
Estiletes de Segurança
SK-10

SKB-10

Cód.: 330706.63218

• Estilete leve e resistente que não permite contato do usuário com a lâmina, evitando acidentes;
• Aumenta a segurança e produtividade no trabalho;
• Próprio para logística, é indicado para corte de filmes (stretch ou shrink), cintas plásticas, etc;
• Design anatômico e empunhadura firme;
• A lâmina fornece 4 pontos de corte;
• Resistente a ácidos e solventes.

17,8
mm

SPC-1

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.54136

• Estilete plástico de bolso;
• Destacador de lâminas incorporado no corpo.

9
mm

SK-12

SKB-2S, 
SKB-2S-R Cód.: 330706.65298

17,5
mm

• Autorretrátil, evita lesões durante o uso;
• Ideal para uso em laboratórios, 

hospitais e indústria alimentícia;
• Projetado para os rigores do ambiente 

de processamento de alimentos;
• Certificação NSF (National Sanitation 

Foundation), uma organização líder 
mundial em segurança alimentar.

OBS: O SK-12 não foi desenhado para cortar alimentos.

Patenteado

SK-15/10 AMARELO/BRANCO/AZUL

• Estilete leve e resistente que não permite 
contato do usuário com a lâmina, evitando 
acidentes;

• Ideal para uso em logística, abrir caixas, cortar 
filmes e cintas plásticas, etc;

• Embalagem com 10 unidades;
• Não tem reposição de lâmina;
• Certificação NSF (National Sanitation 

Foundation), uma organização líder mundial em 
segurança alimentar.

Patenteado

Estiletes Multiuso

Cód.: 330706.66259

Branco

Cód.: 330706.66260

Azul

Cód.: 330706.65921

Amarelo



Estiletes Multiuso
S

 AB, ASB, ABB Cód.: 330706.14717

• Compacto e com corpo metálico;
• Acompanha destacador de lâminas.

9
mm

180 Black

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.14718

• Corpo metálico;
• Primeiro modelo concebido pela OLFA que se tornou 

padrão de mercado para as lâminas estreitas;
• Acompanha destacador de lâmina.

9
mm

ES-1/Green

AB, ASB, ABB, 
SAB, DKB Cód.: 330706.65451

• Ergônomico e feito todo em plásticos100% reciclados;
• Fácil desmontagem para reciclagem;
• Travamento automático da lâmina;
• Possui clip de bolso.

9
mm

300

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.14721

• Feito em ABS, possui alta resistência 
aliada à leveza;

• Travamento eficiente da lâmina.
EFFECTIVE
WHEEL

EFFECTIVE
WHEEL

9
mm

A-2

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.14719

 • Econômico;
 • Corpo antideslizante;
 • Possui clip metálico de 

bolso e destacador de lâminas 
incorporado.

9
mm

A-3

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.14720

• Possui lâmina auxiliar para cortes difíceis;
• Estilete ideal para bureaus de fotolito.

9
mm

A-1

AB, ASB, ABB, SAB, DKB Cód.: 330706.64013

• Evolução do clássico estilete 
OLFA A;

• Destacador de lâminas incorporado no corpo;
• Possui clip para prender junto ao corpo;
• Para destros ou canhotos.

9
mm

Patenteado

A-5

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.60894

• Ergonômico e robusto;
• Possui travamento em sentido único;
• Acompanha lâmina de carbono ultra-

afiada Excel Black;
• Possui clip para prender junto ao corpo;
• Para destros ou canhotos.

9
mm

LÂMINA ULTRA AFIADA

Patenteado



XA-1

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.61131LÂMINA ULTRA AFIADA

• Design confortável;
• Travamento automático da lâmina;
• Resistente a ácidos e solventes;
• Acompanha lâmina de carbono 
   ultra-afiada Excel Black;
• Possui clip para prender junto ao corpo.

9
mm

PA-2

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.65448

• Mecanismo automático de 
   carregamento de lâmina;
• Armazena até 5 lâminas em seu corpo;
• Travamento automático da lâmina;
• Acompanha duas lâminas de carbono
 ultra-afiada Excel Black.

9
mm

LÂMINA ULTRA AFIADA

NA-1

AB, ABB, ASB Cód.: 33070665532

9
mm• Empunhadura de borracha 

   anti-derrapante;
• Resistente a ácidos e solventes;
• Travamento automático da lâmina;
• Possui orifício para acoplar corda ou 

cordões.

DA-1

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.64519

• Possui clip para prender 
junto ao corpo, permitindo 
fácil acesso e utilização;

• Compartimento para descarte de 
lâminas embutido no corpo;

• Para destros ou canhotos.

9
mm

Estiletes Multiuso

SVR-2

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.54001

• Estilete profissional de aço 
inoxidável;

• Travamento automático da lâmina;
• Acompanha 1 lâmina extra ASB;
• Destacador de lâminas incorporado.

9
mm

SAC-1

SAB, DKB Cód.: 330706.63731

• Lâmina com ângulo de 30 
   graus para acabamentos especiais;
• Travamento automático da lâmina;
• Design ultrafino com corpo metálico;
• Destacador de lâminas incorporado;
• Possui clip para prender junto ao corpo.

9
mm

SVR-1

AB, ASB, ABB Cód.: 330706.66049

• Estilete profissional de aço 
   inoxidável;
• Design ultrafino com corpo metálico;
• Destacador de lâminas incorporado;
• Possui clip para prender junto ao corpo.

9
mm


