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CRL-2309 ĐÁ CẮT COROLLA 350X2.5MM 350X2.5mm

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox.

Size: 350mm, độ đây 2,5mm ~ 2,8mm

Màu: Xanh

Kiện: 30 viên.

CRL-2310 ĐÁ CẮT HAI MÀU 350X2.5MM  350X2.5mm

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox

Size: 350mm, độ đây 2,5mm ~ 2,8mm

Màu: 1 mặt xanh 1 mặt đỏ

Kiện: 30 viên.

CRL-2311D ĐÁ CẮT COROLLA 350*2.5MM ( ĐỎ) 350*2.5mm 

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox 

Size: 350mm, độ đây 2,5mm ~ 2,8mm

Màu: Đỏ

Kiện: 30 viên.

CRL-2311X
ĐÁ CẮT COROLLA 350*2.5MM ( 

Xanh) 
350*2.5mm 

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox 

Size: 350mm, độ đây 2,5mm ~ 2,8mm

Màu: Xanh

Kiện: 30 viên.

CRL-2312 ĐÁ CẮT COROLLA 300X2.5MM 300X2.5mm

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox 

Size: 300mm, độ đây 2,5mm ~ 2,8mm

Màu : Xanh 

Kiện: 30 viên.

CRL-2313 ĐÁ CẮT COROLLA ISO 107*1.2MM 107*1.2mm

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox

Size: 107x1.2x16mm. 

Màu: Xanh

Đóng hộp sắt 100 viên, 25 viên/1 cọc, Kiện: 800 viên. 

CRL-2314 ĐÁ CẮT COROLLA 125X1.2MM 125X1.2mm

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox

Size: 125x1.2x16mm

Màu: Xanh

Đóng hộp 50 viên /1 hộp. Kiện: 400 viên

CRL-2315 ĐÁ CẮT COROLLA 107X1.2MM 107X1.2mm

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox

Size: 107x1.2x16mm. 

Màu: Xanh

Đóng hộp sắt 100 viên, 25 viên/1 cọc, Kiện: 800 viên. 

CRL-2316 ĐÁ CẮT COROLLA 107 (HAI MÀU) 107X1.2mm

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox

Size: 107x1.2x16mm. 

Màu: Một mặt xanh, 1 mặt đỏ. 

Đóng hộp sắt 100 viên, 25 viên/1 cọc, Kiện: 800 viên. 

CRL-2317 ĐÁ ĐỎ XUẤT KHẨU CHÂU ÂU 107 107X1.2mm

Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox

Size: 107x1.2x16mm. 

Màu: Đỏ

Đóng hộp sắt 50 viên, 25 viên/1 cọc, Kiện: 800 viên. 

CRL-2318 ĐÁ MÀI COROLLA 100X6MM 100X6mm

Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng, bavia, 

mối hàn. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng...

Size: 100mm, độ dầy 6mm

Màu xanh: Đóng hộp 25 viên/1 hộp. Kiện: 200 viên

CRL-2319 ĐÁ MÀI VẢY CÁ INOX 100X3MM 100X3mm

Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng như inox. 

Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng…

Size: 100mm, độ dầy 3mm

Màu: Xanh

Đóng hộp 25 viên/1 hộp. Kiện: 400 viên. 1 Thùng 16 hộp.

CRL-2320 ĐÁ MÀI COROLLA 125X6MM 125X6MM

Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng, bavia, 

mối hàn. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng…

Size: 125mm, độ dầy 6mm, lỗ trục 22mm

Màu: Xanh

Quy cách đóng: 1 hộp đóng 25 viên. Kiện: 100 viên. 

CRL-2321 ĐÁ MÀI COROLLA 150X6MM 150X6mm

Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng, bavia, 

mối hàn. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng…

Size: 150mm, độ dầy 6mm lỗ trục 22mm

Màu: Xanh

Quy cách đóng: 1 hộp đóng 25 viên. Kiện: 100 viên. 

CRL-2321-1 ĐÁ MÀI COROLLA 180X6MM 180x6mm

Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng, bavia, 

mối hàn. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng…

Size: 180mm, độ dầy 6mm lỗ trục 22mm

Màu: Xanh

Quy cách đóng: 1 hộp đóng 25 viên. Kiện: 50 viên. 

Danh sách các sản phẩm COROLLA
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CRL-2322 NỈ TRẮNG ĐÁNH BÓNG  100MM 100mm

Làm từ lông cừu cao cấp. Chuyên dùng để đánh bóng Inox, Các sản phẩm đúc, Nhôm, Thiết 

bị Y tế, Đá Marble, Đá Granit, Kính, Gương …dùng cho máy mài cầm tay.Sản phẩm được 

kiểm tra kỹ khi xuất xưởng, lực nén ép chặt, đồng đều đảm bảo không bong bật khi sử dụng!

Size:  100mmx16mm

1 hộp: 10 chiếc. Kiện: 500 Chiếc

CRL-2323 NỈ ĐỎ ĐÁNH BÓNG  100MM 100MM

Dùng để phá thô bước 1 cho bề mặt cần đánh bóng, hoặc dùng để tạo xước trang trí trên bề 

mặt kim loại tấm , ống hộp như Inox, Stainless Steel, Đồng , Nhôm… và các sản phẩm phi 

kim loại.Sản phẩm được kiểm tra kỹ khi xuất xưởng, lực nén ép chặt, đồng đều đảm bảo 

không bong bật khi sử dụng!

Size: 100mm*16mm

Màu: Đỏ; Thùng 500 Chiếc

CRL-2324 NỈ XÁM ĐÁNH BÓNG  100MM 100mm

Dùng để phá thô bước 1 cho bề mặt cần đánh bóng, hoặc dùng để tạo xước trang trí trên bề 

mặt kim loại tấm , ống hộp như Inox, Stainless Steel, Đồng , Nhôm… và các sản phẩm phi 

kim loại. Ngoài ra có thể dùng để đánh bóng bề mặt đá grannit…

Size: 100mm*16mm

Màu: Xám; Kiện: 500 Chiếc

CRL-2376 GIÁP XẾP COROLLA SỐ 40# -240#

40# 

 60# ; 80# 

100# ;120# 

180# ;230#

Giáp xếp ( nhám xếp) đánh bóng hoặc đánh phá mối hàn hoặc bề mặt gồ ghề của kim loại 

như sắt, thép, inox…Giấy nhám được làm từ cát nung cao cấp và hợp chất Zirconium, sử 

dụng keo cao cấp để liên kết các lá nhám với độ bền cao, tránh việc bung bật khi sử dụng.

Hạt nhám từ 40# ; 60# ; 80# ;100# ;120# ;180# ;230#

Lá nhám gồm: 72 lá nhám màu nâu. Nắp nhựa. 

1 cọc đóng 10 chiếc; thùng 30 cọc. 

CRL-2377 GIÁP XẾP XANH SỐ 40# -240#

40# 

 60# ; 80# 

100# ;120# 

180# ;230#

Giáp xếp ( nhám xếp) đánh bóng hoặc đánh phá mối hàn hoặc bề mặt gồ ghề của kim loại 

như sắt, thép, inox…Giấy nhám được làm từ cát nung cao cấp và hợp chất Zirconium, sử 

dụng keo cao cấp để liên kết các lá nhám với độ bền cao, tránh việc bung bật khi sử dụng.

Hạt nhám từ 40# ; 60# ; 80# ;100# ;120# ;180# ;230#

Lá nhám gồm: 72 lá nhám màu xanh. Nắp lưới. 

1 cọc đóng 10 chiếc; thùng 30 cọc. 

CRL-2377
Giáp xếp xanh Nắp nhựa Corolla 40# -

240#

40# 

 60# ; 80# 

100# ;120# 

180# ;230#

1. Sản phẩm được nâng cấp từ giáp đen lên giáp xanh với chất lượng vượt trội. 

2. Được cấu tạo đủ 72 lá nhám. 

3. Đánh Inox, Kim loại, sắt thép. 

4. Sản phẩm nhập khẩu đầy đủ Hóa đơn VAT, CO.

CRL-2378 SƠ DỪA ĐÁNH BÓNG INOX 100MM 100MM

Sơ dừa đánh bóng Inox.

Liên kết mịn, không bị tơi bung trong khi sử dụng.

Kích thước: 100mm - lỗ lục giác giúp lắp máy được chặt hơn.

Quy cách đóng: 12 chiếc/1 cọc. 

Thùng đóng 10 cọc, tổng 120 chiếc. 

CRL-2336 BÁT ĐÁNH RỈ COROLLA- 95G 100mm

Chuyên dùng đánh bóng bề mặt.

Kích thước: 100mm

Kích thước sợi: 0.3mm

Trọng lượng: ~ 95gram

Hộp đóng 2 chiếc- Thùng đóng 120 chiêc

CRL-2337 BÁT ĐÁNH RỈ COROLLA- 120G 100mm

Chuyên dùng đánh bóng bề mặt.

