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Tesouras para 
corte de Chapas

As tesouras para corte de chapas 
IRWIN® são as ferramentas 
ideais para o profissional que 
precisa de uma tesoura robusta, 
mas ao mesmo tempo leve e 
prática. Sua leveza permite um 
corte mais fácil e preciso, além 
de serem forjadas, o que as 
torna mais resistentes, tanto no 
bico, quanto na parte de corte.

Tesouras Tipo Aviação

Tesouras Tipo Extra Cut

Tesouras Tipo Funileiro
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1. Durante a execução do corte, não utilize todo o comprimento 
da lâmina da tesoura, evitando-se desta forma o surgimento de 
rebarbas nas regiões onde ocorre o encontro das pontas das 
lâminas. 
2. A reafiação das tesouras deverá ser realizada por profissio-
nal especializado em ferramentas de corte.
3. Use apenas a pressão da mão para executar o corte.
4. Mantenha as articulações das tesouras levemente lubrifica-
das.
5. A tentativa de cortar materi ais endurecidos, tais como pre-
gos ou molas, poderá danificar as lâminas da tesoura.
6. Evite bater nas lâminas durante a operação de corte.
7. Para cortes longos posicione a chapa sobre uma bancada e 
trace uma linha auxiliar.
As tesouras para corte de chapas IRWIN®
podem ser reafiadas?
Infelizmente, não recomendamos que as tesouras de corte de 
chapas sejam reafiadas. A maioria das tesouras para corte de 

Dicas de utilização

Os cabos das tesouras IRWIN®, exceto 
os cabos da Tesoura Para Funileiro, são 
compostos por um sistema de alavanca-
mento que permite a execução do cor-
te com um mínimo esforço aplicado ao 
cabo.

Fabricadas em aço cromo, as lâmi-
nas são tratadas termicamente para ele-
var a sua resistência ao desgaste. 
Com exceção da tesoura para funileiro, 
todas as demais possuem dispositivo de 
segurança para permitir que as lâminas 
permaneçam fechadas quando a tesou-
ra não estiver em uso, garantindo maior 
segurança e durabilidade da ferramenta. 
Possuem, também, cabos anatômicos.

Aplicações das Tesouras
para corte de chapas IRWIN®

chapas está equipada com um corte serrilhado e a afiação re-
duziria ou eliminaria os dentes. Além disso, essas tesouras têm 
um ângulo de trabalho preciso que seria perdido se fossem re-
afiadas.
Posso cortar arame com as tesouras para corte
de chapas IRWIN®?
Não! Cortar arame com suas tesouras danificará as lâminas. 
Se você estiver trabalhando em situações que necessitem fre-
quentes alternâncias de tesouras para corte por cortadores de 
arame, recomendamos o uso de um alicate com corte de arame 
para a tarefa.
Há algum tipo de material que não devo cortar?
Nunca se devem cortar metais duros como aço, dutos flexíveis 
ou arames. Estes materiais podem danificar as lâminas e dimi-
nuir a qualidade do corte que se obtém com as tesouras para 
corte de chapas.
 

Use sempre óculos e luvas de segurança 
durante a execução das atividades.
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Tesoura Tipo Aviação 
corte direito e reto

cód. 14078

Tesouras Tipo Aviação
Cód.

- L -
(mm)

- L -
(pol.)

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

250
250
250

10"
10"
10"

14077
14078
14079

243
260
250

82
80
30

25
17
10

407
413
412

Tipo

101
102
103

Cabo ProTouch™
- Proteção antideslizante.
- Resistente a torções, não 
escorrega das mãos.
- Design ergonômico, reduz 
o cansaço na mão.  

Dispositivo de Segurança
- Permite que a tesoura permaneça 
fechada quando não estiver em uso.
- Fácil acesso.

Lâmina Serrilhada
Mini serrilha, deixa o corte mais limpo e sem 
rebarbas, evita o deslizamento das chapas.

Tesoura de Chapas Tipo Aviação 
Corte Esquerdo e Reto - cód. 14077
- Aço cromo forjado.
- Lâminas tratadas termicamente. 
- Resistente ao desgaste.

Tesoura Tipo 
Aviação corte reto 
e curvas amplas

cód. 14079
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Tesouras para Corte de Chapas

Tesoura Tipo Extra Cut
Cód.

- L -
(mm)

- L -
(pol.)

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

298 11.3/414075 - - - 487

Tipo

-

Tesoura Tipo Funileiro
Cód.

- L -
(mm)

- L -
(pol.)

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

250 10"14076 - - - 458

Tipo

010

Tesoura Tipo Extra Cut
cód. 14075

Tesoura Tipo Funileiro
cód. 14076


