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DỤNG CỤ CẦM TAY / DỤNG CỤ ĐÁNH DẤU

D
ụng cụ cầm

 tay / D
ụng cụ đánh dấu

Mã đặt hàng
MIS-002-687
MIS-003-506
MIS-004-693
MIS-005-648
MIS-006-500
MIS-008-627MIS-008-627
MIS-010-628

Kích cỡ
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm8 mm
10 mm

Hướng dẫn thao tác khi đột 
chữ lên bề mặt kim loại

Bộ đột chữ

Vật liệu được làm từ thép siêu cứng. Dùng 
để đột chữ lên trên bề mặt kim loại 
hoặc vật liệu dẻo. Thường sử 
dụng trong cơ khí, khuôn mẫu, 
tiện phay…Xuất xứ: Thái Lan.
Bộ đột chữ bao gồm 27 ký tựBộ đột chữ bao gồm 27 ký tự

Mã đặt hàng
MIS-002-649
MIS-003-498
MIS-004-725
MIS-005-726
MIS-009-501
MIS-008-625MIS-008-625
MIS-010-626

Kích cỡ
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm8 mm
10 mm

Bộ đột số
Vật liệu được làm từ thép siêu cứng. Dùng để đột số lên trên bề mặt 
kim loại hoặc vật liệu dẻo. Thường sử dụng trong cơ khí, khuôn mẫu, 
tiện phay…Xuất xứ: Thái Lan. Bộ đột chữ bao gồm 9 chữ số 7" Bộ đục lỗ

model 92-882
Mô tả: 5 lỗ đục kích cỡ khác nhau, đầu đục làm bằng 
hợp kim cứng, siêu bến. Mã đặt hàng: SLM-882-107

Model
58-114
58-115

Mã đặt hàng
STL-114-188
STL-115-189

Quy cách
4/32” (~3,2 mm)
5/32” (~4,0 mm)

Trọng lượng
--
--

Bộ đột lỗ
Đầu hình vuông, thân có hoa văn nhám xẻ rãnh. Được làm từ thép 
cứng có độ bền cao.

Bộ khoét lỗ 
model 05-412

Mô tả: mũi khoan khoẻ, cứng, chắc chắn, 
được tinh luyện từ thép hợp kim
Cưa lỗ: 2-1/8” (54 mm). Mũi khoan xoắn 
ốc: 7/8” (22 mm)
Được dùng nhiều trong nghành cơ khí, Được dùng nhiều trong nghành cơ khí, 
chế tạo máy, gia công gỗ

Dụng cụ khoét lỗ
model A82

Mô tả: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ 
Thái Lan, chất lượng đảm bảo, giá cả
phải chăng. Bộ dụng cụ gồm 3 chi tiết:
mũi khoét: 7/8” (~22 mm). Một mũi
khoan trục, khoan lỗ: 2” (50 mm). Mũikhoan trục, khoan lỗ: 2” (50 mm). Mũi
khoan chắc chắn, bền. Được dùng để
gia công gỗ...
Mã đặt hàng: IND-082-020

3/8" Bộ compa cắt tôn 
model 05-414
Mô tả: mũi khoan khoẻ, cứng, chắc chắn, được tinh luyện từ 
thép hợp kim. Trục khoan có thể thay đổi được. Lỗ khoét có độ 
mở tuỳ chỉnh 10 cm. Sử dụng được cho khoan điện và khoan 
dùng khí nén. Được dùng trong nghành cơ khí, chế tạo máy, 
gia công gỗ, điện tử…gia công gỗ, điện tử…

Mã đặt hàng
SLM-414-106