Kích thước: 100mm

Kích thước sợi: 0.3mm

Trọng lượng: ~ 120gram

Hộp đóng 2 chiếc- Thùng đóng 120 chiêc

CRL-2325
BÁT MÀI- BÊ TÔNG,  ĐÁ COROLLA 

XANH
110mm

Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gồ ghề, Sản 

phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước.

Size: 110mm

Kiện: 100 chiêc

CRL-2326
BÁT MÀI - BÊ TÔNG- ĐÁ COROLLA 

VÀNG
110mm

Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gồ ghề, Sản 

phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước.

Size: 110mm

Kiện: 100 chiêc

PK-2424
BÁT MÀI BÊ TÔNG COROLLA PHI 

125MM
125mm

Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gồ ghề, Sản 

phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước.

Size: 125mm

Kiện: 50 chiêc

PK-2425
BÁT MÀI BÊ TÔNG COROLLA PHI 

150 MM
150mm

Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gồ ghề, Sản 

phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước.

Size: 125mm

Kiện:35 chiêc

PK-2426
BÁT MÀI BÊ TÔNG COROLLA PHI 

180 MM
180mm

Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gồ ghề, Sản 

phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước.

Size: 125mm

Kiện:30 chiêc

CRL-2327 CẮT GẠCH CAO CẤP CRL 110-ĐỎ 110mm

Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite 

và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy mài  cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: Đỏ Hộp 10 chiếc

Me: Thẳng

CRL-2328 CẮT GẠCH CAO CẤP CRL 110-VÀNG 110mm

Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite 

và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy mài cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: Vàng Hộp 10 chiếc

Me: Thẳng

CRL-2329 CẮT GẠCH CAO CẤP CRL 110-LƯỚI 110mm

Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite 

và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy mài  cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: Vàng Hộp 10 chiếc Me: Lưới



Mã SP Tên Sản Phẩm Kích cỡ Ảnh Sản Phẩm Mô Tả Sản Phẩm

CRL-2333
LƯỠI CẮT ĐA NĂNG COROLLA- 

105B
105mm

Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite 

và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 105mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy mài cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: Vàng Hộp 10 chiếc

Me: Thẳng

CRL-2334-L
LƯỠI CẮT GẠCH- ĐÁ COROLLA 

LIỀN  114
114mmx14mm

Lưỡi cắt gạch Liền 114 cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, 

Granite và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 114mm, độ rộng me 14mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Sử dụng 

nước mồi để kéo dài tuổi thọ lưỡi

Màu: Vàng

Me: Liền

CRL-2334-X
LƯỠI CẮT GẠCH- ĐÁ COROLLA  XẺ 

114
114mmx14mm

Lưỡi cắt gạch Xẻ 114 cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite 

và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 114mm, độ rộng me 14mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Sử dụng 

nước mồi để kéo dài tuổi thọ lưỡi

Màu: Vàng Hộp 10 chiếc Me: Xẻ

CRL-2330-4A
LƯỠI CẮT GẠCH MEN 

CAO CẤP 110*1.2MM AAAA ( 4 A)
110x10mm

Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite và 

Marble... Chuyên cắt gạch men cao cấp. 

 Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. Được hàn công nghệ cao thêm tấm bảo hộ 

phần thân trách rung lắc. 

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Màu: Vàng 

Hộp 10 chiếc Me: Lưới

CRL-2335
LƯỠI CẮT ĐA NĂNG COROLLA- 

AAA ( 3A)
110x10mm

Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite 

và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: VàngHộp 10 chiếc

Me: Thẳng

M-270
LƯỠI CẮT GẠCH- ĐÁ HOA CƯƠNG- 

XẺ 114*14mm 
114x14mm

Lưỡi cắt gạch Xẻ phi 114mm chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite và 

Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 114mm, độ rộng me 14mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Sử dụng 

nước mồi để kéo dài tuổi thọ lưỡi

Màu: Cam Hộp 10 chiếc

Me: Xẻ

M-271
LƯỠI CẮT GẠCH- ĐÁ HOA CƯƠNG- 

LIỀN 114*14mm
114x14mm

Lưỡi cắt gạch Liền phi 114mm chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite và 

Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 114mm, độ rộng me 14mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Sử dụng 

nước mồi để kéo dài tuổi thọ lưỡi

Màu: Cam Hộp 10 chiếc

Me: Liền

M-272

LƯỠI CẮT GẠCH ĐA NĂNG - ME 

THẲNG

110mm×10mm×0.8mm×20mm

110x10mm

Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite 

và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: Cam Hộp 10 chiếc

Me: thẳng

M-273

LƯỠI CẮT GẠCH ĐA NĂNG ME 

LƯỚI

110mm×10mm×0.8mm×20mm

110x10mm

Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, concrete, Granite 

và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: Cam Hộp 10 chiếc

Me: Lưới

CRL-2331
CẮT GẠCH CAO CẤP CRL Me Thẳng 

125-ĐỎ
125x10mm

Lưỡi cắt gạch đa năng Phi 125 cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bên tông, Brick, 

concrete, Granite và Marble...

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 125mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: Cam Hộp 10 chiếc

Me: Thẳng

CRL-2330
LƯỠI CẮT GẠCH MEN CAO CẤP 

125*1.2MM
125x10mm

Lưỡi cắt gạch, đá cao cấp. Hợp kim mịn, chuyên dùng cho máy đẩy công nghiệp hoặc máy 

đứng cắt tay. 

– Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn.

- Công nghệ: Ép nóng

Size: 125mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy.

Màu: Vàng- Hộp 10 chiếc

Me: Xẻ

CRL-2332
LƯỠI XẺ ĐÁ- BÊ TÔNG 

355x50x14mm
355x50x14mm

Lưỡi xẻ đá, bê tông. 

Size: 355x50x14mm

Đóng gói 10 chiếc/1 kiện. 

CRL-2338
KHOAN GẠCH VÀNG ( 4 CHẤU) PHI 

6
6mm

CRL-2339
KHOAN GẠCH VÀNG ( 4 CHẤU) PHI 

8
8mm

CRL-2340
KHOAN GẠCH VÀNG ( 4 CHẤU) PHI 

10
10mm

CRL-2341
KHOAN GẠCH VÀNG ( 4 CHẤU) PHI 

12
12mm

CRL-2338-2
KHOAN GẠCH VÀNG ( 2 CHẤU) PHI 

6

CRL-2339-2
KHOAN GẠCH VÀNG ( 2 CHẤU) PHI 

8

CRL-2340-2
KHOAN GẠCH VÀNG ( 2 CHẤU) PHI 

10

CRL-2341-2
KHOAN GẠCH VÀNG ( 2 CHẤU) PHI 

12

CRL-2342 KHOAN GẠCH ĐA NĂNG PHI 6 6mm

CRL-2343 KHOAN GẠCH ĐA NĂNG PHI 8 8mm

CRL-2344 KHOAN GẠCH ĐA NĂNG PHI 10 10mm

CRL-2345 KHOAN GẠCH ĐA NĂNG PHI 12 12mm

Khoan gạch, đá…

Kích thước: Phi 6-8-10-12

Chủng loại: 4 chấu ( 4 cạnh) 

Đặc biệt lưu ý: Khi khoan nhất định phải mồi nước để đảm bảo tuổi thọ mũi khoan và tránh 

cháy đầu mũi khoan. 

Khoan phi 6-8-10 đóng 10 vỉ/1 hộp

Khoan phi 12 đóng 5 vỉ/1 hộp

Khoan gạch, đá…

Kích thước: Phi 6-8-10-12

Chủng loại: 2 chấu ( 2 cạnh) 

Đặc biệt lưu ý: Khi khoan nhất định phải mồi nước để đảm bảo tuổi thọ mũi khoan và tránh 

cháy đầu mũi khoan. 

Khoan phi 6-8-10 đóng 10 vỉ/1 hộp

Khoan phi 12 đóng 5 vỉ/1 hộp

Khoan gạch, đá…

Kích thước: Phi 6-8-10-12

Chủng loại: 2 chấu ( 2 cạnh) 

Đặc biệt lưu ý: Khi khoan nhất định phải mồi nước để đảm bảo tuổi thọ mũi khoan và tránh 

cháy đầu mũi khoan. 

