






GERMANY IN
Your hand
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kraft form kompakt60 05227703001 wera

kraft form kompakt60 05227703001 wera

ไขควงกันไฟ VDE แบน 4" 05100001001 WERA

ไขควงกันไฟ VDE แบน 4" 05100001001 WERA

คีมปอกฉนวน 1362180 180mm knipex

คีมปอกฉนวน 1362180 180mm knipex

ชุดไขควงลองไฟ

ระดับน้ำ 70TOOLBOX 73 CM 16320 Stabila

ไ 4 นิ้ว 05100085001 wera ไขควงตอกแบน 4 นิ้ว 05100085001 wera

ไขควงตอกแบน 6 นิ้ว 0510087001 WERA

ไขควงตอกแบน 6 นิ้ว 0510087001 WERA

   ใช�สําหรับตอก สกัด และผู้ช่วยที่ดีสําหรับงาน
ส่วนที่ยาก หรือแน่นเป�นพิเศษ อุปกรณ์นี�จะเพิ่มแรง
ทําให้ทํางานได้เร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในใช�งาน ช่วย
เพิ่มแรงบิดในการทํางาน ด้วยด้ามจับถนัดมือช่วยให้
งานของคุณไม่เป�นเรื่องยากอีกต่อไป

     ปากไขควงจะมีลักษณะแบนลาดเอียงไปยังปลาย
สุดของไขควงใช�สําหรับขันหรือคายสกรูหรือตะปูควง
ชนิดต่าง ๆ และด้วยดีไซน์พิเศษ เป�นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของ WERA 

   ชุดไขควงพิเศษ ที่ร่วมมือกันอย่างลงตัว กับ 2
แบรนด์ชั�นนํา อย่าง WERA,RED BULL เหมาะสําหรับ
งานที่ขันด้วย ช่วยเสริมแรงในการทํางาน ไขควง
ชุดนี�ทําจากเหล็กกันสนิมประกอบด้วยทั�งหมด 16 หัว
คุุณสามารถเลือกใช�ได้ตามลักษณะงานขัน เฉพาะงาน
ซ่ึงสามารถใช�กับงานที่ใช�แรงมือหรือใช�กับเครื่องทุ่นแรง
ที่ใช�ไฟฟ�าก็ได้เช่นกัน กระเป๋าที่ถูกออกแบบมา
ใช�งานและเก็บง่าย โดยมีตีนตุ๊กแกติดอยู่ที่ด้านหลัง
กล่องเพื่อให้สามารถติดได้กับทุกสภาพผิว

  ไขควงคุณภาพสูงเพื่องานไฟฟ�าใช�ได้กับไฟ
1000 โวลต์ใช�ได้ แม้ในพื�นที่ในส่วนที่เข้าถึงยาก
ด้วยขนาดปากไขควงขนาดเล็ก เป�นผู้ช่วยอย่างดี
ที่ช่วยให้งานคุณเสร็จเร็วขึ�น ช่วยลดการออกแรงในการ
บิดให้กับผู้ใช�งาน ด้วยผิวของด้ามจับ มีลักษณะเป�น
ผิวที่ขรุขระเพื่อป� องกันการไถลลื่นของไขควง จะช่วยให้
การหยิบใช�และการจับเก็บสะดวกมากขึ�น

   Knipex รุ่นนี�สามารถให้พลังยึดจับชิ�นงานต่างๆ
ได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ใช�งานในบริเวณที่มีพื�นที่จํากัดก็ตาม
เหมาะอย่างยิ่งสําหรับงานบริการ, งานบํารุงรักษา และ
งานซ่อมแซมอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสา-
หกรรมทั่วไป ด้วยก้ามหนีบมีขนาดยาวและแคบ
สามารถเข้าถึงชิ�นงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยโครงสร้าง
หัวและข้อต่อที่มีขนาดบางมากสามารถใช�ยึดจับวัสดุ
ชนิดแบนเรียบได้อย่างมั่นคง ถนัดมือด้วยตําแหน่งพัก
3 จุด ระบบล็อคในตัวบนท่อและน็อตที่ช่วยป� องกันการ
เลื่อนบนชิ�นงานและใช�แรงมือเพียงนิดเดียว
การออกแบบข้อต่อแบบกล่องที่มีความคงทน
แข็งแรงสูงด้วยตัวนําคู่ใช�ยึดจับสลัก
หมุนแบบบานพับได้อย่างแน่นหนา 

