SERRAS MANUAIS KAM-LOK®
O melhor instrumento de corte deste tipo que você já usou
Feito a mão usando os melhores
materiais
As serras Kam-Lok para açougueiro profissional
da KASCO SharpTech são produzidas a mão
desde 1909 usando os melhores materiais
disponíveis. Começamos com barras de aço
inoxidável de alta qualidade, passamos para o
corte de precisão, moldando e formando a
estrutura da serra de açougueiro. Os orifícios são perfurados e a estrutura é manualmente pintada e
polida para obter um acabamento brilhante. A alavanca de todas as Kam-Lok são preparadas
individualmente e ajustadas antes de anexá-las à estrutura. O cabo de polímero de alta resistência é
então afixado. Uma lâmina KASCO SharpTech de qualidade é instalada e a serra de açougueiro está
pronta para a inspeção final, embalagem e entrega. Não se contente com menos do que uma serra
manual para açougueiro Kam-Lok... o padrão de qualidade há mais de 100 anos!

Cabo com pegador tipo pistola
Sua mão envolve os contornos do cabo com pegador tipo pistola
de forma firme, confortável e natural. É feita de plástico não poroso e
virtualmente indestrutível que repele os ácidos, manchas e bactérias
da carne. Todas as serras Kam-Lok podem ser limpas rápida e
facilmente para uma operação mais higiênica.

Alinhamento
Você percebe o alinhamento de precisão do cabo à ponta, o que faz
com que os cortes mais precisos sejam suaves, limpos e sem esforço.

Alavanca Kam-Lok®
Basta girar o pulso para destravar a serra Kam-Lok, trocar as lâminas
e retravar a alavanca, que sempre mantém a tensão de lâmina
correta automaticamente.

Lâminas para substituição
As lâminas de substituição da KASCO SharpTech para as serras KamLok foram desenvolvidas de forma grandiosa e fabricadas com
precisão para garantir que satisfaçam os mesmos altos padrões que a
estrutura. Apenas o mais duro aço de molas temperado é usado. Os
dentes são afiados com precisão para fio de corte máximo e o ajuste é controlado para forçar tolerâncias
para um corte rápido e fácil.
A fina ranhura da estrutura mantém a lâmina rígida e estável, garantindo cortes retos.
As estruturas da serra manual Kam-Lok® e as lâminas para substituição de alumínio e aço inoxidável
estão disponíveis em uma variedade de tamanhos, de 17-1/2” a 30”.
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