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Mô tả:
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản.
Chất lượng và độ bền cao.

Thông số kỹ thuật: 
Khả năng khoan: 13 mm. Tốc độ 
không tải: 500min-1. Lưu lượng khí 
vào: vào: 11,12 l/s. Chiều dài: 220 mm. Trọng lượng: 
1,6 kg. Đầu khí vào: 1/4”. Mã đặt hàng: KPT-071-017

1/2” Máy khoan 
model KPT-71

Mô tả:
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản.
Chất lượng và độ bền cao.

Thông số kỹ thuật: 
Khả năng khoan: 13 mm. Tốc độ không tải: 
500min-1. Lưu lượng khí vào: 11,12 l/s. Chiều dài: 
220 mm.220 mm. Trọng lượng: 1,6 kg. Đầu khí vào: 1/4”. 
Mã đặt hàng: KPT-068-016

3/8” Máy khoan 
model KPT-68

KPT-100AL 
100mm

12.000min-1

9.44 l/s
229mm
1.7kg
1/4”1/4”

KPT-100-009

KPT-125A 
125mm
11.000min-1

9.44 l/s
229mm
1.7kg
1/4”1/4”

KPT-125-010

Model
Kích thước đĩa
Tốc độ không tải
Lưu lượng khí vào
Chiều dài
Trọng lượng
Đầu khí vàoĐầu khí vào
Mã đặt hàng

Máy mài góc

Mô tả: 
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản. Chất lượng và độ bền cao
Hoạt động bền bỉ với động cơ linh hoạt. Giảm tiếng ồn

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đĩa: 180 mm. Tốc độ không tải:  7.500 min-1. .Lưu 
lượng khí vào: 17.5 l/s. Chiều dài: 320 mm. Trọng lượng: 3.5 kg
Đầu khí vào: 3/8”. Mã đặt hàng: Đầu khí vào: 3/8”. Mã đặt hàng: KPT-184-011

180mm Máy mài góc 
model KPT-184

6mm Máy mài đầu trụ 
model KPT- 24DGBS

Mô tả:
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản.
Chất lượng và độ bền cao.

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước vành đai: 16 mm.Tốc độ không tải: 20.000 min-1 .Lưu lượng khí vào: 
9.33 l/s. Chiều dài: 139 mm. Trọng lượng: 0,6 kg. Đầu khí vào: 1/4”. Mã đặt hàng:
KPKPT-024-008

Máy mài khuôn 
model GP-8240

Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ máy: 3 mm (1/8")
Tốc độ tối đa: 54.000 vòng/
phút. Trọng lượng tịnh: 0,23 kg
Chiều dài: 132 mm. Đầu khí vào: 1/4"Chiều dài: 132 mm. Đầu khí vào: 1/4"
Kích cỡ ống khí: 5 mm. Áp lực âm thanh: 
84 dBA. Áp lực khí: 90 psi. Độ rung: < 2.5 m/S2

Mô tả: 
Dễ dàng điều khiển tốc độ quay của máy bằng cách vặn 
ống dẫn qua lại một cách nhẹ nhàng. Máy có độ ồn thấp
Động cơ thiết kế chính xác hỗ trợ máy vận hành êm ái. Motor hoạt
động mạnh mẽ.động mạnh mẽ. Tốc độ quay lên đến 52.000 ~ 54.000 vòng/phút.

Mã đặt hàng
GSD-824-167

Thông số kỹ thuật: 
Khả năng vặn bulông: 45 mm. Đầu nối: 1”. Moment cực 
đại: 3.200 Nm. Tốc độ không tải: 2.900 min-1. Lưu lượng khí 
vào: 13,33 l/s. Chiều dài: 392(2”) mm. Trọng lượng: 14,2(2”) kg
Đầu khí vào: 1/2”. Mã đặt hàng: KPT-050-005

1" Súng vặn bu lông đầu dài 
model KPT-50SH 

Mã đặt hàng
GSD-856-121

1/2" Cờ lê cóc hãm 
model GP-856D

Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ đầu cờ lê:
1/2". Khả năng vặn: 
8-13 mm. Lực xoắn tối đa: 
50 ft.lb (68 Nm).50 ft.lb (68 Nm). Trọng lượng tịnh:
1,0 kg. Chiều dài máy: 265 mm. Kích
cỡ đầu khí vào: 1/4". Kích cỡ ống dẫn
khí: 6,5 mm. Áp lực âm thanh: 85 dBA. Áp
lục không khí: 90 psi. Độ rung: <2.5 m/S2

Mô tả:
Cờ lê hoạt động với nhiều tốc độ khác nhau, motor khỏe
Với cần điều khiển làm tăng hay giảm tốc độ dễ dàng.Với cần điều khiển làm tăng hay giảm tốc độ dễ dàng.
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1/2" Cờ lê động lực 
model GW-19D

Thông số kỹ thuật:
Cấu tạo: Búa đôi. Quy cách:
1/2". Khả năng vặn: 16 mm
Lực xoắn cực đại: 400 ft.lb.(543Nm)
TTrọng lượng tịnh: 2,55 kg. Chiều dài: 7.3" 
(185 mm). Kích thước đầu khí vào: 1/4"
Kích cỡ ống dẫn khí: 6.5 mm. Áp suất không
khí: 90 psi

Mô tả: 
Kết cấu máy gọn, có nhiều loại khác nhau với 
các cơ cấu búa khác nhau. Vỏ máy hợp kim 
nhôm, bền, nhẹ. Mô men vặn lớn, tiêu hao khí nhôm, bền, nhẹ. Mô men vặn lớn, tiêu hao khí 
thấp. Dùng trong công nghiệp ô tô, động cơ, 
bảo dưỡng máy nông nghiệp, xe buýt...
Sản phẩm có xuất xứ: Gison - Đài Loan  

