti nagy-
ságban jelennek meg. A néhány kivételre az adott termék 
oldalán szereplő utalás hívja fel a figyelmet.
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TELJESEN AUTOMATIKUS PENGE-

VISSZAHÚZÁS
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO OPTISAFE
SECUPRO LEWIS
SECUPRO PROSAFE
SECUPRO CUT-O-MATIC

AUTOMATIKUS PENGE-
VISSZAHÚZÁS
SECUNORM PROFI25
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI40
SECUNORM 380
SECUNORM PROFI LIGHT
SECUNORM POWERCUT
SECUNORM GENIAL
SECUNORM MIZAR
SECUNORM 175
SECUNORM HANDY
SECUNORM SMARTCUT
SECUNORM PROFI
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM REGELSAFE

FEDETT PENGE 

SECUMAX 350
SECUMAX 150
SECUMAX EASYSAFE
SECUMAX COMBI
SECUMAX NOVEX
SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP
SECUMAX POLYCUT
SECUMAX POLYPICK
SECUMAX PLASTICUT
SECUMAX CARDY
SECUMAX CARDYCUT
SECUMAX TRENNEX
SECUMAX NOVICUT
SECUMAX OPTICUT
SECUMAX SNITTY
SECUMAX MOBILEX
SECUMAX COUPPY
SECUMAX ZEPHER
SECUMAX BAHNENSCHNEIDER
SECUMAX SAFE-T-GUARD

››  Itt tekintheti meg piktogramjaink 
jelmagyarázatát. Nyissa meg!

JELMAGYARÁZAT

Műszaki jellemzők

A legmagasabb 
biztonság

Vágásmélység

Rendkívül ergonó-
mikus

Magasszintű biz-
tonság

Pengekimenet 
hossza

Pengekimenet 
hossza 

Cserélhető penge

Balkezesek szá-
mára

Nagyon magas 
fokú biztonság

Nagyfokú kopás-
védelem

Fémdetektor által 
érzékelhető termék

A legnagyobb fokú 
kopásvédelem

Pengecsere szer-
számmal

Ragasztószalag 
hasító

Fűzőszem a rögzí-
téshez

Tisztítási szélesség

Teljesen fém

Puha markolat

Egyszerű bizton-
ság

Jobbkezesek 
számára

Jobb,- és balkeze-
sek számára

Rozsdamentes

Nyomtatási felület 
reklámhoz

Változtatható 
vágásmélység 

Biztonsági zár 
szállításhoz

Lekerekített hegyű 
trapézpenge

Pótpenge a kés-
házban

Ergonómikus

Pengecsere nem 
lehetséges

Biztonságos pengecsere (a 

mágnesnek köszönhetően)

A vágható anyagok főbb típusai

Karton: 
1-rétegű

Ragasztószalag

Habszivacs, po-
lisztirén

Karton: 
3 rétegig

Tekercs, -sztreccs, 
-zsugorfólia

Műanyag pántoló-
szalag

Karton: 
2 rétegig

Tekercset lefejteni

Fonal, zsinór

Zsákáru

Fólia,- és papírré-
tegek

Textil

Service

Tájékoztató pla-
kátok

Műszaki adatlap Oktató videó

Tanácsadás

 Tartozékok

Gyűjtődoboz hasz-
nált pengéknek

Övtáska

Biztonsági csavar-
kulcs

Ujjvédő

MDP tesztkártya 
készlet
Biztonsági csavar-
kulcs

Tartály a használt 
pengéknek

Biztonsági csipesz

Fogantyú

Zsebcsipesz

Gumi

Szőnyeg

Filc

Tépőzár

Kasírozott fólia

Levélboríték

PVC padlóburkoló

Bőr

Laminált fólia

Filc

Biztonsági öv
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ÚJ MEGJELENÉSÜNK.
A VILÁGOS KOMMUNIKÁCIÓ ÉRDEKÉBEN.SAME 

CUT. 
NEW 
LOOK!

Új márkánk
Tapasztalja meg a bizonyított minőséget új 
megjelenéssel. Tiszta vonalak, markáns for-
mák és egységes színek fémjelzik a jövőben 
piaci megjelenésünket. Új logónk nagyon jó 
példa erre. A metszett „a” egy benyomást ad 
Önnek arról, hogy mivel is foglalkozunk.

Új szlogenünk
Elvárásunk messze túlmutat magán a konst-
rukción. A jövőben még inkább a lényegre, 
Önre fogunk koncentrálni. Az Ön biztonsá-
gára, az Ön kényelmére, és az Ön hasznára. 
És: Lelkesíteni akarjuk Önt – kiváló minőségű 
termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. Ez új 
szlogenünkben is tükröződik:

Termékeink új dizájnnal
Vállalatunk színe a kék, pontosabban a cián-
kék. A vállalati logónk esetében ez mindig 
is így volt. A termékeink esetében azonban 
nem. Ezt most megváltoztatjuk. Azok az 
alkatrészek, melyek idáig pirosak voltak, 
ezentúl majdnem egytől egyig friss ciánkék 
színben ragyognak majd. A minőséget ez 
azonban nem befolyásolja. Így a jövőben 
még jobban fel tudja majd ismerni a MARTOR 
termékeket, ha már minden egységes lesz.
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UGYANAZ A VÁGÁS. ÚJ MEGJELENÉS!
ÚJ PIKTOGRAMJAINK.

A MARTOR büszke hatalmas termékkínálatára. Ez egyben azt is jelenti, hogy Önnek alapos 

tájékozódásra van szüksége, hogy a megfelelő terméket megtalálja. Ezért nyújtunk Önnek 

alapos tanácsadást. Egy további segítség az új piktogramrendszerünk. Mindegyik szimbó-

lum egy állítást takar: Például a biztonsági szintről, a vágásmélységről vagy a nyél milyensé-

géről. És minden biztonsági késhez több piktogram van rendelve. Így Ön az első pillantásra 

felismerheti, hogy az adott vágószerszámnak milyen jellemzői vannak és mire képes.

Szolgáltatásaink
A legfontosabb vágószerszámaink saját médiu-
mot kaptak – a termék szórólapot. Ebben találja 
meg részletes formában az adott biztonsági 
késre vonatkozó valamennyi fontos tudnivalót. 
A katalógushoz hasonlóan a termékek itt is ere-
deti méretükben vannak ábrázolva, annak érde-
kében, hogy jobban el lehessen képzelni azokat.

Az Ön biztonsága
Elég egy pillantást vetni az ikonokra, és már 
tudja is, hogy vágószerszáma a legmagasabb, 
nagyon magas vagy magas biztonsági szintű. 
Biztonsági technológiáinkat szívesen hasonlítjuk 
egy védőpajzshoz.

Minden a nyélről
Ergonómikus formájú? Puha fogás a még 
jobb fogásért? Jobb- és balkezesek részé-
re? Fémből van? Vagy fémdetektorral ér-
zékelhető műanyagból? Mindezt és még 
sok minden mást is megtudhat ezeknek a 
piktogramoknak a segítségével.

Mely vágandó anyagok?
Mit, melyik termék vág a legjobban? A legtöbb 
késünk minden anyagot vág, vannak azért kicsi, 
de finom eltérések. Önt ezek az ikonok segítik 
az optimális vágásbiztonsági megoldás megta-
lálásában.

MDP

Minden a pengéről
Lehetséges a pengecsere? És ha igen, akkor 
szerszámmal vagy anélkül? Milyen hosszú a 
pengekimenet? És milyen mélyen vág a penge? 
Itt néha minden milliméter számít. Tehát ponto-
san figyeljen oda!

11 9

Praktikus tartozék
Mindennek értelme van, ami az Ön 
munkáját megkönnyíti: Ide tartozik 
minden az övtáskától kezdve a bizto-
sítócsavar-kulcson át a használtpen-
ge-gyűjtőig. Itt találja meg, hogy mi 
melyik termékhez való.

Egy tipikus termék vázlata

››  Itt csak néhány piktogramot mutatunk be. Vala-
mennyi piktogram, beleértve a magyarázatokat is, 
megtalálható a katalógus végén lévő, kihajtható belső 
oldalon.
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MDP

UGYANAZ A VÁGÁS. ÚJ MEGJELENÉS!
ÚJ TERMÉKNÉV-RENDSZERÜNK.

SECUMAX 100

Mi a különleges az új terméknév-rendszer-
ben? Az innováció a „rendszer” fogalomban 
rejlik: Biztonsági késeinket először osztottuk 
áttekinthető módon három csoportra – és 
ennek mértékeként egy olyan termékjel-
lemzőt vettünk, amely az Ön számára nagy 
jelentőségű, ha nem a legnagyobb: a beépí-
tett biztonsági technológia és az általa elért 
biztonsági szint.

A termékcsoport név a SECU (= biztonság) 
szóból és egy végszótagból tevődik össze. 
Ezek jelentik együttesen a biztonsági szintet.  
 

MAX 
fedett penge  
→ Legmagasabb biztonság  
 
PRO 
teljesen automatikus pengevisszahúzás  
→ Nagyon magas biztonság  

 
NORM 
automatikus pengevisszahúzás  
→ Magas biztonság

Különösen az új termékeink esetén járunk 
ismeretlen terepen. Példa: SECUMAX 150 és 
350: Itt a termékcsoport nevét egy háromje-
gyű szám követi, amelynek megvan a maga 
jelentése. Általánosságban azt mondhatjuk: 
Minél magasabb a szám, annál jobban felsze-
relt a termék. Itt megkülönböztetjük a Basic, 
a Comfort és Premium termékeket.

Semmi gond! Az Ön által megismert termék-
nevekről a jövőben sem kell lemondania. Egy 
MARTEGO mindig MARTEGO, egy PROFI min-
dig PROFI és egy EASYSAFE mindig EASYSAFE 
marad. De most ezek elé az egyedi nevek elé 
egy csoportnevet szúrtunk, hogy megköny-
nyítsük Önnek a tájékozódást. A minőség és 
a vágási teljesítmény ugyanolyan jó, mint 
eddig – csak a jövőben jobban be tudja sorol-
ni termékeinket.

A név a csoport egy meghatározott 
termékét jelöli. Az első számjegy a 
szegmenst jelenti: 
 
 1/2 = Basic  
3/4 = Comfort  
5/6 = Premium  
 
A második és harmadik számjegy 
specifikálja a terméket.

Kiegészítés
Igény esetén további termékinfor-
mációkat is tudunk biztosítani, mint 
pl. a fémdetektor által érzékelhető 
termékekre (MDP), vagy a men-
tőszerszámokra vonatkozóan.

SECUMAX 150
SECUMAX 350
SECUNORM 175

MARTego → 
SECUPRO MARTEGO

Profi25 → 
SECUNORM PROFI25

Easysafe → 
SECUMAX EASYSAFE

PÉLDÁK AZ ÚJ TERMÉKEK NEVEIRE

PÉLDÁK RÉGI TERMÉKNEVEKRE
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70%

8 9

Vágás kockázat nélkül? Ez egy kissé ellent-
mondásos. Az elmúlt években, évtizedekben 
arra koncentráltunk, hogy megoldjuk ezt az 
ellentmondást. 1976-ban kifejlesztettük a 
PROFI-t, amely az első TÜV minősített biz-
tonsági vágó volt a világon. Az volt a célunk, 
hogy folyamatosan javítsuk azt, ami már 
egyébként is jó volt. Az automatikus penge-
visszahúzást teljesen automatikussá tettük. 
A termékválasztékunk csúcsán pedig a fedett 
pengés vágók találhatók, amelyek a legma-
gasabb biztonsági szintet képviselik. 

A TÜV által tanúsított biztonsági vágóink 
mértékadók a munkahelyi vágásbiztonság 
területén. Számos szabadalom bizonyítja in-
novációs képességeinket. A biztonsági tech-
nológiákat állandóan tökéletesítjük. Önökkel 
együtt alakítjuk ki új elképzeléseinket, hogy 
mindig megtaláljuk az optimális vágásbizton-
sági megoldásokat. Ezek között nagy figyel-
met fordítunk arra is, hogy hogyan tehetjük 
még egyszerűbbé és biztonságosabbá a 
pengecserét. 

Ezen kívül egyre jobban odafigyelünk a „fel-
használó-központúság” témájára. Elsősorban 
új termékeink működnek ennek nagykövete-
ként – pl. jobb ergonómiával vagy új, modern 
dizájnnal.

BIZTONSÁGI VÁGÓINK
= AKTÍV BALESETMEGELŐZÉS.

BIZTONSÁG A MUNKAHELYEKEN.
EGYRE MAGASABB SZINTEN.

500
A MARTOR-ral Ön óvja munkatársait – és 
a kiadások kasszáját. Mert minden elkerült 
kieső nap jelentős megtakarítást jelenthet 
Önnek.

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

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

Automatikus pengevisszahúzás
El az ujjakkal! – A magas biztonságért. 
Amikor megkezdi a vágást, engedje el a 
pengekinyomót! Így a vágás után a penge 
újra eltűnik a nyélben.

Biztonsági technológiák

Például: segítettünk egy nagy nemzetközi 
bútorcégnek abban, hogy vágási balese-
teiket két év alatt közel 70 %-kal csök-
kentsék.
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HA A BIZTONSÁGRA MÁR NEM KELL KÜLÖN ÜGYELNIE, AKKOR 
ANNÁL JOBBAN KONCENTRÁLHAT MAJD A MUNKÁJÁRA. A 
MARTOR-TERMÉKEKET TÖBB MINT 70 ORSZÁGBAN ALKAL-
MAZZÁK. MIND NAGY, MIND PEDIG KISVÁLLALATOKNÁL.

DHL-munkatárs SECUPRO MARTEGO-val
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MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.
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Solingenből ki a nagyvilágba. Partnereink 
székhelye Argentínában, Ausztráliában, 
Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Fran-
ciaországban, Hollandiában, Hongkongban, 
Izraelben, Kolumbiában, Koreában, Lengyel-
országban, Magyarországon, Mexikóban, 
Nagy-Britanniában, Olaszországban, Orosz-
országban, Svédországban, Szingapúrban, 
Spanyolországban, Törökországban és az 
USA-ban van.

A TÜV Rheinland által tanúsított:
A MARTOR Németországban tanúsított minő-
ségirányítási rendszerrel rendelkezik.

Termékeinkért kapott díjak:
A minőség és a kiváló tervezés iránti törek-
vésünket honorálják. De ennél nagyobb ki-
tüntetés is létezik számunkra: Ha Ön 
elégedett.

WWW.MARTOR.COM

A „Solingen” név világszerte a minőséget és megbízhatóságot jelenti. A késeknél és a pen-

géknél egyaránt. A „Made in Solingen” évszázadok óta elismert minőségjelzés. Ahogy ez a 

MARTOR márka történetét végigkíséri, ugyanúgy formáljuk ezzel együtt sikeresen Solingen 

hírnevét. Ma több mint 70 országba szállítunk termékeket. Ezen kívül több mint 20 ország-

ban képviselnek bennünket partnercégek. A helyi partnereinkkel megosztjuk értékeinket. Ők 

nem csak szállítanak a MARTOR-ügyfeleiknek, hanem alapos tanácsadást is nyújtanak. Ők 

javaslatokkal is ellátnak bennünket a világ minden tájáról – ezeket rendszeresen beépítjük 

termék-innovációnkba.
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SZERETNE SZEMÉLYRE SZABOTT TERMÉKTA-
NÁCSADÁST KAPNI? HÍVJON BIZALOMMAL! 
ÖRÖMMEL SEGÍTÜNK.

A MARTOR ügyfélszolgálati munkatársa
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*csak bizonyos országokban

TELEFON, E-MAIL VAGY FAX.
ÉS MINDEN AZ ÖN KÍVÁNSÁGA  
SZERINT TÖRTÉNIK.

@

Első kapcsolatfelvétel és tanácsadás
Ön már ügyfelünk, és szeretne megrendelést 
leadni? Vagy konkrét segítségre van szüksége 
a termék kiválasztásához? Ebben az esetben és 
minden más esetben is segítenek Önnek hoz-
záértő ügyfélszolgálati munkatársaink – telefo-
non, faxon vagy e-mailben.

Gyors szállítás
A tanácsadás után már általában tud-
ni fogja, hogy melyik vágószerszám 
illik a legjobban az Ön vállalatához. 
Most már a kezébe is akarja venni. 
Ezért megrendelése gyors intézését 
követően hamarosan meg fogja kapni 
az Ön MARTOR-termékeit.

Oktatás és eligazítás*
A helyszíni vizsgálat igény esetén nyilvánvalóan ennél 
tovább is mehet, pl. házon belüli vásár keretében az Ön 
vállalatának területén. Oktatásaink és eligazításaink követke-
zetesen felhasználóközpontúak, hogy még gyakorlottabban 
bánjanak vágószerszámainkkal. Emellett műszaki tanácsadó-
ink közvetlenül biztonságtechnikai szakemberekhez és szak-
mai szervezetekhez fordulnak.

Ismertetők az alaposabb tájékozódáshoz
Ügyfélszolgálati munkatársaink ezen kívül a ter-
mékekre vonatkozó szervízanyagokat is rendelke-
zésre bocsátanak, melyekből további információkat 
kaphat: katalógusok, termék szórólapok, biztonsá-
gi plakátok, felhasználói videók stb.

Terméktámogatás a helyszínen*
Vágási problémája van, és testre szabott meg-
oldást keres? Arra is van lehetőség, hogy külső 
értékesítő munkatársunk közvetlenül a munka-
helyén nyújtson Önnek további segítséget. Az 
időpont-egyeztetéshez, kérjük, lépjen kapcsolatba 
ügyfélszolgálati munkatársainkkal.

Van még kérdése? Az ügyfélszolgálati telefonszámon elérhet 
bennünket.
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LEGÚJABB TERMÉKEINK

MINDEN TERMÉKÜNKRE BÜSZKÉK VAGYUNK. ÚGY TEKINTÜNK RÁJUK, 
MINT EGY NAGY CSALÁDRA. NEHÉZ KÖZÜLÜK BÁRMELYIKET IS KIEMEL-
NI. MÉGIS VAN KIVÉTEL: AZ ÚJ FEJLESZTÉSEINK. SZENTELJEN RÁJUK 
EGY KIS FIGYELMET!

SECUMAX 150

Egy olyan kés, amelyik gyakorlatilag min-

denre alkalmas: vágás, felülettisztítás, ha-

sítás - és még sok más művelet. Bővebb 

információ: 78 - 79. oldal.

