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ANV-000-220

Mã đặt hàng
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J-02

1

1

3,5 KV < 3,5 mA

10 KV < 7 mA

15 KV < 7 mA

22 KV

24 KV

< 7 mA

< 7 mA

2

2

3

3

4

5
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ANV-612-170



ANV-256-077

ANV-676-081

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

HÀNG
VIỆT NAM

CHẤT LƯỢNG
CAO
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ANV-000-084

ANV-901-037

Mã đặt hàng

 ĐẶT HÀNG NGAY



ANV-553-116

ANV-557-118

ANV-526-090

ANV-528-092

Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT
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ANV-600-072 

ANV-310-082Mã đặt hàng

Mã đặt hàng



MIS-246-519

MIS-246-517

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

ĐẶT
HÀNG
NGAY
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MIS-500-525
Mã đặt hàng

Nhà sản xuất: Dasin
Xuất xứ: Việt Nam.

MIS-246-526Mã đặt hàng

Nhà sản xuất: Dasin

Xuất xứ: Việt Nam.

Mã đặt hàng

MIS-300-524

Nhà sản xuất: Dasin
Xuất xứ: Việt Nam.

MIS-300-528

MIS-300-529

Mã số

KIN-300

KIN-300

Mã đặt hàng Kích thước

320 x 5000mm

510 x 5000mm

Mô tả

Ống gió

Ống gió

  HÀNG 
VIỆT NAM

CHẤT
LƯỢNG

CAO

  HÀNG 
VIỆT NAM

CHẤT
LƯỢNG

CAO



ANV-390-086

Mã đặt hàng Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

 ĐẶT HÀNG NGAY
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Mã đặt hàng

  HÀNG 
VIỆT NAM

CHẤT
LƯỢNG

CAO

  HÀNG 
VIỆT NAM

CHẤT
LƯỢNG

CAO



J-08

1032 1000 400 0.75 25,000 

1232 400 1.1 35,000 

1432 400 1.5 45,000 

1632 300 2.2 45,000 

2032 300 4 60,000 

8031A 960 0.75 16,000 Việt – Hung 

8031B 725 0.37 10,000 Việt – Hung 

1031A 960 2.2 30,000 Đài loan 

1031B 725 0.75 22,000 Việt – Hung 

1231 725 2.2 40,000 Việt – Hung 

1241 725 3.7 45,000 Việt – Hung 

Điện áp 3 pha, 380 V, truyền động trực tiếp, motor Việt-Hung 

1200

1400 

1600

1800 

800

800 

1000

1000 

1200

1400

CPV-060-028

CPV-060-029

CPV-060-021

CPV-060-022

CPV-060-023

CPV-060-024

CPV-060-025

CPV-060-027

CPV-060-026

CPV-060-030

CPV-060-031

5031 1.450 6,000 

6031/55 1.450 0.55 10,000 

6031/75 0.75 12,000 

7031 1.1 17,000 

7031B 0.37 8,000 

8031 960 1.1 16,000 

500

600 

600

700 

700

800

CPV-011-015 

CPV-011-018 

CPV-011-016 

CPV-011-019 

CPV-011-017 

CPV-011-020 

1.450 

1.450 

1.450 

0.37 

A(mm)  (mm)D(mm)

SSF_5031 1350

SSF_5031 

SSF_5031 

SSF_5031 

500

600 

700

800 

1350

1350

1350

600 

600 

800 

800 

 
 Xuất xứ: Việt Nam

CPV-013-008 

CPV-013-010 

CPV-013-009

CPV-013-011 

CPV-013-012 

CPV-013-013

CPV-013-014 

4031 1.450

6,000 5031 1.450 0.37 

10,000 6031/55 0.55

12,000 6031/75 0.75

17,000 7031

0.37 8,000 7031B 725

1.1

3,000 400

500 

600

700

1.450 

1.450 

1.450 

0.125 

8031 960 1.1 16,000 800



 
Quạt hướng trục kiểu CAF-60,
truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp. 
Đường kính guồng cánh: 500 - 2.000 mm
Lưu lượng: từ 6.000 đến 200.000 m3/h.

Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT
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4031 400 1,450 0.125 3,000 

5031 
500 

1,450 0.37 6,000 

5031A 960 0.18 4,000 

6031/55 
600 

1,450 1.1 10,000 

6031/75 400 4 12,000 

7031 
700 

1,450 1.1 17,000 

7031B 725 0.37 8,000 

CPV-022-032  

CPV-022-002 

CPV-022-033 

CPV-022-034 

CPV-022-035   

CPV-013-036  

CPV-022-036 

- Xuất xứ: Việt Nam.

ĐẶT 
HÀNG 
NGAY

T/T A x A B Kg

1 320 90 

2 380 105 

3 400 130

4 400 150 

1050x1050

1250X1250 

1450X1450

1650X1650 

CAF-6032N12

CAF-6032N10

CAF-6032N14

CAF-6032N16

MIS-307-527

MIS-307-518KSM-3076 800(D) x 690(R) x 1593 ~ 2122(C)

KSMF-3076 800(D) x 690(R) x 1593 ~ 2122(C)
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ÁO CHỐNG LẠNH AB782 

ÁO PHAO CỨU SINH AB922 

ÁO PHẢN QUANG PQ682V

ÁO PHẢN QUANG PQ782C

ÁO KHO LẠNH QA783 

ÁO PHẢN QUANG 

ÁO PHẢN QUANG PQ781V 

ÁO PHẢN QUANG PQ782D 

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

 
www.sieuthithietbi.vn chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng về quần áo,
giày ủng cũng như các loại nón, kính bảo hộ lao động chuyên nghiệp..

 

Xuất xứ: Việt nam

 

Xuất xứ: Việt nam

 

Xuất xứ: Việt nam

 

Xuất xứ: Việt nam

 
Đặc Điểm

Vỏ phao may bằng sợi tổng hợp màu vàng.
Ruột pao bằng vật liệu tổng hợp 
có đặc tính nổi cao.
Thử nghiệm theo Tiêu chuẩn 
Việt nam hiện hành.
Xuất xứ: Việt nam

 
Đặc Điểm
Trang bị cho công nhân kho lạnh.
Hai lớp.
Nơi sản xuất: Việt Nam

 
Đặc Điểm

Áo làm bằng lưới thoáng mát
Có nhiều kích cỡ khác nhau.
Xuất xứ: Việt Nam.

 
Đặc Điểm

Chuyên dùng cho phòng lạnh,
phòng đông lạnh.
Xuất xứ: Việt Nam

ANV-782-184 

ANV-911-206 

ANV-682-213 

ANV-782-212 

ANV-783-186 

MIS-000-661 

ANV-781-209

ANV-781-209

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng



Bảo 
Hành 

12 Tháng
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   Cánh sắt : CAF-13 - Cánh nhôm: CAF-14
   Điện áp: 3 pha 380 V

 
    Được thiết kế dùng để thông thoáng 
    các khu vực sản xuất,nhà, xưởng, 
    trang trại, nhà thi đấu, kho hàng ... 

 
    Ứng dụng

 
 Xuất xứ: Việt Nam
 

 
    Đặc tính kỹ thuật



20m THANG DÂY THOÁT HIỂM TH02 

2.6m THANG NHÔM ĐƠN #20260  

2.0m THANG NHÔM CHỮ A #21200KA  

3.0m THANG NHÔM CHỮ A XT-A30   

3.2m THANG ĐÔI XT-A32
 

- Dễ dàng mang vác 
- Dễ dàng sử dụng 
- Dể dàng cất giữ 
- Thuận tiện di chuyển 
- Chất lượng tuyệt hảo 
- Hàng nhập khẩu

- Dễ dàng mang vác 
- Dễ dàng sử dụng 
- Dể dàng cất giữ 
- Thuận tiện di chuyển 
- Chất lượng tuyệt hảo 
- Hàng nhập khẩu

- Thang chữ A 
- Kích thước kéo dài: 3,0 m 
- Kích thước rút gọn: 0,8 m 
- Trọng lượng: 16 kg 
- Bàn than lớn 
- Thang được sản xuất
  theo tiêu chuẩn an toàn
  Châu Âu và Mỹ 
  (EN 131, ANSI 14.2) 
- Xuất xứ: Trung Quốc

- Thang đơn 
- Kích thước kéo dài: 2,6 m 
- Kích thước rút gọn: 0,8 m 
- Trọng lượng: 7,5 kg 
- Bàn thang nhỏ 
- Thang được sản xuất theo 
  tiêu chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ 
  (EN 131, ANSI 14.2) 
- Xuất xứ: Trung Quốc

