
SK-5

SKB-2, SKB-2S, SKB-2S-R, RSKB-2, HOB-2 Cód.: 330706.64310

• Cortador de segurança com trilho inoxidável;
• Autorretrátil, evita lesões durante o uso;
• Resistente a ácidos e solventes;
• Para destros e canhotos.
• Empunhadura emborrachada.

17,5
mm

SK-4/HOK

SKB-2, SKB-2S, SKB-2S-R, RSKB-2, HOB-2 Cód.: 330706.66263

• Idêntico ao modelo SK-4;
• Acompanha a lâmina HOB-2 no corpo;
• Troca fácil e rápida das lâminas.
• Para destros e canhotos.

• Acompanha a lâmina HOB-2 no corpo;

18
mm

Estiletes de Segurança
• Fáceis de usar e adequados para trabalhadores e chefes de segurança; • Troca de lâminas fácil, sem necessidade
de ferramentas; • Perfeitos para abertura de embalagens em geral (caixas, cintas, shrink, stretch, nylon, etc).

SK-4

SKB-2, SKB-2S, SKB-2S-R, RSKB-2, HOB-2 Cód.: 330706.14778

• Autorretrátil, evita lesões durante o uso;
• Troca fácil e rápida das lâminas.
• Para destros e canhotos.

17,5
mm

de ferramentas; • Perfeitos para abertura de embalagens em geral (caixas, cintas, shrink, stretch, nylon, etc).

SK-7

SKB-7 Cód.: 330706.60353

• Cortador de segurança para punhos 
pequenos;

• Autorretrátil, evita lesões durante o uso.
• Para destros e canhotos.

Patenteado12
mm

SK-9

SKB-2, SKB-2S, SKB-2S-R, RSKB-2, HOB-2 Cód.: 330706.63732

• Autorretrátil, evita lesões durante o uso;
• Anteparo de metal para uso geral.
• Para destros e canhotos.

Anteparo de Metal
Patenteado

17,5
mm

SK-6

RSKB-2 Cód.: 330706.64309

• Estilete de segurança mais encorpado com tecnologia 
inovadora de proteção automática da lâmina;

• Diferencial de liberar uma proteção metálica assim 
que o estilete é pressionado contra a superfície. 

• Para destros e canhotos.

17,5
mm

SK-8

SKB-8 Cód.: 330706.61992

• Diferencial de retrair a lâmina automaticamente 
mesmo com o gatilho pressionado;

• Para canhotos e destros; 
• Possui ponteira de metal, tornando-o mais 

resistente e durável.

Patenteado18
mm



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