SECUMAX 350

Sokoldalú, mint a SECUMAX 150, de még egy 

innovatív pengecsere funkcióval is rendelke-

zik. További információk a 76 - 77. oldalakon.

SECUNORM MIZAR

Az Ön első lépései a felhasználóbarát mar-

kolatkapcsolós vágóink világába. Most meg-

ismerheti a 60 - 61. oldalakon.

SECUPRO MERAK

A SECUPRO MARTEGO „kistestvére”. Nagy elő-

nyökkel, mint például a teljesen automatikus 

pengevisszahúzás: 24. oldal.

SECUNORM 175

A jó most még jobb: Fedezze fel a népszerű 

SECUNORM HANDYCUT utódját a 62 - 63. 

oldalakon.

SECUNORM 380

Az első, jóval 4 cm feletti pengekimeneti 

hosszal és automatikus pengevisszahúzással 

rendelkező biztonsági vágó: 52. oldal.
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Teljesen automatikus pengevisszahúzás

Az intelligens vágószerszám: amint a 

penge elhagyja a vágott anyagot, magától 

visszahúzódik a nyélbe – anélkül, hogy Ön 

bármit is tenne. Ezt nevezzük „nagyon 

magas biztonságnak”.

SE
CU

P
R

O
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SECUPRO MARTEGO
NO. 122001

Teljesen kézre álló
A SECUPRO MARTEGO 
előnyei az Ön kezében 
rejlenek: a kézre álló 
markolatkapcsoló, a puha 
fogás, a vágáshoz igazodó 
kéztartás, mind kényelmet 
jelentenek csuklójának.

4x használatos penge
Fordítsa csak meg nyugod-
tan a minőségi solingeni 
pengét többször is, hiszen 
négy vágóéle van! Megéri! 
Ugyanakkor a vágásmély-
ség nem túl nagy, ami a 
bontandó csomagban lévő 
áru védelmét szolgálja.

Cserélje biztonságosan
Ha idáig eljutott, ki tudja 
cserélni a pengét külön 
szerszám nélkül is. És itt 
is megjelenik a SECUPRO 
MARTEGO «vonzereje»: 
egy beépített kis mágnes 
megakadályozza a penge 
kiesését.

Minden kontroll alatt
Alumínium meghatározó 
szerepben. Ez a fém nem-
csak a SECUPRO MARTEGO 
különleges formájában 
játszik fontos szerepet, de 
erőteljesebbé teszi és biz-
tosítja a nagy igénybevétel-
re való alkalmasságot is.

Extra védelem: biztonsági 
zárral
A SECUPRO MARTEGO 
mindig kéznél van. Ezt jó 
hallani! De mindig kapcsolja 
be a kék pengerögzítőt, 
amikor befejezte a vágást! 
Így a penge véletlen akti-
válódása elkerülhető.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 92 0,4 mm

NO. 192 0,4 mm, rozsdamentes

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

A legmagasabb követelményekhez.
Egy vágószerszám, amelyben ötvöződik a cél-
szerűség és a forma? Ez a SECUPRO MARTEGO, 
díjnyertes markolatkapcsolós vágónk, teljesen 
automatikus pengevisszahúzással. Használata-
kor szokjon hozzá a «nagyon» jelzőhöz: Nagyon 
biztonságos, nagyon erőteljes, nagyon gazda-
ságos, nagyon ergonómikus, nagyon sokoldalú 
és nagyon szigorú szabványok szerint gyártjuk. 
Nemcsak jobb- és balkezesek, de a nagyon erős 
kezűek számára is alkalmas.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUPRO MERAK
NO. 124001

Ergonómikus nyél
Jobbkezes Ön, vagy balke-
zes? Mindegy. A SECUPRO 
MERAK egyaránt illik bár-
melyik kézbe. A kézbeillő 
forma és a kis nyomóerővel 
működő markolatkapcsoló 
könnyed és kényelmes 
vágást biztosít még nagy 
igénybevétel esetén is.

4x használatos penge
Egy penge, négy éles vágó-
él. Ön nyilvánvalóan sokat 
nyerhet ezzel: a használati 
idő a négyszeresére nő, 
miközben a vágás haté-
konysága nem csökken.

Biztonságos pengecsere
A pengét külön szerszám 
nélkül kicserélheti és a SE-
CUPRO MERAK szétszerelé-
se sem szükséges. És még 
a pengét sem fogja elveszí-
teni, mert egy beépített kis 
mágnes megakadályozza a 
penge kiesését.

Könnyű és stabil
Egy különlegesen kopásálló 
műanyag került haszná-
latra a SECUNORM MERAK 
kialakításakor. A feltűnően 
könnyű szerszám fáradt-
ságmentes munkavégzést 
tesz lehetővé.

Biztonsági zárral
A penge véletlen aktivá-
lását megakadályozhatja 
a kék blokkolóval. Nyomja 
meg egyszer és védve lesz 
a sérülésektől a szerszám 
tárolása és szállítása so-
rán is.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 92 0,4 mm

NO. 192 0,4 mm, rozsdamentes

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Biztonság, kényelem? Kézben tartva! 
A SECUPRO MERAK a mi praktikus markolatkap-
csolós vágónk, teljesen automatikus pengevisz-
szahúzó szerkezettel. A SECUPRO MARTEGO 
«kistestvére” műanyagházzal készül. A könnyű, 
felhasználóbarát SECUPRO MERAK-kal Ön nem-
csak biztonságban van, de nem is fárad el. A 
rövid pengehossz mellett pedig áruja is bizton-
ságban lesz.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUPRO MEGASAFE
NO. 116006

Robusztus nyél
A SECUPRO MEGASAFE 
nyele 100%-ban alumíni-
umból készül - ennél fogva 
nagyon robusztus. Ezzel a 
vágószerszámmal minden 
szokványos vágási művelet 
elvégezhető, még a több-
rétegű kartonok vágása is.

Csere nyitás nélkül
Könnyen és kényelmesen 
kicserélheti a pengét. 
Nyomja be a késház tetején 
található gombot és moz-
gassa előre a pengekinyo-
mót. A megjelenő penge 
cserére kész.

Teljesen kézre álló
Az ívelt markolat jó fogást 
biztosít. Ugyancsak kényel-
mes és biztos a csúszás-
mentes pengekinyomó 
kezelése.

Pengekapcsoló mindkét 
oldalon
Jobb kézzel? Bal kézzel? 
Mindegy, a SECUPRO 
MEGASAFE-et olyan kap-
csolóval láttuk el, amely 
mindkét oldalról működ-
tethető. Válasszon!

2x használatos penge
Amint a minőségi penge 
elhasználódott, még ne 
cserélje ki. Egyszerűen csak 
fordítsa meg a pengét és a 
SECUPRO MEGASAFE-je is-
mét úgy fog vágni, mintha 
új lenne. Ez megduplázza a 
penge használati idejét.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 60099 0,63 mm

NO. 99 0,63 mm
NO. 199 0,63 mm, rozsdamentes

NO. 98 0,63 mm

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Minőség és forma összhangban.
Szeretne egy biztonsági vágót hosszú 
pengekimenettel? Vagy keresi az OPTISAFE és a 
MAXISAFE továbbfejlesztését? Mindkét esetben 
a SECUPRO MEGASAFE a legjobb választás. A 
20 mm-es vágásmélység lehetővé teszi, hogy 
a legkényesebb vágási feladatoknak is eleget 
tegyen. A biztonsági funkció pedig még akkor is 
működik, ha a penge nincs teljesen kitolva. Sőt 
mi több: a pengehegy le van kerekítve.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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Műszaki jellemzők

Magas minőség – trapézpengével.
Ez a változat is erős, 0,63 mm-es trapézpengével van szerelve. De a pen-
ge sarka nincs lekerekítve. Az eredmény: jobb lyukasztási képesség, de 
valamivel kisebb védelem.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

SECUPRO MEGASAFE
NO. 116001

 

Itt láthatók a fő termék variációi (lásd a 26. oldalt)

NO. 99 0,63 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

Műszaki jellemzők

Magas minőség – rozsdamentes trapézpengével.
Szeretné a SECUPRO MEGASAFE-et rozsdamentes pengével megkapni? 
Semmi akadálya. A rozsdamentes penge azt jelenti, hogy a pengét párás 
körülmények között is hosszabb ideig probléma mentesen használhatja.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

NO. 116004

NO. 199 0,63 mm,  
rozsdamentes

›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

Műszaki jellemzők

Magas minőség – horgos pengével.
Ugyanaz a kivitel, mint a fenti változatok, csak 0,63 mm-es horgos pen-
gével szerelve. Ideális textíliák, fonalak, szalagok, szőnyegek, fólia és 
műanyag pántolószalagok vágására.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

NO. 116002

 

 NO. 98 0,63 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 609 
0,3 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzőkSzerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Minőség és forma összhangban. Vékonyabb pengével.
Szeretne egy biztonsági vágót hosszú pengekimenettel? Vagy keresi az 
OPTISAFE és a MAXISAFE továbbfejlesztését? Mindkét esetben a SECUPRO 
MEGASAFE a legjobb választás. A 20 mm-es vágásmélység lehetővé teszi, 
hogy a legkényesebb vágási feladatoknak is eleget tegyen. A biztonsági 
funkció pedig még akkor is működik, ha a penge nincs teljesen kitolva.

SECUPRO MEGASAFE
NO. 116003

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

28
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SECUPRO MAXISAFE
NO. 101806

3 oldalú pengekapcsoló
Jobb kézzel? Bal kézzel? 
Felülről? Mindegy, hogy 
hogyan kívánja működésbe 
hozni a SECUPRO MAXI-
SAFE -et. A háromirányú 
pengekapcsoló kényelmes 
alternatíva a legjobb hasz-
nálathoz.

Egy gombnyomásra
A pengecseréhez elegendő 
a két keze. Tartsa az alábbi 
sorrendet: nyomja be a 
pengecsere gombot és 
nyissa fel a nyelet. A pen-
getartót csúsztassa előre 
és a penge kicserélhető. Ez 
ilyen egyszerű.

Fémkierősítés elől
A SECUPRO MAXISAFE-et 
nem kell félteni a «kemény» 
munkától. A hosszú élet-
tartamra tervezett szer-
számot a pengekimenetnél 
elhelyezett fémbetét meg-
védi a kopástól.

2x használatos penge
Amint a minőségi penge 
elhasználódott, még ne 
cserélje ki. Egyszerűen csak 
fordítsa meg a pengét és 
az Ön terméke ismét úgy 
fog vágni, mintha új lenne. 
Ez megduplázza a penge 
használati idejét.

Kis fűzőszem
Senki sem szeretne elve-
szíteni egy olyan vágószer-
számot, mint a SECUPRO 
MAXISAFE. Ezért van a 
fűzőszem. Ezen keresztül a 
vágó övre vagy a munka-
állomás valamilyen pontjá-
hoz köthető.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 60099 0,63 mm

NO. 99 0,63 mm
NO. 199 0,63 mm, rozsdamentes

NO. 98 0,63 mm

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Maximális kényelem. Három oldalról elérhető 
kapcsolóval.
Ön maximalista? Mindig a legjobbat keresi? 
Ebben az esetben az Ön számára természetes 
választás a SECUPRO MAXISAFE. A teljesen au-
tomatikus pengevisszahúzó szerkezetes bizton-
sági vágónk hosszú pengekimenettel is rendel-
kezik, így kiválóan vágja még a 3-rétegű kartont 
is. A szerelt penge formájától függően más 
anyagok, például műanyag fólia vagy szőnyegek 
vágására is alkalmas. A szerszámot egyaránt 
használhatják a jobb- és balkezesek is. Még egy 
különleges tulajdonság: lekerekített pengehegy.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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Műszaki jellemzők

3 oldali pengekinyomóval és trapézpengével.
Három oldalról elérhető kapcsolóval is. Ez a változat is erős, 0,63 mm-es 
trapézpengével van szerelve. A penge sarka azonban nincs lekerekítve. 
Az eredmény: jobb lyukasztási képesség, de valamivel kisebb védelem.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

SECUPRO MAXISAFE
NO. 101899

 

Itt láthatók a fő termék variációi (lásd a 30. oldalt)

NO. 99 0,63 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

Műszaki jellemzők

3 oldali pengekinyomóval és horgos pengével. 
Ugyanaz a kivitel, mint a fenti változatok, csak 0,63 mm-es horgos pen-
gével szerelve. Ideális textíliák, fonalak, szalagok, szőnyegek, fólia és 
műanyag pántolószalagok vágására.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

NO. 101898

 

 NO. 98 0,63 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

Műszaki jellemzők

2 oldali pengekinyomóval és trapézpengével.
A SECUPRO MAXISAFE két oldalról elérhető pengekapcsolóval és erős, 
0,63 mm-es trapézpengével. Egy pengekapcsolóval kevesebb, de ugyan-
olyan kényelem a jobb- és balkezeseknek.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

NO. 101199

 

NO. 99 0,63 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 60099 
0,63 mm

NO. 99 
0,63 mm
NO. 199 
0,63 mm, rozsdamentes

NO. 98 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Tökéletes kezelhetőség. 2 oldali pengekinyomóval és lekerekített hegyű 
trapézpengével.
Ön maximalista? Mindig a legjobbat keresi? Ebben az esetben az Ön 
számára természetes választás a SECUPRO MAXISAFE. A teljesen auto-
matikus pengevisszahúzó szerkezetes biztonsági vágónk hosszú penge-
kimenettel is rendelkezik, így kiválóan vágja még a 3-rétegű kartont is. 
A szerelt penge formájától függően más anyagok, például műanyag fólia 
vagy szőnyegek vágására is alkalmas. A szerszámot egyaránt használhat-
ják a jobb- és balkezesek is. Még egy különleges tulajdonság: lekerekített 
pengehegy.

SECUPRO MAXISAFE
NO. 101106

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

32
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NO. 60099 
0,63 mm

NO. 99 
0,63 mm
NO. 199 
0,63 mm, rozsdamentes

NO. 98 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Maximális robusztusság. Három oldalról elérhető kapcsolóval.
Ön maximalista? Mindig a legjobbat keresi? Ebben az esetben az Ön 
számára természetes választás a SECUPRO MAXISAFE. A teljesen auto-
matikus pengevisszahúzó szerkezetes biztonsági vágónk hosszú penge-
kimenettel is rendelkezik, így kiválóan vágja még a 3-rétegű kartont is. 
A szerelt penge formájától függően más anyagok, például műanyag fólia 
vagy szőnyegek vágására is alkalmas. A szerszámot egyaránt használhat-
ják a jobb- és balkezesek is. Még egy különleges tulajdonság: lekerekített 
pengehegy.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUPRO MAXISAFE
NO. 101860

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Műszaki jellemzők

3 oldali pengekinyomóval, fémkierősítéssel és trapéz pengével.
Ez a változat is erős, 0,63 mm-es trapézpengével van szerelve. A penge 
sarka azonban nincs lekerekítve. Az eredmény: jobb lyukasztási képes-
ség, de valamivel kisebb védelem.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

SECUPRO MAXISAFE
NO. 101800

 

Itt láthatók a fő termék variációi (lásd a 34. oldalt)

NO. 99 0,63 mm
››  az összes penge leírása a 130. 

oldaltól

Műszaki jellemzők

3 oldali pengekinyomóval, fémkierősítéssel és horgos pengével.
Ugyanaz a kivitel, mint a fenti változatok, csak 0,63 mm-es horgos pen-
gével szerelve. Ideális textíliák, fonalak, szalagok, szőnyegek, fólia és 
műanyag pántolószalagok vágására.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

NO. 101801

 

 NO. 98 0,63 mm
››  az összes penge leírása a 130. 

oldaltól

Műszaki jellemzők

2 oldali pengekinyomóval, fémkierősítéssel és lekerekített hegyű 
trapézpengével.
A SECUPRO MAXISAFE két oldalról elérhető pengekapcsolóval és 
fémkierősítővel van felszerelve. A 0,63 mm vastag, lekerekített hegyű 
trapézpenge pedig tovább növeli az Ön biztonságát.

Szerelt penge

NO. 101906

NO. 60099 0,63 mm
››  az összes penge leírása a 130. 

oldaltól
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NO. 45 
0,3 mm

NO. 145 
0,3 mm, rozsdamentes

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Sok szempontból optimális.
A SECUPRO OPTISAFE sok szempontból optimális szerszám. Pengéje 4x 
használatos penge és a szerszám tartósságát növeli a pengekimenet 
fémbevonattal való megerősítése. A szerszámot egyaránt használhatják 
a jobb- és balkezesek is. Az ergonómikus nyél pedig kényelmes fogást 
biztosít a vágási munkához. És a rövid pengekimenet? Nem alkalmas 
ugyan bármilyen vágási feladatra, de nem jelent veszélyt a csomagban 
lévő árura.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUPRO OPTISAFE
NO. 100145

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

NO. 41 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzőkSzerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Ne aggódjon a biztonsága miatt.
Biztosan rögtön észrevette. A SECUPRO LEWIS egy különleges szerszám. 
Annak ellenére, hogy a pengéje nem húzódik vissza a késházba az anyag 
elhagyása után, még mindig nagyon biztonságos. A pengét ugyanis egy 
rugós védősapka biztosítja, amely azonnal automatikusan lefedi a pengét, 
amint az elhagyja a vágandó anyagot, még akkor is, ha Ön a pengekinyo-
mót továbbra is benyomva tartja. A vágó két vágásmélységre állítható be.

SECUPRO LEWIS
NO. 710000

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUPRO PROSAFE
NO. 01152

Robusztus nyél
A SECUPRO PROSAFE na-
gyobb részt alumíniumból 
készül, ezért igen robusz-
tus szerszám. Minden ha-
gyományos vágási művelet 
elvégezhető vele. Még az 
igen erőteljes vágások is.

Könnyű pengecsere
Nincs szüksége semmiféle 
szerszámra a pengecseré-
hez. Nyomja be a penge-
fedő recés betétjét, majd 
csúsztassa el a fedelet, 
cserélje ki a pengét! És kész.

2x használatos penge
Amint a minőségi penge 
elhasználódott, még ne 
cserélje ki. Egyszerűen csak 
fordítsa meg a pengét és 
az Ön SECUPRO PROSAFE-je 
ismét úgy fog vágni, mintha 
új lenne. Ez megduplázza a 
penge használati idejét.

