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DỤNG CỤ CẦM TAY / KIỀM

D
ụng cụ cầm

 tay / K
iềm

Model
84-369
84-370
84-371

Mã đặt hàng
STL-843-142
STL-843-141
STL-843-143

Quy cách
10” (254 mm)
7” (175 mm)
10” (254 mm)

Trọng lượng
--
--
--

Dùng để giữ, kẹp, vặn vật. Kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, 
quai hàm thẳng, tay cầm đầm chắc chắn. Kiềm được mạ bạc bóng, chống 
gỉ, chống xít, an toàn và bền lâu.

Kiềm chết

Model
88-827
88-829
88-830

Mã đặt hàng
SLM-888-073
SLM-888-075
SLM-888-076

Quy cách
7” (254 mm)
10” (175 mm)
10” (254 mm)

Trọng lượng
--
--
--

Kiềm chết

Dùng để giữ, kẹp, vặn vật. Kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, 
quai hàm thẳng, tay cầm đầm chắc chắn. Kiềm được mạ bạc bóng, chống 
gỉ, chống xít, an toàn và bền lâu.

Trọng lượng
--
--
--

Quy cách
5”
7”
10”

Mã đặt hàng
IND-013-238
IND-017-239
IND-010-240 

Model
A13
K17
K10

Kiềm chết
Kiềm chết thiết kế theo tiêu chuẩn của Châu Âu 
tay cầm chắc chắn, kiềm được mạ bóng chống
gỉ sét. Dùng để giữ hay kẹp vật dụng...

8” Kiềm bấm cosse
model MK9

Dùng để bấm đầu cos,và tuốt dây điện. Kiềm có 
kích thước nhỏ gọn, độ bền cao, dễ dàng mang 
theo khi đi công trình. Thường được sử dụng 
trong ngành điện, điện tử...
Mã đặt hàng: Mã đặt hàng: IND-009-220

Trọng lượng
175 gram
342 gram
525 gram

Quy cách
5”
7”
10”

Mã đặt hàng
--

CRO-941-613
CRO-941-614 

Model
94-105
94-107
94-110

Kiềm chết
Dùng để giữ hay kẹp vật. Được làm từ hợp kim
cứng có độ bền cao, đầu kiềm tinh xảo giúp giữ
vật chắc chắn. Kiềm được mạ crôm sáng bóng
chống gỉ sét. Thường sử dụng trong các ngành
chế tạo ôtô, cơ khí, tàu thủy....Sản phẩm được
tín dùng trong nhiều năm qua. Xuất xứ: Mỹ.tín dùng trong nhiều năm qua. Xuất xứ: Mỹ.

8" Kiềm bấm cosse
model 88-996

Dùng để bấm đầu cos,
và tuốt dây điện. Kiềm
có kích thước nhỏ gọn,
độ bền cao, dễ dàng
mang theo khi đi côngmang theo khi đi công
trình. Thường được sử
dụng trong ngành điện,
điện tử...
Mã đặt hàng:
SLM-889-063

9" Kiềm bấm cosse
model 84-223

Chiều dài 230mm (9''), 
dùng để bấm đầu cos 
và cắt cây điện. Được 
sản xuất theo công nghệ
tiên tiến tạo độ bền caotiên tiến tạo độ bền cao
cho kiềm. Lưỡi cắt sắc
bén cho phép tuốt dây
một cách dễ dàng. Sản
phẩm thường được sử
dụng trong các ngành 
điện, điện tử...
Mã đặt hàng: Mã đặt hàng: 
STL-842-085

9" Kiềm bấm cosse
model 88-997
    
Dùng để bấm đầu 
cos, và tuốt dây điện. 
Kiềm có kích thước 
nhỏ gọn, độ bền cao, nhỏ gọn, độ bền cao, 
dễ dàng mang theo 
khi đi công trình. 
Thường được sử
dụng trong ngành 
điện, điện tử...
Mã đặt hàng:
SLM-889-065SLM-889-065


