
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MARTOR. 
ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΚΟΠΗΣ ΣΑΣ.
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Όλοι γνωρίζουν ότι: Προκαλούνται τραυματισμοί κατά τις διαδικασίες κοπής. Ένα επίπονο 
περιστατικό για τον χρήστη – και ένα ακριβό για τον εργοδότη. Τα ατυχήματα κοπής οφείλονται 
σχεδόν πάντα σε μη βέλτιστα εργαλεία κοπής, επειδή αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. 
Η λύση: Τα μαχαίρια ασφαλείας.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

43.000

Αριθμοί και γεγονότα (με τη Γερμανία ως παράδειγμα)

Λόγω μαχαιριών, το 2019 σημειώθηκαν στη 
Γερμανία περίπου τόσα πολλά «εργατικά 
ατυχήματα που πρέπει να δηλώνονται υπο-
χρεωτικά» (Πηγή: Γερμανικό Ασφαλιστικό Τα-
μείο Ατυχημάτων, 2020).

Περισσότερα από τα μισά εργατικά ατυχήμα-
τα με εργαλεία οφείλονται σε (κατά κανόνα 
μη βέλτιστα, μη ασφαλή) μαχαίρια εργασίας 
(Πηγή: Γερμανικό Ασφαλιστικό Ταμείο Ατυχημά-
των, 2020).

58
Ατυχήματα %

Κάθε εργατικό ατύχημα που οφείλεται σε 
μαχαίρια έχει ως αποτέλεσμα την ανικανό-
τητα εργασίας για 7,4 ημέρες κατά μέσο όρο 
(Πηγή: Επαγγελματική Ένωση Τροφίμων και 
Εστίασης, 2016).

ΕΥΡΩΗμέρες

Κάθε ημέρα απουσίας κοστίζει στον εργοδό-
τη περίπου 500 Ευρώ κατά μέσο όρο.

500 7,4
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Η οικογενειακή επιχείρηση MARTOR από το Solinger διαθέτει, ως διεθνώς καταξιωμένος 
κατασκευαστής και πάροχος, μια μεγάλη ποικιλία μαχαιριών ασφαλείας υψηλής ποιότητας 
που έχουν ελεγχθεί κατά GS. Ο όρος «μαχαίρια ασφαλείας» χρησιμοποιείται διότι τα μαχαί-
ρια αυτά έχουν εξοπλιστεί με αξιόπιστη τεχνολογία ασφαλείας. Αυτό προστατεύει τον χρή-
στη, αλλά και τα συσκευασμένα προϊόντα.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ MARTOR;

Η τεχνολογία ασφαλείας της MARTOR

SECUNORM
Αυτόματη απόσυρση λεπίδας
= Υψηλή ασφάλεια

Αντίχειρες ψηλά – για ένα υψηλό
επίπεδο ασφάλειας. Μόλις ξεκινήσετε 
με τη διαδικασία κοπής, αφήστε
το σύρτη. Έτσι η λεπίδα εξαφανίζεται 
αμέσως πάλι στη λαβή μετά από την 
κοπή.

Η λεπίδα δεν είναι ανοιχτή και έτσι 
παρέχεται προστασία στα άτομα και 
τα προϊόντα. Αυτό σάς παρέχει έναν 
μέγιστο βαθμό ασφαλείας. Δηλαδή 
προστασία από κοψίματα 
και ζημιές στα προϊόντα.

SECUPRO
Πλήρως αυτόματη απόσυρση 
λεπίδας = Πολύ υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας

Το έξυπνο εργαλείο κοπής: Μόλις η 
λεπίδα απομακρυνθεί από το υλικό 
κοπής, αποσύρεται από μόνη της 
μέσα στη λαβή – χωρίς να χρειάζεται 
να κάνετε τίποτα. Αυτό ονομάζουμε 
«πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας».

SECUMAX
Κρυμμένη λεπίδα
= Μέγιστο επίπεδο ασφάλειας

Τα μαχαίρια ασφαλείας της MARTOR δεν μειώνουν μόνο τον κίνδυνο ατυχημάτων. Είναι επίσης 
πολύ άνετα, αποδοτικά και πολύπλευρα. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα των συνηθέστε-
ρων εφαρμογών κοπής – και μια επιλογή προϊόντων MARTOR, τα οποία ενδείκνυνται βέλτιστα για 
αυτές. Περισσότερες λύσεις κοπής θα βρείτε π.χ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.martor.com.

ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ: ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ.

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
Μεμβράνες και ταινίες συσκευασίας
Χαρτοκιβώτια
Προστατευτικά προϊόντων
Μαχαίρι μίας χρήσης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Υλικά μεγαλύτερου πάχους
Προϊόντα σε σάκους
Ιστοί μεμβρανών και χαρτιών
Ρολά
Αποδερμάτωση
Βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
Διαφημιστικά μαχαίρια
Για ειδικούς τομείς

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα πάντα σχετικά με την ασφαλή κοπή

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Οι υπηρεσίες της MARTOR

ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Όλα τα μαχαίρια ασφαλείας της MARTOR
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Η ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
Οι μεμβράνες κόβονται καλύτερα όταν τεντώνονται, ενώ οι 
ταινίες συσκευασίας κόβονται καλύτερα σε γωνία 45°. Όλα 
τα υπόλοιπα διεκπεραιώνονται από τα προϊόντα SECUMAX 
της εταιρείας μας, τα οποία οδηγούν επιδέξια το υλικό κοπής 
στην κρυμμένη λεπίδα. 

• Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•   Βάθος κοπής 6 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα
•  Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη προ-

στασία προϊόντων
•  Μαζί με απαλή λαβή, πρωτοποριακή κεφαλή λεπίδας και εφε-

δρική λεπίδα

• Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•  Βάθος κοπής   7 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη προ-

στασία προϊόντων
• Μαζί με στήριγμα συγκράτησης και κόφτη κολλητικής ταινίας

• Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•   Βάθος κοπής 4 mm
•  Κρυμμένη λεπίδα
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη προ-

στασία προϊόντων
• Μαζί με απαλή λαβή και κόφτη κολλητικής ταινίας

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUMAX 320 32000110.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΛΕΠΙΔΑ SECUMAX ΑΡ. 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 45
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ΗΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ.
1, 2 ή 3 φύλλων; Ξετύλιγμα, λύσιμο ή κοπή πλαισίου; Όσο 
πιο διαφορετικό είναι το χαρτοκιβώτιο ως συσκευασία, τόσο 
πιο ευέλικτα και αξιόπιστα είναι τα προϊόντα μας – για κάθε 
επιθυμητό είδος κοπής.

•  Από αλουμίνιο 
•    Βάθος κοπής 21 mm  
•  Πλήρως αυτόματη απόσυρση λεπίδας 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
•  Μαζί με απαλή λαβή, ευκίνητο μοχλό και ασφάλεια
•  Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 3 φύλλων και πολλά περισσότερα 

•  Από αλουμίνιο 
•    Βάθος κοπής 17 mm  
•  Αυτόματη απόσυρση λεπίδας
•   Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
•  Μαζί με απαλή λαβή και σύρτη δύο πλευρών
•  Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 3 φύλλων και πολλά περισσότερα 

• Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•  Βάθος κοπής 15 mm  
• Αυτόματη απόσυρση λεπίδας
• Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
• Μαζί με ευκίνητο μοχλό και ασφάλεια
• Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 3 φύλλων και πολλά περισσότερα

• Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•    Βάθος κοπής 6 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη  

προστασία προϊόντων
•  Μαζί με απαλή λαβή, πρωτοποριακή κεφαλή λεπίδας και  

εφεδρική λεπίδα
•  Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 2 φύλλων και πολλά περισσότερα

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUMAX 350 350001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΛΕΠΙΔΑ SECUMAX ΑΡ. 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 5232
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SECUMAX 350 •  Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•    Βάθος κοπής 6 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη 

προστασία προϊόντων
•  Μαζί με απαλή λαβή, πρωτοποριακή κεφαλή λεπίδας και 

εφεδρική λεπίδα

SECUPRO MARTEGO • Από αλουμίνιο 
•  Βάθος κοπής   9 mm  
•  Πλήρως αυτόματη απόσυρση λεπίδας
•  Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και υψηλή  

προστασία προϊόντων
• Μαζί με απαλή λαβή, ευκίνητο μοχλό και ασφάλεια

SECUNORM 500 (5 mm) • Από αλουμίνιο
•  Βάθος κοπής   5 mm  
•  Αυτόματη απόσυρση λεπίδας 
•  Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και εξαιρετικά υψηλή  