Jobb és bal
A SECUPRO PROSAFE pen-
géjét egy hirtelen csukló-
mozdulattal lehet vágásra 
kész állapotba hozni. Nincs 
pengekinyomó, így jobb- és 
balkézzel egyformán hasz-
nálható.

Széles pengejárat
A penge egy ugyanilyen 
hirtelen csuklómozdulattal 
juttatható vissza a késház-
ba. Ez nagyon jól működik, 
mert a pengenyílás nagyon 
széles és így a szennyező-
dések nem tömítik el azt.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 5232 0,63 mm

NO. 610 0,63 mm, rozsdamentes
NO. 852 0,63 mm, rozsdamentes, TiN
NO. 85233 0,63 mm, TiN
NO. 8852 0,63 mm, TiN

NO. 65232 0,63 mm

NO. 56 0,63 mm

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Erőteljes csuklómozdulat.
A SECUPRO PROSAFE a nagy lendületű és hosz-
szú vágások biztonságos eszköze. A pengét egy 
erőteljes csuklómozdulattal hozhatjuk készenléti 
helyzetbe. Ugyanilyen módon lehet a pengét a 
késházba visszajuttatni, ahol biztonsággal he-
lyezkedik el. A rendkívül stabil SECUPRO PROSA-
FE kiválóan vágja a legkülönfélébb anyagokat, a 
kartontól a gumiig és a bőrtől a műanyag fóliáig.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUPRO CUT-O-MATIC
NO. 438

Különösen robusztus
Biztosan Ön is észrevette, 
hogy a SECUPRO CUT-O-MA-
TIC-ot a legmagasabb elvá-
rásoknak megfelelően ter-
veztük. Ez vonatkozik mind 
a nyélre, mind a biztonsági 
csappantyúra. És minden 
vágandó anyag tisztelni 
fogja a horgos pengét.

Könnyű csere
A csere olyan egyszerű, 
hogy Ön nem is esik ki a 
munka ritmusából. Csavarja 
ki a szerszám fején lévő 
csavart és hajtsa fel a pen-
gevédőt. Most már óvato-
san kiveheti a pengét.

Erős fogás
A SECUPRO CUT-O-MATIC-
nak rendkívül jó a nyél 
kilakítása. Kesztyűben való 
használatkor sem csúszik. A 
védőcsappantyú nem csak 
a biztonságot szolgálja, de a 
vágás stabilitását is segíti.

A helyes vágás
A horgos penge csak annyi 
anyagot vág, amennyit a 
beállító csavarral engedé-
lyezünk. Ezzel megóvhatjuk 
az ép rétegeket. A horgot 
egy rugós védőcsap bizto-
sítja, amely azonnal auto-
matikusan lefedi a penge 
élét, amint az elhagyta a 
vágandó anyagot.

Jobb- és balkezeseknek
A SECUPRO CUT-O-MATIC 
esetében nincs különbség, 
hogy jobb- vagy balkézzel 
akarunk vágni. Mindkét 
oldalról ugyanolyan bizton-
ságos.

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 753 8 mm

NO. 754 2 mm

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Biztonság, hatékonyság? A csappantyúban rejlik!
Nincs kétség afelől, hogy ezzel a horgos pen-
gével a felesleges vagy sérült papírrétegeket el 
lehet távolítani egy tekercsről. A SECUPRO CUT-
O-MATIC egy speciálisan kialakított nagyteljesít-
ményű biztonsági vágó, amely még a legerősebb 
papírtípusokkal is megbirkózik. A vágásmélység a 
beállító csavarral határozható meg.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Az eredeti méret 80 %-a.



Automatikus pengevisszahúzás

El az ujjakkal! – a magas biztonságért. Amikor 

megkezdi a vágást, engedje el a pengekinyo-

mót! A vágás után pedig a penge újra eltűnik 

a nyélben.
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SECUNORM PROFI25
NO. 120001

Robusztus nyél
A SECUNORM PROFI25 
műanyag betétje egy alu-
mínium nyélbe van szerel-
ve. Ez a robusztus forma 
nagy vágásteljesítményt 
és hosszú élettartamot 
garantál.

2x használhatos penge
Mielőtt kicserélné a minősé-
gi pengét, fordítsa meg azt. 
Ez megkétszerezi a hasz-
nálati időt - és csökkenti a 
vágáshoz szükséges erő-
kifejtést. Hiszen ismét úgy 
vág, mintha új lenne.

Szerszám nélkül
Gyorsan kicserélheti a 
pengét. A szó legszorosabb 
értelmében. Egyszerűen 
csak nyomja ki a műanyag 
betétet a nyélből és cserél-
je ki a régi pengét egy újra.

Jobb- és balkezeseknek
A SECUNORM PROFI25 illik 
minden kézbe. Az Önébe 
is. Ha Ön balkezes, csak 
fordítsa meg a pengét a 
nyélben - és az Ön vágója 
használatra kész.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 99 0,63 mm

NO. 199 0,63 mm, rozsdamentes

NO. 60099 0,63 mm

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Minden használatnál professzionális.
A SECUNORM PROFI25 joggal kapta nevét. 
«PROFI», mert Ön egy professzionális vágószer-
szám birtokában van, amely minden szokásos 
anyaghoz alkalmas és minden általános vágási 
műveletre képes. «25», mert 25 mm-es pen-
gekimenettel rendelkezik, amellyel a 3-rétegű 
kartonok is könnyen vághatók. Ugyanúgy, mint 
a többi «PROFI», ez a biztonsági vágó is au-
tomatikus pengevisszahúzó-szerkezettel van 
szerelve.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUNORM MULTISET
NO. 118001

Rugalmas vágásmélység
Mit tud a SECUNORM MUL-
TISET, amit mások nem? 
A rögzítő csavarral Ön 
különböző pengehosszt 
tud beállítani 5 és 24 mm 
között. Így a szerszámot 
az adott csomagoláshoz 
adaptálhatja.

Ütésálló
A biztonsági vágó műanyag 
betétje egy alumínium 
nyélbe van szerelve. Ez a 
stabil megoldás nagy vá-
gásteljesítményt és hosszú 
élettartamot garantál.

2x használatos penge
Amint a minőségi penge 
elhasználódott, még ne 
cserélje ki. Egyszerűen csak 
fordítsa meg a pengét és 
az Ön SECUNORM MULTI-
SET-je ismét úgy fog vágni, 
mintha új lenne. Ez meg-
duplázza a penge haszná-
lati idejét.

Szerszám nélkül
Véget vethet a komplikált 
pengecseréknek. Egy-
szerűen csak nyomja ki a 
műanyag betétet a nyélből 
és cserélje ki a régi pengét 
egy újra.

Jobb- és balkezeseknek
A SECUNORM MULTISET illik 
minden kézbe. Az Önébe 
is. Ha Ön balkezes, csak 
fordítsa meg a pengét a 
nyélben - és az Ön vágója 
használatra kész.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 99 0,63 mm

NO. 199 0,63 mm, rozsdamentes

NO. 60099 0,63 mm

NO. 98 0,63 mm

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Több vágószerszám egyben.
A SECUNORM MULTISET közvetlenül kapcsolódik 
a legendás PROFI családhoz. Azért lett belőle 
MULTISET, mert egy jelentős újítást hozott ma-
gával: az állítható pengehosszt. Ez azt jelenti, 
hogy Ön határozza meg a pengekimenet hosz-
szát – 24 mm-ig (például 5, 9, 14, 19 vagy 24 
mm). Így bármikor egy új vágóeszköz áll a rendel-
kezésére, megfelelően védve Önt és az áruját.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól



Tanúsítványok és elismerések
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Műszaki jellemzők

Minden egyben. Lekerekített hegyű trapézpengével.
Ez a változat is erős, 0,63 mm-es trapézpengével van szerelve. De a sar-
ka lekerekítve. Az eredmény: jobb lyukasztási tulajdonság, de valamivel 
kisebb védelem.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

SECUNORM MULTISET
NO. 118006

  

Itt láthatók a fő termék variációi (lásd a 46. oldalt)

NO. 60099 0,63 mm
››  az összes penge leírása a 130. 

oldaltól

Műszaki jellemzők

Minden egyben. Horgos pengével.
Ugyanaz a kivitel, mint a fenti változatok, csak 0,63 mm-es horgos pen-
gével szerelve. Ideális textíliák, fonalak, szalagok, szőnyegek, fólia és 
műanyag pántolószalagok vágására.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

NO. 118002

 

 NO. 98 0,63 mm
››  az összes penge leírása a 130. 

oldaltól

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 609 
0,3 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzőkSzerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Több vágószerszám egyben. Vékonyabb pengével.
A SECUNORM MULTISET közvetlenül kapcsolódik a legendás PROFI család-
hoz. Azért lett belőle MULTISET, mert egy jelentős újítást hozott magával: 
az állítható pengehosszt. Ez azt jelenti, hogy Ön határozza meg a pen-
gekimenet hosszát – 24 mm-ig (például 5, 9, 14, 19 vagy 24 mm). Így 
bármikor egy új vágóeszköz áll a rendelkezésére, megfelelően védve Önt 
és az áruját.

SECUNORM MULTISET
NO. 118003

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

48



50 51

SECUNORM PROFI40
NO. 119001

Hosszú, stabil penge
Miért nem tudja egy ha-
gyományos vágó felvenni a 
versenyt vele? Azért, mert 
a SECUNORM PROFI40 pen-
géjének rendkívül alacsony 
a törési kockázata. Zsákok 
nyitására és papírtekercsek 
felső rétegének levágására 
kiválóan alkalmas.

Nehéz utolérni
A SECUNORM PROFI40 
műanyag betétje egy alu-
mínium nyélbe van szerel-
ve. Ez a robusztus forma 
nagy vágásteljesítményt 
és hosszú élettartamot 
garantál.

Szerszám nélkül
Gyorsan kicserélheti a 
pengét. A szó legszorosabb 
értelmében. Egyszerűen 
csak nyomja ki a műanyag 
betétet a nyélből, és cserél-
je ki a régi pengét egy újra.

Jobb- és balkezeseknek
A SECUNORM PROFI40 illik 
minden kézbe. Az Önébe 
is. Ha Ön balkezes, csak 
fordítsa meg a pengét a 
nyélben – és a vágó hasz-
nálatra kész.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 7940 0,5 mm

NO. 17940 0,5 mm,  
rozsdamentes

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Mély vágás. Magas minőség.
A SECUNORM PROFI40 is egy igazi PROFI. És 
igazán professzionálisan működik a különféle 
zsákok nyitásakor. Tudja: ehhez nagy vágás-
mélység szükséges. Ezért, a 40 mm-es penge-
kimenettel a robusztus SECUNORM PROFI40 egy 
igen jó választás. A penge rendkívül törésbiztos. 
Ha Ön balkezes, csak fordítsa meg a pengét a 
nyélben – és a vágó használatra kész.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUNORM 380
NO. 380001

Visszaugró hosszú penge
A «hosszú» valójában 
nagyon mértéktartó jellem-
zés. A pengekimenet több 
mint 7,5 cm. Így Ön köny-
nyedén és biztonságosan 
vághat 4 rétegű kartont, 
zsákokat, rétegelt papírt, 
építési habszivacsot és 
polisztirolt.

Egyszerű pengecsere
Nem kell hozzá szerszám. 
Csak egy gombot kell 
lenyomni a nyél végén. 
Ezután már csak ki kell 
húzni pengetartót és a 
pengecsere egyszerűen 
végrehajtható.

Ergonómikus nyél
Tapasztalatból tudjuk: 
minél ergonómikusabb a 
nyél, annál könnyebb a 
vágás. A SECUNORM 380 
meggyőzi Önt a formájával, 
a kellemes puha fogásával 
és a csúszásmentes penge-
kinyomóval.

Különösen robusztus
Minden tekintetben ki-
emelkedő: a kés vázát 
egy különösen stabil és 
kopásálló fém sín képezi. 
A nyél kiváló minőségű 
műanyag és természetesen 
számíthat még a rendkívül 
hajlékony pengére is.

Jobb- és balkezeseknek
A jobb- és balkezes fel-
használók egyaránt elé-
gedettek lesznek az új 
SECUNORM 380-nal. Ha 
szükséges, a pengét 180°-
kal el lehet fordítani és 
ezáltal máris kényelmesen 
használható. A fűzőszem is 
hozzájárul a kényelemhez, 
hiszen ha felfűzi és igényé-
nek megfelelően rögzíti, 
mindig kéznél lesz az Ön 
SECUNORM 380-ja.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 79 0,5 mm

NO. 179 0,5 mm, rozsdamentes
NO. 7940 0,5 mm
NO. 17940 0,5 mm, rozsdamentes

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Használat

Világpremier. Különleges igényekre.
Hosszú penge! Biztonság? Ez hosszú ideje  
komoly kihívás. De csak mostanáig! Az új SECU-
NORM 380 a világ első 4 cm feletti pengeki-
menettel 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.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Az eredeti méret 85 %-a.

Tanúsítványok és elismerések
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SECUNORM PROFI LIGHT
NO. 123001

Dörzsálló
Egy különlegesen kopásálló 
műanyag került használatra 
a SECUNORM PROFI LIGHT 
kialakításakor, növelve 
ezzel a szerszám tartóssá-
gát. Ez azt jelenti, hogy Ön 
hosszabb ideig részesedhet 
a biztonsági vágójának 
előnyeiből. És még egy 
információ: ez a termék 
formatervezési díjat nyert!

Egy gombnyomásra
A pengecsere rendkívül 
egyszerű. Nem kell hozzá 
szerszám. Egyszerűen 
csak nyomja meg a penge-
csere gombot. Húzza ki a 
műanyagbetétet a nyélből, 
fordítsa meg vagy cserélje 
ki a pengét, tegye vissza a 
betétet és kész!

Pengekapcsoló mindkét 
oldalon
Jobb kézzel? Bal kézzel? 
Mindegy, a SECUNORM 
PROFI LIGHT-ot olyan kap-
csolóval láttuk el, amely 
mindkét oldalról működtet-
hető. Válasszon!

Ergonómiailag könnyű
A PROFI család többi tag-
jához hasonlóan ez a vá-
góeszköz is ergonómiailag 
formatervezett. A «light» 
változat valóban nagyon 
könnyű, mindössze 43 
gramm. Így Ön a folyama-
tos vágási feladatokat is 
könnyedén teljesítheti.

2x használatos penge
Amint a minőségi penge 
elhasználódott, még ne 
cserélje ki. Egyszerűen 
csak fordítsa meg a pen-
gét és az Ön SECUNORM 
PROFI LIGHT-ja ismét úgy 
fog vágni, mintha új lenne. 
Ez megduplázza a penge 
használati idejét.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 5232 0,63 mm

NO. 610 0,63 mm, rozsdamentes
NO. 852 0,63 mm, rozsdamentes, TiN
NO. 8852 0,63 mm, TiN
NO. 85233 0,63 mm, TiN

NO. 65232 0,63 mm

NO. 56 0,63 mm

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

A különlegesen könnyű nehézsúlyú.
A SECUNORM PROFI LIGHT a PROFI család leg-
újabb sarja. Néhány grammal könnyebb, mert 
a nyele műanyagból készül. A vágási tulajdon-
ságaira nézve viszont ő is egy «nehézsúlyú». 
Majdnem minden vágási célra alkalmas. A hosz-
szú pengekimenet következtében igen haté-
kony vágóeszköz. A vágóhoz rendkívül széles 
cserepenge-választék is járul, amely sokoldalú 
igénybevételt tesz lehetővé.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól



 Az eredeti méret 85 %-a.
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SECUNORM POWERCUT
NO. 02103

Magas teljesítményre
Miért várhat el Ön nagy 
teljesítményt a SECUNORM 
POWERCUT-tól? Azért, mert 
a masszív forma, a kopá-
sálló műanyagból készült 
és fémkierősítéssel ellátott 
nyél erőteljes vágást tesz 
lehetővé.

Jobb- és balkezesek részére
Ha a szerszám jobbkézre 
van beállítva és balkezes 
munkatárs is szeretné 
használni, egyszerű az 
átállítás: lazítsa ki a pen-
gekapcsoló csavarját és 
szerelje át a kapcsolót az 
ellenkező oldalon.

2x használatos penge
Amint a minőségi penge 
elhasználódott, még ne 
cserélje ki. Egyszerűen csak 
fordítsa meg a pengét és 
az Ön SECUNORM POWER-
CUT-ja ismét úgy fog vágni, 
mintha új lenne. Ez meg-
duplázza a penge haszná-
lati idejét.

Két pengevastagság
Természetes, hogy a SECU-
NORM POWERCUT egy erős 
pengével van szerelve. 
Nincs alkalmasabb eszköz 
vastag gumi, vastag fólia 
és többrétegű karton vá-
gására. Válasszon a 0.90 
mm-es és a 0.63 mm-es 
pengével készülő változa-
tok közül.

Robbanásbiztos
Fontos! Ha az Ön SE-
CUNORM POWERCUT-ja 
véletlenül leesik, nem fog 
szikrázni. Ez bizonyos ipar-
ágakban rendkívül fontos 
tulajdonság.

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 6132 0,63 mm

NO. 610 0,63 mm, rozsdamentes
NO. 85233 0,63 mm, TiN

NO. 65232 0,63 mm

NO. 56 0,63 mm

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Erőteljes.
Elég egy pillantást vetni a SECUNORM POWER-
CUT-ra és Ön rögtön tudja – mire is készült: 
erőteljes vágásokra! A vágószerszám teljes 
erejének kihasználására a vastag, 0,63 mm-es 
pengék számos változata áll rendelkezésre. 
Ugyanakkor a vágóeszköz használata egyáltalán 
nem nehézkes. A szerszám ergonómikusan van 
kialakítva. A kényelmes fogás jelentősen meg-
könnyíti a vágást.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól



Tanúsítványok és elismerések
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Műszaki jellemzők

Kiemelkedő teljesítmény. Pengerögzítő nélkül és 0,90 mm-es trapézpengével.
Ugyanaz a kivitel, mint a fenti változatok, csak extra erős trapézpengével szerel-
ve. Ideális vastag és robusztus anyagok vágására (gumi, fólia, papírkarton, stb.)