- Dễ dàng mang vác 
- Dễ dàng sử dụng 
- Dể dàng cất giữ 
- Thuận tiện di chuyển 
- Chất lượng tuyệt hảo 
- Hàng nhập khẩu

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

- Thang chữ A 
- Kích thước kéo dài: 2,0 m 
- Kích thước rút gọn: 0,75 m 
- Trọng lượng: 13 kg 
- Bàn than lớn 
- Thang được sản xuất 
  theo tiêu chuẩn an toàn
  Châu Âu và Mỹ 
  (EN 131, ANSI 14.2) 
- Xuất xứ: Trung Quốc

 
    Đặc tính kỹ thuật:

 
    Đặc tính kỹ thuật:

 
    Đặc tính kỹ thuật:

MIS-202-200

MIS-212-201 

MIS-223-191 

MIS-032-145

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

 
Trục thang là hai dây bản bằng sợi tổng hợp rất bền chắc.
Hai khóa đầu trục thang để móc vào vật cố định chịu tải trọng.
Thử tải mỗi bậc thang 300 kg không bị biến dạng.
Sử dụng cho thoát hiểm từ trên cao xuống.
Kết cấu gọn nhẹ, có thể cuốn lại để bảo quản, dễ dàng di chuyển.

 
    Đặc Điểm

ANV-020-222 

Mã đặt hàng

Là loại thang đa năng hữu dụng nhất mà
bạn có thể tìm thấy. Với chiều cao lý tưởng 3,2 m
khi kéo dài, chiếc thang sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn xử lý
mọi việc ở trên cao một cách dể dàng. 
Kích thước rút gọn 0,73m. Rất dể dàng cho bạn cất giữ,
vận chuyển mà không một chiếc thang nào khác
có thể đáp ứng được

 
    Đặc Điểm

- Kích thước kéo dài theo
  đường xiên: 3,2 m 
- Kích thước kéo dài theo chiều 
  thẳng đứng 3,2 m 
- Chiều dài khi mở giữa hai 
  chân thang : 1,5 m 
- Chiều rộng chân thang: 0,73 m 
- Kích thước cạnh ngắn: 2,6 m 
- Kích thước rút gọn : 0,73 m 
- Trọng lượng 17 kg 
- Tải trọng 150 kg 
- Vật liệu : nhôm hợp kim 6063 
- Tiêu chuẩn Châu Âu 
   EN-131,ANSI,OSHA

 
    Đặc tính kỹ thuật:

10m THANG DÂY THOÁT HIỂM TH01 

 
Trục thang là hai dây bản bằng sợi tổng hợp rất bền chắc.
Hai khóa đầu trục thang để móc vào vật cố định chịu tải trọng.
Thử tải mỗi bậc thang 300 kg không bị biến dạng.
Sử dụng cho thoát hiểm từ trên cao xuống.
Kết cấu gọn nhẹ, có thể cuốn lại để bảo quản, dễ dàng di chuyển.

 
    Đặc Điểm

ANV-010-224 

Mã đặt hàng
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BỘ CHỐNG NHIỆT NÓNG QA791 

QUẦN ÁO CHỐNG NHIỆT CAO QA7920

BỘ CHỐNG NƯỚC QA7701 

QUẦN ÁO KHO LẠNH QA7805 

 
    Đặc Điểm 

    

    Đặc Điểm

Bộ quần áo chống nhiệt nóng,
    phản xạ nhiệt
    Bộ quần áo tráng nhôm. 
    Bao gồm găng tay, ủng.
    Chịu được nhiệt độ: 
         300 độ C: Trong vòng 8 giờ 
         500 độ C: Trong vòng 30 phút 
         800 độ C: Nhiệt độ tới hạn 
    Chống nhiệt nóng 
    và dùng trong chữa cháy.
    Có thể dùng kèm
    với phương tiện bảo vệ hô hấp
    loại tự cấp khí thở. 
    Xuất xứ: Trung Quốc

 
  

  

Đặc Điểm

Quần áo tráng nhôm
  chống nhiệt độ cao.
  Có thể dùng kèm 
  bình cấp khí thở
  để bảo vệ hô hấp.
  Xuất xứ: Trung Quốc

