
MC-45

MCB-1 Cód.: 330706.14731

• Estilete com lâmina em ângulo de 45°;
• Ideal para cortar molduras de quadros, 

tipo paspatur ou tabuleiros artísticos, 
além de cortar papelões mais grossos;

• Acompanha 5 lâminas extras na 
embalagem.

ATENÇÃO: Não deve ser usado 
sobre a base de corte.

45-C

RB45, RB45H Cód.: 330706.14908

• Ideal para cortar tecidos grossos como 
carpete, lona, forração, tapete, etc;

• Possui lâmina circular fixa de 45mm.

Estiletes Especiais

CK-1

CKB-1 Cód.: 330706.14730

• Ideal para entalhes em madeira;
• Excelente ferramenta para 

marcenaria e artesanato;
• Lâmina rígida que pode ser 

usada dos dois lados e corpo 
em metal.

HOK-1

HOB-1 Cód.: 330706.14912

• Cortador em forma de gancho 
para trabalhos pesados;

• Ideal para abertura de 
embalagens com cinta plástica, 
stretch e shrink;

• Possui lâmina susbstituível de 
aço carbono.

PC-L

PB-800 Cód.: 330706.63176

• Ideal para cortar plásticos e acrílicos, ACM, PS e  
outros, além de outros materiais laminados

 como a fórmica;
• Possui corpo anatômico, lâmina retrátil e trava
 de segurança;
• Acompanha duas lâminas de reposição em seu 

corpo, que podem ser usadas dos dois lados.

ATENÇÃO: Não deve ser usado sobre a base de corte.

PC-S

PB-450 Cód.: 330706.63175

• Ideal para cortar plásticos, acrílicos, ACM, PS e 
outros laminados como a fórmica;

• Possui corpo anatômico, lâmina retrátil e trava
 de segurança;
• Acompanha duas lâminas de reposição
 em seu corpo.

ATENÇÃO: Não deve ser usado sobre a base de corte.

CK-2

CKB-2 Cód.: 330706.65533

• Ideal para trabalhos em madeira;
• Corpo e lâmina em aço inoxidável;
• Resistente à acetonas.

CTN-1

CTB Cód.: 330706.65453

• Ideal para cortar papelão;
• Pode ser operado com apenas uma mão;
• Sua lâmina possui 6 segmentos 

destacáveis.



Estiletes Especiais

AK-4/BP

KB4-WS, 
KB4-S, KB4-R, 
KB4-NS, KB4-F, 
KB, KB4-NF, 
KB4-P, KB4-SC

AK-4

Cód.: 330706.63733

• Ideal para aeromodelismo, arte 
francesa, kirigami, marchetaria, artes 
gráficas, etc;

• Possui empunhadura emborrachada, 
antideslize, para maior conforto e precisão;

• Acompanha as lâminas:
 KB4-S, KB4-R e KB4-F.

KB4-WS, 
KB4-S, KB4-R, 
KB4-NS, KB4-F, 
KB, KB4-NF, 
KB4-P, KB4-SC

Cód.: 330706.66261

• Ideal para aeromodelismo, arte francesa, 
kirigami, marchetaria, artes gráficas, etc;

• Possui empunhadura emborrachada, 
antideslize, para maior conforto e precisão;

• Acompanha as lâminas:
 KB4-S, KB4-R, KB4-F, KB4-NF,
   KB4-P e KB4-SC.

AK-5

KB-5 Cód.: 330706.64314

• Ideal para aeromodelismo, arte francesa, 
kirigami e para recortar detalhes;

• Possui uma espátula para auxiliar em trabalhos de 
modelagem, patchwork embutido, etc;

• Acompanha compartimento para descarte de lâminas 
e 30 lâminas extras para reposição;

• Incluso uma agulha para ser adaptada no corpo.
 Ideal para descascar adesivos, marcar diversos
 materiais, realizar diferentes técnicas de artesanato, etc.