Khoan phi 6-8-10 đóng 10 vỉ/1 hộp

Khoan phi 12 đóng 5 vỉ/1 hộp



Mã SP Tên Sản Phẩm Kích cỡ Ảnh Sản Phẩm Mô Tả Sản Phẩm

CRL-2346
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 

CHẤU)
6X110

CRL-2347
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 

CHẤU)
8X110

CRL-2348
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 

CHẤU)
6X160

CRL-2349
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 

CHẤU)
8X160

CRL-2350
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 

CHẤU)
10X160

CRL-2351
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 

CHẤU)
12X160

CRL-2352
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 

CHẤU)
14X160

CRL-2353
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 

CHẤU)
16X160

CRL-2401
Khoan xuyên tường cao cấp

 COROLLA ( 2 chấu)
10x350

CRL-2402
Khoan xuyên tường cao cấp

 COROLLA ( 2 chấu)
12x350

CRL-2403
Khoan xuyên tường cao cấp

 COROLLA ( 2 chấu)
14x350

CRL-2404
Khoan xuyên tường cao cấp

 COROLLA ( 2 chấu)
16x350

CRL-2405
Khoan xuyên tường cao cấp

 COROLLA ( 2 chấu)
18x350

CRL-2406
Khoan xuyên tường cao cấp

 COROLLA ( 2 chấu)
20X350

CRL-2407
Khoan xuyên tường cao cấp

 COROLLA ( 2 chấu)
22X350

CRL-2408
Khoan xuyên tường cao cấp

 COROLLA ( 2 chấu)
25X350

CRL-2354
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 

CHẤU)
6X110

CRL-2355
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 

CHẤU)
8X110

CRL-2356
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 

CHẤU)
6X160

CRL-2357
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 

CHẤU)
8X160

CRL-2358
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 

CHẤU)
10X160

CRL-2359
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 

CHẤU)
12X160

CRL-2360
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 

CHẤU)
14X160

CRL-2361
KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 

CHẤU)
16X160

CRL-2409
Khoan xuyên tường cao cấp 

COROLLA ( 4 chấu)
10x350

CRL-2410
Khoan xuyên tường cao cấp 

COROLLA ( 4 chấu)
12x350

CRL-2411
Khoan xuyên tường cao cấp 

COROLLA ( 4 chấu)
14x350

CRL-2412
Khoan xuyên tường cao cấp 

COROLLA ( 4 chấu)
16x350

CRL-2413
Khoan xuyên tường cao cấp 

COROLLA ( 4 chấu)
18x350

CRL-2414
Khoan xuyên tường cao cấp 

COROLLA ( 4 chấu)
20X350

CRL-2415
Khoan xuyên tường cao cấp 

COROLLA ( 4 chấu)
22X350

CRL-2416
Khoan xuyên tường cao cấp 

COROLLA ( 4 chấu)
25X350

M-293
KHOAN BÊ TÔNG  CRL (2 CHẤU)  

Cài
6X110 1H= 25pcs_ 20H/Thùng_ Thùng= 500pcs

M-294
KHOAN BÊ TÔNG  CRL (2 CHẤU)  

Cài
8X110 1H= 25pcs_ 20H/Thùng_ Thùng= 500pcs

M-295
KHOAN BÊ TÔNG  CRL (2 CHẤU)  

Cài
6X160 1H= 25pcs_ 20H/Thùng_ Thùng= 500pcs

M-296
KHOAN BÊ TÔNG  CRL (2 CHẤU)  

Cài
8X160 1H= 25pcs_ 10H/Thùng_ Thùng= 250pcs

M-297
KHOAN BÊ TÔNG  CRL (2 CHẤU)  

Cài
10X160 1H= 25pcs_ 10H/Thùng_ Thùng= 250pcs

M-298
KHOAN BÊ TÔNG  CRL (2 CHẤU)  

Cài
12X160 1H= 25pcs_ 10H/Thùng_ Thùng= 250pcs

M-299
KHOAN BÊ TÔNG  CRL (2 CHẤU)  

Cài
14X160 1H= 25pcs_ 8H/Thùng_ Thùng= 200pcs

M-300
KHOAN BÊ TÔNG  CRL (2 CHẤU)  

Cài
16X160 1H= 25pcs_ 6H/Thùng_ Thùng= 150pcs

Khoan bê tông, tường.

Khoan: 4 chấu ( 4 cạnh)

Từ phi 6mm đến 16mm.

Đóng gói: Trong ống nhựa. 

Hộp đóng 10 mũi. 

Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)

- Chịu lực, chịu nhiệt, chống cong.

- Rãnh xoắn thoáng, hợp kim CR4. 

- Sản phẩm dài theo tiêu chuẩn đủ 350mm. 

- Cam kết bảo hành 1 đổi 1 nếu bị gãy trong quá trình sử dụng.

Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)

- Chịu lực, chịu nhiệt, chống cong.

- Rãnh xoắn thoáng, hợp kim CR4. 

- Sản phẩm dài theo tiêu chuẩn đủ 350mm. 

- Cam kết bảo hành 1 đổi 1 nếu bị gãy trong quá trình sử dụng.

Khoan bê tông, tường.

Khoan: 2 chấu ( 2 cạnh)

Từ phi 6mm đến 16mm.

Đóng gói: Trong ống nhựa. 

Hộp đóng 10 mũi. 



Mã SP Tên Sản Phẩm Kích cỡ Ảnh Sản Phẩm Mô Tả Sản Phẩm

M-357 MŨI KHOAN SẮT  4341 - 2mm 2mm 10 vỉ/ Hộp_ 40H/ thùng_ thùng =4000pcs

M-358 MŨI KHOAN SẮT  4341 -2.5mm 2.5mm 10 vỉ/ Hộp_ 40H/ thùng_ thùng =4000pcs

M-359 MŨI KHOAN SẮT  4341 - 3mm 3mm 10 vỉ/ Hộp_ 40H/ thùng_ thùng =4000pcs

M-360 MŨI KHOAN SẮT  4341 -3.5mm 3.5mm 10 vỉ/ Hộp_ 40H/ thùng_ thùng =4000pcs

M-361 MŨI KHOAN SẮT  4341 -4mm 4mm 10 vỉ/ H_ 20H/ thùng_ thùng =2000pcs

M-362 MŨI KHOAN SẮT  4341 -4.5mm 4.5mm 10 vỉ/ H _  20H/ thùng _ thùng =2000pcs

M-363 MŨI KHOAN SẮT  4341 -5mm 5mm 10 vỉ/ H_ 20H/ thùng_ thùng =2000pcs

M-364 MŨI KHOAN SẮT  4341 -5.5mm 5.5mm 10 vỉ/ H_ 20H/ thùng_ thùng =2000pcs

M-365 MŨI KHOAN SẮT  4341 -6mm 6mm 10 vỉ/ H _ 15H/ thùng_ thùng =1500pcs

M-366 MŨI KHOAN SẮT  4341 - 6.5mm 6.5mm 10 vỉ/ H _ 15H/ thùng_ thùng =1500pcs

M-367 MŨI KHOAN SẮT  4341 -7mm 7mm 10 vỉ/ H _ 8H/ thùng_ thùng =800pcs

M-368 MŨI KHOAN SẮT  4341 -8mm 8mm 10 vỉ/ H _ 8H/ thùng_ thùng =800pcs

M-369 MŨI KHOAN SẮT  4341 -9mm 9mm 5 vỉ/ H _ 6H/ thùng_ thùng =300pcs

M-370 MŨI KHOAN SẮT  4341 -10mm 10mm 5 vỉ/ H _ 6H/ thùng_ thùng =300pcs

M-371 MŨI KHOAN SẮT  4341 -12mm 12mm 5 vỉ/ H _ 6H/ thùng_ thùng =300pcs

CRL-2362 Đục COROLLA Nhọn 14 ( Chân Gài) 14*250MM

CRL-2363 Đục COROLLA Dẹt 14 ( Chân Gài) 14*250*22MM

CRL-2364 Đục COROLLA Nhọn 17 ( Chân Lục) 17*280MM

CRL-2365 Đục COROLLA Dẹt 17 ( Chân Lục) 17*280*25MM

M-301 Đục Bê tông COROLLA Nhọn 14 14*250MM

M-302 Đục Bê Tông  COROLLA Dẹt 14 14*250*22MM

M-303 Đục Bê Tông COROLLA Nhọn 17 17*280MM

M-304 Đục Bê Tông COROLLA Dẹt 17 17*280*25MM

M-331 LỤC GIÁC BỘ 9PC 1.5-10MM 1.5-10mm

Bộ 9 chiếc lục giác.

Chất liệu: Chất liệu: Cr-V, Size: 1.5-10mm, chịu nhiệt và được 

mạ bằng thép chrome, tráng gương. 

Phạm vi sử dụng: Sửa chữa xe cộ, máy móc, đồ dùng gia đình, cơ khí, điện…

Kiện đóng: 6 bộ/  hộp 10 hộp/ thùng_ thùng =60 bộ

CRL-2366 VÍT SIÊU HÚT KÈM NAM CHÂM A1 65mm

Vít siêu cứng kèm đầu từ nam châm. 

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng  thép công nghiệp S2. Hai đầu vít. Tĩnh điện vàng. Kèm 

Nam châm rời, có thể đổi đầu. 

Dài 65mm. 

Hộp đóng 10 chiếc. 

