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 global series
global -sarjan saksia ovat ihastelleet hiusalan ammattilaiset ympäri maailman. 
Kohtuullisesta hinnastaan huolimatta sarjan sakset antavat käyttäjälleen mahdol-
lisuuden saavuttaa työssään erinomainen lopputulos.

GMT-30B/38B 
pituus:  5,5” (142 mm)
 30 hampainen (20–25 %)
 38 hampainen (25–30 %)
terä:  muotoilu (eurooppalainen malli)
Kädensija:  puoliergonominen

GMC-50/55/60
pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen

GMT-30/38
pituus: 5,5” (142 mm)
 30 hampainen (20–25 %)
 38 hampainen (25–30 %)
terä:  muotoilu
Kädensija: puoliergonominen

GPF-45
pituus:  4,5” (120 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  suora

saatavana myös irrotet-
tavalla sormituella

saatavana myös irrotet-
tavalla sormituella
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GMC-55S/60S
pituus:  5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)  
terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  puoliergonominen,
 3d-muotoiltu

GMT-38SB
pituus:  5,5” (142 mm) 
 38 hampainen (25–30 %)
terä:  muotoilu (eurooppalainen malli)
Kädensija: puoliergonominen,
 3d-muotoiltu

GMT-30S/38S
pituus:  5,5” (142 mm)
 30 hampainen (20–25 %)
 38 hampainen (25–30 %)
terä: muotoilu
Kädensija:  puoliergonominen,
 3d-muotoiltu

GPC-65/70
pituus:  6,5” (180 mm)
 7,0” (190 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen
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 classic series

Crane-50/55
pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & 
 hennessy

CPT-30/38
pituus:  5,5” (142 mm)
 30 hampainen (20–25 %)
 38 hampainen (25–30 %)
terä: muotoilu
Kädensija: puoliergonominen

CPS-55/60
pituus:  5,5” (142 mm) 
 6,0” (155 mm) 
terä:  miekka / 
 simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen

 

CPC-50/55/60
pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen

CPM-50/525/55/60
pituus: 5,0” (133 mm)
 5,25” (136 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija: suora

classic-sarjan saksissa yhdistyvät tarkka leikkausominaisuus ja erinomainen kestävyys. 
sarjan sakset on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi, leikkaajan on helppo saavuttaa 
hyvä lopputulos, oli kyseessä sitten aloittelija tai ammattilainen.   
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 Maximum series

MKC-55/60
pituus:  5,5” (142 mm) 
 6,0” (155 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  ergonominen

MKS-55L (Lefty)
pituus: 5,5” (142 mm)
terä: miekka/simpukka 
 (convex)
Kädensija: ergonominen

MKC-60L/70L (Lefty)
pituus:  6,0” (155 mm) 
 7,0” (190 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  ergonominen

MKS-55/60 
pituus: 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: miekka/simpukka 
 (convex)
Kädensija: ergonominen

MHC-55/60
pituus:  5,5” (142 mm)
            6,0” (155 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & 
 hennessy

 

tämän sarjan konseptina on muotoilun yksinkertaisuus. sarjan saksissa 
on käytetty japanilaisen terävyydestään legendaarisen Katana-miekan 

muotoilua. Maximum sarja edustaakin togIyA®-saksien parhaimmistoa.
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MFT-30S
pituus:  6,0” (155 mm) 
 (5,5” 142 mm)
            30 hampainen (20–25 %)
terä:  muotoilu
Kädensija: puoliergonominen
 3d muotoiltu

 

MKT-36/41
pituus:  6,0” (155 mm)
            36 hampainen (17–27 %)
            41 hampainen (25–30 %)
terä:  muotoilu
Kädensija: ergonominen

MHS-55/60
pituus: 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: miekka / 
 simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & 
 hennessy

MFC-55S/60S
pituus:  5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen,
 3d-muotoiltu

Melody-55/60
pituus:  5,5” (142 mm)
            6,0” (155 mm)
terä:  kiila (wedge)
Kädensija:  ergonominen,
 3d-muotoiltu

 

 Maximum series
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 designer series

DSO-50/525/55/60
pituus: 5,0” (133 mm)
 5,25” (136 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen

DCO-50/55/60
pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & 
 camel

DSO-55S/60S/65S
pituus: 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 6,5” (180 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & 
 3d-muotoiltu

 

DCO-50L/55L/60L (Lefty) 
pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & 
 camel

sarja soveltuu hyvin kokeilunhaluisille monipuolisia tekniikoita 
käyttäville ammattilaisille. näillä muotoilultaan kevyillä ja 

tasapainoisilla saksilla on mukava työskennellä pitkiäkin aikoja.