προστασία προϊόντων
•  Μαζί με απαλή λαβή και σύρτη δύο πλευρών

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Οι ζημιές στα προϊόντα προκαλούν πάντα εκνευρισμό και 
είναι ακριβές. Για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα κατά την 
αφαίρεση των συσκευασιών, σας συνιστούμε τα μαχαίρια 
ασφαλείας με κρυμμένη λεπίδα. Ή τα μαχαίρια ασφαλείας με 
πολύ μικρότερο βάθος κοπής.
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Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUMAX 350 350001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΛΕΠΙΔΑ SECUMAX ΑΡ. 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 92

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 65232
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SECUMAX 145 • Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•    Βάθος κοπής 4 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη προ-

στασία προϊόντων
• Μαζί με δύο ακμές κοπής
• Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 1 φύλλου και πολλά περισσότερα

• Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•    Βάθος κοπής 6 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη προ-

στασία προϊόντων
• Μαζί με δύο ακμές κοπής, κόφτη και ξέστρο
•  Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 2 φύλλων και πολλά περισσότερα

SECUNORM SMARTCUT • Από πλαστικό 
•    Βάθος κοπής 12 mm  
•  Αυτόματη απόσυρση λεπίδας 
•   Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
• Μαζί με σύρτη δύο πλευρών
•  Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 2 φύλλων και πολλά περισσότερα

SECUMAX 150
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ΙΚ
ΗΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Ακόμη και τα μαχαίρια μίας χρήσης έχουν τα πλεονεκτήματά 
τους. Αυτά είναι συνήθως μικρά, ελαφριά και φθηνά. Δεν χρει-
άζεται αντικατάσταση της λεπίδας τους. Και διαθέτουν ωστό-
σο συχνά πολλά εκπληκτικά χαρακτηριστικά – όπως π.χ. το 
μαχαίρι ασφαλείας SECUMAX 150.

Προϊόν
Αριθμός  
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUMAX 145 145001.12 10 στο χαρτοκιβώτιο (χαλαρή τοποθέτηση) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος: 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 στο χαρτοκιβώτιο (χαλαρή τοποθέτηση) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος: 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (20 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος: 0,63 mm
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Για το λαστιχένιο στρώμα ή τους εφαρμοσμένους τάπη-
τες χρησιμοποιήστε π.χ. ένα ισχυρό σύστημα όπως το 
SECUPRO 625. Για αφρώδη υλικά, αφρώδες πολυστυρένιο 
ή μονωτικό αφρό χρησιμοποιείται ειδικά το μήκος λεπίδας 
XL ή XXL. 
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΠΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ.

SECUPRO 625 •  Από αλουμίνιο
•    Βάθος κοπής 21 mm  
•  Πλήρως αυτόματη απόσυρση λεπίδας
• Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
•  Μαζί με απαλή λαβή, ευκίνητο μοχλό και ασφάλεια
•  Ιδανικά για υλικά μεγαλύτερου πάχους (λάστιχα, εφαρμοσμένοι 

τάπητες κλπ.) και πολλά περισσότερα 

•  Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
• Βάθος κοπής 73 mm, εναλλακτικά με πριονωτή λεπίδα
•  Αυτόματη απόσυρση λεπίδας
•   Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
•  Μαζί με απαλή λαβή, σύρτη μεγάλης επιφάνειας και ασφάλεια
•  Ιδανικά για υλικά μεγαλύτερου πάχους (αφρώδη υλικά, αφρώ-

δες πολυστυρένιο κλπ.) και πολλά περισσότερα

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • Από αλουμίνιο
•    Βάθος κοπής 36 mm  
• Αυτόματη απόσυρση λεπίδας 
•   Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
• Μαζί με σύρτη μεγάλης επιφάνειας
•  Ιδανικά για υλικά μεγαλύτερου πάχους (αφρώδη υλικά, αφρώ-

δες πολυστυρένιο κλπ.) και πολλά περισσότερα

ΛΕΠΙΔΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΑΡ. 379 
(πριονωτή)

ΛΕΠΙΔΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ AΡ. 79

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUPRO 625 625001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 60099

SECUNORM 540 54000410.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΛΕΠΙΔΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ AΡ. 7940

SECUNORM 380 380001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΛΕΠΙΔΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ AΡ. 79

SECUNORM 380 380005.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΛΕΠΙΔΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ AΡ. 379  
(πριονωτή)
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ / ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ  
ΣΑΚΟΥΣ.
Υπάρχουν χάρτινοι, πλαστικοί σάκοι κλπ. Για τους σάκους 
χρειάζεστε ένα εργαλείο, με το οποίο μπορείτε να τρυπήσετε 
στοχευμένα. Και το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα τα 
περιεχόμενα που περιέχουν σκόνη ή υγρά.