Mã đặt hàng
GSD-019-127

1/2" Máy mở bù lon 
model 71-804

Thông số kỹ thuật: 
Quy cách: 1/2" - 250FT-Lbs. Áp suất: 
6.3kg/cm2 (90psi). Tốc độ không tải: 7.000 vòng/
phút. Kích cỡ đầu khí vào: 1/4" NPT, 1/4" BSPT
TTrọng lượng: 2,3 kg. Mã đặt hàng: CRO-718-645
Sản phẩm có xuất xứ: Crossman - Hoa Kỳ

1/2" Súng vặn bu lông 
model KPT-231

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bulông: 16 mm. Đầu 
nối: 1/2”. Moment cực đại: 570 Nm
Tốc độ không tải: 6300 min-1 .Lưu lượng khí 
vào: 9.77 l/s. Chiều dài: 195 mm. Trọng lượng:  
2,5 kg. Đầu khí vào: 1/4”. Mã đặt hàng: 
KPKPT-231-007

Mô tả:
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản nên có chất 
lượng cũng như độ bền an tâm.

1/2" Máy vặn ốc
model DT-1312

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 1/2”. Mômen xoắn 
cực đại: 420 ft-lbs. Mức tiêu thụ không khí: 
7 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT
Chiều dài: 156 mm. Khối lương: 2.5 kg. Mã đặt Chiều dài: 156 mm. Khối lương: 2.5 kg. Mã đặt 
hàng: DKK-131-020

Mô tả:
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất
lượng cao, độ bền bảo đảm, motor máy
hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...

1/2" Máy vặn ốc
model DT-1318

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 1/2”. Mômen xoắn 
cực đại: 420 ft-lbs. Mức tiêu thụ không khí: 
4,2 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT
Chiều dài: 156 mm. Khối lương: 2.6 kg. Mã đặt Chiều dài: 156 mm. Khối lương: 2.6 kg. Mã đặt 
hàng: DKK-131-019

Mô tả:
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất
lượng cao, độ bền bảo đảm, motor máy
hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...

3/4" Cờ lê động lực 
model GW-22N

Thông số kỹ thuật:
Cấu tạo: bu lông ly hợp
Quy cách: 3/4". Khả 
năng vặn: 27 mm. Lực 
xoắn cực đại: 700 ft.lb.(950 Nm)xoắn cực đại: 700 ft.lb.(950 Nm)
Trọng lượng tịnh: 4,8 kg. Chiều dài: 240 mm
Kích thước đầu khí vào: 1/4". Kích cỡ ống 
dẫn khí: 10 mm. Áp suất không khí: 90 psi.
Áp suất âm thanh: 95 dBA. Độ rung: 
3,4 m/S2

Mô tả: 
Bộ điều khiển motor cực mạnh. Nút điều Bộ điều khiển motor cực mạnh. Nút điều 
khiển tốc độ đơn giản. Chế độ đảo chiều
quay. Đầu cờ lê động lục và đuôi máy bọc
nhựa giảm nóng cho máy. Lực xoắn giới
hạn trong khoảng 700 ft-lbs. Sản phẩm
có xuất xứ: Gison - Đài Loan. Mã đặt
hàng: GSD-022-130

3/4" Cờ lê động lực 
model GW-26

Thông số kỹ thuật:
Cấu tạo: 
búa đôi.
Quy cách: 3/4". 
Khả năng vặn: Khả năng vặn: 
32 mm. Lực xoắn cực 
đại: 800 ft.lb.(1.085 Nm)
Trọng lượng tịnh: 5,5 kg. Chiều 
dài: 310 mm. Kích thước đầu khí vào: 
3/8". Kích cỡ ống dẫn khí: 10 mm. Áp 
suất không khí: 90 psi. Áp suất âm thanh: 
98 dBA. Độ rung: 8,2 m/S298 dBA. Độ rung: 8,2 m/S2

Mô tả: 
Thường được dùng trong các ngành công nghiệp nặng. Dùng để vặn bù lông có
kích thước lớn với lực xoắn mạnh. Thiết kế một tay đỡ nằm ngang giúp giữ thăng
bằng khi thao tác. Có 4 chế độ điều khiển lực vặn bằng tay. Thân máy phủ lớp
sơn bạc sáng bóng. Với cấu tạo búa đôi cộng với motor khỏe giúp máy hoạt động
hết công suất. Mã đặt hàng: GSD-026-134
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3/8" Máy vặn ốc
model DT-1802A

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 3/8”. 
Tốc độ quay: 160 vòng/ phút
Mômen xoắn cực đại: 
45 ft-lbs. Mức tiêu 45 ft-lbs. Mức tiêu 
thụ không 
khí: 

16 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. Chiều dài: 254 mm. Khối 
lương: 1,25 kg. Mã đặt hàng: DKK-180-023
Mô tả:
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất lượng cao, độ bền bảo 
đảm, motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...đảm, motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...

3/4" Máy vặn ốc
model DT-1320

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 3/4”. 
Tốc độ quay: 160 vòng/ phút
Mômen xoắn cực đại: 1.500 ft-lbs. 
Mức tiêu thụ không khí: 9 CFM. Mức tiêu thụ không khí: 9 CFM. 
Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. Chiều dài: 
229 mm. Khối lương: 5,0 kg. Mã đặt hàng: 
DKK-132-016. Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ 
Nhật Bản đạt chất lượng cao, độ bền bảo 
đảm, motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...
Dùng để vặn bu lông xe tải, tàu... Thường dùng trong ngành công 
nghiệp nặng như cơ khí, sửa chữa xe, tàu. Sản phẩm được nhập nghiệp nặng như cơ khí, sửa chữa xe, tàu. Sản phẩm được nhập 
trực tiếp từ Nhật Bản nên có giá hết sức cạnh tranh.

