
C-35

DỤNG CỤ CẦM TAY / KIỀM
D
ụng cụ cầm

 tay / K
iềm

Trọng lượng
140 gram
180 gram
280 gram

Quy cách
5-1/2”
6-1/2”
7-1/2”

Mã đặt hàng
CRO-951-579
CRO-951-580
CRO-951-581

Model
95-115
95-116
95-118

Kiềm mỏ nhọn đỏ đen
Kiềm mỏ nhọn thiết kế theo tiêu chuẩn của Chầu
Âu, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác 
thoải mái, đầu kiềm sắc nhọn giúp thao tác dễ 
dàng hơn...
 

Trọng lượng
150 gram
170 gram
266 gram

Quy cách
5-1/2”
6-1/2”
7-1/2”

Mã đặt hàng
CRO-951-576
CRO-951-577
CRO-951-578

Model
95-105
95-106
95-108

Kiềm mỏ nhọn
Kiềm mỏ nhọn thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, 
tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải 
mái, đầu kiềm sắc  giúp thao tác dễ dàng hơn...
 

Model
70-131
70-132

Mã đặt hàng
STA-701-040
STA-701-041

Kích thước
6”
8”

L
166 mm
209 mm

T
10 mm
12 mm

a
18 mm
23 mm

b
59 mm
59 mm

c
2,5 mm
3,5 mm

Trọng lượng
221 gram
304 gram

Kiềm mỏ nhọn cách điện
Cách điện
1.000 volt

8" Kiềm mỏ nhọn 
model 84-102

Chiều dài 200mm (8''), 
dùng để vặn, giữ, kẹp vật 
dụng. Kiềm được tinh luyện từ 
thép hợp kim cứng, mũi kiềm khỏe, 
tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, 
chắc chắn, thoải mái. Kiềm được phủ chất 
chống gỉ, chống xít, tuổi thọ cao. Sử dụng 
phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, 
chế tạo, sửa chữa, lắp ráp.
Mã đặt hàng: STL-841-144 

8” Kiềm mỏ nhọn
model 84-032

Chiều dài 200mm (8''), 
dùng để vặn, giữ, kẹp vật 
dụng. Kiềm được tinh luyện từ 
thép hợp kim cứng, mũi kiềm khỏe, 
tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, 
chắc chắn, thoải mái. Kiềm được phủ chất 
chống gỉ, chống xít, tuổi thọ cao. Sử dụng 
phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, 
chế tạo, sửa chữa, lắp ráp.
Mã đặt hàng: STL-084-153 

Kích cỡ nhỏ, nhẹ, tiện dụng, bền lâu 
với 4 đầu mũi:1/8'', 3/32'', 3/16'', 5/32''.
Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim 
cứng chắc, mũi kìm rắn chắc, khỏe, có 
sự đàn hồi, độ soáy mạnh. Thay đổi mũi 
kìm một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tay 
cầm màu vàng, êm, nắm chặt, có móc cầm màu vàng, êm, nắm chặt, có móc 
khóa an toàn 

Đinh Rivê

Mã đặt hàng
STL-696-136

Kìm rút đinh
model 69-799

Kích cỡ nhỏ, nhẹ, tiện dụng, bền lâu với 3 đầu mũi:1/8'', 5/32'', 3/16''.
Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, mũi kìm rắn chắc, khỏe,
có sự đàn hồi, độ soáy mạnh. Thay đổi mũi kìm một cách dễ dàng, nhanh 
chóng. Tay cầm màu cam, êm, nắm chặt, có móc khóa an toàn 

Mã đặt hàng: STL-696-140

Kiềm rút đinh
model 69-646

Kích cỡ: nhỏ, nhẹ, tiện dụng, bền lâu với 4 đầu mũi: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, mũi kìm rắn chắc, khỏe, 
có sự đàn hồi, độ soáy mạnh. Thay đổi mũi kìm một cách dễ dàng, nhanh 
chóng.Tay cầm màu vàng, êm, nắm chặt, có móc khóa an toàn 

Kiềm rút đinh 
model 88-868

Mã đặt hàng
SLM-888-017