Π
Α

ΡΑ
ΓΩ

ΓΗ

SECUMAX 564 •  Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό  
ενισχυμένο με υαλόνημα

• Μήκος κοπής 80 mm
•  Ειδικά ακονισμένες λεπίδες, στρογγυλοποιημένες στη μπροστι-

νή πλευρά 
• Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
• Μαζί με απαλή λαβή και άνοιγμα αντίχειρα

SECUMAX 350 •  Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•  Βάθος κοπής   6 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη  

προστασία προϊόντων
•  Μαζί με απαλή λαβή, πρωτοποριακή κεφαλή λεπίδας και  

εφεδρική λεπίδα

• Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•    Βάθος κοπής 7 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη  

προστασία προϊόντων
• Μαζί με στήριγμα συγκράτησης και κόφτη κολλητικής ταινίας

SECUMAX EASYSAFE

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 45

SECUMAX 564 564001.00 1 σε κάρτα SB (10 ψαλίδια στην εξωτερική συσκευασία) 

SECUMAX 350 350001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΛΕΠΙΔΑ SECUMAX ΑΡ. 3550
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΠΗ ΙΣΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΩΝ.
Συχνά περίπλοκο: Υλικά που «κολλούν» κατά την κοπή ή 
που κόβονται δύσκολα. Για αυτόν τον λόγο, αυτά τα ειδικά 
εργαλεία έχουν εξοπλιστεί με στήριγμα συγκράτησης. Η μύτη 
του μαχαιριού και το πέλμα ολίσθησης συμβάλλουν στην 
ακριβή τοποθέτηση.

Π
Α

ΡΑ
ΓΩ

ΓΗ

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΠΗ ΡΟΛΩΝ.
Θέλετε να διαχωρίσετε το μετωπικό κάλυμμα από το χάρτινο 
ρολό; Ή θέλετε να επαναφέρετε το χαρτί σε ένα επιθυμητό 
μήκος, αφότου κοπεί το ρολό; Το SECUNORM 380 με τη  
μακριά, σταθερή λεπίδα του αποτελεί την πρώτη επιλογή για 
αυτές τις εφαρμογές.

Π
Α

ΡΑ
ΓΩ

ΓΗ

•  Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•    Βάθος κοπής 73 mm  
•  Αυτόματη απόσυρση λεπίδας 
•   Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
•  Μαζί με απαλή λαβή, σύρτη μεγάλης επιφάνειας και ασφάλεια

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUNORM 380

•   Από πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
•    Βάθος κοπής 7 mm  
•   Κρυμμένη λεπίδα 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη προ-

στασία προϊόντων
•  Μαζί με στήριγμα συγκράτησης και κόφτη κολλητικής ταινίας

• Από πλαστικό 
•    Βάθος κοπής 7 mm  
•  Κρυμμένη λεπίδα 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη προ-

στασία προϊόντων
•  Μαζί με στήριγμα συγκράτησης και πέλμα ολίσθησης από  

μέταλλο

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 σε κάρτα SB (5 μαχαίρια στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 37040

SECUNORM 380 380001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΛΕΠΙΔΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ AΡ. 79
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΠΗ ΙΣΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΩΝ.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΔΕΡΜΑΤΩΣΗ.
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι ένα χιτώνιο ρο-
λού, θα πρέπει να αφαιρέσετε τα υπολείμματα χαρτιού και 
μεμβρανών. Αυτή η εφαρμογή συγκαταλέγεται στην κατηγο-
ρία «κοπής με άσκηση δύναμης». Και απαιτεί μαχαίρια της 
μεγαλύτερης κατηγορίας βάρους.