    คีมปอกฉนวนที่จะช่วยลดขั�นตอนการทํางาน ของ
ด้วยคีมที่มาพร้อมกับขากรรไกรสําหรับเครื่องนําทาง
ด้วยตาในการปอกตัวหุ้มฉนวนในทางแนวยาวและ
ปรับขนาดได้ง่ายตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟ
หรือลวดเกลียวแบบแข็งพร้อมกับสลักลูกบิดและแป� น
เกลียวล็อค กรรไกรสําหรับตัดสายเคเบิลทองแดงและสาย
เคเบิลอลูมิเนียมมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 15 มม.

ระดับนํ�า stabila ด้วยขนาดที่กะทัดรัดจับถนัดมือ
นี� ผลิตจาดวัสดุอลูมิเนียมอย่างดี นํ�าหนักเบา รูปทรง
ที่เป�นดั�งเดิม ช่วยให้ผู้ใช�หยิบใช�ง่าย ลูกนํ�าใมองเห็นง่าย
ขนาดใช�งาน

ไขควงแบน lasertip 4 นิ้ว 05100043001 WERA

ไขควงแบน lasertip 4 นิ้ว 05100043001 WERA

ระดับน้ำงานหนัก 81S 40 cm 02502 Stabila

ระดับน้ำงานหนัก 81S 40 cm 02502 Stabila

คีมคอมา COBRA หูยีด 8703350 250 mm Knipex

คีมคอมา COBRA หูยีด 8703350 250 mm Knipex

ขนาดเรียวบาง เหมาะสําหรับการเข้าถึงชิ�น
งานได้อย่างสะดวกสบายข้อต่อแบบสลักเกลียว
ให้ความเที่ยงตรงแม่นยําในการใช�งาน และยัง
เป�นคีมที่ปราศจากการสะท้อนกลับแบบรุนแรง
อีกด้วยเครื่องมือเหล็กพิเศษในวัสดุพิเศษ
หลอม ชุบแข็งหลายชั�นด้วยนํ�ามัน





แคลมจับงาน 215701 3.1/4 
TACTIX 2ตัวชุด

มีดอเนกประสงค 2 หัว 475226 TACTIX

มีดอเนกประสงค 2 หัว 
475226 TACTIX

แคลมปจับชิ้นงาน F 215437  1000x120 mm  TACTIX

แคลมปจับชิ้นงาน F 215437  
1000x120 mm  TACTIX

แปรงลวดสแตนเลส 8.1/2 315031 TACTIX

แคลมจับชิ้นงานไนลอน 215721 6 TACTIX

ตะไบแบน 301103 3 ตัวชุด TACTIX

ไขควงบล็อกในกลองแมเหล็ก418321TACTIX

TOOLS with
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ไขควงบล็อกในกลองแมเหล็ก
418321TACTIX

ชุดประแจมัลติฟงชั่น44ชิ้น 900108 TACTIX

ชุดประแจมัลติฟงชั่น44ชิ้น 
900108TACTIX

แคลมปจับงาน 215701 3.1/4 
TACTIX 2ตัวชุด
แคลมป์หนีบขนาดเล็ก รุ่นประหยัด 
สําหรับ หนีบประกบแผ่นไม้ หนีบชิ�นงาน
ที่ทากาวเพื่อยึดให้ชิ�นงานแน่นสนิท เป�น
ชิ�นเดียวกันเหมาะกับ งานเจาะ- ไม้
พลาสติก อเนกประสงค์ ชุดเครื่องมือ 418321 มาพร้อมกล่องใส่

ที่มีแม่เหล็กบริเวณฝากล่อง ทําให้สามารถ
ติดกับวัตถุที่เป�นเหล็กได้ ฝาปิดล็อคแน่นสนิท
และดอกสว่าน 3 แบบให้เลือกใช�งาน หัวบล๊อค
3 ขนาด ( 36 mm )

