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VEITSI ON LEIKKAAMISTA  
VARTEN.
EIKÖ SEN PITÄISI MYÖS  
OLLA TURVALLINEN?
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Leikkaamisen täytyy tietenkin sujua nopeasti. 
Veitsen viilto… ja valmista tuli!

Tavaroihin ei missään nimessä saa tulla jälkiä 
tai naarmuja. Enkä halua vahingossa viiltää 
itseäni. Se nimittäin sattuu… ja myös työnan-
tajani kärsii, jos joudun olemaan pois töistä 
muutamia päiviä.”

”LEIKKAAN JOPA 
1 000 KERTAA PÄIVÄSSÄ. 

KARTONKIA, KALVOA... MITÄ 
IKINÄ TÄYTYYKIN LEIKATA.

Käyttäjä:
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Turvallisuusvastaava:

On kuitenkin keino suojautua tällaisilta tapatur-
milta: integroiduilla turvaominaisuuksilla varus-
tetut veitset.

Tehtäväni on lisätä tietoisuutta turvaveitsistä 
sellaisten käyttäjien keskuudessa, jotka ovat 
yleensä käyttäneet vain tavallisia leikkureita. 
Toimitan esimiehille tilastoja, joista faktat  
käyvät ilmi kiistatta…!”

”LEIKKAAMISESTA AIHEUTU-
NEET TYÖTAPATURMAT? 

NIISTÄ RIITTÄÄ IKÄVIÄ  
TARINOITA…



76 7

Faktoja ja lukuja

Yli puolet kaikista työtapaturmista, joihin liittyi  

käsikäyttöisiä työkaluja, johtui veitsistä.

Jokainen veitsestä johtuva työtapaturma johtaa jopa 

7,4 päivän poissaoloon töistä (lähde: Saksan elintarvike- 

ja catering-alan tapaturmavakuutuslaitos BGN, 2016).

Näin monta veitsistä johtuvaa raportoitavaa työtapa-

turmaa tapahtui Saksassa vuonna 2017 (lähde: Saksan 

tapaturmavakuutuslaitosten liitto DGUV, 2018).

Jokainen menetetty työpäivä maksaa työnantajalle 

keskimäärin 500 euroa.

%
58

7,4 500 
euroapäivää

43 000
tapaturmaa
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Työnantaja:

”HENKILÖSTÖNI HYVINVOINTI 
ON TÄRKEÄÄ. 

MUTTA EN OLLUT KOSKAAN 
TULLUT AJATELLEEKSI TURVAL-
LISEMPIA VEITSIÄ…

Yhdenkin tapaturman välttäminen on kaikkien 
etu. Mutta mikä veitsi on oikea?  

Sen täytyy olla sopiva sekä leikattavalle ma-
teriaalille että käyttäjälle. Lisäksi sen tulee olla 
vankka ja kestävä. Kuka neuvoisi meitä oikean 
veitsen hankkimisessa?”
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”TUNNETKO MARTORIN?

YDINOSAAMISEMME:  
TURVAVEITSET.

MARTORin osakas:

Ja nimenomaan laadukkaat turvaveitset – 
Made in Solingen. Olemme kansainvälinen 
markkinajohtaja, ja jo yli 40 vuoden ajan olem-
me toimineet henkilöiden ja tavaroiden suo-
jauksen edelläkävijänä. Tästä kertovat lukuisat 
uraauurtavat patenttimme.
 
Lisäksi kaikki MARTOR-tuotteet ovat ergono-
misesti muotoiltuja, tyylikkäitä, helppokäyttöi-
siä ja kestävistä materiaaleista valmistettuja. 
Niiden pitäisi siis tarjota miellyttävä käyttöko-
kemus jokaiselle.” 
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MARTORin tekninen konsultti:

”MIKÄ TURVAVEITSI SOPII PAR-
HAITEN TARKOITUKSIINNE?

AUTAN LÖYTÄMÄÄN TARPEISIIN-
NE SOPIVAN VAIHTOEHDON.

Mitä materiaalia leikataan, kenen toimesta ja 
missä olosuhteissa? Kun saan vastaukset näi-
hin kysymyksiin, voin suositella eri vaihtoehtoja 
MARTOR-veitsivalikoimasta. 

Testit ja kurssit helpottavat uusien leikkuutyö-
kalujen käyttöönottoa. Tuloksena on kokonais-
valtainen tyytyväisyys!”
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MARTOR-turvateknologiat

Terä ei ole esillä vaan piilossa, mikä suo-

jaa sekä henkilöitä että tavaroita. Tämä 

suojaa viiltohaavoilta mahdollisimman 

tehokkaasti ja estää kätevästi tavaroiden 

vahingoittumisen.

Älykäs leikkuutyökalu: terä palautuu auto-

maattisesti runkoon leikkauksen päätyttyä 

ilman käyttäjän toimenpiteitä. Turvallisuuden 

taso on siis erittäin korkea.

Peukku pystyyn erittäin korkealle turvalli-

suudelle. Kun käyttäjä nostaa peukalon  

liukusäätimeltä, terä palautuu runkoon heti 

kun se ei enää ole kosketuksissa leikkuuma-

teriaalin kanssa.

SECUPRO

Täysin automaattinen terän palautus =  

Erittäin korkea turvallisuus

SECUNORM

Automaattinen terän palautus =  

Korkea turvallisuus

SECUMAX 

Piilotettu terä =  

Maksimaalinen turvallisuus
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Esimerkkejä MARTOR-tuotteista

SECUMAX 350

SECUPRO 625

SECUMAX 320

SECUNORM 175SECUNORM 500

SECUPRO MARTEGO

SECUPRO

Täysin automaattinen terän palautus =  

Erittäin korkea turvallisuus

SECUNORM

Automaattinen terän palautus =  

Korkea turvallisuus

SECUMAX 

Piilotettu terä =  

Maksimaalinen turvallisuus
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Muita MARTOR-tuotteiden etuja

Palkittua muotoilua

Muotoilu ja käytännöllisyys kulkevat tuotteissamme 

käsi kädessä. Siksi veitsemme ovat saaneet German 

Design Awardin, iF-palkinnon, pro-K-palkinnon ja  

red dot-muotoilupalkinnon.

GS-sertifioidut tuotteet

Tuotteemme on testattu tiukin kriteerein sekä mei-

dän että ulkopuolisten tahojen toimesta. GS-merkki 

kertoo hyväksytyistä turvaominaisuuksista.

Käytännölliset lisävarusteet

Aktiivista työturvallisuutta edistävät myös lisävarus-

teet, kuten kotelot turvallista kuljettamista varten ja 

vankat säiliöt terien hävittämistä varten.

Korkealaatuiset terät

Korkealaatuiset terämme ovat teräviä, niillä on pitkä 

käyttöikä, ja usein lisäturvaominaisuutena on pyöris-

tetty kärki.



”MITEN VOIMME OTTAA 
YHTEYTTÄ?”

Mieluiten henkilökohtaisesti.  
Meidät tavoittaa puhelimitse numerosta  
+49 212 73870-0 tai sähköpostitse osoitteesta  
info@martor.de

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


