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Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e 
podem diferir do produto comercializado.

Estiletes

• Agilidade na utilização: Acionamento rápido e prático com apenas um dedo
• Performance Precisa: Melhor empunhadura para um corte mais preciso
• Eficiência Aprovada: Testado por consumidores que hoje preferem o Estilete de 

Segurança Lufkin quando comparado com o que utilizam atualmente
• Maior proteção: Supera as especificações de segurança no trabalho
• Corte Preciso: Lâmina com corte mais apurado

MEDIDAS:

CÓDIGO LÂMINA

ETS001L TRAPEZOIDAL 1 0,275

EMBALAGEM

BLISTER

Estilete de Segurança

CARACTERÍSTICAS:

Duplo sistema de 
segurança: Retração 

imediata e automática da 
lâmina ao soltar o botão ou 

ao final do corte.

Corte preciso: 
Lâmina com corte 
mais apurado

Mais compacto: 
Cabe no bolso

Ergonomia e segurança: 
Design projetado para obter 
o melhor ângulo de corte e 
maior agarre

Alta durabilidade: 
Corpo em metal

Praticidade de uso: 
Acionameto com 
apenas um dedo

Troca fácil de lâminas: destrave o botão e puxe a lâmina

Lâminas extras: acompanha duas 
lâminas reservas. Armazena até 5 

lâminas extras
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• Possui alma de aço que evita a torção da lâmina, garantindo maior precisão e 
segurança no uso, além de facilitar a quebra para descarte da lâmina.

• Design com ranhuras que evita que a mão deslize durante o uso, garantindo 
maior firmeza.

• Possui reservatório com capacidade para 3 lâminas reserva.
• Acompanha 1 lâmina.

MEDIDAS:

CÓDIGO LÂMINA

EP18L 18mm 1 0,080

EMBALAGEM

BLISTER

Estilete Profissional 18mm

CARACTERÍSTICAS:

• Possui corpo metálico de alta resistência.
• Cabo emborrachado proporciona maior conforto durante o uso.
• Lâmina trapezoidal: além da troca da lâmina ser mais fácil e rápida, permite 

o uso das duas pontas sem a necessidade de quebra para descarte, o que 
garante maior segurança. Perfil trapezoidal também garante maior resistência 
no uso.

• Permite utilizar a lâmina em 3 posições diferentes.
• Contém 6 lâminas, sendo 5 para reserva.
• Ergonomia com apoio para os dedos que permite maior firmeza e precisão no 

corte
• Design com pontos emborrachados nas áreas de maior pressão, garantindo 

maior conforto no uso e evitando deslizamento das mãos.
• Furo que facilita a armazenagem.

MEDIDAS:

MEDIDAS:

CÓDIGO LÂMINA

ETR001L TRAPEZOIDAL 1 0,240

ETR006L TRAPEZOIDAL 1 0,280

EMBALAGEM

BLISTER

CÓDIGO

LR18MML 10 0,080

EMBALAGEM

BLISTER

Estiletes com Lâminas Trapezoidais

Lâminas de Reposição 18mm

CARACTERÍSTICAS:

Sistema corta fitas.

Capacidade para 
armazenamento 
de 7 lâminas.

Capacidade para 
armazenamento 
de 10 lâminas.

MEDIDAS:

CÓDIGO

LTR010L 10 0,050

EMBALAGEM

BLISTER

Lâmina Trapezoidal para Reposição

Troca de lâmina 
automática: muito 

mais praticidade 
e segurança.

ETR001LETR006L




