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SNIJGEREEDSCHAPPEN
Snel even een doos openen met een mes, een ongeluk is snel gebeurd. Gewone messen met een blootliggend snijvlak kunnen
gevaarlijk zijn en bij contact stevige verwondingen veroorzaken. Een veiligheidsmes is specifiek gemaakt om ongewild contact te
voorkomen.
Al onze messen zijn qua vormgeving en uitvoering zodanig ontworpen dat de uit te voeren snijtaken veilig en ergonomisch verantwoord kunnen worden verricht.
We categoriseren onze messen in veiligheidsniveaus:
• Maximale veiligheid: messen met een ingelamineerd lemmet.
• Zeer hoge veiligheid: messen die automatisch terugspringen wanneer het schuifsysteem of de oppervlakte gelost worden.
• Hoge veiligheid: messen met semi-automatische terugtrekking. Deze springen terug wanneer de oppervlakte én het
schuifsysteem gelost worden.

Alle veiligheidsmessen in het assortiment van Vandeputte voldoen aan een aantal minimumvereisten:
• Het mesje wordt automatisch beschermd van zodra er geen manuele controle meer is.
• Er is een mogelijkheid om de mesjes op een veilige manier te vervangen (indien nodig) en de mesjes zijn zeer solide.
• De meshouders zijn zo ontwikkeld dat ze veilig zijn, ook als ze neergelegd worden.
We besteden veel aandacht aan keramische messen en lichten voor u de voordelen toe.
Ook metaaldetecteerbare snijgereedschappen voor de voedingssector, laboratoria etc. komen extra aan bod.

HOE HET MEEST GESCHIKTE VEILIGHEIDSMES SELECTEREN?
Mechanisme van het mes: veiligheidsmessen bestaan er in allerlei vormen en
kleuren. Er zijn een aantal manieren om
het mesje af te schermen van je hand. Zo
zijn er modellen waarvan het mes afgeschermd wordt door een beschermkapje
of een automatische beschermbeugel.
Andere hebben dan weer een terugverende veiligheidspin of maken gebruik
van ingelamineerde mesjes.
Tot slot bestaan er ook messen waarvan
het mesje automatisch weer ingetrokken
wordt zodra het mes niet meer vastgehouden wordt.
De methode op zich heeft geen impact
op de veiligheid. Persoonlijke voorkeur is
hier doorslaggevend.

Metaaldetectie: de metaaldetecteerbare
messen bevatten roestvrij stalen mesjes
en zijn opgebouwd uit blauwe kunststof
vervaardigd uit materialen die detecteerbaar zijn door een metaaldetector,
zodanig dat als er een stukje van de
kunstof in de voeding zou terecht komen
dit magnetisch wordt herkend.

Manier van vervanging mesjes: de TUV-keuring eist dat de mesjes vervangen
kunnen worden zonder een risico voor de veiligheid. Vaak is het echter wel zo
dat je hier nog gereedschap voor nodig hebt. Wanneer het belangrijk is dat
de werknemers op eender welk moment het mesje kunnen vervangen is het
belangrijk te kiezen voor een model waarbij dit geen gereedschap vereist. Let
er wel op dat de gebruikte mesjes na het vervangen ook op een veilige manier
verzameld en vernietigd worden. Er zijn verschillende types verzamelboxen
beschikbaar in het assortiment van Vandeputte.
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Te snijden materiaal: het belangrijkste selectiecriterium voor een
mes is het materiaal dat je ermee
wil snijden. Folie, papier en karton
vragen immers een ander mesje
en een andere houder dan bvb.
een glassnijder. Via de productvinder op www.martor.com vindt
u snel het juiste mes terug.

Geschikt voor rechts- en/of
linkshandigen: de meeste messen bestaan zowel voor links- als
voor rechtshandigen. Vaak kan
je aan de kleur zien of het een
mes voor links- of rechtshandig
gebruik betreft. Er bestaan echter
ook messen die geschikt zijn voor
zowel links- als rechtshandige
mensen.

Messoort: er zijn wel 20 verschillende messoorten verkrijgbaar gaande van afbreekmesjes
tot rondmesjes. Zoek het meest
geschikte mesje voor uw mes
op de handige productvinder
via www.martor.com.

Type gereedschap: veiligheidsmessen zijn het meest gekend,
maar er bestaan bijvoorbeeld ook
veiligheidsscharen of raamhamertjes met een veiligheidsfunctie.

