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 X-Acto de segurança Ultra 
Safety 
 Concebido com liga de zinco e com a sua 
segurança em mente, este x-Acto para 
pessoas destras tem uma lâmina retrátil com 
um sistema de mola, que responde a qualquer 
movimento descontrolado da mão. Com uma 
troca de lâmina fácil, este x-acto é ideal para 
qualquer a tarefa. 

  Liga de Zinco 

  Preto 

 X-Acto de segurança Pro Safety 
 TUV GS 

 Feito a partir de liga de zinco para maior 
resistência e durabilidade, o x-acto de 
segurança Pro Safety é adequado tanto para 
destros como para canhotos. Com um 
deslizante superior para controle da lâmina e 
um sistema automático de lâmina retrátil, este 
x-acto foi concebido para garantir a sua 
segurança. 

  Liga de Zinco, Borracha 

  Prateado 

 X-Acto de segurança retrátil 
 TUV GS 

 O x-acto de segurança mais recente com 
uma lâmina que se retrai quando perde o 
contacto com o material que está sendo 
cortado. Principalmente usado na distribuição, 
armazenagem ou construção, onde os x-actos 
são utilizados frequentemente e a segurança é 
uma prioridade. O pack contém 10 lâminas de 
substituição (KN91). 

  Liga de Zinco, Borracha 

  Azul 

 Armação de Metal Durável 

 Use sempre óculos de 
segurança 

 Retração automática da lâmina 

 Oferta Global de X-actos 

   TUV GS Product Service 
Certi�cation. Cumpre e atende os 
requisitos da lei alemã de 
segurança dos equipamentos. 

 Os X-actos Portwest fornecem uma gama completa de soluções 
de corte, incluindo lâminas de substituição. Os nossos X-actos 
são precisos e ergonomicamente projectados para facilitar o 
manuseamento. Usando apenas materiais de alta qualidade, eles 
são usados numa ampla variedade de indústrias, incluindo 
fábricas, armazéns, comércio e bricolage. Pode con�ar nos 
nossos X-actos e lâminas para realizar as suas tarefas tendo a 
segurança em primeiro lugar. 
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 Lâminas de substituição para 
os x-actos KN30 e KN40 (10) 
 Esta lâmina é fabricada em aço carbono. Cada 
lâmina tem duas arestas de corte. Para ser 
usada com os x-actos KN30 e KN40. 

  aço carbono 

  Prateado 

 Lâminas de substituição para o 
KN10 e KN20 (10) 
 Para os x-actos KN10 e KN20. Esta lâmina, 
construída em aço carbono, é extremamente 
a�ada e tem um corte sem igual, que 
di�cilmente se altera com o uso. Cada lâmina 
possui duas arestas de corte. 

  aço carbono 

  Prateado 

 Punho com Design Ergonômico 

 Mude lâminas em segundos 
 Resultados de A�ação 

 X-Acto Portwest Dobrável 
 Cabo de alumínio leve, com clip de cinto 
para maior mobilidade. Mecanismo de 
troca rápida lâmina permite poupança 
de tempo em condições de trabalho 
exigentes. Abertura fácil para um 
uso conveniente. Inclui 5 lâminas de 
substituição. 

  Alumínio, Borracha 

  Azul 

 X-Acto Portwest 
 Ergonomicamente projectado, o seu 
cabo de borracha torna este x-acto 
fácil de segurar e de usar. Controle 
do movimento da lâmina para maior 
segurança. Além disso, o KN18 vem 
equipado  com 3 lâminas. O suporte da 
lâmina fornece acesso fácil às lâminas 
de reposição. Também é resistente à 
ferrugem e durável. 

  ABS, Borracha 

  Azul 

 Lâminas de substituição 
Portwest para X-Acto KN18 
(10) 
 Lâminas de substituição para o KN18 com 8 
pontos de corte.
Em embalagens de 10 unidades num 
tamanho standard de 100 mm x 18 mm para 
se adaptar a outros modelos. 

  aço carbono 

  Prateado 

  Faca de segurança de lâmina 
fechada 

 Esta inovadora faca possui uma lâmina 
oculta super a�ada para máxima segurança. 
Ideal para cortar cintas de plástico, �lme ou 
cartão. Também possui uma miniatura para 
cortar a �ta da embalagem sem causar 
danos ao volume. 

  ABS, Borracha 
  Azul 

 Borda de corte oculta 

 Projetado com a segurança em mente 