M-274 VÍT SIÊU HÚT KÈM NAM CHÂM A2 65mm

Vít siêu cứng kèm đầu từ nam châm. 

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả hai đầu.

Sơn Tĩnh điện . Kèm Nam châm rời, có thể đổi đầu. 

Dài 65mm.

Vỉ đóng 10 chiếc. 

10 vỉ/ H_ 12H/ thùng_ thùng =1200pcs

CRL-2367 VÍT SIÊU CỨNG VÀNG 65MM 65mm

Vít siêu cứng mạ vàng. 

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng  thép công nghiệp S2.

Sử dụng được cả  Hai đầu vít. Tĩnh điện vàng. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. 

Dài 65mm. 

Vỉ đóng 10 chiếc. 

CRL-2368 VÍT SIÊU CỨNG ĐEN 65MM 65mm

Vít siêu cứng tĩnh điện.  

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng  thép công nghiệp S2.

Sử dụng được cả hai đầu vít. Tĩnh điện vàng. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. 

Dài 65mm. 

Vỉ đóng 10 chiếc. 

CRL-2369 VÍT CỘNG TRỪ ( + -) 65MM 65mm

Vít siêu hai đầu, 1 đầu cộng ( +) , 1 đầu trừ (-)

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng  thép công nghiệp S2.

Sử dụng được cả hai đầu vít. Tĩnh điện vàng. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. 

Dài 65mm. 

Vỉ đóng 10 chiếc. 

M-275
VÍT SIÊU CỨNG - TRÁNG GƯƠNG 

65MM
65mm

Vít siêu cứng tĩnh điện tráng gương 

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng  thép công nghiệp S2.

Sử dụng được cả hai đầu vít. Tĩnh điện tráng gương. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. 

Dài 65mm. 

Vỉ đóng 10 chiếc. 

10 vỉ/ H_ 12H/ thùng_ thùng =1200pcs

M-276
VÍT SIÊU CỨNG - TRÁNG GƯƠNG 

100 MM
100mm

Vít siêu cứng tĩnh điện tráng gương 

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng  thép công nghiệp S2.

Sử dụng được cả hai đầu vít. Tĩnh điện tráng gương. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. 

Dài 100mm. 

Vỉ đóng 10 chiếc. 

10 vỉ/ H_ 10H/ thùng_ thùng =1000pcs

Đục bê tông, tường, đá các loại…

Chất liệu: Thép 40Cr, thép hợp kim chịu cường độ cao, bền, đàn hồi tốt, chịu mài mòn và 

chịu nhiệt cao.

Đóng trong ống nhựa. 

Hộp 10 chiếc. 

Đục bê tông, tường, đá các loại…

Chất liệu: Thép 40Cr, thép hợp kim chịu cường độ cao, bền, đàn hồi tốt, chịu mài mòn và 

chịu nhiệt cao.

Đóng vỉ treo. 

Hộp 10 chiếc- 

Quy cách: 

Đục 14 đóng 10 hộp /1 thùng; thùng đóng 100pcs.

Đục 17 đóng 10 hộp/1 thùng; thùng đóng 50pcs

Làm từ thép hợp kim  

có độ cứng cao, sắc 

bén.

Chất liệu: Thép hợp 

kim HSS 4341. 

Phù hợp để sử dụng 

khoan các vật liệu như 

gỗ, nhựa, nhôm, sắt, 

đồng, và inox mỏng…

Đóng gói: Từ mũi 2 

đến mũi 8 đóng gói 10 

mũi/1  hộp.

Từ mũi 9 đến 12 đóng 

gói 5 mũi /1 hộp



Mã SP Tên Sản Phẩm Kích cỡ Ảnh Sản Phẩm Mô Tả Sản Phẩm

CRL-2370 VÍT DÀI 100MM 100mm

Vít siêu cứng tĩnh điện.

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng  thép công nghiệp S2.

Sử dụng được cả hai đầu vít. Tĩnh điện. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. 

Dài 100mm. 

Vỉ đóng 10 chiếc. 

CRL-2371 VÍT ĐỎ TAIWAN S2-PH2 65mm

Vít siêu cứng tĩnh điện.

Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng  thép công nghiệp S2.

Sử dụng được cả hai đầu vít. Tĩnh điện . Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. 

Dài 65mm. 

Vỉ đóng 10 chiếc. 

CRL-2372 CHỤP BẮN TÔN COROLLA 48MM 48mmx6mm

Bộ chụp bắn tôn kèm nam châm. Tĩnh điện màu inox. 

Kích thước: 48mm; Chân phi ; 6mm

Đóng gói bằng Hộp nhựa 10 chiếc. 

CRL-2373
LƯỠI CẮT GỖ COROLLA 110X30T 

A1
110X30T

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Size: 110mm

Gồm 30 răng hợp kim. Kiện: 100 PCS

Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha...

M-266
LƯỠI CẮT GỖ COROLLA 110X30T 

A2
110X30T

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Size: 110mm

Gồm 30 răng hợp kim. 

Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha...

Quy cách đóng: 50pcs / Hộp;  2hộp/ thùng; thùng =100pcs

CRL-2374
LƯỠI CẮT GỖ HAI CHIỀU COROLLA 

110X40T
110X40

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Size: 110mm- Sử dụng được hai chiều. 

Gồm 40 răng hợp kim. Kiện: 100 PCS

Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha...

CRL-2375
LƯỠI CẮT GỖ COROLLA 180X40T 

A1
180X40T

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Size: 180mm 

Kiện: 50 PCS

Gồm 30 răng hợp kim. 

Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha...

M-267
LƯỠI CẮT GỖ COROLLA 180X40T 

A2
180X40T

Lưỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai.

Bản thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mối hàn công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử 

dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. 

Size: 180mm

Gồm 30 răng hợp kim. ; Kiện 50 cái.

Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha...

Quy cách đóng: 25c / Hộp_ 2 Hộp/ thùng;  thùng =50pcs

CRL-2379
THƯỚC CHỐNG VỠ COROLLA 

5MX25
5m*25mm

Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phủ bóng- phủ mờ hạn chế 

xước khi sử dụng.

Chiều dài lá thước:5m 

Số to rõ ràng. 

Bản thước: 25mm

Độ dầy: 0.11mm

Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5

Kiện: 10 hộp ; 1 hộp 12 chiếc. 

CRL-2380 THƯỚC CHỐNG VỠ COROLLA 7.5M 7m*25mm

Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phủ bóng- phủ mờ hạn chế 

xước khi sử dụng.

Chiều dài lá thước: 7.5m - số to. 

Bản thước: 25mm

Độ dầy: 0.11mm

Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5

Kiện: 6 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.

Kiện: 10 hộp ; 1 hộp 12 chiếc. 

CRL-2381 THƯỚC CHỐNG VỠ LOBAN 5M 5m*25mm

Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phủ bóng- phủ mờ hạn chế 

xước khi sử dụng.

Chiều dài lá thước: 5m- Lỗ Ban Phong Thủy

Bản thước: 25mm

Độ dầy: 0.11mm

Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5

Kiện: 10 hộp ; 1 hộp 12 chiếc. 

CRL-2382 THƯỚC CHỐNG VỠ LOBAN 7.5M 7m*25mm

Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phủ bóng- phủ mờ hạn chế 

xước khi sử dụng.

Chiều dài lá thước:7.5m

Bản thước: 25mm

Độ dầy: 0.11mm

Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5

Kiện: 6 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.

CRL-2383
THƯỚC CHỐNG VỠ Hai Mặt 

5mX25mm
5m*25mm

Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phủ bóng- phủ mờ hạn chế 

xước khi sử dụng.

Chiều dài lá thước: 5m 

Mặt trên số to; mặt dưới là Lỗ Ban Phong Thủy

Bản thước: 25mm

Độ dầy: 0.11mm

Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5

Kiện: 10 hộp ; 1 hộp 12 chiếc. 

CRL-2384
THƯỚC CHỐNG VỠ Hai Mặt 

7mX25mm
7m*25mm

Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phủ bóng- phủ mờ hạn chế 

xước khi sử dụng.

Kích thước: Chiều dài lá thước 7.5mm

Mặt trên số to; mặt dưới là Lỗ Ban Phong Thủy

Bản thước: 25mm

Độ dầy: 0.11mm

Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5

Kiện: 6 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.

CRL-2385 THƯỚC CAO CẤP CHỐNG VỠ 10M 10m*25mm

Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phủ bóng- phủ mờ hạn chế 

xước khi sử dụng.

Chiều dài lá thước: 10m

Bản thước: 25mm

Độ dầy: 0.11mm

Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5

Kiện: 6 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.



Mã SP Tên Sản Phẩm Kích cỡ Ảnh Sản Phẩm Mô Tả Sản Phẩm

M-206
THƯỚC COROLLA CAO CẤP  A1 - 5m 

x25mm      
5m x25mm

Vỏ thước bằng nhựa ABS chống vỡ ở lực tác động mạnh. 