VEILIGHEIDSMESSEN
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VEILIGHEIDSMESSEN MET INGEWERKT LEMMET
•
•
•
•

Voordelige wegwerpmessen
Ingewerkt mes voorkomt snijwonden
Met opening voor bevestiging aan
meshouder (Art: 1030231)
Anti-slip kunststof

•
•
•
•

Vaatwasbestendig
Dubbelzijdig mes gaat tweemaal zo lang mee
Voor zowel links- als rechtshandigen
Geschikt voor: karton, folie, straplinten, kleefband…

WEGWERPMES KLEVER KUTTER ORANJE
1021521 1
•
•
•
•

Zeer licht en compact
Inhoud van de verpakking wordt niet beschadigd
Kan bedrukt worden met uw eigen logo of
slogan (Art: 1029089)
Kleuren: S

WEGWERPMES KLEVER KONCEPT ORANJE
1018042 1
•
•
•

Groot handvat voor een ergonomisch en handig gebruik
Grotere mesopening kan dikker karton snijden
Kleuren: S

VEILIGHEIDSMES KLEVER X-CHANGE ORANJE
1018439 1

•

Duurzaam en handig veiligheidsmes voor all-round
toepassingen
Mes kan gemakkelijk en veilig vervangen worden
Ergonomisch anti-slip-handvat vermindert
vermoeidheid en stress
Metalen tapesplitter onderaan

•

Handige vervangmesjes: dubbele haak (Art: 1018440)

•
•
•

enkele brede haak (Art: 1021645)
gegolfde dubbele haak (Art: 1025686)
•

Kleuren: S
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VEILIGHEIDSMESSEN

SEMI-AUTOMATISCHE TERUGTREKKING
•
•
•

Mes trekt terug wanneer men schuifknop en oppervlakte loslaat
Geschikt voor all-round toepassingen en verschillende materialen
Gemakkelijke en veilige wissel van de vervangmessen

SAFETY ROLL SLITTER 40MM
1
1034548
•
•
•
•
•

Met extra lang lemmet voor dikke materialen
Duurzaam anti-slip design
Geschikt voor links- en rechtshandigen
Vervangmesjes (Art: 1034547)
Geschikt voor kunststof materialen en tot drielagig karton
Ook beschikbaar in keramische versie (Art: 1028080).

SECUNORM PROFI LIGHT
1
1001888
•
•
•
•

Lichtgewicht veiligheidsmes met hoge veiligheid
Met speciale snijvaste kunststof voor langer gebruik
Vervangmesjes (Art: 1016008)
Met opening voor bevestiging aan meshouder
(Art: 1030231)
Ook beschikbaar in aluminium versie voor heavy
duty toepassingen (Art: 1001884).

SECUNORM PROFI 25
1
1016571
•
•
•
•

All-round veiligheidsmes met hoge veiligheid
Robuust aluminium design
Standaard vervangmes (Art: 1024827)
Vervangmesjes breed (Art: 1016008), inox (Art: 1016574),
haak (Art: 1014644)

SECUNORM PROFI 40
1
1016570
•
•
•

All-round veiligheidsmes zoals Profi 25 met langer mes
voor dikkere materialen
Robuust aluminium design
Vervangmesjes (Art: 1016566)

SECUNORM 380
1028077 1
•
•
•
•

Uniek veiligheidsmes met snijdiepte 8cm
Extra lang mes
Tweezijdig snijvlak
Vervangmesjes (Art: 1021548)
Handig voor zeer dikke materialen!
SECUNORM HANDY
1016567 1
•
•
•
•

Handig compact veiligheidsmes in pocket vorm
Kartonmes
Beschikbaar in vergelijkbare versie voor voedingsindustrie
(Art: 1034558)
Vervangmesjes (Art: 1015780)

SECUNORM MIZAR
1022844 1
•
•
•
•
•
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Veiligheidsmes met ‘squeeze-grip’
Ergonomische houder voor comfort
Lichte kunststof houder
Met opening voor bevestiging aan meshouder (Art: 1030231)
Vervangmesjes (Art: 1016008)
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VOLAUTOMATISCHE TERUGTREKKING
•
•
•
•
•

