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DỤNG CỤ CẦM TAY / DỤNG CỤ CẮT

D
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 tay / D
ụng cụ cắt

8-3/4" Cưa sắt 
model 20-807

Chiều dài của khung cưa là
220mm. Có thể điều chỉnh lưỡi cưa ở 
các vị trí khác nhau và cưa tới 35 mm độ dày 
của vật. Cưa được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, 
sắc bén, bền lâu. Sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ nên đạtsắc bén, bền lâu. Sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ nên đạt
chất lượng cao. Mã đặt hàng: STL-208-083

6" Khung cưa kim loại Mini 
model H57

Khung cưa được làm từ nhựa plastic cứng, tay 
cầm vừa vặn. Giá cả cạnh tranh. Sản phẩm được 
nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: 
IND-057-088

7" Cưa xếp 
model P41

Khung cưa được làm từ nhựa plastic cứng, tay 
cầm vừa vặn. Lưỡi cưa làm từ thép cacbon siêu 
bền. Giá cả cạnh tranh. Sản phẩm được nhập 
trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: IND-041-053

Khung cưa nhỏ
model C038

Khung cưa được làm từ kim loại cứng, tay cầm 
vừa vặn. Giá cả cạnh tranh. Sản phẩm được 
nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: 
IND-038-051

Khung cưa được làm từ kim loại cứng, tay cầm 
vừa vặn. Giá cả cạnh tranh. Lưỡi cắt sắc bén
dễ dàng cắt các chất liệu cứng. Sản phẩm được
nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: 
IND-038-051

Khung cưa nhỏ
model C038

18mm Dao cắt 5 lưỡi dự phòng 
model 15258

Lưỡi dao bén, cán bọc nhựa mềm mại. Dùng để
cắt, trổ hay rọc giấy...Mã đặt hàng: IND-258-047

7” Dao cắt 
model 10099C

Lưỡi dao bén, cán bọc nhựa mềm mại. Dùng để
cắt, trổ hay rọc giấy...Mã đặt hàng: IND-099-040

9mm Dao cắt có 3 lưỡi dự phòng 
model 15157S

Lưỡi dao bén, cán bọc nhựa mềm mại. Dùng để
cắt, trổ hay rọc giấy...Mã đặt hàng: IND-157-045

Model
H609
H608
H126

Mã đặt hàng
--

IND-608-014
IND-126-044

Quy cách
9”
18”
25”

Chiều dài
229 mm
457mm
635mm

Lưỡi dao cắt 10 cái

Dao cắt có mẫu mã đẹp, bền. Lưỡi dao sắc bén
giúp thao tác dễ dàng. Tay cầm có bọc nhựa 
mềm. Với 5 lưỡi dự phòng được làm từ hợp kim 
cứng. Thay lưỡi dao nhanh chóng, mũi dao nhọn 
giúp mũi trổ của bạn rất sắc nét. Sản phẩm được 
nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nên bảo đảm về 
chất lượng. Mã đặt hàng: chất lượng. Mã đặt hàng: IND-159-046

25mm Dao cắt 5 lưỡi dự phòng
model 15159C

6'' Dao trổ 
model 10-099

Lưỡi dao được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, sắc bén, chống gỉ.
Có chốt khoá dao để có thể điều chỉnh được lưỡi dao theo ý muốn. Được 
sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp, nông nghiệp...Mã đặt hàng: 
STL-100-047 
  

6-1/8'' Dao cắt Phoocmeca 
model 10-175

Kích cỡ: 156mm (6-1/8''), nhỏ, gọn, đẹp, 
tiện lợi, bền lâu. Lưỡi dao được tinh luyện từ thép hợp 
kim cứng chắc, sắc bén, chống gỉ. Có chốt khoá dao để có 
thể điều chỉnh được lưỡi dao theo ý muốn. Được sử dụng nhiều trong 
ngành công nghiệp, nông nghiệp...Mã đặt hàng: STL-101-045