TS-1

TSB-1 Cód.: 330706.65455

• Corta apenas a camada superior, preservando
 as de baixo;
• Ideal para cortar liner em envelopamentos 

automotivos, filmes, impressos, etc;
• Possui sistema de controle automático de
 pressão que ajusta a pressão do corte;
• Acompanha 2 lâminas extras em seu compartimento.

6
mm

AK-1/5B

KB Cód.: 330706.14831

• Ideal para aeromodelismo, arte 
francesa, kirigami, patch embutido e 
para recortar detalhes;

• Corta tecidos e papéis com precisão.
• Acompanha 5 lâminas extras na 

embalagem.

UTC-1

 SKB-2, SKB-2S, RSKB-2, HOB-2 Cód.: 330706.65452

• Bloqueio automático da lâmina;
• Troca rápida e fácil da lâmina;
• Possui lâmina retrátil auto-lock
 com 5 posições;
• Para destros e canhotos.

17,5
mm

Patenteado

SK-3

SKB-2, SKB-2S, SKB-2S-R, RSKB-2, HOB-2 Cód.: 330706.64311

• Para destros e canhotos;
• Modelo compacto com lâmina afiada;
• Acompanha uma lâmina de reposição 

em seu corpo;
• Ideal para abertura de caixas.

17,5
mm



PRC-3

PRB28, RB28 Cód.: 330706.65295

• Ideal para realizar cortes perfurados 
(microserrilha) em papéis e tecidos,

 vincar papelões mais grossos,
 acetato, etc;
• Possui lâmina de aço inoxidável de 28mm;
• Para destros e canhotos.

28
mm

Estiletes Especiais

CMP-2

LB, LBB, LBD, LFB Cód.: 330706.14733

• Estilete compasso, ideal para cortes de círculos
 de 7 cm a 30 cm de diâmetro;
• Ideal para cortar materiais pesados como cartões, 

placa de MDF, papelões mais grossos e plásticos PS.

ATENÇÃO: Não deve ser usado sobre a base de corte.

CMP-1/DX

COB-1 Cód.: 330706.63734

• Estilete compasso, ideal para 
cortes de círculos de 1,6 cm a 22 
cm de diâmetro;

• Corta papéis, filmes, E.V.A, manta 
magnética, adesivo e acetato;

• Acompanha 10 lâminas extras em 
sua embalagem e um disco para 
não marcar o furo no material.

Patenteado

PRC-2

PRB18, RB18 Cód.: 330706.14897

• Ideal para realizar cortes perfurados 
(microserrilha) em papéis e tecidos, 
vincar papelões mais grossos, 
acetato, etc;

• Possui lâmina de aço inoxidável
 de 18mm.

18
mm

CMP-3

RB18 Cód.: 330706.14910

• Estilete compasso, ideal para cortes de 
círculos de 4 cm a 22 cm de diâmetro;

• Corta tecidos, feltro, TNT, filmes, manta 
acrílica, etc;

• Ideal para fuxico, flores, técnica 
caminho do bêbado, etc.

Patenteado

CMP-1

COB-1 Cód.: 330706.14732

• Estilete compasso, ideal para cortes de 
círculos de 1 cm a 15 cm de diâmetro;

• Corta papéis, filmes, E.V.A, manta 
magnética, adesivo e acetato;

• Acompanha 5 lâminas extras guardadas 
no corpo e um disco para não marcar o 
furo no material.

ESK-1

ESKB-1 Cód.: 330706.65918

• Estilete para iniciantes, ideal para o uso de 
crianças;

• Lâmina encapada com plástico, com 
apenas a ponta exposta para realizar o 
corte;

• Sua lâmina possui 4 segmentos 
destacáveis;

• Acompanha descarte de lâminas.

PRC-3/C

PRB28, RB28 Cód.: 330706.65781

• Ideal para realiza cortes perfurados 
(microserrilha) em papéis e tecidos, 
vincar papelões mais grossos;

• Possui lâmina microsserrilhada de 28mm;
• Fácil troca de lâmina;
• Para destros e canhotos.

28
mm


