
SECUNORM 380
CELKOVÝ DOJEM: PŮSOBIVÝ.



SECUNORM 380
Č. 380001

Dlouhá zatažená čepel
„Dlouhá“ je ve skutečnosti 
zdrženlivé vyjádření, vy-
sunutá čepel má délku přes 
7,5 cm. Bez obtíží řeže 
čtyř-vrstvé kartony, pytle, 
papír, role, stavební pěny a 
polystyrenové desky.

Snadná výměna čepele
K výměně není potřeba 
žádných pomůcek. Na 
konci rukojeti je hrot, který 
stlačíte a nosič s čepelí 
vytáhnete ven z rukojeti.

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť
Zkušenosti nám potvrzují - 
čím více ergonomický tvar 
má rukojeť, tím lépe se s 
nožem řeže. Rukojeť nože 
SECUNORM 380 je precizně 
tvarovaná, pohodlně 
a měkkce se drží a má 
drážkovaný posunovač.

Výjimečně robustní
V každém ohledu: nůž má 
vodící lištu, která je vy-
robena z kovu výjimečně 
pevného a odolného proti 
obrušování. Rukojeť je z 
vysoce kvalitního plastu.

Pro praváky a leváky
Nový nůž SECUNORM 380 
je určený pro praváky i le-
váky. Stačí jen otočit čepel 
o 180°. Otvor pro zavěšení 
na konci slouží k pověšení 
nebo připevnění nože.

85% originálni velikosti



Č. 79 0,5 mm

 

Č. 179 0,5 mm, nerez
Č. 7940 0,5 mm
Č. 17940 0,5 mm, nerez

VLASTNOSTI VÝROBKU

Technické charakteristiky

Volitelná čepel

Instalovaná čepel

Hlavní řezané materiály

Použití

Automatické zatažení čepele – vyšší zabezepečení
Systém automatického zpětného zatažení čepele 
zaručuje vyšší zabezpečení nože SECUNORM 380 a 
ochranu před možným zraněním. V momentě když 
začnete řezat, pusťte palec z posunovače. Jakmile 
čepel ztratí kontakt s řezaným materiálem, zatáhne se 
zpět do nože.

Bezpečnostní technologie

Certifikáty a vyznamenání

Naše světová premiéra. Pro speciální 
požadavky.
Dlouhá čepel a stále bezpečná? Tyto vlastnosti 
proti sobě dlouho stály v rozporu. Až dosud. 
SECUNORM 380 je první bezpečnostní nůž na 
světě, který má výstup čepele přes 4 cm a 
zároveň funkci automatického zatažení čepele. 
Pokud hledáte bezpečnější variantu oproti ob-
vyklým nožům s pevně vsazenou čepelí, právě 
jste ji našli. A navíc - bezpečnostní pojistka brání 
neúmyslnému vysunutí čepele z rukojeti.

Automatické 
zatažení čepele

Bezpečnější 
výměna čepele (s 
magnetem)

Výjimečně odolný 
proti obrušování

Výjimečně 
ergonomický

Bezpečnostní 
zámek pro 
přepravu nože

Délka vysunuté 
čepele 

Hloubka řezu Rukojeť s měkkou 
protiskluzovou 
úpravou

Nůž pro praváky i 
leváky

Otvor pro zavěšení

Karton: až 4 vrstvy Vrstvy fólie a 
papíru

Obalová, elastická, 
smršťovací fólie

Pěnová hmota, 
polystyren

Pytlované zboží Lepicí páska
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SECUNORM 380
› Čepel přes 7,5 cm.
› Automatické zatažení čepele
› Snadná výměna čepele
› Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou 
  protiskluzovou úpravou
› Certifikováno TÜV

DETAILY VÝROBKU
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KONTAKT A SLUŽBY
Co dělá naše řešení řezání ještě bezpečnějším? 
Naše poradenství. Jsme Vám vždy k dispozi-
ci a pomůžeme Vám navíc s příklady použití, 
školicími materiály a samozřejmě rádi také 
návštěvou.

Následující informace naleznete na naší interne-
tové stránce: www.martor.com

Na první pohled: bezpečnostní plakát zobrazuje 
nejdůležitější funkce - vhodný pro Vaše pracovní 
místo.

Od prvního řezu po výměnu čepele: video Vám 
poskytne informaci o tom, jak a na co můžete 
nůž použít.

Všechno, co byste chtěli vědět: rozměry, vlast-
nosti, zvláštnosti a více informací o výrobku.

Máte ještě otázky? Zastihnete nás na našem 
zákaznickém čísle +420 251616950.

Oficiální «MARTOR Partner» pro Českou a Slovenskou republiku:

PERFEKTNÍ PRO KAŽDÉHO
PRO SKVĚLE PROVEDENOU PRÁCI.

Kód zboží Č. 380001.02

Balení 1 ks v krabici 
(10 ks v kartonu)

Rozměry (D x Š x V) 170,5 x 20 x 34 mm

Hlavní materiál Sklolaminát

Váha 76,1 g

Hloubka řezu 73 mm

Náhradní čepel 
Balení 
Rozměry (D x Š x tloušťka)

Č. 79.60  
(10 v průhledném obalu) 
109,5 x 17,9 x 0,50 mm

Certifikát GS certifikát 
Č. S 60095195

POUZDRO NA OPASEK Č. 9829

SBĚRNÝ BOX NA POUŽITÉ 
ČEPELE

Č. 9810

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK Č. 9845

Příslušenství


