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Bộ kiềm mở phe 6 trong 1 
model 94-006

Kiềm có thể mở thẳng hoặc mở góc 45 hay 90 độ rất tiện
dụng. Được tạo từ thép cứng siêu bền, được phủ một lớp 
sơn đen đặc biệt chống gỉ sét, chống bám bụi. Tay cầm vừa
vặn. Mở được nhiều kích thước phe khác nhau. Dùng để mở
các phe trong ôtô... Với trọng lượng khá nhẹ chỉ 225 gram.
Mã đặt hàng: CRO-940-619

Model
Mã đặt hàng
Chiều dài
Đường kính
Kích thước phe

84-168
STL-168-232
140 mm
10 mm
25mm

Kiềm mở phanh
model 84-168

  Đầu kiềm thẳng dùng để 
 mở các phe ngoài. Được phủ lớp 
sơn đen chống gỉ sét, bám bụi...Kiềm 
được làm từ thép cacbon siêu bền. 
Dùng để tháo hay lắp các phe trong 
hay ngoài dễ dàng. Tay cầm vừa vặn

Trọng lượng
100 gram

Quy cách
5”

Mã đặt hàng
CRO-954-574

Model
95-413

Kiềm mỏ nhọn dẹp
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...
 

Trọng lượng
90 gram

Quy cách
4-3/4””

Mã đặt hàng
CRO-951-575

Model
95-104

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...
 

Trọng lượng
90 gram

Quy cách
5”

Mã đặt hàng
CRO-954-573

Model
95-413

Kiềm mỏ nhọn cong lò xo
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...
 

5" Kiềm mỏ nhọn 
model 84-100

Chiều dài 127mm (5''), 
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-841-147

Model
Mã đặt hàng
Quy cách
Chiều dài
T
a
bb
c

Cỡ dây
Trọng lượng

70-101
STA-701-032

6”
159 mm
10,5 mm
19 mm
52 mm52 mm
2,5 mm
1,6 mm
206 gram

70-102
STA-701-033

8”
207 mm
11 mm
22 mm
52 mm52 mm
3,5 mm
1,6 mm
296 gram

Kiềm mỏ nhọn

6” Kiềm mỏ nhọn
model 84-031

Chiều dài 127mm (5''), 
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-840-116


