
Mã SP Tên Sản Phẩm Kích cỡ Ảnh Sản Phẩm Mô Tả Sản Phẩm

V-238 Lưỡi cắt gỗ cao cấp CAVINA Phi 110mm 110mm*30T

Mã SP: V-238

Phi: 110mm; Gồm 30 Răng Hợp Kim

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Quy cách đóng: 50c / Hộp_ 2 Hộp/ thùng;  thùng =100pcs

V-239 Lưỡi cắt gỗ cao cấp CAVINA Phi 110mm 110mm*40T

Mã SP: V-239

Phi: 110mm; Gồm 40 Răng Hợp Kim Thiết Kế Cắt Các Loại Gỗ có đinh. 

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Quy cách đóng: 50c / Hộp_ 2 Hộp/ thùng;  thùng = 100pcs

V-242 Lưỡi cắt gỗ cao cấp CAVINA Phi 185mm 185mm*40T

Mã SP: V-242

Phi: 185mm; Gồm 40 Răng Hợp Kim

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Quy cách đóng: 25c / Hộp_ 2 Hộp/ thùng;  thùng = 50pcs

V-245
Lưỡi cắt gỗ cao cấp CAVINA Phi 255mm

( 40 Răng)
255mm*40T

Mã SP: V-245

Phi: 255mm; Gồm 40 Răng Hợp Kim

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Quy cách đóng: thùng = 25pcs

V-246
Lưỡi cắt gỗ cao cấp CAVINA Phi 255mm

( 60 Răng)
255mm*60T

Mã SP: V-246

Phi: 255mm; Gồm 60 Răng Hợp Kim

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Quy cách đóng: thùng = 25pcs

V-247
Lưỡi cắt gỗ cao cấp CAVINA Phi 305mm

( 40 Răng)
305mm*40T

Mã SP: V-247

Phi: 305mm; Gồm 40 Răng Hợp Kim

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Quy cách đóng: thùng = 20pcs

V-248
Lưỡi cắt gỗ cao cấp CAVINA Phi 305mm

(60 Răng)
305mm*60T

Mã SP: V-248

Phi: 305mm; Gồm 60 Răng Hợp Kim

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Quy cách đóng: thùng = 20pcs

V-249
Lưỡi cắt gỗ cao cấp CAVINA Phi 355mm

(60 Răng)
355mm*60T

Mã SP: V-248

Phi: 355mm; Gồm 60 Răng Hợp Kim

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Quy cách đóng: thùng = 20pcs

V-250 Lưỡi cắt gạch cao cấp CAVINA ( Xẻ) 115mm 

Mã SP: V-250

Phi: 115mm

Lưỡi cắt gạch Xẻ rãnh cao cấp chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite và 

Marble...

- Công nghệ: Ép nóng

Màu:  Vàng

Quy cách đóng: thùng = 100pcs

V-251 Lưỡi cắt gạch cao cấp CAVINA ( Liền) 115mm 

Mã SP: V-251

Phi: 115mm

Lưỡi cắt gạch Liền cao cấp chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite và 

Marble...

- Công nghệ: Ép nóng

Màu:  Vàng

Quy cách đóng: thùng = 100pcs

V-264
Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp CAVINA

( Me thẳng)
110mm

Mã SP: V-264

Phi: 110mm

Lưỡi cắt gạch Đa năng cao cấp chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite và 

Marble...

Công nghệ: Ép nóng

Màu:  Vàng

Quy cách đóng: thùng = 200pcs

V-265
Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp CAVINA

( Me lưới)
110mm

Mã SP: V-265

Phi: 110mm

Lưỡi cắt gạch Đa năng cao cấp chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite và 

Marble...

Công nghệ: Ép nóng

Màu:  Vàng

Quy cách đóng: thùng = 200pcs

V-268 Bát mài đá hoa cương CAVINA ( Vàng) 110mm

Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gồ ghề, Sản 

phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước.

Size: 110mm

Màu: Vàng

Kiện: 100 chiêc

V-269 Bát mài đá hoa cương CAVINA ( Tím) 110mm

Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gồ ghề, Sản 

phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước.

Size: 110mm

Màu: Tím

Kiện: 100 chiêc

3. Bảng báo giá trên chỉ áp dụng cho Nhà Phân Phối. 

4. Giá trên chưa bao gồm VAT

5. Công ty chịu vận chuyển bến bãi trong nội thành Hà Nội. 

Danh sách các sản phẩm Lưỡi cắt gỗ dành cho đại lý Kim Khí

Chế độ bảo hành các sản phẩm Cavina

1. Các sản phẩm được bảo hành lỗi 1 đổi 1 nếu lỗi của nhà Sản Xuất. 

2. Đổi trả sản phẩm trong vòng  (02 tháng) kể từ ngày xuất bán. CÔng ty chỉ nhận lại những sản phẩm còn nguyên vẹn bao bì và không bị rách nát hoặc ẩm ướt. 