DCN-55/60
pituus: 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & camel
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AMW-14 (Moon Walker)
pituus: 6,0” (155 mm)
 14 hampainen
terä: erikoismuotoilu (60–80 %)
Kädensija: ergonominen

DSW-55/60
pituus:  5,5” (142 mm)
            6,0” (155 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  ergonominen & 
 pyörivä peukalorengas 360º

 

DCP-45/50/525/55/60
pituus: 4,5”  (114 mm)
 5,0” (133 mm)
 5,25” (136 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & camel

DVS-50/60
pituus: 5,0” (133 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen & camel

 Art collection series
tämä täydellinen sarja korostaa taiteellista muotoilua mistä togIyA® on 
maailmalla tunnettu. valmistuksessa käytetty erikoisseosteräs ja erikoisen 
tarkka saksien viimeistelytekniikka varmistavat täydellisen leikkaustuloksen.

 designer series

ABR-19/30 
(Barrel roll)
pituus: 6,0” (155 mm)
 19 hampainen
 30 hampainen 
 (15_25 %)
terä: erikoismuotoilu
Kädensija: ergonominen
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ABC- Bar Cord
pituus: 6,0” (155 mm)
 30 hampainen
terä: erikoismuotoilu
 (15–25 %)
Kädensija: ergonominen

Aria-G30
pituus:  6,0” (155 mm)
           30 hampainen
terä:  erikoismuotoilu 
 (10–15 %)
Kädensija:  ergonominen
 3d-muotoiltu

Cuoricini-14
pituus:  6,0” (155 mm)
            14 hampainen
terä:  erikoismuotoilu 
 (15–20 %)
Kädensija:  ergonominen & 
 camel

ART-6010
pituus:  6,0” (155 mm)
            30 hampainen
terä:  erikoismuotoilu 
 (10–15 %)
Kädensija:  ergonominen

ADL-28 
(Double Turban)
pituus: 5,75” (148 mm)
terä: erikoismuotoilu,
 kaksipuolinen
 (15–20 %)
Kädensija: puoliergonominen
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 Art collection II series

ATW-50/55/60/70
pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 7,0” (190 mm)
terä: puolimiekka /
 simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen, 
 camel & hennessy 

LOOP-55/60
pituus:  5,5” (142 mm)
            6,0” (155 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  puoliergonominen,
 3d-muotoiltu

AIB-55/60 
(Zip Slider)
pituus:  5,5” (142 mm)
            6,0” (155 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  suora

ASO-55/60
pituus: 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
terä: bambun lehti
Kädensija: ergonominen & 
 camel

tästä sarjasta löytyy togIyA®:n parhaat leikkaus-
saksimallit. saksissa yhdistyvät kaunis muotoilu ja 
täydelliset leikkausominaisuudet.

ATD-570/620
pituus: 5,7” (145 mm)
 6,2” (157 mm)
terä: bambun lehti
Kädensija: suora, tupla camel
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TGC-80B
pituus:  8,0” (203 mm)
terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  puoliergonominen
 perinteinen bambu

Bolero-570/620
pituus: 5,7” (145 mm)
 6,2” (157 mm)
terä: bambun lehti
Kädensija: ergonominen 3d & 
 hennessy

TGS-60B/70B
pituus:  6,0” (155 mm)
            7,0” (190 mm)
terä:  miekka / simpukka (convex)
Kädensija:  puoliergonominen
 perinteinen bambu

HSP-53L/55L/58L/63L (Lefty)
pituus:  5,3” (135 mm)
            5,5” (142 mm)
            5,8” (148 mm)
            6,3” (160 mm)
terä:  propeller
Kädensija:  ergonominen
 3d-muotoiltu

HSP-53/55/58/63/68
pituus:  5,3” (135 mm)
            5,5” (142 mm)
            5,8” (148 mm)
            6,3” (160 mm)
            6,8” (173 mm)
terä:  propeller
Kädensija:  ergonominen
 3d-muotoiltu
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Maahantuonti /Myynti/Huolto                       
teräX oy,  s  0400 977 565 
terax@terax.fi

www.terax.fi

Jälleenmyyjä

VALMISTAJA
togIyA International Inc.
2-1-8-402 sendagaya shibuya-ku, tokyo Japan 151-0051

TOGIYA
 togIyA®-sakset valmistetaan valikoiduista materiaaleista, perinteisin japanilaisin menetelmin 
pääosin käsityönä. nämä yksilöllisesti valmistetut sakset omaavat parhaan laadun ja erinomaiset 
leikkausominaisuudet. Kaikki togIyA®-leikkaussakset soveltuvat kaikille leikkaustekniikoille.

 professional series
PCP-55/60/65/70
pituus: 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 6,5” (180 mm)
 7,0” (190 mm)
terä: simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen

PSP-55/60/65/70
pituus: 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 6,5” (180 mm)
 7,0” (190 mm)
terä: miekka/simpukka (convex)
Kädensija: ergonominen

professional-sarja on tehty parhaimmista raaka-aineista. 
onnistuneesta materiaalivalinnasta johtuen on saavutettu 
sakset joiden terävyys ja kestävyys ovat vailla vertaansa.

KÄDENSIJAN MALLI
 

suora/symmetrinen   puoliergonominen    ergonominen       ergonominen & hennessy

SAKSIÖLJY SOVITERENKAAT SORMITUET 

Irrotettava 
malli

Kiinteä
malli

Joitakin malleja saatavana vaihtoehtoisesti.
tiedustele saatavuus.