ANV-782-184 

ANV-792-188 

ANV-770-189 

ANV-780-187 

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

    Bộ chống nước bằng 
    nhựa PVC dẻo.
    Với cấu tạo ủng liên kết
    kín với phần bảo vệ 
    thân thể,cho phép người 
    sử dụng có thể lội xuống 
    nước đến ngực. 
    Sử dụng thích hợp 
    khi phải làm việc trong
    môi trường nước,
    chất tẩy rửa lỏng,
    làm công việc vệ sinh
    cống rãnh....
    Xuất xứ: Trung Quốc

 ĐẶT
HÀNG
NGAY
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g 3.8m THANG XẾP ĐƠN XT-38  3.8m THANG XẾP ĐƠN XT-12A 

CÁC LOẠI KHÁC 

THẢM CÁCH ĐIỆN TCD

THẢM CAO SU

- Là loại thang được thiết kế 
  cho các công việc gia đình 
  cũng như các công việc
  chuyên môn đòi hỏi độ cao
  tương đối. 
- Thiết kế đời mới nhất với các nút điều chỉnh
  độ cao nhỏ gọn nằm bên hông thân thang
  mang tính thẩm mỹ cao .
- Đai thang được làm bằng plastic tổng hợp
  chịu lực giúp giảm trọng lượng thang đồng thời
  vẫn đảm bảo đươc độ tải nặng cần thiết. 
- Có 10 độ cao khác nhau để sử dụng 
- Thích hợp để sử dụng trong gia đình,
  các ngành bưu điện,điện lực,truyền hình cáp.

- Là loại thang bán chạy nhất thế giới
  do chất lượng và sự tiện dụng mà nó
  mang lại cho người sử dụng. 
- 13 bậc thang với 9 độ cao
  khác nhau để sử dụng 
- Được thiết kế với cơ cấu 
  dừng hợp lý giúp bảo vệ các ngón tay
  khỏi thương tổn khi sử dụng. 
- Đế cao su chống trượt 
- Đệm lót tay êm ái giúp thoải mái 
  khi mang vác,vận chuyển. 
- Dây ràng quanh thân thang giúp gọn gàng
  khi di chuyển và cất giữ. 
- Một chiếc thang có độ cao gần 4m
  nhưng lại có thể bỏ trong xe hơi 
  để di chuyển cũng như có thể để mọi nơi 
  trong nhà mà không sợ choán chổ. 

- Kích thước rút gọn: 0,95 m 
- Kích thước kéo dài: 3,8 m 
- Trọng lượng: 11,5 kg 
- Tải trọng: 150 kg 
- Vật liệu: Nhôm hợp kim 6061 
- Tiêu chuẩn Châu âu EN-131,GS,TUV

- Nhôm hợp kim 6061 
- Tải trọng 150 kg 
- Kích thước rút gọn : 0,8 m 
- Kích thước kéo dài :3,8 m
- Trọng lượng 11,5 kg 
- Lớp xi phủ SILVER ANODIZED chống mài mòn và oxy hóa 
- Tiêu chuẩn an toàn Châu Âu EN-131

Thảm cách điện TCD điện áp 10KV
Chiều dài có thể đặt hàng
Chịu được điện áp 10KV
Đã kiểm tra chất lượng đạt TCVN 5589-1991

Tấm thảm cao su
Màu đỏ, màu xanh
Kích thước: 1m x 1m
Công dụng: Chống trơn trượt 
mặt sàn thao tác.
Sử dụng trong sân thể thao,
sàn trơn trượt.

 
    Đặc Điểm

 
 Đặc Điểm

 
    Đặc tính kỹ thuật:

 
  Đặc tính kỹ thuật:

 
    Đặc tính kỹ thuật:

 
    Đặc tính kỹ thuật:

MIS-038-743 
MIS-012-741 

Mã đặt hàngMã đặt hàng

 Mã sản phẩm   Kích thước
(chiều ngang)

Độ dày
 (mm)

ANV-000-231 

ANV-000-223

ANV-000-230 

10mm

8mm

6mm 1.0 m

1.0 m

1.0 m

 Mã sản phẩm   Kích thước
(chiều ngang)