Π
Α

ΡΑ
ΓΩ

ΓΗ

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΠΗ ΡΟΛΩΝ.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• Από αλουμίνιο 
•    Βάθος κοπής 21 mm  
•  Πλήρως αυτόματη απόσυρση λεπίδας 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
•  Μαζί με απαλή λαβή, ευκίνητο μοχλό και ασφάλεια

• Από αλουμίνιο 
•    Βάθος κοπής 17 mm  
•  Πλήρως αυτόματη απόσυρση λεπίδας 
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
• Μαζί με απαλή λαβή και σύρτη δύο πλευρών

• Από αλουμίνιο 
•    Βάθος κοπής 9 mm  
•  Πλήρως αυτόματη απόσυρση λεπίδας
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
•  Μαζί με απαλή λαβή, ευκίνητο μοχλό και ασφάλεια

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUPRO 625 625001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 92
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Τα ξένα σώματα κατά τη διαδικασία παραγωγής αποτελούν 
μεγάλο κίνδυνο. Ένα χρήσιμο αντίμετρο: Μαχαίρια ασφαλείας 
με δυνατότητα εντοπισμού μετάλλου, τα οποία μπορούν να 
εντοπιστούν ακόμη και στα μικρότερα εξαρτήματα.

Π
Α

ΡΑ
ΓΩ

ΓΗ

SECUMAX 320 MDP • Από πλαστικό με δυνατότητα εντοπισμού μετάλλου 
•    Βάθος κοπής 4 mm  
• Κρυμμένη, ανοξείδωτη λεπίδα
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη προ-

στασία προϊόντων
•  Μαζί με απαλή λαβή και κόφτη κολλητικής ταινίας
• Ιδανικά για μεμβράνες, πλαστικές ταινίες και πολλά περισσότερα

• Από πλαστικό με δυνατότητα εντοπισμού μετάλλου 
•    Βάθος κοπής 4 mm  
• Κρυμμένη, ανοξείδωτη λεπίδα
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη  

προστασία προϊόντων
•  Μαζί με δύο ακμές κοπής
•  Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 1 φύλλου και πολλά περισσότερα

SECUMAX POLYCUT MDP • Από πλαστικό με δυνατότητα εντοπισμού μετάλλου 
•    Βάθος κοπής 3 mm  
• Κρυμμένη, ανοξείδωτη λεπίδα
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη  

προστασία προϊόντων
• Μαζί με μακριά, αιχμηρή μύτη για την εισαγωγή στο υλικό κοπής
• Ιδανικά για μεμβράνες, χαρτί και πολλά περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 
SECUMAX MDP

• Από πλαστικό με δυνατότητα εντοπισμού μετάλλου 
•    Βάθος κοπής 6 mm  
• Κρυμμένη, ανοξείδωτη λεπίδα
•   Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία και μέγιστη  

προστασία προϊόντων
• Μαζί με οπή δαχτύλου
• Ιδανικό για μεμβράνες και σπάγκους

SECUMAX 145 MDP
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Π
Α

ΡΑ
ΓΩ

ΓΗ

•  Από άβαφο αλουμίνιο και πλαστικό με δυνατότητα εντοπισμού 
μετάλλου 

•    Βάθος κοπής 21 mm  
•  Αυτόματη απόσυρση λεπίδας
•   Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
• Μαζί με μονόπλευρο σύρτη και ανοξείδωτη λεπίδα
•  Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 3 φύλλων και πολλά περισσότερα

•  Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό με 
δυνατότητα εντοπισμού μετάλλου 

•    Βάθος κοπής 9 mm  
•  Αυτόματη απόσυρση λεπίδας 
•   Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
• Μαζί με αμφίπλευρο σύρτη και ανοξείδωτη λεπίδα
•  Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 2 φύλλων και πολλά περισσότερα

• Από πλαστικό με δυνατότητα εντοπισμού μετάλλου 
•    Βάθος κοπής 12 mm  
• Αυτόματη απόσυρση λεπίδας
•   Υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία
• Μαζί με αμφίπλευρο σύρτη και ανοξείδωτη λεπίδα
• Ιδανικά για χαρτοκιβώτια 2 φύλλων και πολλά περισσότερα

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT 
MDP

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 192043

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 στο χαρτοκιβώτιο (χαλαρή τοποθέτηση) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT 
MDP