1/4" Máy vặn ốc
model DT-1803

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 1/4”. Tốc độ quay: 230 vòng/ 
phút. Mômen xoắn cực đại: 30 ft-lbs. Mức tiêu thụ 
không khí: 10 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. 
Chiều dài: 165 mm. Khối lương: 0,5 kg. Mã đặt hàng: Chiều dài: 165 mm. Khối lương: 0,5 kg. Mã đặt hàng: 
DKK-180-021. Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản 
đạt chất lượng cao, độ bền bảo đảm, motor máy hoạt động 
mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...

1" Máy vặn ốc
model DT-1333

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 1”. Mômen xoắn 
cực đại: 1.200 ft-lbs. Mức tiêu thụ không 
khí: 12 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. 
Khối lương: 6,5 kg. Mã đặt hàng: Khối lương: 6,5 kg. Mã đặt hàng: DKK-133-015. 

Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất 
lượng cao, độ bền bảo đảm. Thiết kế tay cầm
phụ nằm ngang giúp giữ thăng bằng khi cầm 
máy, motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm 
tiếng ồn...Cấu tạo thân máy chắc chắn.

1" Máy vặn ốc
model DT-1334

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 1”.
Mômen xoắn cực đại: 2.500 
ft-lbs. Mức tiêu thụ không khí: 
60 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/2” NP60 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/2” NPT. Chiều dài: 470 mm 
Khối lương: 12 kg. Mã đặt hàng: DKK-133-014. 
Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất lượng cao, độ bền bảo đảm, 
motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...Cấu tạo thân máy chắc chắn.

3/4" Súng vặn bu lông
model GW-20K

Bộ dụng cụ gồm:
1 Súng vặn bu lông
3/4” (GW-24D).
8 đầu tuýp: 26 ~ 38
mm. 1 đầu nối khímm. 1 đầu nối khí
1 hộp đựng dầu. 1 hộp 
đựng máy bằng nhựa 
plastic. Mô tả:
Dễ dàng bảo quản khi 
sử dụng. Nút thay đổi
tốc độ máy đơn giản.
Chế độ đảo chiều quayChế độ đảo chiều quay
Thiết kế motor quay
mạnh mẽ. Cấu tạo máy
kiểu búa ly hợp cho 
lực xoắn cao nhất và
giảm tiếng ồn, giảm
độ rung. Mã đặt hàng:
SUN-200-094SUN-200-094

Mã đặt hàng
GSD-019-127

3/4" Súng vặn bu lông 
model KPT-285P

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bulông: 25 mm. Đầu 
nối: 3/4”. Moment cực đại: 1.500 Nm
Tốc độ không tải: 5.500 min-1 .Lưu lượng khí 
vào: 14,2 l/s. Chiều dài: 220 mm.vào: 14,2 l/s. Chiều dài: 220 mm. Trọng lượng:  
5,5 kg. Đầu khí vào: 3/8”. Mã đặt hàng: 
KPT-285-002. Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ 
Nhật Bản nên có chất lượng cũng như độ bền an 
tâm. Thiết kế motor máy mạnh mẽ.

3/8" Súng vặn bu lông 
model KPT-12W

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bulông: 10 mm. Đầu nối: 3/8”. 
Moment cực đại: 120 Nm. Tốc độ không tải: 
12.000 min-1 .Lưu lượng khí vào: 5,06 l/s. Chiều dài: 
138 mm.138 mm. Trọng lượng: 1,3 kg. Đầu khí vào: 1,4”. 
Mã đặt hàng: KPT-012-006. 

Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản nên có chất 
lượng cũng như độ bền an tâm. Thiết kế motor máy mạnh 
mẽ. Súng thường được dùng trong các ngành công nghiệp
nặng như: sửa chữa ôtô, tàu thủy... dùng để vặn bu lông,
ốc tán...Motor máy thiết kế khỏe khoắn.



D-04

DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY VẶN ỐC

D
ụng cụ dùng khí nén / M

áy vặn ốc

3/8" Máy vặn ốc
model DT-1303

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 3/8”. Mômen xoắn 
cực đại: 75 ft-lbs. Mức tiêu thụ không khí: 
3 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT
Chiều dài: 127 mm. Khối lương: 1,14 kg. Chiều dài: 127 mm. Khối lương: 1,14 kg. 
Mã đặt hàng: DKK-130-018.
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất
lượng cao, độ bền bảo đảm, motor máy hoạt 
động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...

3/8" Máy vặn ốc
model DT-1308

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 3/8”. 
Mômen xoắn cực đại: 200 ft-lbs. Mức 
tiêu thụ không khí: 3,8 CFM. Kích
 thước ống dẫn khí: 1/4” NP thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. Chiều 
dài: 130 mm. Khối lương: 1,8 kg. 
Mã đặt hàng: DKK-130-017.

Mô tả: 
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt 
chất lượng cao, độ bền bảo đảm, motor 
máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn.

3/8" Máy vặn ốc
model DT-1802

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 3/8”. 
Tốc độ quay: 160 vòng/phút. 
Mômen xoắn cực đại: 45 ft-lbs. Mức 
tiêu thụ không khí: 16 CFM. Kích  thước ống 
dẫn khí: 1/4” NPT. Chiều dài: 254 mm. Khối lương: 
1,25 kg. Mã đặt hàng: 1,25 kg. Mã đặt hàng: DKK-180-022.

Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt 
chất lượng cao, độ bền bảo đảm, motor 
máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn.

1/2" Máy vặn vít
model KPT-1175

Thông số kỹ thuật:
Đầu nối: 1/2”. Moment cực đại: 170 Nm. Tốc độ không tải: 
160 min-1 .Lưu lượng khí vào: 8,76 l/s. Chiều dài: 254 mm. 