Szerelt penge Fő vágási anyagok

SECUNORM POWERCUT
NO. 02104

 

Itt láthatók a fő termék variációi (lásd a 56. oldalt)

NO. 61329 0,9 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

Műszaki jellemzők

Kiemelkedő teljesítmény. Pengerögzítővel és 0,63 mm-es trapézpengével.
A SECUNORM POWERCUT erős, 0,63 mm-es trapézpengével és kiegészítő 
pengerögzítővel. Figyelem: ha a pengerögzítőt használja, az automata 
pengevisszahúzó szerkezet ki van iktatva.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

NO. 02101

NO. 6132 0,63 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

Műszaki jellemzők

Kiemelkedő teljesítmény. Pengerögzítővel és 0,90 mm-es trapézpengével.
A SECUNORM POWERCUT extra erős trapézpengével és kiegészítő penge-
rögzítővel. Figyelem: ha a pengerögzítőt használja, az automata penge-
visszahúzó szerkezet ki van iktatva.

Szerelt penge Fő vágási anyagok

NO. 02102

NO. 61329 0,9 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 5232 
0,63 mm

NO. 610 
0,63 mm, rozsdamentes
NO. 85233 
0,63 mm, TiN

NO. 65232 
0,63 mm

NO. 56 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Ideális fogás.
Védőkesztyűben dolgozik? Szeretne egy olyan vágószerszámot, amely-
nek stabil és biztonságos a fogása? Az ívelt, ergonómikus nyéllel rendel-
kező SECUNORM GENIAL megfelel ennek az elvárásnak. Fáradtság nélkül 
vághat többrétegű kartont, fóliát és pántolószalagot. Trapéz- és horgos 
pengével egyaránt használható.

SECUNORM GENIAL
NO. 04152

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUNORM MIZAR
NO. 125001

Ergonómiailag formázott
Jobbkezes Ön, vagy 
balkezes? Mindegy. Az 
ergonómiailag kialakított, 
duplazáras SECUNORM 
MIZAR egyaránt illik bárme-
lyik kézbe. A vágás könnyű, 
még nagy igénybevétel 
esetén is.

Több, mint műanyag
Üvegszálak, ha pontosak 
akarunk lenni. Az alkalma-
zott műanyag különösen 
magas minőségű és kö-
vetkezésképpen kopásálló 
is. Ez nem csak a penge-
kimeneti részt erősíti, de 
egyben a szerszám élettar-
tamát is megnöveli.

Egyszerűbb, mint gondolná
Nincs szüksége semmiféle 
szerszámra a pengecseré-
hez. Elegendő a két keze. 
Tartsa az alábbi sorrendet: 
húzza hátra többfunkciós 
kapcsolót teljesen, húzza le 
a markolatkapcsolót, cse-
rélje ki a pengét, nyomja 
vissza a markolatkapcsolót 
és folytassa a vágást!

Megnövelt biztonság
A SECUNORM MIZAR 
3-funkciós kapcsolója kü-
lönleges. Nemcsak lezárni 
és kibiztosítani tudja ezáltal 
a vágót, hanem a könnyű 
és biztonságos pengecse-
rét is kezdeményezheti.

2x használatos penge
Amint a minőségi penge 
elhasználódott, még ne 
cserélje ki. Egyszerűen csak 
fordítsa meg a pengét és 
az Ön terméke ismét úgy 
fog vágni, mintha új lenne. 
Ez megduplázza a penge 
használati idejét.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 5232 0,63 mm

NO. 610 0,63 mm, rozsdamentes
NO. 852 0,63 mm, rozsdamentes, TiN
NO. 8852 0,63 mm, TiN
NO. 85233 0,63 mm, TiN

NO. 65232 0,63 mm

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Markolatkapcsoló: jobb teljesítmény érhető el.
A kényelmes SECUNORM MIZAR kiindulópont a 
kiváló minőségű, duplazáras vágók világában. 
Kinyomószerkezet helyett ennél egy könnyen 
használható markolatkapcsoló hozza működés-
be a pengét. Számos célra hatékonyan használ-
ható: a hosszú pengekimenet minden általános 
jellegű vágást lehetővé tesz.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUNORM 175
NO. 175001

4x használatos penge
Miért profitálhat többet 
pengéjéből? Azért, mert 
két vágóéle van, négy 
éles sarokkal. Elfordítva és 
azután átfordítva és ismét 
elfordítva megnégysze-
rezheti a használati időt és 
mindig úgy vághat, mintha 
új lenne.

Ergonómikus nyél
MARTOR szeretné meg-
könnyíteni az Ön munkáját 
a jól bevált ergonómiai 
megoldások használatával. 
A nyél úgy van kiképezve, 
hogy a lehető legjobban 
illeszkedjen a kézbe. Ezen 
túlmenően a nyél vége ide-
álisan le is van kerekítve. 
A csúszásmentes pengeki-
nyomó teszi még kényel-
mesebbé a használatot.

Egyszerű pengecsere
Tovább javítottuk a pen-
gecsere funkciót. Csak egy 
gombot kell lenyomni és 
ki lehet nyitni a nyelet. A 
pengekinyomó automati-
kusan felnyílik és ezután 
a pengecsere egyszerűen 
végrehajtható.

Két oldalról elérhető  
pengekinyomó
A SECUNORM 175 a szó iga-
zi értelmében vett felhasz-
nálóbarát eszköz. Ez akkor 
is érvényes, ha felmerül a 
kérdés, hogy a vágó melyik 
kézzel használható: jobbal, 
vagy ballal. Egyszerű a 
válasz: mindkét esetben. 
Ezért került mindkét oldalra 
pengekinyomó.

Praktikus fűzőszem
A SECUNORM 175 könnye-
dén elfér bármelyik zseb-
ben és így mindig kéznél 
van. De még inkább, ha 
igénybe veszi a fűzőszemet 
és felfűzi rá a vágóeszközt.

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 45 0,3 mm

NO. 145 0,3 mm, rozsdamentes

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

A kategóriához képest sok a kényelmi szolgáltatás.
Azok, akik kedvelik a SECUNORM HANDYCUT-ot, 
minden bizonnyal meg lesznek elégedve az új 
SECUNORM 175-tel is. A SECUNORM 175 teljes 
mértékben a népszerű kis kartonnyitó utódjának 
tekinthető. Természetesen megmaradt a sokré-
tű felhasználhatóság. Emellett az új vágó meg-
örökölte elődje összes jó tulajdonságát, néhány 
esetben túlszárnyalva azt: így például jóval egy-
szerűbb lett a pengecsere, ergonómikus a nyél 
és megújult a forma.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUNORM HANDY
NO. 445

4x használatos penge
Miért profitálhat Ön többet 
pengéjéből? Azért, mert 
négy vágóéle van. Fordítsa 
csak meg! Egyszer, kétszer, 
háromszor, négyszer – és 
Ön mindig úgy vághat, 
mintha új lenne!

Pengekapcsoló mindkét 
oldalon
Jobb kézzel? Bal kézzel? 
Mindegy, a SECUNORM 
HANDY-t olyan kapcsolóval 
láttuk el, amely mindkét 
oldalról működtethető. Így 
bárki könnyedén használ-
hatja!

Kicsi, de robusztus
Egyszerű és hatékony. A 
rozsdamentes fémház egy 
okos szerkezetet rejt. Mindig 
kéznél lehet és mindent vág.

Kézbe illő forma
A SECUNORM HANDY köny-
nyedén elfér bármelyik 
zsebben, amikor éppen 
nincs rá szükség. Munka 
közben pedig élvezheti a 
szerszám könnyedségét 
és kézreállóságát. További 
kényelmi funkció: a penge-
kinyomó rovátkái a kezelést 
könnyítik meg.

Szerszám nélkül
A pengecsere rendkívül 
egyszerű. Nem kell hozzá 
szerszám. Egyszerűen 
csak nyomja meg a penge-
csere gombot. Húzza ki a 
műanyagbetétet a nyélből, 
fordítsa meg vagy cserélje 
ki a pengét, tegye vissza a 
betétet és kész!

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 45 0,3 mm

NO. 145 0,3 mm, rozsdamentes

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

A zsebbevaló klasszikus.
Meg fog lepődni milyen nagyszerű szerszám a 
SECUNORM HANDY. Bár a neve szerint «kezes», 
nem azt jelenti, hogy szelíd. Ellenkezőleg: ez 
egy «harapós» szerszám, és rendelkezik minden 
olyan tulajdonsággal, ami a vágási munkához 
szükséges. A könnyű és kézre álló vágóeszköz 
sok vágási feladatra alkalmas, még a gyakori és 
folyamatos vágásra is.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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Műszaki jellemzők

Kompakt és kézre álló. Rozsdamentes markolattal.
Ugyanaz a kivitel, mint a fenti változat, csak lakkozatlan, rozsdamentes 
acél nyéllel és rozsdamentes acél pengével.

Szerelt penge

SECUNORM HANDY
NO. 444

 

Itt láthatók a fő termék variációi (lásd a 64. oldalt)

NO. 45 0,3 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

Műszaki jellemzők

Kompakt és kézre álló. Rozsdamentes markolattal és rozsdamentes pengével.
A magas minőség sohasem elég magas számunkra. Éppen ezért ajánljuk 
ezt a klasszikus modellt lakkozatlan, rozsdamentes acél nyéllel és rozsda-
mentes acél pengével. A rozsdamentes acél azt jelenti, hogy a vágószer-
számot párás körülmények között is hosszabb ideig probléma mentesen 
használhatja.

Szerelt penge

NO. 1444

 

NO. 145 0,3 mm,  
rozsdamentes

›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

Használat

Igen, egy vágószerszám lehet ilyen OKOS.
Ha kézbe veszi ezt a szerszámot, rögtön megérti, hogy miért «SMART». 
Könnyű és formás. Majdnem minden anyag vágható vele, tehát univerzá-
lis. Rendelkezik automatikus pengevisszahúzó szerkezettel, tehát okos.

Szerelt penge

SECUNORM SMARTCUT
NO. 110000

››   Megjegyzés: A pengét a vágóeszközbe 
öntötték, ezért a penge nem cserélhető.
Pengevastagság 0,63 mm.

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

 

 

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 
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Az eredeti méret 65 %-a.

Az eredeti méret 65 %-a.

Tanúsítványok és elismerések
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NO. 5232 
0,63 mm

NO. 610 
0,63 mm, rozsdamentes
NO. 8852 
0,63 mm, TiN

NO. 65232 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

A klasszikus. Jobb- és balkezeseknek.
Felmerülhet Önben a kérdés, hogy az évtizedekkel ezelőtt kifejlesztett 
SECUNORM PROFI formáját miért nem változtattuk meg? Válaszunk: mert 
ez nem volt szükséges. A tegnap úttörője a ma klasszikusa lett. Ennek a 
vágónak időtálló a formája, nagyon erőteljes és sokoldalúan használható. 
MindenTÜV-minősített biztonsági vágó «őse» már automatikus pengevisz-
szahúzó-szerkezettel volt szerelve, védve ezáltal a használók generációit.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUNORM PROFI
NO. 07152

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 5232 
0,63 mm

NO. 610 
0,63 mm, rozsdamentes
NO. 8852 
0,63 mm, TiN

NO. 65232 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

A klasszikus jobbkezes. Rövid pengekimenettel.
A SECUNORM PROFI a «dédnagyapja» minden TÜV-minősített biztonsági 
vágónak. Az egykori úttörő ma már klasszikusnak számít. A rövidpengés 
változatok készülnek jobb- és balkezeseknek is. Miért kisebb a vágás-
mélység? Azért, mert így optimalizálható az áru védelme a vágás során. 
Attól függően, hogy melyik PROFI változatot választja, a pengekimenet 
hossza lehet: 5, 7, 9, 10, 12 vagy 14 mm. Íme a SECUNORM PROFI, 5 mm-
es pengekimenettel.

SECUNORM PROFI
NO. 07105

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Tanúsítványok és elismerések Tanúsítványok és elismerések
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NO. 5232 
0,63 mm

NO. 610 
0,63 mm, rozsdamentes
NO. 8852 
0,63 mm, TiN

NO. 65232 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

A klasszikus balkezes.
Felmerülhet Önben a kérdés, hogy az évtizedekkel ezelőtt kifejlesztett 
SECUNORM PROFI formáját miért nem változtattuk meg? Válaszunk: mert 
ez nem volt szükséges. A tegnap úttörője a ma klasszikusa lett. Ennek a 
vágónak időtálló a formája, nagyon erőteljes és sokoldalúan használható. 
Minden TÜV-minősített biztonsági vágó «őse» már automatikus pengevisz-
szahúzó-szerkezettel volt szerelve, védve ezáltal a használók generációit.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUNORM PROFI
NO. 07252

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 5232 
0,63 mm

NO. 610 
0,63 mm, rozsdamentes
NO. 8852 
0,63 mm, TiN

NO. 65232 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

A klasszikus balkezes. Rövid pengekimenettel.
A SECUNORM PROFI a «dédnagyapja» minden TÜV-minősített biztonsági 
vágónak. Az egykori úttörő ma már klasszikusnak számít. A rövidpengés 
változatok készülnek jobb- és balkezeseknek is. Miért kisebb a vágás-
mélység? Azért, mert így optimalizálható az áru védelme a vágás során. 
Attól függően, hogy melyik PROFI változatot választja, a pengekimenet 
hossza lehet: 5, 7, 9, 10, 12 vagy 14 mm. Íme a SECUNORM PROFI, 5 mm-
es pengekimenettel.

SECUNORM PROFI
NO. 07205

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól ›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Tanúsítványok és elismerések Tanúsítványok és elismerések
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NO. 5232 
0,63 mm

NO. 610 
0,63 mm, rozsdamentes
NO. 54045 
0,45 mm

NO. 65232 
0,63 mm

NO. 56 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Egyszerűen Heavy Metal.
A SECUNORM MULTISAFE – a «szürke» eminenciás – immár feketében. Ez 
az egyszerű, stabil szerszám hatalmas állóképességről tesz tanúbizonysá-
got. A hosszú pengekimenet miatt igen hatékony vágóeszköz. A vágóhoz 
rendkívül széles cserepenge-választék is járul, amelynek következtében 
sokoldalú igénybevételre alkalmas.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUNORM MULTISAFE
NO. 08152

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

NO. 5232 
0,63 mm

NO. 610 
0,63 mm, rozsdamentes
NO. 54045 
0,45 mm

NO. 65232 
0,63 mm

NO. 56 
0,63 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

 

Használat

Csak fém. Több lehetőség.
A SECUNORM REGELSAFE szinte ugyanazt tudja, mint «nehézsúlyú test-
vére», a SECUNORM MULTISAFE, csak alumíniumból készül. A könnyebb 
vágó kisebb fáradtsággal járó munkát tesz lehetővé. A robusztus bizton-
sági vágó minden hagyományos vágási műveletre alkalmas. Ezt segíti 
elő a kellően hosszú pengekimenet.

SECUNORM REGELSAFE
NO. 14152

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Tanúsítványok és elismerések Tanúsítványok és elismerések



Fedett penge

A penge rejtetten helyezkedik el a nyélben. 

Ezáltal Ön védve van a vágási sérülésekkel 

szemben és áruját is biztonságban tudhatja.

SE
CU

M
A

X
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SECUMAX 350
NO. 350001

Kétfunkciós vágófej
Két funkció és dupla hasz-
nálat: Mind a penge, mind 
a ragasztószalag-hasító 
betét 2x használható. Gaz-
daságos. Egyszerűen csak 
vegye ki a vágófejet, fordít-
sa meg, vagy cserélje ki!

Rejtett penge
A SECUMAX 350 éles pen-
gecsúcs nélkül működik. A 
vágófej műanyag csúcsai 
kellően hegyesek, így az 
anyagba könnyen behatol-
hatnak. A két vágóél pedig 
elég széles ahhoz, hogy 
a kétrétegű kartont elvágja.

Tartalékpenge a nyélben
A pengecserét könnyen és 
biztonságosan végre tudja 
hajtani a nyél tetejének 
nyitásával. Itt férhet hozzá 
a tartalékpenge tárolóhoz. 
Egyidejűleg kioldásra kerül 
a kétfunkciós vágófej rögzí-
tő mechanizmusa.

Könnyű és egyszerű
Erőteljes a vágása, egyéb-
ként könnyűsúlyú: mind-
össze 37 gramm. Így még a 
gyakori vágások sem terhe-
lik Önt. A penge miatt sem 
kell aggódnia: a védetten 
elhelyezkedő penge nem 
jelent veszélyt az ujjainak.

Ergonómikusan formázott
Jobbkezes Ön, vagy balke-
zes? Mindegy. A SECUMAX 
350 egyaránt illik bármelyik 
kézbe. A kezelési komfor-
tot segíti a nyél széleinek 
enyhén ívelt formája, a 
kellemes puha fogás és a 
csúszásbiztos felület.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 3550 0,3 mm

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Több öröm a munkában? Próbálja ki!.
A SECUMAX 350-nél a sokoldalúság, a kényelem 
és a legmagasabb fokú biztonság kéz a kézben 
jár. A SECUMAX 350 egy valóban elmés szer-
szám – és a pengecseréje is újszerű. Vághat 
minden általánosan használt csomagolóanya-
got, úgy mint fóliát, műanyag pántolószalagot 
és kétrétegű kartont. A ragasztószalagot is 
könnyen felhasítja. És annyira jó a fogása, hogy 
le se akarja majd tenni.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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SECUMAX 150
NO. 150001

3 funkciós vágófej
Amikor minden kézmoz-
dulat számít, Önnek egy 
sokoldalú segítőre van 
szüksége, olyanra – mint 
a SECUMAX 150. Ezt nem 
csak vágásra használhatja. 
Alkalmas még csomagzáró 
ragasztószalagok bontásá-
ra és síkfelületek szennye-
ződéseinek eltávolítására.

Fedett penge
A biztonsági vágó éles pen-
gecsúcs nélkül működik. 
A késfej műanyag csúcsai 
kellően hegyesek, így az 
anyagba könnyen behatol-
hatnak. A két vágóél pedig 
elég széles ahhoz, hogy 
a kétrétegű kartont elvágja.

Jó vezető felületek
Mi a titka annak, hogy a 
SECUMAX 150-nel ilyen 
könnyű kartont vágni? 
Figyeljen a vezetőrovások-
ra a nyél elülső részében. 
Ezek segítenek a helyes 
késtartásban (ferde vágás). 
Így könnyebb a munka.

Nincs pengecsere
A SECUMAX 150 egy nem 
cserélhető pengés vágó. 
A penge nem veszhet el 
munka közben, és nincs 
pengecserével járó koc-
kázat. A penge életlenné 
válása után a SECUMAX 
150 egyszerűen a hulladék-
gyűjtőbe helyezhető.

