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Chất liệu thép không 
gỉ, kiểu dáng mạnh mẽ, tay 
cầm bọc nhựa giúp giảm trơn 
trợt tăng độ bấm khi cầm kiềm, 
các khớp nối của kiềm linh hoạt tạo 
sự nhẹ nhàng và chính xác khi bấm cáp.

Mã đặt hàng
MIS-114-672

=> Cách bấm cáp RJ45

Kiềm bấm cáp mạng (RJ45)
model 114058-2

6” Bộ kiềm 3 cái 
model HTT0054

Bộ kiềm rất tiện lợi khi mang theo với 3 
loại kiềm: kiềm cắt, kiềm điện và kiềm 
mỏ nhọn phù hợp với nhiều ứng dụng 
khác nhau. Tay cầm bọc nhựa đen 
dẻo, mềm mại giúp cầm nắm không bị dẻo, mềm mại giúp cầm nắm không bị 
trơn trượt trong lúc thao tác. Đầu kiềm
làm từ thép hợp kim mạ crôm sáng bóng 
chống gỉ sét. Kiềm có xuất xứ Đài Loan
Mã đặt hàng: MIS-005-706

Kiềm bấm cosse
model RO-8

Kích thước đầu bấm cosse:
1.5, 2.0, 6, và 10mm2

Mã đặt hàng: MIS-008-674

cosse chia chân   Kiềm bấm cosse Top 
  là sản phẩm được sản xuất 
     tại Đức. Thân kiềm được phủ 
  lớp sơn đen chống gỉ sét, kiềm 
hoạt động một cách trơn tru là 
do các khớp nối trên kiềm được 
thiết kế linh hoạt.thiết kế linh hoạt.

Kiềm bấm cosse
model CT-08

Thân kiềm được phủ lớp sơn 
đen chống gỉ sét, kiềm hoạt 
động một cách trơn tru là do 
các khớp nối trên kiềm được 
thiết kế linh hoạt.thiết kế linh hoạt.
JIS: 1.25, 2.0, 5.5, 8.0
Sản xuất: TAC - Đài Loan

Mã đặt hàng: MIS-008-634 

Model
84-109
84-110
84-111
84-020

Mã đặt hàng
--

STL-841-046
STL-841-071
STL-084-093

Quy cách
8”
10”
12”
16”

Chiều dài
203 mm
254 mm
305 mm
407 mm

Sử dụng phổ biến trong công nghiệp, lắp ráp, 
sửa chữa...Kiềm được làm từ thép mạ crôm cho 
độ cứng rắn cao, chịu nhiệt tốt, chống gỉ sét, độ 
bền cao. Tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, 
chắc, thoải mái. Tay cầm bọc nhựa (model 84-109,
84-110, 84-111)

Kiềm mỏ quạ

Trọng lượng
280 gram
400 gram
560 gram

Quy cách
8”
10”
12”

Mã đặt hàng
CRO-958-603
CRO-958-604
CRO-958-605

Model
95-808
95-810
95-812

Kiềm mỏ quạ

Mã đặt hàng
STL-084-115

Kiềm tuốt dây 
model 84-214

Cắt và tuốt từ 10 đến 20 loại dây, tuốt được trên những đoạn 
dây cuộn, kiềm được làm từ thép hợp kim cứng phủ lớp sơn 
đen chống gỉ sét, có độ bền cao, lưỡi tuốt của kiềm sắc bén
dễ dàng tuốt những sợi cáp cứng. Cán bọc nhựa Vinyl tiện lợi 
sử dụng.sử dụng.