Trọng lượng: 1,2 kg. Đầu khí vào: 1,4”. Mã đặt hàng: KPT-117-013. 

Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản nên có chất lượng cũng như độ bền an 
tâm. Thiết kế motor máy mạnh mẽ. Súng thường được dùng trong các ngành công 
nghiệp nặng như: sửa chữa ôtô, tàu thủy... dùng để vặn bu lông, ốc tán...

Máy vặn vít
model KPT-SD110

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn: 6,0 mm. Moment cực đại: 5 - 15 Nm. 
Tốc độ không tải: 2.200 min-1 .Lưu lượng khí vào: 
5.,06 l/s. Chiều dài: 205 mm. Trọng lượng: 1,2 kg. 
Đầu khí vào: 1,4”. Mã đặt hàng: KPT-110-014.

Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản nên có chất lượng 
cũng như độ bền an tâm.cũng như độ bền an tâm. Thiết kế motor máy mạnh mẽ. Súng 
thường được dùng trong các ngành công nghiệp nặng như: 
sửa chữa ôtô, tàu thủy... dùng để vặn bu lông, ốc tán...Máy
được bảo hành trong thời gian 6 tháng. 

Máy vặn vít
model KPT-SD120

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn: 6,0 mm. Moment cực đại: 5 - 15 Nm. Tốc độ không tải: 1.800 min-1 .
Lưu lượng khí vào: 5.,06 l/s. Chiều dài: 250 mm. Trọng lượng: 1,1 kg. Đầu khí vào: 
1,4”. Mã đặt hàng: KPT-120-015.

Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản nên có chất lượng cũng như độ bền an 
tâm. Thiết kế motor máy mạnh mẽ. Súng thường được dùng trong các ngành công 
nghiệp nặng như: sửa chữa ôtô, tàu thủnghiệp nặng như: sửa chữa ôtô, tàu thủy... dùng để vặn bu lông, ốc tán...Máy được 
bảo hành trong thời gian 6 tháng. 

Mã đặt hàng: MIS-005-461

Máy bắn vít hơi 
model GP-866

Thông số 
kỹ thuật:
Cấu tạo: Chịu 
va đập. Quy cách:
4 mm ~ 5 mm. Kích
thước đầu vặn: 1/4”.
Tốc độ không tải: Tốc độ không tải: 
8.000 vòng/phút. Trọng 
lượng tịnh: 0,68 kg. Chiều dài: 
190 mm. Kích thước đầu khí vào: 
1/4". Kích cỡ ống dẫn khí: 6,5 mm. Áp 
suất không khí: 90 psi. Áp suất âm thanh: 
86 dBA. Độ rung: 2,5 m/S2

Cấu tạo máy nhỏ, gọn, trọng lượng nhẹ,
lực xoắn mạnh. Các khớp ly hợp mạnh mẽ 
     giúp động cơ máy hoạt động trơn tru. 
    Với nhiều tốc quay khác nhau. Cấu
    tạo của máy là dạng búa đôi, 
   chế độ đảo chiều quay. Mã 
           đặt hàng: GSD-866-168.

5 mm Máy bắn vít
model ARC-5S

Mô tả:
Thân máy làm từ hợp
kim sáng bóng, chống
gỉ sét. Sản phẩm có
xuất xứ: Puncham -xuất xứ: Puncham -
Đài Loan. Bảo hành
trong thời gian 3
tháng.

Tốc độ quay: 9.000 vòng/phút. Lực xoắn: 12,5 ± 10% 
N.M. Chiều dài: 156 mm. Trọng lượng: 0,6 kg. Lượng 
khí tiêu thụ: 0.25 M3/min. Áp suất khí: 6 kg/cm2 
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DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY VẶN ỐC - MÁY ĐÁNH BÓNG
D
ụng cụ dùng khí nén / M

áy vặn ốc -  M
áy đánh bóng

Thông số kỹ thuật:
Áp suất không khí: 90 psi. Mức tiêu thụ 

không khí: 12 CFM. Lực xoắn tối đa:
2.500 ft/lbs (3.390 N.M). Tốc độ không
tải: 3.000 vòng/phút. Đầu nối ống khí dẫn:
1/2” (N)PT. Kích thước ống dẫn khí: 1/2”.
TTrọng lượng: 13,9 kg (30,8 lbs).

Mã đặt hàng: MIS-681-470

1" Máy mở Bulong 
model PH681N8 

Máy vặn vít
model ARC-6H

Thông số kỹ thuật:
Tốc độ quay: 8.500 vòng/phút. Lực xoắn: 22,2 ± 10% N.M. Chiều dài: 
200,5 mm. Trọng lượng: 1,0 kg. Lượng khí tiêu thụ: 0.25 M3/min. Áp suất 
khí: 6 kg/cm2 . Mã đặt hàng: MIS-006-462. Bảo hành 3 tháng

Máy vặn vít
model ARC-8H 

Thông số kỹ thuật:
Tốc độ quay: 8.500 vòng/phút. Lực xoắn: 27,5 ± 10% N.M. Chiều dài: 
202 mm. Trọng lượng: 1,0 kg. Lượng khí tiêu thụ: 0.25 M3/min. Áp suất 
khí: 6 kg/cm2 . Mã đặt hàng: MIS-008-463. Bảo hành 3 tháng

Loại máy: Xoay vòng
Độ ồn: 85 dBA

Áp lực khí: 90 psi
Độ rung: < 2.5 m/sec2
Kích thước đĩa mài : 2"
Trọng lượng: 0,66 kg
Chiều cao: 76 mmChiều cao: 76 mm
Chiều dài: 152 mm