Ergonómiailag formázott
Jobbkezes Ön, vagy balke-
zes? Mindegy. A SECUMAX 
150 egyaránt illik bármelyik 
kézbe. A kitűnő fogást se-
gíti a nyél széleinek enyhén 
ívelt formája és a csúszás-
biztos felület.

››   Megjegyzés: A pengét a vágóeszközbe öntötték, ezért 
a penge nem cserélhető.Pengevastagság 0,30 mm.

Használat

Háromszori legmagasabb szintű értékelés.
A SECUMAX 150 számos kihívással küzd meg 
egyszerre. A legteljesebb biztonság: A rejtett 
penge soha sem érintheti az Ön testét vagy 
az árut. Széleskörű felhasználhatóság: Vághat, 
tisztíthat, bonthat – anélkül, hogy vágóeszközt 
kellene cserélnie. Teljes kényelem: A SECUMAX 
150 csúszásbiztos, ergonómikus és könnyű, 
tömege csak 24 gramm. Bizonyára ez az a vá-
góeszköz, amit Ön már nagyon várt.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések



45°
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SECUMAX EASYSAFE
NO. 121001

Személyek és tárgyak 
biztonsága
A rejtett penge megbízható 
védelmet biztosít Önnek és 
az árujának. És a vállalata? 
Az is profitál ebből, mivel 
minden simán megy.

4x használatos penge
Miért tud ön többet kihozni 
a pengéjéből? Azért, mert 
a pengéjének négy éles 
vágóéle van. Elfordítva és 
azután átfordítva meg-
négyszerezheti a használati 
időt – és minden esetben 
úgy vághat, mintha új 
lenne a pengéje.

Ergonómikus nyél
Folyamatosan használja a 
vágószerszámot? Ebben 
az esetben nagyon fontos, 
hogy a kezelése kényelmes 
legyen és ne okozzon fá-
radtságot. Az ergonómikus 
nyél segít ebben.

Zárható penge
A pengefedél egy kulccsal 
nyitható és zárható. Csak 
az tud pengét cserélni, 
akinek van ilyen kulcsa. Ez 
nagyon fontos szempont, 
különösen az erre érzékeny 
munkahelyeken.

Ragasztószalagokhoz
Mire szolgál a nyél tete-
jére beépített kis fémlap? 
Próbálja ki! Helyezze ezt 
a dobozt lezáró ragasztó-
szalagra, lyukassza át és 
húzza végig egy mozdulat-
tal. És a doboz nyitható.

KULCS A BIZTO-
SITÓCSAVARHOZ 
EASYSAFE

NO. 9890

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 45 0,3 mm

NO. 145 0,3 mm, rozsdamentes

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Könnyű és biztonságos.
A SECUMAX EASYSAFE egy mindentudó. Meg-
határozó a vágószerszám orra, amely hegyes 
kiképzésénél fogva könnyedén beszúrható 
a fóliazsákokba vagy a raklapok fóliájába. A 
rejtetten elhelyezkedő solingeni penge pedig 
könnyedén nyitja a zsák vagy a paletta fóliáját. 
A beépített műanyagrugó megkönnyíti a vékony 
– akár egyrétegű – fólia és papír vágását is. És 
az övek, pántok, szalagok? Nem probléma. A 
szerszám ezekkel is könnyedén elbánik.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Az eredeti méret 85 %-a.
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SECUMAX COMBI
NO. 109137

Először a biztonság
A rejtett penge nem veszé-
lyezteti sem Önt, sem az 
áruját. A szerszám hosszú, 
lekerekített orra jó vezetést 
biztosít a vágásnál. A vágás 
így biztonságosabb és 
precízebb lesz.

4x használható penge
Hogyan növelhető a pen-
ge használati ideje? Úgy, 
hogy mind a négy vágóélt 
kihasználjuk - egyiket a 
másik után. Így folyamato-
san magasminőségű vágás 
érhető el ezzel a vágóesz-
közzel.

Ergonómikus nyél
A SECUMAX COMBI-val 
gyorsan és hatékonyan 
dolgozhat. Ezt az ergonó-
mikusan kialakított nyél 
teszi lehetővé. Így Ön köny-
nyedén teljesítheti a vágási 
feladatát.

Szerszám nélkül
Amikor itt az ideje, egy-
szerűen és biztonságosan 
kicserélheti a pengét. Lazít-
sa ki a pengefedő speciális 
csavarját kézzel, nyissa fel 
a tetőt, cserélje ki a pengét 
és folytassa a munkát!

Ragasztószalagokhoz
A SECUMAX COMBI számos 
előnyös tulajdonsággal 
rendelkező vágószerszám. 
Kiválóan alkalmas ragasz-
tószalagok vágására is. 
Erre a célra a nyél végébe 
beépített lemezke hasz-
nálható.

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 37040 0,4 mm

NO. 13730 0,3 mm, rozsdamentes
NO. 83730 0,30 mm, rozsdamentes, TiN

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Teljesítmény, biztonsággal kombinálva.
A SECUMAX COMBI a mi fóliavágó specialistánk. 
Síkfólia, zsugorfólia, stretchfólia? Vastag vagy 
vékony? Bármilyen! És a rejtett penge nem je-
lent sérülésveszélyt sem Önre, sem az árujára. 
Ez az amit «maximális biztonságnak» nevezünk. 
Ha egy erősebb pengével szerelt változatot vá-
laszt, könnyedén vághat pántolószalagokat is.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól



Tanúsítványok és elismerések

Tanúsítványok és elismerések

84 85

NO. 37040 
0,4 mm

NO. 13730 
0,3 mm, rozsdamentes
NO. 83730 
0,30 mm, rozsdamentes, 
TiN

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Teljesítmény, még nagyobb biztonsággal kombinálva.
A SECUMAX COMBI a mi fóliavágó specialistánk. Síkfólia, zsugorfólia, stret-
chfólia? Vastag vagy vékony? Bármilyen! És a rejtett penge nem jelent 
sérülési veszélyt sem Önre, sem az árujára. Ez az amit «maximális bizton-
ságnak» nevezünk. Ha egy erősebb pengével szerelt változatot választ, 
könnyedén vághat pántolószalagokat is. Az erősebb pengével könnyedén 
vághat kábelkötőző műanyagot, bőrt és még öveket is. A pengecsere 
teljesen biztonságos és a biztonsági zárnak köszönhetően, csak az arra 
feljogosított személyek végezhetik el.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUMAX COMBI
NO. 109237

 

 

KULCS A BIZTO-
SITÓCSAVARHOZ 
COMBI

NO. 9855

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

NO. 37010 
0,1 mm

 N° 83715
0,15 mm, rozsdamentes, 
TiN
N° 37020
0,20 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Teljesítmény, biztonsággal kombinálva. Vékonyabb pengével.
A SECUMAX COMBI a mi fóliavágó specialistánk. Síkfólia, zsugorfólia, stret-
chfólia? Bármilyen! Figyeljen arra, hogy a vágandó anyag ne legyen túl 
vastag. És a rejtett penge nem jelent sérülési veszélyt sem Önre, sem az 
árujára. Ez az amit «maximális biztonságnak» nevezünk. Továbbá: a be-
épített fémlapocska a dobozzáró ragasztószalagok felhasítására szolgál.

SECUMAX COMBI
NO. 109437

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól



Tanúsítványok és elismerések

 

86 87

NO. 37040 
0,4 mm

NO. 13730 
0,3 mm, rozsdamentes 
NO. 83730 
0,3 mm, rozsdamentes, 
TiN

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Széles pengenyílás. Széleskörű felhasználás.
Ha Önnek egy erős szerszámra van szüksége, például vastag fólia vágá-
sához, akkor itt van a SECUMAX NOVEX. Ennek rejtett pengéje a legmaga-
sabb szintű védelmet biztosítja. Ez a vágó hasonlít a SECUMAX FOLEX-hez, 
de szélesebb torokkal rendelkezik, amely alkalmassá teszi vastagabb anya-
gok vágására is. Erősebb műanyag pántolószalagok, bőr, zsinórok, övek 
vágása sem jelent akadályt a vágóeszköz számára.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUMAX NOVEX
NO. 539

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Használat

Kicsi segítő. Fémdetektor által érzékelhető műanyagból.
Vágószerszámmal dolgozik és mégis mindkét keze szabad. Lehetséges 
ez? Igen, ha Ön a SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP-vel dolgozik. Ezzel a szer-
számmal az ujján Ön vághat fóliát, fonalat, spárgát és sok minden mást 
is. A gyűrű fémdetektor által is érzékelhető műanyagból készül, ezért 
megakadályozható, hogy véletlenül az áruval keveredjen.

Szerelt penge

SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP
NO. 307

››   Megjegyzés: A pengét a vágóeszközbe 
öntötték, ezért a penge nem cserélhető.
Pengevastagság 0,30 mm.

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

 

AKRIL TESZTKÁR-
TYA KÉSZLET

NO. 9900

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

Az eredeti méret 90 %-a.
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Használat

Kiszúr mindent.
A SECUMAX POLYCUT egyike a kis méretű, nemcserélhető-pengés, 
műanyagból készült vágóinknak. Ennek is fontos helye van kínálatunk-
ban. A hosszú pengevezető orra révén könnyen bontja a leveleket vagy 
vágja a fóliát és kis vájatokba is befér. A kézreállósága kiváló.

Szerelt penge

SECUMAX POLYCUT
NO. 85000

››    Megjegyzés: A pengét a vágóeszközbe 
öntötték, ezért a penge nem cserélhető. 
Pengevastagság 0,30 mm .

TERMÉKJELLEMZŐK

TERMÉKJELLEMZŐK

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

 

MATADOR NO. 104000

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

TERMÉKRÉSZLETEK

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

KiegészítőkMűszaki jellemzők Használat

Vékony fólia? Mehet.
3 mm-es vastagságával erősebb, mint a többi 
nem cserélhető pengés fóliavágónk. Bátran 
vágható vele a raklapok fóliája is. Emellett vi-
szonylag hosszú és hegyes orral rendelkezik, 
amely az anyagok lyukasztásnál jelent előnyt.

Szerelt pengeFő vágási anyagok

SECUMAX POLYPICK
NO. 469

››     Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm . 

 

MATADOR 
NO. 104000

››   további információ a 127. oldaltól 

KiegészítőkMűszaki jellemzők Használat

Nem pihen. Nem rozsdásodik.
Ez a kisméretű, nem cserélhető pengés vágó 
nagyon jól használható papír és vékony fólia 
vágására. A mindössze 2,5 mm-es vastagságá-
nak köszönhetően kiválóan alkalmas új autóknál 
a védőfólia eltávolítására. A penge rozsdamen-
tes acélból készül, a vágóél pedig titánnal van 
bevonva. És: a SECUMAX PLASTICUT nyelén lévő 
lyukakba ujjvédő-pajzsot illeszthet be.

Szerelt pengeFő vágási anyagok

SECUMAX PLASTICUT
NO. 3469

››     Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm .

 

MATADOR 
NO. 104000
››   további információ a 127. oldaltól 
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Rozsdamentes. Ujjvédelemmel.
A SECUMAX PLASTICUT ujjvédővel szerelve, nagyon jó példa a kellékválasz-
tékunk hasznosságára. Jobb fogás, biztosabb vágás – nagyobb biztonság.

Szerelt penge

››   Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm.

SECUMAX PLASTICUT
NO. 102000

Itt láthatók a fő termék variációi (lásd a 89. oldalt)

Műszaki jellemzők

Rozsdamentes. MATADOR nyéllel.
A SECUMAX PLASTICUT kiegészítő MATADOR nyéllel szerelve, nagyon jó 
példa a kellékválasztékunk hasznosságára. Jobb fogás, és mi több, kevés-
bé fárasztó a munka.

Szerelt penge

NO. 102001

››   Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm.

 

Műszaki jellemzők

Rozsdamentes. Nyéllel és ujjvédelemmel.
A «komplett» SECUMAX PLASTICUT – ujjvédővel és MATADOR nyéllel.  
Így kombinálható a jobb kezelés a nagyobb biztonsággal a vágás során.

Szerelt penge

NO. 102002

››   Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm.

 

Használat

Nagyon kecses. Rendkívül fürge.
A SECUMAX CARDY a gyors papír- és fóliavágóink egyike. A kompakt for-
ma különösen kanyarvágásnál előnyös. A karcsú, mindössze 2,5 mm-es 
falvastagságú vágóval még az igen keskeny résekben is biztonsággal 
lehet vágni. Igen népszerű és gyakran használt eszköz az autóiparban.

Szerelt penge

SECUMAX CARDY
NO. 1469

››    Megjegyzés: A pengét a vágóeszközbe 
öntötték, ezért a penge nem cserélhető. 
Pengevastagság 0,30 mm.

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

 

MATADOR NO. 104000

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 
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Az eredeti méret 75 %-a.

Az eredeti méret 40 %-a.

Az eredeti méret 40 %-a.
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KiegészítőkMűszaki jellemzők Használat

Ott is, ahová mások nem érnek el. Rozsdamen-
tes pengével.
A SECUMAX CARDYCUT kedvenc területe a vé-
kony papírok és fóliák vágása. A kompakt forma 
különösen kanyarvágásnál előnyös. A mindösz-
sze 2 mm-es falvastagságával a legkarcsúbb 
vágóink egyike.

Szerelt pengeFő vágási anyagok

SECUMAX CARDYCUT
NO. 7469

››    Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm.

 

MATADOR 
NO. 104000
››   további információ a 127. oldaltól 

KiegészítőkMűszaki jellemzők Használat

Átlátható előny. Rozsdamentes acélpengével.
A SECUMAX CARDYCUT nyele víztiszta műanyag-
ból készül. Ez segíti a pontos vágásvezetést 
fólia és papír vágásánál. A kompakt kialakítás-
nak köszönhetően nagyon simán vág, és jól 
használható még a kis résekben is.

Szerelt pengeFő vágási anyagok

SECUMAX CARDYCUT
NO. 5469

››   Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm.

 

MATADOR 
NO. 104000

››   további információ a 127. oldaltól 

KiegészítőkMűszaki jellemzők Használat

Bármit puhán elválaszt.
A SECUMAX TRENNEX erős műanyagból készült 
nem cserélhető pengés vágó. Könnyedén halad 
a vágandó anyagban, legyen az habszivacs, 
csőszigetelés, perforált fólia vagy éppen kasíro-
zott textília.

Szerelt pengeFő vágási anyagok

SECUMAX TRENNEX
NO. 62000

››   Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm. 
 

 

MATADOR 
NO. 104000

››   további információ a 127. oldaltól 

KiegészítőkMűszaki jellemzők Használat

Könnyű anyag. Kemény munkás.
Szeretne egy olyan vágóeszközt, amely habszi-
vacsot és csőszigetelést vág hatékonyan és a 
legnagyobb biztonsággal? Nem cserélhető pen-
gével. Ez csak a SECUMAX NOVICUT lehet.

Szerelt pengeFő vágási anyagok

SECUMAX NOVICUT
NO. 29000

››   Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm.

 

MATADOR 
NO. 104000
››   további információ a 127. oldaltól 

TERMÉKJELLEMZŐKTERMÉKRÉSZLETEKTERMÉKJELLEMZŐK

TERMÉKJELLEMZŐK TERMÉKJELLEMZŐK

TERMÉKRÉSZLETEK

TERMÉKRÉSZLETEK TERMÉKRÉSZLETEK
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SECUMAX OPTICUT
NO. 437

4x használható penge
Mielőtt kicserélné a pen-
gét, elfordítva és azután 
átfordítva és ismét elfor-
dítva megnégyszerezheti 
a használati időt. Praktikus 
és gazdaságos.

Ergonómikusan dolgozni
Ez különösen jól funkcionál 
a SECUMAX OPTICUT ese-
tében. Az Ön ujjai kényel-
mesen helyezkednek el a 
biztonsági markolaton. A 
hüvelykujja külön megtá-
maszkodhat a nyél elején. 
Aligha létezik kényelme-
sebb vágóeszköz.

Tiszta vágások
Legyen szó fóliáról vagy 
szivacsról - a beépített 
műanyagrugó biztosítja, 
hogy az anyag ne torlódjon 
fel a penge előtt. A rugós 
betét egyben megaka-
dályozza, hogy kezével a 
pengéhez érjen.

Különösen robusztus.
Egy teflonbevonatú csúszó-
talp teszi megkérdőjelez-
hetetlenné a tartósságot. 
De a jól megtervezett és 
talphoz rögzített nyél is biz-
tosíték arra, hogy Ön sokáig 
kedvét lelje a vágóeszkö-
zében.

Könnyű pengecsere
Nyomja meg a pengecse-
rélő gombot a kis pántot 
használva - és húzza ki 
betétet a beillesztett pen-
gével a nyélből. Cserélje ki 
a pengét, nyomja vissza a 
betétet, kész!

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

 

››  további információ a 127. oldaltól 

NO. 37040 0,4 mm

NO. 83730 0,3 mm, rozsdamentes, TiN
NO. 13730 0,3 mm, rozsdamentes

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

Tanúsítványok és elismerések

Használat

Átsiklik az anyagon. És pontosan a közepén.
Olyan fólia- és szivacsvágót keres, amely jelen-
tősebb erőkifejtés nélkül vágja még az erősebb 
fóliát is? És nem akad fenn, ha szivacsot kell 
vágnia? A SECUMAX OPTICUT a megoldás. A 
csúszótalp teflonbevonata biztosítja a könnyed 
siklást és egyben hozzájárul a szerszám tartós-
ságához is. Ideális eszköz tolóirányú vágásokra.

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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A csúszóvágó – húzva történő vágásokhoz.
Íme a jól bevált fólia- és habszivacsvágónk – fordított irányú 
csúszótalppal. Ez a változat így húzóvágásra alkalmas.

Szerelt penge

SECUMAX OPTICUT
NO. 436

Itt láthatók a fő termék variációi (lásd a 94. oldalt)

NO. 37040 0,4 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

A csúszóvágó oldalvédővel – húzva történő vágásokhoz.
Ezzel a változattal is húzóvágást végezhet. A kiegészítő oldalvédő 
segíti a penge takarását, növelve ezzel az Ön biztonságát.

Szerelt penge

NO. 435

NO. 37040 0,4 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

A csúszóvágó oldalvédővel – toló vágásokhoz.
Itt sem kell lemondania a műanyag vezetőrugóról és az oldalvédőről. 
A csúszótalp úgy van kialakítva, hogy Ön a legjobban alkalmazhassa 
a húzóvágást.

