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Dao cắt ống nhựa PVC
model P37

Dao được làm từ hơp kim cứng, siêu bền. Lưỡi
cắt sắc bén dễ dàng cắt ống. Thường được dùng 
trong ngành xây dựng. Sản phẩm được nhập 
trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: IND-037-119

Dao cắt ống nhựa PVC
model P37

Dao được làm từ hơp kim cứng, siêu bền. Lưỡi
cắt sắc bén dễ dàng cắt ống. Thường được dùng 
trong ngành xây dựng. Sản phẩm được nhập 
trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: IND-036-049

8’ Kéo cắt cành
model P38

Dao được làm từ hơp kim cứng, siêu bền. 
Lưỡi cắt sắc bén dễ dàng cắt ống. Thường 
được dùng trong ngành xây dựng. Sản phẩm 
được nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt 
hàng: IND-038-048

10” Kéo cắt tole
model 14-563

Thích hợp dùng để cắt nhôm, các tấm UPVC, các khung sắt, da, đồng cũng như nhựa plastic.. 
Được tạo nên từ thép nên cho độ cứng và độ bền chắc chắn. Lò xo xoắn đôi tạo thêm lực khi cắt
Mở khóa tự động chỉ cần một lực đơn giản. Đầu kéo cũng như các khớp nối trên kéo được mạ crôm 
sáng bóng chống gỉ sét. Có thể cắt thép mềm có độ dày từ 0,7 cho đến 1,2 mm. Tay cầm bọc nhựa 
mềm tạo cảm giác thoải mái khi cầm. Mã đặt hàng: STL-145-052

10" Kéo cắt tole
model 14-564

Có thể cắt được nhôm, nhựa PVC,
đồng, nhựa plastic, khung sắt..
Mũi kéo cong bên phải, đòn bẩy cao.
Lưỡi kéo làm bằng thép hợp kim 
cứng, không gỉ, được mạ bạc tạo cứng, không gỉ, được mạ bạc tạo 
sự rắn chắc, bền lâu. Tay cầm 
êm, nắm chắc, có lỗ treo, vết cắt 
sắc ngọt không gợn vết.
Mã đặt hàng: STL-145-053

10" Kéo cắt tole
model 14-562

Có thể cắt được nhôm, nhựa PVC,
đồng, nhựa plastic, khung sắt..Mũi 
kéo cong bên phải, đòn bẩy cao.
Lưỡi kéo làm bằng thép hợp kim 
cứng, không gỉ, được mạ bạc tạo cứng, không gỉ, được mạ bạc tạo 
sự rắn chắc, bền lâu. Tay cầm êm,
 nắm chắc, có lỗ treo, vết cắt 
sắc ngọt không gợn vết.
Mã đặt hàng: STL-562-167

Model
14-556
14-558
14-569

Chiều dài
250 mm
300 mm
175 mm

Mã đặt hàng
STL-014-111
STL-145-055

--

Quy cách
10”
12”
7”

Kéo cắt tole

Thường được dùng để cắt
các chất liệu như: tole, kẽm,
nhôm, đồng, nhựa cũng như
giấy cacton. Lưỡi cắt sắc
nhọn tạo đường cắt tinh tế.
TTay cầm bọc nhựa mềm,
tạo cảm giác thoái mái khi
cầm. Khớp nối giữa 2
lưỡi kéo trơn tru, linh
hoạt. Kéo được làm 
từ thép mạ crôm sáng
bóng chống gỉ sét.

24” Kéo cắt cành
model 66-190

Dùng trong việc cắt, tỉa, 
trang trí cây. Lưỡi kéo 
được tôi luyện bằng thép 
hợp kim cứng không gỉ, 
có sự rắn chắc cao, tính có sự rắn chắc cao, tính 
bền lâu. Tay cầm bằng 
đệm bông, êm, thoải 
mái, giảm bớt sự 
nặng nhọc cho đôi 
tay. Kéo đẹp, gọn, 
nhẹ, có đặc tính 
chốt khoá an chốt khoá an 
toàn. Sản 
phẩm có xuất 
xứ từ Hoa 
Kỳ.

Mã đặt hàng
SLM-661-041