Lá thước bằng thép cacbon chống rỉ. Sản phẩm cao cấp với độ chính xác cao tiêu chuẩn 

Châu Âu. 

Bản thước: 25mm

Độ dài lá thước: 5m

Kiện: 12 pcs / Hộp; 10 hộp/ thùng;  thùng =120pcs

M-207
THƯỚC COROLLA CAO CẤP  A1- 

7.5m x25mm
7.5m x25mm

Vỏ thước bằng nhựa ABS chống vỡ ở lực tác động mạnh. 

Lá thước bằng thép cacbon chống rỉ. Sản phẩm cao cấp với độ chính xác cao tiêu chuẩn 

Châu Âu. 

Bản thước: 25mm

Độ dài lá thước: 7.5m

Kiện: 6 pcs / Hộp;  12 Hộp/ thùng; thùng =72 pcs

M-208
THƯỚC COROLLA CAO CẤP  A1-10m 

x25mm
10m x25mm

Vỏ thước bằng nhựa ABS chống vỡ ở lực tác động mạnh. 

Lá thước bằng thép cacbon chống rỉ. Sản phẩm cao cấp với độ chính xác cao tiêu chuẩn 

Châu Âu. 

Bản thước: 25mm

Độ dài lá thước: 10m

Kiện: 6 pcs / Hộp; 12 hộp / thùng; thùng =72 pcs

M-217 THƯỚC DÂY COROLLA  30M 30m

Đo lường nhanh gọn, chính xác. Thiết kế nhựa TPR chống trơn, chống va đập, và chống vỡ. 

Độ dài lá thước: 30m

Kiện: 40 chiếc

M-218 THƯỚC DÂY COROLLA  50M 50m

Đo lường nhanh gọn, chính xác. Thiết kế nhựa TPR chống trơn, chống va đập, và chống vỡ. 

Độ dài lá thước: 50m

Kiện: 20 chiếc

M-209 BỘ 10 LƯỠI DAO RỌC GIẤY 18mm

Lưỡi dao rọc giấy bằng thép cacbon SK5, độ lệch mũi 30°.

Thiết kế lưỡi nhiều đoạn, có thể bẻ để sử dụng nhiều lần. 

Sử dụng trong: Gạch ốp lát, cắt dây điện, bìa giấy, trần nhựa trần thạch cao, cắt đồ da hoặc 

nhựa pvc…

Chiều rộng: 18mm, gồm 14 đoạn

Kiện: 3200pcs; Hộp: 200 pcs;  1 vỉ : 10pcs

M-211 DAO RỌC GIẤY 3 LƯỠI SK5

Dao rọc giấy kèm theo 3 lưỡi. 

Lưỡi dao Sk5 sắc bén. 

Tay cầm bọc cao su. 

Sử dụng trong: Gạch ốp lát, cắt dây điện, bìa giấy, trần nhựa trần thạch cao, cắt đồ da, nhựa 

và sử dụng rộng rãi trong gia đình…

Kiện: 192pcs ; Gồm 8 hộp; 1 hộp 24 chiếc.

M-212 DAO RỌC GIẤY 1 LƯỠI SK5

Dao rọc giấy kèm theo 1 lưỡi. 

Lưỡi dao Sk5 sắc bén. 

Sử dụng trong: Gạch ốp lát, cắt dây điện, bìa giấy, trần nhựa trần thạch cao, cắt đồ da, nhựa 

và sử dụng rộng rãi trong gia đình…

Kiện: 288pcs ( gồm 12 hộp) Hộp đóng 24 chiếc. 

M-278 BẬT MỰC 15M 15mm

Tổng chiều dài dây 15m. 

Nhựa cứng chống vỡ. An toàn hiệu quả. 

Kiện: 48 cái 

6pcs/ H;  8Hộp/ thùng;  thùng =48 pcs

M-171
KHOAN THÁP HSS - THÂN THẲNG 4-

12mm
4-12mm

Mũi khoan tháp - mũi khoan bước thép HSS. 

 Công dụng: khoan tạo lỗ trên nhiều vật liệu như sắt thép mỏng, đồng thau, nhôm, gỗ, 

nhựa...

_ Bề mặt mũi khoan được phủ lớp Titanium giúp giảm ma sát và chịu nhiệt, tăng độ bền sử 

dụng

Lưu ý: Không dùng cho khoan kính, gạch, đá hoặc bê tông.

M-172
KHOAN THÁP HSS - THÂN THẲNG 4-

20mm
4-20mm

Mũi khoan tháp - mũi khoan bước thép HSS. 

 Công dụng: khoan tạo lỗ trên nhiều vật liệu như sắt thép mỏng, đồng thau, nhôm, gỗ, 

nhựa...

_ Bề mặt mũi khoan được phủ lớp Titanium giúp giảm ma sát và chịu nhiệt, tăng độ bền sử 

dụng

Lưu ý: Không dùng cho khoan kính, gạch, đá hoặc bê tông.

Hộp: 25 chiếc

M-173
KHOAN THÁP HSS - THÂN THẲNG 4-

30mm
4-30mm

Mũi khoan tháp - mũi khoan bước thép HSS. 

 Công dụng: khoan tạo lỗ trên nhiều vật liệu như sắt thép mỏng, đồng thau, nhôm, gỗ, 

nhựa...

_ Bề mặt mũi khoan được phủ lớp Titanium giúp giảm ma sát và chịu nhiệt, tăng độ bền sử 

dụng

Lưu ý: Không dùng cho khoan kính, gạch, đá hoặc bê tông.

M-174
KHOAN THÁP HSS -BỘ 3 CHIẾC- 

THÂN THẲNG
4mm-32mm

Mũi khoan tháp - mũi khoan bước thép HSS. 

 Công dụng: khoan tạo lỗ trên nhiều vật liệu như sắt thép mỏng, đồng thau, nhôm, gỗ, 

nhựa...

_ Bề mặt mũi khoan được phủ lớp Titanium giúp giảm ma sát và chịu nhiệt, tăng độ bền sử 

dụng

_ Khoan được nhiều kích thước lỗ khác nhau từ 4mm đến 32mm giúp giảm chi phí mua 

nhiều mũi khoan

_ Chuôi cán lục giác tiện lợi sử dụng được cho cả máy khoan và máy bắn vít. 

Lưu ý: Không dùng cho khoan kính, gạch, đá hoặc bê tông.

Quy cách đóng: Thùng đóng 40 bộ; gồm 4 hộp; 1 hộp/10 bộ.

M-351 Bay sủi sơn 2' 50mm

– Kích thước: 50mm

– Tay cầm bằng nhựa cao su chắc chắn

– Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt

- Bay sủi sơnlà dụng cụ cần thiết mà mỗi thợ sơn đều nên sở hữu một cái trong quá trình làm 

việc

- Giúp đánh bay tất cả các loại sơn bị bám dính trên bề mặt một cách dễ dàng và tốn ít công 

sức, với thiết kế nhỏ gọn giúp cho việc mang đi và sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống.

Quy cách: 1 hộp đóng 12 chiếc; 1 thùng đóng 120 chiếc. 

M-352 Bay sủi sơn 3' 75mm

– Kích thước: 75mm

– Tay cầm bằng nhựa cao su chắc chắn

– Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt

- Bay sủi sơnlà dụng cụ cần thiết mà mỗi thợ sơn đều nên sở hữu một cái trong quá trình làm 

việc

- Giúp đánh bay tất cả các loại sơn bị bám dính trên bề mặt một cách dễ dàng và tốn ít công 

sức, với thiết kế nhỏ gọn giúp cho việc mang đi và sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống.

Quy cách: 1 hộp đóng 12 chiếc; 1 thùng đóng 120 chiếc. 

M-292 Bay sủi sơn 4' 100mm

– Kích thước: 100mm

– Tay cầm bằng nhựa cao su chắc chắn

– Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt

- Bay sủi sơnlà dụng cụ cần thiết mà mỗi thợ sơn đều nên sở hữu một cái trong quá trình làm 

việc

- Giúp đánh bay tất cả các loại sơn bị bám dính trên bề mặt một cách dễ dàng và tốn ít công 

sức, với thiết kế nhỏ gọn giúp cho việc mang đi và sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống.

Quy cách: 1 hộp đóng 12 chiếc; 1 thùng đóng 120 chiếc. 



Mã SP Tên Sản Phẩm Kích cỡ Ảnh Sản Phẩm Mô Tả Sản Phẩm

M-326 Vam Kẹp chữ G 4" ( 100mm)  100mm

Vam Kẹp chữ G 4" ( 100mm)

Vam kẹp 

• Thanh sơn tĩnh điện màu vàng

• Thanh ren mạ kẽm

Vam chữ C (hay còn gọi là Cảo chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được 

dùng để cố định tạm thời vật hoặc phôi. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại…

Quy cách đóng: 36 cái /1 kiện; 6 cái/1 hộp. 

