
SECUBASE 383
PRZEKONUJE UNIWERSALNOŚCIĄ.



SECUBASE 383
NR 383001

 

Długi wysuw ostrza
„Długi” to właściwie mało 
powiedziane: wysuw 
ostrza wynosi maksymal-
nie 7,8 cm. Dzięki temu za 
pomocą SECUBASE 383   
można bez wysiłku bez-
piecznie ciąć np. 4-war-
stwowe kartony, towary 
w workach, taśmy i rolki 
papieru, piankę budowlaną 
i płyty styropianowe.

Blokowanie i wycofywanie
Jeśli użytkownik chce 
używać SECUBASE 383 jako 
noża introligatorskiego, 
ma do wyboru siedem 
ustawień (głębokość cięcia 
od 7 do 73 mm). Następnie 
należy ponownie zwolnić 
blokadę, a ostrze zostanie 
wycofane jak poprzednio.

Ergonomiczny uchwyt
Aby nie przemęczać dłoni, 
SECUBASE 383 ma konse-
kwentnie ergonomiczny 
kształt. Lekko zwężona na 
środku rękojeść jest bardzo 
wygodna. Kolejną zaletą 
jest suwak, którego prze-
mieszczanie jest wyjątko-
wo łatwe dzięki rampie.

Dla prawo- i leworęcznych
W stanie dostarczo-
nym SECUBASE 383 jest 
przystosowany dla osób 
praworęcznych. Dla osób 
leworęcznych wystarczy 
obrócić ostrze o 180° i już 
można rozpocząć pracę. 
Suwak i blokadę należy 
obsługiwać kciukiem.

Łatwa wymiana ostrza
Aby uzyskać dostęp do 
długiego, giętkiego ostrza, 
należy użyć niebieskie-
go przycisku wymiany 
ostrza na końcu rękoje-
ści. Teraz można wyjąć 
część wewnętrzną wraz 
z suwakiem. Ostrze jest 
utrzymywane we właści-
wym położeniu przez dwa 
magnesy.
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NR 79 0,50 mm, 109,5 mm długości

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Cechy techniczne

Opcjonalne ostrze

Zamocowane ostrze

Główne materiały do cięcia

Certyfikaty i wyróżnienia

OBSŁUGA

 
 

Użytkownik decyduje o sposobie cięcia.
Nóż bezpieczny działający również jak nóż intro-
ligatorski? Nowy SECUBASE 383 umożliwia jedno 
i drugie. Państwa narzędzie tnące jest przede 
wszystkim wyposażone w funkcję automatycz-
nego wycofania ostrza, aby uniknąć skaleczeń. 
Jednak w niektórych zastosowaniach, np. przy 
piłowaniu, lepiej sprawdza się stałe ostrze. W 
tym celu można opcjonalnie zablokować ostrze 
w siedmiu różnych położeniach. Umożliwia to 
wydajną pracę.

Technika bezpieczeństwa

 

Wycofanie ostrza i blokada – opcjonalne bezpieczeństwo
Automatyczne wycofanie ostrza SECUBASE 383 chroni 
przes skaleczeniami. Warunek: po wbiciu należy zdjąć 
kciuk z suwaka. Ewentualnie można też zablokować 
suwak i ostrze. Po zwolnieniu blokady ostrze standar-
dowo chowa się.

opcjonalne 
bezpieczeństwo

bezpieczna 
wymiana ostrza 
(dzięki magnesowi)

proste w obsłudze wyjątkowo 
ergonomiczne

zabezpieczenie regulowana 
głębokość cięcia 
(3-73 mm)

dla prawo- i 
leworęcznych

Uchwyt do 
zamocowania

Karton: do 4 
warstw

taśmy foliowe i 
papierowe

folia do owijania, 
folia stretch, folia 
termokurczliwa

pianka, styropian

Towar w workach taśma klejąca

NR 179 0,50 mm, 109,5 mm długo-
ści, nierdzewny

NR 379 0,50 mm, 109,5 mm długo-
ści, szlif falisty

NR 7940 0,50 mm, 71,2 mm długości
NR 17940 0,50 mm, 71,2 mm długości, 

nierdzewny
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SZCZEGÓŁY PRODUKTU
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KONTAKT I SERWIS
Co powoduje, że nasze rozwiązania w technice 
cięcia stają się jeszcze bezpieczniejsze? Nasze 
doradztwo. Jesteśmy zawsze z Państwem tam 
gdzie trzeba i pomagamy w różnych przypad-
kach zastosowań, dajemy materiały szkolenio-
we i oczywiście doradzamy osobiście.

Następujące informacje znajdą Państwo na na-
szej stronie internetowej: www.martor.com

Wszystko na oku: Nasze plakaty ze wskazówkami 
przedstawiającymi najważniejsze funkcje i prawi-
dłowy sposób korzystania z naszych produktów 
idealnie nadają się do umieszczenia w miejscu 
pracy.
  Od pierwszego nacięcia po wymianę ostrza: 
nasze filmy instruktarzowe pokażą Państwu, jak 
i do jakich celów można wykorzystywać nasze 
noże.
Wszystkie informacje dotyczące naszych narzę-
dzi tnących (wymiary, cechy charakterystyczne 
i specjalne i więcej) znajdą Państwo w kartach 
informacyjnych produktów.

Czy mają Państwo jakieś pytania? Jesteśmy dla 
Państwa osiągalni pod naszym numerem serwi-
sowym +48 71 781 56 30

Symbol NR 383001.02

Opakowanie 1 w pojedynczym opako-
waniu kartonowym 
(10 w kartonie)

Format noża  
(dł. x szer. x wys.)

170,5 x 25 x 34 mm

Materiał Tworzywo sztuczne wzmac-
niane włóknem szklanym

Masa 78,5 g

Głębokość Cięcia 3 - 73 mm

Ostrza zapasowe 
Opakowanie 
Format  
(Dł.xSzer.xGr.)

NR 79.60  
(10 w opakowaniu przezro-
czystym)  
109,4 x 17,9 x 0,50 mm

Certyfikat Produkt ergonomiczny (IGR)

ETUI S NA NOŻE NR 9920

POJEMNIK NA ZUŻYTE 
OSTRZA

NR 9810

UCHWYT MOCUJĄCY NR 9845

Akcesoria

DOSKONAŁY KSZTAŁT.
PERFEKCJA W TRAKCIE PRACY.

SECUBASE 383
› Wysunięcie ostrza ponad 7,8 cm
› Automatyczne chowanie ostrza
› Opcjonalna blokada ostrza
› Blokada w siedmiu położeniach
› Ergonomiczna rękojeść dla prawo- i leworęcznych