Mức tiêu thụ khí: 0.30 m3/min
Tốc độ tối đa: 15.000 vòng/phút
Kích thước đầu nối khí: 1/4"

Kích cỡ ống dẫn khí: 5.0 mm (I.D.)
Mã đặt hàng: GSD-823-027

2" Máy đánh bóng góc loại nhỏ 
model GP-823A

Mã đặt hàng
MIS-665-469

5” Máy chà nhám
model PH665C

Trọng lượng: 0.73 kg. Tốc độ
không tải:
10.000
vòng/phút
Mức tiêuMức tiêu
thụ không 
khí: 3 CFM.
Đầu khí vào: 1/4”.
Máy chà nhám của Puncham - Đài Loan
dùng để đánh bóng các bề mặt với nhiều
chất liệu khác nhau. Máy có kích
thước nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng thaothước nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng thao
tác, tạo bề mặt hết sức nhẵn
sau khi dùng máy chà nhám
PH665C. Dùng nhiều trong
ngành thủ công mỹ nghệ.

5” Máy chà nhám
model PH665

Thông số kỹ thuật:
Trọng lượng: 0,66 kg. Tốc độ
không tải: 10.000 vòng/phút
Mức tiêu thụ không khí: 3 CFM.
Đầu khí vào: 1/4”.Đầu khí vào: 1/4”.

Mô tả: 
Máy chà nhám của 
Puncham - Đài Loan
dùng để đánh bóng 
các bề mặt với nhiều
chất liệu khác nhau. Máy có 
kích thước nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng thao tác, tạo bề mặt hết sức nhẵn sau kích thước nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng thao tác, tạo bề mặt hết sức nhẵn sau 
khi dùng máy chà nhám PH665C. Dùng nhiều trong ngành thủ công mỹ 
nghệ, sửa chữa, đánh bóng ô tô, xe máy trước khi sơn.
Mã đặt hàng: MIS-665-468

7" Máy đánh bóng
model GP-829

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đĩa: 7". Trục máy: 5/8"-11
Tốc độ không tải: 2.000 vòng/phút
Trọng lượng: 2,60 kg. Chiều dài: 190 mm.
Mức tiêu thụ khí: 0,45 mMức tiêu thụ khí: 0,45 m3/min. Đầu khí 
vào: 1/4". Kích cỡ ống dẫn khí: 6,5 mm. 
Độ ồn: 81 dBA. Áp suất khí: 90 psi. Độ 
rung: < 2.5 m/S2. Mã đặt hàng: 
GSD-829-024

Mô tả:
Dùng để đánh bóng bề 
mặt trước khi sơn trong mặt trước khi sơn trong 
ngành ô tô, xe máy...
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DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY ĐÁNH BÓNG - SÚNG PHUN SƠN

D
ụng cụ dùng khí nén / M

áy đánh bóng - Súng phun sơ
n

Thông số kỹ thuật:
Kích thước máy: 5/8"-11, M14. Kích thước đĩa: 7". Tốc độ không tải: 
2.500 vòng/phút. Trọng lượng: 2,25 kg. Chiều dài: 382 mm. Mức tiêu thụ 
khí: 0,45 m3/min. Đầu khí vào: 1/4". Kích thước ống dẫn khí: 6,5 mm. Độ 
ồn: 95 dBA. Áp suất không khí: 90 psi. Độ rung: < 2.5 m/S2.

Mô tả: 
Kết cấu máy nhỏ gọn, vỏ máy bằng hợp kim nhôm, bền, nhẹ. Kết cấu Kết cấu máy nhỏ gọn, vỏ máy bằng hợp kim nhôm, bền, nhẹ. Kết cấu 
không dùng bánh răng giúp máy vận hành êm và công suất lớn. Các chi 
tiết được nhiệt luyện có độ bền và khả năng chịu mài mòn cao. Dùng để 
đánh bóng bề mặt chi tiết sau khi sơn trong ngành ô tô, xe máy
Mã đặt hàng: GSD-830-023

7" Máy đánh bóng 
model GP-830 

Thông số kỹ thuật:
Kích thước máy: 5/8"-11, M14. Kích thước đĩa: 7". Tốc độ không tải: 
4.500 vòng/phút. Trọng lượng: 2,25 kg. Chiều dài: 370 mm. Mức tiêu thụ 
khí: 0,45 m3/min. Đầu khí vào: 1/4". Kích thước ống dẫn khí: 6,5 mm. Độ 
ồn: 97 dBA. Áp suất không khí: 90 psi. Độ rung: < 2.5 m/S2.

Mô tả: 
Kết cấu máy nhỏ gọn, vỏ máy bằng hợp kim nhôm, bền, nhẹ. Kết cấu Kết cấu máy nhỏ gọn, vỏ máy bằng hợp kim nhôm, bền, nhẹ. Kết cấu 
không dùng bánh răng giúp máy vận hành êm và công suất lớn. Các chi 
tiết được nhiệt luyện có độ bền và khả năng chịu mài mòn cao. Dùng để 
đánh bóng bề mặt chi tiết sau khi sơn trong ngành ô tô, xe máy
Mã đặt hàng: GSD-829-024

7" Máy đánh bóng 
model GP-829 

Model
70-712
70-713
70-714
70-715
70-716
70-71770-717
70-718

Mã đặt hàng
CRO-707-653
CRO-707-654

--
--

CRO-707-655
CRO-707-656CRO-707-656

--

Kích cỡ đầu phun
1.2m/m
1.5m/m
1.8m/m
1.2m/m
1.5m/m
2.0m/m2.0m/m
1.2m/m

Cỡ bình
400 cc
400 cc
400 cc
700 cc
700 cc
1000 cc1000 cc
--

Trọng lượng
0,9 kg
0,9 kg
0,9 kg
1,1 kg
1,2 kg
1,2 kg1,2 kg
0,8 kg

Súng phun sơn 
Crossman với kiểu 
dáng hiện đại, được 
làm từ hợp kim nhôm sáng 
bóng. Áp lực phun cao làm bề 
mặt phun được nhẵn đẹp hơn, 
sơn được phủ đều hơn.sơn được phủ đều hơn.