Mes springt weg wanneer het de oppervlakte lost
Ultra-veilig systeem voor minder arbeidsongevallen
Met opening voor bevestiging aan meshouder (Art: 1030231)
Geschikt voor: karton, folie, straplinten, kleefband…
Voor links- en rechtshandigen

SECUPRO MARTEGO
1
1016568
•
•
•
•

Veiligheidsmes met ‘squeeze-grip’
Met manueel slot voor veiliger werken en opbergen
Robuuste aluminium houder
Vervangmesjes (Art: 1016658)

SECUPRO 625
1032598 1
•
•
•
•
•

Veiligheidsmes met ‘squeeze-grip’
Met manueel slot voor veiliger werken en opbergen
Langer mes voor extra snijdiepte
Geschikt voor: maximaal drielaagse dozen, rolmateriaal,
rubber, ...
Vervangmesjes (Art: 1021313)
Ergonomisch ontwerp voor minder gewrichtsklachten
en meer comfort!

SECUPRO MEGASAFE
1
1001887
•
•
•

Robuuste, zwaardere versie van de Secupro Maxisafe
Geschikt voor 3-lagig karton
Vervangmesjes breed (Art: 1024827),
inox (Art: 1016574), haak (Art: 1024832)

SECUPRO MAXISAFE TOPSLIDER
1
1016542
•
•
•
•
•
•

Lichtere versie van de Secupro Megasafe
Wissel vervangsmesjes door 1 druk op knop
Beschikbaar in inox versie (Art: 1001881)
Beschikbaar zonder topslider (Art: 1021527)
Geschikt voor 3-lagig karton
Vervangmesjes breed (Art: 1024827), inox (Art: 1016574)
Klassiekers voor all-round toepassingen.

FOLIESNIJDERS
•
•
•
•
•

Ergonomische veiligheidsmessen met ingelamineerd lemmet
Geschikt voor het snijden van folie, kunststof en banden
Hoogste veiligheid
Voor links- en rechtshandigen
Mesjes gemakkelijk, snel en veilig vervangbaar

SECUMAX EASYSAFE FOLIESNIJDER
1
1015623
•
•
•

Met gepunte neus om gemakkelijk plastic zakken en folie
te doorprikken
Ergonomische houder
Vervangmesjes (Art: 1015780)

SECUMAX COMBI FOLIESNIJDER
1
1001886
•
•
•
•

Compactere versie van de Secumax Easysafe
Met handige tape-splitter
Ergonomische houder
Vervangmesjes (Art: 1014310)

SECUMAX 350
1025551 1
•
•
•
•
•

Lichtgewicht mes voor meer comfort
Met extra opening voor handig gebruik
Extra vervangmesje opgeborgen in kunststof gedeelte
Beschikbaar in wegwerpversie met
dubbelzijdig mes (Art: 1023554)
Vervangmesjes (Art: 1025552)
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VEILIGHEIDSMESSEN

KERAMISCHE MESSEN
Keramische snijgereedschappen
zijn geschikt voor elke industrie!
•
•
•
•
•
•

Veiliger alternatief dan staal
Scherper
Roest nooit
Geleidt niet
Gaat tot 10 keer langer mee dan staal
Minder vervanging mesjes = minder
snijwonden = minder down time!

1X

10 X

SLICE SAFETY CUTTER
1021764 1
•
•
•
•

Fijn compact veiligheidsmesje
Geschikt om papier te snijden of om
krimp- of plasticfolie te verwijderen
Met opening voor bevestiging aan
meshouder (Art: 1030231)
Geen vervangmesjes van toepassing

SLICE PRECISION CUTTER
1026122 1
•
•
•

Fijn veiligheidsmes in penvorm
Ideaal voor precisiewerk of voor het
uitsnijden van stalen in labo’s
Geen vervangmesjes van toepassing

VEILIGHEIDSMES LONGCUT CERAMIC
1028080 1
•
•
•
•
•

Met extra lang lemmet voor dikke materialen
Geschikt voor all-round snijtoepassingen
Duurzaam anti-slip design
Geschikt voor links- en rechtshandigen
Vervangmesjes (Art: 1025134)

SPECIALE TOEPASSING

SCHRAPER BIG GRIPPER
1034552 1
•
•
•
•
•
•
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Kunststof schraper
Handig groot handvat
Beschadigt geen oppervlakten
Veilig werken zonder snijwonden
Geschikt voor stickers, restmaterialen..
Vervangmesjes zacht (Art: 1021522),
medium (Art: 1021546), hard (Art: 1021545)