ชุดตะไบ ที่จะช่วยปรับผิวของชิ�นงานที่
ขรุขระให้เรียบหรือช่วยตกแต่งผิวงาน
เพื่อประกอบชิ�นส่วนเข้าด้วยกัน
การเลือกใช�งานขึ�นอยู่กับ ขนาดของชิ�น
งานรูปร่าง และความละเอียด

แปรงลวดด้ามพลาสติก เส้นลวดทํา
จากเหล็กอย่างดี มีความแข็งแรง
คงทน ใช�งานได้ง่าย และจับได้ถนัดมือ
สามารถขัดในงานที่เข้าถึงยาก และในพื�นที่แคบ
เหมาะกับงานขัด ลบคราบสนิม คราบกัดกร่อน
สี ไพร์เมอร์ และคราบสกปรกต่างๆ

ลังเครื่องมือแบบพับได
320230 TACTIX

ชุดชั้นพรอมกลองอะไหล
47 ชอง 320620 TACTIX

กลองเครื่องมือเหล็ก 
พรอมลิ้นชัก 18.5” 
321111 TACTIX

ด้วยคุณภาพของการผลิต
ระดับโลก มั่นใจในความคงทน
วัสดุเกรดคุณภาพ และดีไซน์
อเมริกัน 100%

ชี�นกล่องใส่อะไหล่ คุณภาพที่
ตอบทุกความต้องการของมืออาชีพ
ด้วยดีไซน์ที่แข็งแรง ทนทาน
ใช�ได้ทั�งแบบตั�งเพื่อนและแบบแขวน

การเก็บเครื่องมือ ไม่เป�น
ปัญหาอีกต่อไปกับลังเครื่องมือ
พับได้ ด้วยช่องใส่ของที่กว้าง
มีมือจับสะดวกต่อการเคลื่อน
ย้าย ลังสามารถพับเก็บได้
ประหยัดพื�นที่การใช�งาน

ใช�สําหรับยึดจับสิ่งของเข้าด้วยกัน
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับช่าง
ช่วยให้งานรวดเร็วและ สร้างความ
ปลอดภัยในการทํางาน ไม่ให้ชิ�นงาน
หลุดลื่นเวลาจับชิ�นงาน สามารถจับ
ชิ�นงานได้หลายชิ�นพร้อมกันใช�งาน
ง่าย ด้วยการบีบมือจับชิ�นงาน

ชุดประแจที่เป�นทั�งประแจขันบล็อก
ที่มาพร้อมกับด้ามฟรี ไว้ขันลูก
บล็อกขนาดต่างๆถึง 11 เบอร์
พร้อมหัวเปลี่ยน สําหรับงานขัน
น็อต หัเปลี่ยนสามารถปรับได้
ทั�ง3/8,1/4 ช่างมไว้รับรองคุ้มชัวร์

มีด2หัว ที่ใช�งานง่ายเพียงมือเดียวกับ
มีดอเนกประสงค์ สามารถใช�งานได้ทั�ง
2 ด้าน พกพาสะดวก ผลิตจากวัสดุ
อย่างดีเป�นได้ทั�ง มีดปอกสายและมีด
ทั่วไป ดัไชน์สวยงาม ช่างมืออาชีพ
อย่างคุณวรมีไว้ติดตัว

แคลมป์สําหรับ ใช�บีบจับชิ�นงาน
ทําจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ปากสําหรับ
จับชิ�นงานทําจากเหล็กหล่อไม่หลุด ใช�
งานทนทานยาวนาน ด้ามจับถนัดมือ
่ช่วยให้จับยึดชิ�นงานได้รวดเร็ว เหมาะกับ
งานที่ไม่ต้องการใช�แรงยึดมากนัก
งานเอนกประสงค์ จับยึดทั่วไป

ตะไบแบน 301103 
3 ตัวชุด TACTIX

แปรงลวดสแตนเลส 8.1/2 
315031 TACTIX

แคลมปจับชิ้นงานไนลอน 
215721 6 TACTIX
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