Điện áp Điện áp 
  tối đa

ANV-000-215 0.65 m 10KV

10KV

10KV

10KV1.0 mANV-000-002

BỊT TAI CẢM BIẾN SỬ DỤNG PIN EP171

- Giảm tiếng ồn bảo vệ cơ quan thính giác, giữ lại âm thanh tiếng nói, lọc và khuyếch đại để
  nghe rõ ràng hơn âm thanh tiếng nói, giúp dễ dàng khi giao tiếp ngay trong môi trường làm việc
  bị ô nhiễm tiếng ồn. 
- Khi tắt công tắc EP171 có chức năng như một bịt tai thông thường có tác dụng chống ồn.
- Điều đặc biệt là khi mở công tắc EP.171 có tác dụng giữ lại dải âm thanh tiếng nói ở tần số
  400 ~ 4000 Hz, lọc và khuếch đại để nghe rõ ràng hơn.
- Thích hợp cho công việc bắn, săn bắn, cần giao tiếp trong môi trường làm việc có tiếng ồn cao và 
  nhiều ứng dụng khác.
- Kết cấu gọn gàng, chắc chắn, dễ dàng khi mang, khi di chuyển.
- Thay thế 2 viên pin tiểu (1,5 V x2 ) bằng cách đẩy nắp hộp đựng pin trên ốp che tai.
- Sản phẩm phù hợp Tiêu chuần Của Mỹ ANSI S3.19.
- Mức giảm âm xác định theo tiêu chuẩn ANSI 33 dB.
  Xuất xứ: Đài loan

 
    Đặc Điểm

ANV-171-057 
Mã đặt hàng



SẢN PHẨM MỚI THANG NHÔM XẾP X-TOOL CLIMB 
  

- Dễ dàng mang vác 
- Dễ dàng sử dụng 
- Dể dàng cất giữ 
- Thuận tiện di chuyển 
- Chất lượng tuyệt hảo 
- Hàng nhập khẩu

- Dễ dàng mang vác 
- Dễ dàng sử dụng 
- Dể dàng cất giữ 
- Thuận tiện di chuyển 
- Chất lượng tuyệt hảo 
- Hàng nhập khẩu

- Thang đơn 
- Kích thước kéo dài: 3,8 m 
- Kích thước rút gọn: 0,8 m 
- Trọng lượng: 13 kg 
- Bàn thang lớn 
- Thang được sản xuất theo tiêu 
  chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ 
  (EN 131, ANSI 14.2) 
- Xuất xứ: Trung Quốc

- Thang đơn 
- Kích thước kéo dài: 3,8 m
- Kích thước rút gọn: 0,8 m
- Trọng lượng: 12 kg
- Bàn thang lớn 
- Thang được sản xuất theo
  tiêu chuẩn an toàn 
  Châu Âu và Mỹ 
  (EN 131, ANSI 14.2) 
- Xuất xứ: Trung Quốc

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc tính kỹ thuật:

 
    Đặc tính kỹ thuật:

 
    Đặc Điểm

 
 780P là loại thang chuyên dụng đặc biệt "Pro".
 Đường kính ống 8.6 cm với độ dày ống nhôm 1.5 mm - 2 mm giúp cho
 thang có tải trọng vượt trội là 170 kg. Là model mới nhất của hãng 
 Xtend&Climb (USA) , 780P Pro-serial được thiết kế với kiểu dáng đặc biệt
 tinh tế và thẩm mỹ. Kích thước rút gọn 85 cm, kích thước kéo dài 3,8 m.
 780P có thể được điều chỉnh theo ý bạn với 9 độ cao khác nhau cho bạn 
 sử dụng theo yêu cầu công việc. 
 Bạn không thể tìm được chiếc thang thông thường nào khác có thể có
 những tính năng độc đáo tương tự như vậy:
  - Dể dàng mang vác, dể dàng cất giữ, dể dàng vận chuyển,
  - Dể dàng sử dụng, kiểu dáng độc đáo và thẩm mỹ, 
 780P là loại "siêu công cụ" mà bạn nên có trong danh sách
 những thiết bị dụng cụ yêu thích trong gia đình 
 cũng như trong công việc chuyên môn của bạn.  

