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TESOURA PARA CHAPAS METÁLICAS 
MODELO AMERICANO

Descrição do produto
Tesoura para corte de chapas metálicas em aço não 
endurecidas e aço inox.

Características
• Lâmina fabricada em aço carbono forjada.
• Tratamento térmico por indução nas áreas de corte.
• Lâminas serrilhadas, que permite um corte sem rebarbas e 

evita o deslizamento da chapa metálica.
• Cabo com revestimento emborrachado antiderrapante.
• Permite corte em chapas de aço não endurecido e aço 

inox.      

Restrições de uso
• Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura, isso 

pode danificar a lâmina.
• Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força 

aplicada.
• Nunca cortar arames e pregos, pode danificar as lâminas 

e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas.
• Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como 

fios e cabos elétricos.

Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
• Durante o corte, preferencialmente não utilizar toda 

extensão da lâmina; isto evita a formação de rebarbas na 
região onde ocorre o encontro das pontas da tesoura.

• A tentativa de cortar materiais mais duros como pregos ou 
molas, poderá danificar as lâminas de corte.

• Para cortes longos, posicione a chapa em uma bancada e 
trace uma linha auxiliar.

• Não recomendamos a reafiação das tesouras. As 
lâminas possuem a superfície serrilhada e um ângulo de 
trabalho preciso, no ato da reafiação esses elementos são 
eliminados comprometendo o desempenho da tesoura.

• Ferramenta não isolada.

PRODUTOS ASSOCIADOS

• Luva CUT 5.
• Martelos.
• Rebitadeira.
• Rebites.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Cabo emborrachado para maior 
conforto do usuário.

• Lâminas com tratamento térmico 
por indução.

• Superfície de corte serrilhada que 
proporciona um corte preciso sem 
rebarbas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
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Aço Aço Inox

01 unidade

250 – 10” 55 0,8 0,5 39 107
10 16

5770 13 10

300 – 12” 67 1,0 0,8 41 109 5770 13 12

350 – 14” 90 1,0 0,8 42 117 12 18 5770 13 14


