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DỤNG CỤ CẦM TAY / KIỀM
D
ụng cụ cầm

 tay / K
iềm

Model
84-112
84-113

Mã đặt hàng
STL-112-228
STL-113-229

Quy cách
7”
8”

Chiều dài
178 mm
203 mm

Kiềm điện đen

Đầu bằng, tay cầm bọc cao su mềm 
dễ dàng cầm nắm. Kiềm được làm từ thép
mạ crôm sáng bóng, chống bám bẩn có độ bền cao. Đầu kiềm được thiết kế tinh xảo
làm cho việc cắt cũng như giữ một cách chính xác. Các khớp trên đầu kiềm linh hoạt
nên việc thay đổi kích thước cho phù hợp với vật thể cũng dễ dàng.

8" Kiềm nhọn mỏ cong 
model 84-008

Mô tả: 
Phù hợp với chuẩn DIN / ASO / 
ANSI. Đã test thử ở nguồn điện 
10. 000 volt

Các khớp nối linh hoạt giúp việc mở đóng kiềm nhẹ nhàng.Các khớp nối linh hoạt giúp việc mở đóng kiềm nhẹ nhàng. Tay cầm bọc nhựa màu 
đỏ vàng cách điện cao. Làm việc an toàn ở 1.000 volt. Chiều dài: 8” (200 mm). Trọng
lượng: 188 gram. Mã đặt hàng: STL-084-037

CÁCH ĐIỆN
1.000 VOLT

6" Kìm mở phanh bộ 
model 88-630

Mô tả:
Kích cỡ: 152mm (6''), gồm 4 mũi kìm khác 
nhau. Dùng để mở phanh trục hoặc phanh 
lỗ của xe ôtô, xe máy... Đầu mũi kiềm nhỏ, 
được sản xuất bằng thép hợp kim cứng được sản xuất bằng thép hợp kim cứng 
chắc, chống gỉ sét, tạo độ bền lâu. Tay cầm 
làm bằng nhựa tổng hợp, êm ái, thoải mái, 
thay thế mũi kiềm dễ dàng. 
Mã đặt hàng: SLM-886-086

7" Kìm mở phe ngoài mũi cong 
model 72-002

Mô tả:
Được làm từ thép tinh 
luyện, đầu kiềm được
phụ lớp sơn đen chống gỉ
sét.sét. Tay cầm bọc nhựa mềm
êm ái.

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 175 mm. Khả năng 
mở: 10 - 40 mm. Trọng lượng: 
181 gram. 
Mã đặt hàng: STA-720-049

7" Kìm mở phe ngoài mũi cong 
model 72-002

Mô tả:
Được làm từ thép tinh luyện, đầu kiềm được
phụ lớp sơn đen chống gỉ sét. Tay cầm bọc nhựa 
mềm êm ái.
Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 175 mm. Khả năng mở: 12 - 65 mm. Trọng 
lượng: 181 gram. Mã đặt hàng: STA-720-050

7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng
model 72-001

Mô tả:
Được làm từ thép tinh 
luyện, đầu kiềm được
phụ lớp sơn đen chống gỉ
sét.sét. Tay cầm bọc nhựa mềm
êm ái.

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 175 mm. Khả năng 
mở: 10 - 40 mm. Trọng lượng: 
181 gram. 
Mã đặt hàng: STA-720-048

7" Kìm mở phe trong mũi cong
model 72-005

Mô tả:
Được làm từ thép tinh 
luyện, đầu kiềm được
phụ lớp sơn đen chống gỉ
sét.sét. Tay cầm bọc nhựa mềm
êm ái.

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 175 mm. Khả năng 
mở: 10 - 40 mm. Trọng lượng: 
181 gram. 
Mã đặt hàng: STA-720-051

Trọng lượng: 180 gram

Mã đặt hàng
CRO-951-615

7” Kiềm mở phe đầu bằng kẹp ra
model 95-151

Mã đặt hàng
CRO-951-616

7” Kiềm mở phe đầu bằng kẹp vô
model 95-152

Trọng lượng: 180 gram

Trọng lượng: 180 gram

Mã đặt hàng
CRO-951-617

7” Kiềm mở phe đầu cong kẹp ra 
model 95-153

Mã đặt hàng
CRO-951-618

7” Kiềm mở phe đầu cong kẹp vô
model 95-154

Trọng lượng: 180 gram


