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Thước thủy đo nghiêng có từ tính 
25SPROM

Thông số kỹ thuật:
Thước làm từ nhựa ABS 
Đo được mọi góc cạnh 
Bề mặt thước đo thiết kế rãnh chữ V 
Ống nước cân bằng 4 vạch. Ống nước cân bằng 4 vạch. 
Có nút vặn điều chỉnh theo bề mặt đo 
Tay cầm dễ sử dụng 
Thích hợp dùng trong ngành xây dựng với 
độ chính xác cao 0.05mm/m 
Lưu ý khi sử dụng: 
Sử dụng trong môi trường có nhiệt độ từ -250C ~ 600C 
TTránh làm rơi sản phẩm hay làm va đập mạnh 
Không tự tiện tháo rời thước
 

Mã đặt hàng: MIS-068-691 
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Thước thủy đo nghiêng
25SPRO

Thông số kỹ thuật:
Thước làm từ nhựa ABS
Đo được mọi góc cạnh

Bề mặt thước đo thiết kế rãnh chữ V
Ống nước cân bằng 4 vạch.

Có nút vặn điều chỉnh theo bề mặt đo
TTay cầm dễ sử dụng

Thích hợp dùng trong ngành xây dựng
với độ chính xác cao 0.05mm/m

Lưu ý khi sử dụng:
Sử dụng trong môi trường có nhiệt

độ từ -250C ~ 600C
Tránh làm rơi sản phẩm hay làm va đập mạnh

Không tự tiện tháo rời thướcKhông tự tiện tháo rời thước

Mã đặt hàng: MIS-113-697 

9” Thước thủy CENTURY 
05-909

Mô tả sản phẩm:
Có 4 màu lựa chọn: Vàng, Đỏ, Cam, và Xanh.
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Độ chính xác cao

Mã đặt hàng: MIS-050-735
Nhà Sản Xuất: CENTURY

Mô tả sản phẩm:
Thước thủy Stanley được làm từ hợp kim nhôm có đế từ tính. Bề mặt thước dễ dàng 
cầm nắm trong lúc đo đạc. Với 3 ống cân thủy ngân giúp việc đo đạc trở nên chính xác 
với mọi góc cạnh. Sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Mã đặt hàng: STL-042-041

9" (225mm) Thước thủy từ tính
42-465

Mô tả sản phẩm:
Nhựa ABS chống và chạm cao. Ống thủy tinh lớn cho cái nhhìn rõ ràng ở góc xa. Có thể 
dựng đứng và góc 45o. Có đế từ tính. Chiều dài: 8" . Số lượng bong bóng nước: 3
Mã đặt hàng: STL-042-157

8” Thước thủy từ tính 
42-291