Súng phun sơn

1.000cc Súng phun sơn 
model 70-710

Súng phun sơn Crossman với kiểu dáng
hiện đại được làm từ hợp kim nhôm
sáng bóng chống gỉ sét.

Thông số kỹ thuật:
Áp lực phun: 1,5 ~ 3,5 kg/cm2 (20 ~ 50 psi) 
Kích cỡ đầu nối khí: 1/4" NPT, 1/4" BSPT
Cỡ bình phun: 1.000 cc. Cỡ đầu phun: 1,2 m/m
Trọng lượng: 0,8 kg. Mã đặt hàng: CRO-707-652

Hình ảnh mang tính minh họa

Súng phun sơn 
model W71-11G

Với kiểu dáng khá mới mẻ và cải
tiến so với những phiên bản trước.
Súng phun sơn với bình sơn thiết
kế nằm phía trên súng tạo áp lực
xuống phía dưới đầu phun tạoxuống phía dưới đầu phun tạo
ra một lực phun vừa đủ mạnh 
giúp sơn phun ra được đều hơn
Toàn bộ súng phun sơn được chế
tạo từ hợp kim nhôm nên có trọng
lượng nhẹ và có độ sáng bóng rất
bắt mắt. Với những kỹ thuật tiên tiến
của Nhật Bản súng phun sơn Iwatacủa Nhật Bản súng phun sơn Iwata
là sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Dung tích bình 
chứa sơn là 0,45 lít. Kích cỡ đầu phun sơn: 
1,3 m/m. Độ rộng phủ sơn: 25,5 cm. Xuất xứ:
IWATA - Nhật Bản. Mã đặt hàng: SUN-711-051

KIỂU DÁNG
HIỆN ĐẠI

Súng phun sơn 
model W77-11G

Thông số kỹ thuật:
Độ rộng đầu phun: 
1,5 mm
Dung tích bình chứa: 
0,45 lít0,45 lít
Độ rộng phủ sơn: 
25,5 cm
Trọng lượng:
550 gram
Mã đặt hàng: 
SUN-771-050
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DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY VẶN ỐC - MÁY DẬP GHIM
D
ụng cụ dùng khí nén / M

áy vặn ốc - M
áy dập ghim

Model
71-621

Mã đặt hàng
CRO-716-649

Loại
1013J

Trọng lượng
0,96 kg

Súng bắn đinh 
model 71-621

Đặc tính:
• Dòng khí trong buồng của máy thiết kế 
mạnh mẽ, lan tỏa nhanh, trọng lượng nhẹ
• Máy có thể giữ cân bằng khá chuẩn
• Có độ bền khá cao
• Cán cầm bằng cao su mềm giúp cầm cảm 
thấy thoải máithấy thoải mái
• Các dãy đinh ghim có thể gắn nối tiếp nhau 

 
 

Ứng dụng:
• Dùng trong gia đình hay các ngành công nghiệp • Dùng trong việc trang trí cũng 
như sửa chữa ôtô • Dùng để dập ghim các bảng cacton • Dùng để nối các tấm 
thảm lại với nhau • Bấm các lớp gỗ mỏng • Đồ nội thất trong gia đình • Các thùng 
cacton, các bảng hiệu...

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,2 x 0,6 mm 
• Gauge: 20 (0,9 mm) 
• Chiều dài đinh: 6, 8, 10, 13 mm (1/4, 5/16", 3/8", 1/2")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi) 

Model
71-601

Mã đặt hàng
CRO-716-651

Chiều dài đinh
30 mm

Loại
F18/30

Trọng lượng
1,26 kg

Súng bắn đinh 
model 71-601

Đặc tính:
• Dòng khí trong buồng của máy thiết kế 
mạnh mẽ, lan tỏa nhanh, trọng lượng nhẹ
• Máy có thể giữ cân bằng khá chuẩn
• Có độ bền khá cao
• Cán cầm bằng cao su mềm giúp cầm cảm 
thấy thoải máithấy thoải mái
• Các dãy đinh ghim có thể gắn nối tiếp nhau 

 
 

Ứng dụng:
• Dùng trong gia đình hay các ngành công nghiệp • Dùng trong việc trang trí cũng 
như sửa chữa ôtô • Dùng để dập ghim các bảng cacton • Dùng để nối các tấm 
thảm lại với nhau • Bấm các lớp gỗ mỏng • Đồ nội thất trong gia đình • Các thùng 
cacton, các bảng hiệu...

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,26 x 1,05 mm
• Gauge: 18 (1,2 mm) 
• Chiều dài đinh: 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm
(5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1-3/16")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi) 

Model
71-612

Mã đặt hàng
CRO-716-647

Loại
1022J

Cỡ đinh ghim
11,2 mm

Trọng lượng
1,35 kg

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,2 x 0,6 mm 
• Gauge: 20 (0,9 mm) 
• Chiều dài đinh: 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 mm
(5/32", 1/4”, 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi) 

Súng bắn đinh 
model 71-612        

Model
71-611

Mã đặt hàng
CRO-716-646

Loại
422J

Cỡ đinh ghim
5,2 mm

Trọng lượng
1,35 kg

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,2 x 0,6 mm 
• Gauge: 20 (0,9 mm) 
• Chiều dài đinh: 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 mm
(1/4, 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi) 

Súng bắn đinh 
model 71-611        

Model
71-613

Mã đặt hàng
CRO-716-648

Loại
425J

Cỡ đinh ghim
5,2 mm

Trọng lượng
1,35 kg

Ứng dụng:
Dùng trong gia đình hay 
các ngành công nghiệp. 
Dùng trong việc trang trí 
cũng như sửa chữa ôtô. 
Dùng để dập ghim các bảng 
cacton. Dùng để nối các tấm cacton. Dùng để nối các tấm 
thảm lại với nhau. Bấm các lớp 
gỗ mỏng. Đồ nội thất trong gia đình. Các thùng cacton, các bảng 
hiệu...