M-327 Vam Kẹp chữ G 5" ( 125mm)  125mm

Vam Kẹp chữ G 5" ( 125mm)

Vam kẹp 

• Thanh sơn tĩnh điện màu vàng

• Thanh ren mạ kẽm

Vam chữ C (hay còn gọi là Cảo chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được 

dùng để cố định tạm thời vật hoặc phôi. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại…

Quy cách đóng: 24 cái /1 kiện; 6 cái/1 hộp.

M-328 Vam Kẹp chữ G 6" ( 150mm) 150mm

Vam Kẹp chữ G 6" ( 150mm)

Vam kẹp 

• Thanh sơn tĩnh điện màu vàng

• Thanh ren mạ kẽm

Vam chữ C (hay còn gọi là Cảo chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được 

dùng để cố định tạm thời vật hoặc phôi. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại…

Quy cách đóng: 18 cái /1 kiện; 6 cái/1 hộp.

M-329 Vam Kẹp chữ G 8" ( 200mm) 200mm

Vam Kẹp chữ G 8" ( 200mm)

Vam kẹp 

• Thanh sơn tĩnh điện màu vàng

• Thanh ren mạ kẽm

Vam chữ C (hay còn gọi là Cảo chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được 

dùng để cố định tạm thời vật hoặc phôi. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại…

Quy cách đóng: 16 cái /1 kiện; 4 cái/1 hộp.

M-330 Vam Kẹp chữ G 10" ( 250mm)  250mm

Vam Kẹp chữ G 10" ( 250mm)

Vam kẹp 

• Thanh sơn tĩnh điện màu vàng

• Thanh ren mạ kẽm

Vam chữ C (hay còn gọi là Cảo chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được 

dùng để cố định tạm thời vật hoặc phôi. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại…

Quy cách đóng: 12 cái /1 kiện; 4 cái/1 hộp.

M-280 DAO CẮT ỐNG NHỰA  42MM 195mm

• Kích thước: 195mm

• Đường kính cắt: 3-42mm (1-1 / 4 "")

• Chất liệu: Thân hợp kim nhôm

• Lưỡi 3Cr13

• Chức năng mở tự động

• Phù hợp cắt các loại ống PVC/PPR/PU/PE/PEX

Kiện: 60 pcs

10pcs/ Hộp; 6 hộp/ thùng_; thùng =60 pcs

M-156
DAO CẮT ỐNG NHỰA  42MM 

( Cỡ Đại)
225mm

• Kích thước: 225mm

• Đường kính cắt: 3-42mm (1-1 / 4 "")

• Chất liệu: Thân hợp kim nhôm

• Lưỡi 3Cr13

• Chức năng mở tự động

• Phù hợp cắt các loại ống PVC/PPR/PU/PE/PEX

Kiện: 36 pcs

6pcs/ Hộp; 6 hộp/ thùng_; thùng =36 pcs

M-155 DAO CẮT ỐNG NHỰA  64MM 280mm

• Kích thước: 280mm

• Đường kính cắt: 3-64mm (1-1 / 4 "")

• Chất liệu: Thân hợp kim nhôm

• Lưỡi 3Cr13

• Chức năng mở tự động

• Phù hợp cắt các loại ống PVC/PPR/PU/PE/PEX

Kiện: 36pcs

6pcs/ Hộp; 6 hộp/ thùng_; thùng =36 pcs

M-281 KÉO CẮT CÀNH CAO CẤP  200mm (8 ")

Kích thước: 200mm (8 ")

Lưỡi thép không gỉ, đánh bóng tốt

Tay cầm bằng hợp kim kẽm.Thiết kế cong, cầm nắm thoải mái, tiện lợi khi sử dụng. Có chốt 

khóa an toàn. 

Sử dụng: Cắt tỉa vườn ươm, tỉa cành, tỉa hoa các loại.

Thùng: 72pcs

12 pcs/ Hộp;  6 Hộp/ thùng; Thùng =72 pcs

M-282 KÌM RÚT RIVET 9.5"/240mm

Size 9.5"/240mm

Thân thép cứng

Đinh tán áp dụng:

2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm

Tay cầm bọc cao su

Thùng: 40pcs

10 cái/ Hộp;  4 Hộp/ thùng; Thùng =40 pcs

M-283 KÌM RÚT RIVET 10"/250mm

Size 10"/250mm

Thân thép cứng

Đinh tán áp dụng:

2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm

Tay cầm bọc cao su

Thùng: 36pcs

6pcs/ Hộp; 6 Hộp/ Thùng;  Thùng =36 pcs

M-291 KÌM HÀN 500A 500A

Kìm kẹp hàn điện 500A.

Công suất amp: 500A

Các điện cực qua 3/32 "-3/8" (2.5mm-9.5mm)

Chất liệu kẹp que hàn: Đồng thau nguyên chất, tay cầm cách điện an toàn, chống chảy. Hàm 

trên hàm dưới được cấu tạo liền mạch nên tạo độ chắc chắn khi kẹp. 

Kiện: 40pcs

M-332
THƯỚC THỦY LEVEL KÈM TỪ  

40CM
400mm

Thước thủy kèm nam châm từ. Khung nhôm. 

Kích thước dài: 400mm

Gồm 3 mực cân bằng livo. 

Sử dụng trong: Lắp đặt cửa các loại, lát sàn, cân bằng trang trí nội thất, đo đạc mặt phẳng 

trong xây dựng. Các ngành nghề áp dụng như: Xây dựng, cơ khí, mộc, điện...

Kiện: 30pcs

M-333
THƯỚC THỦY LEVEL KÈM TỪ  

50CM
500mm

Thước thủy kèm nam châm từ. Khung nhôm. 

Kích thước dài: 500mm

Gồm 3 mực cân bằng livo. 

Sử dụng trong: Lắp đặt cửa các loại, lát sàn, cân bằng trang trí nội thất, đo đạc mặt phẳng 

trong xây dựng. Các ngành nghề áp dụng như: Xây dựng, cơ khí, mộc, điện...

Kiện: 30pcs

10 pcs/ Hộp_ 3 Hộp/ thùng;  thùng =30 pcs

M-334
THƯỚC THỦY LEVEL KÈM TỪ NAM 

CHÂM 60CM
600mm

Thước thủy kèm nam châm từ. Khung nhôm. 

Kích thước dài: 600mm

Gồm 3 mực cân bằng livo. 

Sử dụng trong: Lắp đặt cửa các loại, lát sàn, cân bằng trang trí nội thất, đo đạc mặt phẳng 

trong xây dựng. Các ngành nghề áp dụng như: Xây dựng, cơ khí, mộc, điện…

Kiện: 30pcs

10 pcs/ Hộp_ 3 Hộp/ thùng;  thùng =30 pcs
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M-349 KÌM CHẾT TAY TRƠN ( Kìm bấm) 10"/250mm 

Thép Cr-V Mạ Niken

Size 10"/250mm ; HRC52-HRC56. Mở tối đa: 50mm

Kìm bấm chết hay còn gọi là kìm chết dùng để kẹp hoặc giữ chặt vật cần kẹp, không dùng để 

vặn đai ốc hay siết bu lông, vì khi vặn ốc kìm chết sẽ làm hư đầu đai ốc. Cấu tạo của kìm 

chết là có tay cầm, ngàm kìm có nút điều chỉnh phù hợp với vật cần kẹp và chế độ khóa lại 

giúp cho việc kẹp, giữ chặt vật cần kẹp.

Thùng: 60pcs

10 pcs/ Hộp; 6 Hộp/ thùng; thùng =60 pcs

M-350
KÌM CHẾT TAY BỌC CAO SU( Kìm 

bấm)
10"/250mm

Thép Cr-V Mạ Niken

Size 10"/250mm; HRC52-HRC56

Mở tối đa: 50mm. Tay cầm bọc cao su chống trơn.

Kìm bấm chết hay còn gọi là kìm chết dùng để kẹp hoặc giữ chặt vật cần kẹp, không dùng để 

vặn đai ốc hay siết bu lông, vì khi vặn ốc kìm chết sẽ làm hư đầu đai ốc. Cấu tạo của kìm 

chết là có tay cầm, ngàm kìm có nút điều chỉnh phù hợp với vật cần kẹp và chế độ khóa lại 

giúp cho việc kẹp, giữ chặt vật cần kẹp.

Thùng: 60pcs

10 pcs/ Hộp; 6 Hộp/ thùng; thùng =60 pcs

M-355 CƯA CÀNH CẦM TAY 350MM 350mm

Kích thước: 350mm

Lưỡi thép: SK5 Taiwan siêu bén. 

Răng được mài 3 cạnh, sử lý nhiệt độ cao, cắt nhanh, sử dụng bền. 

