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PI Precision instruments
hinta ja laatu kohtaavat.

Pi-sakset valmistetaan parhaista 

materiaaleista (Hitachi 440C/ATS314) 

ja viimeistellään käsityönä. Materiaali-

valinnoilla ja tarkalla viimeistelyllä saadaan 

aikaan sakset joiden laatu ja leikkaus-

ominaisuudet ovat omaa luokkaansa. 

Käytetyn valmistustekniikan ansiosta 

Pi-sakset ovat huollettavissa.

Kaikki Pi-leikkaussakset soveltuvat 

kaikille leikkaustekniikoille.

PI-VEITSI

KOTELOT

KORUT
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 GL 
Tämä perinteinen kädensijaltaan suora malli on klassikko. Sarjasta löytyy kattava valikoima 
leikkaussaksia alkaen 4,5” aina 7” asti ja vasenkätisistä malleista kolme eri pituutta. Muotoilu-
saksia kolme eri kokoa sekä myös vasenkätinen malli. Erikoisuutena on, että niillä voit 
työskennellä molemmin päin (saksissa on sormituet molemmissa sormilenkeissä).

GL-45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70
Pituus: 4,5” (114 mm)
 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm) 
 6,5” (180 mm)
 7,0” (190 mm)
Terä: simpukka (convex)
Kädensija: suora

GL-50L / 55L / 60L  (lefty)        
Pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
Terä: simpukka (convex)
Kädensija: suora

GL-5530 / 6035 / 6540
Pituus: 5,5” (142 mm) 30 hampainen
 6,0” (155 mm) 35 hampainen
 6,5” (180 mm) 40 hampainen 
Terä:  muotoilu
Kädensija: suora

GL-5530L (lefty)
Pituus: 5,5” (142 mm) 30 hampainen
Terä:  muotoilu
Kädensija: suora

Mallissa GL-5530 matala 
työkalusääteinen ruuvi

Mallissa GL-45/50 matala 
työkalusääteinen ruuvityökalusääteinen ruuvi
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 SP

BC-50 / 55 / 60 
Pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
Terä: simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen 3D-muotoiltu

Erinomainen puoliergonominen malli, jossa 
on hyvin onnistunut kädensijan 3D-muotoilu.
Valikoimassa on kolme eri pituutta.

Suosittu puoliergonominen moneen käteen sopiva malli, 
jossa on muotoiltu kädensija. Valikoimasta löytyy neljä eri 
pituutta, myös vasenkätiset mallit.

 BC

SP-50 / 55 / 60 / 65         
Pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 6,5” (180 mm)
Terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  puoliergonominen, camel 

SP-50L / 55L / 60L / 65L (lefty)
Pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 6,5” (180 mm)
Terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  puoliergonominen, camel
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ZS-50 / 55 / 60 Slim
Pituus: 5,0” (120 mm)
 5,5” (135 mm)
 6,0” (145 mm)
Terä: simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen 
 anatominen 3D-muotoiltu

ZSTR-5540 Slim                            
Pituus: 5,5” (142 mm),
 40-hampainen
Terä: muotoilu
Kädensija: puoliergonominen 
 anatominen 3D-muotoiltu

Näillä Slim-malleilla täydennetään ZS-sarjaa. Kaikissa sarjan saksissa on anatomisesti 
muotoiltu 3D-kädensija. Slim-sarjan kevyillä saksilla on ilo työskennellä pidempiäkin 
aikoja. Valikoimassa on leikkaussaksia kolmea eri pituutta sekä muotoilusakset.

 ZS Slim

 ZS
Näissä saksissa yhdistyy tasapainoinen leikkaustuntuma ja käteen sopiva muotoilu. 
Sarjasta löytyy leikkaussaksia viisi eri pituutta ja muotoilusakset, joissa on kaarevat 
hampaat, jotka parantavat leikkautumattomien hiusten liukumista.

ZS-50 / 55 / 60 / 65 / 70
Pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 6,5” (180 mm)
 7,0” (190 mm)
Terä:  simpukka (convex)
Kädensija:  puoliergonominen, 
 anatominen 3D-muotoiltu

ZS-5530
Pituus: 5,5” (142 mm) 
 30 hampainen (kaarevat)
Terä:  muotoilu
Kädensija:  puoliergonominen, 
 anatominen 3D-muotoiltu
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 SS
Saksien erikoisuutena on pyörivä (180°) peukalolenkki, joka mukautuu 
luontevasti käteen, käytettäessä mitä leikkaustekniikkaa hyvänsä. Sarjasta 
löytyy viisi eri pituutta.

SS-50 / 55 / 60 / 65 / 70
Pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm) 
 6,5” (180 mm)
 7,0” (190 mm)
Terä:  simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen, 180º

Medieval MD-55/60        
Pituus: 5,5” (142 mm) 
 6,0” (155 mm) 
Terä:  simpukka (covex)
Kädensija:  puoliergonominen, 
 3D-muotoiltu

Medieval MD-6035        
Pituus: 6,0” (155 mm) 
 35-hampainen (kaarevat)
Terä:  muotoilu
Kädensija:  puoliergonominen, 
 3D-muotoiltu

 SL 

Nämä sakset eivät vain näytä hyviltä, niillä on 
myös ilo työskennellä. Goottityylinen käden-
sija yhtyy miekkaterään, koristeena musta 
Swarovski-kristalli.