08500772.12 10 στο χαρτοκιβώτιο (χαλαρή τοποθέτηση) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος: 0,30 mm

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 
SECUMAX MDP

307.08 Χαλαρή τοποθέτηση (50 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος: 0,30 mm

SECUNORM PROFI25 
MDP

120700.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (20 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 145

SECUNORM SMARTCUT 
MDP

110700.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (20 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος: 0,63 mm
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Α ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.
Σε πολλά από τα μαχαίρια ασφαλείας της εταιρείας μας μπορεί 
να γίνει μεμονωμένη χάραξη. Έτσι, αυτά τα μαχαίρια ασφαλεί-
ας διαφημίζουν με ωραίο και έξυπνο τρόπο την εταιρεία σας, 
το εμπορικό σήμα σας ή την καμπάνια σας. Φυσικά, αυτά τα 
μαχαίρια εκτελούν επίσης αποτελεσματική και ασφαλή κοπή.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ: 

Καινοτομία 
Ένα καινοτόμο εργαλείο κοπής κατασκευασμένο στο Solingen; 
Από τη μεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά; Και εξοπλισμένο με το 
διαφημιστικό σας μήνυμα; Σίγουρα δεν το έχει ο καθένας.

Χρηστικότητα 
Τα διαφημιστικά μαχαίρια μας χρησιμοποιούνται κάθε μέρα. 
Για το άνοιγμα συσκευασιών και για την κοπή διαφορετικών 
υλικών.

Ασφάλεια 
Όπως λέει και το όνομα: Τα μαχαίρια ασφαλείας μας έχουν εξο-
πλιστεί με αξιόπιστη τεχνολογία ασφαλείας για την προστασία 
του χρήστη.

Ανθεκτικότητα 
Τα διαφημιστικά μαχαίρια μας δεν είναι ψεύτικα. Αλλά αποτε-
λούν προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους πελάτες και 
τους εργαζόμενους.

Ικανοποίηση 
Η οποία είναι πολύπλευρη! Με το δώρο σας, σίγουρα ξεχωρίζε-
τε από τη μάζα. Ο δέκτης του δώρου μπορεί, όντως, να χρησι-
μοποιήσει το δώρο του.

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 92

SECUNORM 175 175001.92 1 στη μεμονωμένη κούτα (20 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 στη μεμονωμένη κούτα (20 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΡ. 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 στη μεμονωμένη κούτα (20 μαχαίρα στην εξωτερική συσκευασία) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος: 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Πλαστικά μαχαίρια κοπής μίας χρήσης 
• Για την επεξεργασία φυσιγγίων σιλικόνης
• Μαζί με δύο λεπίδες και προστατευτικό καπάκι
•  Ιδανικά για το άνοιγμα του σπειρώματος και την προσαρμογή 

του περιβλήματος

SCRAPEX ARGENTAX • Πλαστικά ξέστρα 
• Περιοχή απόξεσης 39 mm
• Μαζί με προστατευτικό καπάκι
•  Ιδανικά για την αφαίρεση ετικετών, υπολειμμάτων κόλλας και 

πολλά περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.
Στη MARTOR θα βρείτε και τα παρακάτω εργαλεία: Μαχαίρια 
κοπής, μαχαίρια λείανσης, νυστέρια ή ξέστρα, τα οποία κα-
λύπτουν ένα συγκεκριμένο τομέα χρήσης. Εδώ παρατίθεται 
μόνο μια μικρή επιλογή των εργαλείων.

TRIMMEX CERACUT • Πλαστικά μαχαίρια λείανσης
• Μαζί με κεραμική λεπίδα
•  Ιδανικά για την αφαίρεση πλαστικών, λαστιχένιων και μεταλλι-

κών προεξοχών

Προϊόν
Αριθμός 
παραγγελίας Συσκευασία Συναρμολογημένη λεπίδα

ARGENTAtX RAPID 594.03 1 στη μονή κούτα SB (10 μαχαίρια στην εξωτερική συσκευασία) Χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, πάχος:  
0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 στη μεμονωμένη κούτα (10 ξέστρα στην εξωτερική συσκευασία)   ΛΕΠΙΔΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡ. 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 σε κάρτα SB (10 μαχαίρια στην εξωτερική συσκευασία)  ΚΕΡΑΜΙΚΉ ΛΕΠΊΔΑ ΑΡ. 170
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•  Σακίδια ζώνης (σε μέγεθος S, M και L) από εύκαμπτο και 
ανθεκτικό νάιλον

