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DỤNG CỤ CẦM TAY / KIỀM
D
ụng cụ cầm

 tay / K
iềm

Trọng lượng
146 gram
180 gram
240 gram

Quy cách
5-1/2”
6-1/2”
7-1/2”

Mã đặt hàng
CRO-952-583
CRO-952-584
CRO-952-585

Model
95-205
95-206
95-207

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

Trọng lượng
--
--

Quy cách
5”
6”

Mã đặt hàng
STL-134-230
STL-135-231

Model
84-134
84-135

Kiềm cắt mặt bằng
Tay cầm được thiết kế đặc biệt êm, nhẹ, chắc chắn, mũi kiềm
được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, sắc bén. Kiềm
được phủ lớp chất chống gỉ sét tạo độ bền lâu.
Được sử dụng phổ biến
 trong công nghiệp, xây 
dựng, cơ khí, gara ô tô, dựng, cơ khí, gara ô tô, 
gia đình....
Thông số kỹ thuật:

Kiềm cắt cáp thủy lực 
model HP-300B

Phù hợp với các tiêu chuẩn DIN, AWG, JIS…
Có tín hiệu báo an toàn khi kiềm cắt tới áp suất 
thấp hoặc cao. Dễ sử dụng, vừa tay người dùng
Tay cắt có thể xoay 180 độ khi cắt.
Mã đặt hàng: MIS-300-663

Kiềm mỏ quạ với đầu di chuyển được để phù hợp với kích thước của vật 
cần giữ, dùng trong các ngành cơ khí, sửa chữa ôtô, tàu thủy, garage....
Tay cầm thiết kế mềm mại, êm ái giúp cầm không bị trơn, thân làm từ thép
mạ crôm sáng bóng, chống bám bẩn, gỉ sét. Mã đặt hàng: STL-084-040

10" Kìm mỏ quạ (Cán nhựa đen) 
model 84-024

Model
70-511
70-512

Mã đặt hàng
STA-705-044
STA-705-045

Kích thước
6”
8”

L
160 mm
200 mm

a
41 mm
45 mm

b
52 mm
54 mm

Trọng lượng
240 gram
292 gram

Kiềm thường 2 lỗ 

Model
70-301
70-302
70-303

Mã đặt hàng
STA-703-037
 STA-703-038
STA-703-039

Kích thước
6”
7“
8”

L
160 mm
180 mm
200 mm

a
24 mm
25 mm
28 mm

b
52 mm
53 mm
54 mm

Trọng lượng
236 gram
308 gram
452 gram

Kiềm điện

Model
84-003
84-004
84-005

Mã đặt hàng
STL-084-032
STL-084-033
STL-084-034

Quy cách
6-7/8” (174,63 mm)
7-5/8” (193,68 mm)
8-1/4” (209,55 mm)

 

Kiềm cắt cách điện
Kiềm stanley được sản xuất theo các tiêu chuẩn của Mỹ, 
cách điện an toàn với tay cầm bọc
nhựa dẻo 2 màu đỏ và vàng mềm 
mại giúp cầm nắm dễ dàng. Đầu
kiềm thiết kế tinh xảo, sắc nhọn
tạo thuận tiện khi cắt....tạo thuận tiện khi cắt....

6” Kiềm cắt cách điện
model 84-009

Kiềm Stanley được sản xuất theo tiêu
chuẩn của Hoa Kỳ, cách điện
an toàn do tay cầm có bọc nhựa
2 màu đỏ và vàng mềm mại, bám
dính giúp cầm nắm dễ dàng hơn. Đầu kiềmdính giúp cầm nắm dễ dàng hơn. Đầu kiềm
mạ crôm sáng bóng, thiết kế sắc xảo thuận tiện
hơn cho việc cắt các dây cáp đồng cứng...

Kiềm mỏ quạ với đầu di chuyển được để phù hợp với kích thước của vật 
cần giữ, dùng trong các ngành cơ khí, sửa chữa ôtô, tàu thủy, garage....
Tay cầm thiết kế mềm mại, êm ái giúp cầm không bị trơn, thân làm từ thép
mạ crôm sáng bóng, chống bám bẩn, gỉ sét. Mã đặt hàng: STL-084-039

10” Kiềm mỏ quạ
model 84-294


