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DỤNG CỤ CẦM TAY / DỤNG CỤ CẮT
D
ụng cụ cầm

 tay / D
ụng cụ cắt

Cấu trúc của cưa thiết kế với những rãnh chữ I chắc chắn, lưỡi cưa bằng
thép sắt bén giúp cắt hay cưa dễ dàng, có thể thay thế lưỡi cưa nhanh chóng
nhờ khoá vặn linh hoạt. Tay cầm vừa vặn phù hợp với nhiều người khác
nhau. Kiểu dáng khá hiện đại cộng với lưỡi cắt bén là ưu điểm nổi bật của
cưa Stanley. Sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Mã đặt hàng: STL-014-009

10" Cưa sắt Stanley 
model 15-892

Cưa được làm từ thép cứng mạ crôm sáng bóng
chống gỉ sét. lưỡi cưa sắc bén, phù hợp với lưỡi 
10” và 12” . Cán cầm tay tiện lợi. Bề sâu của cưa
là 70mm. Mã đặt hàng: STL-015-081

10” Cưa sắt
model 15-565

Trọng lượng
--
--
--

Quy cách
22”
24”
26”

Mã đặt hàng
IND-022-085
IND-024-086
IND-026-087

Model
GX22
GX24
GX26

Cưa cầm tay

Trọng lượng
--
--
--
--
--

Quy cách
14”
16”
18”
22”
24”

Mã đặt hàng
SLM-066-022
SLM-066-023
SLM-066-024
SLM-066-025
SLM-066-026

Model
06-614
06-616
06-618
06-622
06-624

Cưa cắt cành
Tay cầm bằng nhựa hình vuông với 2 góc 450 và 
900. Lưỡi cưa khoẻ, cứng, chắc chắn được tinh
luyện từ thép hợp kim. Cưa nhỏ, dễ điều khiển, 
bền lâu.

Thiết kế sử dụng những công việc cưa nặng. Lưỡi cưa có thể điều 
chỉnh sức căng đến 32.000psi - lưỡi cắt nhanh và chính xác tuổi thọ cao 
Lưỡi sơ cua được tích hợp cất trong khung. Tháo và thay lưỡi cưa 
nhanh bẳng cơ chế điều khiển trong cán cầm ,vẫn thiết đặt sức căng 
ban đầu. Bảng hướng dẫn cấp độ căng cán cưa. Chiều dài cưa 305mm, 
bề sâu của cưa 98mm. Mã đặt hàng: STL-015-150

12” Cưa sắt 
model 15-113

12” Cưa sắt 
model 20-115
Lưỡi cưa đơn dễ điều chỉnh sức căng, có 
thể giữ lại chỉ số căng ban đầu khi thay 
lưỡi và có thể thay đổi sức căng tới lưỡi 
Dụng cụ duy nhất có thể thay lưỡi cưa 
trong vòng 15 giâtrong vòng 15 giây. Cấu tạo dạng chữ 
I kim loại cứng bên trong tăng sự ổn 
định và sức bền. Khung được đúc chống va cham cao, khả năng cắt lớn lên đến 5” chiều sâu. Thiết 
kế cán cầm tay hình vòng giúp ngón tay cái nắm chắc và dễ điều khiển hơn. Lõi thép nặng tăng 
thêm tốc độ lực cắt, linh họat trong góc cắt 450  và 900 . Chiều dài dãi đo 305 mm. Bề sâu 125mm

Mã đặt hàng: STL-015-119

6" Cưa sắt 
model 81-905

Cán cưa thiết kế chuyên 
nghiệp, chắc chắn, chịu lực 
cao. Lưỡi chất liệu thép
 không rỉ, có độ cứng cao, 
chống mài mòn. Mã đặt chống mài mòn. Mã đặt 
hàng: SLM-905-103

Cưa sắt mini
model 81-808

Thích với hợp với các lưỡi
8”, 10”, 12”. Cưa kèm theo 
lưỡi 10” làm từ thép cacbon
cứng, siêu bền. Tay cầm 
bằng nhựa chắc chắnbằng nhựa chắc chắn
Mã đặt hàng: SLM-808-102

6” Lưỡi cưa
model 81-605

Vỉ gồm 4 lưỡi với 24 răng 
thuận tiện cho. Lưỡi chất 
liệu thép không rỉ, có độ 
cứng cao, chống mài mòn. 
Mã đặt hàng: Mã đặt hàng: SLM-605-101


