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Mô tả sản phẩm:
Thước thủy Stanley thiết kế với rãnh chữ I. Độ chia của thước 0,001” 
(0,1 mm). Khung thước chắc chắn chịu được va đập và cảm thấy thoải 
mái khi cầm nắm khi đo đạc. Bề mặt thước được thiết kế tinh xảo
Dễ dàng đọc thông số đo với 3 ống cân thủy.

Thước thủy Stanley 

Model
43-148
43-178
43-072

Mã đặt hàng
STL-043-074
STL-043-022
STL-043-023

Kích thước
48”
78”
72”

Độ chia
0.1mm
0.1mm
0.1mm

Từ tính
có
có
không

Thước cuốn dài (sợi thủy tinh) 

Model
34-260
34-296
34-262
34-791
34-263

Mã đặt hàng
STL-260-171
STL-296-174
STL-262-172
STL-791-176
STL-263-173

Kích thước
15m
20m
30m
30m
50m

Độ chia
0.1mm
0.1mm
0.1mm
0.1mm
0.1mm

Mô tả
Sợi thủy tinh
Sợi thủy tinh
Sợi thủy tinh
Sợi thủy tinh
Sợi thủy tinh

Thước cuộn sợi thủy tinh của Stanley với tiêu chuẩn Châu âu được các nhà
thầu tin dùng. Sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Có nhiều kích cỡ để lựa chọn
Bền đẹp dễ sử dụng.

985M DIGIMAN® Digital Level
Pin 9V (không kèm theo máy)

Công nghệ MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) 
Màn hình LCD trắng sáng   
360º readout - flips in upside-down position 

Độ chính xác: 0.1º tại góc thẳng đứng 
và nằm ngang, 0.2º tại các góc đo khác
Độ chia: 0.0005" (0.5mm)   

Hàm HOLD, MODE (đo độ/phần trăm/độ cao) 
MEMORY RECALL (9 chế độ đo) 
Hàm RECALIBRATION

Thước thủy điện tử Kapro 985M

Mô tả sản phẩm:
Thước thủy Stanley thiết kế với rãnh chữ I. Độ chia của thước 0.001” 
(0.1 mm). Khung thước chắc chắn chịu được va đập và cảm thấy thoải 
mái khi cầm nắm khi đo đạc. Bề mặt thước được thiết kế tinh xảo. Dễ 
dàng đọc thông số đo với 3 ống cân thủy. Thước có bề mặt từ tính giúp
cố định trên các bề mặt kim loại. Mã đặt hàng: STL-043-020 

24" Thước thủy có nam châm Stanley 
43-124
 

Model
98-4
98-6
98-8

Mã đặt hàng
STR-984-011
STR-986-012
STR-988-013

Quy cách
100mm/4"
150mm/6"
200mm/8"

Mô tả
Thước thủy cân máy
Thước thủy cân máy
Thước thủy cân máy

Mô tả sản phẩm:
Đây là một sản phẩm tuyệt vời, với độ chính xác cao và nhanh chóng
trong việc đo đạc. Sản phẩm có xuất xứ từ Anh. Bề mặt sản phẩm bằng
kim loại.

Thước thủy cân máy
Starret

Mô tả sản phẩm:
Thước thủy Stanley có đế từ tính giúp cố định trên các bề mặt kim loại.
Bề mặt thước được thiết kế tinh xảo với lớp nhựa ABS. Sản phẩm đạt
được các tiêu chuẩn hàng đầu của Hoa Kỳ. Dễ dàng đọc thông số đo 
với 3 ống cân thủy. Mã đặt hàng: STL-042-014

8" Thước thủy từ tính Stanley 
42-264