•  Για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των εργαλείων κοπής 
MARTOR

• Πρόσθετες θήκες για συσκευασίες λεπίδων, στυλό κλπ.
• Στερέωση μέσω συνδέσμου ή φερμουάρ

•  Στρώματα κοπής από ανθεκτικό, αυτοαποκαθιστάμενο 
πλαστικό

•  Για τοποθέτηση από κάτω κατά τη διάρκεια χειροκίνητων 
εργασιών κοπής

•  Με επιγραφή πλαισίου (cm / Inch) στα τέσσερα μεγαλύτερα 
στρώματα

•  Μεγάλο, σταθερό πλαστικό κουτί για τη συλλογή χρησιμο-
ποιημένων ατσάλινων και κεραμικών λεπίδων

•  Καπάκι για το οριστικό σφράγισμα ολόκληρου του κουτιού, 
κατόπιν απόρριψη στον κάδο απορριμάτων

•  Επιτοίχιο στήριγμα (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία πα-
ράδοσης) για τη στερέωση σε τοίχους, σωλήνες και ράβδους

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΟΠΗ.
Τα πρόσθετα εξαρτήματα αποτελούν παρελκόμενα. Με τη ση-
μασία της λέξης. Τα πρόσθετα εξαρτήματα της εταιρείας μας 
διασφαλίζουν την ασφαλή φύλαξη των εργαλείων κοπής σας. 
Επίσης προστατεύουν τις επιφάνειές σας. Ή απορρίπτουν με 
βέλτιστο τρόπο τις χρησιμοποιημένες λεπίδες σας.

ΣΑΚΙΔΙΑ ΖΩΝΗΣ S, M, L

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Προϊόν Αριθμός παραγγελίας Συσκευασία

ΣΑΚΙΔΙΟ ΖΩΝΗΣ S 9920.08 Χαλαρή τοποθέτηση (1) (10 σακίδια ζώνης στην εξωτερική συσκευασία) 

ΣΑΚΙΔΙΟ ΖΩΝΗΣ M 9921.08 Χαλαρή τοποθέτηση (1) (10 σακίδια ζώνης στην εξωτερική συσκευασία) 

ΣΑΚΙΔΙΟ ΖΩΝΗΣ L 9922.08 Χαλαρή τοποθέτηση (1) (10 σακίδια ζώνης στην εξωτερική συσκευασία) 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ 870 x 620 mm 3001.06 1 σε πλαστική σακούλα 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ 620 x 440 mm 3002.06 1 σε πλαστική σακούλα 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ 440 x 320 mm 3003.06 1 σε πλαστική σακούλα 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ 320 x 230 mm 3004.06 1 σε πλαστική σακούλα 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ 210 x 148 mm 3005.06  1 σε πλαστική σακούλα 

ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 9810.08 Χαλαρή τοποθέτηση (1) 
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΑΣ:
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARTOR.
Αυτός ο κατάλογος σάς παρέχει μια πρώτη, χρήσιμη επι- 
σκόπηση. Ωστόσο, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών 
σας, σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις  
μοναδικές, εξατομικευμένες υπηρεσίες* μας αναφορικά με 
την ασφαλή κοπή. 

Προσωπική εξυπηρέτηση
Η MARTOR σάς παρέχει τον προσωπικό σας συνεργάτη από το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών. Ανεξάρτητα από το εάν ο συνεργάτης θα λάβει την 
εντολή σας ή θα σας παράσχει αναλυτικές συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα 
μας – όλα γίνονται με την αξιόπιστη ποιότητα της MARTOR και με την κορυφαία 
εξυπηρέτηση πελατών της MARTOR.

Επιτόπια παροχή συμβουλών
Εκτός από την τηλεφωνική παροχή συμβουλών, οι τεχνικοί σύμβουλοί μας είναι 
στη διάθεσή σας ψηφιακά και επίσης επιτόπια. Οι εξειδικευμένοι και επαγγελμα-
τίες σύμβουλοί μας καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων – από την παροχή 
συμβουλών κοπής έως την επιθεώρηση του χώρου εργασίας, όταν πρόκειται για 
περίπλοκες λύσεις κοπής.

