
SECUMAX 150

3-in-1 blade head
for cutting, scraping 
and splitting

Concealed blade
for maximum protection 
of goods and users

Guide surfaces
for easier angled cutting

 
 

Ergonomic handle
for greater effi  ciency

Integrated grooves
for a better grip

Please note: to ensure your product always functions 
fl awlessly, regularly remove any build-up of cutting 
material.  

 
Hold the cutter at a slight angle when cutting 
open cardboard boxes.

 
Do not lever against staples, nor force into 
edge protectors! 

 
Pierce into the cutting material using either 
side of the cutter head.

 
For the best possible grip, place your thumb 
on the grooved surface.

USAGE

 
Open cardboard boxes that have been taped 
closed by using either side of the scraper as a 
tape splitter.

 
Use the small scraper at the head of the 
cutter for light scraping work: e.g. to 
remove labels.

 
For best results, cut plastic strapping band 
diagonally (at a 45° angle).

 
If the blade head becomes stuck, don’t 
forcefully lever the cutter!

USAGE

 
 

 
The SECUMAX 150 is a throw-away cutter  
that can be safely disposed of with your 
general waste.

 
The concealed blade won’t come into contact 
with your goods either.

 
The concealed blade provides maximum 
protection from cut injuries. 
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1.14.2.14 - Printed in Germany - Subject to technical changes.
 Please pay attention to the safety precautions listed in our instruction manual.MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | info@martor.de | www.martor.com

SAFETY POSTER
INSTRUCTIONS FOR THE SAFE HANDLING OF YOUR CUTTING TOOL

150001_GB_SG_Poster.indd   2 14.01.2014   10:39:50

Hlavice 3v1 pro 
řezání, 
oškrábávání, 
zabodávání

Integrované 
vroubky pro 
lepší uchopení Ergonomická 

rukojeť pro vyšší 
efektivitu práce

Hrany pro snadné 
vedení řezu

Skrytá čepel pro 
maximální ochranu 
zboží a uživatele

Návod k použití

Použití

Použití

Ochrana uživatele Ochrana zboží Likvidace

Ideálního uchopení dosáhnete s 
palcem na vroubcích.

Hrot usnadňuje zabodnutí do 
obalového materiálu.

Nepoužívejte na řezání svorek a 
hran krabic.

Při řezání kartonů řežte pod úhlem 
45°.

V případě zaseknutí nepoužívejte 
hrubou sílu.

Na přeříznutí plastové pásky je 
ideální diagonální řez (pod úhlem 
45°).

Např. při odstraňování samolepky s 
čárovým kódem použijte škrabku na 
hlavici nože. 

V případě kartonových krabic, které 
byly příliš těsně, použijte rovněž 
škrabku.

Skrytá čepel poskytuje maximální 
ochranu proti zranění.

Skrytá čepel nepřijde do konaktu se 
zbožím.

SECUMAX 150 zlikvidujte vyhozením 
do směsného odpadu. 


