ESTILETE HEAVY DUTY
Descrição do produto
Estilete com corpo metálico, indicado para operações de
corte e acabamento, para trabalhos que requerem um corte
preciso e contínuo em materiais de grande resistência e que
exigem esforço do usuário e pressão sobre a lâmina.
Características
• Empunhadura ergonômica e confortável.
• Compartimento para armazenar 10 lâminas de reposição.
• Corpo em Alumínio injetado e empunhadura
emborrachada.
• Botão lateral para troca rápida da lâmina.
• 3 posições para profundidade do corte.
• Troca automática de lâminas sem risco de acidentes.
Aplicações
• Uso geral em processos de corte e acabamento de
serviços pesados.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Modo de usar
• Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte
desejada e aplicá-la sobre o material.

• 3 posições para profundidade
de corte.
• Empunhadura ergonômica e
confortável.
• Recomendado para cortes com
grande pressão / esforço.
• Troca automática de lâminas.
• Compartimento para 10 lâminas.
• Acompanha 10 lâminas.

Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Sempre guardar a lâmina dentro do estilete quando não
estiver em uso.
• Não cortar materiais na direção da mão de apoio ou do
corpo.
• Não utilizar a lâmina do estilete como chave de fenda.
• Manter fora do alcance de crianças.

PRODUTOS ASSOCIADOS
• Ferramentas manuais.
• Luvas e Óculos de Segurança.
• Fitas.

Qtde. embalagem Comp. (mm) Peso (g)

Código

01 unidade

0715 66 016

176

260

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Lâmina de reposição
Qtde. embalagem Larg. (mm) Comp. (mm) Código
05 unidades

19

61

0715 66 02

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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