    Đặc tính kỹ thuật: 
- Kích thước rút gọn: 0,80 m 
- Kích thước kéo dài: 3,80 m 
- Chiều rộng chân thang: 0,49 m 
- Chiều rộng đỉnh thang: 0,46 m 
- Khoảng cách giữa hai bậc thang: 0,30 m 
- Chiều rộng bậc thang: 0,32 m – 0,36 m 
- Chiều rộng bản thang: 4,0 cm 
- Đường kính ống chân thang: 8,6 cm 
- Đường kính ống đỉnh thang: 3,8 cm 
- Độ dày ống nhôm: 1,5 mm – 2,0 0mm 
- Số bậc thang: 13 
- Tải trọng: 170 kg 
- Trọng lượng: 14 kg 
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 6063 
- Tiêu chuẩn: EN-131, ANSI, OSHA

 Là loại thang đa năng kỳ diệu ,
 vừa có thể xếp gọn để cất giữ
 và di chuyển, vừa có thể sử dụng
 dưới dạng thang chữ I 
 hoặc thang chử A

- Kích thước rút gọn : 0,96 m 
- Kích thước kéo dài chữ A: 1,93 m
- Kích thước kéo dài chữ I: 3,85 m
- Kích thước bao bì : 97x17x49 cm 
- Trọng lượng : 14,5 kg 
- Tải trọng : 150 kg 
- Vật liệu : Nhôm hợp kim 6061 
- Tiêu chuẩn EN ,ANSI, OSHA

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc tính kỹ thuật:

- Dễ dàng mang vác 
- Dễ dàng sử dụng 
- Dể dàng cất giữ 
- Thuận tiện di chuyển 
- Chất lượng tuyệt hảo 
- Hàng nhập khẩu

- Thang đơn 
- Kích thước kéo dài: 3,8 m 
- Kích thước rút gọn: 0,8 m 
- Trọng lượng: 12 kg 
- Bàn thang nhỏ 
- Thang được sản xuất theo tiêu 
  chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ 
  (EN 131, ANSI 14.2) 
- Xuất xứ: Trung Quốc

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc tính kỹ thuật:
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3.8m THANG NHÔM ĐƠN #30380A  

MIS-203-199 

Mã đặt hàng

MIS-038-386 

Mã đặt hàng

MIS-503-744 

Mã đặt hàng

MIS-303-496

Mã đặt hàng

 
    Đặc Điểm

MIS-012-198 

Mã đặt hàng

3.8m THANG XẾP ĐA DỤNG (ĐƠN HOẶC ĐÔI) 50385   

3.8m THANG NHÔM ĐƠN XT-38K 

3.8m THANG NHÔM XẾP ĐƠN 780P  3.8m THANG NHÔM ĐƠN #20380KA 
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DÂY NỊT TOÀN THÂN ATK451

Dây an toàn Shinko móc nhỏ dây treo dài 1,6 m có thể điều chỉnh độ dài 
cho ngắn hơn.
Dây bụng dài 1,2m trong đó phầm đệm lưng dài x rộng = 120mm x 600 mm 
bằng Simili đệm vật liệu mềm phía trong.
Móc thép cỡ trung bình, có khóa lò xo bảo vệ 2 cấp, đóng mở dễ dàng 
chỉ bằng 1 bàn tay.
Đã kiểm tra thử nghiệm các chỉ tiêu :
- Thử phá hủy các chi tiết để kiểm tra. 
- Thử tĩnh và thử động theo quy định, có kết luận đảm bảo yêu cầu.

Sử dụng thích hợp cho công nhân ngành điện và công nhân xây dựng.

- Kết quả thử nghiệm để kiểm tra: 
- Thử dây treo, dây bụng 
   Iới lực kéo 100 kg không đứt dây.
- Thử Móc thép 8 ly 2 hãm, thử vòng chữ D,
   thử khoá bụng với lực kéo 1000kg 
   không bị phá hủy.
- Thử tĩnh với vật treo 300 kg trong 5 phút,
   dây không sờn, đứt, các khóa bình thường, 
   không biến dạng.

- Dây nịt toàn thân
- Mỗi dây có 1 vòng chữ D phía lưng bằng thép mạ.
- Điều chỉnh được dây đùi và dây ngực dễ dàng nhờ các khoá.
- Tấm đệm sau lưng tạo cảm giác dễ chịu.
- Dây nịt loại bản 45 mm bằng sợi polyamide.
- Tiêu chuẩn Châu Âu CE EN361
- Xuất xứ: Hàn Quốc

ANV-835-195 
ANV-831-193

ANV-451-197

Mã đặt hàng
Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

NÚT TAI CÓ HỘP PVC AB311C

 
Nút tai có hộp PVC AB311C 
Nút tai có hộp PVC, dây xích AB311D 
Nơi sản xuất: Việt Nam