Sử dụng: Cắt gỗ rắn, cắt cành, cắt ống nhựa pvc, thu hoạch và cắt tre, và thợ làm vườn 

chuyên nghiệp. 

Thùng : 80pcs

20 cái/ Hộp;  4 hộp/ thùng;  thùng =80 pcs

M-354 KHUNG CƯA SẮT ( GIẰNG CƯA)  300mm / 12 "

Kích thước: 300mm / 12 "

Khung thép ống sơn mài

Tay cầm nhựa.

Bao gồm 1 lưỡi cưa. 

Kiện: 48 pcs

Hộp đóng: 6pcs

M-356 CƯA CÀNH CẦM TAY BẢN TO 18" 450mm

Kích thước: 450mm, 65Mn, xử lý nhiệt. 

Chất liệu: SK5 sắc bén. 

Lưỡi cưa sắc bén, khi cắt cho bề mặt nhẵn, không để lại nhiều bavia. Răng cưa mài 3 cạnh 

càng sắc, tay cầm bằng nhựa êm ái và thuận tiện khi sử dụng. 

Kiện: 48pcs

Hộp đóng: 4pcs

M-254 TAY CẦM CHỮ T -8 8*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:8*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 100pcs

25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs

M-255 TAY CẦM CHỮ T -9 9*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:9*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 100pcs

25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs

M-256 TAY CẦM CHỮ T -10 10*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:10*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 100pcs

25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs

M-257 TAY CẦM CHỮ T -11 11*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:11*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 100pcs

25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs

M-258 TAY CẦM CHỮ T -12 12*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:12*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 100pcs

25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs

M-259 TAY CẦM CHỮ T -13 13*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:13*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 100pcs

25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs

M-260 TAY CẦM CHỮ T -14 14*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:14*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 100pcs

25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs

M-261 TAY CẦM CHỮ T -15 15*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:15*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 80pcs

20c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =80 pcs

M-262 TAY CẦM CHỮ T -16 16*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:16*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 80pcs

20c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =80 pcs

M-263 TAY CẦM CHỮ T -17 17*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:17*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 80pcs

20c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =80 pcs
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M-264 TAY CẦM CHỮ T -18 18*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:18*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 80pcs

20c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =80 pcs

M-265 TAY CẦM CHỮ T -19 19*180*280mm

Tay cầm chữ T.

Size:19*180*280mm

Chất liệu : Hợp kim thép CR-V

Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm

Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực

Kiện: 80pcs

20c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =80 pcs

M-337 KÌM CẮT ( Kìm điện) 7" 7"

Kìm 7" sử dụng cho nhiều mục đích

Tuốt dây, uốn, cắt, kẹp, có thể cắt dây thép, dây đồng, dây sắt, tuốt dây nhanh chóng, đường 

kính tiêu chuẩn, không làm hỏng lõi, thiết kế răng hoa, dễ dàng vặn vít / đai ốc…

Kiện: 96pcs ; Hộp đóng 8pcs

M-338 KÌM CẮT( Kìm điện) 8" 8"

Kìm 8" sử dụng cho nhiều mục đích

Tuốt dây, uốn, cắt, kẹp, có thể cắt dây thép, dây đồng, dây sắt, tuốt dây nhanh chóng, đường 

kính tiêu chuẩn, không làm hỏng lõi, thiết kế răng hoa, dễ dàng vặn vít / đai ốc…

Kiện: 60pcs ; Hộp đóng 10pcs

M-339 KÌM CẮT ( Kìm điện) 9" 9"

Kìm 9" sử dụng cho nhiều mục đích

Tuốt dây, uốn, cắt, kẹp, có thể cắt dây thép, dây đồng, dây sắt, tuốt dây nhanh chóng, đường 

kính tiêu chuẩn, không làm hỏng lõi, thiết kế răng hoa, dễ dàng vặn vít / đai ốc…

Kiện: 60pcs ; Hộp đóng 10pcs

M-340 KÌM NHỌN 6' 6"

Kìm Mũi Nhọn Mỏ Dài

- Kích thước: 6 inch/160mm

- Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

- Tay cầm hai màu.

- Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kềm cắt thường. là công cụ dùng để kẹp chặt và cắt những 

vật liệu cứng cáp như đồng, thép, nhôm.. Là dụng cụ được sử dụng nhiều trong nhiều ngành 

nghề như xây dựng, sửa chữa, bảo trì.

Hộp đóng 10 pcs; Kiện đóng 120pcs

M-341 KÌM NHỌN 8' 8"

Kìm Mũi Nhọn Mỏ Dài

- Kích thước: 8 inch/200mm.

- Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

- Tay cầm hai màu.

- Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kềm cắt thường. là công cụ dùng để kẹp chặt và cắt những 

vật liệu cứng cáp như đồng, thép, nhôm.. Là dụng cụ được sử dụng nhiều trong nhiều ngành 

nghề như xây dựng, sửa chữa, bảo trì.

Hộp đóng 12 pcs; Kiện đóng 72pcs

M-342 KÌM CẮT VÁT CAO CẤP 7" 7"

KÌM CẮT VÁT CAO CẤP 7" 

Kìm được chế tạo bằng thép CR-V, có độ cứng cao

- Cán kìm được bọc nhựa cao cấp, chống trượt 2 màu

- Thiết kế đa năng, dễ sử dụng

- Tiết kiệm 30% lực bấm so với kềm cắt thường.

Kiện: 96pcs

Hộp: 8pcs

M-306 KÌM CỘNG LỰC 14"(  350mm) 350mm

KÌM CỘNG LỰC 14"(  350mm)

Kìm cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và 

công sức cho người sử dụng

Sảm phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC

tay cầm trống trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc 

chắn.

Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi.

Quy cách đóng: Thùng đóng 30 cái,  mỗi cái đóng 1 hộp.

M-307 KÌM CỘNG LỰC 18" (450mm) 450mm

KÌM CỘNG LỰC 18" (450mm)

Kìm cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và 

công sức cho người sử dụng

Sảm phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC

tay cầm trống trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc 

chắn.

Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi.

Quy cách đóng:Thùng đóng 20 cái,  mỗi cái đóng 1 hộp.

M-308 KÌM CỘNG LỰC 24" (600mm) 600mm

KÌM CỘNG LỰC 24" (600mm)

Kìm cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và 

công sức cho người sử dụng

Sảm phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC

tay cầm trống trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc 

chắn.

Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi.

Quy cách đóng:Thùng đóng 10 cái,  mỗi cái đóng 1 hộp.

M-309 KÌM CỘNG LỰC 30" (750mm) 750mm

KÌM CỘNG LỰC 30" (750mm)

Kìm cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và 

công sức cho người sử dụng

Sảm phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC

tay cầm trống trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc 

chắn.

Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi.

Quy cách đóng:Thùng đóng 5 cái,  mỗi cái đóng 1 hộp.

M-310 KÌM CỘNG LỰC 36" (900mm) 900mm

KÌM CỘNG LỰC 36" (900mm)

Kìm cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và 

công sức cho người sử dụng

Sảm phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC

tay cầm trống trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc 

chắn.

Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi.

Quy cách đóng:Thùng đóng 5 cái,  mỗi cái đóng 1 hộp.

M-311 KÌM CỘNG LỰC 42" (1050mm) 1050mm

KÌM CỘNG LỰC 42" (1050mm)

Kìm cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và 

công sức cho người sử dụng

Sảm phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC

tay cầm trống trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc 

chắn.

Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi.

Quy cách đóng:Thùng đóng 3 cái,  mỗi cái đóng 1 hộp.
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M-325 Kìm cắt cáp 36" (900mm) 900mm

Kìm cắt cáp 36" (900mm)

Kìm cắt cáp cáp điện, cáp đồng, nhôm, cáp quang…

 Lưỡi kìm được xử lý nhiệt cao tần, đạt độ cứng 48-52HRC, giúp bạn cắt và uốn các loại dây 

cáp trong các ngành công nghiệp điện lực, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp dễ dàng mà 

không lo kìm bị gãy hay biến dạng.Phần tay cầm được bọc nhựa chắc chắn với thiết kế vừa 

tay, hạn chế trơn trượt ngay cả khi tay bạn ra mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm 

bảo an toàn khi sử dụng.

Quy cách đóng: Đóng hộp carton 1chiếc ; 1 thùng 4 chiếc. 

M-324 Kìm cắt cáp 32" (800mm) 800mm

Kìm cắt cáp 32" (800mm)

Kìm cắt cáp cáp điện, cáp đồng, nhôm, cáp quang…

 Lưỡi kìm được xử lý nhiệt cao tần, đạt độ cứng 48-52HRC, giúp bạn cắt và uốn các loại dây 

cáp trong các ngành công nghiệp điện lực, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp dễ dàng mà 

không lo kìm bị gãy hay biến dạng.Phần tay cầm được bọc nhựa chắc chắn với thiết kế vừa 

tay, hạn chế trơn trượt ngay cả khi tay bạn ra mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm 

bảo an toàn khi sử dụng.

