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Kiềm tuốt dây
model 88-980

Với kiểu dáng hiện đại, độ bền cao.
Kiềm được làm từ thép hợp kim cứng
có phủ lớp sơn đen chống gỉ sét. Sản
phẩm rất phù hợp để tuốt những sợi
dây cáp có độ dày lên đến 5 mm.dây cáp có độ dày lên đến 5 mm. Tay
cầm thiết kế vừa vặn tạo cảm giác 
thoải mái khi thao tác. Kiềm có xuất
xứ từ Hoa Kỳ. Sử dụng phổ biến trong
các ngành như điện, điện tử, viễn
thông...Được người tiêu dùng ưa
chuộng trong nhiều năm liền
Mã đặt hàng: Mã đặt hàng: SLM-889-072

Kiềm tuốt dây
model 88-991

Với kiểu dáng hiện đại, độ bền 
cao. Kiềm được làm từ thép hợp 
kim cứng có phủ lớp sơn đen 
chống gỉ sét. Độ dày của dây cáp 
có thể tuốt được: 0,5 - 1,2 - 1,6có thể tuốt được: 0,5 - 1,2 - 1,6
và 2.0mm với độ cắt. Tay cầm 
thiết kế vừa vặn tạo cảm giác 
thoải mái khi thao tác. Kiềm có 
xuất xứ từ Hoa Kỳ. Sử dụng phổ
biến trong các ngành như điện, 
điện tử, viễn thông...Được người 
tiêu dùng ưa chuộng trong nhiều tiêu dùng ưa chuộng trong nhiều 
năm liền
Mã đặt hàng: SLM-889-074

Kiềm tuốt dây
model 88-990

Với kiểu dáng hiện đại, độ bền 
cao. Kiềm được làm từ thép hợp 
kim cứng có phủ lớp sơn đen 
chống gỉ sét. Độ dày của dây cáp 
có thể tuốt được: 1,0 - 1,6 - 2,0 - có thể tuốt được: 1,0 - 1,6 - 2,0 - 
2,6 - 3,2mm . Tay cầm thiết kế 
vừa vặn tạo cảm giác thoải mái 
khi thao tác. Kiềm có xuất xứ từ 
Hoa Kỳ. Sử dụng phổ biến trong 
các ngành như điện, điện tử, viễn 
thông...Được người tiêu dùng ưa 
chuộng trong nhiều năm liềnchuộng trong nhiều năm liền
Mã đặt hàng: SLM-889-100

Model
14-308
14-312
14-314
14-318
14-324
14-33014-330
14-336
 

 

Mã đặt hàng
STL-308-160
STL-312-161
STL-314-162
STL-318-163
STL-324-164
STL-330-165STL-330-165
STL-336-166

 

Quy cách
8”
12”
14”
18”
24”
30”30”
36”

Chiều dài
200 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
750 mm750 mm
900 mm

Trọng lượng
--
--
--
--
--
----
--

Kiềm cộng lực

Dùng để cắt kim loại. Mỏ kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng mạ
crôm chống gỉ sét với quai hàm cắt được tôi luyện ở 600  cộng với 4 theo 
tiêu chuẩn của FBS tạo cho kìm sự cứng rắn, chắc khoẻ và có tính bền 
cực đại. Tay cầm được làm bằng nhựa tổng hợp, êm, thoải mái và an toàn.

Model
14312C
14314C
14318C
14324C
14330C
14336C14336C
 

 

 

Mã đặt hàng
IND-312-120
IND-314-121
IND-318-122
IND-324-123
IND-330-124
IND-336-125IND-336-125

 

Quy cách
12”
14”
18”
24”
30”
36”36”

Kiềm cộng lực

Dùng để cắt kim loại. Mỏ 
kiềm được tinh luyện từ 
thép hợp kim cứng mạ crôm 
chống gỉ sét với quai hàm cắt 
được tôi luyện ở 600  cộng với 4 theo tiêu chuẩn của FBS tạo cho kìm sự cứng rắn, chắc khoẻ 
và có tính bền cực đại.và có tính bền cực đại. Tay cầm được làm bằng nhựa tổng hợp, êm, thoải mái và an toàn.

Model
94-314
94-318
94-324
94-330
94-336
94-34294-342
 

 

Mã đặt hàng
CRO-943-607
CRO-943-608
CRO-943-609

--
CRO-943-610
CRO-943-6CRO-943-611

Quy cách
14”
18”
24”
30”
36”
42”42”

Trọng lượng
1,1 kg
1,5 kg
2,4 kg
4,4 kg
4,4 kg
8,0 kg8,0 kg

Kiềm cộng lực