BIG BAG OPENER SECUNORM 590
1029113 1
•
•
•
•
•
•

Veiligheidsmes om gemakkelijk en veilig op afstand te snijden
Met handige lange greep
Semi-automatisch terugtrekbaar mes
Geschikt voor big bags,...
Mesjes gemakkelijk, snel en veilig vervangbaar
Vervangmesjes (Art: 1023045)

VEILIGHEIDSMESSEN
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METAALDETECTEERBAAR
•
•
•

Veiligheidsmessen geschikt voor voeding, farma...
Geschikt voor all-round snijtoepassingen
Voor links- en rechtshandigen

VEILIGHEIDSMES WEGWERP
KLEVER KUTTER METAALDETECTEERBAAR
1
1016698
•
•
•
•

Metaaldetecteerbaar wegwerp veiligheidsmes met
hoogste veiligheid
Anti-slip
Dubbel ingelamineerd lemmet
Geen vervangmesjes van toepassing
Met handige opening om te bevestigen aan
meshouder (Art: 1030231) zodat het mes niet
in eindproduct kan terechtkomen.

SECUNORM PROFI 25 METAALDETECTEERBAAR
1
1019365
•
•
•
•
•

Metaaldetecteerbaar veiligheidsmes met
hoge veiligheid
Robuust aluminium design
Geschikt voor links- en rechtshandigen
Mesjes gemakkelijk, snel en veilig vervangbaar
Vervangmesjes inox (Art: 1016574)

FOLIESNIJDER SECUMAX COMBI METAALDETECTEERBAAR
1
1015660
•
•
•
•

Metaaldetecteerbaar veiligheidsmes met ingelamineerd mes
Geschikt voor folie, strapbanden…
Met handig slot om veilig en snel mesjes te vervangen
Vervangmesjes (Art: 1015659)
Met handige opening om te bevestigen aan
meshouder (Art: 1030231) zodat het mes niet in
eindproduct kan terechtkomen.

MULTICUT METAALDETECTEERBAAR
1034558 1
•
•
•
•

Metaaldetecteerbaar semi-automatisch terugtrekbaar
veiligheidsmes
Geschikt voor karton, folie, strapbanden…
Met handig slot om veilig en snel mesjes te vervangen
Vervangmesjes (Art: 1034556)

WEGWERP LUCKYCUT METAALDETECTEERBAAR
1034559 1
•
•

Wegwerpversie van Multicut metaaldetecteerbaar
Geen vervangmesjes van toepassing
Handig en compact kartonmes voor all-round
toepassingen.

155

SNIJGEREEDSCHAPPEN

SCHAREN EN TOEBEHOREN

SCHAREN
•
•
•
•

Roestvrij staal
Anti-slip handvat
Gemakkelijk te reinigen
Ook geschikt voor de voedingsindustrie

SAFECUT SCHAAR 6.0
1024974 1
•

Lengte 15 cm

Knipt in papier en doek, maar niet in de huid.

SAFECUT SCHAAR 8.0
1025279 1
•
•

Lengte 20 cm
Met grote handige greep

TOEBEHOREN
MESHOUDER DELUXE KEVLAR
1030231 1
•
•
•
•
•

Zwarte robuuste meshouder
Met duurzaam kevlar koord 1200 mm
dat automatisch terugtrekt
Roteert volledig
Diameter 50 mm
Met handige riemclip

GORDELTAS MEDIUM
VEILIGHEIDSMES
1033458 1
•
•
•
•
•

CONTAINER
GEBRUIKTE MESJES
1016564 1
•
•

Kunststof box voor het veilig
verzamelen van vervangmesjes
Met handige en veilige sluiting in
deksel
Handige
wandhouder
beschikbaar
(Art: 1016565).
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Zwarte nylon riemholster
Geschikt voor cutters, messen
Voorzien voor 2 artikelen
Ook handig voor pennen,
vervangmesjes...
Met handige riemclip

SNIJMAT 60CM X 45CM
1026286 1
•
•
•

Witte dikke kunststof snijmat
Met anti-sliplaag aan
onderzijde
Voorzien van horizontale en
verticale smalle lijnen
Beschikbaar in
90 cm x 60 cm
(Art: 1025940).