Quy cách đóng: Đóng hộp carton 1chiếc ; 1 thùng 5 chiếc. 

M-323 Kìm cắt cáp 24" (600mm) 600mm

Kìm cắt cáp 24" (600mm)

Kìm cắt cáp cáp điện, cáp đồng, nhôm, cáp quang…

 Lưỡi kìm được xử lý nhiệt cao tần, đạt độ cứng 48-52HRC, giúp bạn cắt và uốn các loại dây 

cáp trong các ngành công nghiệp điện lực, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp dễ dàng mà 

không lo kìm bị gãy hay biến dạng.Phần tay cầm được bọc nhựa chắc chắn với thiết kế vừa 

tay, hạn chế trơn trượt ngay cả khi tay bạn ra mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm 

bảo an toàn khi sử dụng.

Quy cách đóng: Đóng hộp carton 1chiếc ; 1 thùng đóng 10 chiếc

M-322 Kìm cắt cáp 18" (450mm) 450mm

Kìm cắt cáp 18" (450mm)

Kìm cắt cáp cáp điện, cáp đồng, nhôm, cáp quang…

 Lưỡi kìm được xử lý nhiệt cao tần, đạt độ cứng 48-52HRC, giúp bạn cắt và uốn các loại dây 

cáp trong các ngành công nghiệp điện lực, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp dễ dàng mà 

không lo kìm bị gãy hay biến dạng.Phần tay cầm được bọc nhựa chắc chắn với thiết kế vừa 

tay, hạn chế trơn trượt ngay cả khi tay bạn ra mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm 

bảo an toàn khi sử dụng.

Quy cách đóng: Đóng hộp carton 1chiếc ; 1 thùng đóng 10 chiếc

M-312 KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 10"  10"/250mm
Size 10"/250mm, Đường kính kẹp tối đa 34mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao.

Kiện : 48 cái; Hộp đóng 6pcs

M-313 KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 12" 12"/300mm
Size 12"/300mm, Đường kính kẹp tối đa 42mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao.

Kiện: 36pcs; Hộp đóng 6pcs

M-314 KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 14" 14"/350mm
Size 14"/350mm, Đường kính kẹp tối đa 50mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao.

Kiện: 18pcs; hộp đóng 6pcs

M-315 KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 18" 18"/450mm
Size 18"/450mm, Đường kính kẹp tối đa 60mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao.

Kiện: 16 pcs ; Hộp đóng 4pcs

M-316 KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 24" 24"/600mm
Size 24"/600mm, Đường kính kẹp tối đa 76mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao.

Kiện: 8pcs ; Hộp đóng 2pcs

M-317 KÌM NƯỚC ( MỎ LẾT RĂNG) 36" 36"/900mm
Size 36"/900mm, Đường kính kẹp tối đa 85mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao.

Kiện: 5pcs; Hộp đóng 2pcs

M-393 MỎ LẾT CÁN TRƠN 8" 8"/200mm

Size 8"/200mm, Kích thước điều chỉnh 0-24mm, 15/16" .

Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét.

Kiện: 120pcs; hộp đóng 6pcs

M-394 MỎ LẾT CÁN TRƠN 10" 10"/250mm

Size 10"/250mm, Kích thước điều chỉnh 0-30mm, 1-3/16"

Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét.

Kiện: 60pcs ; Hộp đóng 6pcs

M-395 MỎ LẾT CÁN TRƠN  12" 12"/3000mm

Size 12"/3000mm, Kích thước điều chỉnh 0-35mm, 1-3/8"

Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét.

Kiện: 48pcs; Hộp đóng 6pcs

M-396 MỎ LẾT CÁN BỌC CAO SU DẺO 8" 8"/200mm

Size 8"/200mm, Kích thước điều chỉnh 0-24mm, 15/16" 

Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét.

Kiện: 120pcs; hộp đóng 6pcs

M-397 MỎ LẾT CÁN BỌC CAO SU DẺO 10" 10"/250mm

Size 10"/250mm, Kích thước điều chỉnh 0-30mm, 1-3/16"

Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét.

Kiện: 60pcs ; Hộp đóng 6pcs

M-398 MỎ LẾT CÁN BỌC CAO SU DẺO 12" 12"/3000mm

Size 12"/3000mm, Kích thước điều chỉnh 0-35mm, 1-3/8"

Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét.

48pcs; Hộp đóng 6pcs
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M-345
KÉO CẮT TÔN CẮT XƯƠNG THẠCH 

CAO ( Mũi thẳng)
250mm

Chất liệu: Đầu kéo hợp kim thép, tay bọc nhựa

Quy cách: 10 inch - 250mm; Lưỡi kéo cứng cáp, sắc bén

Mạ CR-V chống gỉ sét ; Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, cách điện; Tiết kiệm lực cắt 

hơn so với các loại kéo thông thường

Công dụng: cắt tôn, cắt xương thạch cao...

M-346
KÉO CẮT TÔN CẮT XƯƠNG THẠCH 

CAO ( Mũi cong trái )
250mm

Chất liệu: Đầu kéo hợp kim thép, tay bọc nhựa

Quy cách: 10 inch - 250mm; Lưỡi kéo cứng cáp, sắc bén

Mạ CR-V chống gỉ sét ; Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, cách điện; Tiết kiệm lực cắt 

hơn so với các loại kéo thông thường

Công dụng: cắt tôn, cắt xương thạch cao...

M-347
KÉO CẮT TÔN CẮT XƯƠNG THẠCH 

CAO ( Mũi cong phải)
250mm

Chất liệu: Đầu kéo hợp kim thép, tay bọc nhựa

Quy cách: 10 inch - 250mm; Lưỡi kéo cứng cáp, sắc bén

Mạ CR-V chống gỉ sét ; Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, cách điện; Tiết kiệm lực cắt 

hơn so với các loại kéo thông thường

Công dụng: cắt tôn, cắt xương thạch cao...

M-179 BÚA NHỔ ĐINH SỪNG DÊ 80Z 80Z

Đầu búa được rèn từ thép cacbon cao cấp, có độ cứng cao, chắc và bền, các góc cạnh được 

mài nhẵn.  An toàn khi sử dụng, thiết kế móc mới treo búa mới lạ ở cuối tay cầm. Kiểu dáng 

đẹp, tay cầm bằng cao su chống trơn trượt , thoải mái khi cầm Chống trượt và chống sốc, 

thích hợp cho công việc lâu dài. 

Kiện: 48pcs

M-180 BÚA NHỔ ĐINH SỪNG DÊ 160Z 160Z

Đầu búa được rèn từ thép cacbon cao cấp, có độ cứng cao, chắc và bền, các góc cạnh được 

mài nhẵn.  An toàn khi sử dụng, thiết kế móc mới treo búa mới lạ ở cuối tay cầm. Kiểu dáng 

đẹp, tay cầm bằng cao su chống trơn trượt , thoải mái khi cầm Chống trượt và chống sốc, 

thích hợp cho công việc lâu dài. 

Kiện: 36pcs

M-185 BÚA ĐINH ĐẦU TRÒN 8OZ-0.5P 8OZ-0.5P

Đầu búa được rèn từ thép cacbon cao cấp, có độ cứng cao, chắc và bền, các góc cạnh được 

mài nhẵn.  An toàn khi sử dụng, thiết kế móc mới treo búa mới lạ ở cuối tay cầm. Kiểu dáng 

đẹp, tay cầm bằng cao su chống trơn trượt , thoải mái khi cầm Chống trượt và chống sốc, 

thích hợp cho công việc lâu dài. 

Kiện: 36pcs

M-186 BÚA ĐINH ĐẦU TRÒN 16OZ-1P 16OZ-1P

Đầu búa được rèn từ thép cacbon cao cấp, có độ cứng cao, chắc và bền, các góc cạnh được 

mài nhẵn.  An toàn khi sử dụng, thiết kế móc mới treo búa mới lạ ở cuối tay cầm. Kiểu dáng 

đẹp, tay cầm bằng cao su chống trơn trượt , thoải mái khi cầm Chống trượt và chống sốc, 

thích hợp cho công việc lâu dài. 

Kiện: 36pcs

M-215
MÁY CÂN MỰC LAZER COROLLA 5 

TIA XANH

118mmx195mm

0.9kg

Máy bắn cốt 5 tia xanh  COROLLA

Loại 5 tia xanh rõ nét - 1 tia ngang, 4 tia dọc. 

Xoay 360 độ, có báo động khi nghiêng lệch, sử dụng cả trong nhà và ngoài trời sáng, chống 

nước chống bụi, tiện lợi trong công trường và môi trường làm việc khốc liệt. 

Kích thước 118mm x 195mm 

Trọng lượng nguyên máy: ~ 1kg.


