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DỤNG CỤ CẦM TAY / ĐẦU NỐI
D
ụng cụ cầm

 tay / Đ
ầu nối

Cảo 3 chấu

Mô tả: cảo của Century được chế tạo từ hợp kim cứng có độ bền 
cao. Kích cỡ 3”. Trọng lượng: 600 gram. Mạ crôm sáng bóng. Xuất
xứ: Century. Mã đặt hàng: MIS-000-665

Cảo 3 chấu 75 mm của Century

Model
82-003
82-004
82-006
82-008
82-010
82-01282-012

Mã đặt hàng
CRO-820-657
CRO-820-658
CRO-820-659
CRO-820-660
CRO-820-661
CRO-820-662CRO-820-662

Kích cỡ
3”
4”
6”
8”
10”
12”12”

Trọng lượng
0,4 kg
0,8 kg
1,7 kg
3,9 kg
5,5 kg
8,5 kg8,5 kg

Cảo 2 chấu

Mô tả: cảo được chế tạo từ 
hợp kim cứng, mạ crôms 
sáng bóng có độ bền cao và 
chống gỉ sét. Dùng trong các
ngành ô tô, cơ khí, tàu thủy...
Sản phẩm được nhiều người tin Sản phẩm được nhiều người tin 
dùng trong nhiều năm qua. Chất 
lượng bảo đảm. 

Model
81-601
81-602
81-603
81-604

Mã đặt hàng
STL-601-216
STL-602-217
STL-603-218
STL-604-219

Quy cách
4” (10 cm)
   5” (12,5 cm)
6” (15 cm)
8” (20 cm)

Trọng lượng
--
--
--
--

CHẮC CHẮN
SIÊU BỀN

Êtô
Dùng để kẹp, giữ vật cố 
định. Được tinh luyện từ
thép hợp kim 
cứng, đế chắc 
chắc, cân bằng, 
lâu bền và an toàn. lâu bền và an toàn. 
Tay quay được làm thép
mạ crôm sáng bóng chống
gỉ sét có độ bền cao.

Model
524QCEL7
536QCEL7
550QCEL7

Mã đặt hàng
IRW-524-005
IRW-536-006
IRW-550-007

Quy cách
24” (60 cm)
36” (90 cm)
  50” (125 cm)

Trọng lượng
--
--
--

Êtô kẹp nhanh
Có thể kẹp nhanh, tiện dụng. Có thể đảo chiều kẹp hoặc nâng. 
Kết cấu chắc chắn. Đầu kẹp có khóa an toàn, có thể dùng một 
tay để giữ êtô...

Tay cầm vừa vặn

Thay đổi kích cỡ nhanh chóng

Cấu tạo thân mạnh mẽ

Chỉ cần một tay để giữ êtô

D
1-3/16” (30 mm)
1-5/16” (33 mm)
2-1/4” (51 mm)
3” (75 mm)
3-1/2” (87 mm)
4” (10 cm)4” (10 cm)

3-1/2” (87 mm)
4-1/2” (12 cm)

Model
225101
225102
225103
225104
225106
225108225108
225123
225134

  
 
 
 
 

Quy cách
1” (25 mm)
2” (50 mm)
3” (75  mm)
4” (10 cm)
6” (15 cm)
8” (20 cm)8” (20 cm)
2” (50 mm)
3” (75 mm)

  
 
 
 
 

Vật liệu của cảo được làm từ 
thép cacbon. Dùng để kẹp các 
chi tiết cố định trong công việc 
cơ khí. Thường sử dụng trong 
cơ khí, sữa chữa máy móc …
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)

Cảo chữ C


