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DỤNG CỤ CẦM TAY / DỤNG CỤ CẮT
D
ụng cụ cầm

 tay / D
ụng cụ cắt

Chế độ thay lưỡi dao 
nhanh chóng mà không
cần tháo cả thân dao ra. Nhẹ 
nhàng cắt với 3 vị trí thay đổi lưỡi 
dao giúp cắt chính xác và mũi trổ 
đẹp. Bên trong thân dao chứa 5 lưỡi 
dự phòng có thể thay thế bất cứ khi nào. dự phòng có thể thay thế bất cứ khi nào. 
Mã đặt hàng: IRW-105-004

IRW
IN BLUE BLADE™

Mũi kèm theo dao cắt

Dao cắt có 5 lưỡi dự phòng 
model 10504236

 

Dao cắt có 3 lưỡi dự phòng 
model 10504238

Chế độ thay lưỡi dao nhanh chóng mà không
cần tháo cả thân dao ra. Nhẹ nhàng cắt với 3 
vị trí thay đổi lưỡi dao giúp cắt chính xác và 
mũi trổ đẹp. Bên trong thân dao chứa 3 lưỡi 
dự phòng có thể thay thế bất cứ khi nào. dự phòng có thể thay thế bất cứ khi nào. 
Mã đặt hàng: IRW-105-003

made in 
USA

Nhỏ, gọn, đẹp, nhiều màu sắc phong phú, 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. Mã đặt hàng: KDS-011-010

Dao trổ
model T-11

1/8" Dao cắt ống 
model 88-887

Dao cắt ống của Sellery với 
tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, toàn 
thân được làm bằng thép hợp 
kim cứng, có độ bền cao, lưỡi
cắt sắc bén. Dùng để cắt ốngcắt sắc bén. Dùng để cắt ống
đồng, ống nhựa... Dao có chiều
dài 3 - 28 mm. Thường được
sử dụng trong các ngành điện
lạnh, nước...
Mã đặt hàng: SLM-888-031

28 mm Dao cắt ống 
model 88-888

Dao cắt ống của Sellery với tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, toàn thân 
được làm bằng thép hợp kim cứng, có độ bền cao, lưỡi cắt sắc 
bén. Dùng để cắt ống đồng, ống nhựa...Đặc biệt thân của dao
cắt có phủ lớp sơn chống gỉ sét sáng bóng, chống bám bụi.Dao 
có chiều dài 28 mm. Thường được sử dụng trong các ngành 
điện lạnh, nước...Sản phẩm rất được nhiều người tin dùng
trong nhiều năm liền. Mã đặt hàng: trong nhiều năm liền. Mã đặt hàng: SLM-888-032

Dao cắt ống của Sellery với tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, toàn thân được làm bằng thép 
hợp kim cứng, có độ bền cao, lưỡi cắt sắc bén. Dùng để cắt ống đồng, ống nhựa...
Đặc biệt thân của dao cắt có phủ lớp sơn chống gỉ sét sáng bóng, chống bám bụi.
Dao có chiều dài 28 mm. Thường được sử dụng trong các ngành điện lạnh, nước...
Sản phẩm rất được nhiều người tin dùng trong nhiều năm liền. 

Mã đặt hàng
SLM-891-104

3/16”-2” Dao cắt ống 
model 88-891

Dao cắt ống nhựa PVC
model 88-880

Khả năng cắt ống lên đến phi 42 mm. Với lưỡi cắt
sắc bén cho ra những đường cắt tinh xảo. Thân
của dao phủ lớp sơn chống gỉ sét, sáng bóng,
chống bám bụi. Dùng để cắt các ống nhựa, ống
nước...Thường được sử dụng trong các ngànhnước...Thường được sử dụng trong các ngành
xây dựng,..Mã đặt hàng: SLM-888-033