ANV-311-051 

Mã đặt hàng
 
    Đặc Điểm

PHAO CỨU SINH TRÒN AB-911

 
Vỏ bằng vải tổng hợp có màu sắc: Trắng đỏ + Da cam.
Ruột bằng vật liệu nổi tổng hợp.
Kiểm tra chất lượng theo Tiêu chuẩn hiện hành.
Xuất xứ: Việt nam

ANV-911-204

Mã đặt hàng

 
    Đặc Điểm

NÚT TAI BỌT XỐP KHÔNG DÂY 3M-1100

Nút tai bọt xốp không dây 
3M-1100
NRR: 29 dB
Nhà sản xuất : 3M ( USA)

ANV-110-048

Mã đặt hàng

 
    Đặc Điểm

 
  www.sieuthithietbi.vn chúng tôi chuyên cung cấp 
                                     tất cả các mặt hàng về quần áo,
                                     giày ủng cũng như các loại nón,
                                     kính bảo hộ lao động chuyên nghiệp...

                     Xin liên hệ: 0978 01.01.01
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BỊT TAI CHỐNG ỒN - RADIO FM EP172

Tiếng ồn là những âm thanh ngoài ý muốn, gây khó chịu và quấy rối con người khi nghỉ ngơi và làm việc.
Sử dụng Bịt tai EP.172 sẽ vừa có khả năng làm giảm tiếng ồn với NRR 30 dB, vừa có thể nghe ca nhạc, 
nghe tin tức từ sóng phát thanh FM trong dải tần số 88 đến 108 MHZ. 
Chất lượng âm thanh nổi stereo .
EP.172 sử dụng nguồn cung cấp là 2 pin tiểu ( 1,5 Vx2). 
Thời gian sử dụng pin phụ thuộc mức độ ô nhiễm tiếng ồn môi trường và âm lượng khi nghe Radio FM,
thông thường trong khoảng 70 đến 72 giờ.
- Chọn đài FM theo ý muốn bằng cách điều chỉnh núm dò đài trên ốp che tai.
- Điều chỉnh âm lượng nghe bằng núm điều chỉnh phía dưới núm dò đài FM. 
- Kết cấu gọn gàng, chắc chắn, dễ dàng khi mang, khi di chuyển.
Sản phẩm phù hợp tiêu chuần Của Mỹ ANSI S3.19.
Khả năng giảm tiếng ồn : 
Theo tiêu chuẩn ANSI NRR : 30dB.
Theo tiêu chuẩn CE SNR : 25 dB
Xuất xứ: Đài loan

Bịt tai chống ồn EP.107 -51
NRR:27 dB
Tiêu chuẩn: ANSI S3.19
Xuất xứ: Đài Loan

- Hệ thống chống rơi dọc theo trục dẫn
  có băng hấp thu xung lực.
- Hệ thống gồm: 
+ Dây trục dẫn hướng có băng hấp thu xung lực.
+ Khoá hãm tự động di chuyển dọc theo trục dẫn.
+ Dây treo nối giữa khoá hãm và dây nịt toàn thân.
   Khoá hãm có thể di chuyển lên phần trên hoặc
   phần dưới của dây trục dẫn.
   Khi người rơi khoá hãm tự động chốt chặt 
   Iại ngay vị trí khoá hãm nối với dây trục dẫn .
- Đường kính dây trục dẫn 14 -16 mm.

Bịt tai chống ồn đa năng 1435 
NRR: 23dB - Tiêu chuẩn EN352-1
Nhà sản xuất: 3M

 
   Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

ANV-172-058 

ANV-172-058 

MIS-000-738 

ANV-143-056 

ANV-849-203 

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

BỊT TAI CHỐNG ỒN EP.107-51

BIỂN BÁO KHU VỰC CẤM VÀO CHỐNG RƠI DỌC TRỤC DẪN AT849

BỊT TAI CHỐNG ỒN ĐA NĂNG 1435

DÂY LƯNG ATK522 NÚT TAI BỌT XỐP CÓ DÂY 3M-1110

Dây bản polyamide 45 mm. 
2 vòng chữ D bằng thép mạ.
Khoá bụng dễ dàng điều chỉnh. 
Độ bền tĩnh: > 15 kN 
Trọng lượng: 1,10kg. 
Tiêu chuẩn Châu Âu CE EN358 
Xuất xứ: Hàn Quốc

