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DỤNG CỤ CẦM TAY / TUA VÍT
D
ụng cụ cầm

 tay / Tua vít

Model
46-200
46-300
46-400

Mã đặt hàng
CRO-462-134
CRO-463-135
CRO-464-136

  Quy cách
 No.2 x 6 mm 
 No.2 x 6 mm 
 No.2 x 6 mm 

Chiều dài
6,35 x 100 mm L
6,35 x 150 mm L
6,35 x 200 mm L

Trọng lượng
133 gram
150 gram
150 gram

100 mm

150 mm

200 mm

Vít dẹp và bake trở đầu dài 

Bộ tua vít điện tử 6 chi tiết

Dùng cho sửa chữa laptop, đồng hồ... Chắc chắn, tay cầm bằng nhựa 
mềm. Đầu tua vít được đúc tinh xảo giúp cho việc vặn dễ dàng.

Tua vít 6 đầu tháo lắp 
model 68-012

Vít bake: #1 & #2, 
vít dẹp: 1_4" & 3_16", 
ống tuýp: 1_4" & 5_16"
Tay cầm hình bầu rất vừa vặn 
với tay người sử dụng. Ống tuýp mạ với tay người sử dụng. Ống tuýp mạ 
crôm sáng bóng, đầu vít có chất lượng 
cao sử dụng lâu dài

Mã đặt hàng: STL-012-206

THÁO LẮP
DỄ DÀNG

 7 
CHI TIẾT

Bộ mũi vít 7 cái 
model71-077

3 đầu vít dẹp 1/2/3
3 đầu vít bake 6/8/10
1 đầu nối có từ tính

Đầu vít khoẻ, cứng, chắc 
chắn, được tinh luyện từ thép
hợp kim Bộ 6 chiếc nhiều kích
cỡ khác nhau. Đầu dẹt và

đầu bake Có hộp nhựa bảo vệ
chắc chắn. Đầu vít xoay được
thuận tiện thao tác các chithuận tiện thao tác các chi

tiết nhỏ…
Cán cầm to, chống trượt

Mã đặt hàng: SLM-212-093

Bộ tuốc nơ vít điện tử 
model 11-212

Đầu vít khoẻ, cứng, chắc 
chắn, được tinh luyện từ 
thép hợp kim
Bộ 6 chiếc nhiều kích cỡ 
khác nhau
Đầu dẹt và đầu bake
Có hộp nhựa bảo vệ chắc chắn Có hộp nhựa bảo vệ chắc chắn 
Đầu vít xoay được thuận tiện 
thao tác các chi tiết nhỏ…
Mã đặt hàng: SLM-210-092

Bộ tuốc nơ vít đồng hồ 6 cái 
model 11-210

Bộ vít sọc 6 cây 
model 46-903

Bộ vít crossman chịu được
lực vặn lớn, siêu bền,
tay cầm bằng nhựa chắc
chắn. Đầu vít tinh xảo, có 
nhiều kích cỡ để chọn lựanhiều kích cỡ để chọn lựa
Nhãn hiệu được tin dùng 
trong nhiều năm liền.

     Vít bake:
5.0mm x 75mm L, 6.0mm x 100mm L
     Vít dẹp:
3.2mm x 75mm L, 4.0mm x 100mm L, 6.0mm x 100mm L, 8.0mm x 150mm L

Mã đặt hàng: CRO-469-191

Model
66-119
66-120

Mã đặt hàng
STL-119-209 
STL-120-210 

Phạm vi đo
100 ~ 500 V
100 ~ 500 V

5-1/2" Bút thử điện (100 - 500 volt) 
model 66-119

Kích cỡ: 127mm - 5 1/2'', 
dùng để kiểm tra nguồn 
điện trong phạm vi từ 
100 ~ 500 Volt
Thể chất nhỏ, trọng lượng Thể chất nhỏ, trọng lượng 
nhẹ, đẹp, an toàn, bền lâu, 
dễ sử dụng.


