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DỤNG CỤ CẦM TAY / TUA VÍT

D
ụng cụ cầm

 tay / Tua vít

Bộ tua vít 6 cây
model 65-242

Mô tả:
Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, 
hình bầu rất dễ cầm khi thao tác, thân
vít bằng thép mạ crôm sáng bóng có
độ bền cao, đầu vít tinh xảo...độ bền cao, đầu vít tinh xảo...

Thông số kỹ thuật;
2 vít bake: 150mm x #2
4 vít dep: 
100mm x 5mm  150mm x 6.5mm, 
100mm x 5mm Standard Parallel,
150mm x 5mm Standard Parallel 
Mã đặt hàng:  Mã đặt hàng:  STL-242-202  

Bộ tua vít 6 cây
model 92-002

Mô tả:
Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, 
hình bầu rất dễ cầm khi thao tác, thân
vít bằng thép mạ crôm sáng bóng có
độ bền cao, đầu vít tinh xảo...độ bền cao, đầu vít tinh xảo...

Thông số kỹ thuật;
2 vít bake: 100mm x #1, 100mm x #2
2 vít dep: 100mm x 5mm  150mm x 6.5mm,
2 tua vít nhỏ: 1/4” x 1-1/2”, #2PH x Y2”
1 vít thử điện:
phạm vi đo: 12 - 220 
volt (AC/DC), màn volt (AC/DC), màn 
hình hiển thị LCD,
độ chính xác cao, các
nút đo rõ ràng. 

           

vít thử điệnTẶNG KÈM Mã đặt hàng
STL-002-249

Thông số kỹ thuật:
1 cán cầm tự đóng
6 mũi vít dài 8mm (5/16") Hex x 36 mmL
    PH00, PH0, PH1
    2mm, 3mm, 4mm
    T5, T6, T8, T10, T15, T20
Mã đặt hàng: Mã đặt hàng: CRO-481-767
Trọng lượng: 400 gram

Bộ vít sửa di động 7 cái 
model 48-112

Bộ vít đa năng 58 chi tiết
model 4607

Thông số kỹ thuật:
1 tay cầm cán cao su chống trơn
200mm ống nối dài linh hoạt
42 đầu vít:
Vít dẹp: 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7mm
Vít bake: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 mm
Vít lục giác: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mmVít lục giác: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm
Vít hoa thị: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7 mm
Vít đầu sao: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
14 đầu tuýp: 
Hệ mét: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm, 
Hệ inch: 3/16”, 1/4”, 9/32”, 11/16”, 5/16”, 3/8”, 7/16”
Mã đặt hàng: MIS-460-737 

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đầu vít: 3x15mm. Chiều dài vít: 150mm. Có đèn 
báo sáng. Đo dòng điện từ 100 - 250 Volt. Trọng lượng: 
20 gram. Xuất xứ: Tây Ban Nha.Mã đặt hàng: MIS-660-713

Vít thử điện Ega Master 
model 66072

Vật liệu từ thép không rĩ
Dùng lực xoắn cực mạnh của dụng cụ để

mở những loại vít lâu ngày không mở. Thường sử
dụng trong cơ khí, láp ráp máy móc, sữa chữa xe gắn máy hoặc

ô tô… Thông số mũi đóng gồm 2 đầu dẹp và hai đầu cộng với đường kính 9 mm.
Xuất xứ: Đài Loan. Mã đặt hàng: KIG-411-007

Vít đóng 4 mũi 
model 4112FR1

Vít đóng 4 mũi cao cấp 
model 48-105

1 cán đóng vít
4 đầu vít: 8mm(5/16") Hex 
x 36mmL. Vít bake: PH2, 
PH3. Vít dẹp: 8, 10mm
Mã đặt hàng: Mã đặt hàng: CRO-481-765


