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Estiletes 
Profissionais

Os estiletes IRWIN® são 
desenvolvidos para cortar melhor 
por muito mais tempo. Sua exclusiva 
lâmina Blue Blade®, com tecnologia 
Bi-Metal patenteada, fica afiada 
por até 3x mais tempo* que as 
outras lâminas e é inquebrável*. 
Seu corpo de alumínio, robusto e 
leve, é projetado para oferecer o 
ângulo de corte ideal, evitando 
fadiga e garantindo sua segurança. 
Ideal para uso em grande escala 
no corte dos mais diversos tipos 
de material, o estilete IRWIN® 
é a escolha profissional.

*Sob condições normais de uso.

Estiletes Profissionais

Lâminas Trapezoidais Bi-Metálicas
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Como trocar a lâmina 
do estilete fixo.

1. Abra o estilete desparafusando 
o corpo do estilete.

2. Retire uma lâmina do compartimento.

3. Substitua a lâmina gasta, posicionando 
a lâmina no local correto. O ímã 

irá fixá-la melhor ao estilete.

4. Feche o estilete, parafusando novamente.

Como virar a lâmina do 
estilete ProTouch™.

1. Coloque o botão de ajuste no último 
nível e pressione para a lateral direita.

2. Retire a lâmina, vire-a e coloque 
de volta no estilete. Certifique-se 

que a lâmina está bem presa.

3. Volte o botão à posição de ajuste 
original e está pronto para uso.

1. Abra o estilete pressionando o botão.

2. Retire uma lâmina do compartimento.

3. Substitua a lâmina gasta, posicionando a 
lâmina no local correto. O ímã irá fixá-la melhor 

ao estilete. Feche o estilete (ouça o click).

1. Evite quedas para não danificar a lâmina ou o corpo do estilete.
2. Guarde o estilete sempre seco.
3. Não guarde o estilete sem recolher ou proteger a lâmina.

Cuidados com a ferramenta

Use sempre óculos e luvas de segurança 
durante a execução das atividades.

Como trocar a lâmina do 
estilete ProTouch™.
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Estiletes Profissionais
Cód.

Lâminas 
grátis

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

35377
35379
35381

3
3
3

170
170
140

37
35
30

Modelo

Pro Touch™
Standard

Fixo

Altura
(mm)

14
20
10

Peso
(g)

170
147
115

Estilete Pro Touch™ 
cód. 35377
Corpo em alumínio injetado
Robustez, durabilidade, leveza, 
rigidez e segurança.

Cabo emborrachado
Maior conforto e estabilidade.

Ângulo de corte otimizado
Maior precisão no corte evitando fadiga.

Prático sistema de abertura 
e troca da lâmina.

Compartimento interno
Permite armazenar internamente 
até 5 lâminas.

Estilete Fixo
cód. 35381

Estilete Standard
cód. 35379
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Estiletes Profissionais

IRWIN® Blue Blade® 
cód. 35382

Tecnologia Bi-Metal patenteada
Lâmina mais afiada, mais durável e inquebrável*.
Ideal para corte de plástico, carpete, lâmina de 

madeira, couro, tecido, papel, entre outros.

Aço Rápido

Aço Mola

*Sob condições normais de uso.           

Lâminas Trapezoidais Bi-Metálicas
Cód.

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

35382 65 18

Modelo

Bi-Metálica

Altura
(mm)

5

Peso
(g)

60