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,2 x 0,6 mm 
• Gauge: 20 (0,9 mm) 
• Chiều dài đinh: 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 
25 mm 
(1/4, 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8", 1" )
• Áp suất khí: 4 kg/cm• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 
(60 psi ~ 100 psi) 

Súng bắn đinh 
model 71-613

Thông số kỹ thuật:
• Kích cỡ đinh: 1,26 x 1,05 mm
• Chiều dài tối đa của đinh: 50 mm
• Gauge: 18 (1,2mm)
 • Chiều dài đinh: 10, 12, 15, 20, 25, 
30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm
(3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1", 1-3/16", 1-1/4", (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1", 1-3/16", 1-1/4", 
1-3/8", 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 
(60 psi ~ 100 psi)
• Loại máy: F18/50 • Trọng lượng:
1,31 kg
• Mã đặt hàng: CRO-716-650

Súng bắn đinh 
71-631



D-08

DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY DẬP GHIM

D
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Mã đặt hàng
MIS-040-460

Súng bắn đinh
model 9040S

Thông số kỹ thuật:
。Kích cỡ đinh: 1,25 x 1,0 mm
。Chiều dài tối đa của đinh: 40 mm
。Gauge (A x B): 18 (1,2mm)
。Chiều dài tối thiểu của đinh: 13 mm
。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。。Loại máy: 90/40-S
。Kích cỡ máy: 315 x 83 x 238 mm
。Trọng lượng: 1,8 kg

Dùng để dập ghim các khung hình, sàn gỗ. Khung 
cửa sổ, cửa cái bằng gỗ. Hộp đựng cũng như vỏ 
sọt...Khung giường, đồ nội thất. Mộng, các khe gỗ ...

Súng bắn đinh
model P625

Dùng để dập ghim các khung 
hình, sàn gỗ. Khung cửa sổ, 
cửa cái bằng gỗ. Hộp đựng 
cũng như vỏ sọt...Khung 
giường, đồ nội thất. Mộng, giường, đồ nội thất. Mộng, 
các khe gỗ ...

Thông số kỹ thuật:
。Loại máy: P-625
。Mã đặt hàng: MIS-625-467
。Kích cỡ đinh: 13, 16, 19, 22, 25 mm (1/2”, 5/8”, 3/4”,
 7/8”, 1”)
。Đường kính đinh: φ 0,64 mm
。。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。Kích cỡ máy: 200 x 41 x 152 mm
。Trọng lượng: 0,95 kg

Thông số kỹ thuật:
。Loại máy: 1025J
。Mã đặt hàng: MIS-025-464 
。Kích cỡ đinh: 1,2 x 0,6 mm
。Chiều dài tối đa của đinh: 25 mm
。Chiều dài tối thiểu của đinh: 10 mm
。。Gauge: 20 (0,9mm)
。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。Kích cỡ máy: 169 x 63 x 220 mm
。Trọng lượng: 1,38 kg

Thông số kỹ thuật:
。Loại máy: 18/30
。Mã đặt hàng: MIS-830-466 
。Kích cỡ đinh: 1,2 x 1,0 mm
。Chiều dài tối đa của đinh: 30 mm
。Chiều dài tối thiểu của đinh: 10 mm
。。Gauge: 18 (1,2mm)
。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。Kích cỡ máy: 243 x 63 x 179 mm
。Trọng lượng: 1,31 kg

Thông số kỹ thuật:
。Loại máy: F425J 
。Mã đặt hàng: MIS-425-465 
。Kích cỡ đinh: 1,2 x 0,6 mm
。Chiều dài tối đa của đinh: 25 mm
。Chiều dài tối thiểu của đinh: 13 mm
。。Gauge: 18 (1,2mm)
。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。Kích cỡ máy: 168 x 63 x 220 mm
。Trọng lượng: 1,31 kg

Súng bắn đinh
Dùng để dập ghim các khung hình, sàn gỗ. Khung 
cửa sổ, cửa cái bằng gỗ. Hộp đựng cũng như vỏ 
sọt...Khung giường, đồ nội thất. Mộng, các khe gỗ ...

Máy bắn đinh 
model GP-422J

Đầu bắn đinh: 5.2 mm
Kích cỡ đinh: 1.20  x 
0.60  x (10 L. ~ 22 L.)
Trọng lượng: 1,10 kg
Kích thước máy:Kích thước máy:
250 L. x 170 H. x 55 W.
Khả năng bắn: 100 pc
Độ ồn: 97 dBA
Áp suất khí: 60 ~ 90 psi
Độ rung: 97 m/S2 Mã đặt hàng: GSD-422-169

180mm Máy chà nhám 
model KPT-370

Thông số kỹ thuật:
Kích thước băng: 180 mm
Tốc độ không tải: 16.000 min-1

Lưu lượng khí vào: 10,78 l/s
Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT
Chiều dài: 275 mm
Khối lượng: 0,8 kgKhối lượng: 0,8 kg
Mã đặt hàng: KPT-370-012
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10mm Máy chà nhám 
model DT-2710

Thông số kỹ thuật:
Kích thước băng: 10 x 330 mm
Tốc độ băng: 1.100 m/ph
Mức tiêu thụ không khí: 6 CFM
Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPKích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT
Chiều dài: 165 - 280 mm
Khối lượng: 0,8 kg
Mã đặt hàng: DKK-271-005