Szerelt penge

NO. 434

NO. 37040 0,4 mm
›› az összes penge leírása a 130. 
oldaltól

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

NO. 37040 
0,4 mm

NO. 83730 
0,3 mm,  
rozsdamentes, TiN

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Átsiklik az anyagon. És pontosan a közepén. Rövid fémtalppal.
Olyan fólia- és szivacsvágót keres, amely jelentősebb erőkifejtés nélkül 
vágja még az erősebb fóliát is? És nem akad fenn, ha szivacsot kell vág-
nia? A SECUMAX OPTICUT a megoldás. A csúszótalp teflonbevonata bizto-
sítja a könnyed siklást és egyben hozzájárul a szerszám tartósságához is. 
Ideális eszköz tolóirányú vágásokra.

SECUMAX OPTICUT
NO. 433

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

96

Az eredeti méret 60 %-a.

Az eredeti méret 60 %-a.

Az eredeti méret 60 %-a.
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NO. 37020 
0,2 mm

NO. 83715 
0,15 mm,  
rozsdamentes, TiN
NO. 83730 
0,3 mm,  
rozsdamentes, TiN

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Kerek forma. Papírhoz és fóliához.
Egy papír- és fóliavágó, amely felügyeli a vágandó anyagot? Van ilyen: a 
SECUMAX SNITTY. A beépített műanyagrugó a penge irányába tereli a vé-
kony anyagot és megakadályozza annak felgyűrődését. Ugyanúgy, mint 
a hasonló kialakítású SECUMAX COUPPY, ez a vágó is az optimális 45°-os 
szögben vágja a papírt és a fóliát.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUMAX SNITTY
NO. 43037

 

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

NO. 37020 
0,2 mm

NO. 83715 
0,15 mm,  
rozsdamentes, TiN
NO. 83730 
0,3 mm,  
rozsdamentes, TiN

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

 

Használat

Azon múlik, hogyan állítja be.
Papír, fólia, szivacs? Mindegy! Sőt: A SECUMAX MOBILEX az egyetlen rejtett 
pengés biztonsági vágó, amely beépített vágásmélység beállító adapterrel 
rendelkezik. A pengehozzáférést beállíthatja kisebbre vagy nagyobbra,  
2 mm és 10 mm között, az anyagtól függően.

SECUMAX MOBILEX
NO. 45137

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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NO. 36020 
0,2 mm

NO. 13615 
0,15 mm, rozsdamentes
NR 83615 
0,15 mm, rozsdamentes, TiN
NR 83630 
0,30 mm, rozsdamentes, TiN

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Adjunk utat a szakértőnek.
Műanyaglemezek és papírlapok vágásának szakértője? A SECUMAX COUP-
PY-ban megtaláltuk. A csúszótalpnak köszönhetően a rejtett pengéje 
mindig az optimális 45°-os szögben helyezkedik el az anyaggal szemben. 
Ebben a helyzetben a biztonsági vágó könnyedén halad az anyagban. Az 
állítható betét pontosan a pengéhez vezeti az anyagot.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUMAX COUPPY
NO. 43136

 

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

NO. 694 
0,55 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzőkSzerelt penge

Fő vágási anyagok

 

Használat

Egyszerre akár 40-et!
A SECUMAX ZEPHER minden tekintetben kiemelkedő vágóeszköz: mérete-
ivel, formájával és működésével egyaránt. Melyik másik vágó lenne képes 
akár 40 réteg papír vagy fólia lebontására? A csapott vezető talp meg-
könnyíti a behatolást az anyagba és azután már semmi sem gátolhatja 
meg a vágó erőteljes előrehaladását. A penge védetten helyezkedik el, 
így Ön biztonságban van.

SECUMAX ZEPHER
NO. 336

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Az eredeti méret 70 %-a.



Tanúsítványok és elismerések
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NO. 693 
0,4 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Tökéletes minden szinten.
Szakterülete a papír- és fóliatekercsek felső rétegeinek eltávolítása. A 
SECUMAX BAHNENSCHNEIDER egy sikeres vágóeszköz, köszönhetően az 
egyszerű és ergonómikus kialakításnak és a rejtett pengének. A SECUMAX 
ZEPHER-től eltérően ezzel az eszközzel csak néhány réteg vágható le, de 
a keskeny és szinte közvetlen pengeél könnyű vágást eredményez.

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUMAX BAHNENSCHNEIDER
NO. 335

 

 

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Használat

Vágás ollóval, teljes biztonsággal.
Olyan olló, amely mindent vág, de Önben nem tehet kárt? A MARTOR 
termékválasztékában van ilyen. A SECUMAX SAFE-T-GUARD olyan bizton-
sági olló, amelynek a vágóéle egy műanyag betét mögött helyezkedik 
el. Vághat vele vékony és rugalmas anyagokat, úgymint fóliát, papírt és 
szövetet, anélkül, hogy saját magát megvágná. És mi több: a lekerekített 
élvégek biztonságot jelentenek a szúrásos sérülésekkel szemben.

SECUMAX SAFE-T-GUARD
NO. 222

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

Az eredeti méret 90 %-a.
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Vágószerszámaink nem csak a mindenna-

pokban nélkülözhetetlenek, hanem a rendkí-

vüli helyzetekben is. Például egy közlekedési 

balesetben a fedett pengéjű SOS-vágóink 

segítenek a biztonsági övek és a ruhadarabok 

szétvágásában.
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Használat Használat

Veszélyhelyzetben kéznél.
A biztonsági övek életeket menthetnek. Ugyanakkor útban lehetnek, ha 
egy sérült személyt kell gyorsan menteni. A SECUMAX SOS-CUTTER töké-
letes megoldás lehet ilyen helyzetekben. Legyen Ön orvos, ápoló vagy 
csak egy szemtanú, könnyen és megbízhatóan el tudja vágni a biztonsági 
övet. A biztonsági vágó alkalmas még a sérült ruházatának szükség sze-
rinti felvágására is.

Szerelt penge

SECUMAX SOS-CUTTER
NO. 537

››    Megjegyzés: A pengét a vágóeszközbe 
öntötték, ezért a penge nem cserélhető. 
Pengevastagság 0,30 mm.

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

 

 

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

 

  

 

 

 

››     

 

 N° 37040 
0,40 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyors vágás. Gyors segítség.  
A SECUMAX RUCK-ZUCK nemcsak egy megbízható munkatárs, de máshol
is számíthatunk rá. Segít a bajban is: egy autóbalesetnél a SECUMAX 
RUCKZUCK-kal könnyen és megbízhatóan el tudja vágni a biztonsági övet. 
A biztonsági vágó alkalmas még a sérült ruházatának szükség szerinti 
felvágására is.

SECUMAX RUCK-ZUCK SOS
NO. 55337

ÖVTÁSKA N° 9829

Szolgáltatások 

TERMÉKRÉSZLETEK

Tartozék

››  további információ a 127. oldaltól

N° 13730 
0,30 mm, rozsdamentes
N° 83730 
0,30 mm, rozsdamentes, 
TiN

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

››   az összes penge leírása a 130. oldaltól

Tanúsítványok és elismerések
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NO. 37040 
0,4 mm

NO. 13730 
0,3 mm, rozsdamentes
NO. 83730 
0,30 mm, rozsdamentes, 
TiN

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Elsősegély-vágó és kalapács egyben.
Ha balesetet lát, gyorsan és higgadtan kell cselekednie. Egy kéznél lévő 
és többfunkciós elsősegély-vágó akár életet is menthet. A sérült kimen-
téséhez egy járműből szükség lehet az oldalablak betörésére. Ezt megte-
heti a SECUMAX SALVEX-szel. Ezután, ha kell, a rejtett pengés biztonsági 
vágóval elvághatja a biztonsági övet, és szükség esetén a sérült ruháza-
tát is felvághatja.

Opcionális penge

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUMAX SALVEX SOS
NO. 538

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

Az eredeti méret 90 %-a.

Tanúsítványok és elismerések
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Idegen anyagok a termelési folyamatban, pl. 

az élelmiszereknél és a gyógyszereknél? Ezt 

egészen biztosan el akarja kerülni. Annak ér-

dekében, hogy ezt a kockázatot a vágási mű-

veleteknél minimálisra lehessen csökkenteni, 

fémdetektorral érzékelhető biztonsági vágó-

inkat ajánljuk Önnek.
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Tanúsítványok és elismerésekTanúsítványok és elismerések
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NO. 145 
0,3 mm, rozsdamentes

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

A klasszikus Handy. Fémdetektor által érzékelhető műanyagból.
Meg fog lepődni milyen nagyszerű szerszám a SECUNORM HANDY MDP. 
Bár a neve szerint «kezes», nem azt jelenti, hogy szelíd. Ellenkezőleg: ez 
egy «harapós» szerszám és rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami 
a vágási munkához szükséges. Az MDP változatra van szüksége, ha az 
élelmiszer- vagy gyógyszeriparban dolgozik. A penge rozsdamentes, a 
műanyag pedig fémdetektor által érzékelhető.

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUNORM HANDY MDP
NO. 447

 

 

HASZNÁLTPEN-
GE-GYŰJTŐ

NO. 9810

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

NO. 199 
0,63 mm, rozsdamentes

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzőkSzerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Mindenféle vágáshoz. És különlegesekhez.
A SECUNORM PROFI25 MDP joggal kapta nevét. «PROFI», mert Ön egy 
professzionális vágószerszám birtokában van, amely minden szokásos 
anyaghoz alkalmas és minden általános vágási műveletre képes. «25», 
mert 25 mm-es pengekimenettel rendelkezik, amellyel a 3-rétegű 
kartonok is könnyen vághatók. És, mi több: «MDP», mert a biztonsági 
vágó műanyag alkatrészei fémdetektor által érzékelhető műanyagból 
készülnek.

SECUNORM PROFI25 MDP
NO. 120700

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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Használat

Még okosabb - MDP változatban.
Ha kézbe veszi SECUNORM SMARTCUT MDP-t, rögtön megérti, hogy miért 
«SMART». Könnyű és formás. Majdnem minden anyag vágható vele, tehát 
univerzális. Rendelkezik automatikus pengevisszahúzó szerkezettel, tehát 
okos. Amitől pedig még okosabb, az a fémdetektor által is érzékelhető 
műanyag, amelyből a vágó nyele készül. A penge pedig rozsdamentes 
acél. Gondolt volna ennyi mindenre?

Szerelt penge

SECUNORM SMARTCUT MDP
NO. 110700

››   Megjegyzés: A pengét a vágóeszközbe 
öntötték, ezért a penge nem cserélhető.  
Pengevastagság 0,63 mm.

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Fő vágási anyagok

 

 

AKRIL TESZTKÁR-
TYA KÉSZLET

NO. 9900

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők
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NO. 13730 
0,3 mm, rozsdamentes

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Használat

Ideális fóliákhoz. A biztonságra fokozottan érzékeny iparágakban is.
A SECUMAX COMBI MDP mindazon előnyök kombinációja, amelyek meg-
könnyítik a vágási feladatokat. A biztonsági vágók, amelyek az áru közé 
való bekerülés esetén fémérzékelő készülékek által megtalálhatók, külö-
nösen az élelmiszeriparban nélkülözhetetlenek. De iparágtól függetlenül, 
ez egy ideális szerszám, ha Ön zsugor- vagy síkfóliát szeretne vágni.

Szerelt penge

Fő vágási anyagok

SECUMAX COMBI MDP
NO. 109737

 

 

ÖVTÁSKA NO. 9829

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól

KULCS A BIZTO-
SITÓCSAVARHOZ 
COMBI

NO. 9855

Szolgáltatások

TERMÉKRÉSZLETEK

Kiegészítők

››  további információ a 127. oldaltól 

 

NO. 13730 
0,3 mm, rozsdamentes

TERMÉKJELLEMZŐK

Műszaki jellemzőkSzerelt penge

Fő vágási anyagok

 

 

Használat

Ideális fóliákhoz. A biztonságra fokozottan érzékeny iparágakban is. 
Biztonsági zárral.
A SECUMAX COMBI MDP mindazon előnyök kombinációja, amelyek meg-
könnyítik a vágási feladatokat. A biztonsági vágók, amelyek az áru közé 
való bekerülés esetén fémérzékelő készülékek által megtalálhatók, külö-
nösen az élelmiszeriparban nélkülözhetetlenek. De iparágtól függetlenül, 
ez egy ideális szerszám, ha Ön zsugor- vagy síkfóliát szeretne vágni. A 
biztonsági zár ellenőrizhető pengecserét tesz lehetővé.

SECUMAX COMBI MDP
NO. 109777

›› az összes penge leírása a 130. oldaltól
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KiegészítőkMűszaki jellemzők Használat

Levélbontó. Fémdetektor által érzékelhető 
műanyagból.
A SECUMAX POLYCUT egyike a kis méretű, nem-
cserélhető-pengés, műanyagból készült vágó-
inknak. A hosszú pengevezető orra révén köny-
nyen bontja a leveleket vagy vágja a fóliát és 
kis vájatokba is befér. És nem utolsó sorban: a 
vágó fémdetektor által is érzékelhető műanyag-
ból készül.

Szerelt pengeFő vágási anyagok

SECUMAX POLYCUT MDP
NO. 85007

››   Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm. 
 

 

 

AKRIL TESZT-
KÁRTYA KÉSZ-
LET 
NO. 9900
››   további információ a 127. oldaltól 

KiegészítőkMűszaki jellemzők Használat

Kicsi segítő. Fémdetektor által érzékelhető 
műanyagból.
Ezzel a szerszámmal az ujján Ön vághat fóliát, 
fonalat, spárgát és sok minden mást is. A gyűrű 
fémdetektor által is érzékelhető műanyagból ké-
szül, ezért megakadályozható, hogy véletlenül 
az áruval keveredjen.

Szerelt pengeFő vágási anyagok

SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP
NO. 307

››   Megjegyzés: A pengét a 
vágóeszközbe öntötték, 
ezért a penge nem cse-
rélhető. Pengevastagság 
0,30 mm.

 AKRIL TESZT-
KÁRTYA 
KÉSZLET 
NO. 9900
››   további információ a 127. oldaltól 

A fémdetektor működésének ellenőrzéséhez.
Ellenőrizheti a fémdetektor érzékenységét a 
MARTOR MDP-műanyagra egy akril tesztkártya 
segítségével. Az MDP TEST CARD SET ACRYL öt 
kártyából áll. Mindegyikben egy MDP-műanyag-
ból készült kis gömböcske található 2,5 mm és 8 
mm közötti méretben. Az akrilból készült kártya 
igen stabil és tartós.

AKRIL TESZTKÁRTYA KÉSZLET
NO. 9900

Idegen anyag szimulálása. Növelje a biztonságot.
Az MDP TEST CARD SET-ben öt tesztkártya ta-
lálható 2,5 mm és 8 mm közötti méretben. A 
«névjegykártya» segítségével Ön megbízhatóan 
ellenőrizheti a fémdetektor működését. A teszt-
kártya egy polietilén tasakba van öntve.

NÉVJEGYKÁRTYA FORMÁJÚ 
TESZTKÁRTYA
NO. 9910

››    további információ a 127. oldaltól 

››    további információ a 127. oldaltól 

TERMÉKRÉSZLETEK

TERMÉKRÉSZLETEK

TERMÉKJELLEMZŐK

TERMÉKJELLEMZŐK



 

A tartozékok nagyon hasznos asszisztensek. 

Kiegészítőink segítenek Önnek, hogy bizton-

ságosan tárolhassa vágóeszközeit, még job-

ban óvhassa az ujjait és a lehető legbiztonsá-

gosabban kezelje a használt pengéket.
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A SECUNORM PROFI apró társa.
A zsebcsipesz mindegyik jobbkezes SECUNORM 
PROFI vágóhoz illik. Egyszerűen csak pattintsa a 
csipeszt a nyél végén lévő fűzőlyukba. Ezután a 
nadrágzsebéhez tudja csatolni vágóeszközét.

ZSEBCSIPESZ
NO. 9853

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

Pengecsere? Csak profiknak.
A SECUNORM PROFI-n pótlólag elhelyezhet egy 
U-alakú védőbetétet. Ez csak szerszámmal tá-
volítható el. Így biztosítható, hogy a pengecse-
rét csak hozzáértő munkatársa végezze el.

VÉDŐBETÉT
NO. 9800

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

A SECUMAX EASYSAFE lezárásához.
A SECUMAX EASYSAFE-et lezárhatja a hozzá 
tartozó biztosító kulccsal. Ez nem befolyásolja a 
vágást, csak a pengecserét érinti. Csak az arra 
feljogosított személyek cserélhetnek pengét, 
ezzel a kulccsal. Ez egy további biztonsági szem-
pont a termelési folyamatok szervezésénél.

BIZTONSÁGI KULCS EASYSAFEHEZ 
NO. 9890

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

ÖVTÁSKA
NO. 9829

Használat

 

 

 

››    további információ a 127. oldaltól 

ÖVTARTÓ
NO. 9843

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

ÖVTARTÓ
NO. 9842

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 
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 Az eredeti méret 50 %-a.

 Az eredeti méret 85 %-a.

 Az eredeti méret 90 %-a.

 Az eredeti méret 125 %-a.

 Az eredeti méret 250 %-a.

 Az eredeti méret 200 %-a.

A karcsúbb vágószerszámokhoz.
Egy másik hely, ahol gyorsan megtalálja a vá-
góeszközét – a kisebbik műanyag övtartó, 
kék színben. Ugyanúgy használható, mint a 
nagyobbik változat. A kék övtartóban kiválóan 
hordozhatók a SECUNORM vágók, úgymint a 
MULTISAFE, a MULTISET, a PROFI, a PROFI LIGHT, 
a PROFI25 és a PROFI40. 

A nagyobb vágóinkhoz. 
Az Ön vágószerszáma nagyon jól tárolható a 
műanyag övtartóban. Ezt közvetlenül az övére, 
vagy egy csipesszel a ruházatára csatolhatja. A 
nagyobb, fekete övtartó alkalmas a SECUPRO 
vágók, úgymint a MAXISAFE, az OPTISAFE, a 
PROSAFE és a LEWIS, valamint a SECUNORM 
GENIAL tárolására. 