Nút tai bọt xốp có dây 3M-1110
NRR: 29 dB
Nhà sản xuất: 3M

ANV-522-198
ANV-110-049

Mã đặt hàng
Mã đặt hàng

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

Có thể xếp gọn, nhẹ nhàng,
dễ cất giữ
Có 2 ngôn ngữ: Anh, Việt



           ỦNG CHỐNG NƯỚC UN601/T

ANV-601-159

Mã đặt hàng

Vật liệu: nhựa PVC màu trắng
Có lót cốt phía trong.
Cỡ số: 37-38-39-40-41-42-45

ỦNG CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP U690

TCVN 5588- 1991 TCVN 5588- 1991 
Chỉ tiêu kiểm tra theo TCVN
Mỗi sản phẩm có phiếu kiểm nghiệm 
kèm theo. 
Xuất xứ : Việt nam

ANV-690-163

Mã đặt hàng

ỦNG DA GI635- LC

Boot da. 8 cặp lỗ xỏ dây giầy.
Đế chống dầu,chống trơn trượt.
Bu kim loại chống dập ngón chân.

ỦNG DA GI635-AB

ANV-635-154

Mã đặt hàng

Ủng da . 8 cặp lỗ xỏ dây giầy.
Đế chống dầu,chống trơn trượt.
Bu kim loại chống dập ngón chân.
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 Mã sản phẩm Trọng  lượng

MT 2

MT 5

 Mã đặt hàng

MT 3

MT 8

3 kg

5 kg

8 kg

ANV-002-225

ANV-000-228

ANV-000-235

 Mã sản phẩm Trọng  lượng

MFZ 1

MFZ 2

 Mã đặt hàng

MFZ 2

MFZ 2

MFZ 2

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

8 kg

 BÌNH CHỮA CHÁY DẠNG BỘT 

2 kg

ANV-000-235

ANV-000-226

  BÌNH CHỮA CHÁY Co2 XÁCH TAY

    Xuất xứ: Trung Quốc.

    Xuất xứ: Trung Quốc.
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ỦNG CAO SU MŨI THÉP

MIS-000-611
Mã đặt hàng

 
 Được sản xuất
 theo tiêu chuẩn Châu Âu.
 Mũi có tấm thép bảo vệ.
 Có nhiều kích cỡ khác nhau.
 Xuất xứ: Việt Nam

 Mã sản phẩm Cỡ 38 Cỡ 39 Cỡ 40 Cỡ 41 

U.690/HA x x x x 5 

U.690/IEC x x 5 

Điện áp sử dụng (A-C) Điện áp thử (V)
Thời gian thử 1 phút

Dòng điện rò 
(mA)

Dưới 1000 V 5.000 < 9                                                                       

Cỡ 42 U kiễm tra (KV)

ANV-635-155

Mã đặt hàng

35KG BÌNH CHỮA CHÁY DẠNG BỘT 
           CÓ XE ĐẨY MFZ35

 Bình bột chữa cháy BC có xe đẩy.
 Ký hiệu : MFZ35 
                   Trọng lượng bột: 35kg. 
                   Xuất xứ: Trung Quốc.

ANV-350-227

Mã đặt hàng

                                   STT Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Kết qủa

1 2Độ bền kéo đứt (N/cm ) TCVN 4509-1988 2060

2 Độ dãn dài khi đứt (%) TCVN 4509-1988 560

3 Độ dãn dư (%) TCVN 4509-1988 28

4 Độ cứng (Shore A) TCVN 1595-88 55

5
oHệ số lão hóa ở 70  C 

trong 84 h
TCVN 2229-77 0.96

6
Lượng hao mòn thể tích 
(cm3/1.61km)

TCVN 1594-87 2,1

7
Độ trương nở theo khối lượng 
sau khi ngâm trong dung dịch 
axít H2SO4 30% sau 24 giờ (%)

TCVN 2229-77 0,15

ỦNG HOÁ CHẤT CHỐNG A XÍT, KIỀM

Quatest 1 tại Trung tâm kỹ thuật 1.
 số 2001/0615/TN3-CS.
Xuất xứ: Việt Nam.

ANV-680-162

Mã đặt hàng

ỦNG DA GI635-PT

Boot da. 8 cặp lỗ xỏ dây giầy.
Đế chống dầu,chống trơn trượt.
Bu kim loại chống dập ngón chân.

ANV-635-150

Mã đặt hàng
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