20mm Máy chà nhám 
model DT-2820

Thông số kỹ thuật:
Kích thước băng: 20 x 520 mm
Tốc độ băng: 2.500 m/ph
Mức tiêu thụ không khí: 15 CFM
Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPKích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT
Chiều dài: 360 mm
Khối lượng: 1,4 kg
Mã đặt hàng: DKK-280-006

5/6” Máy chà nhám 
model DT-2107

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đế chà: 
125 mm hoặc 150 mm
Tốc độ quay: 9.000 
vòng/phút. Mức tiêu vòng/phút. Mức tiêu 
thụ không khí: 9 CFM
Kích thước ống dẫn khí: 
1/4” NPT. Chiều dài: 185 mm
Khối lượng: 1,93 kg. Mã đặt hàng: DKK-210-011

5/6” Máy chà nhám 
model DT-2107-6

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đế chà: 
125 hoặc 150 mm
Tốc độ quay: 9.000 
vòng/phút. Mức tiêu vòng/phút. Mức tiêu 
thụ không khí: 13 CFM
Kích thước ống dẫn khí: 
1/4” NPT. Chiều dài: 185 mm
Khối lượng: 1,0 kg. Mã đặt hàng: DKK-210-012

Máy chà nhám 
model DT-2328

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đế chà: 
90 x 165 mm
Tốc độ quay: 8.000 
vòng/phút. Mức tiêu vòng/phút. Mức tiêu 
thụ không khí: 6 CFM
Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. Chiều dài: 175 mm
Khối lượng: 1,7 kg. Mã đặt hàng: DKK-232-013
Mô tả:
Máy thường được dùng để chà nhẵn hoặc làm bóng vật
như cạnh bàn, ghế...Sử dụng trong các ngành thủ công
mỹ nghệ, chế biến gỗ... Sản phẩm có xuất xứ: Daikoku - mỹ nghệ, chế biến gỗ... Sản phẩm có xuất xứ: Daikoku - 
Nhật Bản, chất lượng bảo đảm.

KPT-F6
KPT-006-019
25 mm
22 mm
6,74 l/s
410 mm
2,6 kg2,6 kg
1/4”

Model
Mã đặt hàng
Đường kính bó
Chu trình gõ
Lưu lượng khí vào
Chiều dài
TTrọng lượng
Đầu khí vào

KPT-F4
KPT-006-019
20 mm
12 mm
4,17 l/s
39 mm5
2,7 kg2,7 kg
1/4”

Model
Mã đặt hàng
Đường kính bó
Chu trình gõ
Lưu lượng khí vào
Chiều dài
TTrọng lượng
Đầu khí vào

Súng gõ rỉ sét

Máy cưa
model DT-7718

Thông số kỹ thuật:
Tốc độ quay: 10.000 vòng/phút. Mức 
tiêu thụ không khí: 4 CFM. Kích thước 
ống dẫn khí: 1/4” NPT. Chiều dài: 
235 mm. Khối lượng: 1,0 kg. Mã đặt 
hàng: DKK-771-001

Máy gõ rỉ, đánh vảy hàn 
model DNS-45

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đầu kim: 3 mm. Số lượng 
đầu kim: 19. Khoảng chạy của piston: 
31 mm. Mức tiêu thụ không khí: 9 CFM
Kích thước ống dẫn khí : 1/4” NPT
Khối lượng: 2,6  kg. Mã đặt hàng: 
DKK-771-001. Mô tả:DKK-771-001. Mô tả: Thường được 
dùng để gõ các gỉ sét lâu ngày bám trên
thiết bị máy móc. Sử dụng trong các
ngành công nghiệp như chế tạo ôtô, cơ 
khí, tàu thủy....

Bộ dụng cụ gồm: súng hơi 1/2'', súng ngang 3/8'', 
búa khí, đầu nối đực, đầu nối cái, đầu nối nhanh 
cái, đầu tròn mâm bánh xe, đầu cặp vòi bơm 
bánh xe, Ống nối đực, Ống nối cái, 3 đầu (bằng 
nhựa, an toàn và áp suất cao), cờ lê lục giác, 
đầu điểm, ống nối điểm, 3 đục, sung hơi, dụng 
cụ châm dầu bằng khí nén, băngcụ châm dầu bằng khí nén, băng Teflon, thanh 
nối 1/2'' đến 3'', đầu nối 3/8'' đến 1/2'', đầu nối lục
giác, 6 đầu lục giác, 10 ống đếu, phểu, và vali 
đựng. Mã đặt hàng: SUN-932-074

Bộ dụng cụ khí có hộp đựng 
model 93217-0VGA

Forch
15 m Cuộn dây hơi tự rút

Giữ cho xưởng của bạn 
thật ngăn nắp, an toàn và 
chuyên nghiệp. Có lò xo 
tự động cuốn ống trở lại
khi không dùng. Có lớp 
bố nên chịu được áp bố nên chịu được áp 
suất cao. Mã đặt hàng: 
FOR-000-012

Máy nén khí Pitong 
model B7000/500CT

Mô tả:
Các máy nén khí dùng để cung cấp khí có áp 
suất cao cho các hệ thống máy công nghiệp để 
vận hành chúng, để khởi động động cơ có công 
xuất lớn, để chạy động cơ khí nén hoặc các máy 
móc, thiết bị của nhiều chuyên ngành khác...
Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 10 HP (7,5 KW)
Lưu lượng khí: 1.210 l/min (54,3 c.f.m.)
Tốc độ: 816 rpm
Bình chứa: 500 lít

Mã đặt hàng

SUN-700-058


	D-01
	D-02
	D-03
	D-04
	D-05
	D-06
	D-07
	D-08
	D-09