SL-50/60         
Pituus: 5,5” (142 mm) 
 6,0” (155 mm) 
Terä:  miekka (sword)
Kädensija:  puoliergonominen, 
 3D-muotoiltu

Sarjan saksissa yhdistyy kaunis muotoilu 
ja hyvä laatu.

Kädensijan hauska ritarillinen haarniskamuo-
toilu tuo mieleen keskiajan. Muotoilusak-
sissa on kaarevat hampaat, jotka parantavat 
leikkautumattomien hiusten liukumista.

TULOSSA MYÖS
MUOTOILUSAKSET
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DS-50 / 55 / 60 / 65 / 70 
Pituus: 5,0” (133 mm)
 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 6,5” (180 mm)
 7,0” (190 mm)
Terä: simpukka (convex)
Kädensija: puoliergonominen, 360º

Nämä ergonomisista ergonomisimmatkin sakset ovat työergonomia 
kouluttajien suosikit. Peukalolenkki pyörii 360º, minkä ansiosta peukalo 
ei joudu koskaan ”väärään” asentoon. Sarjassa on viisi eri pituutta. DS

SW-6030         
Pituus: 6,0” (155 mm) 
 30-hampainen (kaarevat)
Terä:  muotoilu
Kädensija:  puoliergonominen, 180º

 simpukka (convex)
 puoliergonominen, 360º

SW-55 / 60 / 65
Pituus: 5,5” (142 mm)
 6,0” (155 mm)
 6,5” (180 mm)
Terä:  kiila (wedge)
Kädensija: puoliergonominen, 180º

SW-saksissa on kiilamainen terä ja pyörivä (180 ) peukalolenkki. Muotoillut sormilenkit sopivat vähän 
isommillekin sormille. Leikkaussaksista löytyy kolme eri pituutta sekä muotoilusakset, joissa on kaare-
vat hampaat, jotka helpottavat leikkautumattomien hiusten liukumista. Hammastetun terän hampaan 
pää on erikoishiottu (3-tasoa), joka parantaa leikkaustulosta.

 SS
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TS-6014
Pituus: 6,0” (155 mm) 
 14-hampainen
Terä: erikoismuotoilu
Kädensija: puoliergonominen

TS-6028                            
Pituus: 6,0” (155 mm),
 28-hampainen
Terä: erikoismuotoilu, 
 barracuda
Kädensija: puoliergonominen

TS-6028L (lefty)                            
Pituus: 6,0” (155 mm), 
 28-hampainen
Terä: erikoismuotoilu, 
 barracuda
Kädensija: puoliergonominen

Näissä muotoilusaksissa on kaarevat 
hampaat, mikä helpottaa leikkautu-
mattomien hiusten liukumista.

Hammastetun terän hampaan 
pää on erikoishiottu (3-tasoa) ja 
joka toinen hammas on ohuempi. 
Tämän ansiosta leikkaustulos on 
parempi, ei tule ”valkoisia päitä”, eikä 
osittain katkenneita hiuksia. Näillä 
erikoismuotoilusaksilla saat hyvän ja 
ilmavan leikkaustuloksen.

Sarjasta löytyy erikoismuotoilusaksia täydelliseen työskentelyyn.

 TS

 PI-veitsi
PI-veitsi                            
- pyörivä sormilenkki
- pehmustettu tuki sormille
- kaksi eri väriä pink ja hopea
- vaihtoterät (Nikky, two-in-one)
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Maahantuonti /Myynti/Huolto                       
TeräX Oy,  �  0400 977 565 
terax@terax.£ 

www.terax.� 

Jälleenmyyjä

 Saksi- ja työtarvikekotelot

 Saksikotelo

 Saksikorut

Case 4 H B
- kotelo + vyö
- pehmeä, aitoa nahkaa 
- säädettävissä kahteen 
  eri kohtaan (korkeuteen) 
- paikat 4:lle sakselle ja työtarvikkeille 
  (irrotettavat pidikkeet) 
- avattavissa (helppo puhdistaa)

Case 4 P B
- kotelo, vyö + olkahihna
- pehmeä, aitoa nahkaa 
- paikat 4:lle sakselle ja 
  työtarvikkeille

Case 6 Z B
- kotelo vetoketjulla
- pehmeä, aitoa nahkaa
- paikat 6:lle sakselle
- väliosaan mahtuu kampoja, klipsejä jne

Kaulakoru
- kaksi eri väriä, pink ja kirkas
- magneettikiinnitys

Rannekoru
- kolme eri kokoa S, M ja L
- saatavana erivärisillä kristalleilla, 
  pink, kirkas tai musta (leppäkerttu, pääkallo)
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