Amikor a vágó nincs munkában. 
Az övtartó egy ideális hely a biztonsági vágó 
ideiglenes tárolására. Az övtáskát közvetlenül az 
övére, vagy egy csipesszel a ruházatára csatol-
hatja. Így a vágóeszköze mindig kéznél lesz. 
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Használt pengék zsebkaranténban.
A SAFEBOX (biztonsági doboz) viszonylag nagy 
mennyiségű használt penge tárolására alkal-
mas. Ugyanakkor kényelmesen elfér akár a zse-
bében is. A dobozon lévő két nyílás nemcsak a 
pengék betöltésére szolgál. Ezekkel a letörhető 
pengéket lehet letörni. A SAFEBOX tartalmát a 
SAMMELBOX-ba ürítheti.

SAFEBOX
NO. 108000

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

Az Ön megnyújtott karja a vágáshoz.
A mi kis papír- és fóliavágóink olyan kézre álló-
ak, hogy egyenesen rabul ejtik Önt. A kényelmet 
tovább fokozandó, Ön még egy ergonómikusan 
kialakított nyelet – MATADOR – is illeszthet a 
vágójához. Ez olyan pontosan illik, mintha egy-
beöntötték volna. Ön pedig kényelmesebben és 
stabilan vághat tovább.

MATADOR
NO. 104000

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

Veszélyes! El a kezekkel!
Észrevette a kis lyukakat a SECUMAX PLASTICUT 
és a SECUMAX CARDYCUT nyelén? Ezeknek kü-
lönleges szerepük van: Egy kis ujjvédőpajzsot 
– BIZTONSÁGI UJJVÉDŐT – illeszthet ide. Így 
biztosabban és egyben biztonságosabban tudja 
megfogni a vágóeszközt. Rendelje meg, illessze 
be, használja!

BIZTONSÁGI UJJVÉDŐ
NO. 103000

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

BIZTONSÁGI KULCS COMBIHOZ
NO. 9855

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

HASZNÁLTPENGE-GYŰJTŐ
NO. 9810

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

FALITARTÓ
NO. 9845

Használat

››    további információ a 127. oldaltól 

 

 

 

 

 

 

 Az eredeti méret 200 %-a.

 Az eredeti méret 25 %-a.

 Az eredeti méret 45 %-a.

 Az eredeti méret 65 %-a.

 Az eredeti méret 55 %-a.

 Az eredeti méret 150 %-a.

A SAMMELBOX (GYŰJTŐDOBOZ) elérhető helyen. 
Rendelje meg most használtpenge-gyűjtődobo-
zát! A SAMMELBOX (GYŰJTŐDOBOZ) egy praktikus 
tartószerkezettel az üzemben, raktárban bárhol 
könnyen felszerelhető: falra, oszlopra vagy csőre. 

Használt pengék a legjobb helyen. 
A SAMMELBOX (gyűjtődoboz) alkalmas a használt 
pengék közvetlenül gyűjtésére és a SAFEBOX-ban 
tárolt használt pengék befogadására is. Amikor 
a doboz megtelt, erőteljesen fordítsa el a fedelét 
záródásig. A biztonságos záródást a kiugró kis 
piros csap jelzi. A doboz ezután már nem nyitha-
tó ki. Így a doboz már biztonságosan szállítható a 
hulladékgyűjtőbe. 

A biztonsági zárral rendelkező SECUMAX 
COMBI-hoz. 
Pengét cserélni gyorsan és különösebb gyakor-
lat nélkül? Ez nem igazán biztonságos. Lehet, 
hogy túl korán, de az is előfordulhat, hogy túl 
későn kerül sor a pengecserére. Ez nem gazda-
ságos. A biztonsági zárral rendelkező SECUMAX 
COMBI egy jó megoldás. Csak a kulccsal rendel-
kező személyek cserélhetnek pengét. 
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SECUPRO CIKKSZÁM

MARTEGO  122001

MERAK  124001

MEGASAFE  116006

MEGASAFE  116001

MEGASAFE  116004

MEGASAFE  116002

MEGASAFE  116003

MAXISAFE  101806

MAXISAFE  101899

MAXISAFE  101898

MAXISAFE  101199

MAXISAFE  101106

MAXISAFE  101860

MAXISAFE  101800

MAXISAFE  101801

MAXISAFE  101906

OPTISAFE  100145

LEWIS  710000

PROSAFE  01152

CUT-O-MATIC 438

SECUNORM CIKKSZÁM

PROFI25 120001

MULTISET  118001

MULTISET  118006

MULTISET  118002

MULTISET  118003

PROFI40  119001

SECUNORM 380 380001

PROFI LIGHT  123001

POWERCUT  02103

POWERCUT  02104

POWERCUT  02101

POWERCUT  02102
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TARTOZÉK MÁTRIX
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SECUMAX  CIKKSZÁM  

CARDYCUT  5469

TRENNEX  62000

NOVICUT  29000

OPTICUT  437

OPTICUT  436

OPTICUT  435

OPTICUT  434

OPTICUT  433

SNITTY  43037

MOBILEX  45137

COUPPY  43136

ZEPHER  336

BAHNENSCHNEIDER 335

SAFE-T-GUARD  222

MENTŐSZERSZÁMOK CIKKSZÁM

SECUMAX SOS-CUTTER  537

SECUMAX RUCK-ZUCK SOS 55337

SECUMAX SALVEX SOS 538

MDP-VÁGÓK CIKKSZÁM

SECUNORM PROFI25 MDP 120700

SECUNORM HANDY MDP 447

SECUNORM SMARTCUT MDP 110700

SECUMAX COMBI MDP 109737

SECUMAX COMBI MDP 109777

SECUMAX POLYCUT MDP 85007

SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP 307

AKRIL TESZTKÁRTYA KÉSZLET 9900

AKRIL TESZTKÁRTYA KÉSZLET 9910
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SECUNORM CIKKSZÁM

GENIAL  04152

MIZAR  125001

SECUNORM 175 175001

HANDY  445

HANDY  444

HANDY  1444

SMARTCUT  110000

PROFI  07152

PROFI  07105

PROFI  07252

PROFI  07205

MULTISAFE  08152

REGELSAFE  14152

SECUMAX CIKKSZÁM

SECUMAX 350  350001

SECUMAX 150  150001

EASYSAFE  121001

COMBI  109137

COMBI  109237

COMBI  109437

NOVEX  539

GYŰRŰKÉS MDP 307

POLYCUT 85000

POLYPICK  469

PLASTICUT  3469

PLASTICUT  102000

PLASTICUT  102001

PLASTICUT  102002

CARDY  1469

CARDYCUT  7469
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>> Az anyagok több nyelven elérhetők

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSI MÉDIUMAINK:
BROSÚRÁK, KATALÓGUSOK STB.

SECUPRO MAXISAFE 
JEDER SCHNITT AUTOMATISCH SICHER

Termék szórólap
A legfontosabb vágószerszámaink 
saját médiumot kaptak – a termék 
szórólapot. Ebben találja meg rész-
letes formában az adott biztonsági 
késre vonatkozó valamennyi fontos 
tudnivalót. A katalógushoz hason-
lóan a termékek itt is eredeti mé-
retükben vannak ábrázolva, annak 
érdekében, hogy jobban el lehes-
sen képzelni azokat.

Seite 1/04Stand 26.09.2013

SECUMAX 350
350001

SECUMAX 350 – MEHR SPASS BEI DER ARBEIT? PROBIEREN SIE ES.

Bestellnummer 350001.02

Beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und 
höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben 
ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen 
Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm 

alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststof-
fumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt 
es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass 
Sie es nur ungern wieder weglegen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit
Die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht 
offen, sondern ist von Mensch und Ware 
abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchst-
maß an Sicherheit. Vor Schnittverletz-
ungen und vor Warenbeschädigungen.

Sicherheitstechnik

Technisches Datenblatt > SECUMAX 350 

Műszaki adatlap
Milyen hosszú és széles a biz-
tonsági vágó? Milyen műszaki 
jellemzői vannak? Milyen tanúsít-
ványokat kapott, és mikor? Ezekre 
és sok más kérdésre kap választ a 
Műszaki adatlapból. Ezt a kompakt 
adat- és ténygyűjteményt nagyon 
jól használhatja például egy vágós-
zerszám bevezetéséhez árugazdál-
kodási rendszerében.

Árlista
Termékeink gyors és egyszerű 
megrendelése érdekében hasz-
nálja jól áttekinthető árlistáinkat. 
Ezekben nem csak biztonsági 
késeinket találja meg, hanem 
sok egyéb vágószerszámot is – a 
vágóeszközöktől a sorjázó késekig. 
Ehhez tartoznak még a pengéink, 
a tartozékok – igazából minden!

Ezeket és az összes többi szolgáltatási anyagot igényelheti nálunk közvetlenül – a legjobb,  
ha felhívja ügyfélszolgálatunkat. Vagy látogasson el honlapunkra, ahonnan ezek letölthetők.

Vágóink, mint reklámhordozók
A MARTOR egy további termékc-
saládja a céglogók, szlogenek 
feltüntetésére is alkalmas vágóes-
zközök. Ebben a brosúrában eze-
ket egyenként bemutatjuk Önnek. 
Teljesen mindegy, hogy Ön reklá-
majándékokkal kereskedik, vagy 
olyan vállalkozás vagy intézmény, 
amely az ideális reklámajándékot 
keresi saját maga vagy célcsoportja 
számára.

MARTOR WERBEMESSER 2

FÜNF GUTE GRÜNDE,

ZU VERSCHENKEN.

Biztonsági plakát
A biztonsági plakát a rövid be-
mutató és a használati útmutató 
keveréke. Nagyformátumú ábrákkal 
és rövid szövegekkel szemlélteti a 
biztonsági késeink optimális alkal-
mazását – és egyben támogatja a 
biztonsági megbízott munkáját. A 
plakátok ott vannak a legjobb he-
lyen, ahol a késeket használják –  
a raktárban, az áruátvételnél, a 
termelésben stb.

PREISLISTE 2014
Gültig für Lieferungen bis 31.03.2015
Preise in EURO ohne MwSt.

V
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ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON! 
MOST ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL.

Keresés, szűrés
Milyen anyagot akar vágni? És milyen műszaki 
jellemzőkkel kell az Ön biztonsági késének ren-
delkeznie? Ezzel a két szűrőfunkcióval gyorsan 
és kényelmesen megtalálja az Önnek megfelelő 
termékeket. A szerelt és opcionális pengék is 
bemutatásra kerülnek.

A termékek összehasonlítása
Választékunkban vannak olyan vágók, ame-
lyek kétségkívül hasonlítanak egymásra. Ezért 
érdemes rájuk egy második pillantást is vetni. 
A Termék-összehasonlítás segítségével Ön 
akár három vágószerszámot is kiválaszthat és 
egymás mellé állíthat. Így felfedezheti pontosan 
azokat a termékrészleteket, amelyek segíte-
nek Önnek, hogy megtalálja az Ön számára 
legmegfelelőbb vágószerszámot.

Az optimális termék keresésekor semmi sem fontosabb a személyes tanácsadási szolgáltatás-
nál. Ez az egyik erősségünk. Ennek ellenére szeretnénk a jövőben az Ön kívánságait máshol 
is a lehető legátfogóbban teljesíteni – pl. a www.martor.hu weboldalunkon. Honlapunk nem 
csak dizájn tekintetében újult meg. Például egy olyan termékszűrő is várja Önt, amely még 
jobb áttekintést ad vágásbiztonsági megoldásainkról.

WWW.MARTOR.COM
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TIPPEK A GYAKORLATBÓL.
A LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT VÁGÁSTÍPUSOK.

Minden a technika kérdése. Ami vágószerszámaink biztonságára érvényes, az az optimális 
használatra is érvényes. Íme néhány tipp, hogy hogyan vághat még jobb minőségben. Itt a 
különösen gyakori vágástípusokra koncentráltunk.

Ablakvágás elvégzése
A karton ideális szállítási csomago-
lóanyag. Csak az a kérdés, hogy jut 
Ön legkönnyebben árujához. Ha a 
kartont továbbra is használni akar-
ja tárolásra, akkor az ablakvágás 
ajánlott. Ilyenkor a kartont nem 
felülről nyitja ki, hanem egy nagy 
lyukat vág az oldalába. Ezen az 
„ablakon” keresztül egyszerűen és 
kényelmesen kiveheti az árut. Ez a 
vágástípus mindenekelőtt fióküzle-
tekben elterjedt.

Fóliák eltávolítása
A raklapok rendszerint csomago-
ló- és zsugorfóliával vannak becso-
magolva. Ezek kicsomagolásához 
is megtalálja a megfelelő vágó-
szerszámot termékválasztékunkban. 
Különös tekintettel a fedett pengére, 
amivel egyidejűleg a becsomagolt 
áruját is védi. Fóliavágóinknak 
rendszerint hegyes vége van, ami-
vel beleszúrhat a vágandó anyagba. 
Vagy a szabad kezével összenyomja 
a felső fóliavéget, és így biztosít 
kiindulási alapot a vágáshoz.

Fedél eltávolítása
Ha a kartondobozát felülről kívánja 
kinyitni, akkor döntsön a fedél-el-
távolítás mellett. Ahogy a művelet 
neve is mutatja, Ön teljes egészé-
ben eltávolítja a fedelet – azáltal, 
hogy a vágószerszámát a felső 
peremen beszúrja, és végigvezeti 
azt a behajtási ránc mentén. Alter-
natívaként helyezze el a biztonsági 
kését lejjebb az oldalfalon és vágja 
azt egyszer körbe. A fedél-eltávolí-
tás történhet például áruátvételkor, 
amikor Ön az áruját „egy darabban” 
akarja kivenni.

Zsákos áru kinyitása
Elsősorban az élelmiszer-, gyó-
gyszer- és a műanyag-feldolgozó 
iparban szállítják az alapanyagokat 
gyakran zsákokban: pl. folyadékok, 
porok és granulátumok. A papír-, 
műanyag- vagy kombinált anyagú 
zsákok kinyitásához általában 
hosszabb pengéjű biztonsági vágót 
használjon. Konkrétan fektesse el 
a zsákot vízszintesen, és vágja fel, 
pl. L-alakban a felső oldalon.

Műanyag pántolószalagok átvágása
A műanyagszalagos hevederezé-
sek akkor kerülnek alkalmazásra, 
amikor egy különösen nehéz ra-
kományt kell egyben tartani. Vagy 
amikor egyszerre több csomagolást 
kell egy raklapon rögzíteni. Több 
vágószerszámunk is kifejezetten 
ezeknek a hevedereknek az át-
vágására van kialakítva. Bizonyára 
többféle különböző erősségű és 
minőségű szalaggal lesz majd dol-
ga. Minél robusztusabb egy heve-
der, annál inkább ajánlatos  
azt 45°-os szögben felvágni.

Lehámozás
Még ha a fogalom más asszociáci-
ókat ébreszt is – a papír- és fólia-
feldolgozó iparban a lehámozás a 
legelterjedtebb vágástípusok közé 
tartozik. Az előzmény gyakran a 
gyártási folyamat során fellépő 
hiba: A tekercsáru a feltekeréskor 
elszakad. Hogy azt újra használ-
hatóvá tegyék, le kell hasítani a 
papír- és fóliamaradványokat – 
lehetőleg erővágással felfejteni 
és eltávolítani. Nálunk ehhez is 
megkapja az ideálisan alkalmas 
biztonsági vágót.

45°
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SEGÍTSÉG TERMÉKEINK JOBB MEGISMERÉSÉHEZ. 
A MARTOR VILÁG SZAKKIFEJEZÉSEI.

Azt szeretnénk, ha biztonságosan és hatékonyan tudná használni termékeinket. Ez annál 
könnyebb, minél jobban megért bennünket és vágószerszámainkat. Ezért készítettünk Önnek 
egy szószedetet. Ebben jól érthető magyarázatokat talál a szakkifejezésekhez, amelyekkel 
nálunk lépten-nyomon találkozik.

A › E E › H H › M M › P

Automatikus pengevisszahúzás
A penge azonnal visszahúzódik a nyélbe, mihelyt elhagyja a vágandó 
anyagot. Feltétel: a pengekinyomót a vágás megkezdése után el kell en-
gedni. Az ilyen technológiával rendelkező vágógat a jövőben SECUNORM 
... előnévvel látjuk el.

Biztonsági szint
Négy biztonsági szintet különböztetünk meg: egyszerű biztonság (manuá-
lis pengevisszahúzás), magas biztonság (automatikus pengevisszahúzás), 
nagyon magas biztonság (teljesen automatikus pengevisszahúzás) és 
legmagasabb biztonság (fedett penge).

Biztonsági technológia
Biztonsági technológiáink a következők: kézi vezérlésű pengevisszahúzás 
(csak nem biztonsági késeknél), automatikus pengevisszahúzás, teljesen 
automatikus pengevisszahúzás és a fedett penge.

Biztonsági vágók
Azokat a vágóeszközöket, amelyek valamilyen szintű (magas, nagyon
magas, legmagasabb) biztonsági funkcióval rendelkeznek, biztonsági
vágóknak (biztonsági késeknek) nevezzük.

Biztosítókapcsoló
A biztosítókapcsoló megakadályozza, hogy a penge akaratlanul kicsúss-
zon a nyélből. A kibiztosítás rendszerint ugyanazzal az elemmel történik.

Csúszó talp
Néhány fedett pengéjű biztonsági vágónknál a nyél csúszó alátámasztás-
ban végződik. Ahogy azt a neve is mutatja, az alátámasztás különösen 
könnyen csúszik a vágóalátét fölött. Egyidejűleg a vágandó anyagot a 
csúszó alátámasztás felső oldalán a pengéhez vezeti.

Egyszerű és biztonságos pengecsere
Vágószerszámaink legtöbbje többször használatos vágó. A pengecserét 
igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé és legbiztonságosabbá tenni azért, 
hogy Ön közben ne sérüljön meg és a csere során ne vesszenek el a 
pengék.

Három az egyben pengefej
Például: SECUMAX 150. Ebben az esetben három különböző művelet 
végezhető: vágás, hasítás, felülettisztítás.

Használtpenge-gyűjtő
Annak érdekében, hogy Ön a használt pengéit biztonságosan tudja ártal-
matlanítani, a tartozékkészletünkben két különböző gyűjtőedényt talál: a 
SAFEBOX-ot és a SAMMELBOX-ot.

Jobb- és balkezesek részére
Ha egy kést úgy egy jobbkezes, mint egy balkezes egyformán használhat, 
akkor azt a megadott módon jelezzük.