Μέσα εξυπηρέτησης
Οι κατάλογοι και τα διαφημιστικά αποτελούν για την εταιρεία μας κάτι αυτονόητο. 
Αλλά γνωρίζετε ήδη τις αφίσες ασφαλείας της MARTOR; Ή τα εξατομικευμένα 
σχέδια μαχαιριών μας; Ή τα εκπαιδευτικά βίντεο της MARTOR; Με αυτή τη δέ-
σμη υποστηρικτικών μέτρων εφαρμόζουμε την κοινά ανεπτυγμένη λύση κοπής 
με βιώσιμο τρόπο στην επιχείρησή σας. Αυτό σημαίνει εξυπηρέτηση με τη σφρα-
γίδα της MARTOR.

Εκπαίδευση
Η αύξηση της ασφάλειας κατά την εργασία αποτελεί στόχο μας. Οι τεχνικοί σύμ-
βουλοί μας εκπαιδεύουν τους χρήστες σας ή συμμετέχουν σε σεμινάρια ασφαλείας, 
εταιρικές εκθέσεις κλπ. Επιπλέον, οι εργαζόμενοί σας μπορούν να εξασκηθούν στη 
σωστή χρήση των μαχαιριών ασφαλείας χρησιμοποιώντας τα εκάστοτε μέσα (για 
παράδειγμα τα εκπαιδευτικά βίντεο), γεγονός το οποίο προωθεί επίσης την αποδοχή 
των νέων εργαλείων.

Γρήγορη παράδοση
Η MARTOR παραδίδει τα προϊόντα γρήγορα και αξιόπιστα από την αποθήκη στο 
Solingen – ή τα προϊόντα παραδίδονται από έναν από τους συμβεβλημένους διανο-
μείς μας σε όλον τον κόσμο. Όταν παραδοθεί το μαχαίρι ασφαλείας σας, θα προσέξετε 
τη μεμονωμένη συσκευασία υψηλής ποιότητας και τις πολύγλωσσες οδηγίες χρήσης. 
Αυτό αποτελεί για τη MARTOR επίσης μια έκφραση επαγγελματισμού.

* σε διαφορετική διαμόρφωση ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή
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Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ MARTOR.
Εκτός από τα προτεινόμενα προϊόντα, διαθέτουμε πολλά 
περισσότερα εκτενή και ειδικά εργαλεία. Επειδή η ασφαλής 
κοπή αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας μας, 
σας παραθέτουμε ξανά συνοπτικά όλα τα μαχαίρια και τα ψα-
λίδια ασφαλείας.
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SECUPRO (Πλήρως αυτόματη απόσυρση λεπίδας)

SECUMAX (Κρυμμένη λεπίδα)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE

SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX 150 SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE SECUMAX OPTICUT SECUMAX OPTICUT SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX SECUMAX COUPPY SECUMAX POLYCUT SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565 SECUMAX 564 SECUMAX 363
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Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής, σας συνι-
στούμε να χρησιμοποιείτε τις γνήσιες λεπίδες υψηλής ποι-
ότητας της MARTOR. Για σχεδόν κάθε μαχαίρι ασφαλείας 
διατίθενται πολλές παραλλαγές, π.χ. διάθεση επίσης σε ανο-
ξείδωτη ή κεραμική έκδοση.
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SECUNORM (Αυτόματη απόσυρση λεπίδας)

ΜΑΧΑΙΡΑ MDP (Κρυμμένη λεπίδα | Αυτόματη απόσυρση λεπίδας)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 
SECUMAX MDP

ΜΑΧΑΙΡΑ SOS ΜΑΧΑΙΡΑ (Κρυμμένη λεπίδα)

SECUMAX 320 MDP SECUMAX 145 MDP SECUMAX POLYCUT MDP

SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175 SECUNORM HANDY

SECUNORM SMARTCUT SECUNORM MULTISAFE
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12.2020 | Printed in Germany.
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΣΑΣ:
H ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΜΑΣ.

Η ειδική εφαρμογή κοπής που αναζητάτε δεν 
είναι στη λίστα; Κανένα πρόβλημα. Διότι αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια βέλτιστη λύση 
της MARTOR και για αυτήν την εφαρμογή. 
Επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην 
ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.martor.com

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


