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DƯỠNG ĐO ĐỘ DÀY

Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản nên chất lượng luôn luôn
được đảm bảo. Hàng nhập khẩu trực tiếp, mẫu mã đa
dạng và phong phú. Thao tác đo dễ dàng, nhanh chóng
và chính xác.

Trọng lượng
 20 gram
23 gram
35 gram
62 gram

Kích thước
79 x 13 x 4 mm
105 x 13 x 4 mm
155 x 13 x 4 mm
68 x 13 x 17 mm

Số lá
9 lá
9 lá
9 lá
25 lá

Mã đặt hàng
SHI-737-033
SHI-737-032
SHI-737-001
SHI-737-023

Model
73776
73780
73781
73782

100mm Thước đo góc 62490

Có thể đo chiều dài và độ sâu của vật thể
một cách nhanh chóng và dễ dàng
Dùng để vẽ các góc chính xác.

Mã đặt hàng:  SHI-624-015
Kích thước: 100 mm. Độ chia: 10

Trọng lượng: 82 gram

8mm Chân đồng hồ lò xo 7002

Chân đồng hồ lò xo Mitutoyo được thiết kế theo tiêu chuẩn
Nhật Bản, rất chắc chắn, bền, , góc điều chỉnh
được, trọng lượng 4,0 kg. Sản phẩm được 
tín nhiệm trong nhiều năm liền.

SẢN PHẨM
CHẤT LƯỢNG

Dụng cụ dò kim loại và dây điện 
CK-2 KDS

Bộ dò (kiểm tra) kim loại KDS (CK-2) 
nhận diện kim loại và dây kim loại
 
Chức năng:
Kiểu kim loại: Kiểu kim loại: 
nhận diện 
thanh chắn kim
loại, những 
ống dẫn khí, 
ống nước 
và 

những ốc vít. Kiểu Vôn: Nhận diện những dây điện, cáp và những ốc vít. Kiểu Vôn: Nhận diện những dây điện, cáp và 
những mạch đèn thắp sáng đang hoạt động. Điều khiển bởi 
CPU: nó là lấy được chuẩn tự động và tăng cường sự chính 
xác. Giảm bớt nguy cơ về những giật điện, cắt đứt nguồn điện, 
sự rò khí và khoan không chính xác. Ngắt tự động sau hai 
phút, bảo toàn năng lượng pin. Dễ dàng sử dụng: Nhấn nút 
chức năng để bật, tắt hay lựa chọn kiểu mong muốn ( nó định 
cỡ tự động trong 3 giây). Máy quét chậm ngang qua vùng dò cỡ tự động trong 3 giây). Máy quét chậm ngang qua vùng dò 
tìm. nếu đối tượng được nhận diện, còi kêu và ánh sáng lóe 
sáng. Pin: 9V. Những sự chớp sáng nhẹ màu đỏ và xanh dấu 
hiệu nguồn pin thấp và báo hiệu dừng máy sau 10 giây, đơn 
giản chỉ thay thế nguồn pin. Nếu dụng cụ dò không có tín hiệu,
nguồn Pin có thể gần hết , hoặc được đặt vào với những thiết 
bị đầu cuối sai, hay không tiếp xúc được với thiết bị đầu cuối 
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