Kényelem
Egy vágószerszám hasznos tulajdonságai, mint például az ergonómikus 
forma, ill. az egyszerű és biztonságos pengecsere, növelik az Ön kényel-
mét a felhasználás során.

Kétszer / négyszer használatos penge
Ha a pengét el lehet fordítani, ill. még meg is lehet fordítani, ezáltal 
többször lehet használni, akkor kétszer / négyszer használatos pengéről 
beszélünk.

Kézi vezérlésű pengevisszahúzás
Annak érdekében, hogy vágószerszámát „élteleníthesse”, a pengét a 
vágás után vissza kell húznia a nyélbe. Biztonsági vágóinknál nincs ez a 
biztonsági szint.

Markolatkapcsoló
Fogónyeles vágóinknál a pengét nem pengekinyomó, hanem markolat-
kapcsoló oldja ki. Ehhez Önnek a nyél alsó részén lévő markolatkapcsolót 
kell működtetnie.

Markolatkapcsolós vágók
Aktuális példák: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK és SECUNORM 
MIZAR. Minden vágószerszám az innovatív markolatkapcsolós vágók fiatal 
családjához tartozik. A nyelük alsó oldalán – ugyanúgy, mint egy fogónál 
– egy könnyedén működő markolatkapcsolót talál, amellyel a pengét 
különösen kényelmesen ki tudja oldani.

Egy- és kétoldali élezés
Attól függően, hogy vágóél csak az egyik oldalon, vagy mindkét oldalon 
(tehát középre) van élezve, beszélünk egy- és kétoldali élezésről.

Egy- / kétélű pengék
A vágóélek számától függően megkülönböztetünk egyélű és kétélű 
pengéket.

Ergonómikus forma
Ha egy biztonsági vágó úgy lett kialakítva, hogy különösen kényelmesen 
lehet fogni, ergonómikus formáról beszélünk.

Eldobható vágó
Eldobható vágóink esetén nem lehetséges a pengecsere. Ezeket hasz-
nálat után egész egyszerűen a háztartási szemétbe dobhatja.

Falvastagság
Némelyik papír- és fóliavágónk olyannyira karcsú, hogy a méreteknél nem 
is beszélhetünk szélességről. Ehelyett a falvastagságot adjuk meg, amely 
pl. 2 vagy 3 mm körül van – mivel vékony hézagokban és szűk résekben 
való vágásra készült.

Fedett penge
A vágószerszám úgy van megtervezve, hogy a penge kifelé takarva van. 
Az eredmény: Legmagasabb biztonság a felhasználó számára. A fedett 
pengéjű biztonsági kések neve a jövőben SECUMAX ...

Felhasználó
Aki a vágószerszámainkkal dolgozik, azt szívesen nevezzük „felhaszná-
lónak”.

Fűzőszem
A fűzőszem a nyél hátsó részén található. Itt lehet pl. egy szalagot ke-
resztülhúzni a vágószerszáma rögzítéséhez.

Három az egyben kapcsológomb
Példa: SECUNORM MIZAR.
Ez a markolatkapcsolós vágó egy különleges kapcsológombbal van sze-
relve. Ezzel lehet lezárni és kibiztosítani a vágót, valamint a pengecsere 
funkcióra kapcsolni.

Minőségi penge
Valamennyi MARTOR penge minőségi penge. Ennek ellenére itt is vannak 
minőségi különbségek, melyre külön felhívjuk a figyelmet, pl. bevonatos 
és nem bevonatos.

Műanyag betét
Példa: SECUNORM PROFI vagy SECUNORM HANDY: Egy vágószerszám 
komplett belső részét, amelyet ki kell húzni a pengecseréhez, műanyag 
betétnek nevezzük.

Műanyag rugó
A műanyagrugó egyes fedett pengéjű biztonsági kések esetében köz-
vetlenül a nyélen van rögzítve, és onnan nyúlik be a pengehozzáférés 
területére. Feladata: lenyomni a vágandó anyagot és feltorlódás és 
felgyűrődés nélkül a pengéhez vezetni.

Nyél
A nyél vágószerszámaink fő alkotórésze. A nyélen találhatók a penge-
kinyomók, markolatkapcsolók, gombok stb. A nyélben van elrejtve pl. a 
penge vagy a szerkezet, amely a pengét visszahúzza.

Opcionális penge
Csaknem minden biztonsági vágónkat (amelyek nem eldobható vágók 
felszerelheti igény esetén alternatív pengével. Ez az opcionális penge 
lehet pl. kampós penge (a beszerelt trapézpenge helyett). Lehet rozsda-
mentes vagy TiN-bevonattal ellátott. Vagy lehetnek lekerekített sarkú 
vagy tompított hegyű. Ez – a termékválasztékunkat alkotó kb. 200 pengét 
tekintve – csak néhány a variációs lehetőségek közül.

Orr
Ütközőt csak a fedett pengéjű biztonsági vágóinknál talál. A nyéllel együtt 
védi a pengét. Az ütköző a legtöbb esetben elöl hegyes, hogy könnyebb 
legyen beszúrni.

Pengebefogó
A pengét, hogy az ne csússzon el, a pengebefogó rögzíti. A pengebefo-
gón ezért egy vagy több csap van. Ezek pontosan beleilleszkednek az 
adott pengébe.
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Pengecserélő
Ha a biztonsági vágón nem gomb, hanem egy másik szerkezet van a pen-
ge cseréjéhez, akkor beszélünk – általánosságban – pengecserélőről.

Pengecsere gomb
Egyes biztonsági vágók esetében a pengecsere gombot lehet benyomni a 
pengecsere megindításához.

Pengefedél
A pengefedél az a kis lemez, ami a pengére fekszik fel. A penge-befo-
góval együtt tartást ad a pengének. Sok vágószerszámunk esetében a 
pengefedelet meg kell emelni ahhoz, hogy a pengét ki lehessen cserélni.

Pengehozzáférés
A pengehozzáférés a fedett pengéjű biztonsági késeink esetén a nyél 
és az ütköző közötti távolságot jelenti. Mindig elég keskeny ahhoz, hogy 
az ujja ne férjen át rajta, viszont elég széles is, hogy bizonyos vágandó 
anyagokat meg lehessen vele munkálni.

Pengekategória
A pengék egy meghatározott átfogó csoportját pengekategóriának ne-
vezzük. A megnevezés a forma (pl. trapézpenge, kampós penge stb.), 
az alkalmazási terület (pl. ipari penge) vagy a funkció (pl. hántoló penge, 
sorjázó penge) alapján történik.

Pengekimenet hossza
A pengekimenet megadja a penge maximális hosszát a nyélen kívül, és 
rendszerint ez nagyobb, mint a vágásmélység.

Pengekimeneti nyílás
A pengekimeneti nyílás a nyél elején található. Itt lép ki a penge nyélből, 
ill. itt megy vissza a nyélbe.

Pengekinyomó
A legtöbb biztonsági vágónk, amelyek automatikus vagy teljesen automa-
tikus pengevisszahúzással rendelkeznek, pengekinyomóval vannak fels-
zerelve. A pengekinyomó előrenyomásával lehet kitolni a pengét.

Pengerögzítő
Példa: SECUNORM POWERCUT: Egy zárszerkezettel rendelkezik, amellyel 
Ön a pengét teljes pengekimenet hossz esetén rögzíteni tudja.

Termékcsalád
A vágószerszámok egy alcsoportját, melyet egy meghatározott tulaj-
donság köt össze, termékcsaládnak nevezzük. Ezek tagjai különböző ter-
mékkategóriákhoz is tartozhatnak. Például: MDP-vágók, eldobható vágók, 
reklámvágók, vágók letörhető pengével, fogónyelű vágók, stb.

Termékkategória
A vágószerszámok egy meghatározott átfogó csoportját termékkate-
góriának hívjuk. Ebből nálunk csak három van: 1. Biztonsági vágók, 2. 
Vágóeszközök (vágók rögzített pengével, vágók letörhető pengével), 3. 
Speciális kések (szikék, sorjázó kések, felülettisztítók stb.).

Termékválaszték
Valamennyi termék együttesen (vágószerszámok, pengék, tartozékok) 
alkotja termékpalettánkat.

Termelékenység
Minél jobban (gyorsabban, biztonságosabban, pontosabban) vág egy 
felhasználó, és közben minél ritkábban sérül meg, annál nagyobb a ter-
melékenysége. Ebből összességében a vállalat is profitál.

Vágandó anyag
Vazok az anyagok, amelyekhez a vágóeszközeinket használja.
Azok az anyagok, amelyek az adott vágóeszközzel legjobban vághatók: a 
fő vágási anyagok..

Vágásbiztonsági megoldások
Termékeink, teljesítményeink és szolgáltatásaink együttesen garanciát 
jelentenek a biztonságos vágási megoldásokra. Megoldásainkat mindig 
egy adott, Önöknél helyben fellépő „vágási problémára” pl. egy meghatá-
rozott vágási munkára, rendkívüli vágási környezetre és/vagy egy speciá-
lis vágandó anyagra szabjuk.

Vágási művelet
„Vágási munkának” azt nevezzük, amihez a vágószerszámainkat használjuk.

Vágástípusok
A vágástípussal jellemezzük, hogy a felhasználó hogyan, ill. mire hasz-
nálja a vágószerszámát. Példák erre: Húzásos vágás, nyomásos vágás, 
erővágás, ill. fűrésznyom vágás. De alternatívaként a vágás típusa a 
vágás végeredményét is jelentheti, például: „ablakvágás” vagy „fedél-
eltávolítás”.

Puha fogás
A lágy műanyag réteget, amely a nyelet különösen csúszásmentessé 
teszi, jelöljük a puha fogás kifejezéssel.

Ragasztószalag-hasító
Vágószerszámaink közül néhány rendelkezik egy kiegészítő ragasztósza-
lag-hasítóval is. Példák: A SECUMAX COMBI esetén ez egy, a nyélbe épített 
fémlapocska, a SECUMAX 150-nél erre a célra a felülettisztító két külső éle 
szolgál.

Reklámvágó
Sok vágószerszámunkból létezik reklámvágó verzió is. MARTOR logó né-
lkül, ellenben bőséges hellyel az Ön feliratának vagy szlogenjének. Ezzel 
Ön egy nagy használati értékű és hosszú élettartamú reklámajándékot 
tud az ügyfelei, barátai és partnerei kezébe adni. Kérdezzen bennünket 
az extra színekről, és forduljon hozzánk extra kívánságaival.

Rögzítő csavar
Példa: SECUNORM MULTISET: A rögzítő csavarral tudja a vágásmélység 
beállítását változtatni.

Szerelt penge
A penge, amellyel a vágószerszámot normál esetben szállítjuk, a beszer-
elt penge.

Teljesen automatikus pengevédő kupak
A különleges SECUPRO LEWIS: A penge a vágást követően nem húzódik 
vissza – ennek ellenére Ön nagyon magas biztonságot élvezhet. Mert 
ehelyett itt egy pengevédő kupak csúszik gyorsan a penge elé, mihelyt az 
elhagyja a vágott anyagot, anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene.

Teljesen automatikus pengevisszahúzás
A penge azonnal visszahúzódik a nyélbe, mihelyt elhagyja a vágandó 
anyagot, akkor is ha a pengekinyomót a vágás megkezdése után nem en-
gedjük el. Az ilyen technológiával rendelkező vágógat a jövőben SECUPRO 
... előnévvel látjuk el..

Teljesen automatikus védőkengyel
Ezt a különleges biztonsági alkatrészt a SECUPRO CUT-O-MATIC-nál alkal-
mazzuk: amint befejezte a vágást egy védőkengyel ugrik a horgospenge 
elé – így az veszélytelenné válik. A teljesen automatikus azt jelenti, hogy 
mindez teljes egészében Öntől függetlenül működik.

Vágóél
A penge élesített részét nevezzük vágóélnek. Ha pedig csak a hegyes 
részéről van szó, akkor beszélünk pengehegyről.részéről van szó, akkor 
beszélünk pengehegyről.

Vágóélek
Példa: SECUMAX 150: Ha a pengét szerkezetétől függően középen el-
választjuk és ezáltal rögtön két vágásra alkalmas terület keletkezik, akkor 
ezeket vágóéleknek nevezzük.

Vágószerszámok
Példa: SECUMAX 150: Ha a pengét szerkezetétől függően középen el-
választjuk és ezáltal rögtön két vágásra alkalmas terület keletkezik, akkor 
ezeket vágóéleknek nevezzük.
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A katalógusban található termékek általában eredeti nagy-
ságban jelennek meg. A néhány kivételre az adott termék 
oldalán szereplő utalás hívja fel a figyelmet.
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TELJESEN AUTOMATIKUS PENGEVISSZAHÚZÁS 
→ Nagyon magas biztonság
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AUTOMATIKUS PENGEVISSZAHÚZÁS 
→ Magas biztonság

FEDETT PENGE
→ Legmagasabb biztonság

ÜDVÖZÖLJÜK A BIZTONSÁGI 
VÁGÓK VILÁGÁBAN!
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TELJESEN AUTOMATIKUS PENGE-

VISSZAHÚZÁS
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO OPTISAFE
SECUPRO LEWIS
SECUPRO PROSAFE
SECUPRO CUT-O-MATIC

AUTOMATIKUS PENGE-
VISSZAHÚZÁS
SECUNORM PROFI25
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI40
SECUNORM 380
SECUNORM PROFI LIGHT
SECUNORM POWERCUT
SECUNORM GENIAL
SECUNORM MIZAR
SECUNORM 175
SECUNORM HANDY
SECUNORM SMARTCUT
SECUNORM PROFI
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM REGELSAFE

FEDETT PENGE 

SECUMAX 350
SECUMAX 150
SECUMAX EASYSAFE
SECUMAX COMBI
SECUMAX NOVEX
SECUMAX GYŰRŰKÉS MDP
SECUMAX POLYCUT
SECUMAX POLYPICK
SECUMAX PLASTICUT
SECUMAX CARDY
SECUMAX CARDYCUT
SECUMAX TRENNEX
SECUMAX NOVICUT
SECUMAX OPTICUT
SECUMAX SNITTY
SECUMAX MOBILEX
SECUMAX COUPPY
SECUMAX ZEPHER
SECUMAX BAHNENSCHNEIDER
SECUMAX SAFE-T-GUARD

››  Itt tekintheti meg piktogramjaink 
jelmagyarázatát. Nyissa meg!

JELMAGYARÁZAT

Műszaki jellemzők

A legmagasabb 
biztonság

Vágásmélység

Rendkívül ergonó-
mikus

Magasszintű biz-
tonság

Pengekimenet 
hossza

Pengekimenet 
hossza 

Cserélhető penge

Balkezesek szá-
mára

Nagyon magas 
fokú biztonság

Nagyfokú kopás-
védelem

Fémdetektor által 
érzékelhető termék

A legnagyobb fokú 
kopásvédelem

Pengecsere szer-
számmal

Ragasztószalag 
hasító

Fűzőszem a rögzí-
téshez

Tisztítási szélesség

Teljesen fém

Puha markolat

Egyszerű bizton-
ság

Jobbkezesek 
számára

Jobb,- és balkeze-
sek számára

Rozsdamentes

Nyomtatási felület 
reklámhoz

Változtatható 
vágásmélység 

Biztonsági zár 
szállításhoz

Lekerekített hegyű 
trapézpenge

Pótpenge a kés-
házban

Ergonómikus

Pengecsere nem 
lehetséges

Biztonságos pengecsere (a 

mágnesnek köszönhetően)

A vágható anyagok főbb típusai

Karton: 
1-rétegű

Ragasztószalag

Habszivacs, po-
lisztirén

Karton: 
3 rétegig

Tekercs, -sztreccs, 
-zsugorfólia

Műanyag pántoló-
szalag

Karton: 
2 rétegig

Tekercset lefejteni

Fonal, zsinór

Zsákáru

Fólia,- és papírré-
tegek

Textil

Service

Tájékoztató pla-
kátok

Műszaki adatlap Oktató videó

Tanácsadás

 Tartozékok

Gyűjtődoboz hasz-
nált pengéknek

Övtáska

Biztonsági csavar-
kulcs

Ujjvédő

MDP tesztkártya 
készlet
Biztonsági csavar-
kulcs

Tartály a használt 
pengéknek

Biztonsági csipesz

Fogantyú

Zsebcsipesz

Gumi

Szőnyeg

Filc

Tépőzár

Kasírozott fólia

Levélboríték

PVC padlóburkoló

Bőr

Laminált fólia

Filc

Biztonsági öv
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BIZTONSÁGRA HANGOLVA: 
AZ ÖN HULLÁMHOSSZÁN.

Mi teszi még biztonságosabbá vágási megol-
dásainkat? Tanácsadásunk. Mindig elérhetők 
vagyunk, és segítünk Önnek alkalmazási pél-
dákkal, oktatási anyagokkal és természetesen 
személyesen is.   

A következő információkat megtalálja webol-
dalunkon: www.martor.com

Egy pillantásra: Biztonsági plakátjaink a leg-
fontosabb funkciókat és a helyes használatot 
ábrázolják – ideális az Ön munkahelye számára.

Az első lépéstől a penge cseréjéig: Videófilmje-
ink 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 adatlapo-
kon.

Van még kérdése? Az ügyfélszolgálati telefon-
számon elérhet bennünket  +36 1 323 0523

8.14.10.4 | Németországban nyomtatva. 
A műszaki változtatások joga fenntarva. B
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KÖSZÖNTJÜK A MARTORNÁL!

A MARTOR VEZETŐ NEMZETKÖZI PARTNER AZ INNOVATÍV VÁGÁSBIZTON-
SÁGI MEGOLDÁSOKBAN, KÜLÖNÖSEN A  BIZTONSÁGI VÁGÓK TERÜLETÉN. 
KATALÓGUSUNK BEMUTATJA ÖNNEK A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKPA-
LETTÁNKAT. FOLYAMATOSAN ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY KÍNÁLATUNKAT 
MINÉL JOBBAN VEVŐINK IGÉNYEIHEZ IGAZÍTSUK EGY KORSZERŰ PIACI 
MEGJELENÉS KERETÉBEN. EZENNEL MEGHÍVJUK ÖNT: TUDJON MEG MINÉL 
TÖBBET TERMÉKEINKRŐL ÉS TEKINTSEN ÚGY RÁNK, MINT EGY MINŐSÉGI 
MÁRKÁRA.  

Hivatalos MARTOR Partner Magyarországon:




