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Klein Tools ก่อตั้งขึ้นในปี 1857 โดย Mathias Klein ผู้อพยพ 

ชาวเยอรมัน ผู้เริ่มธุรกิจเครื่องมือช่างเมื่อช่างซ่อมสายได้น�าคีมตัด 

ด้านข้างที่ช�ารุดมายังร้านตีเหล็กของเขา Mathias ได้ซ่อมแซมคีมโดย 

การตีและตกแต่งด้านหนึ่งของคีมใหม่ แล้วใส่กลับเข้าไปที่ด้านเก่า  

ไม่นาน ช่างซ่อมสายได้ย้อนกลับมาเนื่องจากอีกด้านของคีมที่ยังใช ้

ได้ดีในคราวที่แล้วเกิดช�ารุดและต้องเปลี่ยนใหม่ Mathias ได้ตีและ 

ตกแต่งด้านที่สองของคีมแล้วยึดเข้ากับด้านที่ได้เปลี่ยนไปแล้ว  

ซึ่งถือเป็นคีม Klein อันแรกที่เสร็จสมบูรณ์ 

ปัจจุบัน ครอบครัว Klein เป็นเจ้าของและบริหารงาน Klein Tools  

เวลากว่า 150 ปี ของการท�างานหนักและความมุ่งมั่นท�าให้ Klein  

มีชื่อเสียงในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้น  

ส�าหรับผู้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันในการท�างานระดับมืออาชีพ

ชื่อเสียงของ Klein ในการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือคุณภาพสูงแถวหน้าเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ Klein Tools มีจ�าหน่ายทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายตัวแทนจ�าหน่ายที่ 
สร้างขึ้นเป็นอย่างดี และผู้กระจายสินค้า ซึ่งจะเก็บสต๊อกสินค้าที่ต้องการในตลาดที่เฉพาะเจาะจง

ประวัติบริษัท
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ประวัติบริษัท
ประวัติบริษัท
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ความแตกต่างอย่างมืออาชีพ
ปัจจุบัน ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะหาบริษัทที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณวางใจได้   

แต่นั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดที่คุณจะได้รับจาก Klein Tools

เราไม่เพียงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อรองรับความต้องการของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา 

ทุกวัน เนื่องจากมาตรฐานของเราสูงเท่าเทียมกับของคุณ เราต้องการให้เครื่องมือของเราทุกชิ้นมีประสิทธิภาพ, ความทนทาน และความแม่นย�าเท่าที่คุณ 

ต้องการ เพื่อให้งานของคุณส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

ด้วยการที่ใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงที่สุด, ช่างชั้นยอด และรักษาสายการผลิตของเราให้ใกล้เคียงกับบ้านมากที่สุด เราจึงสามารถรักษามาตรฐานที ่

เข้มงวดที่เรายึดถือเอาไว้ได้

Klein ไม่เพียงแต่เป็นชื่อของบริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นชื่อของครอบครัวของเรา ดังนั้น เราจึงภูมิใจกับทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้น และเนื่องจากเราเป็นบริษัท 

ของคนอเมริกัน ที่เป็นธุรกิจครอบครัวและจัดการโดยครอบครัว ตั้งแต่ปี 1857 คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณสามารถวางใจได้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ในวันพรุ่งนี้

เพียงแค่หยิบเครื่องมือ Klein และคุณจะรู้ได้ว่าอะไรที่ผู้เชี่ยวชาญรู้... เมื่อคุณซื้อ Klein มันจะไม่ท�าให้คุณผิดหวัง

        นั่นเป็นเหตุผลที่เราเป็นตัวเลือกแรกของ 
         ช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญในอเมริกา
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Klein
Klein เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องการสร้างคีมที่ด ี

ที่สุดในโลก... คีมที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความไว้วางใจ  

คีมของ Klein ให้ความรู้สึกที่ถูกต้องและท�างาน 

อย่างถูกต้อง มีคีมที่เหมาะส�าหรับงานทุกชนิดที ่

คุณท�า ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพ 

ตรงตามมาตรฐานระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1857 

คีม



 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบ 

มาเพือ่ป้องกนัไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

คีม
บทน�ำ – คีม
คุณภำพของ Klein
คีมของ Klein ทุกชิ้นสร้างขึ้นจากเหล็กอัลลอยที่ดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกา ผ่านการตีขึ้นรูป,  

แมชีนน่ิงอย่างเที่ยงตรง, ชุบแข็ง และเทมเพอร์อย่างระมัดระวัง เพื่อให้มีความแข็งแกร่งสูงสุด  

คีมของ Klein ให้ประสิทธิภาพและความคงทนอย่างยอดเยี่ยม

พื้นผิวหน้าสัมผัสและขนาดของคีมทุกชิ้นผ่านการแมชีนนิ่งอย่างเที่ยงตรงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 

สงูสดุโดยปราศจากข้อบกพร่อง แต่ละข้างของคีมผ่านการแมชีนน่ิงอย่างเทีย่งตรง และเช่ือมด้วย 

หมดุร้อนเพือ่ให้สามารถง้างและงับได้อย่างราบร่ืน มีดตดัถกูผลติขึน้ให้มีขอบท่ีคงทนและวางแนวกนั 

อย่างสมบูรณ์แบบ

มีดตัดบนคีม Klein แต่ละชนิดผ่านการออกแบบให้เหมาะสมกับวิธีการใช้งาน คีมตัดข้างและ 

คีมปากจิ้งจกที่มีคีมตัดข้างจะมีมีดที่จะบรรจบกันที่บานพับก่อน จากนั้นจึงบรรจบกันที่ระยะ 

ครึ่งหนึ่งของความยาวของมีดเป็นอย่างน้อย คีมตัดเฉียงจะบรรจบกันที่ส่วนปลายก่อน จากนั้น 

จึงบรรจบกันที่ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวของมีดเป็นอย่างน้อย 

รูปแบบการบรรจบของมีดที่แม่นย�าเหล่านี้จะเพิ่มอายุการใช้งานของมีดและท�าให้ง่ายต่อการลับ

คีม Klein แต่ละชิ้นจะผ่านการปรับเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการท�างานที ่

เหนือกว่าความต้องการในการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าขึ้นชื่อว่า Klein ไม่สิ่งใดส�าคัญไปกว่า 

คุณภาพที่โดดเด่น

ค�ำน�ำหน้ำ/ค�ำลงท้ำยในหมำยเลขแคตำล็อกของคีม
“D” (ค�าน�าหน้า) – แสดงว่าด้ามจบัของคีมเป็นแบบจุม่หุม้พลาสติก ด้ามจบัแบบจุม่หุม้พลาสติก 

จะจับสบายมือ แต่ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้

“HD” (ค�าน�าหน้า) – แสดงว่าด้ามจับของคีมเป็นแบบจุ่มหุ้มพลาสติกส�าหรับงานหนัก ด้ามจับ 

แบบจุ่มหุ้มพลาสติกส�าหรับงานหนักจะช่วยให้ผู้ใช้งานจับถนัดมือไปอีกขั้น แต่ไม่สามารถป้องกัน 

ไฟฟ้าช็อตได้ 

“J” (ค�าน�าหน้า) – แสดงว่าด้ามจับของคีมเป็นแบบ Journeyman™ การหล่อด้ามจับจะใช้ 

เทคโนโลยีการหล่อวสัดหุุม้สองช้ันแบบใหม่ล่าสดุจงึท�าให้ด้านนอกของพิน้ผิวนุ่มข้ึนและจบัถนดัมือ 

ยิ่งขึ้น ส่วนด้านในของพื้นผิวและปลายของด้ามจับจะแข็งกว่าและทนทานกว่า

“C” (ค�าลงท้าย) – แสดงว่ามีขดลวดสปริงที่ด้ามจับของคีมเพื่อให้สามารถง้างออกเองได้

ผู้เชี่ยวชาญจะทราบกฎทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้คีม แต่การทบทวนรายการต่างๆ ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณ

นึกถึงบางจุดที่คุณอาจหลงลืมไป

1. อย่ำใช้คีมแทนเครื่องมือชนิดอื่น ไม่ควรใช้คีมแทนค้อน หรือเครื่องมืองัด หรือประแจ  

การใช้คีมแทนเครื่องมือที่เหมาะสมอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่องาน, เป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง  

และท�าให้เสียเวลา

2. อย่ำใช้งำนคีมเกินควำมสำมำรถของมัน การงอลวดที่แข็งด้วยคีมส�าหรับงานเบาหรือ 

โดยใช้ปลายของคีมปากแหลมอาจท�าให้คีมดีดตัวหรือแตกหักได้ ใช้งานคีมที่แข็งแรงกว่า หรือคีม 

ปากทู่ เมื่อคุณต้องการแรงงัดที่สูงขึ้น ให้ใช้คีมที่มีแรงงัดท่ีสูงกว่า อย่าต่อขยายความยาวของด้าม 

จับคีม หากต้องการตัดโบลต์ ควรใช้คีมตัดโบลต์ และหากต้องการตัดสายเคเบิลขนาดใหญ่ ควรใช้ 

คีมตัดสายเคเบิล

3. อย่ำให้คีมสัมผัสกับควำมร้อนสูงโดยตรง หากส่วนที่เป็นโลหะสัมผัสเปลวไฟโดยตรง  

เครื่องมืออาจเสียหายได้ คีมตัดจะเสียหายได้ง่ายหากสัมผัสความร้อนสูง, ความร้อนโดยตรง

4. อย่ำใช้คีมทั่วไปตัดเส้นลวดที่ผ่ำนกำรเสริมควำมแข็ง ไม่ควรใช้คีมเพื่อตัดเส้นลวด 

ที่ผ่านการเสริมความแข็ง เว้นแต่จะได้รับค�าแนะน�าเป็นพิเศษ

5. เมื่อตัดลวด อย่ำกระแทกคีมจำกด้ำนหนึ่งไปอีกด้ำนหน่ึง... และอย่ำงอลวดไปมำ 
บนมีดตัด การท�าเช่นนั้นอาจท�าให้ขอบตัดทื่อหรือบิ่นได้ ตัดลวดที่มุมที่ถูกต้องเท่านั้น หากตัด 

ไม่เข้าอาจต้องลับมีดตัด หรือคุณอาจจะต้องใช้มีดตัดที่มีแรงงัดที่มากขึ้น

6. อย่ำตัดลวดหรือโลหะโดยไม่สวมเครื่องป้องกันดวงตำ ต้องสวมแว่นป้องกันหรือ 

อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่เหมาะสม อย่าลัดขั้นตอน ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย...คือวิธีของ 

ผู้เชี่ยวชาญ

7. อย่ำตัดลวดหรือโลหะหำกเพื่อนร่วมงำนของคุณไม่สวมเคร่ืองป้องกันดวงตำ  
ลวดอาจจะไม่โดนคุณ แต่อาจไปโดนคนอื่นได้ คิดถึง "ผู้อื่น" เหมือนกับที่คิดถึงตนเอง

8. อย่ำม่ันใจว่ำด้ำมจบัแบบจุม่หุม้พลำสตกิจะสำมำรถป้องกนัคุณจำกกระแสไฟฟ้ำได้  
ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกและด้ามจับ Journeyman™ ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย 

และจับกระชับมือเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต อย่าใช้คีมหรือเครื่องมือตัดกับ 

วงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ หากมีโอกาสที่เครื่องมืออาจต้องสัมผัสกับแหล่งพลังงาน  

ให้ใช้เครื่องมือที่หุ้มฉนวนที่มีเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์ ที่เป็นสากลอย่างเป็นทางการเท่านั้น

9. สวมเครื่องป้องกันดวงตำเสมอ เช่น แว่นตำป้องกัน หรือหน้ำกำก

กำรใช้คีม

ขอบตัดของคีม
ค�าอธิบายเกี่ยวกับมีดที่ขอบจะกล่าวถึงมุมของขอบตัดด้านนอกของมีดเมื่อปิดสนิท 

ขอบตัดของคีม 
แบบกึ่งเสมอขอบ
ตัดลวดขนาดกลางได้ในระยะใกล้  

มีในคีมตัดเฉียงของ Klein บางชนิด 

ขอบตัดของคีม 
แบบมำตรฐำน
ตัดลวดแข็ง มีในคีมตัดข้าง, คีมปากแหลม  

และคีมตัดเฉียงส่วนใหญ่ของ Klein

ขอบตัดของคีม 
แบบเสมอกัน
ตัดแบนและปิดส�าหรับลวดอ่อนเท่านั้น  

มีในคีมตัดเฉียงบางชนิด
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบ 

มาเพือ่ป้องกนัไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

คีม
บทน�ำ – คีม
ขนำดของคีม
คีมของ Klein ทุกชิ้นจะแสดงไว้ในรายการโดยระบุขนาดทั้งในหน่วยนิ้วและหน่วยมิลลิเมตร  

ภาพร่างของคีมพื้นฐาน 6 ชนิดต่อไปนี้จะมีการก�าหนดตัวอักษรเพื่อแสดงขนาดของคีมแต่ละแบบ  

ขนาดทั้งหมดอาจมีความคลาดเคลื่อนในเชิงพาณิชย์

ขนาดของคีมที่แสดงจะมีความแม่นย�าโดยมีความคลาดเคลื่อนในเชิงพาณิชย์ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  

ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการตีขึ้นรูปและการเจียตามปกติ

คีมตัดด้ำนข้ำง
  คุณสมบัติ:

 

A – ควำมยำวทั้งหมด
B – ควำมยำวของปำกคีบ
C – ควำมกว้ำงของปำกคีบ

 

D – ควำมหนำของปำกคีบ
E – ควำมยำวของมีด
F – ควำมหนำที่ส่วนปลำยของปำกคีบ

กำรเทมเพอร์ด้ำมจับแบบเฉพำะ  
ช่วยดูดซับ “แรงตัด”  

เมื่อตัดลวด

ด้ำมจับแบบจุ่มหุ้มพลำสติก† 

เพื่อความสะดวกสบายและ
การระบุเครื่องมือ

ควำมแม่นย�ำสูงด้วยหัวคีมผ่ำนกำร 
เสริมควำมแข็ง เพื่อความทนทาน 
ต่อการใช้งาน

จับยึดได้อย่ำงแน่นหนำ 
ปากคีบผ่านการกัด 

ให้เป็นลายตาราง

† คีมแบบ Journeyman ที่มีจ�าหน่าย ด้ามจับท�าจากวัสดุ 2 ชั้นที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุด  

ช่วยให้จับได้ดีขึ้นโดยไม่สูญเสียความแข็งแรงหรือความทนทานของเครื่องมือ

ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่

คีม  ที่มีจ�าหน่าย
®

MADE IN USA

จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อน 
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถ

ท�างานได้อย่างราบรื่น  
และด้ามจับไม่คลอน

มีดตัดผ่ำนกำรชุบแข็ง
ด้วยกำรน�ำควำมร้อน

เพื่อให้มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน

ด้ำมจับ “ รูปมือ” 
เพื่อให้จับได้เต็มมือ 
และให้ก�าลังตัดเต็มที่
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คีมตัดด้ำนข้ำง

คีมตัดปำกเฉียง

คีมตัด

คีมปำกจิ้งจก

คีมปลำยแบน และคีมปำกเป็ด

คีมปลำยโค้ง

เหล็กส�ำหรับผลิตเครื่องมือ
จำกสหรัฐอเมริกำที่ผลิตขึ้น
เป็นพิเศษ
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบ 

มาเพือ่ป้องกนัไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

คีม

คีมตัดด้ำนข้ำงแบบให้แรงงัด (ตัด) สูง –  
ที่จับยึดเกลียวโบลต์ส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ช่องบานพับสามารถจับยึดและท�าความสะอาดสายบนเสาขนาด 5/8"  

และโบลต์หรือแท่งเกลียว

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 46%

•  รูปทรงเพรียวที่จับกระชับมือ, ปลายมน และปากคีบผ่านการกัดให้เป็น 

ลายตารางเพื่อให้จับยึดได้อย่างแน่นหนา

D2000-9NE

®คีมตัดด้ำนข้ำงให้แรงงัด (ตัด) สูง – ตัดงำนหนัก 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 46%

• รูปทรงเพรียวที่จับกระชับมือ, ปากคีบผ่านการกัดให้เป็นลายตาราง 

เพื่อให้จับยึดได้อย่างแน่นหนา

• โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

คีมตัดด้ำนข้ำงให้แรงงัด (ตัด) สูง  
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า 

จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 46%

• รูปทรงเพรียวที่จับกระชับมือ, ปากคีบผ่านการกัดให้เป็นลายตาราง 

เพื่อให้จับยึดได้อย่างแน่นหนา
D213-9NE

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง 
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

ควำมยำวของ 
ใบมีด

กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

D2000-9NE New England 9-3/8" (238 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม 1.09

HD2000-9NE New England 9-1/2" (241 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) ส�าหรับงานหนัก,  

ขนาดใหญ่,  

จุ่มหุ้มพลาสติก

สีแดงอ่อน 1.15

Journeyman™ 2000 ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J2000-9NE New England 9-1/2" (241 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) Journeyman สีน�้าเงิน/สีด�า 1.13

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ
ปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

D213-8NE New England 8-11/16" (221 มม.) 1-7/16" (37 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 5/8" (16 มม.) 23/32" (18 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม .90 

D213-9NE New England 9-3/8" (238 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม 1.14

Journeyman™ ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J213-9NE New England 9-1/2" (241 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) Journeyman สีน�้าเงินเข้ม/สีด�า 1.13

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง 
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

กำรตกแต่ง
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

HD213-9NETH New England 9-1/2" (241 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) ส�าหรับงานหนัก,  

ขนาดใหญ่,  

จุ่มหุ้มพลาสติก

สีแดงอ่อน 1.18

คีมตัดด้ำนข้ำง

HD213-9NETH
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบ 

มาเพือ่ป้องกนัไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

คีม
คีมตัดด้ำนข้ำง
คีมตัดด้ำนข้ำงให้แรงงัด (ตัด) สูง –  
เครื่องย�้ำหัวต่อ 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ช่องย�้าสายด้านหลังบานพับ ใช้ส�าหรับย�้าหัวต่อ หางปลา และขั้วต่อ 

ที่ไม่หุ้มฉนวนด้วยแรงงัดพิเศษ

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 46%

• รูปทรงเพรียวที่จับกระชับมือ, ปลายมน และปากคีบผ่านการกัดให้เป็น 

ลายตารางเพื่อให้จับยึดได้อย่างแน่นหนา

คีมตัดด้ำนข้ำง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ปากคีบผ่านการกัดให้เป็นลายตารางเพื่อให้จับยึดได้อย่างแน่นหนา

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง 
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำวของ 
ใบมีด

กำรตกแต่ง
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)

รูปทรงเพรียว
D201-7NE New England 7-7/16" (189 มม.) 1-9/32" (33 มม.) 1-1/16" (27 มม.) 1/2" (13 มม.) 5/8" (16 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม  .55

D201-9NE New England 9-3/8" (238 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-5/16" (33 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม 1.09

ปลำยสี่เหลี่ยม
D201-9 สี่เหลี่ยม 9-3/8" (238 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-5/16" (33 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม 1.10

คีมเลื่อนอเนกประสงค์แบบให้แรงงัด (ตัด) สูง 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ช่องย�้าสายด้านหลังบานพับ ใช้ส�าหรับย�้าหัวต่อ หางปลา และขั้วต่อที่ไม่หุ้มฉนวน  

ด้วยแรงงัดพิเศษ

• คีมจับท่อแบบมีฟันเพื่อก�าลังจับที่มากขึ้น 

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง 
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ  น�้ำหนัก (ปอนด์)

12098 อเนกประสงค์ 8-5/8" (219 มม.) 1-25/32" (45 มม.) 1-1/32" (26 มม.) 17/32" (13 มม.) 3/4" (19 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม .72

Journeyman™ ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J12098 อเนกประสงค์ 8-3/4" (222 มม.) 1-25/32" (45 มม.) 1-1/32" (26 มม.) 17/32" (13 มม.) 3/4" (19 มม.) Journeyman สนี�า้เงินเข้ม/ สดี�า .82

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง 
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

กำรตกแต่ง
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

ซีรี่ย์ 2000* – มีดตัดส�ำหรับงำนหนัก
D2000-9NECR New England 9-3/8" (238 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม 1.08

Journeyman™ 2000 ซีรีย์* – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J2000-9NECR New England 9-1/2" (241 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) Journeyman สีน�้าเงิน/สีด�า 1.12

*ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

D2000-9NECR

D201-9NE

12098
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบ 

มาเพือ่ป้องกนัไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

คีมตัดปำกเฉียง
  คุณสมบัติ:

คีม

ด้ำมจับแบบจุ่มหุ้มพลำสติก†  

เพื่อความสะดวกสบายและ 
การระบุเครื่องมือ

จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อน 
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถท�างานได ้

อย่างราบรื่น และด้ามจับไม่คลอน

มีดตัดผ่ำนกำรชุบแข็ง
ด้วยกำรน�ำควำมร้อน

เพื่อให้มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน

เหล็กส�ำหรับ
ผลิตเครื่องมือ
จำกสหรัฐอเมริกำ
ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ

ปำกคีบที่สั้น และขอบตัดแบบเอียงช่วยให้
สามารถตัดลวดได้ที่ระยะใกล้

ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวด 
ที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่

† คีมแบบ Journeyman ที่มีจ�าหน่าย ด้ามจับท�าจากวัสดุ 2 ชั้น 

ที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุด ช่วยให้จับได้ดีขึ้นโดยไม่สูญเสีย 

ความแข็งแรงหรือความทนทานของเครื่องมือMADE IN USA

คีมตัดปำกเฉียงให้แรงงัด (ตัด) สูง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 36%
 

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ 
ปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

มีดตัด กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)

D228-8 8-1/16" (205 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน จุ่มหุ้มพลาสติก สีแดง .60

Journeyman™ ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J228-8 8-1/8" (206 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน Journeyman สีแดง/สีด�า .67

ซีรี่ย์ 2000* – มีดตัดส�าหรับงานหนัก

D2000-28 8-1/16" (205 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม .60

Journeyman™ 2000 ซีรีย์* – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J2000-28 8-1/8" (206 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน Journeyman สีน�้าเงิน/สีด�า .67

*ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

D2000-28

คีม  ที่มีจ�าหน่าย
®
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบ 

มาเพือ่ป้องกนัไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

คีม
คีมตัดปำกเฉียงให้แรงงัด (ตัด)  
สูง – หัวจับแบบเอียง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• รูปแบบหัวจับแบบเอียงท�าให้ง่ายต่อการท�างานในพื้นที่แคบ

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 36%

คีมตัดปำกเฉียงส�ำหรับงำนหนัก –  
อเนกประสงค์
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ออกแบบมาให้หนักกว่าส�าหรับการใช้งานอเนกประสงค์

• ปลายแบบสอดเข้าท�าให้ง่ายต่อการท�างานในพื้นที่

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ
ปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

มีดตัด กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)

D252-6 6-1/8" (156 มม.) 13/16" (21 มม.) 3/4" (19 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน จุ่มหุ้มพลาสติก สีแดง .38

D252-6

คีมตัดปำกเฉียง

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ
ปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

มีดตัด กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)

D248-8 8-1/16" (205 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน จุ่มหุ้มพลาสติก สีแดง .60 

Journeyman ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J248-8 8-1/8" (206 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน Journeyman สีแดง/สีด�า .61

ซีรี่ย์ 2000* – มีดตัดส�ำหรับงำนหนัก
D2000-48 8-1/16" (205 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน จุ่มหุ้มพลาสติก สีน�้าเงินเข้ม .60

Journeyman 2000 ซีรีย์* – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J2000-48 8-1/8" (206 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน Journeyman สีน�้าเงิน/สีด�า .61

*ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

**มีดตัดแบบกึ่งเสมอขอบส�าหรับตัดหมุดตอก Cherry Burrel ส�าหรับใช้กับลวดที่ไม่ใช่เหล็กเท่านั้น

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

D2000-48
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบ 

มาเพือ่ป้องกนัไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

คีม

คีมปำกจิ้งจกส�ำหรับงำนหนัก – ตัดด้ำนข้ำง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• มีดตัดผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนาน

• ออกแบบมาให้หนักกว่าเพื่อก�าลังในการตัดที่มากขึ้น

• ด้ามจับที่ยาวขึ้นท�าให้เอื้อมได้ไกลขึ้นและมีแรงงัดมากขึ้น

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง 
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

ควำมหนำที่ส่วนปลำย 
ของปำกคีบ

กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

D203-8 8-7/16" (214 มม.) 2-5/16" (59 มม.) 1" (25 มม.) 1/2" (13 มม.) 5/8" (16 มม.) 1/8" (3 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีเหลือง .60

Journeyman™ ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J203-8 8-9/16" (218 มม.) 2-5/16" (59 มม.) 1" (25 มม.) 1/2" (13 มม.) 5/8" (16 มม.) 1/8" (3 มม.) Journeyman สีเหลือง/สีด�า .63

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

D203-8

MADE IN USA

คีมอเนกประสงค์
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• สายลวด AWG แบบตัน 8-16 และสายอ่อน AWG 10-18

• มีดตัดที่ผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการตัดลวด รวมถึงสายลวดแบบแข็ง

• ปลายแหลมส�าหรับจับลวดและท�าวง

• การตัดเฉือนสกรู 6-32 และ 8-32

• ด้ามจับหุ้มวัสดุ 2 ชั้น Journeyman™ ท�าให้จับได้กระชับมือยิ่งขึ้น

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง 
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

ควำมหนำที่ส่วนปลำย 
ของปำกคีบ

กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

J206-8C 8-5/8" (214 มม.) 2-3/16" (59 มม.) 1" (25 มม.) 1/2" (13 มม.) 1/2" (13 มม.) 1/8" (3 มม.) Journeyman สีเหลือง/สีเทา .60

J206-8C

คีมปำกจิ้งจก
  คุณสมบัติ:

10 –18 AWG
8 – 16 AWG

จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อน  
ท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่น 

และด้ามจับไม่คลอน

รูปแบบหัวจับแบบผอม  
ท�าให้ง่ายต่อการท�างาน 

ในพื้นที่แคบ

เหล็กส�ำหรับ
ผลิตเครื่องมือ
จำกสหรัฐอเมริกำ
ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ

ด้ำมจับแบบจุ่มหุ้มพลำสติก†  
เพื่อความสะดวกสบายและการระบุ
เครื่องมือ

† คีมแบบ Journeyman ที่มีจ�าหน่าย ด้ามจับท�าจากวัสดุ 2 ชั้นที่ใช้

เทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุด ช่วยให้จับได้ดีขึ้นโดยไม่สูญเสียความแข็งแรง

หรือความทนทานของเครื่องมือ
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบ 

มาเพือ่ป้องกนัไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

คีม
คีมปำกจิ้งจก
คีมปำกจิ้งจกมำตรฐำน – ตัดด้ำนข้ำง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• มีดตัดที่ผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุการใช้งาน 

ยาวนาน

• ปากคีบที่ผ่านการกัดลายเพื่อให้จับและท�าวงได้อย่างมั่นใจ

• ด้ามจับแบบโค้งท�าให้ควบคุมเครื่องมือได้ดีกว่า

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ
ปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำว 
ของใบมีด

ควำมหนำที่ส่วน
ปลำยของปำกคีบ

กำรตกแต่ง
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)

D203-7 7-3/16" (183 มม.) 2-7/16" (62 มม.) 11/16" (18 มม.) 3/8" (10 มม.) 1/2" (13 มม.) 3/32" (2 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีเหลือง .29

Journeyman™ ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J203-7 7-5/16" (186 มม.) 2-7/16" (62 มม.) 11/16" (18 มม.) 3/8" (10 มม.) 1/2" (13 มม.) 3/32" (2 มม.) Journeyman สีเหลือง/สีด�า .33

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน 

D203-7

คีมตัดตะปู
• ระยะห่างถึงคอที่กว้างเพื่อตัดได้หมดจด แม้จะตัดลวดหรือตะป ู

ในระยะใกล้

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง ท�าให้มีก�าลังตัดที่ตัวมีดมากกว่า 

คีมแบบอื่นๆ

• ด้ามจับที่ยาวขึ้นท�าให้เอื้อมได้ไกลขึ้นและมีแรงงัดมากขึ้น 

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ
ปำกคีบ

ควำมหนำของปำกคีบ ควำมยำวของใบมีด กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)

D232-8 8-1/2" (216 มม.) 3/8" (10 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 19/32" (15 มม.) 1-3/16" (30 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีแดง .71

D232-8

คีมส�ำหรับใช้ในงำนพิเศษ

คีมจับท่อ
• ลิ้นและร่องที่แน่นหนาออกแบบมาเพื่อให้จับได้  

โดยไม่ลื่นหลุดแม้มีแรงดันสูง

• ต�าแหน่งขอบปากคีบมีช่วงกว้าง

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ขนำดของปำกคีบสูงสุด กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)

D502-10 10" (254 มม.) 1-3/4" (45 มม.) จุ่มหุ้มพลาสติก สีเหลือง  .97

Journeyman™ ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น
J502-10 10-1/4" (260 มม.) 1-3/4" (45 มม.) Journeyman สีเหลือง/สีด�า 1.02

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคีมแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

D502-10

คีมจับท่อ

255



JourneymanTM 
ซีรี่ย์

สายการผลิตเครื่องมือ Journeyman™ สะท้อนให้ 

เห็นถึงคุณภาพและฝีมือที่ดีที่สุดของ Klein ผสานกับ 

นวัตกรรมการออกแบบด้ามจับแบบใหม่ล่าสุด 

Journeym
an

TM ซีรี่ย์



 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบมา

เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

Jo
ur

ne
ym

an
TM

 ซ
ีรี่ย

์

MADE IN USA

ด้ำมจับเข้ำรหัสสีเป็นสีเหลือง, สีน�้ำเงินเข้ม, 
สีแดง หรือสีน�้ำเงิน ช่วยให้สามารถระบุเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว

พื้นที่รูปทรงรองรับนิ้ว 
หัวแม่มือ เพื่อเพิ่มความ 
สะดวกสบาย วัสดุสีด�ำแข็ง 

เพื่อความแข็งแรงและทนทาน

  คุณสมบัติ:

กระบวนกำรหุ้มวัสดุ 2 ชั้นด้วย
เทคโนโลยีล่ำสุด

พื้นผิวด้ำนนอกท�ำจำกวัสดุอ่อนนุ่ม 
เพื่อความสะดวกสบายและจับกระชับมือ

คีมตัดด้านข้าง

คีมตัดด้านข้างให้แรงงัด (ตัด) สูง  
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 46%

• รูปทรงเพรียวที่จับกระชับมือ, ปากคีบผ่านการกัดให้เป็นลายตารางเพื่อ 

ให้จับยึดได้อย่างแน่นหนา

• มีดตัดผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนาน

• จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อนท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่นและด้ามจับไม่คลอน

J2000-9NE

คีมตัดด้านข้างให้แรงงัด (ตัด) สูง - เครื่องย�้าหัวต่อ 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ช่องย�้าสายด้านหลังบานพับ ใช้ส�าหรับย�้าหัวต่อ หางปลา  

และขั้วต่อที่ไม่หุ้มฉนวนด้วยแรงงัดพิเศษ

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 46%

• รูปทรงเพรียวที่จับกระชับมือ, ปากคีบผ่านการกัดให้เป็นลายตารางเพื่อให ้

จับยึดได้อย่างแน่นหนา

• มีดตัดผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนาน

• จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อนท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่นและด้ามจับไม่คลอน

J2000-9NECR

J12098

คีมเลื่อนอเนกประสงค์แบบให้แรงงัด (ตัด) สูง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• รูปแบบหัวแบบท�าสอบเข้าท�าให้สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบได้ดียิ่งขึ้น

• คีมจับท่อที่ถูกแมชีนนิ่งอย่างแม่นย�าเพื่อก�าลังจับที่มากขึ้น 

• ช่องย�้าสายด้านหลังบานพับ ใช้ส�าหรับย�้าหัวต่อ หางปลา  

และขั้วต่อที่ไม่หุ้มฉนวนด้วยแรงงัดพิเศษ

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ
ปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

ควำมยำวของ 
ใบมีด

กำรตกแต่ง
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก 
(ปอนด์)

J213-9NE New England 9-1/2" (241 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) Journeyman สีน�้าเงินเข้ม/สีด�า 1.13

ซีรี่ย์ 2000* – มีดตัดส�าหรับงานหนัก
J2000-9NE New England 9-1/2" (241 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) Journeyman สีน�้าเงิน/สีด�า 1.13

*ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ
ปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก 
(ปอนด์)

ซีรี่ย์ 2000* – มีดตัดส�าหรับงานหนัก
J2000-9NECR* New England 9-1/2" (241 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-1/4" (32 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.) Journeyman สีน�้าเงิน/สีด�า 1.12

*ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ 
ปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก 
(ปอนด์)

J12098 อเนกประสงค์ 8-3/4" (222 มม.) 1-25/32" (45 มม.) 1-1/32" (26 มม.) 17/32" (13 มม.) 3/4" (19 มม.) Journeyman สนี�า้เงินเข้ม/สดี�า .82
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบมา

เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

Journeym
an

TM ซีรี่ย์
คีมตัดปากเฉียง

คีมปากจิ้งจก

คีมปากจิ้งจกส�าหรับงานหนัก - ตัดด้านข้าง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• มีดตัดที่ผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

• ออกแบบมาให้หนักกว่าเพื่อก�าลังในการตัดที่มากขึ้น

• รูปแบบหัวจับแบบผอมท�าให้ง่ายต่อการท�างานในพื้นที่แคบ

• จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อนท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่นและด้ามจับไม่คลอน

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

ควำมยำวของ 
ใบมีด

ควำมหนำที่ส่วนปลำย 
ของปำกคีบ

กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก 
(ปอนด์)

J203-8 8-9/16" (218 มม.) 2-5/16" (59 มม.) 1" (25 มม.) 1/2" (13 มม.) 5/8" (16 มม.) 1/8" (3 มม.) Journeyman สีเหลือง/สีด�า .63

J203-8

คีมตัดปากเฉียงให้แรงงัด (ตัด) สูง - หัวจับแบบเอียง 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• รูปแบบหัวจับแบบเอียงท�าให้ง่ายต่อการท�างานในพื้นที่แคบ

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 36%

• ปากคีบที่สั้นและขอบตัดแบบเอียงช่วยให้สามารถตัดลวดได้ที่ระยะใกล้

• มีดตัดผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนาน

• จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อนท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่นและด้ามจับไม่คลอน 

J2000-48

คีมตัดปากเฉียงให้แรงงัด (ตัด) สูง  
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 36%

• ปากคีบที่สั้นและขอบตัดแบบเอียงช่วยให้สามารถตัดลวดได้ที่ระยะใกล้

• มีดตัดผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนาน

• จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อนท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่นและด้ามจับไม่คลอน

คีมอเนกประสงค์
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• สายลวด AWG แบบตัน 8-16 และสายอ่อน AWG 10-18

• มีดตัดที่ผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการตัดลวด รวมถึงสายลวดแบบแข็ง

• ปลายแหลมส�าหรับจับลวดและท�าวง

• การตัดเฉือนสกรู 6-32 และ 8-32

• ด้ามจับหุ้มวัสดุ 2 ชั้น Journeyman™ ท�าให้จับได้กระชับมือยิ่งขึ้น J206-8C

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ
ปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

มีดตัด กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

J228-8 8-1/8" (206 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน Journeyman สีแดง/สีด�า .67

ซีรี่ย์ 2000* – มีดตัดส�าหรับงานหนัก
J2000-28 8-1/8" (206 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน Journeyman สีน�้าเงิน/สีด�า .67

*ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ 
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ 
ปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

มีดตัด กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

J248-8 8-1/8" (206 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน Journeyman สีแดง/สีด�า .61

ซีรี่ย์ 2000* – มีดตัดส�าหรับงานหนัก
J2000-48 8-1/8" (206 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน Journeyman สีน�้าเงิน/สีด�า .61

*ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำง
ของปำกคีบ

ควำมหนำของ 
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

ควำมหนำที่ส่วน 
ปลำยของปำกคีบ

กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก 
(ปอนด์)

J206-8C 8-5/8" (214 มม.) 2-3/16" (59 มม.) 1" (25 มม.) 1/2" (13 มม.) 1/2" (13 มม.) 1/8" (3 มม.) Journeyman สีเหลือง/สีเทา .60

J2000-28

10 –18 AWG
8 – 16 AWG
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบมา

เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

Jo
ur

ne
ym

an
TM

 ซ
ีรี่ย

์

คีมปากจิ้งจกมาตรฐาน 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• รูปแบบหัวจับแบบผอมท�าให้ง่ายต่อการท�างานในพื้นที่แคบ

• มีดตัดที่ผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

• ปากคีบที่ผ่านการกัดลายเพื่อให้จับและท�าวงได้อย่างมั่นใจ

• จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อนท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่นและด้ามจับไม่คลอน

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของ
ปำกคีบ

ควำมกว้ำงของ 
ปำกคีบ

ควำมหนำของ
ปำกคีบ

ควำมยำวของ
ใบมีด

ควำมหนำที่ส่วนปลำยของ 
ปำกคีบ

กำรตกแต่ง 
ด้ำมจับ

สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

J203-7 7-5/16" (186 มม.) 2-7/16" (62 มม.) 11/16" (18 มม.) 3/8" (10 มม.) 1/2" (13 มม.) 3/32" (2 มม.) Journeyman สีเหลือง/สีด�า .33

J203-7

คีมจับท่อ
คีมจับท่อ 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ลิ้นและร่องที่แน่นหนาออกแบบมาเพื่อให้จับได้โดยไม่ลื่นหลุด  

แม้มีแรงดันสูง

• ต�าแหน่งขอบปากคีบมีช่วงกว้าง

• จุดต่อลดการคลอนของด้ามจับเพื่อให้จับได้แน่น

• ปากคีบผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้ม ี

อายุใช้งานยาวนาน

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด ขนำดของปำกคีบสูงสุด กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)
J502-10 10-1/4" (260 มม.) 1-3/4" (45 มม.) Journeyman สีเหลือง/สีด�า 1.02

J502-10

คีมปากจิ้งจก

คีมตัดสายไฟที่ให้แรงงัด (ตัด) สูง  
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ตัดได้ถึง AWG (ไม่ใช่ ACSR) อลูมิเนียม 4/0, ทองแดงอ่อน AWG 2/0  

และสายเคเบิลสื่อสาร AWG 24 100 คู่

• ให้แรงงัด (ตัด) สูง จึงมีก�าลังในการตัดมากขึ้น

• ตัดได้อย่างแม่นย�าด้วยมือเดียว

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ตัดเหล็กหรือ ACSR  

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)
J63050 9-9/16" (243 มม.) Journeyman สีแดง/สีด�า .98

J63050

คีมตัดสายไฟ

เครื่องย�้า
เครื่องย�้า/ตัด - ขั้วต่อแบบหุ้มฉนวน/ไม่หุ้มฉนวน 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ออกแบบมาเพื่อใช้ย�้าขั้วต่อและหัวต่อที่ไม่มีตะกั่ว ทั้งแบบหุ้มฉนวน 

และไม่หุ้มฉนวน AWG 10 ถึง 22 

• หัวจับเป็นแบบสอบเข้า ช่วยให้ง่ายต่อการท�างานในพื้นที่แคบ

• พื้นที่รูปทรงรองรับนิ้วหัวแม่มือ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

• คีมตัดที่ผ่านการเสริมความแข็งเป็นพิเศษ

• จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อนท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่นและด้ามจับไม่คลอน J1005

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)
J1005 9-3/4" (248 มม.) Journeyman สีแดง/สีด�า .84
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เครื่องมือทดสอบ และ 
ขั้วต่อส�ำหรับระบบเสียง/ 
ข้อมูล/วิดีโอ 
สายผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ VDV  

ส�าหรับการตรวจสอบ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อ 

เตรียมการ (PREP), เชื่อมต่อ (CONNECT) 
และทดสอบ (TEST) เครือข่าย, โทรศัพท์, CATV,  

โฮมเธียเตอร์, ดาวเทียม และสายเคเบิลเพื่อความ 

ปลอดภัยส�าหรับระบบที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์

เครื่องมือทดสอบและขั้วต่อส�ำหรับ
ระบบเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ



 ค�ำเตือน: อ่านและท�าความเข้าใจค�าแนะน�าก่อนใช้งานเครื่องมือนี้  ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน  ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ  ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

VDV100-801

VDV110-802

อุปกรณ์ปอกสาย

หมำยเลขแคตำล็อก อุปกรณ์ในชุด ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก
VDV100-801 5.6" (143 มม.) 2.4 ออนซ์ (68.0 กรัม)

หมายเลขแคตาล็อก ค�าอธิบาย สี ชั้น ความยาวเปลือกที่ปอก สายเคเบิลที่เตรียมไว้
VDV100-001 กรอบที่ปอกสายในแนวรัศมีคู่ สีเหลือง –    –    –

VDV110-003 สายเคเบิลโคแอกเชียล RG59/RG6/RG6-QS สีด�า 2 5/16" และ 1/4" (7.9 มม. และ 6.4 มม.)

VDV120-005 สายเคเบิล UTP สีน�้าเงิน 1 ปรับได้

อุปกรณ์ปอกสายในแนวรัศมีโดยใช้ตลับ
• ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานเตรียมสายเคเบิลหลายชนิดจ�านวนมาก

• มีที่เก็บตลับ

• โครงสร้างแบบชิ้นเดียวที่สามารถปอกสายได้อย่างแม่นย�า และไม่ต้องท�าการปรับ

• ช่องใส่นิ้วขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถหมุนได้ในขณะใช้งาน

• ใส่ตลับได้ทั้งสองด้าน ส�าหรับการใช้งานด้วยมือซ้ายหรือมือขวา

• "ช่อง" ขั้วต่อแบบ F เพื่อช่วยในการสอดสาย

• ตลับใบมีดตัดท�าด้วยเหล็กไฮคาร์บอนที่แข็งแรงทนทานที่ผ่านการเจียและลับคม 

เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

• มีตลับอะไหล่ส�าหรับเปลี่ยนจ�าหน่าย

อุปกรณ์ปอกสายโคแอกในแนวรัศมีแบบเลื่อน – 2 ชั้น
• ช่องส�าหรับปอกสาย 2 ช่อง: ช่องหนึ่งส�าหรับสายเคเบิลขนาดมาตรฐาน และอีกช่องหนึ่ง 

ส�าหรับสายเคเบิลขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน

• ตัดสายเคเบิล RG รุ่นต่างๆ ได้ถึง 5 รุ่น ได้แก่:  

RG6, RG6-QS, RG59, RG11 และ RG7

• ปอกสายได้ 2 ระดับในขั้นตอนเดียว – 5/16" และ 1/4" (7.9 มม. และ 6.4 มม.)

• มาตรวัดความลึกแบบเลื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Klein สามารถวัดค่าสายเคเบิล 

ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ท�างานได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า และสามารถปอกซ�้าได้

• ใบมีดตัดเหล็กไฮคาร์บอนที่แข็งแรงและทนทาน สามารถปรับให้เข้ากับสายเคเบิลที่ม ี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ

• ช่องใส่นิ้วช่วยให้ง่ายต่อการควบคุมการหมุน

• ท�าความสะอาดเศษสิ่งสกปรกได้ง่าย

• เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องติดตั้งสายข้อมูลที่ใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานและสายเคเบิลขนาดมาตรฐาน

หมำยเลขแคตำล็อก สี ชั้น ควำมยำวเปลือกที่ปอก สำยเคเบิลที่เตรียมไว้ ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก (ออนซ์)
VDV110-095 สีเหลือง/สีเทา 2 5/16" และ 1/4" (7.9 มม. และ 6.4 มม.) 5.25" (133 มม.) 1.5 ออนซ์ (42.5 กรัม)

VDV110-095
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 ค�ำเตือน: อ่านและท�าความเข้าใจค�าแนะน�าก่อนใช้งานเครื่องมือนี้  ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน  ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ  ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

เครื่องมือย�้าขั้วต่อ

อุปกรณ์ย�้าสายไฟแบบกด – ขนาดกะทัดรัด, 
หลายขั้วต่อ
• การติดตั้งขั้วต่อที่ย�้าด้วยแรงกดหลายประเภทได้อย่างรวดเร็วและวางใจได้

• ย�้าขั้วต่อ BNC, F และ RCA เข้ากับสายเคเบิลโคแอคเชียลด้วยแรงกด 

• พลันเจอร์อเนกประสงค์แบบปรับได้ ช่วยให้สามารถย�้าขั้วต่อหลากหลายชนิด 

ได้อย่างแม่นย�า

• การออกแบบโดยใช้กลไกการจับแบบ 180˚ ท�าให้ง่ายต่อการสอด, การกดจนสุด  

และการถอดสายเคเบิลและขั้วต่อออก

• การท�าเครื่องหมายขั้วต่อ F/BNC/RCA ส�าหรับการปรับอย่างรวดเร็ว

• เครื่องมือขนาดกะทัดรัดพร้อมด้วยตัวล็อคด้ามจับแบบติดตั้งในตัว เพื่อให้เก็บเข้าที ่

ได้อย่างง่ายดาย

• การย้อนกลับด้วยโหลดสปริง เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานและง่ายต่อการใช้งาน

• มือจับโค้งสีเหลือง เพิ่มความสะดวกสบาย, มองเห็นได้ชัดเจน และระบุเครื่องมือได้อย่าง 

รวดเร็ว

• ตัวเครื่องเหล็กชุมโครเมียม ช่วยป้องกันการผุกร่อนและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

หมำยเลขแคตำล็อก สี ชนิด สำยเคเบิล ขั้วต่อ ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก
VDV211-048 สีเหลือง/สีโครเมียม อุปกรณ์ย�้าสายไฟแบบกด โคแอกเซียล BNC, F, RCA 5.6" (142 มม.) 8.0 ออนซ์ (226.8 กรัม)

VDV211-048

อุปกรณ์ย�้าสายไฟแบบกด – ด้านข้าง, หลายขั้วต่อ
• ใช้เครื่องมือเพียงชุดเดียวก็สามารถย�้าขั้วต่อส่วนใหญ่ที่ใช้กับ 

สายเคเบิลโคแอกเชียลส่วนใหญ่ เช่น Minicoax, RG58, RG59, 

RG62, RG6, RG6QS, RG7 และ RG11

• ล้อเลือกสายเคเบิลเพียงชิ้นเดียว ช่วยไม่ต้องเปลี่ยนหัวพลันเจอร ์

ประหยัดเวลา และไม่ท�าให้ชิ้นส่วนสูญหาย

• ตัวเครื่องมือท�าจากสังกะสีหล่อส�าหรับงานหนัก เพื่อความแข็งแรงทนทาน 

และมีอายุการใช้งานยาวนาน

• การออกแบบโดยใช้กลไกการจับแบบ 180˚ ท�าให้ง่ายต่อการสอด, การกดจนสุด และการถอด

• การท�าเครื่องหมายขั้วต่อ F/BNC/RCA ส�าหรับการปรับอย่างรวดเร็ว

• ตัวล็อคด้ามจับแบบติดตั้งในตัว เพื่อให้เก็บเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย

• การย้อนกลับด้วยโหลดสปริง เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานและง่ายต่อการใช้งาน

• มือจับโค้งสีเหลืองและสีด�า เพิ่มความสะดวกสบาย, มองเห็นได้ชัดเจน และระบ ุ

เครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว

หมำยเลขแคตำล็อก สี ชนิด สำยเคเบิล ขั้วต่อ ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก
VDV211-063 สีเหลือง/สีด�า อุปกรณ์ย�้าสายไฟแบบกด โคแอกเซียล BNC, F, RCA 6.25" (158 มม.) 18.5 ออนซ์ (524.5 กรัม)

VDV211-063

หมำยเลขแคตำล็อก สี ตัดและปอก ขั้วต่อหำงปลำ ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก
VDV226-011 สีเหลือง/สีด�า สายเคเบิล STP/UTP แบบกลม, สายโทรศัพท์แบบแบน

22-28 AWG (0.08 - 0.34 มม.2)

RJ11, RJ12

RJ22 และ RJ45

7.5" (191 มม.) 11.3 ออนซ์ (320.3 กรัม)

VDV226-011

อุปกรณ์ย�้าหัว/อุปกรณ์ปอกสายโมดูลาร ์
แบบเฟืองหมุนทางเดียว
• ติดตั้งขั้วต่อโมดูลาร์ได้อย่างรวดเร็วและวางใจได้ส�าหรับอุปกรณ์เสียง 

และข้อมูล

• ทั้งหมดในเครื่องมือเดียว ทั้งตัด, ปอก และย�้าหัวสายเคเบิลแบบคู่  

(สายโทรศัพท์ STP/UTP แบบกลมและแบบแบน)

• ย�้าขั้วต่อโมดูลาร์ 4, 6 และ 8 ต�าแหน่ง (RJ22, RJ11/RJ12 และ RJ45)

• ช่องย�้าสายที่เจียจากเหล็กไฮคาร์บอนอย่างเที่ยงตรง

• ออกแบบมาส�าหรับขั้วต่อโมดูลาร์ชนิด 

Western Electric (WE) / Stewart Stamping (SS)

• การคลายด้วยเฟืองหมุนทางเดียวและที่ป้องกันใบมีดบนมีดตัดและมีดปอก ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ

• กลไกเฟืองหมุนทางเดียวแบบครบวงจร ป้องกันการคลายของขั้วต่อก่อนที่จะกดจนสุด

• มือจับสีเหลืองและสีด�า เพิ่มความสะดวกสบาย, มองเห็นได้ชัดเจน และระบุเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว

• ไม่สามารถใช้กับขั้วต่อ AMP® ได้

• มีชุดใบมีดอะไหล่จ�าหน่าย (หมายเลข แคตาล็อก VDV999-064) AMP® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ TYCO, Inc.

เครื่องหมายขั้วต่อเพื่อให้สามารถ 

ปรับได้อย่างง่ายดาย

เครื่องหมายขั้วต่อเพื่อให้สามารถ 

ปรับได้อย่างง่ายดาย
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เครื่องมือทดสอบและขั้วต่อส�ำหรับ
ระบบเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ



 ค�ำเตือน: อ่านและท�าความเข้าใจค�าแนะน�าก่อนใช้งานเครื่องมือนี้  ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน  ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ  ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

อุปกรณ์ใส่สายลงในขั้วต่อและอุปกรณ์เสริม
เครื่องมือไขควงสารพัดประเภทส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อ
• เข้าขั้วและตัดสายในขั้นตอนเดียว ด้วยใบมีดส�าหรับใส่สายลงใน 

ขั้วต่อชนิดตัด 110/66 ที่ขอบตัดที่ผ่านการเจียอย่างเที่ยงตรง

• เข้าขั้วโดยไม่กระแทก

• ดอกไขควงท�าจากเหล็กที่ผ่านการแมชีนนิ่งเพื่อให้มีความแข็งแรงสูง

• ช่องใบมีดส�าหรับงานหนักส�าหรับเก็บดอกไขควง

• ช่องใส่แบบ Bayonet (หมุนแล้วล็อค) สามารถรับใบมีดส�าหรับใส่สาย 

ลงในขั้วต่อของผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้

• ด้ามจับบุนวม เพื่อให้แรงบิดมากขึ้นและใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

• Tip-Ident® เพื่อให้สามารถระบุเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว

หมำยเลขแคตำล็อก สี ดอกไขควงที่ให้มำด้วย กำรตกแต่ง ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก
VDV001-081 สีเหลือง/สีด�า หัวแฉก #1 และ #2, หัวแบน 3/16" และ 1/4", ท�าขั้วและตัด 66/110, ไขควงขันน็อต 1/4" และ 3/8",  

ประแจแอลหกเหลี่ยม 3/8"

โครเมียม 8" (203 มม.) 9.4 ออนซ์ (266.5 กรัม)

VDV001-081

3/16" 1/4" #1 #2 
 

1/4" 3/8" 3/8"

เครื่องมือสารพัดประเภทส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อ  
พร้อมด้วยใบมีด 110/66
• กลไกกระแทกล็อคที่มีสิทธิบัตร ช่วยให้สามารถท�างานแบบไม่กระแทกได้  

และมั่นใจในการขันด้วยดอกไขควง WorkEnds™ ที่หลากหลาย

• เข้าขั้วและตัดสายในขั้นตอนเดียว ด้วยใบมีด 66 และ 110 ที่ผ่านการเจียอย่างเที่ยงตรง

• แท่งเหล็กเกี่ยวที่อยู่ภายใน เพื่อความรวดเร็ว, งานต่อการจัดการสายและชิ้นส่วนเล็กๆ 

• การตั้งค่าแรงกระแทก (แรง/เบา) ที่สามารถเลือกให้เหมาะกับมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ 

• มีโหลดสปริงเพื่อความรวดเร็ว, จัด และเข้าขั้วได้อย่างง่ายดาย

• ตัวเครื่องโค้งพร้อมวัสดุหุ้ม 2 ชั้น เพื่อให้สามารถควบคุมได้ดีกว่าและเพิ่มความสะดวกสบาย

• ช่องใส่ใบมีด พร้อมกลไกล็อคด้วยสปริงโหลด 

• รหัสสีสีเหลืองที่ด้านส�าหรับตัดของเครื่องมือ

• แท่งเหล็กเกี่ยวถูกเก็บอย่างเรียบร้อยและแน่นในเครื่องมือ ไม่เกะกะเวลาไม่ใช้งาน

• วัสดุเหล็กไฮคาร์บอนที่ผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน

• หมายเลขแคตาล็อก VDV427-807 รวมชุด WorkEnds™ Kit พร้อมด้วยอแดปเตอร์ WorkEnds™, ส่วนขยายและดอกไขควง  

4 ชนิด (หัวแฉก #1 และ #2 และหัวแบน 3/16" และ 1/4") อยู่ในที่ใส่ที่ใช้งานได้สะดวก

VDV427-806

หมำยเลขแคตำล็อก อุปกรณ์ในชุด ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก
VDV427-806 เครื่องมือสารพัดประเภทส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อ พร้อมด้วยใบมีด 110/66 7.0" (176 มม.) 5.6 ออนซ์ (159 กรัม)

หมายเลข  
แคตาล็อก

สี ค�าอธิบาย การปรับปลายใบมีด
ด้านที่ 1

การปรับปลายใบมีด
ด้านที่ 2

 VDV427-047 สเีหลอืง/สแีดง/สดี�า ตัวเครื่องมือสารพัดประเภทส�าหรับใส ่

สายในขั้วต่อ

– –

 VDV427-017 สีด�า ใบมีดส�าหรับเครื่องมือส�าหรับใส่สายลง 

ในขั้วต่อ – ชนิดตัด 66/110

110 เข้าขั้วและตัด 66 เข้าขั้วและตัด

เครื่องมือส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อแบบกระแทก
• เข้าขั้วสายเคเบิลลงในแผง, บล็อค และคีย์สโตนหลากหลายชนิด

• มีโหลดสปริงเพื่อความรวดเร็ว, จัด และเข้าขั้วได้อย่างง่ายดาย

• การตั้งค่าแรงกระแทก (แรง/เบา) ที่สามารถเลือกให้เหมาะกับมาตรฐานอุตสาหกรรมได้

• ที่จับและท้ายมีรองนิ้วยาง เพื่อให้สามารถควบคุมได้ดีกว่าและเพิ่มความสะดวกสบาย

• ช่องใส่ใบมีด พร้อมกลไกล็อคด้วยสปริงโหลด

• ช่องใส่แบบ Bayonet (หมุนแล้วล็อค) สามารถรับเครื่องมือส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อของผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้

• วัสดุเหล็กไฮคาร์บอนที่ผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน

• มีใบมีดอะไหล่ส�าหรับเปลี่ยนจ�าหน่าย

หมำยเลขแคตำล็อก อุปกรณ์ในชุด: ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก
VDV427-800 เครื่องมือส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อแบบกระแทก - ชนิดตัด 66/110 7.0" (177 มม.) 5.7 ออนซ์ (162 กรัม)

หมายเลข  
แคตาล็อก

สี ค�าอธิบาย การปรับปลายใบมีด
ด้านที่ 1

การปรับปลายใบมีด
ด้านที่ 2

VDV427-013 สีเหลือง/สีด�า เครื่องมือส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อแบบกระแทก – –

VDV427-017 สีด�า ใบมีดส�าหรับเครื่องมือส�าหรับใส่สายลงใน 

ขั้วต่อ – ชนิดตัด 66/110

66 เข้าขั้วและตัด 110 เข้าขั้วและตัด

VDV427-800
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 ค�ำเตือน: อ่านและท�าความเข้าใจค�าแนะน�าก่อนใช้งานเครื่องมือนี้  ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน  ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ  ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นส�าหรับติดตั้งโคแอก – 
ขั้วต่อแบบ F
• มีเครื่องมือที่ต้องใช้ส�าหรับเตรียมการและเชื่อมต่อกับขั้วต่อแบบ F ให้มาด้วย

• กระเป๋าเครื่องมือไนลอนที่ทนทาน ออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับ 

เครื่องมือติดตั้งขั้วต่อแบบ F

• ช่องกระเป๋าเพิ่มเติมส�าหรับใส่ไขควงหรือไฟฉายที่ใช้แบตเตอรี่ AA แบบทั่วไป

• กระเป๋าแบบมีช่องที่ปิดได้ ซึ่งสามารถใส่ขั้วต่อแบบ F ได้มากถึง 25 ตัว

• หูที่กระเป๋าส�าหรับใช้กับสายเข็มขัดที่มีขนาดใหญ่ถึง 2"

VDV012-811

หมำยเลขแคตำล็อก อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก
VDV012-811 1.44 ปอนด์  

(0.65 กก.)

หมายเลขแคตาล็อก ค�าอธิบาย
63020 คีมตัดสายไฟหลายเส้น

VDV110-802 อุปกรณ์ปอกสายในแนวรัศมี - สายโคแอกเชียล - 2 ชั้น

VDV212-008 อุปกรณ์ย�้าสายไฟแบบกด - ขนาดกะทัดรัด, ขั้วต่อแบบ F

ชุดอุปกรณ์เฉพาะ กระเป๋าอุปกรณ์ไนลอน 5 ช่อง พร้อมช่องใส่วัสดุสิ้นเปลืองแบบปิดได้

ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นส�าหรับติดตั้ง LAN –  
ใส่สายลงในขั้วต่อ
• มีเครื่องมือที่ต้องใช้ส�าหรับเตรียมการและเชื่อมต่อบล็อคขั้วต่อแบบใส่สายลง 

ในขั้วต่อชนิด 66 และชนิด 110

• กระเป๋าเครื่องมือไนลอนที่ทนทาน ออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับเครื่องมือใส่สายลง 

ในขั้วต่อ

• ช่องกระเป๋าเพิ่มเติมสองช่องส�าหรับใส่ไขควงหรือไฟฉายที่ใช้แบตเตอรี่ AA แบบทั่วไป

• หูที่กระเป๋าส�าหรับใช้กับสายเข็มขัดที่มีขนาดใหญ่ถึง 2"

VDV027-813

หมำยเลขแคตำล็อก อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก
VDV027-813 .88 ปอนด์  

(0.40 กก.)

หมายเลขแคตาล็อก ค�าอธิบาย
2100-8 กรรไกรส�าหรับช่างไฟฟ้าชนิดเหล็กกล้าสแตนเลส - กันกระแทก

VDV427-047 ตัวเครื่องมือสารพัดประเภทส�าหรับใส่สายในขั้วต่อ

VDV427-015 ใบมีดส�าหรับเครื่องมือส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อ - ชนิด 110

VDV427-017 ใบมีดส�าหรับเครื่องมือส�าหรับใส่สายลงในขั้วต่อ - ชนิดตัด 66/110

98554 ปากกาหมึกถาวรหัวเล็ก

ชุดอุปกรณ์เฉพาะ กระเป๋าเครื่องมือไนลอน 4 ช่อง

ชุดเครื่องมือส�าหรับระบบเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ

ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นส�าหรับติดตั้ง LAN – 
ขั้วต่อโมดูลาร์
• มีเครื่องมือที่ต้องใช้ส�าหรับเตรียมการและเชื่อมต่อและทดสอบสายเคเบิลโมดูลาร์

• กระเป๋าเครื่องมือไนลอนที่ทนทาน ออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับเครื่องมือติดตั้ง 

ปลั๊กแบบโมดูลาร์

• ช่องกระเป๋าเพิ่มเติมสองช่องส�าหรับใส่ไขควงหรือไฟฉายที่ใช้แบตเตอรี่ AA แบบทั่วไป

• กระเป๋าแบบมีช่องที่ปิดได้ ซึ่งสามารถใส่ปลั๊ก RJ45 ได้มากถึง 25 ตัว

• หูที่กระเป๋าส�าหรับใช้กับสายเข็มขัดที่มีขนาดใหญ่ถึง 2"

หมำยเลขแคตำล็อก อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก
VDV026-812 1.5 ปอนด์  

(0.68 กก.)

หมายเลขแคตาล็อก ค�าอธิบาย
2100-8 กรรไกรส�าหรับช่างไฟฟ้าชนิดเหล็กกล้าสแตนเลส - กันกระแทก

VDV226-011 คีมตัด/อุปกรณ์ย�้าหัว/อุปกรณ์ปอกสายโมดูลาร์แบบเฟืองหมุนทางเดียว

VDV526-052 เครื่องทดสอบ LAN Scout™ Jr.

98554 ปากกาหมึกถาวรหัวเล็ก

ชุดอุปกรณ์เฉพาะ กระเป๋าอุปกรณ์ไนลอน 5 ช่อง พร้อมช่องใส่วัสดุสิ้นเปลืองแบบปิดได้ VDV026-812
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เครื่องมือทดสอบและขั้วต่อส�ำหรับ
ระบบเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ



อเนกประสงค์
ชนิดของขั้วต่อ ขั้วต่อแบบ F ขั้วต่อแบบ BNC ขั้วต่อแบบ RCA

ประเภทของการย�้า กดย�้า กดย�้า กดย�้า

ชนิดของสายเคเบิล:

RG59 • • •
RG6 • • •
RG6 ชิลด์ 4 ชั้น • • •

ปลอกอเนกประสงค์ • • • • • •
การใช้งานกลางแจ้ง

หมายเลขแคตาล็อก

จ�านวนชิ้น: 10 VDV812-615 VDV812-606 VDV813-616 VDV813-607 VDV813-617 VDV813-608

จ�านวนชิ้น: 50 VDV812-618

เครื่องย�้า Klein VDV211-063, VDV211-048

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ชนิดของ 
ขั้วต่อ

ชนิดของ 
สำยเคเบิล

จ�ำนวนชิ้น

VDV812-615 ขั้วต่อแบบ F RG59 10

VDV812-618 ขั้วต่อแบบ F RG59 50

VDV812-606 ขั้วต่อแบบ F RG6 - RG6Q 10

VDV813-616 ขั้วต่อ BNC RG59 10

VDV813-607 ขั้วต่อ BNC RG6 - RG6Q 10

VDV813-617 ขั้วต่อ RCA RG59 10

VDV813-608 ขั้วต่อ RCA RG6 - RG6Q 10

VDV813-616

BNC • RG59

VDV813-607

BNC • RG6-RG6Q

VDV813-608

RCA • RG6-RG6Q

VDV813-617

RCA • RG59

VDV812-615

F • RG59

VDV812-606

F • RG6-RG6Q

ขั้วต่อที่ต่อด้วยแรงกดแบบอเนกประสงค์
• เหมาะกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลายของผู้ผลิตสายเคเบิลรุ่นต่างๆ

• เหมาะกับความยากในการท�างานกับสายเคเบิลแบบชิลด์หลายชั้นและสายกลุ่ม

• ส�าหรับใช้งานในร่มเท่านั้น

ติดตั้งได้ 
เร็วขึ้นถึง 
5 เท่า!

ปลอกภายในขนาดเล็ก

รูปแบบปลอกอเนกประสงค์ที่จด 
สิทธิบัตรช่วยให้สามารถรับแรงและ 
ให้ความแรงของสัญญาณที่ดีเยี่ยม

ปลอกภายในแบบเต็ม

ขั้วต่อที่ถูกต่อด้วยแรงกดแบบ
อเนกประสงค์ของ Klein Tools

ขั้วต่อที่ต่อด้วยแรงกดมาตรฐาน

ขั้วต่อสายเคเบิลโคแอก
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ชนิดของขั้วต่อ RJ11 RJ11 RJ45
ต�าแหน่งและหน้าสัมผัส 6P4C 6P6C 8P8C

รูปแบบขั้วต่อ 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้น 3 ชิ้น

ความหนาของการเคลือบทอง (ไมโครนิ้ว) 50μ" 50μ" 50μ" 50μ"

ชนิดของสายเคเบิล:

CAT 3 • •
CAT 5 •
CAT 5e •
CAT 6 •

ลวดตัวน�าแบบแข็ง • • • •
ลวดตัวน�าแบบอ่อน • •
สีของขั้วต่อ ใส ใส ใส ใส

หมายเลขแคตาล็อก

จ�านวนชิ้น: 10 VDV826-628

จ�านวนชิ้น: 25 VDV826-601 VDV826-600 VDV826-603

ประเภทของการย�้า ขั้วต่อปลั๊กแบบโมดูลาร์

เครื่องย�้า Klein VDV226-011

ปลั๊กข้อมูลและโทรศัพท์ของ Klein เป็นเกรดชั้นยอด มีประสิทธิภาพในการท�างานที่คงที ่

และวางใจได้  

มีการเคลือบทองหนา 50 ไมโครนิ้ว บนแผ่นสัมผัส, แท่งสามง่าม และแผ่นสัมผัสสายอ่อน  

และมีตัวเรือนขั้วต่อที่คงทน มั่นใจในการเชื่อมต่อได้ทุกครั้งและทุกเวลา

ขั้วต่อสายเกลียวคู่

หมำยเลขแคตำล็อก ชนิดของขั้วต่อ ต�ำแหน่งและหน้ำสัมผัส สีของขั้วต่อ จ�ำนวนชิ้น
VDV826-601 RJ11 6P4C ใส 25

VDV826-600 RJ11 6P6C ใส 25

ปลั๊กข้อมูลโมดูลาร์ RJ45
• 8 ต�าแหน่ง, 8 หน้าสัมผัส

• ส�าหรับสายไฟแบบแข็งและแบบอ่อน

ปลั๊กโทรศัพท์ RJ11
• 6 ต�าแหน่ง 4 หน้าสัมผัส ส�าหรับโทรศัพท์ 1 หรือ 2 สาย 

• 6 ต�าแหน่ง 6 หน้าสัมผัส ส�าหรับโทรศัพท์ 1, 2 หรือ 3 สาย 

หมำยเลขแคตำล็อก ชนิดของขั้วต่อ ชนิดของสำยเคเบิล สีของขั้วต่อ จ�ำนวนชิ้น
VDV826-628 RJ45 CAT 5 / CAT 5e ใส 10

VDV826-603 RJ45 CAT 6 ใส 25

VDV826-603
(CAT 6)

VDV826-628
(CAT 5 / CAT 5e)

VDV826-6006P4C 6P6C
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เครื่องมือทดสอบและขั้วต่อส�ำหรับ
ระบบเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ



 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ   ค�ำเตือน: อย่าใช้กับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าหรือระบบสายเคเบิล

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)  ค�ำเตือน: ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องอ่าน, ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามค�าแนะน�า, ค�าเตือน และ 

ข้อควรระวังทั้งหมดที่ติดอยู่ และ/หรือให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์วัดค่าทั้งหมดก่อน

ชุดทดสอบ VDV Scout® Pro
• ทดสอบความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อข้อมูล (RJ45), เสียง (RJ11 / RJ12) และวิดีโอ (โคแอก ขั้วต่อแบบ F)

• หมายเลขแคตาล็อก VDV501-814 วัดความยาวสายเคเบิล

• การทดสอบวิดีโอและข้อมูลพร้อมกัน ช่วยให้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ

• มีรีโมต ID ต�าแหน่งของ RJ45 และขั้วต่อแบบ F ส�าหรับระบุสายเคเบิลที่เดินสายไปยังเต้าเสียบ

• มีอุปกรณ์สร้างโทนเสียงติดตั้งในตัว รองรับเสียงหลายโทนและการควบคุมหมุดที่มีเสียงนั้นๆ

• พอร์ตได้รับการออกแบบส�าหรับงานหนัก เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้เชื่อมต่อซ�้าๆ ได้

• พอร์ตของขั้วต่อแบบ F หุบเข้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 

• ตัวเครื่องแบบวัสดุหุ้ม 2 ชั้นรูปโค้ง พอดีกับมือของคุณ เพื่อให้ใช้งานได้สบายมือ 

คุณสมบัติ VDV501-809 
Scout Pro

VDV501-814 
Scout Pro LT

สายเคเบิล RJ45 8 เส้น • •
สายเคเบิล RJ11/12 6 เส้น • •
สายเคเบิลโคแอกขั้วต่อแบบ F • •
การทดสอบความต่อเนื่อง • •
วัดความยาวสายเคเบิล – •

Pass TIA-568A/B และครอสโอเวอร์/อัพลิงค์ • •
จอแสดงผล LCD • •
การจับคู่สาย • •
ความผิดพลาดเนื่องจากวงจรเปิด • •
ความผิดพลาดเนื่องจากการลัดวงจร • •
ความผิดพลาดเนื่องจากการจับคู่สายผิด • •
ความผิดพลาดเนื่องจากการแยกคู่ผิด • •

 ID การระบุสายเคเบิล - รวมถึงต�าแหน่ง 5 19
อุปกรณ์สร้างโทนเสียงหลายสไตล์  

4 ท�านอง • •
Apo ปิดเครื่องอัตโนมัติ • •

แบตเตอรี่อ่อน • •
ค�าเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า • •

S การตรวจจับชิลด์ • •
รีโมตแบบเก็บในตัว • •
กระเป๋าใส่ – •

RJ45, ขั้วต่อแบบ F และ  

พอร์ต RJ11/12

รีโมตแบบเก็บในตัว

หมำยเลขแคตำล็อก แบตเตอรี่ ควำมสูง ควำมกว้ำง ควำมลึก มีอุปกรณ์เสริมให้มำด้วย น�้ำหนัก
VDV501-814 มีแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9 โวลต ์

ให้มาด้วย
11.5"  
(292 มม.)

8.75"  
(222 มม.)

2.25"  
(64 มม.)

รีโมต RJ45 และที่ยึดจับรีโมต 19 ต�าแหน่ง, รีโมตขั้วต่อแบบ F และที่ยึดจับรีโมต 19 ต�าแหน่ง,  
ขั้วต่อแบบ F เข้ากับ F Barrel 1 ชิ้น, แบตเตอรี่ และกระเป๋าใส่ 1 ใบ

30  
(850 กรัม)

VDV501-809 มีแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9 โวลต ์
ให้มาด้วย

6.3"  
(160 มม.)

2.8"  
(71.2 มม.)

1.70"  
(43.2 มม.)

รีโมต RJ45 5 ต�าแหน่ง, รีโมตขั้วต่อแบบ F 5 ต�าแหน่ง, ขั้วต่อแบบ F เข้ากับ F Barrel 1 ชิ้น, 
แบตเตอรี่ และที่ยึดจับรีโมต 1 ชิ้น

10  
(283 กรัม)

การทดสอบและการวัดค่าเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ

VDV501-814

VDV501-809
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ   ค�ำเตือน: อย่าใช้กับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าหรือระบบสายเคเบิล

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)  ค�ำเตือน: ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องอ่าน, ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามค�าแนะน�า, ค�าเตือน และ 

ข้อควรระวังทั้งหมดที่ติดอยู่ และ/หรือให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์วัดค่าทั้งหมดก่อน

การทดสอบและการวัดค่าเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมสูง ควำมกว้ำง ควำมลึก น�้ำหนัก
VDV526-055 3.0" (76 มม.) 3.3" (84 มม.) 1.4" (36 มม.) 1.9 (56 กรัม)

ชุด LanMap™ ส�าหรับเครื่องทดสอบ VDV Scout® Pro ซีรีย์
• ระบุและจับคู่สายเกลียวคู่ (RJ45) ได้มากถึง 19 ต�าแหน่ง

• ส�าหรับใช้กับเครื่องทดสอบ VDV Scout® Pro (หมายเลขแคตาล็อก VDV501-053, VDV501-809, 

VDV501-068, VDV501-814, VDV501-816)

• ได้รับการออกแบบส�าหรับงานหนัก เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้เชื่อมต่อซ�้าๆ ได้

• รีโมตที่มีหมายเลข 1 ถึง 19 ก�ากับ เพื่อให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า

VDV526-055

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมสูง ควำมกว้ำง ควำมลึก น�้ำหนัก
VDV512-056 3.0" (76 มม.) 3.3" (84 มม.) 1.0" (26 มม.) 5.2 (148 กรัม)

ชุด CoaxMap™ ส�าหรับเครื่องทดสอบ VDV Scout® Pro ซีรีย์
• ระบุและจับคู่สายโคแอกเชียล (ขั้วต่อแบบ F) ได้มากถึง 19 ต�าแหน่ง

• ส�าหรับใช้กับเครื่องทดสอบ VDV Scout® Pro (หมายเลขแคตาล็อก VDV501-053, VDV501-809, 

VDV501-068, VDV501-814, VDV501-816)

• ได้รับการออกแบบส�าหรับงานหนัก เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้เชื่อมต่อซ�้าๆ ได้

• รีโมตที่มีหมายเลข 1 ถึง 19 ก�ากับ เพื่อให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า

VDV512-056

เครื่องทดสอบ Coax Explorer®

• ทดสอบและตรวจสอบความต่อเนื่องของสายเคเบิลโคแอกเชียล

• ขนาดกะทัดรัดใส่ลงกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าได้ง่าย

• ไฟ LED แสดงสถานะของสายเคเบิล (ดี/วงจรเปิด/ลัดวงจร)

• ใช้งานง่าย เพียงกดปุ่ม

• รีโมตแบบมีรหัสสีและที่จับรีโมตที่สะดวกสบาย สามารถทดสอบ 

ได้มากถึง 4 ต�าแหน่ง

• มีแบตเตอรี่ให้มาด้วย

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ID ต�ำแหน่ง แบตเตอรี่ ควำมสูง ควำมกว้ำง ควำมลึก น�้ำหนัก

VDV512-058 4 ลิเธียมเปลี่ยนไม่ได้ 5.6"  
(142 มม.)

1.1"  
(28 มม.)

0.6"  
(16 มม.)

3.3 
(94 กรัม)

VDV512-058

เครื่องมือทดสอบและขั้วต่อส�าหรับ
ระบบเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ   ค�ำเตือน: อย่าใช้กับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าหรือระบบสายเคเบิล

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)  ค�ำเตือน: ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องอ่าน, ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามค�าแนะน�า, ค�าเตือน และ 

ข้อควรระวังทั้งหมดที่ติดอยู่ และ/หรือให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์วัดค่าทั้งหมดก่อน

การทดสอบและการวัดค่าเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ

อุปกรณ์สร้างโทนเสียง TONEcube

หมำยเลข  
แคตำล็อก

แบตเตอรี่ อำยุกำรใช้งำน 
ของแบตเตอรี่

ควำมสูง ควำมกว้ำง ควำมลึก น�้ำหนัก 

VDV500-051 9 โวลต์ ใช้งาน 120 ชั่วโมง
สแตนด์บาย 4 ปี  

2.7"  
(70 มม.)

2.5"  
(63 มม.)

1.42"  
(36 มม.)

3.4 ออนซ์ (96 กรัม)  
ไม่รวมแบตเตอรี่
5.0 ออนซ์ (142 กรัม)  
รวมแบตเตอรี่

คุณสมบัติ VDV500-051

โทนเสียง 5

สายส�าหรับงานหนัก •
ปลั๊กโมดูลาร์ RJ11/RJ12/RJ45 •
การทดสอบความต่อเนื่อง •
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน •
สถานะและขั้วของสาย •
ไฟ LED กะพริบแสดงสถานะเปิด •

Apo ปิดเครื่องอัตโนมัติ •
ไฟแสดงแบตเตอรี่อ่อน •
มีสายคล้อง •

• แกะรอยเส้นทางของสายไฟ และระบุสายไฟในระบบการเดินสายไฟปกติ

• โทนแกะรอย 5 โทน

• ระดับเอาท์พุทคงที่ตลอดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

• สายไฟส�าหรับงานหนัก พร้อมปลั๊กโมดูลาร์แบบ 

สองโหมด ส�าหรับการเชื่อมต่อเข้ากับแจ็ค RJ11  

RJ12 และ RJ45 โดยตรง 

• สวิตช์แบบเลื่อนค้าง เพื่อป้องกันการใช้งาน 

โดยไม่ตั้งใจ

• ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือทดสอบ VDV  

(หมายเลขแคตาล็อก VDV526-054,  

VDV501-060)

• ท�างานกับหัววัดหาโทนเสียงอนาล็อกของ 

ผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้หลายราย

VDV500-051

คุณสมบัติ VDV526-052

สายเคเบิล RJ45 8 เส้น •
การทดสอบความต่อเนื่อง •

Pass TIA-568A/B และครอสโอเวอร์/อัพลิงค์ •
จอแสดงผล LCD •
การจับคู่สาย •
ความผิดพลาดเนื่องจากวงจรเปิด •
ความผิดพลาดเนื่องจากการลัดวงจร •
ความผิดพลาดเนื่องจากการจับคู่สายผิด •
ความผิดพลาดเนื่องจากการแยกคู่ผิด •
อุปกรณ์สร้างโทนเสียงหลายสไตล์  

4 ท�านอง 
•

Apo ปิดเครื่องอัตโนมัติ •
แบตเตอรี่อ่อน •
ค�าเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า •

S การตรวจจับชิลด์ •
รีโมตแบบเก็บในตัว •

พอร์ต RJ45

รีโมตแบบเก็บในตัว

หมำยเลข  
แคตำล็อกพร้อม

แบตเตอรี่ ควำมสูง ควำมกว้ำง ควำมลึก น�้ำหนัก

VDV526-052 รวมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 6 โวลต์ –  
4 x LR44

4.6"  
(117 มม.)

2.3"  
(58 มม.)

1.1"  
(28 มม.)

4.0  
(115 กรัม)

VDV526-052

เครื่องทดสอบ LAN Scout® Jr.
• ทดสอบความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อสายเกลียวคู่ (RJ45)

• มีอุปกรณ์สร้างโทนเสียงติดตั้งในตัว รองรับเสียงหลายโทนและการควบคุมหมุดที่มีเสียงนั้นๆ

• พอร์ตได้รับการออกแบบส�าหรับงานหนัก เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้เชื่อมต่อซ�้าๆ ได้

• กะทัดรัด, ตัวเครื่องโค้ง มีวัสดุหุ้ม 2 ชั้นรูปโค้ง พอดีกับมือของคุณ เพื่อให้ใช้งานได้สบายมือ
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ   ค�ำเตือน: อย่าใช้กับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าหรือระบบสายเคเบิล

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)  ค�ำเตือน: ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องอ่าน, ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามค�าแนะน�า, ค�าเตือน และ 

ข้อควรระวังทั้งหมดที่ติดอยู่ และ/หรือให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์วัดค่าทั้งหมดก่อน

การทดสอบและการวัดค่าเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ

คุณสมบัติ VDV526-054

ปรับความดังเสียงได้ •
อุปกรณ์สร้างโทนเสียง 2 ท�านอง •
รีโมตแบบเก็บในตัว •
หัวแบบเปลี่ยนได้ •

Apo ปิดเครื่องอัตโนมัติ •

โทนและหัววัด TraceAll™ 
• แกะรอยเส้นทางของสายไฟ และระบุสายไฟในระบบการเดินสายไฟปกติ

• หัวแจ็ค RJ11 ส�าหรับงานหนักที่ใช้กับอุปกรณ์สร้างโทนเสียง เพื่อให้ม ี

อายุการใช้งานยาวนานและใช้เชื่อมต่อซ�้าๆ ได้

• มีอแดปเตอร์ RJ11 ส�าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์สร้างโทนเสียงเข้ากับคีมหนีบ 

ให้มาด้วย

• ตัวเครื่องวัสดุหุ้ม 2 ชั้น พอดีกับมือของคุณ เพื่อให้ใช้งานได้สบายมือ

รีโมตแบบเก็บในตัว อแดปเตอร์

หมำยเลข  
แคตำล็อก

แบตเตอรี่ ควำมสูง ควำมกว้ำง ควำมลึก น�้ำหนัก มีอุปกรณ์เสริมให้มำด้วย

VDV526-054 รวมแบตเตอรี ่
อัลคาไลน์ 6 โวลต์  
– 4 x LR44  

8.9"  
(226 มม.)

1.7"  
(43 มม.)

1.2"  
(31มม.)

5.0  
(140 กรัม)

อแดปเตอร์ RJ11 เพื่อเชื่อมต่อ 
เข้ากับคีมหนีบ, แบตเตอรี่

VDV526-054

ชุด TONEcube และ PROBEplus 
• แกะรอยเส้นทางของสายไฟ และระบุสายไฟในระบบการเดินสายไฟปกติ

ในชุดประกอบด้วย:

• อุปกรณ์สร้างโทนเสียง TONEcube และหัววัดหาโทนเสียง PROBEplus

• กระเป๋าซิปแบบแบนออกแบบมาโดยเฉพาะ

VDV500-808

หมำยเลข  
แคตำล็อก

อุปกรณ์ในชุด: น�้ำหนัก

VDV500-808 16.0 ออนซ์ (454 กรัม) รวมแบตเตอรี่

หมายเลขแคตาล็อก ค�าอธิบาย
VDV500-051 อุปกรณ์สร้างโทนเสียง TONEcube

VDV500-060 หัววัดหาโทนเสียง PROBEplus

ชุดอุปกรณ์เฉพาะ กระเป๋าไนลอน

เครื่องมือทดสอบและขั้วต่อส�าหรับ
ระบบเสียง/ข้อมูล/วิดีโอ
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อุปกรณ์ปอกสาย 
และคีมตัด
ผลิตขึ้นโดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

เครื่องมือชั้นยอด อุปกรณ์ปอกสำย, คีมตัด  

และอุปกรณ์ย�้ำสำยของ Klein ได้รับกำรออกแบบ 

มำเพื่อให้สำมำรถท�ำงำนได้ส�ำเร็จด้วยควำมแม่นย�ำ 

และคุณภำพ

5

mm 2

.751.01.5

4.0
2.5

18
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SOLID
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 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ

ป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่

อุปกรณ์ปอกสาย/คีมตัด
 คุณสมบัติ:

ขดลวดสปริง ช่วยให้ 
สามารถเปิดอ้าเองได้

รูปอกถูกเจียอย่ำงเที่ยงตรง

รูตัดเฉือนสกรู

เพื่อให้สามารถงอ, ดัด 
และดึงสายได้อย่างง่ายดาย

ล็อคเมื่อไม่ต้องกำรใช้งำนได้ง่ำย  
เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้สะดวก

ด้ำมจับถนัดมือ  
Klein-Kurve® 

ด้ำมจับถนัดมือ 
แบบจุ่มหุ้มสองครั้ง

MADE IN USA

อุปกรณ์ปอกสาย/คีมตัด 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• สัญลักษณ์ที่อ่านง่าย

• ใบมีดเฉีอนที่แม่นย�า

• เฉือนสกรู 6-32 และ 8-32 ได้อย่างเรียบร้อย

หมำยเลข  
แคตำล็อก

สีของด้ำมจับ ควำมยำวทั้งหมด ปอกและตัด กำรตัดเฉือนสกรู น�้ำหนัก (ปอนด์)

11053 สีน�้าเงิน/สีแดง 7-1/8" (181 มม.) สายลวด AWG แบบอ่อน 6 – 12 (10 มม.2 – 2.5 มม.2) 6-32 และ 8-32 .34

11054 สีน�้าเงิน/สีขาว 7-1/8" (181 มม.) สายลวด AWG แบบแข็ง 8 – 16 (8.4 มม.2 – 1.3 มม.2) และสายลวด AWG แบบอ่อน  
10 – 18 (5.3 มม.2 – .82 มม.2) 

6-32 และ 8-32 .34

อุปกรณ์ปอกสาย/คีมตัด 
• ปอกสายขนาดมาตรฐานได้ 6 ขนาด โดยไม่มีรอยแหว่ง

• คีมตัดที่กว้าง 1/2" (13 มม.) แบบกรรไกร ท�าให้รอยตัดเรียบร้อยโดยไม่ต้องออกแรงมาก 

• ปากหนีบแบบมีร่องเขี้ยวที่ปลายคีมส�าหรับงอ, ดัด หรือดึงสาย รูส�าหรับม้วนปลายสาย 

• มีโหลดสปริงเพื่อให้เปิดได้เอง 

• ด้ามจับเคลือบพลาสติก จับสบายมือ

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด ปอกและตัด สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก (ปอนด์)
1011M 6-1/8" (156 มม.) สายอ่อน 0.15 - 4.0 มม.2 สีน�้าเงิน .23

11054

1011

5

mm 2
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4.0
2.5

18
16

14
12
10

AWG
SOLID

11045

     NEVER USE

   ON LIVE
CIRCUITS

EYE  PROTECTIO
N

WEAR  APPRO
VED

6

6

อุปกรณ
์ปอกสายและคีมตัด
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 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ

ป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่

อุปกรณ์ปอกสาย/คีมตัด
อุปกรณ์ปอกสาย/คีมตัด Katapult® 
• รวดเร็วและง่ายดาย AWG 8-22 (หมายเลขแคตาล็อก 11063W)  

อุปกรณ์ปอกสายและตัดสาย

• รวมการปอกสาย: จับและปอกด้วยการบีบเพียงครั้งเดียว

• รูปอกที่ผ่านการแมชีนนิ่งอย่างเที่ยงตรง จึงสามารถปอกปลอกฉนวนได้อย่าง 

ง่ายดาย โดยไม่ท�าให้สายเสียหาย

• ปอกชั้นฉนวนได้ยาวถึง 1" (24 มม.) (ชั้นปลอก) ในขั้นตอนเดียว

• ปากจับลวดจะกดแน่นเพื่อยึดสายเคเบิลให้อยู่กับที่ ในขณะที่คงสภาพของ 

สายเคเบิลไว้

• สปริงถูกออกแบบมาเพื่อคืนสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งานเมื่อท�างานครบรอบ

• ตัวเครื่องท�าจากอัลลอยหล่อ พร้อมตกแต่งผิวด้วย Ecoat ส�าหรับงานหนัก  

เพื่อป้องกันการผุกร่อนและเพื่อให้มีความทนทาน

• สามารถสั่งซื้อใบมีดตัดที่ท�าจากเหล็กที่ผ่านการแมชีนนิ่งอย่างเที่ยงตรงเพิ่มได้

®

หมำยเลข 
แคตำล็อก

สี ปอก ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก

11063W สีน�้าเงิน/สีด�า AWG 8-22 
(6 มม.2  – .34 มม.2)

6.6"  
(168 มม.)

12.1 ออนซ์ 
(0.34 กรัม)

11063MET สีน�้าเงิน/สีด�า 0.15 - 4.0 มม. 6.6"  
(168 มม.)

12.1 ออนซ์ 
(0.34 กรัม)

ตัวหยุดสำย/มำตรวัด
11081 ตัวหยุดสายแบบปรับได้ .01

หมำยเลขแคตำล็อก น�้ำหนัก

ชุดใบมีดอะไหล่ส�ำหรับเปลี่ยน
VDV110-046 ใบมีดอะไหล่ส�าหรับเปลี่ยนส�าหรับสายโคแอกเชียล RG6 .01

11082 ใบมีดตัดสายลวดขนาดสูงสุด AWG 10 .01

11073 สายลวด AWG 8 – 22 (6.0 มม.2 – 34 มม.2) .01

11074 สายลวด AWG 16 – 26 (1.0 มม.2 – 14 มม.2) .01

เครื่องมืออเนกประสงค์

1016

Trip-Saver® – เหล็กกล้าสแตนเลส
• เครื่องมืออเนกประสงค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งตอบสนอง 

ความต้องการพิเศษของช่างไฟฟ้าและช่างซ่อมบ�ารุงผู้เชี่ยวชาญ  

โดยที่ให้คุณสมบัติที่คล่องตัวในการท�างานที่หลากหลาย 

• ด้ามจับล็อคติดรูปตัว “L” ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อยึดติด 

เป็นรูปตัว “L”ส�าหรับล็อคใบมีดในต�าแหน่งเปิดจนสุดหรือ 

ในต�าแหน่งที่ต้องการในขณะใช้งาน 

• โดดเด่นด้วยสิ่งต่อไปนี้:  

คีมปากแหลม, คีมตัดสายแบบขอบเอียง,  

ตัวจับท่อแบบมีฟัน, ตะไบ (หยาบและละเอียด),  

ที่ปอกสาย 5 ช่อง AWG (10-18), รูม้วนสายไฟ,  

เหล็กขูด, เหล็กเจาะรู/เครื่องคว้าน, มีดรูปตีนแกะพร้อมร่องเขี้ยว,  

มีดสันเว้า, ไม้บรรทัดมาตรฐานระบบเมตริก, เลื่อยเซาะร่อง,  

ด้ามจับแบบล็อค “L”, ดอกไขควงแฉกหกเหลี่ยม #1 และ #2,  

ดอกไขควงแบนหกเหลี่ยมขนาดเล็ก, ดอกไขควงแบนหกเหลี่ยมขนาดใหญ่,  

อแดปเตอร์ 1/4", ช่องคล้องสาย, กระเป๋าไนลอน
หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก (ปอนด์)
1016 5-3/4" (143 มม.) .95

 ค�ำเตือน: ปิดด้ามจับเพื่อล็อคใบมีดให้เข้าที่ก่อนใช้งาน 
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คีมตัดสายไฟและ 
โบลต์
Klein ได้ก้าวข้ามมาตรฐานสูงสุดในการสร้างคีม 

ตัดสายไฟและโบลต์ชั้นสูงที่ให้ก�าลังในการตัดที่สูง 

กว่า รอยตัดเรียบร้อยและแม่นย�า รวมทั้งมีอาย ุ

การใช้งานยาวนาน คีมตัดสายไฟและโบลต์ของ  

Klein เป็นการตัดที่เหนือชั้นกว่าเครื่องมืออื่นๆ ที ่

คล้ายคลึงกัน คีมตัดสายไฟและโบลต์
W

EA R  E Y E  P R O T E C T I O N  

M
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ

ป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

W
EA R  E Y E  P R O T E C T I O N  

M

คีมตัดสายไฟ
  คุณสมบัติ:

เหล็กส�ำหรับผลิตเครื่องมือ 
จำกสหรัฐอเมริกำที่ผลิตขึ้น 
เป็นพิเศษ

จุดหมุนที่ใส่หมุดร้อน  
ท�าให้เคลื่อนที่ได้ราบรื่นและด้ามจับไม่คลอน

ผ่ำนกำรเสริมควำมแข็งแรง 
(ไม่ได้เสริมความแข็งแรงทั้งชิ้น)  
ช่วยให้พื้นผิวส�าหรับตัดมีอายุ
การใช้งานยาวนาน

ปลำยปำกคีมถูกท�ำให้เอียง 
ท�าให้สบและเฉีอนได้อย่างถูกต้อง 

ซึ่งป้องกันขอบปากคีบเบี้ยว

MADE IN USA

คีมตัดสายไฟที่ให้แรงงัด (ตัด) สูง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• รูปแบบที่ให้แรงงัด (ตัด) สูงเพื่อความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยม 

• เฉือนได้แม่นย�าด้วยมือเดียว

• ปากจับสายเคเบิลประเภทเฉือน 

• เหมาะส�าหรับการท�างานในพื้นที่แคบ 

• สามารถบรรจุลงในกระเป๋าเครื่องมือส่วนใหญ่ได

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด สีของด้ำมจับ สำยไฟขนำดสูงสุดที่ตัดได้ น�้ำหนัก
63050 9-1/2" (241 มม.) สีแดง อลูมิเนียม 4/0, ทองแดงอ่อน 2/0, สายเคเบิลสื่อสาร AWG 24 100 คู่ .90 ปอนด์

Journeyman ซีรีย์ – ด้ำมจับท�ำจำกวัสดุหุ้ม 2 ชั้น 
J63050 9-9/16" (243 มม.) สีแดงและสีด�า อลูมิเนียม 4/0, ทองแดงอ่อน 2/0, สายเคเบิลสื่อสาร AWG 24 100 คู่ .98 ปอนด์

63050

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ตัดเหล็กหรือ ACSR

คีมตัดสายไฟมาตรฐาน
• คีมตัดสายไฟแบบเฉือนที่มีน�้าหนักเบา 

แต่มีประสิทธิภาพสูง 

• ใบมีดปากตะขอแบบเปลี่ยนได ้

จับและยึดสายเคเบิลไว้ ในขณะที ่

ตัดเฉือน ท�าให้รอยตัดเรียบร้อย 

• ด้ามจับไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นพิเศษ 

พร้อมด้วยมือจับไวนิลเพื่อความสบายและกันลื่น 

• หมุดส�าหรับงานหนักที่หัว ส�าหรับหยุดใบมีด 

• ปากตัดเป็นเหล็กเครื่องมือที่ผ่านการตีขึ้นรูปและ 

ตกแต่งผิวด้วยออกไซด์ด�าเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

• ปลายถูกท�าขอบเอียง ท�าให้มั่นใจได้ว่าจะสบกันอย่างถูกต้อง และบานพับบนโบลต์พร้อม 

น็อตตั้งค่าหมุดจะรักษาแรงกระท�ากับใบมีดได้อย่างถูกต้อง 

• ท�าให้รอยตัดเสมอและเรียบร้อยส�าหรับเข้าหางปลาและเข้าขั้ว 

• ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ตัดเหล็กหรือ ACSR

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด ขนำดใหญ่สุดของสำยเคเบิลอ่อนที่ตัดได้ ขนำดใหญ่สุดของสำยเคเบิล MCM ที่ตัดได้ น�้ำหนัก
63041 25-1/2" (648 มม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/8" (35 มม.) ทองแดง 500, อลูมิเนียม 750 5.25 ปอนด์

63045 32" (813 มม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/4" (44 มม.) ทองแดง 1000, อลูมิเนียม 1200 8.00 ปอนด์

63041TH
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คีมตัดสายไฟและโบลต์

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ

ป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

W
EA R  E Y E  P R O T E C T I O N  

M

คีมตัดสายไฟ
คีมตัดสายเคเบิลสื่อสาร

• การออกแบบประเภทเฉือนและ 

คุณสมบัติจะเหมือนกับคีมตัดสายไฟ 

มาตรฐานของ Klein แต่ใช้ตัดตัวน�าหรือ 

สายเคเบิลสื่อสารที่หุ้มด้วยยาง

• ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ตัดเหล็กหรือ ACSR

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำว
ทั้งหมด

ขนำดใหญ่สุดของสำยเคเบิลสื่อสำร 
ที่ตัดได้ 

ขนำดใหญ่สุดของสำยเคเบิลอ่อน 
ที่ตัดได้

น�้ำหนัก 

63047 37" (940 มม.) ทองแดงอ่อนและอลูมิเนียม 900 คู่ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงถึง 2-1/4" (57 มม.) 8.55 ปอนด์ 63047

คีมตัดสายไฟแบบเฟืองหมุนทางเดียว
• กลไกแบบเฟืองหมุนทางเดียวที่ให้แรงงัด (ตัด) สูง ส�าหรับ 

ตัดสายทองแดงและอลูมิเนียมด้วยมือเดียว โดยขอบไม่ม ี

รอยบิ่นหรือคม

• กลไกเฟืองหมุนทางเดียวแบบสองขั้นตอนที่จดสิทธิบัตร  

เพื่อลดจังหวะในการตัด

• ตัวล็อคแบบกระดกแบบคลายเร็วช่วยให้เปิดใบมีดได้โดยง่าย 

ในทุกต�าแหน่งของการตัด (ช่วยให้สามารถน�าสายเคเบิล 

ออกได้ก่อนที่จะตัดเสร็จ)

• กลไกเฟืองหมุนทางเดียวที่แม่นย�า ซึ่งสามารถจับสายเคเบิล 

ได้อย่างแน่นหนา ช่วยให้ตัดได้ตรงและรวดเร็วโดยไม่ต้อง 

ออกแรงมาก

• ใบมีดตัดท�าจากเหล็กเสริมความแข็งแรง ท�าให้คมและแข็งแรง

• ด้ามจับหุ้มด้วยพลาสติกพร้อมส่วนป้องกันมือ เพื่อให้ 

จับได้กระชับมือและสบาย

• ตัวล็อคแบบกระดกท�าให้ด้ามจับปิดตัวได้ ท�าให้ง่ายต่อ 

การขนส่ง และจัดลงกล่องหรือกระเป๋าได้พอดี

• รับประกันหนึ่งปี

สามารถตัดสายเคเบิล MCM ขนาดใหญ่สุดได้

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ทองแดง อลูมิเนียม ACSR สำยเคเบิลสื่อสำร ควำมยำวทั้งหมด สีของด้ำมจับ น�้ำหนัก

63060 MCM 400 (185 มม.2) MCM 600 (300 มม.2) — 1-1/8" (28 มม.) 10-1/4" (260 มม.) สีแดง 1.32 ปอนด์

63750 MCM 1000 (500 มม.2) 
ใช้งานบ่อย: MCM 750 (400 มม.2)

MCM 1000 (500 มม.2) 
ใช้งานบ่อย: MCM 750 (400 มม.2)

— 2-1/16" (52 มม.) 12-1/8" (308 มม.) สีแดง 1.76 ปอนด์

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ตัดเหล็กหรือ ACSR

63060

63750
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ

ป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

W
EA R  E Y E  P R O T E C T I O N  

M

คีมตัดโบลต์
คีมตัดโบลต์
• อเนกประสงค์, ปากตัดตรง 

กลางส�าหรับโลหะนิ่ม, ปานกลาง  

และแข็ง 

• ปากตัดท�าจากเหล็กอัลลอยตีขึ้นรูปที่ผ่าน 

การเจียอย่างแม่นย�า เพื่อการตัดที่มั่นใจและม ี

ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

• แผ่นล็อคเสริมความแข็งแรงป้องกันโบลต์ล็อคปากตัดคลาย 

ออกหรือหมุน รักษาปากตัดให้เรียงในต�าแหน่งที่ถูกต้อง 

• ขอบตัดเรียงเข้าที่ด้วยการจัดเพียงครั้งเดียว 

• ข้อต่อสลัก 3 จุดคูณด้วยก�าลังของมือบนด้ามจับ 50 ปอนด์ เป็น 4,000  

ปอนด์ที่ปากตัด
63124

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ชนิดของ 
ด้ำมจับ

ควำมยำวทั้งหมด ขนำดของกำรตัดโบลต์ 
อ่อนและปำนกลำง 
สูงสุด*

ขนำดของกำรตัด 
โบลต์แข็งสูงสุด**

สีของ 
ด้ำมจับ 

น�้ำหนัก 

ด้ำมจับเหล็ก
63318 เหล็ก 18" (457 มม.) 3/8" (10 มม.) 1/4" (6 มม.) สีแดง  3.55 ปอนด์

63324 เหล็ก 24" (610 มม.) 7/16" (11 มม.) 5/16" (8 มม.) สีแดง  6.30 ปอนด์

63330 เหล็ก 30" (762 มม.) 1/2" (13 มม.) 3/8" (10 มม.) สีแดง 10.20 ปอนด์

63336 เหล็ก 36" (914 มม.) 9/16" (14 มม.) 7/16" (11 มม.) สีแดง 14.25 ปอนด์

* สูงถึง Brinell 300, Rockwell C31 

** สูงถึง Brinell 400, Rockwell C42 ค�ำเตือน: ห้ามใช้ตัดสายเคเบิล



เครื่องมือที่หุ้มฉนวน

เครื่องมือที่หุ้มฉนวนของ Klein ผสานการท�างานที ่

ยอดเยี่ยมเข้ากับการลดความเสี่ยงในการเกิดการ 

บาดเจ็บในกรณีที่เครื่องมือสัมผัสกับแหล่งพลังงานที ่

มีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1,000 โวลต์

เครื่องมือที่หุ้มฉนวน
W

EAR YEY PROTECTION
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เค
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ฉน
วน

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าสัมผัสส่วนที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของเครื่องมือหรือวัตถุที่น�าไฟฟ้า เมื่อส่วน 

ดังกล่าวอาจสัมผัสกับแหล่งพลังงาน

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตา ตรวจสอบเครื่องมือของคุณก่อนใช้งานเสมอ หากที่เคลือบ 

สีส้มแตกร้าว หัก หรือเสียหาย ห้ามใช้งานเป็นอันขาด หากพบชั้นสีขาวโผล่ออกจากชั้นสีส้ม ให้ 

ท�าลายเครื่องมือทิ้ง

 ค�ำเตือน: เนื่องจากความชื้น, ฟิลม์ หรือพื้นผิวที่สกปรกจะน�าไฟฟ้า เครื่องมือที่หุ้มฉนวน 

ของ Klein จึงต้องสะอาด แห้ง และไม่มีพื้นผิวที่สกปรก

 ค�ำเตือน: หากมีโอกาสที่เครื่องมืออาจต้องสัมผัสกับแหล่งพลังงาน ให้ใช้เครื่องมือที่ 

หุ้มฉนวนที่มีเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์ ที่เป็นสากลอย่างเป็นทางการดังที ่

แสดงทางด้านล่างเท่านั้น

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ไขควงเพื่องัดหรือกะเทาะ 

 ค�ำเตือน: หากเป็นไปได้ ให้ตัดไฟที่จ่ายไปยังสายและอุปกรณ์ออกก่อนที่จะท�างานรอบๆ  

สายและอุปกรณ์ทุกครั้ง เครื่องมือที่หุ้มฉนวนของ Klein ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดโอกาสที่ 

จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเครื่องมืออาจจะสัมผัสกับแหล่งพลังงานเท่านั้น 

W
EAR YEY PROTECTION
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 ชั้นหุ้มสีขำวด้ำนในของเครื่องมือ 
มีไดอิเล็กทริกสูง หนำ และแข็งแรง 
เป็นพิเศษ

ด้ำมจับท�ำจำกเหล็กที่ผ่ำน 
กำรตีขึ้นรูป

ที่หุ้มด้ำนนอกทนไฟ, ทนกำรกระแทก, มี 
หลำกสี

กลุ่มเครื่องมือที่หุ้มฉนวนส�าหรับช่างไฟมีหลายสี มีรูปทรงที่เพรียวกว่าเครื่องมือที่หุ้มฉนวนส�าหรับช่างซ่อมสาย 

แบบดั้งเดิม ผ่านการทดสอบที่แรงดันพิกัด 1,000 โวลต์ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามมาตรฐาน ASTM F1505,  

IEC 60900 เครื่องมือ EINS ได้ผ่านการรับรองการทดสอบโดย VDE ซึ่งเป็นบุคคลที่สามว่าตรงตาม 

มาตรฐาน IEC 60900 กลุ่มอุปกรณ์นี้ให้การป้องกันตามที่ช่างไฟต้องการ ด้วยขนาดที่เล็กและน�้าหนักเบา

หมายเลขแคตาล็อกของเครื่องมือที่หุ้มฉนวนส�าหรับช่างไฟของ Klein จะมีค�าต่อท้าย ENIS และมีการ 

ท�าเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์ ที่เป็นสากลอย่างเป็นทางการไว้ เครื่องมือที่หุ้มพลาสติกหรือมีด้ามจับ 

พลาสติกบางอันก็ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ หำกมีโอกำสที่เครื่องมืออำจต้องสัมผัสกับแหล่งพลังงำน  
ให้ใช้เครื่องมือที่หุ้มฉนวนที่มีเครื่องหมำยพิกัด 1,000 โวลต์ ที่เป็นสำกลอย่ำงเป็นทำงกำรดังที่แสดงเท่ำนั้น

เหล็กส�ำหรับผลิต 
เครื่องมือจำก 
สหรัฐอเมริกำที่ผลิต 
ขึ้นเป็นพิเศษ

หุ้มฉนวนแบบหล่อ 3 ชั้นที่ทนทำน สามารถ 
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตได้

หลำกสี, รูปร่ำงเพรียวพร้อมด้วยที่ 
ป้องกันนิ้วขนำดเล็ก เพื่อความสะดวก 
สบายในการใช้งานและการจัดเก็บ

เครื่องมือที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟของ Klein  
ตรงตำมหรือสูงกว่ำมำตรฐำน IEC 60900 
มำตรฐำน 2012, ASTM F1505 และ VDE 
เครื่องมือจะถูกท�าเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์ 
อย่างเป็นทางการอย่างชัดเจน 

MADE IN USA

คีมที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ
คีมตัดด้ำนข้ำงแบบให้แรงงัด (ตัด)  
สูงที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• รูปแบบที่ให้แรงงัด (ตัด) สูง จึงมีก�าลังในการตัดและการจับมากกว่าคีม 

แบบอื่นถึง 46%

• รูปทรงเพรียวที่จับกระชับมือ, ปากคีบผ่านการกัดให้เป็นลายตาราง 

เพื่อให้จับยึดได้อย่างแน่นหนา

• 2000 ซีรีย์สามารถตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ 

หมำยเลขแคตำล็อก ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของปำกคีบ ควำมกว้ำงของปำกคีบ ควำมหนำของปำกคีบ ควำมยำวของใบมีด
213-8NE-EINS New England 8-13/16" (224 มม.) 1-7/16" (37 มม.) 1-7/64" (28 มม.) 5/8" (16 มม.) 3/4" (19 มม.)

213-9NE-EINS New England 9-5/8" (245 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-5/16" (33 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.)

ซีรี่ย์ 2000* – มีดตัดส�ำหรับงำนหนัก
2000-9NE-EINS New England 9-5/8" (245 มม.) 1-19/32" (41 มม.) 1-5/16" (33 มม.) 5/8" (16 มม.) 25/32" (20 มม.)

*ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่ โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

213-9NE-EINS

~

บทน�ำ - คีมที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ
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เครื่องมือที่หุ้มฉนวน
W

EAR YEY PROTECTION

D213 - 9N E  N NS

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าสัมผัสส่วนที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของเครื่องมือหรือวัตถุที่น�าไฟฟ้า เมื่อส่วน 

ดังกล่าวอาจสัมผัสกับแหล่งพลังงาน

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตา ตรวจสอบเครื่องมือของคุณก่อนใช้งานเสมอ หากที่เคลือบ 

สีส้มแตกร้าว หัก หรือเสียหาย ห้ามใช้งานเป็นอันขาด หากพบชั้นสีขาวโผล่ออกจากชั้นสีส้ม ให้ 

ท�าลายเครื่องมือทิ้ง

 ค�ำเตือน: เนื่องจากความชื้น, ฟิลม์ หรือพื้นผิวที่สกปรกจะน�าไฟฟ้า เครื่องมือที่หุ้มฉนวน 

ของ Klein จึงต้องสะอาด แห้ง และไม่มีพื้นผิวที่สกปรก

 ค�ำเตือน: หากมีโอกาสที่เครื่องมืออาจต้องสัมผัสกับแหล่งพลังงาน ให้ใช้เครื่องมือที่ 

หุ้มฉนวนที่มีเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์ ที่เป็นสากลอย่างเป็นทางการดังที ่

แสดงทางด้านล่างเท่านั้น

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ไขควงเพื่องัดหรือกะเทาะ 

 ค�ำเตือน: หากเป็นไปได้ ให้ตัดไฟที่จ่ายไปยังสายและอุปกรณ์ออกก่อนที่จะท�างานรอบๆ  

สายและอุปกรณ์ทุกครั้ง เครื่องมือที่หุ้มฉนวนของ Klein ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดโอกาสที่ 

จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเครื่องมืออาจจะสัมผัสกับแหล่งพลังงานเท่านั้น 

2000-28-EINS

คีมแบบผสมที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ช่องย�้าสายด้านหลังบานพับ ใช้ส�าหรับย�้าหัวต่อ หางปลา  

และขั้วต่อที่ไม่หุ้มฉนวน ด้วยแรงงัดพิเศษ

• คีมจับท่อแบบมีฟัน เพื่อก�าลังที่มากขึ้น

 

หมำยเลขแคตำล็อก ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของปำกคีบ ควำมกว้ำงของปำกคีบ ควำมหนำของปำกคีบ ควำมยำวของใบมีด
12098-EINS อเนกประสงค์ 8-7/8" (225 มม.) 1-25/32" (45 มม.) 1-1/32" (26 มม.) 1/2" (13 มม.) 3/4" (19 มม.)

12098-EINS

Crimper
Engarzador
Sertisseur

คีมที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ

คีมตัดปำกเฉียงแบบให้แรงงัด (ตัด)  
สูงที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ - หัวจับแบบเอียง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• หัวจับแบบเอียงท�าให้ท�างานในพื้นที่แคบได้ง่ายยิ่งขึ้น

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 36%

• ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่  

โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของปำกคีบ ควำมกว้ำงของปำกคีบ ควำมหนำของปำกคีบ มีดตัด
2000-48-EINS 8-1/4" (210 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน

Angled Head
Cabeza angulada

Tête inclinée

2000-48-EINS

คีมตัดสำยไฟที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ
คีมตัดสำยไฟแบบให้แรงงัด (ตัด)  
สูงที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ 
• รูปแบบที่ให้แรงงัด (ตัด) สูงเพื่อความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยม 

• ปากจับสายเคเบิลประเภทเฉือน

• เฉือนได้อย่างแม่นย�าด้วยมือเดียว 

• เหมาะส�าหรับการท�างานในพื้นที่แคบ
63050-EINS

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ตัดเหล็กหรือ ACSR

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด ตัดได้ถึง
63050-EINS 9-5/8" (245 มม.) อลูมิเนียม 4/0, ทองแดงอ่อน 2/0,  

สายเคเบิลสื่อสาร AWG 24 100 คู่

คีมตัดปำกเฉียงแบบให้แรงงัด (ตัด)  
สูงที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• การออกแบบเพื่อให้แรงงัด (ตัด) สูง หมุดตอกอยู่ใกล้ขอบตัดมากกว่า  

จึงมีก�าลังในการตัดมากกว่าคีมแบบอื่นถึง 36%

• ตัด ACSR, สกรู, ตะปู และเส้นลวดที่เสริมความแข็งส่วนใหญ่  

โดดเด่นที่ขั้นตอนการตกแต่งด้วยการขัดและออกไซด์ด�า

หมำยเลขแคตำล็อก ชนิดของปลำย ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของปำกคีบ ควำมกว้ำงของปำกคีบ ควำมหนำของปำกคีบ ควำมยำวของใบมีด
2000-28-EINS ท�าสอบเข้า 8-1/4" (210 มม.) 13/16" (21 มม.) 1-3/16" (30 มม.) 7/16" (11 มม.) มาตรฐาน



281

เค
รื่อ
งม
ือท
ี่หุ้ม
ฉน
วน

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าสัมผัสส่วนที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของเครื่องมือหรือวัตถุที่น�าไฟฟ้า เมื่อส่วน 

ดังกล่าวอาจสัมผัสกับแหล่งพลังงาน

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตา ตรวจสอบเครื่องมือของคุณก่อนใช้งานเสมอ หากที่เคลือบ 

สีส้มแตกร้าว หัก หรือเสียหาย ห้ามใช้งานเป็นอันขาด หากพบชั้นสีขาวโผล่ออกจากชั้นสีส้ม ให้ 

ท�าลายเครื่องมือทิ้ง

 ค�ำเตือน: เนื่องจากความชื้น, ฟิลม์ หรือพื้นผิวที่สกปรกจะน�าไฟฟ้า เครื่องมือที่หุ้มฉนวน 

ของ Klein จึงต้องสะอาด แห้ง และไม่มีพื้นผิวที่สกปรก

 ค�ำเตือน: หากมีโอกาสที่เครื่องมืออาจต้องสัมผัสกับแหล่งพลังงาน ให้ใช้เครื่องมือที่ 

หุ้มฉนวนที่มีเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์ ที่เป็นสากลอย่างเป็นทางการดังที ่

แสดงทางด้านล่างเท่านั้น

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ไขควงเพื่องัดหรือกะเทาะ 

 ค�ำเตือน: หากเป็นไปได้ ให้ตัดไฟที่จ่ายไปยังสายและอุปกรณ์ออกก่อนที่จะท�างานรอบๆ  

สายและอุปกรณ์ทุกครั้ง เครื่องมือที่หุ้มฉนวนของ Klein ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดโอกาสที่ 

จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเครื่องมืออาจจะสัมผัสกับแหล่งพลังงานเท่านั้น 

W
EAR YEY PROTECTION

D213 - 9N E  N NS

คีมที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงไฟ

203-8-EINS

คีมปำกจิ้งจกที่หุ้มฉนวน 
ส�ำหรับช่ำงไฟ - แบบตัดด้ำนข้ำง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• มีดตัดผ่านการชุบแข็งด้วยการน�าความร้อนเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนาน

• ปากคีบที่ผ่านการกัดลายเพื่อให้จับและท�าวงได้อย่างมั่นใจ

• ด้ามจับแบบโค้งท�าให้ควบคุมเครื่องมือได้ดีกว่า

• ด้ามจับที่ยาวขึ้นท�าให้เอื้อมได้ไกลขึ้นและมีแรงงัดมากขึ้น 

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำว 
ทั้งหมด

ควำมยำว 
ของปำกคีบ

ควำมกว้ำง 
ของปำกคีบ

ควำมหนำ 
ของปำกคีบ

ควำมยำว 
ของใบมีด

ควำมหนำที่ส่วน 
ปลำยของปำกคีบ

203-6-EINS 6-7/8" (175 มม.) 1-15/16" (49 มม.) 11/16" (17 มม.) 3/8" (10 มม.) 1/2" (13 มม.) 3/32" (2 มม.)

203-7-EINS 7-3/8" (187 มม.) 2-7/16" (62 มม.) 11/16" (17 มม.) 3/8" (10 มม.) 1/2" (13 มม.) 3/32" (2 มม.)

203-8-EINS 8-7/8" (225 มม.) 2-5/16" (59 มม.) 1" (25 มม.) 1/2" (13 มม.) 5/8" (16 มม.) 1/8" (3 มม.)

203-7-EINS

Cutting Knives
Cuchillas
Couteaux

Cutting Knives
Cuchillas
Couteaux

คีมลิ้นและร่องที่หุ้มฉนวน 
ส�ำหรับช่ำงไฟ
• ลิ้นและร่องที่แน่นหนาออกแบบมาเพื่อให้จับได้โดยไม่ลื่นหลุด  

แม้มีแรงดันสูง 

502-10-EINS

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด ขนำดของปำกคีบสูงสุด
502-10-EINS 10-1/4" (260 มม.) 1-3/4" (44 มม.)

มีดลอกที่หุ้มฉนวน
มีดลอกที่หุ้มฉนวนส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• เครื่องหมายส�าหรับวัดที่หล่ออยู่ทางด้านหลังของด้ามจับ 

จะช่วยในการวัดความยาวของการปอกสายไฟ

• ด้ามจับขนาดใหญ่ที่ผ่านการหล่อท�าให้จับง่ายและสบายมือยิ่งขึ้น

• ใบมีดเหล็กเทมเพอร์ที่แข็งแรง มีความคมสูงสุด และทนทาน  

แม้จะต้องเหลาสายบ่อยๆ

1571-INS

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวของใบมีด สีของด้ำมจับ ควำมยำวทั้งหมด 

1571-INS 2 3/8” (60 มม.) สีส้ม 8-3/4" (223 มม.)



282282

เครื่องมือที่หุ้มฉนวน
ไขควงและไขควงขันน็อตที่หุ้มฉนวน
  คุณสมบัติ:

เหล็กส�ำหรับผลิตเครื่องมือ
จำกสหรัฐอเมริกำที่ผลิตขึ้น 
เป็นพิเศษ

ฉนวนแบบหล่อสองชั้น แข็ง
แรงทนทำน

ผิวหุ้มชั้นนอกสีส้มสะท้อนแสง  
ทนความร้อนและการกระแทก

เครื่องมือที่หุ้มฉนวนของ Klein มีคุณสมบัติ 
ตรงตำมหรือเกินมำตรฐำน IEC 60900 และ  
ASTM F1505 ส�าหรับเครื่องมือที่หุ้มฉนวน และ 
มีการท�าเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์อย่างเป็น 
ทางการไว้อย่างเด่นชัด

ด้ำมจับบุนวม เพื่อให้แรงบิด
มากขึ้นและใช้งานได้สะดวก

สบายยิ่งขึ้น

ชั้นหุ้มสีขำวด้ำนในของเครื่องมือมี 
ไดอิเล็กทริกสูง หนำ และแข็งแรงเป็นพิเศษ

W
EAR YEY PROTECTION

D213 - 9N E  N NS

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าสัมผัสส่วนที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของเครื่องมือหรือวัตถุที่น�าไฟฟ้า เมื่อส่วน 

ดังกล่าวอาจสัมผัสกับแหล่งพลังงาน

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตา ตรวจสอบเครื่องมือของคุณก่อนใช้งานเสมอ หากที่เคลือบ 

สีส้มแตกร้าว หัก หรือเสียหาย ห้ามใช้งานเป็นอันขาด หากพบชั้นสีขาวโผล่ออกจากชั้นสีส้ม ให้ 

ท�าลายเครื่องมือทิ้ง

 ค�ำเตือน: เนื่องจากความชื้น, ฟิลม์ หรือพื้นผิวที่สกปรกจะน�าไฟฟ้า เครื่องมือที่หุ้มฉนวน 

ของ Klein จึงต้องสะอาด แห้ง และไม่มีพื้นผิวที่สกปรก

 ค�ำเตือน: หากมีโอกาสที่เครื่องมืออาจต้องสัมผัสกับแหล่งพลังงาน ให้ใช้เครื่องมือที่ 

หุ้มฉนวนที่มีเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์ ที่เป็นสากลอย่างเป็นทางการดังที ่

แสดงทางด้านล่างเท่านั้น

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ไขควงเพื่องัดหรือกะเทาะ 

 ค�ำเตือน: หากเป็นไปได้ ให้ตัดไฟที่จ่ายไปยังสายและอุปกรณ์ออกก่อนที่จะท�างานรอบๆ  

สายและอุปกรณ์ทุกครั้ง เครื่องมือที่หุ้มฉนวนของ Klein ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดโอกาสที่ 

จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเครื่องมืออาจจะสัมผัสกับแหล่งพลังงานเท่านั้น 

MADE IN USA

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ขนำดของปลำย ควำมยำวของแท่ง 
เหล็กไข

ควำมยำวทั้งหมด 

  หัวแฉกหุ้มฉนวน
633-4-INS #1 4" (102 มม.) 7-3/4" (197 มม.)

603-4-INS #2 4" (102 มม.) 8-5/16" (212 มม.)

603-7-INS #2 7" (178 มม.) 11-5/16" (288 มม.)

633-7-INS #3 7" (178 มม.) 12-3/8" (315 มม.)

ไขควงที่หุ้มฉนวน
ไขควงที่มีแท่งเหล็กไขหน้ำตัด 
วงกลมแบบหัวแฉกที่หุ้มฉนวน
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• หัวแฉกท�าโปรไฟล์ของ Klein มีความสมมาตรที่คงตัว 

มากกว่าไขควงหัวแฉกแบบดั้งเดิม

• ปลายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหมาะส�าหรับงานด้านไฟฟ้า,  

โทรศัพท์ และงานในรูแคบๆ และพื้นที่แคบอื่นๆ

603-7-INS

602-7-INS

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ขนำดของปลำย ควำมยำวของแท่ง 
เหล็กไข

ควำมยำวทั้งหมด 

  หัวแบนตรงหุ้มฉนวน
601-4-INS 3/16" (5 มม.) 4" (102 มม.) 7-3/4" (197 มม.)

601-7-INS 3/16" (5 มม.) 7" (178 มม.) 10-3/4" (273 มม.)

602-4-INS 1/4" (6 มม.) 4" (102 มม.) 8-5/16" (212 มม.)

602-7-INS 5/16" (8 มม.) 7" (178 มม.) 12-3/8" (315 มม.)

602-8-INS 3/8" (9.5 มม.) 8" (204 มม.) 13-3/8" (340 มม.)
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ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าสัมผัสส่วนที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของเครื่องมือหรือวัตถุที่น�าไฟฟ้า เมื่อส่วน 

ดังกล่าวอาจสัมผัสกับแหล่งพลังงาน

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตา ตรวจสอบเครื่องมือของคุณก่อนใช้งานเสมอ หากที่เคลือบ 

สีส้มแตกร้าว หัก หรือเสียหาย ห้ามใช้งานเป็นอันขาด หากพบชั้นสีขาวโผล่ออกจากชั้นสีส้ม ให้ 

ท�าลายเครื่องมือทิ้ง

 ค�ำเตือน: เนื่องจากความชื้น, ฟิลม์ หรือพื้นผิวที่สกปรกจะน�าไฟฟ้า เครื่องมือที่หุ้มฉนวน 

ของ Klein จึงต้องสะอาด แห้ง และไม่มีพื้นผิวที่สกปรก

 ค�ำเตือน: หากมีโอกาสที่เครื่องมืออาจต้องสัมผัสกับแหล่งพลังงาน ให้ใช้เครื่องมือที่ 

หุ้มฉนวนที่มีเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์ ที่เป็นสากลอย่างเป็นทางการดังที ่

แสดงทางด้านล่างเท่านั้น

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ไขควงเพื่องัดหรือกะเทาะ 

 ค�ำเตือน: หากเป็นไปได้ ให้ตัดไฟที่จ่ายไปยังสายและอุปกรณ์ออกก่อนที่จะท�างานรอบๆ  

สายและอุปกรณ์ทุกครั้ง เครื่องมือที่หุ้มฉนวนของ Klein ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดโอกาสที่ 

จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเครื่องมืออาจจะสัมผัสกับแหล่งพลังงานเท่านั้น 

W
EAR YEY PROTECTION

D213 - 9N E  N NS

ชุดไขควง 4" ที่หุ้มฉนวน 2 ชิ้น
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• มีดอกหัวแบนตรง 1/4" 1 ชิ้น และดอกหัวแฉก #2 1 ชิ้น

หมำยเลข  
แคตำล็อก

อุปกรณ์ในชุด

33532-INS

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ค�ำอธิบำย ควำมกว้ำงของปลำย 
แท่งเหล็กไข

ควำมยำวของแท่ง 
เหล็กไข

ควำมยำวทั้งหมด 

602-4-INS ส่วนแท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแบนตรง 1/4" (6 มม.) 4" (102 มม.) 8-5/16" (211 มม.)

603-4-INS ส่วนแท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแฉก #2 4" (102 มม.) 8-5/16" (211 มม.)

33532-INS

ชุดไขควงที่หุ้มฉนวน

ชุดเครื่องมือที่หุ้มฉนวน
ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ที่หุ้มฉนวน 13 ชิ้น
• กระเป๋าที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษประกอบด้วยพาเลทสองชิ้นที่มีช่องที่ติดตั้งเป็นพิเศษ 

ส�าหรับใส่เครื่องมือแต่ละชิ้น, ฝาบิดกระเป๋าแบบเปียโนที่มีทั้งตัวล็อคแบบผสมและ 

สลักส�าหรับล็อคด้วยกุญแจสองอัน เพื่อความปลอดภัย และมีที่ว่างส�าหรับ 

จัดเก็บทางด้านหลังของพาเลท เพื่อใช้เก็บเอกสารส�าคัญและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ 

• ขนาดด้านใน:  ก 17-3/4" ล x 14-1/4" ส x 8"  

(451 มม. x 362 มม. x 203 มม.) 

• ขนาดโดยรวม:  ก 18-7/8" ล x 15-3/8" ส x 8-1/4"   

(479 มม. x 391 มม. x 210 มม.)

• มีกล่องส�าหรับเปลี่ยน (หมายเลขแคตาล็อก 33535) จ�าหน่าย

33525
หมำยเลข  
แคตำล็อก

อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก

33525 20.05 ปอนด์  
(9 กก.)

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ค�ำอธิบำย

D2000-9NE-INS คีมตัดด้านข้างที่หุ้มฉนวน

D2000-28-INS คีมตัดปากเฉียงที่หุ้มฉนวน

D2000-48-INS คีมตัดปากเฉียง - หัวจับแบบเอียงที่หุ้มฉนวน

D203-8-INS คีมปากจิ้งจกส�าหรับงานหนัก - ตัดด้านข้างที่หุ้มฉนวน

602-4-INS ไขควงส่วนแท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลมแบบหัวแบนตรงที่หุ้มฉนวน  
(1/4" x 4")

602-7-INS ไขควงส่วนแท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลมแบบหัวแบนตรงที่หุ้มฉนวน  
(5/16" x 7")

602-8-INS ไขควงส่วนแท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลมแบบหัวแบนตรงที่หุ้มฉนวน  
(3/8" x 8")

633-4-INS ไขควงส่วนแท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลมแบบหัวแฉกที่หุ้มฉนวน 
(#1 x 4")

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ค�ำอธิบำย

603-4-INS ไขควงส่วนแท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลมแบบหัวแฉกที่หุ้มฉนวน (#2 x 4")

633-7-INS ไขควงส่วนแท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลมแบบหัวแฉกที่หุ้มฉนวน (#3 x 7")

63050-INS คีมตัดสายเคเบิลที่ให้แรงงัด (ตัด) สูงที่หุ้มฉนวน

D502-10-INS คีมจับท่อที่หุ้มฉนวน

1571-INS มีดลอกที่หุ้มฉนวนส�าหรับช่างซ่อมสาย

33535 ด้ามสีเหลืองสะท้อนแสงที่ทนทานเป็นพิเศษ



ไขควงและ
อุปกรณ์เสริม

มีดอกหลายชนิดและความยาวแท่งเหล็กหลากหลาย  

Klein มีไขควงตามความต้องการของช่างมืออาชีพ 

เพื่อให้สามารถท�างานได้ส�าเร็จได้อย่างสะดวกและ 

ง่ายดาย

ไขควงและอุปกรณ
์เสริม
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ 
ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าใช้เพื่องัดหรือกะเทาะ 

ชุดไขควงที่ด้ามจับบุนวม
 คุณสมบัติ:

การใช้ไขควง

บทน�า – ไขควง, ไขควงขันน็อต และอุปกรณ์เสริม
 ไขควงของ Klein โดดเด่นทีคุ่ณภาพสงูเป็นพเิศษ ซึง่ท�าให้เคร่ืองมอืของ Klein  

มีชือ่เสยีงโด่งดงั – โดดเด่นทีค่วามสะดวกสบาย และสามารถท�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

บวกกบัความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ

ไขควงของ Klein ทั้งหมดผลิตจากเหล็กเทมเพอร์คุณภาพสูงที่สุด ผ่านการอบชุบ 

อย่างประณตีเพือ่ให้มีความแขง็แรงสงูสดุ เหล็กไขมหีน้าแปลนภายในจงึท�าให้มคีวาม 

แข็งแรงสูง และยึดอยู่ในด้ามจับโดยไม่บิด หัวสีด�าท่ีแข็ง ทนทาน ผ่านการตีขึ้นรูป 

และเจียอย่างแม่นย�า พร้อมขอบสี่เหล่ียมที่ใส่ได้พอดีกับหัวสกรูอย่างแน่นหนา  

ดังนั้นจึงป้องกันการลื่นหลุด และเพิ่มแรงหมุน

ไขควงทีด้่ามจบับนุวมโดดเด่นท่ีความสบายมอืเป็นท่ีสดุ ด้ามจบัท่ีจบัได้โดยไม่ล่ืนหลุด 

ที่ใช้กับเหล็กไขคุณภาพสูงส�าหรับช่างมืออาชีพ ไขควงของ Klein ทั้งหมดตรงตาม 

มาตรฐานหรือสูงกว่าข้อก�าหนด ANSI และ MIL ที่สอดคล้องกัน หัวแบนสอบ หัวแบนตรง หัวแฉก

หน้ำแปลนที่ติดตั้งในตัว ในด้ามจับ 
ท�าให้มีความแข็งแรง และใช้เป็นหลักยึด 
ต้านการหมุน

หัวที่ผ่ำนกำรแมชีนนิ่ง 
อย่ำงแม่นย�ำ เพื่อให้พอดี

คุณสมบัติเทียบเท่ำหรือสูงกว่ำ ASME / ANSI ที่สอดคล้อง

Tip-Ident® ระบุชนิดของ 
หัวไขควง และทิศทางของ 
หัวได้อย่างรวดเร็ว

ด้ำมจับบุนวม เพื่อให้แรงบิดมากขึ้น 
และใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

แท่งเหล็กไขผ่ำนกำรอบชุบเป็นพิเศษ

MADE IN USA

แท่งเหล็กไขเคลือบโครเมียมคุณภำพสูง  
เพื่อให้รู้สึกเรียบและป้องกันการกัดกร่อน

ขนาดของสกรูและชนิดของช่องจะเป็นตัวก�าหนดว่าต้องใช้ไขควงชนิดใด  

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการใช้ไขควง ซึ่งจะมีประโยชน์ เนื่องจากไขควงเป็น 

เครื่องมือที่ถูกใช้งานผิดวิธีและผิดประเภทมากที่สุด

1. อย่ำใช้ ไขควงแทนเครื่องมือขนิดอื่น การใช้ไขควงเป็นแท่งงัดหรือ 

สิ่วอาจท�าให้เครื่องมือและชิ้นงานเสียหาย และท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

2. อย่ำใช้ ไขควงเกินก�ำลังของมัน  
ท�ารูน�าส�าหรับสกรูก่อนเพื่อให้ขันได้ง่ายขึ้น ใช้ไขควงที่ส่วนของเหล็ก 

ไขหน้าตัดสี่เหลี่ยมส�าหรับงานหนัก

3. อย่ำให้ ไขควงสัมผัสกับควำมร้อนสูงโดยตรง การสัมผัสกับ 

เปลวไฟโดยตรงจะลดความยืดหยุ่นของเหล็ก, ลดความแข็งแรง และอาจ 

ท�าให้เสียรูปทรง ท�าให้ไม่ปลอดภัยและไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม 

ประสิทธิภาพ

4. อย่ำใช้ ไขควงโดยท�ำมุมกับสกร ูจัดต�าแหน่งให้เหล็กไขตั้งฉากกับ 

หัวสกรูเสมอ การขันท�ามุมหรือใช้งานปลายที่เล็กเกินไปอาจท�าให้สกรู 

เสียหาย หรือลื่นและท�าชิ้นงานเสียหายได้

5. อย่ำใช้ด้ำมจับของไขควงหรือเหล็กไขที่ผ่ำนกำรหุ้มเพื่อเป็น 
ฉนวนกันไฟฟ้ำ พลาสติกและด้ามจับหุ้มนวมมีไว้เพื่อให้จับได้แน่นและ 

สบายมือเท่านั้น เหล็กไขที่หุ้มฉนวนจะใช้เพื่อป้องกันเมื่อวัดส่วนประกอบ 

ที่ลัดวงจรเท่านั้น หากมีโอกาสที่เครื่องมืออาจต้องสัมผัสกับแหล่ง 

พลังงาน ให้ใช้เครื่องมือที่หุ้มฉนวนที่มีเครื่องหมายพิกัด 1,000 โวลต์  

ที่เป็นสากลอย่างเป็นทางการเท่านั้น

6. ทิ้งไขควงที่เสียหำยหรือสึกหรอ 
    TORX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Acument   
    Intellectual Properties, LLC.
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ไขควงและอุปกรณ
์เสริม

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ 
ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าใช้เพื่องัดหรือกะเทาะ 

ชุดไขควงที่ด้ามจับบุนวม

85078

ชุดไขควงที่ด้ามจับบุนวม 8 ชิ้น
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ไขควงที่ใช้งานบ่อยส�าหรับงานทั่วไป

• มีหัวแบนตรงหนึ่งชิ้น, หัวแบนสอบสามชิ้น, หัวแฉกสี่ชิ้น 

หมำยเลข  
แคตำล็อก

อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก (ปอนด์)

85078 1.65

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค�าอธิบาย ความยาว 
ของแท่งเหล็กไข

ความยาวทั้งหมด

600-1 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแบนสอบ 1-1/2" (38 มม.) 3-7/16" (87 มม.)

601-3 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแฉก #2 1-1/2" (38 มม.) 3-7/16" (87 มม.)

600-4 แท่งเหล็กไขหน้าตัดสี่เหลี่ยม, หัวแบนสอบ* 4" (102 มม.) 8-11/32" (212 มม.)

602-6 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแบนสอบ* 6" (152 มม.) 10-15/16" (278 มม.)

603-1 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแฉก #2 1-1/2" (38 มม.) 3-7/16" (87 มม.)

603-3 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแฉก #1 3" (76 มม.) 6-3/4" (171 มม.)

603-4 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแฉก #2 4" (102 มม.) 8-5/16" (211 มม.)

603-6 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม, หัวแฉก #3 6" (152 มม.) 11" (279 มม.)

* รุ่นส�าหรับงานหนัก

ชุดไขควงที่ด้ามจับบุนวมขนาดเล็ก 4 ชิ้น
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• หัวที่แม่นย�าส�าหรับใช้งานที่ต้องการการพอดีและแม่นย�า

85484

หมำยเลข  
แคตำล็อก

อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก (ปอนด์)

85484 .14

หมายเลข 
แคตาล็อก

ชนิดของหัว ขนาดของหัว ความยาว 
ของแท่ง 
เหล็กไข

ความยาว 
ทั้งหมด

604-3 หัวแฉก #0 3" (76 มม.) 5-3/4" (146 มม.)

606-2 หัวแบนสอบ 1/16" (1.6 มม.) 2" (51 มม.) 4-3/4" (121 มม.)

607-3 หัวแบนตรง 3/32" (2.4 มม.) 3" (76 มม.) 5-3/4" (146 มม.)

608-3 หัวแบนตรง 1/8" (3.2 มม.) 3" (76 มม.) 5-3/4" (146 มม.)

ชุดไขควงแบบสั้นและหนาที่ด้ามจับบุนวม 2 ชิ้น
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ปีกสองชั้นที่ติดตั้งภายในด้ามจับท�าให้มีความแข็งแรง และใช้เป็นหลักยึดต้านการหมุน

หมำยเลข 
แคตำล็อก

อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก (ปอนด์)

85071 .30

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค�าอธิบาย ความยาวของแท่ง 
เหล็กไข

ความยาวทั้งหมด

600-1 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม,  
หัวแบนสอบ

1-1/2" (38 มม.) 3-7/16" (87 มม.)

603-1 แท่งเหล็กไขหน้าตัดวงกลม,  
หัวแฉก #2

1-1/2" (38 มม.) 3-7/16" (87 มม.)

85071

85078
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ 
ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าใช้เพื่องัดหรือกะเทาะ 

ไขควงหัวแฉกส�าหรับท�าโปรไฟล์ –  
ส่วนแท่งเหล็กมีหน้าตัดเป็นวงกลม
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• หัวผ่านการแมชีนนิ่งอย่างแม่นย�าเพื่อให้ม ี

ความสมมาตรที่คงตัวมากกว่าไขควงหัวแฉกแบบดั้งเดิม

• ให้ความพอดีและแรงบิดที่แม่นย�าโดยไม่ลื่นไถล
603-7

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ขนำดของหัว ควำมยำวของ 
แท่งเหล็กไข

ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

603-1 #2 1-1/2" (38 มม.) 3-7/16" (87 มม.) .10

603-3 #1 3" (76 มม.) 6-3/4" (171 มม.) .15

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ขนำดของหัว ควำมยำวของ 
แท่งเหล็กไข

ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

603-4 #2 4" (102 มม.) 8-5/16" (211 มม.) .25

603-10 #2 10" (254 มม.) 14-5/16" (364 มม.) .35

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไขควงแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

ไขควงหัวแบนตรง – ส่วน 
แท่งเหล็กมีหน้าตัดเป็นวงกลม
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• หัวแบนตรงที่แคบช่วยให้เหล็กไขสามารถเข้าถึงพื้นที่แคบได้ 601-6

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ขนำดของหัว ควำมยำวของแท่ง 
เหล็กไข

ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

601-4 3/16" (5 มม.) 4" (102 มม.) 7-3/4" (197 มม.) .15

601-6 3/16" (5 มม.) 6" (152 มม.) 9-3/4" (248 มม.) .15

601-8 3/16" (5 มม.) 8" (203 มม.) 11-3/4" (298 มม.) .20

601-10 3/16" (5 มม.) 10" (254 มม.) 13-3/4" (349 มม.) .20

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ขนำดของหัว ควำมยำวของแท่ง 
เหล็กไข

ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

เหล็กไขส�าหรับงานหนัก
605-4 1/4" (6 มม.) 4" (102 มม.) 8-11/32" (212 มม.) .25

605-6 1/4" (6 มม.) 6" (152 มม.) 10-11/32" (263 มม.) .30

605-8 1/4" (6 มม.) 8" (203 มม.) 12-11/32" (314 มม.) .30

605-10 1/4" (6 มม.) 10" (254 มม.) 14-11/32" (365 มม.) .35

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไขควงแบบหุ้มฉนวนในส่วนหุ้มฉนวน

ไขควงที่ด้ามจับบุนวม
ไขควงหัวแบนสอบ – ส�าหรับงานหนัก  
แท่งเหล็กไขหน้าตัดสี่เหลี่ยม
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ส่วนของแท่งเหล็กไขหน้าตัดสี่เหลี่ยมส�าหรับงานหนักส�าหรับช่วยหมุน 

• ส่วนแท่งเหล็กไขที่หนุนเสริมส�าหรับใช้งานหนัก

• ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการในการใช้งานส่วนใหญ่

600-4 

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ขนำดของหัว ควำมยำวของ 
แท่งเหล็กไข

ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก (ปอนด์)

600-4 1/4" (6 มม.) 4" (102 มม.) 8-11/32" (212 มม.) .25

600-6 5/16" (8 มม.) 6" (152 มม.) 10-15/16" (278 มม.) .40

ไขควงท�าลาย – หัวแบนสอบ
• ออกแบบตามหลักวิศวกรรม, ผลิต  

และทดสอบ เพื่อการงัดและการกะเทาะ 

• ปลายด้ามจับเป็นฝาโลหะเคลือบเพื่อป้องกัน 

ด้ามจับจากการทุบของค้อน

• ส่วนแท่งเหล็กไขผ่านการอบชุบยาวตลอดด้ามจับ 

จนถึงปลายฝาโลหะ เพื่อถ่ายแรงกระแทก

602-4DD

602-7DD

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ขนำดของหัว ชนิดของหัว ควำมยำวของเหล็กไข ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก (ปอนด์)

602-4DD 1/4" หัวแบนสอบ 4" (102 มม.) 9" (229 มม.) .37 (0.17 กก.)

602-7DD 5/16" หัวแบนสอบ 7" (178 มม.) 12-3/8" (314 มม.) .56 (0.25 กก.)

ไขควงพิเศษ
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ไขควงและอุปกรณ
์เสริม

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ 
ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าใช้เพื่องัดหรือกะเทาะ 

ไขควง/ไขควงขันน็อตหลายดอก
ไขควง/ไขควงขันน็อต 11 ชิ้นใน 1 อัน
• เหล็กไขของไขควง/ไขควงขันน็อตที่ยึดจับดอกที่ใช้บ่อยได้มากถึง 8 แบบ  

และสามารถเปลี่ยนเป็นไขควงขันน็อต 3 ขนาด

• ท้ายของด้ามจับมีการท�าเครื่องหมายเพื่อให้สามารถระบุเครื่องมือ 

ได้อย่างรวดเร็ว

หมำยเลข  
แคตำล็อก

อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก (ปอนด์)

32500 ไขควงขันน็อต 3/8", 5/16" และ 1/4", หัวแฉก #1 และ #2, หัวแบน 1/4" และ 3/16",  TORX® T10 และ T15, ปลายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส #1 และ #2 .44

32500TORX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Acument Intellectual Properties, LLC. 

เหล็กเจาะ
เหล็กเจาะรูคุณภาพสูง ด้ามจับบุนวม
• เหล็กเจาะรูปลายแข็งส�าหรับงานหนักส�าหรับช่างมืออาชีพ

• ใช้เขียนบนโลหะ, เจาะรูน�าสกรู, แทงและเจาะได้หลายแบบ 

• แท่งเหล็กไขที่ผลิตจากเหล็กเทมเพอร์ที่มีความแข็ง, เคลือบโครเมียม,  

อบชุบร้อน ที่ด้ามจับมีการหนุนเสริมเต็มด้ามเพื่อความแข็งแรงและ 

รับแรงกระแทกที่ด้ามจับ 

• หน้าแปลนติดตั้งภายในเป็นตัวยึดเหล็กไขให้คงคัว

• ด้ามจับบุนวมช่วยให้สบายมือมากยิ่งขึ้น

650

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวของเหล็กไข ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก (ปอนด์)

650 3-1/2" (89 มม.) 7-7/8" (200 มม.) .25

   ค�ำเตือน: อย่าใช้ค้อนตอกลงบนเครื่องมือ
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®ประแจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประแจของ Klein ผลิตจากเหล็กกล้าที่ 

ดีที่สุดที่ผ่านการตีขึ้นรูป และออกแบบมาเพื่อให้ม ี

ความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น 

งานประเภทใด Klein ก็มีประแจที่จะช่วยคุณสามารถ 

ท�างานส�าเร็จได้อย่างมืออาชีพ

ปร
ะแ

จ 
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ด้ามจับแบบจุ่มหุ้มพลาสติกหรือแบบสวมพลาสติกไม่ได้ 

ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

 ค�ำเตือน: อย่าใช้ค้อนกดหรือตอกประแจ  ค�ำเตือน: อย่าต่อขยายความยาวของประแจ

ประแจเลื่อน

เหล็กปำกจับยื่นออกมำน้อยมำก  

เพื่อให้สามารถท�างานในพื้นที่แคบได้ดีขึ้น

เคลือบโครเมียมเพื่อให ้ 

ทนต่อการผุกร่อน

เฟืองตัวหนอนที่กัดเป็นลำย 4 เกลียว  
เพื่อความสมดุลที่ดีขึ้น

ปุ่มหมุนที่หมุนได้อย่ำงรำบรื่น 

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

ปำกจับที่ผ่ำนกำรแมชีนนิ่งอย่ำงแม่นย�ำ ผ่านการคัดสรรทีละชิ้น 

และประกอบด้วยมือเพื่อความราบรื่นในการท�างาน

 คุณสมบัติ:

ด้ำมจับโค้งมน เพื่อความ 

สะดวกสบายในการใช้งาน

รำงเลื่อนผ่ำนกำรเจีย  

เพื่อให้ใส่ได้พอดี

มีทั้งมำตรวัดมำตรฐำน 
และมำตรวัดเมตริก  
ท�าให้สามารถ 

ปรับได้อย่าง 

รวดเร็ว

ประแจเลื่อน - ความสามารถสูง
•  ความสามารถพิเศษ ซึ่งท�าให้ใช้ประแจขนาดเล็กกว่าเพื่อจัดการงานที่ใหญ่กว่าได้  

โดยเฉพาะในพื้นที่แคบ 

•  เหล็กอัลลอยที่ผ่านการตีขึ้นรูปและอบชุบแข็งด้วยความร้อน เพื่อความแข็งแรงสูงสุด  

และน�้าหนักเบา

หมำยเลขแคตำล็อก กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ ควำมยำว ควำมสำมำรถ น�้ำหนัก
D507-6 จุ่มหุ้มพลาสติก  สีแดงโปร่งแสง 6-1/2" (165 มม.) 15/16" (24 มม.) 0.33 ปอนด์ (0.15 กก.)

D507-8 จุ่มหุ้มพลาสติก  สีแดงโปร่งแสง 8-1/4" (209 มม.) 1-1/8' (28 มม.) 0.66 ปอนด์ (0.30 กก.)

D507-10 จุ่มหุ้มพลาสติก  สีแดงโปร่งแสง 10-1/4" (260 มม.) 1-5/16" (33 มม.) 1.11 ปอนด์ (0.50 กก.)

D507-12 จุ่มหุ้มพลาสติก  สีแดงโปร่งแสง 12-3/8" (314 มม.) 1-1/2" (38 มม.) 1.8 ปอนด์ (0.81 กก.)

D507-8

หมำยเลขแคตำล็อก กำรตกแต่งด้ำมจับ สีของด้ำมจับ ควำมยำว ควำมสำมำรถ น�้ำหนัก
D509-8 จุ่มหุ้มพลาสติก  น�้าเงินเข้ม 8-1/2" (216 มม.) 1-1/2" (38 มม.) 0.77 ปอนด์ (0.35 กก.)

ประแจเลื่อน - ปากคีบกว้างเป็นพิเศษ 
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

•  ปากคีบที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษ 1-1/2" จึงท�าให้สามารถ 

ท�างานได้เหมือนประแจเลื่อนมาตรฐานขนาด 12"

•  เหล็กอัลลอยที่ผ่านการตีขึ้นรูปและอบชุบแข็งด้วยความร้อน  

เพื่อความแข็งแรงสูงสุดและน�้าหนักเบา
D509-8
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®ประแจแอล

หกเหลี่ยม
ประแจแอลหกเหลี่ยมของ Klein เป็นเครื่องมือที่ช่าง 

มืออาชีพทุกคนต้องมี ผ่านการอบชุบและเทมเพอร ์

เพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ ประแจแอล 

หกเหลี่ยมของ Klein ออกแบบมาให้ใส่ได้พอดีในช่อง  

ป้องกันการลื่นไถล และไม่ท�าให้ช่องเป็นรอย

ปร
ะแ
จแ
อล
หก
เห
ลี่ย
ม
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 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้  ค�ำเตือน: อย่าใช้คีมหรืออุปกรณ์ต่อขยายที่คล้ายกันเพ่ือเพิ่มแรงงัด 

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

 คุณสมบัติ:

เหล็กอัลลอยเกรดดีที่สุด

พื้นผิวทนทำนต่อกำรเกิดสนิมและ
กำรผุกร่อน 

ยำวเป็นพิเศษ  
เพื่อใช้ในงานที่เอื้อมถึงยาก

ผ่ำนกำรอบชุบและเทมเพอร ์ 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน MADE IN USA

ชุดประแจหกเหลี่ยมรูปตัว L

ชุดประแจหกเหลี่ยมแบบพับได้
ชุดประแจหกเหลี่ยม
•  ต�าแหน่งของประแจสองจุด (ยืดออกตรงหรือท�ามุมฉาก) เพื่อให้มีแรงงัดพิเศษ 

• ปลายหกเหลี่ยมจะตัดฉากเพื่อให้ใส่ได้เต็มความลึกและสัมผัสเต็มหน้าสัมผัสของช่องหกเหลี่ยม  

เพื่อป้องกันการลื่นไถลและไม่ท�าให้ช่องเป็นรอย

• ชุดขนาดกะทัดรัดใส่ได้พอดีในกระเป๋าหรือกล่องเครื่องมือ และช่วยแก้ปัญหาประแจสูญหาย

70582

ชุดประแจหกเหลี่ยม 9 ชิ้น - ระบบเมตริก
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

•  ประแจหกเหลี่ยมรูปตัว L จัดเรียงอยู่ในชุดกล่องเก็บที่สะดวกต่อการใช้งานและทนทาน 

•  กล่องเก็บมีคุณสมบัติการล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ และมีการท�าเครื่องหมายที่ช่องส�าหรับเก็บประแจแต่ละชิ้น

หมำยเลข  
แคตำล็อก

อุปกรณ์ 
ในชุด

น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

LMK10 .63

ขนาดและความยาว

หมายเลข  
แคตาล็อก

ขนาดหก 
เหลี่ยม

ความยาว 
ด้านสั้น

ความยาว 
ด้านยาว

LLM15 1.5 มม. 23/32" 3-1/8"

LLM2 2 มม. 7/16" 3-1/32"

LLM25 2.5 มม. 1/2" 3-9/32"

LLM3 3 มม. 9/16" 3-1/2"

LLM4 4 มม. 11/16" 3-31/32"

LLM5 5 มม. 13/16" 4-3/8"

LLM6 6 มม. 15/16" 4-27/32"

LLM8 8 มม. 1-1/32" 5-1/32"

LLM10 10 มม. 1-3/32" 5-9/32"

LMK10

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ค�ำอธิบำย ควำมยำวของด้ำมจับ ควำมยำวของประแจ น�้ำหนัก (ปอนด์)

ชุดประแจหกเหลี่ยม - ระบบเมตริก
70582 ชุดประแจระบบเมตริก 7 ชิ้น: 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม. 92 มม. (3-5/8") 41 มม. – 76 มม. (1-5/8" – 3") .35

70580 ชุดประแจระบบเมตริก 5 ชิ้น: 4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม. 133 มม. (5-1/4") 82 มม. – 117 มม. (3-1/4" – 4-5/8") .85
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®เครื่องมือวัด

และตรวจสอบระดับ

การวัดที่เร็ว, ง่าย และแม่นย�าจะสามารถแสดงความ 

แตกต่างระหว่างงานที่เสร็จและงานที่พลาดได้  

Klein เสนอความหลากหลายของอุปกรณ์ตรวจสอบระดับ 

และอุปกรณ์วัดอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณวัดค่างานของคุณได้

เค
รื่อ
งม
ือว
ัดแ
ละ
ตร
วจ
สอ
บร
ะด
ับ
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เครื่องมือวัดและตรวจสอบระดับ

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 
ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ระดับน�้ำแบบแม่เหล็กแรงยึดสูง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

•  แม่เหล็กจากธาตุหายากท�าให้แรงกว่าแม่เหล็กธรรมดาถึง 10 เท่า ยึดเข้ากับผิว 

ของเหล็กหล่อและเหล็กกล้าได้อย่างแน่นหนา

•  กระเปาะอะคริลิก 3 ชิ้น - แนวตั้ง, แนวระดับ และ 45° ส�าหรับวัดค่าที่จ�าเป็นในหน้างาน

•  ช่องมองส�าหรับอ่านค่าระดับทางด้านบน ท�าให้มองเห็นได้ง่ายในพื้นที่แคบ

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก
931-9RE 9" (229 มม.) .42 ปอนด์ (0.19 กก.)

931-9RE

เครื่องมือตรวจสอบระดับ

ตลับเมตร - แม่เหล็ก

ตลับเมตร

93275

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• แถบวัดขนาดใหญ่สองเท่าส�าหรับวัดก�าแพง, เพดาน หรือท่อร้อยสาย

• เพื่อให้สามารถวัดค่าทั้งตามแนวตั้งและแนวนอนได้อย่างง่ายดายด้วยคนเพียงคนเดียว

• ตลับกันการตกและการกระแทก

 

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวของแถบวัด ตะขอ น�้ำหนัก
93275* 7.5 ม. (25') สองเท่า .94 ปอนด์ (0.43 กก.)

*หมายเหตุ: 93275 จะแสดงทั้งหน่วยเซนติเมตรและหน่วยน้ิวที่ทั้งสองด้านของแถบวัด

แม่เหล็กแรงสูง แรงกว่ำถึง 5 เท่ำ!  
มีสกรูส�ำหรับยึดให้แม่เหล็กอยู่กับที่

คุณสมบัติ:

ตะขอที่ส่วนปลำยมี 
แม่เหล็กแรงสูงขนำดใหญ่ 
 เพื่อความแรงถึง 5 เท่า

ไม่ท�ำควำมเสียหำยเมื่อครูดกับท้องใบวัด
 เพื่อพื้นผิวของงานที่สะอาด

ยำงกันลื่นบนตลับ เพื่อ 
ความสะดวกสบายในการ 
ใช้งาน 

ตัวตลับที่ไม่บิด และใบวัดที่ 
เคลือบด้วยไนลอน  
ช่วยให้ทนต่อการขัดถูและการ 
สึกหรอ

เข้ำถึงมุมได้แนบสนิท  
เพื่อวัดค่าขอบที่ 
เสมอกัน

คลิปหนีบเข็มขัดโลหะ  
เพื่อความสะดวก

ศูนย์แท้จริง  
 ส�าหรับการวัดค่าด้านในและ 

ด้านนอกที่แม่นย�า
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®กระเป๋าเครื่องมือ

และที่พกพา
เช่นเดียวกับที่ Klein ได้น�ำเสนอเครื่องมือหลำกหลำย 

ชนิดที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 

เฉพำะอย่ำง Klein ยังน�ำเสนอกระเป๋ำเครื่องมือ,  

ที่พกพำ, เข็มขัด และที่แขวนที่หลำกหลำย ซึ่งเหมำะ 

กับทุกควำมพึงพอใจและควำมต้องกำร

กร
ะเป
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ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

กระเป๋าเครื่องมือและที่พกพา

กระเป๋าเครื่องมือ 5 ช่อง
• ผลิตจากหนัง

• ใช้หมุดตอกเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนาน

5126

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความพิเศษ 
ที่เพิ่มเข้ามา

การเชื่อมต่อกับ 
เข็มขัด

ความกว้าง 
ของเข็มขัด

ขนาดโดยรวม น�้าหนัก 
(ปอนด์)

5126 ห่วงใส่มีด ช่องร้อย 2"  
(51 มม.) 

6" x 8-3/4"  
(152 มม. x 222 มม.)

.74

กระเป๋าเครื่องมือ

5165

กระเป๋าเครื่องมือ 10 ช่อง
• ผลิตจากหนัง

• ใช้หมุดตอกและเย็บตะเข็บ

Tradesman Pro™

ที่พกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tradesman ProTM

• หมายเลขแคตาล็อก 55460 เหมาะกับ iPhone® 4 และ 5 และโทรศัพท์ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

• หมายเลขแคตาล็อก 55461 เหมาะกับ Samsung Galaxy S® 3 และ 4  

และโทรศัพท์ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

• คลิปโลหะส�าหรับติดเข็มขัดที่มีความกว้างถึง 2"

• ชายปิดด้วยแม่เหล็ก

• ท�าจากไนลอนสานลาย 1680d

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความกว้าง ความสูง ความลึก   น�้าหนัก

55460 3.00"   (76 มม.) 5.75"   (146 มม.) 1.50" (38 มม.) 0.22 ปอนด์  
(0.10 กก.)

55461 3.25"   (84 มม.) 5.875" (149 มม.) 1.50" (38 มม.) 0.26 ปอนด์  
(0.12 กก.)

iPhone®  เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple, Inc. 

Galaxy S® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics Co., Ltd.

55460

หมายเลข  
แคตาล็อก

จ�านวนช่อง 
(รวมทั้งหมด)

ความพิเศษ 
ที่เพิ่มเข้ามา

การเชื่อมต่อ 
กับเข็มขัด

ความกว้าง 
ของเข็มขัด

ขนาดโดยรวม น�้าหนัก 
(ปอนด์)

5165 10 ห่วงใส่มีด ช่องร้อย 2"  
(51 มม.) 

10" x 10"  
(254 มม. x 254 มม.)

1.26
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®กระเป๋าเครื่องมือ 

กระเป๋าเครื่องมือจาก Klein มีรูปร่างและขนาดที ่

หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับเครื่องมือและอุปกรณ ์

เสริมที่หลายหลากในทุกวันนี้
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กระเป๋าเครื่องมือ

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง ช่องกระเป๋า   น�้าหนัก

55452RTB 19" 
(483 มม.)

12-1/2" 
(318 มม.)

14" 
(356 มม.)

24 19 ปอนด์ 
(8.62 กก.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง ช่องกระเป๋า   น�้าหนัก

55453HSB 17-3/4" 
(451 มม.)

13-1/2" 
(368 มม.)

14-1/2"  
(368 มม.)

48 8.15 ปอนด์
(3.70 กก.)

กระเป๋าส�าหรับช่างไฟ

55452RTB

54453HSB

ออแกไนเซอร์ Tradesman Pro™ –  
กระเป๋าเครื่องมือล้อเลื่อน

ออแกเซอร์ Tradesman Pro™ –  
กระเป๋าใส่เลื่อยตัดโลหะส�าหรับช่างไฟ
• เหมาะส�าหรับเลื่อยตัดโลหะมาตรฐานขนาด 16.5"

• ด้านล่างหล่อให้ทนทานและแข็งแรง สามารถทนต่อสภาพอากาศเย็นได้

• ไนลอนสานลาย 1680D เพื่อความทนทาน

• ด้านในเป็นสีส้ม เพื่อให้เห็นเครื่องมือได้โดยง่าย

ช่องใส่เลื่อยตัดโลหะด้านหน้า 

พร้อมกรุพลาสติกป้องกัน

• ล้อขนาด 6 นิ้ว ที่มีพื้นผิวหยาบ ช่วยให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 

บนพื้นที่มีผิวขรุขระ

• รับน�้าหนักได้สูงถึง 200 ปอนด์

• ด้านบนเสริมด้วยกรอบโลหะซึ่งจะเปิดค้างเพื่อให้ง่ายต่อ 

การเก็บของ/เอาของออก

• มือจับแบบยืดหดได้ส�าหรับงานหนัก

• ทนต่อสภาพอากาศเย็น

• ด้านในเป็นสีส้ม เพื่อให้เห็นเครื่องมือได้โดยง่าย

แผ่นเตะหล่อขึ้นรูปเพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ ช่องเปิดได้กว้างเพื่อใส่เครื่องมือ 

ขนาดใหญ่
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กร
ะเป
๋าเค

รื่อ
งม
ือ

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

ออแกไนเซอร์ Tradesman ProTM –  
กระเป๋าสะพายเทค
• ช่องส�าหรับเก็บอแดปเตอร์และสายเคเบิล

• ช่องออแกไนเซอร์ส�าหรับเก็บปากกา, โทรศัพท์, สายเคเบิล และอื่นๆ

• ช่อง 25 ช่องส�าหรับจัดเก็บเครื่องมือได้มากมาย

• พื้นหล่อให้แข็งแรงและทนทาน เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ

• กระเป๋าด้านหน้าหล่อแข็งส�าหรับใส่แว่นตาป้องกัน

• ไนลอนสานลาย 1680D เพื่อความทนทาน

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง จ�านวน 
ช่องกระเป๋า

น�้าหนัก 

55456BPL 14"
(356 มม.)

7"
(178 มม.)

18.25"
(464 มม.)

25 6.41 (ปอนด์) 
2.91 (กก.)

55456BPL

ช่องใส่ของแบบแยกส่วนส�าหรับเก็บแล็ปท็อป 

ป้องกันจากเครื่องมืออื่นๆ

ด้านในเป็นสีส้ม เพื่อให้หาเครื่องมือได้เร็วขึ้น

ด้านในเป็นสีส้ม เพื่อให้หาเครื่องมือได้เร็วขึ้น

ออแกไนเซอร์ Tradesman ProTM –  
กระเป๋าเทค
• ช่องด้านในส�าหรับเก็บอแดปเตอร์และสายเคเบิล

• ช่องซิปส�าหรับเก็บตะไบและเอกสาร

• ช่อง 22 ช่องส�าหรับจัดเก็บเครื่องมือได้มากมาย

• ขาท�าจากยางและด้านล่างเป็นวัสดุกันน�้า เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ

• ไนลอนสานลาย 1680D เพื่อความทนทาน

• แถบสะพายไหล่และหูหิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการถือ

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง จ�านวน
ช่องกระเป๋า

น�้าหนัก 

55455M 19"
(445 มม.)

6.5"
(254 มม.)

16"
(356 มม.)

22 4.13 (ปอนด์) 
1.87 (กก.)

55455M

กระเป๋าส�าหรับช่างไฟ
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กระเป๋าเครื่องมือ

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

ออแกไนเซอร์ Tradesman ProTM –  
กระเป๋าส�าหรับช่างไฟขั้นสูงสุด
• ช่อง 78 ช่องส�าหรับจัดเก็บเครื่องมือได้มากมาย

• ด้านในเป็นสีส้ม เพื่อให้เห็นเครื่องมือได้โดยง่าย

• ช่องตรงกลางกว้างพร้อมช่องกระเป๋าแบบถอดได้  

เพื่อให้สามารถหยิบใช้เครื่องมือได้อย่างง่ายดาย

• พื้นหล่อให้แข็งแรงและทนทาน เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ

• ไนลอนสานลาย 1680D เพื่อความทนทาน

• แถบสะพายไหล่และหูหิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการถือ

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง ช่อง
กระเป๋า
ด้านใน

ช่อง
กระเป๋า
ด้านนอก

น�้าหนัก 

55417-18 17.5"
(482.6 มม.)

10"
(165.1 มม.)

14"
(406.4 มม.)

53 25 9.51 (ปอนด์) 
4.31 (กก.)

กระเป๋าส�าหรับช่างไฟ
ออแกไนเซอร์ Tradesman ProTM –  
กระเป๋าสะพายส�าหรับช่างไฟ
• ช่อง 39 ช่องส�าหรับจัดเก็บเครื่องมือได้มากมาย

• ด้านในเป็นสีส้ม เพื่อให้เห็นเครื่องมือได้โดยง่าย

• ช่องเปิดกว้างส�าหรับใส่สว่านไฟฟ้า, มิเตอร์, ไฟฉาย ฯลฯ

• พื้นแข็งแรงและทนทาน เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ

• ช่องด้านหน้ากว้าง เหมาะส�าหรับใส่สายเคเบิลและเครื่องมือ

• ไนลอนสานลาย 1680D เพื่อความทนทาน

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง ช่อง
กระเป๋า
ด้านใน

ช่อง
กระเป๋า
ด้านนอก

น�้าหนัก 

55421-BP 14"
(355.6 มม.)

7"
(177.8 มม.)

18"
(457.2 มม.)

34 5 5.34 (ปอนด์) 
2.42 (กก.)

55421-BP 

ช่องด้านหน้าขนาดใหญ่ ส�าหรับเก็บลวดร้อย 

สายไฟหรือเครื่องมือและสายไฟ

ออแกไนเซอร์ Tradesman ProTM –  
กระเป๋าส�าหรับช่างไฟขั้นสูง
• ช่อง 55 ช่องส�าหรับจัดเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบได้อย่างสุดยอด

• ด้านในเป็นสีส้ม เพื่อให้เห็นเครื่องมือได้โดยง่าย

• ช่องเปิดกว้างส�าหรับใส่สว่านไฟฟ้า, มิเตอร์, แล็ปท็อป ฯลฯ

• พื้นหล่อให้แข็งแรงและทนทาน เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ

• ไนลอนสานลาย 1680D เพื่อความทนทาน

• แถบสะพายไหล่และหูหิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการถือ 

 

 

 

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง ช่อง
กระเป๋า
ด้านใน

ช่อง
กระเป๋า
ด้านนอก

น�้าหนัก 

55418-19 19"
(444.5 มม.)

6.5"
(254 มม.)

16"
(355.6 มม.)

53 2 8.92 (ปอนด์) 
4.04 (กก.)

55418-19

55417-18
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กร
ะเป
๋าเค

รื่อ
งม
ือ

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

ออแกไนเซอร์ Tradesman ProTM –  
กระเป๋าสะพายไหล่
• ช่อง 16 ช่องส�าหรับจัดเก็บเครื่องมือได้ดีขึ้น

• ด้านในเป็นสีส้ม เพื่อให้เห็นเครื่องมือได้โดยง่าย

• ขาท�าจากยางที่แข็งแรงและทนทาน เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ

• ไนลอนสานลาย 1680D เพื่อความทนทาน

• แถบสะพายไหล่และหูหิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการถือ

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความ 
กว้าง 

ความสูง ช่องกระเป๋า
ด้านใน

ช่องกระเป๋า
ด้านนอก

น�้าหนัก 

55419-SP 8"
(203.2 มม.)

5"
(127 มม.)

10"
(254 มม.)

9 7 2.2 (ปอนด์) 
1 (กก.)

กระเป๋าส�าหรับช่างไฟ

55419-SP

ขาท�าจากยาง เพื่อป้องกันพื้นก้นกระเป๋า 

จากสิ่งต่างๆ

ออแกไนเซอร์ Tradesman ProTM – เข็มขัดใส่เครื่องมือส�าหรับช่างไฟ

• ช่อง 26 ช่องส�าหรับจัดเก็บเครื่องมือได้ง่าย 

• ช่องกระเป๋าเปิดกว้างส�าหรับใส่เครื่องมือ, สว่าน และอะไหล่

• ช่องกระเป๋าแบบถอดออกได้ ช่วยให้คุณเลือกถือเฉพาะเครื่องมือที่คุณต้องการได้

• ช่องกระเป๋าส�าหรับใส่ดอกสว่านโดยเฉพาะ

• มือจับเพื่อให้ง่ายต่อการถือ

• ที่ใส่ตลับเมตร

• แถบเข็มขัดแบบมีตาข่ายด้านใน ช่วยระบายอากาศและเพิ่มความสบาย

• ปลายเข็มขัดท�าจากหนังหยาบ

• ส่วนส�าหรับยึดกับแป้นแขวน Tradesman Pro™ (หมายเลขแคตาล็อก 55400)

หมายเลข  
แคตาล็อก

ขนาด น�้าหนัก

55427 31" – 34" (787 มม. – 864 มม.) 4.15 ปอนด์ (1.88 กก.)

55428 35" – 39" (889 มม. – 991 มม.) 4.16 ปอนด์ (1.89 กก.)

55429 40" – 44" (1,016 มม. – 1,118 มม.) 4.30 ปอนด์ (1.95 กก.)

55427

ช่องกระเป๋าส�าหรับใส่ดอกสว่าน  

โดยเฉพาะ
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กระเป๋าเครื่องมือ

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

กระเป๋าเครื่องมือผ้าใบ - ช่องกระเป๋าหลายช่อง,  
พื้นหนัง
• ปากกระเป๋ามีกรอบเหล็ก พร้อมบานพับส�าหรับการใช้งานหนัก

• ช่องกระเป๋าด้านในหลายขนาด

• ช่องกระเป๋าด้านนอก ส�าหรับในกรณีที่ต้องการบรรจุสิ่งของเพิ่มเติม

• ท�าจากผ้าใบธรรมชาติเบอร์ 8 ที่แข็งแรง

• ก้นกระเป๋าเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับเครื่องมือหนัก, ป้องกันความชื้น  

และทนทานตรงจุดที่สึกหรอง่าย

• ปากกระเป๋าเปิดกว้าง ช่วยให้หยิบใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

• ก้นกระเป๋าป้องกันสิ่งต่างๆ ได้ด้วยหมุด 6 ตัว

• มี: จุดยึดแถบสะพายไหล่, (มีสายสะพายไหล่เสริมจ�าหน่าย หมายเลขแคตาล็อก 58889)  

ช่องกระเป๋าด้านนอก, พื้นหนัง และหนังสีด�าส�าหรับคลุมด้านข้างขนาด 3" (76 มม.),  

มือจับกว้าง 2" (51 มม.), แถบหุ้มมือจับหนัง และมือจับล้อมเครื่องมือด้านนอกในสายรัด

5003-18หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง/ความลึก ช่องกระเป๋า
ด้านใน

ช่องกระเป๋า
ด้านนอก

แถบรัด น�้าหนัก (ปอนด์)

5003-18 18" (457 มม.) 6" (152 มม.) 14" (356 มม.) 10 1 1 4.14

5003-20 20" (508 มม.) 6" (152 มม.) 15" (381 มม.) 14 1 2 4.38

กระเป๋าเครื่องมือ
กระเป๋าเครื่องมือผ้าใบ
• ผ้าใบธรรมชาติเบอร์ 8 ส�าหรับงานหนัก

• หมุดตอกเสริมความแข็งแรงเพื่อความทนทาน

• ปากกระเป๋ามีกรอบเหล็ก พร้อมบานพับส�าหรับการใช้งานหนัก

• มือจับหนังเย็บตะเข็บและใส่หมุด เพื่อความสะดวกสบายและแข็งแรง

• สายรัดสองจุดพร้อมตัวยึด ช่วยให้ปิดได้แน่นหนา

• ก้นกระเป๋าและส่วนล่างกรุด้วยไวนิลที่ทนความชื้น

• ติดหมุดที่ไม่เป็นรอยที่ฐาน เพื่อป้องกันการสึกหรอ

• มีชุดสายสะพายไหล่จ�าหน่าย (หมายเลขแคตาล็อก 5102S) 

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง/ความลึก น�้าหนัก (ปอนด์)

5102-14 14" (356 มม.) 6" (152 มม.) 14" (356 มม.) 2.55

5102-16 16" (406 มม.) 6" (152 มม.) 14" (356 มม.) 3.05

5102-18 18" (457 มม.) 6" (152 มม.) 14" (356 มม.) 2.84

5102-20 20" (508 มม.) 6" (152 มม.) 15" (381 มม.) 3.16

5102-22 22" (559 มม.) 6" (152 มม.) 15" (381 มม.) 3.48

5102-24 24" (610 มม.) 6" (152 มม.) 15" (381 มม.) 4.10

5102-12

กระเป๋าเครื่องมือผ้าใบหรูหรา
• ช่องกระเป๋าด้านในหลายช่องส�าหรับจัดสิ่งต่างๆ ให้เป็นระเบียบ

• สายสะพายไหล่แบบถอดออกได้ สามารถปรับความยาวให้พอดีได้

• ท�าจากผ้าใบธรรมชาติเบอร์ 8 ส�าหรับงานหนัก

• ก้นกระเป๋าท�าจากไวนิลที่ทนความชื้น พร้อมหมุดที่ไม่เป็นรอยที่ฐาน  

เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

• ปากกระเป๋ามีกรอบเหล็ก พร้อมบานพับส�าหรับการใช้งานหนัก

• มือจับหนังเย็บตะเข็บและใส่หมุด เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว ความกว้าง ความสูง/ 
ความลึก

ช่อง 
กระเป๋า

น�้าหนัก (ปอนด์)

5102-14SP 12" (305 มม.) 6" (152 มม.) 10" (254 มม.) 10 2.14

5102-16SP 14" (356 มม.) 6" (152 มม.) 14" (356 มม.) 13 2.55

5102-18SP 16" (406 มม.) 6" (152 มม.) 14" (356 มม.) 13 3.05

5102-24SP 18" (457 มม.) 6" (152 มม.) 15" (381 มม.) 17 2.84

5102-16SP
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กร
ะเป
๋าเค

รื่อ
งม
ือ

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

กระเป๋าเครื่องมือ
กระเป๋าเครื่องมือ TotesTM

• ท�าจากโพลีเอสเตอร์เส้นใย 600 x 300 แบบหยาบ เพื่อให้ทนต่อการสึกหรอและ 

การฉีกขาดที่หน้างาน

• แถบมือจับท�าจากโพลีโพรพีลีนกว้าง 2" (51 มม.) พร้อมด้วยแถบรัดหนังที่นุ่มสบาย

• กันน�้า จึงช่วยป้องกันการก่อตัวของเชื้อราได้

• ช่องกระเป๋าด้านนอกส�าหรับใส่เครื่องมือและโทรศัพท์เคลื่อนที่

• ช่องกระเป๋าด้านในหลายช่อง และช่องใส่ของด้านในขนาดใหญ่ ส�าหรับใส่เครื่องมือ 

และสิ่งของหลากหลายชนิด (เฉพาะหมายเลขแคตาล็อก 58888 และหมายเลขแคตาล็อก  

58890 เท่านั้น)

• ก้นกระเป๋าหล่อเพื่อให้แข็งแรง ทนทาน พร้อมด้วยรูระบาย เพื่อป้องกันน�้าขัง

• สายสะพายไหล่มีแป้นโค้ง กันลื่น ส�าหรับเคลื่อนย้ายโดยต้องไม่ใช้มือ (มีใน 58888  

และ 58890) 

• สายโซ่ห้อยเทปส�าหรับงานหนัก (เฉพาะ 58890 เท่านั้น)

หมายเลข  
แคตาล็อก

ช่องกระเป๋า 
ด้านใน

ช่องกระเป๋า 
ด้านนอก

สายโซ่ห้อยเทป สายสะพายไหล่ 
(หมายเลขแคตาล็อก 58889)

ความยาว ความกว้าง ความสูง/ความลึก น�้าหนัก (ปอนด์)

58886 – 7 ไม่มี ไม่มี* 15-1/2" (394 มม.) 7-1/2" (191 มม.) 10" (254 มม.) 2.42

58888 5 7 ไม่มี มี 15-1/2" (394 มม.) 7-1/2" (191 มม.) 10" (254 มม.) 3.01

58890 7 10 มี มี 15-1/2" (394 มม.) 7-1/2" (191 มม.) 10" (254 มม.) 3.41

*มีสายสะพายไหล่เสริม (หมายเลขแคตาล็อก 58889) จ�าหน่าย

58890

58890 
ไม่รวมเครื่องมือ



ถังและอุปกรณ
์เสริม 

ส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย
ถังและอุปกรณ์เสริม
ส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย
ถังและอุปกรณ์เสริมส�ำหรับช่ำงซ่อมสำยของ Klein  

เป็นที่รู้จักกันดีมำกว่ำทศวรรตในด้ำนควำมทนทำน 

และเชื่อถือได้ ถังถูกสร้ำงขึ้นให้แข็งแรงเพื่อรับมือกับ 

กำรสึกหรอและกำรฉีกขำดจำกกำรใช้งำน
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ถัง
แล

ะอ
ุปก

รณ
์เส

ริม
 

ส�ำ
หร

ับช
่ำง

ซ่อ
มส

ำย

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

ถังผ้ำใบ
  คุณสมบัติ:

ถังที่มีก้นถังที่ท�ำจำกหนัง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• พิกัดบรรทุก 100 ปอนด์ 

• ผ้าใบเบอร์ 1

• ก้นถังเสริมความแข็งแรงด้วยหนัง 

• ขอบหนังสูงขึ้นมาที่ข้างถัง 3" (76 มม.)

• ช่องกระเป๋าด้านในวัดได้ 8" x 8" (203 มม. x 203 มม.) 

• มือจับท�าจากเชือก

หมายเลข  
แคตาล็อก

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง

ความสูง คุณสมบัติพิเศษ น�้าหนัก  
(ปอนด์)

5104 12" (305 มม.) 17" (432 มม.)  2.71

5104S 12" (305 มม.) 17" (432 มม.) ตะขอล็อค  
(หมายเลขแคตาล็อก 2012)

2.93

5104VT 12" (305 มม.) 17" (432 มม.) ฝาปิดแบบแถบตีนตุ๊กแก (VELCRO®) 3.0

5104 5104VT

51095106

ผนังแบบตรงและผนังแบบสอบที่แข็งแรง 
ทนทาน ท�าจากผ้าใบส�าหรับงานหนัก

มือจับเชือก เสริมแรงด้วยหนัง 
เพื่อให้ทนน�้าและแข็งแรง 

"หมายเลข" หมายถึงน�้าหนักของผ้าใบ 
 หมายเลข 1 คือหนาที่สุด และหมายเลข 10 คือ 

บางที่สุด

MADE IN USA

ถังที่มีผนังแบบตรง  
ปำกถังกว้ำง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• พิกัดบรรทุก 75 ปอนด์ 

• ผ้าใบเบอร์ 6

• ก้นถังท�าจากโพลีโพรพิลีนหล่อสีด�า

• มือจับท�าจากเชือก

ถังที่มีผนังแบบตรง
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ผ้าใบเบอร์ 6

• ก้นถังท�าจากโพลีโพรพิลีนหล่อสีด�า

• มือจับท�าจากเชือก

หมายเลข  
แคตาล็อก

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง

ความสูง คุณสมบัติพิเศษ น�้าหนัก 
(ปอนด์)

5106 9" (229 มม.) 14" (356 มม.)  ไม่มี 1.51

5106P 9" (229 มม.) 14" (356 มม.) ช่องกระเป๋าภายในขนาด 7" x 7"  
(178 มม. x 178 มม.) สองช่อง

1.62

5106S 9" (229 มม.) 14" (356 มม.) ตะขอล็อค  
(หมายเลขแคตาล็อก 2012)

1.80

หมายเลข 
แคตาล็อค 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง

ความสูง คุณสมบัติพิเศษ น�้าหนัก 
(ปอนด์)

5109 12” (305 มม.) 15" (381 มม.)  ไม่มี 2.06

5109P 12" (305 มม.) 15" (381 มม.) ช่องกระเป๋าภายในขนาด 8" x 8"  
(203 มม. x 203 มม.) หนึ่งช่อง

2.12

5109S 12" (305 มม.) 15" (381 มม.) ตะขอล็อค (หมายเลขแคตาล็อก 2012) 2.35

5109PS 12" (305 มม.) 15" (381 มม.) ช่องกระเป๋าภายในขนาด 8" x 8" 
(203 มม. x 203 มม.) หนึ่งช่อง และ
ตะขอล็อก (หมายเลขแคตาล็อก 2012)

2.40

 ค�าเตือน:
 • ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องตรวจหาความเสียหาย

 • หากถังมีร่องรอยการสึกหรอ ต้องหยุดใช้งาน 

 • อย่าใส่ของหนักเกินขีดจ�ากัด

 • ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องปิดด้านบนให้สนิท

วงแหวนด้านบนท�าจากโพลีเอทิลีน 
ที่มีความหนาแน่นสูง  

เพื่อความแข็งแรง 
และทนสารเคมี
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ถังและอุปกรณ
์เสริม 

ส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

ประแจส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย
• แท่งเหล็กกล้าพิเศษที่ผ่านการตีขึ้นรูปและอบชุบเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

• รูที่ปลายด้านใหญ่ส�าหรับใส่ในขั้นบันไดของเสาไฟมาตรฐาน 

• ประแจเหมาะส�าหรับใช้งานกับแคลมป์ที่ยึดด้วยโบลต์ 3 ตัว ซึ่งมีระยะห่างจ�ากัด

• ส�าหรับอุปกรณ์ 5/8"

หมายเลข  
แคตาล็อก 

ค�าอธิบาย ความยาว น�้าหนัก  
(ปอนด์)

3146 ปลายด้านใหญ่มีช่องขนาด 29/32" และ 1-3/32" 
ปลายด้านเล็กมีช่องขนาด 5/8" และ 13/16"

13"  
(330 มม.)

1.85

5104CLR17 5104CLR22

แถบถักที่ผ่านการเสริมความแข็งแรง ยาวจนถึงด้านข้างของถัง  

เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน�้าหนัก

หมายเลข  
แคตาล็อก

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง น�้าหนัก

5104CLR17 14" (356 มม.) 17" (439 มม.) 6.70 ปอนด์ (3.04 กก.)

5104CLR22 14" (356 มม.) 22" (559 มม.) 6.95 ปอนด์ (3.15 กก.)

ถังผ้ำใบ
  คุณสมบัติ:

 ค�าเตือน:
 • ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องตรวจหาความเสียหาย

 • หากถังมีร่องรอยการสึกหรอ ต้องหยุดใช้งาน 

 • อย่าใส่ของหนักเกินขีดจ�ากัด

 • ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องปิดด้านบนให้สนิท

ใส่ถังขนาด 

5 แกลลอนได้

5103S 3146

ถังที่มีผนังแบบสอบส�ำหรับ 
งำนหนัก
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

• ผ้าใบเบอร์ 4

• ก้นถังท�าจากโพลีโพรพิลีนหล่อสีด�า

• มือจับท�าจากเชือก

• แถบหนังยึดด้วยหมุด 

• ติดตั้งตะขอล็อค 

หมายเลข  
แคตาล็อก

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลางของ 
ขอบด้านบน

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลางของ 
ขอบด้านล่าง

ความสูง คุณสมบัติพิเศษ น�้าหนัก 
(ปอนด์)

5103S 12" (305 มม.) 9" (229 มม.) 12" 
(305 มม.)

ตะขอล็อค 1.95

ถังแบบมีฝำปิดส�ำหรับงำนหนัก
• พิกัดบรรทุก 150 ปอนด์

• ด้านบนของถังมีซิปปิด

• ถังมาตรฐาน 5 แกลลอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14"

• ตัวถังท�าจากผ้าใบส�าหรับงานหนัก เบอร์ 1

• แถบถักยาวลงไปถึงด้านข้างของถัง

• ที่ก้นเสริมด้วยหนังสูงขึ้นมาที่ข้างถัง 3" 

• ขอบเหล็กแข็งแรงทนทาน
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®คีมจับดึงสายลวด

Klein ผสานความแข็งแรงและความทนทานเพื่อสร้าง 

กลุ่มผลิตภัณฑ์คีมจับที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ คีมจับดึง 

สายลวดของ Klein โดดเด่นที่การใช้งานง่าย  

สะดวกสบาย และความน่าเชื่อถือ 

คีม
จับ
ดึง
สา
ยล
วด
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  คุณสมบัติ:

คีมจับดึงสายลวด

MADE IN USA	 รูปตัว	V	 รูปตัว	V	 กลม	 แบบเยื้องศูนย์
	 	 สองตัว

เหล็กคุณภาพของ US ที่ขึ้นรูป 
ด้วยการทิ้งแม่พิมพ์

ผ่านการอบชุบเพื่อให้มีความ 
แข็งแรงและทนทาน

รูปทรงของปากจับหลายแบบ 
ส�ำหรับสำยเคเบิลหลำกหลำยชนิด

คีมจับที่ผ่านการแมชีนนิ่ง 
อย่างเที่ยงตรง	ท�ำให้ 

ปำกคีมอยู่ในแนวเดียวกัน 
อย่ำงถูกต้อง

แนะน�ำคีมจับดึงสำยลวด
คุณภำพ
เชื่อมั่นในคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของคีมจับของ	Klein	คีมจับ	Klein	ของแท้ทุกชิ้นได้ผ่ำนกำรผลิต	ตรวจสอบ	และทดสอบในสหรัฐอเมริกำ	ในโรงงำนผลิตของ 

บริษัทโดยคนงำนอเมริกัน	จำกเหล็กกล้ำที่ผ่ำนกำรขึ้นรูปด้วยกำรทิ้งแม่พิมพ์จนถึงกำรแมชีนนิ่ง	และกำรอบชุบ	ผ่ำนกำรดึงโหลดพิกัดและกำรตรวจสอบขั้นสุดท้ำย	 

คีมจับของ	Klein	ได้ผ่ำนกำรออกแบบมำเพื่อช่วยให้ช่ำงซ่อมสำยท�ำงำนได้เสร็จลุล่วงด้วยดี

ควำมน่ำเชื่อถือ
ก่อนที่คีมจับของ	Klein	ของแท้ทุกชิ้นจะออกจำกโรงงำนผลิตของเรำ	คีมจับแต่ละอันจะผ่ำนกำรตรวจสอบด้วยมือ	และทดสอบกำรใช้งำนเพื่อให้แน่ใจว่ำจะ 

สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง	คีมจับได้ผ่ำนกำรทดสอบอย่ำงเข้มงวด	โดยใช้วิธี	Magnuflux	และกำรดึงด้วยโหลดพิกัด	เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำจะมีคุณภำพ 

สูงสุดและไว้วำงใจได้ตำมชื่อเสียงด้ำนคุณภำพของ	Klein	Tools

กำรแนะน�ำคีมจับ 
Klein	Tools	เสนอกำรบริกำรแนะน�ำคีมจับที่เหมำะสมส�ำหรับกำรใช้งำนที่เฉพำะเจำะจงตำมตัวอย่ำงของสำยเคเบิล	 

กำรบริกำรนี้ไม่มีค่ำใช้จ่ำย	สิ่งที่เรำต้องกำรมีเพียงสำยเคเบิลที่ยำวอย่ำงน้อย	3'	(ประมำณ	1	เมตร)	

Klein	Tools	ได้ผลิตคีมจับมำนำนกว่ำ	135	ปี	คีมจับของ	Klein	ทุกชิ้นผลิตและทดสอบในสหรัฐอเมริกำ	

หำกมีค�ำถำมเกี่ยวกับสภำพที่ปลอดภัยของคีมจับ	โปรดติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำของ	Klein	Tools	ที่	847.821.5500	หรือ	800.553.4676
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กำรท�ำควำมสะอำดคีมจับ, กำรหล่อลื่น และกำรตรวจสอบ
ค�ำแนะน�ำต่อไปนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อให้คีมจับทั้งหมดคงอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี

กำรดูแลและบ�ำรุงรักษำที่แนะน�ำ

การทำาความสะอาด

การหล่อลื่น

1

 ขั้นตอนที่ 1 ใช้ชุดแปรงลวดท�ำควำมสะอำด 

คีมจับของ	Klein	(หมำยเลขแคตำล็อก	25450)	 

หรือผ้ำทรำยเพื่อท�ำควำมสะอำดพื้นผิวของฟันจับ	 

(ภำพที่	1) ขั้นตอนที่ 2  
พ่นน�้ำยำขจัดครำบไขมันลงบนฟันจับ	จุดต่อและ 

ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมด	(ภำพที่	2)
 ขั้นตอนที่ 3 ใช้แปรงลวดท�ำควำมสะอำด 

คีมจับของ	Klein	เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษผง 

ออกจำกฟันจับ	(ภำพที่	3)

ขั้นตอนที่ 4 ใช้ผ้ำเนื้อนุ่มเช็ดปำกจับให้แห้ง
หำกจ�ำเป็น	ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรท�ำควำมสะอำด 

ทั้งหมดซ�้ำ	จนกว่ำคีมจับจะสะอำดหมดจด	(ภำพที่	4)

3

4

2

อย่าซ่อมแซมคีมจับ ควรทิ้งและเปลี่ยนคีมจับที่โค้งงอ,	เรียงตัวบิดเบี้ยว	หรือบิดเบี้ยวในลักษณะอื่นๆ	

หำกมีค�ำถำมเกี่ยวกับสภำพที่ปลอดภัยของคีมจับ	โปรดติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำของ	Klein	Tools	ที่	847-821-5500	หรือ	800-553-4676

หมายเหตุ: ตัวน�ำอำจเคลือบจำระบี	ซึ่งจะสะสมอยู่ที่ปำกจับ	ควรเช็ดท�ำควำมสะอำดตัวน�ำตัวใหม่ก่อนท�ำกำรจับ	ก่อนใช้งำน	ควรเช็ดท�ำควำมสะอำดจำระบีออก 

จำกปำกจับ

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบสภำพของปำกจับอย่ำงระมัดระวัง	จัดเรียงปำกจับและ 
ชิ้นส่วนทุกชิ้น	และส่วนที่บิดเบี้ยวเนื่องจำกใช้งำนเกินโหลดที่รับได้ให้ถูกต้อง	คีมจับควร 

ท�ำงำนได้อย่ำงรำบรื่น	คีมจับแบบมีโหลดสปริงควรล็อคอยู่ในต�ำแหน่งเปิดด้วยห่วงหิ้วใน 

ต�ำแหน่ง	"ล่ำง"	และควรปิดโดยอัตโนมัติเมื่อห่วงหิ้วถูกยกขึ้นในต�ำแหน่ง	"บน"	สำมำรถ 

ทดสอบคีมจับแบบขนำนของ	Klein	โดยกำรเปิดและกำรปิดปำกจับด้วยมืออย่ำง 

ระมัดระวัง	ควรตรวจสอบชิ้นส่วนและหมุดตอกทุกชิ้นเพื่อหำจุดที่บิดเบี้ยว	(ภำพที่	6)

 ขั้นตอนที่ 5 
ใส่น�้ำมันหล่อลื่นที่จุดต่อและชิ้นส่วนที่ 

เคลื่อนที่ได้ทั้งหมด	อย่ำหล่อลื่นหน้ำสัมผัส 

ของปำกจับ	(ภำพที่	5	ทำงด้ำนซ้ำย)

5

6

ปากจับปิด
แผ่นด้านข้าง

ตัว ปากจับ

ห่วงหิ้ว

ล็อคในตำาแหน่งเปิด
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด

 

ชนิดของคีมจับดึงสำยลวด

คีมจับรุ่น Haven’s®

คีมจับรุ่น	Haven’s	ออกแบบมำเพื่อใช้คีบจับชิ้นส่วนที่มีขนำดกะทัดรัด 

และน�้ำหนักเบำ	โดยใช้ในกรณีที่กำรเสียรูปทรงของตัวน�ำไม่ส่งผลต่องำน

• ปำกจับแบบเยื้องศูนย์ที่ผ่ำนกำรกัดให้เป็นลำยจะใช้แรงจับเข้ำที่พื้นที่	1/4"	ของสำยเคเบิล
• บำงรุ่นมีสลักแกว่ง	ซึ่งจะยึดสำยเคเบิลให้แน่นในปำกจับ
• แนะน�ำให้ใช้กับสำยอ่อนที่มีลวดรับแรงและเส้นลวด
• 1625	ซีรี่ย์สำมำรถใช้งำนกับเส้นลวดได้

คีมจับรุ่น Chicago® ของ Klein
คีมจับรุ่น	Chicago	ของแท้ได้ออกแบบมำเพื่อใช้กับอลูมิเนียม,	 

ทองแดง,	สำยไฟกันสภำพอำกำศ,	ตัวน�ำที่หุ้มด้วย	PVC	 

และสำยอ่อนที่มีลวดรับแรง

• ห่วงล็อคจะช่วยให้ปำกจับยึดอยู่ในต�ำแหน่งเปิด	เพื่อให้ง่ำยต่อกำรวำงบน 

สำยไฟหรือสำยเคเบิล

• รูปทรงของปำกจับมีแบบวงกลม,	รูปตัว	V	สองตัว	และรูปตัว	V

คีมจับ	Klein	Chicago®,	Parallel	Jaw	และ	Haven’s®	ได้ถูกใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในงำนเกี่ยวกับสำยส่งไฟฟ้ำ,	สำยสื่อสำร	และงำนก่อสร้ำง 

ภำคสนำมทั่วไป	เพื่อใช้ดึงสำยไฟและสำยเคเบิล	คีมจับจะคงแรงดึงไว้ชั่วครำวจนกว่ำจะสำมำรถต่อสำยไฟหรือสำยเคเบิลเข้ำขั้วได้อย่ำงถำวรแล้ว

1625-20

1656-30

KT4500

คีมจับคีบแบบขนำน
คีมจับคีบแบบขนำนขนำดเล็ก	น�้ำหนักเบำ	ดึงสำยเคเบิลได้หลำยชนิด 

และหลำยขนำด	

• สลักจะช่วยรักษำต�ำแหน่งของสำยเคเบิล
• ห่วงที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำดใหญ่จะใช้เพื่อแขวนตะขอขนำดใหญ่บนรอกแขวน,	 

กว้ำนม้วนสำย	และรอกทด

• รูปทรงของปำกจับมีแบบวงกลมและรูปตัว	V	สองตัว

สลักยึดสำยมีไฟ
สลักยึดสำยมีไฟออกแบบมำเพื่อใส่คีมจับที่สำยเคเบิลด้วยไม้ชักฟิวส์	 

รอยบำกสำมจุดที่สลักยึดสำยมีไฟจะช่วยปรับสมดุลของคีมจับให้เหมำะ 

กับทิศทำงของกำรตกท้องช้ำงของสำยเคเบิล

• เมื่อน�ำไม้ออก	สลักจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้คีมจับหลุดจำกสำยโดยไม่ตั้งใจ	
• คีมจับสำยมีไฟมำตรฐำนจะไม่มีคุณสมบัติสปริงหรือล็อคในต�ำแหน่งเปิด
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รูปทรงของปำกจับ

 

รูปตัว V
เหมาะสำาหรับ:

สายเหล็กอ่อน 

หมายเลขแคตาล็อก

• ปำกจับที่มีหน้ำสัมผัสแบบสำมจุด 

ที่ใช้งำนง่ำย

• ออกแบบมำเพื่อใช้กับสำยเคเบิลและ 
สำยเปลือยที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 

ขนำดเล็ก	(ทั้งสำยแข็งและสำยอ่อน)

1613-30 –

รูปตัว V สองตัว
เหมาะสำาหรับ:

สายเหล็กอ่อน 

หมายเลขแคตาล็อก
สายเคเบิลหลากชนิด 

หมายเลขแคตาล็อก

• หน้ำสัมผัสแบบสี่จุดจะให้แรงจับที่ด ี

กว่ำ	และช่วยให้แน่ใจได้ว่ำสำยไฟและ 

สำยเคเบิลจะอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง 

ในปำกจับ

• ออกแบบมำเพื่อใช้กับสำยอ่อนที่ม ี

ลวดรับแรงและเส้นลวดที่แข็งมำก	 

และสำยเคเบิลและตัวน�ำที่แข็งมำก 

เป็นพิเศษ	อีกทั้งยังสำมำรถใช้กับ 

สำยเคเบิลได้หลำกหลำยชนิด

1613-40	และ	1613-40H,	 

1628-16

1628-16AT	(ระบบ	Bell)

1628-17,	1628-18,	1684-5

1684-5AT	(ระบบ	Bell)

1684-5H,	1692-5

1692-5AT	(ระบบ	Bell)

1684-74	และ	 

S1684-74H	(สำยเคเบิล	EHS)

1684-5F

1671-10

1672-10

1686-10

1686-20

–

 
วงกลม

เหมาะสำาหรับ:

ACSR และ AAC 
หมายเลขแคตาล็อก

สายกันสภาพอากาศและ 
สายทองแดงหุ้ม PVC 
หมายเลขแคตาล็อก

สายเหล็กอ่อน 
หมายเลขแคตาล็อก

สายเคเบิลหลากชนิด
 

หมายเลขแคตาล็อก

• ปำกจับแบบกลมที่สำมำรถจับได้เต็ม 

หน้ำสัมผัสและให้แรงจับในระดับที ่

ท�ำให้ตัวน�ำเสียรูปทรงน้อยที่สุด	 

(รูปลักษณ์รำบเรียบและผ่ำนกำรกัด 

ให้เป็นลำย)	

• เหมำะส�ำหรับใช้กับตัวน�ำที่ท�ำจำก 

อลูมิเนียมเปลือย,	ACSR,	AAC,	 

ทองแดง	และสำยเคเบิลหลำกชนิด

ซีรีย์	1628-16P

ซีรีย์	1628-30

ซีรีย์	1628-40

ซีรีย์	1628-50

1656-20	และ	1656-20H

1656-30	และ	1656-30H

1656-40	และ	1656-40H

1656-50	และ	1656-50H

1656-60	และ	1656-60H

 

 1685-20

1685-31

แบบเยื้องศูนย์
เหมาะสำาหรับ:

สายเหล็กอ่อน 
หมายเลขแคตาล็อก

• ปำกจับแบบเยื้องศูนย์จะใช้แรงจับเข้ำ 
ที่พื้นที่	1/4"	ของสำยเคเบิล

• แนะน�ำให้ใช้เมื่อไม่ต้องห่วงว่ำตัวน�ำ 
จะเสียรูปทรง

• มีจ�ำหน่ำยเฉพำะคีมจับรุ่น	 
Haven's®	เท่ำนั้น

1604-10

1604-20

1604-20L

1625-20	(ส�ำหรับเส้นลวด)

1625-20	1	(ส�ำหรับเส้นลวด)

1625-20	7/8	(ส�ำหรับเส้นลวด)

–

1659-20	
1659-30
1659-40
1659-50

ปากจับแบบ 
เขี้ยวงู

ปากจับแบบ 
เขี้ยวงู

1659-5AT

กำรเลือกคีมจับที่ถูกต้อง

ปัจจัยพื้นฐำนสำมประกำรในกำรเลือกคีมจับที่เหมำะกับกำรใช้งำน:

1. ชนิดของลวดหรือสายเคบิล (ACSR, ACSS, AAC, ทองแดง, เหล็กอ่อน)
2. AWG หรือ MCM (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ของลวดหรือสายเคเบิล
3. โหลดที่รับได้สูงสุดที่ต้องการ
คีมจับของ	Klein	ได้ถูกจัดให้ตรงตำมปัจจัยสำมประกำรนี้	เพื่อให้คุณสำมำรถเลือกคีมจับที่ถูกต้องได้อย่ำงง่ำยดำย

1611-20
1611-30
1611-40
1611-50

ปากจับแบบมี 
รอยบาก
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด

ส�ำหรับสำยเคเบิล 4 AWG - 636 MCM  
ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
.250" - .953" (6.35 มม. - 24.21 มม.)

โหลดที่รับได้สูงสุด

A B C D
4,500 ปอนด์  

(2,041 กก.)
8,000 ปอนด์  

(3,629 กก.)
15,000 ปอนด์  

(6,803 กก.)
20,000 ปอนด์  

(9,072 กก.)
ขนาดของสาย 
เคเบิล AWG  
หรือ MCM 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง นิ้ว 
(มม.)

จำานวนเส้น 
อลูมิเนียม  
และเหล็ก

คำารหัส
หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก

4 .250"	(6.35	มม.) 6	x	1 Swan 1656-20,	1656-20H	และ	S1656-20H

4 .257"	(6.53	มม.) 7	x	1 Swante 1656-20,	1656-20H	และ	S1656-20H

2 .316"	(8.03	มม.) 6	x	1 Sparrow 1656-20,	1656-20H,	S1656-20H,	
1656-30,	1656-30H	และ	S1656-30H

1628-16PE*

2 .325"	(8.26	มม.) 7	x	1 Sparate 1656-20,	1656-20H,	S1656-20H,	
1656-30,	1656-30H	และ	S1656-30H

1628-16PE*

I .354"	(9.02	มม.) 6	x	1 Robin 1656-20,	1656-20H,	S1656-20H,	
1656-30,	1656-30H	และ	S1656-30H

1628-16PF*

1/0 .398"	(10.11	มม.) 6	x	1 Raven 1656-20,	1656-20H,	S1656-20H,	
1656-30,	1656-30H	และ	S1656-30H

1628-16PG*

2/0	 .447"	(11.35	มม.) 6	x	1 Quail 1656-30,	1656-30H	และ	S1656-30H 1628-16PG*

3/0 .502"	(12.75	มม.) 6	x	1 Pigeon 1656-30,	1656-30H	และ	S1656-30H 1628-16PH*

4/0 .563"	(14.30	มม.) 6	x	1 Penguin 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PI*

266.8	MCM	 .609"	(15.47	มม.) 18	x	1 Waxwing 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PJ*

266.8	MCM .642"	(16.31	มม.) 26	x	7 Partridge 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PK*

300	MCM .680"	(17.27	มม.) 26	x	7 Ostrich 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PK*

336.4	MCM	 .684"	(17.37	มม.) 18	x	1 Merlin 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PK*

336.4	MCM .720"	(18.31	มม.) 26	x	7 Linnet 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PL*

336.4	MCM	 .741"	(18.82	มม.) 30	x	7 Oriole 1628-16PL*

397.5	MCM .743"	(18.87	มม.) 18	x	1 Chickadee 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PL*

397.5	MCM .772"	(19.61	มม.) 24	x	7 Brant 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

397.5	MCM	 .783"	(19.89	มม.) 26	x	7 Ibis 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

397.5	MCM	 .806"	(20.47	มม.) 30	x	7 Lark 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

477	MCM	 .814"	(20.68	มม.) 18	x	1 Pelican 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

477	MCM	 .846"	(21.49	มม.) 24	x	7 Flicker 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PN* 1628-30N*

477	MCM .858"	(21.79	มม.) 26	x7	 Hawk 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PN* 1628-30N*

556.5	MCM	 .879"	(22.33	มม.) 18	x	1 Osprey 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-16PN* 1628-30N*

477	MCM	 .883"	(22.43	มม.) 30	x	7 Hen 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-16PN* 1628-30N*

556.5	MCM .914"	(23.22	มม.) 24	x	7 Parakeet 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-30O*

556.5	MCM .927"	(23.55	มม.) 26	x	7 Dove 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-30O*

636	MCM	 .940"	(23.88	มม.) 18	x	1 Kingbird 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-30O*

556.5	MCM .953"	(24.21	มม.) 30	x	7 Eagle 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-30O*

605	MCM .953"	(24.21	มม.) 24	x7 Peacock 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-30O*

“S”	หมำยถึงสปริง	“H”	หมำยถึงสลักยึดสำยมีไฟ
*สั่งพิเศษเท่ำนั้น	โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน	ไม่รับคืน

ACSR (ตัวนำาอลูมิเนียมแกนเหล็ก)
ดูรำยละเอียดของคีมจับ 

ในหน้ำตรงข้ำม
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีม
จับ
ดึง
สา
ยล
วด

หมายเลข  
แคตาล็อก

หมายเลขรุ่นของสลักยึด 
สายมีไฟ

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ/สปริง

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุด
ของสายเคเบิล AWG

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1656-20 1656-20H S1656-20H 4	-	1/0	 .250"	-	.398"	(6.35	มม.	-	10.11	มม.) 4"	(102	มม.) 3	ปอนด์	(1.36	กก.)

1656-30 1656-30H S1656-30H 2	-	3/0	 .325"	-	.502"	(8.25	มม.	-	12.75	มม.) 4-3/4"	(121	มม.) 3.75	ปอนด์	(1.70	กก.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

หมายเลขรุ่นของสลักยึด 
สายมีไฟ

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ/สปริง

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล AWG หรือ MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1656-40 1656-40H S1656-40H 4/0	-	336.4	MCM .563"	-	.720"	(14.30	มม.	-	18.29	มม.) 5-1/2"	(140	มม.) 8.30	ปอนด์	(3.76	กก.)

1656-50 1656-50H S1656-50H 397.5	MCM	-	477	MCM	 .743"	-	.858"	(18.82	มม.	-	21.79	มม.) 5-1/2"	(140	มม.) 8.30	ปอนด์	(3.76	กก.)

1656-60 1656-60H S1656-60H 477	MCM	-	636	MCM	 .879"	-	.953"	(22.33	มม.	-	24.21	มม.) 5-1/2"	(140	มม.) 8.20	ปอนด์	(3.71	กก.)

1628-16P

1656-30 1656-40H

คีมจับรุ่น Chicago® – 1656 ซีรี่ย์
• รูปทรงของปำกจับด้ำนในที่กลมและเรียบของคีมจับ 

รุ่นนี้เหมำะส�ำหรับ	ACSR	เปลือย

• ปำกจับของคีมจับที่เรียบที่สำมำรถจับได้เต็มหน้ำ 
สัมผัสจะท�ำให้สำยเคเบิลเสียรูปทรงน้อยที่สุด

โหลดที่รับได้สูงสุด 4,500 ปอนด์ (2,041 กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 15,000 ปอนด์ (6,803 กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 20,000 ปอนด์ (9,072 กก.)

คีมจับรุ่น Chicago® – 1628-16P และ 1628-30 ซีรี่ย์
• ปำกจับแบบวงกลมที่สำมำรถจับได้เต็มหน้ำสัมผัสของสำยเคเบิล	ซึ่งช่วยลดโอกำสที่สำยเคเบิลจะเสียรูปทรง
• ออกแบบมำส�ำหรับสำยเคเบิล	ACSR	ขนำดใหญ่

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล AWG หรือ  
MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-16PE* 2	 .316"	-	.325" 
(8.03	มม.	-	8.25	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PF* 1	 .354"	(8.99	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PG* 1/0	-	2/0	 .398"	-	.447" 
(10.11	มม.	-	11.35	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PH*‡ 3/0	 .502"	(12.75	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PI* 4/0	 .563"	(14.30	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PJ* 266.8	MCM	 .609"	(15.47	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PK* 266.8	MCM	-	336.4	MCM	 .642"	-	.684" 
(16.31	มม.	-	17.37	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PL* 336.4	MCM	-	397.5	MCM	 .720"	-	.743" 
(18.29	มม.	-	18.87	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PM* 397.5	MCM	-	477	MCM	 .772"	-	.814"
(19.61	มม.	-	20.68	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PN* 477	MCM	-	556.5	MCM	 .846"	-	.883"	 
(21.49	มม.	-	22.43	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-30N** 477	MCM	-	556.5	MCM	 .846"	-	.883"	 
(21.49	มม.	-	22.43	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30O** 556.5	MCM	-	636	MCM	 .914"	-	.953" 
(23.22	มม.	-	24.21	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

A

B

C

D

ACSR (ตัวนำาอลูมิเนียมแกนเหล็ก)

1628-30

*คีมจับเหล่ำนี้ต้องสั่งพิเศษเท่ำนั้น		โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน	ไม่รับคืน

**แรงดึงปลอดภัยสูงสุด	12,500	ปอนด์	เพื่อลดกำรเสียรูปทรงของสำยเคเบิลให้ต�่ำสุด

‡	ค�ำต่อท้ำย	“H”	ไม่ได้หมำยถึงสลักยึดสำยมีไฟ	กรณีนี้จะใช้กับ
หมำยเลขแคตำล็อก	1628-16PH	เท่ำนั้น
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด

C D E
20,000 ปอนด์

(9,072 กก.)
25,000 ปอนด์

(11,340 กก.)
25,000 ปอนด์   

เมื่อมีโบลต์ยึดที่ปากจับ
ขนาดของ 
สายเคเบิล MCM 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
นิ้ว (มม.)

จำานวนเส้น 
อลูมิเนียมและเหล็ก

คำารหัส หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก

605	MCM .966"	(24.54	มม.) 26	x	7 Squab 1628-30P* 1628-50P*

636	MCM .977"	(24.82	มม.) 24	x	7 Rook 1628-30P* 1628-50P*

636	MCM .991"	(25.15	มม.) 26	x	7 Grosbeak 1628-30P* 1628-50P*

605	MCM	 .994"	(25.25	มม.) 30	x	19 Teal 1628-30P* 1628-50P*

605	MCM	 .994"	(25.25	มม.) 30	x	7 Wood	Duck 1628-30P* 1628-50P*

666.6	MCM	 1.00"	(25.40	มม.) 24	x	7 Flamingo 1628-30P* 1628-50P*

666.6	MCM	 1.014"	(25.76	มม.) 26	x	7 Gannet 1628-30P* 1628-50P*

636	MCM	 1.019"	(25.88	มม.) 30	x	19 Egret 1628-30R* 1628-50R*

636	MCM 1.019"	(25.88	มม.) 30	x	7 Scoter 1628-30R* 1628-50R*

795	MCM	 1.040"	(26.41	มม.) 36	x	1 Coot 1628-30R* 1628-50R*

715.5	MCM 1.051"	(26.70	มม.) 26	x	7 Starling 1628-30R* 1628-50R*

795	MCM	 1.063"	(27.00	มม.) 45	x	7 Tern 1628-30R* 1628-50R*

715.5	MCM	 1.081"	(27.46	มม.) 30	x	19 Redwing 1628-30S* 1628-50S*

795	MCM	 1.092"	(27.76	มม.) 54	x	7 Condor 1628-30S* 1628-50S*

795	MCM	 1.092"	(27.74	มม.) 24	x	7 Cuckoo 1628-30S* 1628-50S*

795	MCM	 1.107"	(28.14	มม.) 26	x	7	 Drake 1628-30S* 1628-50S*

900	MCM	 1.131"	(28.73	มม.) 45	x	7 Ruddy 1628-30S* 1628-50S*

795	MCM	 1.140"	(28.96	มม.) 30	x	19 Mallard 1628-30S* 1628-50S*

900	MCM	 1.162"	(29.51	มม.) 54	x	7 Canary 1628-30T* 1628-50T*

954	MCM	 1.165"	(29.59	มม.) 20	x	7 Corncrake 1628-30T* 1628-50T*

954	MCM	 1.165"	(29.59	มม.) 45	x	7 Rail 1628-30T* 1628-50T*

954	MCM	 1.175"	(29.85	มม.) 48	x	7 Towhee 1628-30T* 1628-50T*

954	MCM	 1.196"	(30.38	มม.) 54	x	7 Cardinal 1628-30T* 1628-50T*

954	MCM 1.196"	(30.38	มม.) 24	x	7 Redbird 1628-30T* 1628-50T*

1033.5	MCM 1.212"	(30.81	มม.) 45	x	7	 Ortolan 1628-30U* 1628-40U* 1628-50U*

1033.5	MCM	 1.245"	(31.65	มม.) 54	x	7 Curlew 1628-30U* 1628-40U* 1628-50U*

1113	MCM	 1.258"	(31.95	มม.) 45	x	7 Bluejay 1628-30U* 1628-40U* 1628-50U*

1113	MCM 1.292"	(32.84	มม.) 54	x	19 Finch 1628-40W* 1628-50W*

1192.5	MCM 1.302"	(33.07	มม.) 45	x	7	 Bunting 1628-40W* 1628-50W*

1272	MCM	 1.317"	(33.45	มม.) 36	x	1 Skylark 1628-40W* 1628-50W*

1192.5	MCM	 1.337"	(33.99	มม.) 54	x	19 Grackle 1628-40X* 1628-50X*

1272	MCM 1.345"	(34.16	มม.) 45	x	7 Bittern 1628-40X* 1628-50X*

1272	MCM	 1.381"	(35.10	มม.) 54	x	19 Pheasant 1628-40X* 1628-50X*

1351.5	MCM	 1.386"	(35.20	มม.) 45	x	7 Dipper 1628-40X* 1628-50X*

1351.5	MCM 1.424"	(36.17	มม.) 54	x	19 Martin 1628-40Y* 1628-50Y*

1431	MCM 1.427"	(36.25	มม.) 45	x	7 Bobolink 1628-40Y* 1628-50Y*

1431	MCM 1.465"	(37.21	มม.) 54	x	19 Plover 1628-40Z* 1628-50Z*

1590	MCM	 1.504"	(38.15	มม.) 45	x	7 Lapwing 1628-40Z* 1628-50Z*

1590	MCM 1.544"	(39.24	มม.) 54	x	19 Falcon 1628-40A* 1628-50A*

1780	MCM 1.602"	(40.69	มม.) 84	x	19 Chukar 1628-50B*

2034.5	MCM	 1.681"	(42.70	มม.) 72	x	7 Mockingbird 1628-50C*

2167	MCM	 1.735"	(44.12	มม.) 72	x	7 Kiwi 1628-50D*

2156	MCM 1.762"	(44.75	มม.) 84	x	19 Bluebird 1628-50D*

2312	MCM	 1.802"	(45.77	มม.) 76	x	19 Thrasher 1628-50E*

2515	MCM 1.88"	(47.75	มม.) 76	x	19 Jorea 1628-50F*

*สั่งพิเศษเท่ำนั้น	โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน	ไม่รับคืน

ACSR (ตัวนำาอลูมิเนียมแกนเหล็ก)
ดูรายละเอียดของคีมจับใน

หน้าตรงข้าม

(11,340 กก.)

ส�ำหรับสำยเคเบิล 605 AWG - 2515 MCM  
ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
.966" - 1.88" (24.54 มม. - 47.75 มม.)



คีม
จับ
ดึง
สา
ยล
วด
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คีมจับรุ่น Chicago® – 1628 ซีรี่ย์
• ปำกจับแบบวงกลมที่สำมำรถจับได้เต็มหน้ำสัมผัสของสำยเคเบิล	 

ซึ่งช่วยลดโอกำสที่สำยเคเบิลจะเสียรูปทรง

*คีมจับเหล่ำนี้ต้องสั่งพิเศษเท่ำนั้น	โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	 
30	วัน	ไม่รับคืน

VR2	เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ	Southwire	Company
TransPowr	และ	T-2	เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ	General	
Cable	Technologies	Corporation

*คีมจับเหล่ำนี้ต้องสั่งพิเศษเท่ำนั้น	โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	 
30	วัน	ไม่รับคืน

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-30P* 605	MCM	-	666.6	MCM	 .966"	-	1.014"	 
(24.54	มม.	-	25.76	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30R* 636	MCM	-	795	MCM	 .1.019"	-	1.063"	 
(25.88	มม.	-	27.00	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30S* 715.5	MCM	-	900	MCM	 1.081"	-	1.140"	 
(27.46	มม.	-	28.96	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30T* 900	MCM	-	954	MCM	 1.162"	-	1.196"	 
(29.51	มม.	-	30.38	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30U* 1033.5	MCM	-	1113	MCM	 1.212"	-	1.258"	 
(30.75	มม.	-	31.95	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-40U* 1033.5 MCM -  
1113 MCM

1.212" - 1.258"  
(30.75 มม. - 31.95 มม.)

10-3/4"  
(273 มม.)

34 ปอนด์	 
(15.45 กก.)

1628-40W* 1113 MCM -  
1272 MCM

1.292" - 1.317"  
(32.82 มม. - 33.45 มม.)

10-3/4"  
(273 มม.)

34 ปอนด์	 
(15.45 กก.)

1628-40X* 1192.5 MCM -  
1351.5 MCM

1.337" - 1.386"  
(33.96 มม. - 35.20 มม.)

10-3/4"  
(273 มม.)

34 ปอนด์	 
(15.45 กก.)

1628-40Y* 1351.5 MCM -  
1431 MCM

1.424" - 1.427"  
(36.17 มม. - 36.25 มม.)

10-3/4"  
(273 มม.)

34 ปอนด์	 
(15.45 กก.)

1628-40Z* 1431 MCM -  
1590 MCM

1.465" - 1.504"  
(37.21 มม. - 38.20 มม.)

10-3/4"  
(273 มม.)

34 ปอนด์	 
(15.45 กก.)

1628-40A* 1590 MCM 1.544"  
(39.22 มม.)

10-3/4"  
(273 มม.)

34 ปอนด์	 
(15.45 กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 20,000 ปอนด์ (9,072 กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 25,000 ปอนด์ (11,340 กก.)

1628-30

1628-40

ACSR (ตัวนำาอลูมิเนียมแกนเหล็ก)

C

D

คีมจับรุ่น Chicago® – ตัวน�ำคู่ 
• ออกแบบมำเป็นพิเศษส�ำหรับสำยตัวน�ำเกลียวคู่	VR2®	(ป้องกันกำรสั่นสะเทือน)	และ	 

TransPowr®	T-2®	โดยเฉพำะ

• ปำกจับด้ำนบนและด้ำนล่ำงผ่ำนกำรแมชีนนิ่ง	เพื่อป้องกันกำรเกิดรอยหรือท�ำควำมเสียหำย 

แก่ตัวน�ำที่สอง

• ปำกจับรูปทรงวงกลมที่สำมำรถจับได้เต็มหน้ำสัมผัสกับวงรอบของสำยเคเบิล	และป้องกัน 

ไม่ให้สำยเคเบิลเสียรูปทรง

• มีสปริงและห่วงล็อค	ช่วยให้สำมำรถยึดปำกจับให้อยู่ในต�ำแหน่งเปิด	เพื่อให้ง่ำยต่อกำรวำง 
บนสำยเคเบิล

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-40VRU 1113	MCM	–	1192.5	
MCM

1.212"	-	1.258"	 
(30.75	มม.	–	31.95	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

มีขนำด	U	จ�ำหน่ำย	นอกจำกนี้	ยังมีขนำดตำมที่สั่งท�ำด้วย	 
โปรดติดต่อ	Klein	Tools	เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวันที่จัดส่งที่คำดไว้

โหลดที่รับได้สูงสุด 25,000 ปอนด์ (11,340 กก.)D 1628-40VRU
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด

ส�ำหรับสำยเคเบิล  
605 AWG - 2515 MCM  
ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
.966" - 1.88" (24.54 มม. - 47.75 มม.)

คีมจับรุ่น Chicago® – 1628-50 ซีรี่ย์
• ปำกจับรูปทรงวงกลมที่สำมำรถจับได้เต็มหน้ำสัมผัสกับวงรอบของสำยเคเบิล	 

ท�ำให้สำยเคเบิลมีโอกำสเสียรูปทรงน้อย	

• มีสปริงและห่วงล็อค	ช่วยให้สำมำรถยึดปำกจับให้อยู่ในต�ำแหน่งเปิด	 
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรวำงบนสำยเคเบิล	

• โบลต์ยึดที่ปำกจับที่ถอดออกได้	ยึดด้วยน็อตที่มีร่องบำก	และหมุดแบบหัวผ่ำ	 
ปำกจับสำมำรถใช้ได้กับสำยเบิลหลำกชนิด 

1628-50

ACSS (ตัวนำาอลูมิเนียมรองรับด้วยเหล็ก)

E โหลดที่รับได้สูงสุด เมื่อมีโบลต์ยึดที่ปำกจับ 
25,000 ปอนด์ (11,340 กก.)

E

25,000 ปอนด์   
(11,340 กก.) 
เมื่อมีโบลต์ยึดที ่

ปากจับ

ขนาดของ  
สายเคเบิล 
MCM

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
นิ้ว (มม.)

จำานวนเส้น 
อลูมิเนียม  
และเหล็ก

คำารหัส หมายเลข  
แคตาล็อก

605	MCM .966"	(24.54	มม.) 26	x	7 Squab/ACSS 1628-50P*

636	MCM .977"	(24.82	มม.) 24	x	7 Rook/ACSS 1628-50P*

636	MCM .991"	(25.15	มม.) 26	x	7 Grosbeak/ACSS 1628-50P*

605	MCM	 .994"	(25.25	มม.) 30	x	7 Wood	Duck/ACSS 1628-50P*

605	MCM	 .994"	(25.25	มม.) 30	x	19 Teal/ACSS 1628-50P*

666.6	MCM	 1.00"	(25.40	มม.) 24	x	7 Flamingo/ACSS 1628-50P*

666.6	MCM	 1.014"	(25.76	มม.) 26	x	7 Gannet/ACSS 1628-50P*

636	MCM	 1.019"	(25.88	มม.) 30	x	19 Egret/ACSS 1628-50R*

636	MCM 1.019"	(25.88	มม.) 30	x	7 Scoter/ACSS 1628-50R*

715.5	MCM 1.051"	(26.70	มม.) 26	x	7 Starling/ACSS 1628-50R*

795	MCM	 1.063"	(27.00	มม.) 45	x	7 Tern/ACSS 1628-50R*

715.5	MCM	 1.081"	(27.46	มม.) 30	x	19 Redwing/ACSS 1628-50S*

795	MCM	 1.092"	(27.74	มม.) 24	x	7 Cuckoo/ACSS 1628-50S*

795	MCM	 1.092"	(27.76	มม.) 54	x	7 Condor/ACSS 1628-50S*

795	MCM	 1.107"	(28.14	มม.) 26	x	7	 Drake/ACSS 1628-50S*

900	MCM	 1.131"	(28.73	มม.) 45	x	7 Ruddy/ACSS 1628-50S*

795	MCM	 1.140"	(28.96	มม.) 30	x	19 Mallard/ACSS 1628-50S*

900	MCM	 1.162"	(29.51	มม.) 54	x	7 Canary/ACSS 1628-50T*

954	MCM	 1.165"	(29.59	มม.) 20	x	7 Corncrake/ACSS	 1628-50T*

954	MCM	 1.165"	(29.59	มม.) 45	x	7 Rail/ACSS 1628-50T*

954	MCM	 1.175"	(29.85	มม.) 48	x	7 Towhee/ACSS 1628-50T*

954	MCM	 1.196"	(30.38	มม.) 54	x	7 Cardinal/ACSS 1628-50T*

954	MCM 1.196"	(30.38	มม.) 24	x	7 Redbird/ACSS 1628-50T*

E

25,000 ปอนด์   
(11,340 กก.) 
เมื่อมีโบลต์ยึดที ่

ปากจับ

ขนาดของ  
สายเคเบิล 
MCM

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
นิ้ว (มม.)

จำานวนเส้น 
อลูมิเนียม  
และเหล็ก

คำารหัส หมายเลข  
แคตาล็อก

1033.5	MCM 1.212"	(30.81	มม.) 45	x	7	 Ortolan/ACSS 1628-50U*

1033.5	MCM	 1.245"	(31.65	มม.) 54	x	7 Curlew/ACSS 1628-50U*

1113	MCM	 1.258"	(31.95	มม.) 45	x	7 Bluejay/ACSS 1628-50U*

1113	MCM 1.292"	(32.84	มม.) 54	x	19 Finch/ACSS 1628-50W*

1192.5	MCM 1.302"	(33.07	มม.) 45	x	7	 Bunting/ACSS 1628-50W*

1192.5	MCM	 1.337"	(33.99	มม.) 54	x	19 Grackle/ACSS 1628-50X*

1272	MCM 1.345"	(34.16	มม.) 45	x	7 Bittern/ACSS 1628-50X*

1272	MCM	 1.381"	(35.10	มม.) 54	x	19 Pheasant/ACSS 1628-50X*

1351.5	MCM	 1.386"	(35.20	มม.) 45	x	7 Dipper/ACSS 1628-50X*

1351.5	MCM 1.424"	(36.17	มม.) 54	x	19 Martin/ACSS 1628-50Y*

1431	MCM 1.427"	(36.25	มม.) 45	x	7 Bobolink/ACSS 1628-50Y*

1431	MCM 1.465"	(37.21	มม.) 54	x	19 Plover/ACSS 1628-50Z*

1590	MCM	 1.504"	(38.15	มม.) 45	x	7 Lapwing/ACSS 1628-50Z*

1590	MCM 1.544"	(39.24	มม.) 54	x	19 Falcon/ACSS 1628-50A*

1780	MCM 1.602"	(40.69	มม.) 84	x	19 Chukar/ACSS 1628-50B*

2034.5	MCM	 1.681"	(42.70	มม.) 72	x	7 Mockingbird/ACSS 1628-50C*

2167	MCM	 1.735"	(44.12	มม.) 72	x	7 Kiwi/ACSS 1628-50D*

2156	MCM 1.762"	(44.75	มม.) 84	x	19 Bluebird/ACSS 1628-50D*

2312	MCM	 1.802"	(45.77	มม.) 76	x	19 Thrasher/ACSS 1628-50E*

2515	MCM 1.88"	(47.75	มม.) 76	x	19 Jorea/ACSS 1628-50F*

*Klein	Tools	แนะน�ำให้ใช้คีมจับ	1628-50	ซีรีย์ส�ำหรับสำยเคเบิล	ACSS		 
สั่งพิเศษเท่ำนั้น	ต้องตรวจสอบการนำาไปใช้งานก่อนสั่งของ  
โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน		ต้องถอดปำกจับออกเพื่อใส่สำยเคเบิล

โหลดที่รับได้สูงสุด เมื่อมีโบลต์ยึดที่ปำกจับ 25,000 ปอนด์ (11,340 กก.)
หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึงสูงสุด 
ของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-50P* 605	MCM	-	666.6	MCM .966"	-	1.014"	(24.54	มม.	-	25.76	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50R* 636	MCM	-	795	MCM	 .1.019"	-	1.063"	(25.88	มม.	-	27.00	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50S* 715.5	MCM	-	900	MCM	 1.081"	-	1.140"	(27.46	มม.	-	28.96	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50T* 900	MCM	-	954	MCM 1.162"	-	1.196"	(29.51	มม.	-	30.38	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50U* 1033.5	MCM	-	1113	MCM 1.212"	-	1.258"	(30.75	มม.	-	31.95	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50W* 1113	MCM	-	1272	MCM	 1.292"	-	1.317"	(32.82	มม.	-	33.45	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50X* 1192.5	MCM	-	1351.5	MCM	 1.337"	-	1.386"	(33.96	มม.	-	35.20	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50Y* 1351.5	MCM	-	1431	MCM	 1.424"	-	1.427"	(36.17	มม.	-	36.25	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50Z* 1431	MCM	-	1590	MCM 1.465"	-	1.504"	(37.21	มม.	-	38.20	มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50A* 1590	MCM	 1.544"	(39.22		มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50B* 1780	MCM	 1.602"	(40.69		มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50C* 2034.5	MCM 1.681"	(42.70		มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50D* 2156	MCM	-	2167	MCM 1.735"	-	1.762"	(44.12		มม.	-	44.75		มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50E* 2312	MCM 1.802"	(45.77		มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

1628-50F* 2515	MCM	 1.88"	(47.75		มม.) 10-3/4"	(273	มม.) 34	ปอนด์	(15.45	กก.)

E

• โบลต์ยึดที่ปำกจับที่ถอดออกได้	ยึดด้วย 

น็อตที่มีร่องบำก	และหมุดแบบหัวผ่ำ	 

ปำกจับสำมำรถใช้ได้กับสำยเคเบิลหลำกชนิด

หมายเหตุ: ต้องถอดปำกจับออกเพื่อใส่สำยเคเบิล

VR2	เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ	 
Southwire	Company

TransPowr	และ	T-2	เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน 
ของ	General	Cable	Technologies	Corporation
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ส�ำหรับสำยเคเบิล 795 - 2627.3 MCM  
ที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
.960" - 1.762" (24.38 มม. - 44.75 มม.)

*Klein	Tools	แนะน�ำให้ใช้คีมจับ	1628-50	ซีรี่ย์ส�ำหรับสำยเคเบิล	ACSS	และ	ACSS/TW	สั่งพิเศษเท่ำนั้น 
ต้องตรวจสอบการนำาไปใช้งานก่อนสั่งของ โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน	ต้องถอดปำกจับออกเพื่อใส่สำยเคเบิล

D E
25,000 ปอนด์   

(11,340 กก.)
25,000 ปอนด์   

(11,340 กก.) 
เมื่อมีโบลต์ยึดที่

ปากจับ
ขนาดของ 
สายเคเบิล MCM

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
นิ้ว (มม.)

จำานวนเส้นอลูมิเนียม  
และเหล็ก

คำารหัส
หมายเลขแคตาล็อก

397.5	MCM	 .766"-.828"	(19.46	มม.	-	21.03	มม.) 18	x	7 Brant/Iis/Lark 1628-40O* 1628-50O*

556.5	MCM	-	600	MCM .891"-.953"	(22.63	มม.	-	24.20	มม.) 18	x	7 Maumee/ACSS/TW 1628-40M* 1628-50M*

795	MCM .960"	(24.38	มม.) 17	x	7 Tern/ACSS/TW 1628-50P*

768.2	MCM .977"	(24.82	มม.) 20	x	7 Maumee/ACSS/TW 1628-50P*

795	MCM .980"	(24.89	มม.) 18	x	7 Puffin/ACSS/TW 1628-50P*

795	MCM .993"	(25.22	มม.) 20	x	7 Condor/ACSS/TW 1628-50P*

762.8	MCM .990"	(25.15	มม.) 20	x	7 Wabash/ACSS/TW 1628-50P*

795	MCM 1.010"	(25.65	มม.) 20	x	7 Drake/ACSS/TW 1628-50P*

954	MCM 1.049"	(26.64	มม.) 30	x	7 Phoenix/ACSS/TW 1628-50R*

957.2	MCM 1.060"	(26.92	มม.) 32	x	7 Kettle/ACSS/TW 1628-50R*

954	MCM 1.061"	(26.94	มม.) 32	x	7 Rail/ACSS/TW 1628-50R*

946.7	MCM 1.077"	(27.36	มม.) 35	x	7 Fraser/ACSS/TW 1628-50R*

954	MCM 1.084"	(27.53	มม.) 20	x	7 Cardinal/ACSS/TW	 1628-50S*

1033.5	MCM 1.089"	(27.66	มม.) 30	x	7 Snowbird/ACSS/TW 1628-50S*

966.2	MCM 1.092"	(27.73	มม.) 21	x	7 Columbia/ACSS/TW 1628-50S*

959.6	MCM 1.108"	(28.14	มม.) 22	x	7 Suwannee/ACSS/TW 1628-50S*

1033.5	MCM 1.102"	(27.99	มม.) 32	x	7 Ortolan/ACSS/TW	 1628-50S*

1033.5	MCM 1.129"	(28.68	มม.) 21	x	7 Curlew/ACSS/TW	 1628-50S*

1113	MCM 1.129"	(28.68	มม.) 30	x	7 Avocet/ACSS/TW 1628-50S*

1113	MCM 1.143"	(29.03	มม.) 33	x	7 Bluejay/ACSS/TW 1628-50T*

1168.1	MCM 1.155"	(29.34	มม.) 30	x	7 Cheyenne/ACSS/TW 1628-50T*

1158	MCM 1.165"	(29.59	มม.) 33	x	7 Genessee/ACSS/TW 1628-50T*

1192.5	MCM 1.167"	(29.64	มม.) 30	x	7 Oxbird/ACSS/TW 1628-50T*

1192.5	MCM 1.181"	(29.99	มม.) 33	x	7 Bunting/ACSS/TW 1628-50T*

1113	MCM 1.185"	(30.10	มม.) 38	x	19 Finch/ACSS/TW 1628-50T*

1158.4	MCM 1.196"	(30.38	มม.) 25	x	7 Hudson/ACSS/TW	 1628-50T*

1272	MCM 1.203"	(30.56	มม.) 30	x	7 Scissortail/ACSS/TW 1628-50T*

1272	MCM 1.203"	(30.56	มม.) 30	x	7 Catawba/ACSS/TW 1628-50T*

1257.1	MCM 1.213"	(30.81	มม.) 35	x	7 Nelson/ACSS/TW 1628-50U*

1272	MCM 1.220"	(30.99	มม.) 35	x	7 Bittern/ACSS/TW 1628-50U*

1192.5	MCM 1.225"	(31.12	มม.) 38	x	19 Grackle/ACSS/TW	 1628-50U*

1233.6	MCM 1.245"	(31.62	มม.) 38	x	19 Yukon/ASCSS/TW	 1628-50U*

1371.5	MCM 1.248"	(31.70	มม.) 30	x	7 Truckee/ACSS/TW 1628-50U*

1351.5	MCM 1.256"	(31.90	มม.) 35	x	7 Dipper/ACSS/TW	 1628-50U*

1272	MCM 1.264"	(32.11	มม.) 39	x	19 Pheasant/ACSS/TW 1628-50U*

1359.7	MCM 1.269"	(32.23	มม.) 36	x	7 Mackenzie/ACSS/TW 1628-50W*

1431	MCM 1.291"	(32.79	มม.) 36	x	7 Bobolink/ACSS/TW 1628-50W*

1467.8	MCM 1.292"	(32.82	มม.) 33	x	7 St.	Croix/ACSS/TW 1628-50W*

1334.6	MCM 1.293"	(32.84	มม.) 39	x	19 Thames/ACSS/TW 1628-50W*

1351.5	MCM 1.300"	(33.02	มม.) 39	x	19 Martin/ACSS/TW 1628-50W*

1455.3	MCM 1.302"	(33.07	มม.) 36	x	7 Miramichi/ACSS/TW 1628-50W*

1569	MCM 1.334"	(33.88	มม.) 33	x	7 Platte/ACSS/TW 1628-50X*

1431	MCM 1.337"	(33.96	มม.) 39	x	19 Plover/ACSS/TW	 1628-50X*

1433.6	MCM 1.338"	(33.99	มม.) 39	x	19 Merrimack/ACSS/TW 1628-50X*

1557.4	MCM 1.345"	(34.16	มม.) 36	x	7 Potomac/ACSS/TW 1628-50X*

1590	MCM 1.358"	(34.49	มม.) 36	x	7 Lapwing/ACSS/TW 1628-50X*

1533.3	MCM 1.382"	(35.10	มม.) 39	x	19 Rio	Grande/ACSS/TW 1628-50X*

1657.4	MCM 1.386"	(35.20	มม.) 36	x	7 Schuylkill/ACSS/TW 1628-50X*

1590	MCM 1.408"	(35.76	มม.) 42	x	19 Falcon/ACSS/TW	 1628-50Y*

1622	MCM 1.424"	(36.17	มม.) 39	x	19 Pecos/ACSS/TW 1628-50Y*

1758.6	MCM 1.427"	(36.25	มม.) 37	x	7 Pee	Dee/ACSS/TW 1628-50Y*

1780	MCM 1.445"	(36.70	มม.) 37	x	19 Chukar/ACSS/TW	 1628-50Y*

1730.6	MCM 1.465"	(37.21	มม.) 39	x	19 James/ACSS/TW 1628-50Z*

1949.6	MCM 1.504"	(38.20	มม.) 42	x	7 Athabaska/ASCC/TW 1628-50Z*

1926.9	MCM 1.545"	(39.24	มม.) 42	x	19 Cumberland/ACSS/TW 1628-50A*	

2153.8	MCM 1.602"	(40.69	มม.) 64	x	19	 Powder/ACSS/TW 1628-50B*

2156	MCM 1.608"	(40.84	มม.) 64	x	19	 Bluebird/ACSS/TW 1628-50B*

2627.3	MCM 1.762"	(44.75	มม.) 64	x	19	 Santee/ACSS/TW 1628-50D*	

ACSS/TW (ตัวนำาอลูมิเนียมเสริมเหล็ก/เส้นลวดที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด

ส�ำหรับสำยเคเบิล 4 AWG - 650 MCM  
ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
.231" - .928" (5.87 มม. - 23.57 มม.)

AAC (ตัวนำาอลูมิเนียมล้วน)
โหลดที่รับได้สูงสุด

A B C D
4,500 ปอนด์  

(2,041 กก.)
8,000 ปอนด์  

(3,629 กก.)
15,000 ปอนด์  

(6,803 กก.)
20,000 ปอนด์  

(9,072 กก.)
ขนาดของสาย 
เคเบิล AWG หรือ  
MCM

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
นิ้ว (มม.)

จำานวนเส้น 
อลูมิเนียม   
สายอ่อน

คำารหัส
หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก

4 .231"	(5.87	มม.) 7 Rose 1656-20,	1656-20H	และ	 
S1656-20H

2 .292"	(7.42	มม.) 7 Iris 1656-20,	1656-20H	และ	 
S1656-20H

1 .328"	(8.33	มม.) 7 Pansy 1656-20,	1656-20H,	 
S1656-20H,	1656-30,	 
1656-30H	และ	S1656-30H

1628-16PE*

1/0	 .369"	(9.36	มม.) 7 Poppy 1656-20,	1656-20H,	 
S1656-20H,	1656-30,	 
1656-30H	และ	S1656-30H

1628-16PF*

2/0 .414"	(10.51	มม.) 7 Aster 1656-30,	1656-30H	และ 
S1656-30H

1628-16PG*

3/0 .465"	(11.81	มม.) 7 Phlox 1656-30,	1656-30H	และ 
S1656-30H

1628-16PH*

4/0 .522"	(13.25	มม.) 7 Oxlip 1656-30,	1656-30H	และ 
S1656-30H

1628-16PI*

250	MCM	 .567"	(14.40	มม.) 7 Sneezewort 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PI*

250	MCM	 .574"	(14.58	มม.) 19 Valerian 1656-40,	1656-40H	แและ	
S1656-40H

1628-16PI*

266.8	MCM .586"	(14.88	มม.) 7 Daisy 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PJ*

266.8	MCM	 .593"	(15.05	มม.) 19 Laurel 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PJ*

300	MCM	 .628"	(15.95	มม.) 19 Peony 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PJ*

336.4	MCM	 .665"	(16.90	มม.) 19 Tulip 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PK*

350	MCM	 .678"	(17.22	มม.) 19 Daffodil 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PK*

397.5	MCM .724"	(18.38	มม.) 19 Canna 1656-40,	1656-40H	และ	
S1656-40H

1628-16PL*

450	MCM .769"	(19.53	มม.) 19 Goldentuft 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

477	MCM	 .792"	(20.12	มม.) 19 Cosmos 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

477	MCM	 .794"	(20.18	มม.) 37 Syringa 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

500	MCM	 .811"	(20.60	มม.) 19 Zinnia 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

500	MCM .813"	(20.65	มม.) 37 Hyacinth 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PM*

556.5	MCM	 .856"	(21.73	มม.) 19 Dahlia 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PN* 1628-30N*

556.5	MCM	 .858"	(21.80	มม.) 37 Mistletoe 1656-50,	1656-50H	และ	
S1656-50H

1628-16PN* 1628-30N*

600	MCM	 .891"	(22.63	มม.) 37 Meadowsweet 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-30O*

636	MCM .918"	(23.31	มม.) 37 Orchid 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-30O*

650	MCM .928"	(23.57	มม.) 37 Heuchera 1656-60,	1656-60H	และ	
S1656-60H

1628-30O*

“S”	หมำยถึงสปริง	“H”	หมำยถึงสลักยึดสำยมีไฟ

*สั่งพิเศษเท่ำนั้น		โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน	ไม่รับคืน

ดูรำยละเอียดของคีมจับ
ในหน้ำตรงข้ำม



 คำาเตือน: ดูหน้ำตรงข้ำม
ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น

คีม
จับ
ดึง
สา
ยล
วด

319

1656-40H

คีมจับรุ่น Chicago® – 1656 ซีรี่ย์
• รูปทรงของปำกจับด้ำนในที่กลมและเรียบ 

ของคีมจับรุ่นนี้เหมำะส�ำหรับ	AAC	เปลือย

• ปำกจับของคีมจับที่เรียบที่สำมำรถจับได ้

เต็มหน้ำสัมผัสจะท�ำให้สำยเคเบิลเสียรูป 

ทรงน้อยที่สุด

1628-16P

คีมจับรุ่น Chicago® – 1628-16P และ 1628-30 ซีรี่ย์
• ออกแบบมำส�ำหรับสำยเคเบิล	AAC	ขนำดใหญ่
• ปำกจับแบบวงกลมที่สำมำรถจับได้เต็มหน้ำสัมผัสของสำยเคเบิล	 

ซึ่งช่วยลดโอกำสที่สำยเคเบิลจะเสียรูปทรง

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-30N** 556.5	MCM	 .856"	-	.858"	 
(21.74	มม.	-	21.79	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30O** 600	MCM	-	650	MCM	 .891"	-	.928"	 
(22.63	มม.	-	23.57	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

**	แรงดึงปลอดภัยสูงสุด	12,500	ปอนด์	เพื่อลดกำรเสียรูปทรงของสำยเคเบิลให้ต�่ำสุด

1628-30

1656-30

*คีมจับเหล่ำนี้ต้องสั่งพิเศษเท่ำนั้น	 

		โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน	 

		ไม่รับคืน

AAC (ตัวนำาอลูมิเนียมล้วน)

หมายเลข  
แคตาล็อก

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ/สปริง

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล AWG

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1656-20 1656-20H S1656-20H 4	-	1/0	 .231"	-	.369"	(5.87	มม.	-	9.37	มม.) 4"	(102	มม.) 3	ปอนด์	(1.36	กก.)

1656-30 1656-30H S1656-30H 1-	4/0	 .328"	-	.522"	(8.33	มม.	-	13.26	มม.) 4-3/4"	(121	มม.) 3.75	ปอนด์	(1.70	กก.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ/สปริง

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1656-40 1656-40H S1656-40H 250	MCM	-	397.5	MCM .567"	-	.724"	(14.40	มม.	-	18.39	มม.) 5-1/2"	(140	มม.) 8.30	ปอนด์	(3.76	กก.)

1656-50 1656-50H S1656-50H 450	MCM	-	556.5	MCM	 .769"	-	.858"	(19.53	มม.	-	21.79	มม.) 5-1/2"	(140	มม.) 8.30	ปอนด์	(3.76	กก.)

1656-60 1656-60H S1656-60H 600	MCM	-	650	MCM	 .891"	-	.928"	(22.63	มม.	-	23.57	มม.) 5-1/2"	(140	มม.) 8.20	ปอนด์	(3.71	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 4,500 ปอนด์ (2,041 กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.)

A

B

หมายเลข  
แคตาล็อก

สายเคเบิล AWG หรือ  
MCM ตำ่าสุดถึงสูงสุด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-16PE* 1 .328"	(8.33	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PF* 1/0 .369"	(9.37	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PG* 2/0 .414"	(10.52	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PH*‡ 3/0	 .465"	(11.81	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	
(7.73	กก.)

1628-16PI* 250	MCM		 .567"	-	.574"	 
(14.40	มม.	-	14.58	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PJ* 266.8	MCM	-	300	MCM .586"	-	.628"	 
(14.88	มม.	-	15.95	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PK* 336.4	MCM	-	350	MCM	 .665"	-	.678"	 
(16.89	มม.	-	17.22	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PL* 397.5	MCM	 .724"	(18.39	มม.) 7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PM* 450	MCM	-	500	MCM .769"	-	.813"	 
(19.53	มม.	-	20.65	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

1628-16PN* 	556.5	MCM .856"	-	.858"	 
(21.74	มม.	-	21.79	มม.)

7-1/4"	 
(184	มม.)

17	ปอนด์	 
(7.73	กก.)

‡ ค�ำต่อท้ำย	“H”	ไม่ได้หมำยถึงสลักยึดสำยมีไฟ	 
		กรณีนี้จะใช้กับหมำยเลขแคตำล็อก	1628-16PH	เท่ำนั้น

โหลดที่รับได้สูงสุด 15,000 ปอนด์ (6,803 กก.)C

โหลดที่รับได้สูงสุด 20,000 ปอนด์ (9,072 กก.)D
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด

ส�ำหรับสำยเคเบิล 700 - 2500 MCM  
ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
.963" - 1.823" (24.46 มม. - 46.30 มม. )

AAC (ตัวนำาอลูมิเนียมล้วน)

C D E
20,000 ปอนด์

(9,072 กก.)
25,000 ปอนด์

(11,340 กก.)
25,000 ปอนด์ 

(11,340 กก.)   
เมื่อมีโบลต์ยึดที่ปากจับ

ขนาดของ 
สายเคเบิล MCM

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
นิ้ว (มม.)

จำานวนเส้น 
อลูมิเนียม และเหล็ก

คำารหัส หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขแคตาล็อก

700	MCM	 .963"	(24.46	มม.) 37 Verbena 1628-30P* 1628-50P*

700	MCM .964"	(24.49	มม.) 61 Flag 1628-30P* 1628-50P*

715.5	MCM .974"	(24.73	มม.) 37 Violet 1628-30P* 1628-50P*

715.5	MCM	 .975"	(24.76	มม.) 61 Nasturtium 1628-30P* 1628-50P*

750	MCM .997"	(25.32	มม.) 37 Petunia 1628-30P* 1628-50P*

750	MCM .998"	(25.35	มม.) 61 Cattail 1628-30P* 1628-50P*

795	MCM 1.026"	(26.07	มม.) 37 Arbutus 1628-30R* 1628-50R*

795	MCM 1.028"	(26.11	มม.) 61 Lilac 1628-30R* 1628-50R*

800	MCM	 1.029"	(26.14	มม.) 37 Fuchsia 1628-30R* 1628-50R*

800	MCM	 1.031"	(26.19	มม.) 61 Heliotrope 1628-30R* 1628-50R*

874.5	MCM 1.076"	(27.37	มม.) 37 Anemone 1628-30R* 1628-50R*

874.5	MCM	 1.077"	(27.36	มม.) 61 Crocus 1628-30R* 1628-50R*

900	MCM	 1.092"	(27.74	มม.) 37 Cockscomb 1628-30S* 1628-50S*

954	MCM	 1.124"	(28.55	มม.) 37 Magnolia 1628-30S* 1628-50S*

954	MCM	 1.126"	(28.60	มม.) 61 Goldenrod 1628-30S* 1628-50S*

1000	MCM	 1.152"	(29.26	มม.) 61 Camellia 1628-30T* 1628-50T

1000	MCM	 1.152"	(29.26	มม.) 37 Hawkweed 1628-30T* 1628-50T*

1033.5	MCM 1.170"	(29.71	มม.) 37 Bluebell 1628-30T* 1628-50T*

1033.5	MCM	 1.172"	(29.76	มม.) 61 Larkspur 1628-30T* 1628-50T*

1113	MCM	 1.216"	(30.88	มม.) 61 Marigold 1628-30U* 1628-40U* 1628-50U*

1192.5	MCM 1.258"	(31.96	มม.) 61 Hawthorn 1628-30U* 1628-40U* 1628-50U*

1272	MCM	 1.297"	(32.94	มม.) 61 Narcissus 1628-40W* 1628-50W*

1351.5	MCM 1.339"	(34.02	มม.) 61 Columbine 1628-40X* 1628-50X*

1431	MCM	 1.379"	(35.02	มม.) 61 Carnation 1628-40X* 1628-50X*

1510.5	MCM	 1.417"	(35.98	มม.) 61 Gladiolus 1628-40Y* 1628-50Y*

1590	MCM 1.454"	(36.93	มม.) 61 Coreopsis 1628-40Z* 1628-50Z*

1750	MCM	 1.524"	(38.72	มม.) 61 Jessamine 1628-40A* 1628-50A*

2000	MCM 1.630"	(41.41	มม.) 91 Cowslip 1628-50B*

2250	MCM 1.729"	(43.92	มม.) 91 Sagebrush 1628-50D*

2500	MCM	 1.823"	(46.30	มม.) 91 Lupine 1628-50E*

ดูรำยละเอียดของคีมจับ
ในหน้ำตรงข้ำม

**	แรงดึงปลอดภัยสูงสุด	12,500	ปอนด์	เพื่อลดกำรเสียรูปทรงของสำยเคเบิลให้ต�่ำสุด 
*	สั่งพิเศษ	โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน		ไม่รับคืน



 คำาเตือน: ดูหน้ำตรงข้ำม
ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น

คีม
จับ
ดึง
สา
ยล
วด
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โหลดที่รับได้สูงสุดเมื่อมีโบลต์ยึดที่ปำกจับ 
25,000 ปอนด์ (11,340 กก.)

1628-30

1628-40

คีมจับรุ่น Chicago® – 1628 ซีรี่ย์
• ปำกจับแบบวงกลมที่สำมำรถจับได้เต็มหน้ำสัมผัสของสำยเคเบิล	 

ซึ่งช่วยลดโอกำสที่สำยเคเบิลจะเสียรูปทรง

*คีมจับเหล่ำนี้ต้องสั่งพิเศษเท่ำนั้น	 

		โปรดเผื่อเวลำในกำรจัดส่ง	30	วัน 

		ไม่รับคืน

AAC (ตัวนำาอลูมิเนียมล้วน)

หมายเลข 
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-30P* 700	MCM	-	750	MCM	 .963"	-	.998"	 
(24.46	มม.	-	25.35	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30R* 795	MCM	-	874.5	MCM	 1.026"	-	1.077"	 
(26.06	มม.	-	27.36	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30S* 900	MCM	-	954	MCM	 1.092"	-	1.126"	 
(27.74	มม.	-	28.60	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30T* 1000	MCM	-	1033.5	MCM 1.152"	-	1.172" 
(29.26	มม.	-	29.77	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

1628-30U* 1113	MCM	-	1192.5	MCM	 1.216"	-	1.258" 
(30.89	มม.	-	31.95	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

27	ปอนด์	 
(12.27	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 20,000 ปอนด์ (9,072 กก.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-40U* 1113	MCM	-	1192.5	MCM	 1.216"	-	1.258"	 
(30.89	มม.	-	31.95	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-40W* 1272	MCM	 1.297"	 
(32.94	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	
(15.45	กก.)

1628-40X* 1351.5	MCM	-	1431	MCM	 1.339"	-	1.379"	 
(34.01	มม.	-	35.03	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-40Y* 1510.5	MCM	 1.417"	 
(35.99	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-40Z* 1590	MCM	 1.454"	 
(36.93	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-40A* 1750	MCM	 1.524"	 
(38.71	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 25,000 ปอนด์ (11,340 กก.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค่าตำ่าสุดถึงสูงสุดของ 
สายเคเบิล MCM

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตำ่าสุดถึงสูงสุดของสาย 
เคเบิล นิ้ว (มม.)

ความ 
ยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1628-50P* 700	MCM	-	750	MCM	 .963"	-	.998"	 
(24.46	มม.	-	25.35	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50R* 795	MCM	-	874.5	MCM	 1.026"	-	1.077"	 
(26.06	มม.	-	27.36	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50S* 900	MCM	-	954	MCM	 1.092"	-	1.126"	 
(27.74	มม.	-	28.60	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50T* 1000	MCM	-	1033.5	MCM	 1.152"	-	1.172"	 
(29.26	มม.	-	29.77	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50U* 1113	MCM	-	1192.5	MCM 	1.216"	-	1.258"	 
(30.89	มม.	-	31.95	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50W* 1272	MCM	 1.297"	 
(32.94	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50X* 1351.5	MCM	-	1431	MCM 1.339"	-	1.379"	 
(34.01	มม.	-	35.03	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50Y* 1510.5	MCM 1.417"	 
(35.99	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50Z* 1590	MCM	 1.454"	 
(36.93	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50A* 1750	MCM 1.524"	 
(38.71	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50B* 2000	MCM	 1.630"	 
(41.40	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

1628-50D* 2250	MCM		 1.729"	 
(43.92	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์		 
(15.45	กก.)

1628-50E* 2500	MCM 1.823"	 
(46.30	มม.)

10-3/4"	 
(273	มม.)

34	ปอนด์	 
(15.45	กก.)

• โบลต์ยึดที่ปำกจับที่ถอดออกได้	ยึดด้วย 

น็อตที่มีร่องบำก	และหมุดแบบหัวผ่ำ	ปำก 

จับสำมำรถใช้ได้กับสำยเคเบิลหลำกชนิด

C

D

E

หมายเหตุ: ต้องถอดปำกจับออก 

เพื่อใส่สำยเคเบิล
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด
ทองแดง – คีมจับรุ่น Chicago®  

ปำกจับ 
แบบมี 
รอยบำก

สำยอ่อนและสำยแข็งกันสภำพอำกำศ 
คีมจับรุ่น Chicago® – 1611 ซีรี่ย์
• รูปทรงของปำกจับด้ำนในแบบกลมส�ำหรับสำยไฟเคลือบกันสภำพอำกำศ	
• 	รอยบำกในปำกจับช่วยให้จับฉนวนได้อย่ำงแน่นหนำ

1611-30

หมายเลข  
แคตาล็อก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของปากคีบ นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 4,500 ปอนด์ (2,041 กก.)
1611-20 .20"	-	.40"	(5.08	มม.	-	10.16	มม.) 4-3/16"	(106	มม.) 3	ปอนด์		(1.36		กก.)

1611-30 .31"	-	.53"	(7.87	มม.	-	13.46	มม.) 4-3/4"	(121	มม.) 3.75	ปอนด์	(1.70	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.)
1611-40 .53"	-	.74"	(13.46	มม.-	18.80	มม.) 5-11/16"	(144	มม.) 7.75	ปอนด์	(3.52	กก.)

1611-50 .74"	-	.86"	(18.80	มม.-	21.84	มม.) 5-11/16"	(144	มม.) 7.75	ปอนด์	(3.52	กก.)

หมำยเหต:	เนื่องจำกควำมหลำกหลำยของเคลือบกันสภำพอำกำศที่มีจ�ำหน่ำย	กำรเลือกคีมจับที่ถูกต้องจึงจะพิจำรณำจำกขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกของสำยเคเบิล

คีมจับรุ่น 
Chicago® – 1659 ซีรี่ย์ หุ้มด้วย PVC
• ปำกจับแบบเขี้ยวงูที่ผ่ำนกำรแมชีนนิ่งเป็นพิเศษ	 

ช่วยให้สำมำรถสอดตัวน�ำที่หุ้มฉนวนผ่ำนปำกจับได้	

• ไม่จ�ำเป็นต้องปอกฉนวนออกจำกตัวน�ำ	
• รูปทรงของปำกจับด้ำนในแบบกลม

1659-30

ปำกจับแบบ
เขี้ยวงู

หมายเลข  
แคตาล็อก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของปากคีบ นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 4,500 ปอนด์ (2,041 กก.)
1659-20 .20"	-	.42"	(5.08	มม.	-	10.67	มม.) 4-3/16"	(106	มม.) 3	ปอนด์	(1.36	กก.)

1659-30 .31"	-	.50"	(7.87	มม.	-	12.70	มม.) 4-3/4"	(121	มม.) 3.75	ปอนด์	(1.70	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.)
1659-40 .49"	-	.79"	(12.45	มม.	-	20.07	มม.) 5-11/16"	(144	มม.) 7.75	ปอนด์	(3.52	กก.)

1659-50 .79"	-	1.01"	(20.07	มม.	-	25.56	มม.) 5-11/16"	(144	มม.) 7.75	ปอนด์	(3.52	กก.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

หมายเลขรุ่น 
ของสลักยึด 
สายมีไฟ

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ/ 
สปริง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 4,500 ปอนด์ (2,041 กก.)
1656-20 1656-20H S1656-20H .20"	-	.40"	(5.08	มม.	-	10.16	มม.) 4"	(102	มม.) 3	ปอนด์		(1.36	กก.)

1656-30 1656-30H S1656-30H .31"	-	.53"	(7.87	มม.	-	13.46	มม.) 4	3/4"	(121	มม.) 3.75	ปอนด์		(1.70	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.)
1656-40 1656-40H S1656-40H .53"	-	.74"	(13.46	มม.	-	18.80	มม.) 5	1/2"	(140	มม.) 8.30	ปอนด์	(3.76	กก.)

1656-50 1656-50H S1656-50H .74"	-	.86"	(18.80	มม.	-	21.84	มม.) 5	1/2"	(140	มม.) 8.30	ปอนด์	(3.76	กก.)

1656-60 1656-60H S1656-60H .86"	-	.96"	(21.84	มม.	-	24.38	มม.) 5	1/2"	(140	มม.) 8.20	ปอนด์		(3.71	กก.)

สำยอ่อนเปลือย 
คีมจับรุ่น Chicago® – 1656 ซีรี่ย์
• รูปทรงของปำกจับด้ำนในที่กลมและเรียบของคีมจับรุ่นนี้เหมำะส�ำหรับสำย 

ทองแดงอ่อน	

• ปำกจับของคีมจับที่เรียบที่สำมำรถจับได้เต็มหน้ำสัมผัสจะท�ำให้สำยเคเบิล 

เสียรูปทรงน้อยที่สุด

1656-30



คีม
จับ
ดึง
สา
ยล
วด
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1659-5AT

ปำกจับแบบ
เขี้ยวงู

ระบบ Bell B, L และ H   
คีมจับรุ่น Chicago® – 1628, 1659,  
1684 และ 1692 ซีรี่ย์ 
• ทุกชิ้นมีโซ่,	สลัก	และสำยยู	เพื่อไม่ให้คีมจับหล่นมำจำกสำยเคเบิล
• 1659	-	5AT	จะเหมือนกับปำกจับดึงสำยไฟประเภท	“B”	ของระบบ	Bell	ออกแบบมำเพื่อดึง 

สำยเคเบิลสื่อสำร	8	ขนำด	1/4"	(6.35	มม.)	นอกจำกนี้ยังมีปำกจับแบบเขี้ยวงูด้วย	

• 1684	-	5AT	จะเหมือนกับปำกจับดึงสำยไฟประเภท	“L”	ของระบบ	Bell
• 1628	-	16AT	จะเหมือนกับปำกจับดึงสำยไฟประเภท	“H”	ของระบบ	Bell

หมายเลข  
แคตาล็อก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 5,000 ปอนด์ (2,268 กก.)
1659-5AT	(ปำกจับดึงสำยไฟ	"B") .20"	-	.37"	(5.08	มม.	-	9.40	มม.) 5"	(127	มม.) 6.70	ปอนด์	(3.03	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.)
1684-5AT	(ปำกจับดึงสำยไฟ	"L") .218"	-	.550"	(5.54	มม.	-	13.97	มม.) 5"	(127	มม.) 6.9	ปอนด์	(3.13	กก.)

1692-5AT	(ปำกจับดึงสำยไฟ	"L")	 .218"	-	.550"	(5.54	มม.	-	13.97	มม.) 5"	(127	มม.) 6.6	ปอนด์	(3.00	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 15,000 ปอนด์ (6,803 กก.)
1628-16AT	(ปำกจับดึงสำยไฟ	"H") .31"	-	.62"	(7.87	มม.	-	15.75	มม.) 7	1/4"	(184	มม.) 15.80	ปอนด์	(7.16	กก.)

*1692-5AT	(แรงจับมำกกว่ำ	1684-5AT)

สำยเหล็กอ่อน – คีมจับรุ่น Chicago®

สำยเคเบิลส�ำหรับอำกำศยำน, EHS (ควำมแข็งแรงสูงมำกเป็นพิเศษ), สำยอ่อน 
ที่มีลวดรับแรง คีมจับรุ่น Chicago® – 1613, 1628, 1684 และ 1692 ซีรี่ย์

หมายเลข  
แคตาล็อก

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ

หมายเลขรุ่นของ 
สลักยึดสายมีไฟ/สปริง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 4,500 ปอนด์ (2,041 กก.)
1613-40 1613-40H S1613-40H .12"	-	.37"	(3.05	มม.	-	9.40	มม.) 4-3/16"	(106	มม.) 3	ปอนด์	(1.36	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.)
1684-5F ไม่มี ไม่มี .16"	-	.550"	(4.06	มม.	-	13.97	มม.) 5"	(127	มม.) 6.25	ปอนด์	(2.84	กก.)

1684-5 1684-5H S1684-5H .218"	-	.550"	(5.54	มม.	-	13.97	มม.) 5"	(127	มม.) 6.25	ปอนด์	(2.84	กก.)

1692-5	(แรงจับมำกกว่ำ	1684-5) ไม่มี ไม่มี .218"	-	.550"	(5.54	มม.	-	13.97	มม.) 5"	(127	มม.) 6.40	ปอนด์	(2.89	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.) – ความแข็งแรงสูงมากเป็นพิเศษ (EHS)
1684-74	(รวมปำกจับแบบโค้ง) ไม่มี S1684-74H .218"	-	.550"	(5.54	มม.	-	13.97	มม.) 5"	(127	มม.) 6.30	ปอนด์	(2.85	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 15,000 ปอนด์ (6,803 กก.)
1628-16 ไม่มี ไม่มี .31"	-	.62"	(7.87	มม.	-	15.75	มม.) 7-1/4"	(184	มม.) 15.30	ปอนด์	(7.00	กก.)

1628-17 ไม่มี ไม่มี .50"	-	.75"	(12.70	มม.	-	19.05	มม.) 7-1/4"	(184	มม.) 16.30	ปอนด์	(7.40	กก.)

1628-18 ไม่มี ไม่มี .75"	-	1.00"	(19.05	มม.	-	25.40	มม.) 7-1/4"	(184	มม.) 15.70	ปอนด์	(7.10	กก.)

ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีจ�ำหน่ำย:	 
สกรู	(หมำยเลขแคตำล็อก	573)	และ 
ตะไบ	(หมำยเลขแคตำล็อก	578)

1613-40

ปำกจับ 
ที่ดัด 
ให้โค้ง

1684-74

เมื่อมี 
ตะไบ 
สอดอยู่

1684-5F

• สำยผลิตภัณฑ์ของคีมจับออกแบบมำเพื่อ 

ใช้ส�ำหรับสำยเคเบิลที่มีขนำดตั้งแต่	 

.12”	(3.10	มม.)	ถึง	1”	(25.4	มม.)

• ร่องรูปตัว	V	สองตัวท�ำให้มีสัมผัส	4	จุด 

ลดโอกำสที่จะเกิดกำรลื่น	และท�ำให้จัดเรียง 

สำยไฟและสำยเคเบิลได้อย่ำงถูกต้อง	 

(1684-5F	เป็นรูปตัว	V	ที่มีตะไบสอดอยู่)

 คำาเตือน: ดูหน้ำตรงข้ำม
ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด1604-20

1604-20L

สำยอ่อนที่มีลวดรับแรง 
คีมจับรุ่น Haven’s® – 1604 ซีรี่ย์
• ออกแบบมำเพื่อใช้คีบจับชิ้นส่วนที่มีขนำดกะทัดรัดและ 

น�้ำหนักเบำ	โดยใช้ในกรณีที่กำรเสียรูปทรงของสำย 

เคเบิลไม่ส่งผลต่องำน	

• แรงกดในกำรจับของปำกจับที่ผ่ำนกำรกัดลำยจะ 
กระท�ำกับพื้นที่	1/4"	(6.35	มม.)	ของสำยเคเบิล

หมายเลข  
แคตาล็อก

รุ่นของ 
สลักยึด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 2,500 ปอนด์ (1,134 กก.)
1604-10 ไม่มี .06"	-	.25"	(1.52	มม.	-	6.35	มม.) ไม่มี 1	ปอนด์	(.45	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 5,000 ปอนด์ (2,268 กก.)
1604-20 1604-20L .125"	-	50"	(3.18	มม.	-	12.70	มม.) ไม่มี 2.08	ปอนด์	(1.14	กก.)

สำยเหล็กอ่อน – คีมจับรุ่น Haven’s® 

1625-20

เส้นลวด 
คีมจับรุ่น Haven’s® – 1625 ซีรี่ย์
• ออกแบบมำเพื่อใช้คีบจับชิ้นส่วนที่มีขนำดกะทัดรัดและน�้ำหนักเบำ	 

โดยใช้ในกรณีที่กำรเสียรูปทรงของสำยเคเบิลไม่ส่งผลต่องำน	

• แรงกดในกำรจับของปำกจับที่ผ่ำนกำรกัดลำยจะกระท�ำกับพื้นที ่
1/4"	(6.35	มม.)	ของสำยเคเบิล	

• ซีรี่ย์	1625	ทั้งหมดมีสลักแกว่งเพื่อช่วย 

ยึดสำยเคเบิลให้อยู่ในปำกจับ

หมายเลข  
แคตาล็อก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 8,000 ปอนด์ (3,629 กก.)
1625-20 .28"	-	.75"	(7.11	มม.	-	19.05	มม.) ไม่มี 4	ปอนด์	(1.81	กก.)

1625-20	7/8 .38"	-	.88"	(9.65	มม.	-	22.35	มม.) ไม่มี 4	ปอนด์	(1.81	กก.)

1625-20	1 .50"	-	1.00"	(12.70	มม.	-	25.40	มม.) ไม่มี 4	ปอนด์	(1.81	กก.)

สำยทองแดง/สำยเหล็กอ่อน – คีมจับรุ่น Chicago®

สำยเปลือย 
คีมจับรุ่น Chicago® – 1613 ซีรี่ย์
• ออกแบบมำเพื่อใช้กับสำยเปลือยทั้งแบบแข็งและ 

แบบอ่อนตั้งแต่ขนำด	.08"	(2	มม.)	ถึง	.20"	(5.1	มม.)	

• คีมจับน�้ำหนักเบำและคุ้มรำคำ
• คีมจับที่มีร่องรูปตัว	“V”

1613-30

หมายเลข  
แคตาล็อก

สายเคเบิล 
ตำ่าสุด

สายเคเบิล 
สูงสุด

โหลดที่รับได้ 
สูงสุด

ความยาวของปากคีบ นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

1613-30 สำยแข็ง	B	และ	S	12	.08"	(2.03	มม.) สำยแข็ง	B	และ	S	4	.20"	(5.08	มม.) 1,500	ปอนด์	(680	กก.) 3"	(76	มม.) 1.50	ปอนด์	(.68	กก.)
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีม
จับ
ดึง
สา
ยล
วด

สำยเคเบิลหลำกชนิด 

หมายเลขแคตาล็อก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

สลักยึดสายมีไฟ สปริง มือจับล็อค ความยาวของ
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 5,000 ปอนด์ (2,268 กก.)
KT4500 .180"	-	.600"	(4.57	มม.	-	15.2	มม.) • 4"	(101.3	มม.) 3.75	ปอนด์	(1.70	กก.)

KT4501 .180"	-	.600"	(4.57	มม.	-	15.2	มม.) • • • 4"	(101.3	มม.) 3.75	ปอนด์	(1.70	กก.)

KT4502 .180"	-	.600"	(4.57	มม.	-	15.2	มม.) • 4"	(101.3	มม.) 3.75	ปอนด์	(1.70	กก.)

KT4650 .160"	-	.900"	(4.00	มม.	-	23.0	มม.) • 4-1/2"	(114	มม.) 4.90	ปอนด์	(2.22	กก.)

KT4652 .160"	-	.900"	(4.00	มม.	-	23.0	มม.) • • 4-1/2"	(114	มม.) 4.90	ปอนด์	(2.22	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 10,000 ปอนด์ (4,536 กก.)
KT4600 .300"	-	.800"	(7.62	มม.	-	20.3	มม.) • 5"	(127	มม.) 7	ปอนด์	(3.18	กก.)

KT4601 .300"	-	.800"	(7.62	มม.	-	20.3	มม.) • • • 5"	(127	มม.) 7	ปอนด์	(3.18	กก.)

KT4602 .300"	-	.800"	(7.62	มม.	-	20.3	มม.) • 5"	(127	มม.) 7	ปอนด์	(3.18	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 12,000 ปอนด์ (5,443 กก.)
KT4800 .700"	-	1.25"	(17.8	มม.	-	31.8	มม.) • 5-1/8"	(130	มม.) 9	ปอนด์	(4.1	กก.)

KT4801 .700"	-	1.25"	(17.8	มม.	-	31.8	มม.) • • • 5-1/8"	(130	มม.) 9	ปอนด์	(4.1	กก.)

KT4802 .700"	-	1.25"	(17.8	มม.	-	31.8	มม.) • 5-1/8"	(130	มม.) 9	ปอนด์	(4.1	กก.)

คีมจับคีบแบบขนำน – KT4500, KT4600 และ KT4800 ซีรี่ย์ 

• ซีรี่ย์	KT4500,	KT4600	และ	KT4800	มีปำกจับรูปทรงกลมแบบมีร่องเขี้ยว	
• KT4501,	KT4502,	KT4601,	KT4602,	KT4801,	KT4802	จะมีสลักยึดสำยมีไฟให้มำด้วย
• สลักยึดสำยมีไฟจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้คีมจับหลุดออกจำกสำยโดยไม่ตั้งใจ	
• ช่องขนำดใหญ่ในมือจับช่วยให้สำมำรถแขวนตะขอหลำกหลำยชนิดบนรอกแขวน,	กว้ำนม้วนสำย	และรอกทด	

KT4650

KT4800

KT4500

KT4602
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 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึด 

อย่ำงถำวรได้

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินพิกัด

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	 
หุ้มฉนวน	หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให้ 
สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

คีมจับดึงสายลวด
สำยเคเบิลหลำกชนิด

คีมจับคีบแบบขนำน – 1686-10, 1686-20, 1671-10 และ 1672-10
• ปำกจับที่ยำวขึ้นท�ำให้จับได้แน่น	ลดโอกำสที่จะเกิดกำรลื่นและกำรเสียรูปทรงของสำยเคเบิล	
• ออกแบบมำเป็นปำกจับรูปทรงตัว	V	สองตัว	พร้อมสลัก	และห่วงที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำดใหญ่	 

จึงสำมำรถแขวนตะขอขนำดใหญ่บนรอกแขวน,	กว้ำนม้วนสำย	และรอกทดได้	

• เมื่อสลักปิด	จะช่วยให้สำยเคเบิลคงอยู่ในปำกจับของคีม

หมายเลข  
แคตาล็อก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 10,000 ปอนด์ (4,536 กก.)
1686-10 .20"	-	.40"	(5.08	มม.	-	10.16	มม.) 4-3/8"	(111	มม.) 5	ปอนด์	(2.27	กก.)

ปำกจับที่ผ่ำนกำรกัดลำย	
1686-20

.20"	-	.40"	(5.08	มม.	-	10.16	มม.) 4-3/8"	(111	มม.) 5	ปอนด์	(2.27	กก.)

1671-10 .37"	-	.75"	(9.40	มม.	-	19.05	มม.) 4-3/8"	(111	มม.) 5	ปอนด์	(2.27	กก.)

ปำกจับที่ผ่ำนกำรกัดลำย	
1672-10

.37"	-	.75"	(9.40	มม.	-	19.05	มม.) 4-3/8"	(111	มม.) 5	ปอนด์	(2.27	กก.)

1672-10

หมายเลข  
แคตาล็อก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตำ่าสุดถึง 
สูงสุดของสายเคเบิล นิ้ว (มม.)

ความยาวของ 
ปากคีบ

นำ้าหนัก 
โดยประมาณ

โหลดที่รับได้สูงสุด 4,500 ปอนด์ (2,041 กก.)
1685-20 .157"	-	.875"	(4	มม.	-	22	มม.) 2-1/2"	(64	มม.) 3	ปอนด์	(1.30	กก.)

โหลดที่รับได้สูงสุด 7,500 ปอนด์ (3,400 กก.)
1685-31 .625"	-	1.250"	(16	มม.	-	32	มม.) 4-1/2"	(114	มม.) 5	ปอนด์	(2.27	กก.)

คีมจับแบบขนำน – 1685 ซีรี่ย์ 
• คีมจับขนำดเล็ก	น�้ำหนักเบำ	ดึงสำยเคเบิลได ้

หลำยชนิดและหลำยขนำด	

• ออกแบบให้รูปทรงของปำกจับด้ำนในเป็นวงกลม	 
เพื่อให้สำมำรถจับได้เต็มหน้ำสัมผัส	ซึ่งช่วยลด 

โอกำสที่สำยเคเบิลจะเสียรูปทรง	

• ปำกจับด้ำนล่ำงมีร่องเขี้ยวเพื่อให้สำมำรถจับ 

สำยเคเบิลและตัวน�ำที่หุ้มฉนวนได้อย่ำงแน่นหนำ	

• กำรออกแบบรวมถึงสลักที่ป้องกันคีมจับตกหล่น	 
ในกรณีที่ปำกจับหลุดออกจำกสำยเคเบิล	

• ห่วงที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำดใหญ่จะใช้เพื่อแขวนตะขอ 

ขนำดใหญ่บนรอกแขวน,	กว้ำนม้วนสำย	และรอกทด

1685-31

1685-20



คีม
จับ
ดึง
สา
ยล
วด
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ปำกจับและเคลือบด้ำนในแบบเปลี่ยนได้ 

หมายเลข 
แคตาล็อก

คำาอธิบาย พิกัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของสายเคเบิล

โหลดในการทำางาน 
สูงสุด

เหมาะสำาหรับ: นำ้าหนัก

1628-60 1628-60	เฉพำะตัวคีมเท่ำนั้น .394"	ถึง	1.614"	(10	มม.	ถึง	41	มม.) 6,750	ปอนด์	(3,060	กก.) สำยเคเบิลตัวน�ำ 38	ปอนด์	(17	กก.)

1628-80 1628-80	OPGW	เฉพำะตัวคีมเท่ำนั้น .236"	ถึง	.906"	(6	มม.	ถึง	23	มม.) 6,750	ปอนด์	(3,060	กก.) OPGW 15	ปอนด์	(7	กก.)

• ท�ำจำกเหล็กอัลลอยที่มีควำมแข็งแรงสูง	ผ่ำนกำรตีขึ้นรูปด้วยควำมร้อน	 
อบชุบ	และชุบกัลวำไนซ์	เพื่อให้มีควำมทนทำน,	แข็งแรง	และทนต่อกำรผุกร่อน

• เหมำะส�ำหรับสำยตัวน�ำแกนใยแก้วน�ำแสง	(OPGW)	.236"	ถึง	.906"	 
(6	มม.	-	23	มม.)	(หมำยเลขแคตำล็อก	1628-80)

• เคลือบด้ำนในที่สำมำรถเปลี่ยนได้หลำยชนิด	เพื่อให้สำมำรถสอดเข้ำไป 

ระหว่ำงปำกจับด้ำนบนและปำกจับด้ำนล่ำงของคีมจับได้

• เคลือบด้ำนในเป็นแบบสั่งท�ำ	โทรติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำเพื่อแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับ 

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงสำยเคเบิล,	ชนิดของสำยเคเบิล	และโหลดในกำรท�ำงำนที่ต้องกำร	 

เพื่อให้ทรำบว่ำมีสินค้ำพร้อมจ�ำหน่ำยหรือไม่	และเวลำจัดส่ง

ปำกจับและเคลือบด้ำนในแบบเปลี่ยนได้

1628-60 1628-80

เคลือบด้ำนในด้ำนล่ำง	–	อลูมิเนียม
เคลือบด้ำนในด้ำนบน	–	อลูมิเนียม
(หมำยเลขแคตำล็อก	1628-60)

เคลือบด้ำนในด้ำนล่ำง	–	โพลียูรีเธน 
(บุนวมลดแรงกระแทกส�ำหรับสำยออปติก)
เคลือบด้ำนในด้ำนบน	–	อลูมิเนียม 
(หมำยเลขแคตำล็อก	1628-80)

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

 คำาเตือน: ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง	ให้ท�ำควำมสะอำดปำกจับ	และตรวจสอบมือจับเพื่อให ้

สำมำรถท�ำงำนได้ถูกต้อง	และหลีกเลี่ยงกำรลื่น

 คำาเตือน: คีมจับจะใช้ส�ำหรับกำรติดตั้งแบบชั่วครำวเท่ำนั้น	ไม่สำมำรถใช้เพื่อจับยึดอย่ำงถำวรได้

 คำาเตือน: เมื่อใช้งำนกับ/หรือใกล้กับสำยไฟที่มีกระแสไฟไหล	ต้องต่อลงกรำวด์,	หุ้มฉนวน	 
หรือแยกคีมจับก่อนท�ำกำรดึง

 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินประสิทธิภำพ

ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
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คีมจับดึงสายลวด
อุปกรณ์เสริม
ชุดแปรงท�ำควำมสะอำดคีมจับ

• ชุดแปรงลวด	4	อัน	ซึ่งออกแบบมำเพื่อใช้ท�ำควำมสะอำดคีมจับดึงสำยลวด 

และสำยเคเบิลของ	Klein	

• แปรงมีขนแปรงเป็นลวดแข็ง
• มีจ�ำหน่ำยในแบบกลมและเหลี่ยม	มีควำมยำวสองขนำด	เพื่อให้สำมำรถ 

ท�ำควำมสะอำดปำกจับที่มีรูปร่ำงต่ำงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

• มีแท่งเหล็กกึ่งยืดหยุ่นติดตั้งไว้ในด้ำมจับไม้	เพื่อให้จับสบำยมือ	 
และท�ำให้เข้ำถึงปำกจับได้	

25450
หมายเลข 
แคตาล็อก

อุปกรณ์ในชุด นำ้าหนัก 
(ปอนด์)

25450 1.00

คำาอธิบาย เส้นผ่านศูนย์กลางและ 
ความยาวของขนแปรง

ความยาว
ทั้งหมด

ขนแปรงเรียงเป็น 
รูปวงกลม

3/8"	x	3"	(10	มม.	x	76	มม.) 12"	(305	มม.)	

ขนแปรงเรียงเป็น 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

3/8"	x	3"	(10	มม.	x	76	มม.) 12"	(305	มม.)

ขนแปรงเรียงเป็น 
รูปวงกลม

1-9/16"	x	5"	(40	มม.	x	127	มม.) 14"	(356	มม.)	

ขนแปรงเรียงเป็น 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

1-9/16"	x	5"	(40	มม.	x	127	มม.) 14"	(356	มม.)	

3/8" 3/8"

1-9/16" 1-9/16"

 คำาเตือน: ดูหน้ำตรงข้ำม
ขนำดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ	(มิลลิเมตร)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
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บทน�ำ – ตัวจับดึงสำยแบบถัก
ตัวจับดึงสำยแบบถักของ	Klein	จะใช้เพื่อดึงสำยเคเบิลเพื่อเดินสำยกลำงอำกำศหรือใต้ดิน,	 
ตรึงสำยสื่อสำรหรือสำยบริกำรเข้ำสู่อำคำร,	ดึงสำยผ่ำนท่อร้อยสำย	และส�ำหรับงำน 
ก่อสร้ำงใต้ดินทั่วไป

อำจใช้ตัวจับของ	Klein	เพื่อดึงสำยเปลือยหรือสำยหุ้มฉนวน	และเส้นลวดได้ด้วย	ตัวจับ 
ติดตั้งได้อย่ำงรวดเร็วและง่ำยดำย	และออกแบบมำเพื่อให้ผ่ำนท่อลม,	ท่อร้อยสำย,	บล็อค	 
และลูกรอก

ตัวจับของ	Klein	สำมำรถน�ำกลับมำใช้งำนใหม่ได้	และไม่ให้สำยเคเบิลเสียหำย	เนื่องจำก 
แรงดึงจะคงที่ตลอดควำมยำวของตัวจับ	ตำข่ำยจะพอดีกับทั้งสำยเคเบิลเดี่ยวหรือ 
มัดสำยเคเบิล

ตัวจับดึงสำยของ	Klein	ถักจำกเหล็กกัลวำไนซ์	จึงท�ำให้มีควำมแข็งแรงและมีอำย ุ
กำรใช้งำนยำวนำน

ข้อมูลกำรใช้งำนทั่วไป
KPJ	ซีรี่ย์ส�ำหรับงำนเล็ก	จะใช้กับงำนขนำดเล็กที่ใช้แรงดึงต�่ำ	โดยทั่วไป	จะใช้เพื่อเชื่อมต่อ 
สำยอำคำรที่หุ้มฉนวนเป็นกลุ่มเข้ำกับเทปดึง	แล้วดึงผ่ำนท่อร้อยสำย

KPL	ตัวจับส�ำหรับงำนเบำ	เหมำะส�ำหรับงำนเบำๆ	เช่น	กำรเดินสำยไฟในโรงงำน	และงำน 
เดินสำยใหม่	และในกำรก่อสร้ำงไฟฟ้ำใต้ดินที่ใช้แรงดึงสำยต�่ำ

KSRK	ดัวจับดึงสำยส�ำหรับงำนเบำ	แบบไม่ตึงมำก	เป็นตำข่ำยห่ำง,	สำนชั้นเดียว	และมีแท่ง 
ปิด	ส�ำหรับกำรติดตั้งที่รวดเร็ว	กำรใช้งำนจะเหมือนกับ	KSSK	ซีรี่ย์	ยกเว้นควำมยำวของ 
ตำข่ำยที่สั้นกว่ำและโหลดกำรดึงที่ต�่ำกว่ำ

KPM	ตัวจับส�ำหรับงำนหนักปำนกลำง	จัดกำรได้อย่ำงยืดหยุ่นและง่ำย	เหมำะส�ำหรับใช้งำน 
ที่ไม่ต้องกำรใช้ตัวจับส�ำหรับงำนหนักที่มีควำมแข็งแรงเป็นพิเศษ

KSCK	ตัวจับแบบงำนหนักปำนกลำง	แบบดึงไม่ตึงมำก	พร้อมหุ้มโครงตำข่ำยสำนคู่	ใช้เพื่อ 
วำงสำยเคเบิลใต้ดินขั้นสุดท้ำย	ซึง่ยงัมปีลำยสำยเคเบลิอยู่	หรือส�ำหรับถอดสำยเคเบิลออก	 
แบบควำมยำวมำตรฐำนจะใช้ในพื้นที่จ�ำกัดส�ำหรับกำรดึงสั้นๆ	ในที่พื้นที่ไม่จ�ำกัด	จะใช้แบบที ่
ยำวขึ้นเพื่อดึงโหลดที่สูงขึ้น

KSSK	ตัวจับส�ำหรับงำนปำนกลำง	ใช้กับงำนที่คล้ำยกับ	KSCK	ซีรี่ย์	ยกเว้นตัวจับแบบนี้จะ 
ใช้กับงำนที่ไม่มีปลำยสำยเคเบิลอยู่	โครงตำข่ำยสำนคู่	หุ้มด้วยเหล็กเส้นถัก

KP	รุ่นตัวจับส�ำหรับงำนหนัก	แนะน�ำให้ใช้กับกำรติดตั้งใต้ดิน

KPS	รุ่นตัวจับส�ำหรับงำนหนัก	แนะน�ำให้ใช้กับกำรติดตั้งใต้ดินเช่นกัน	คุณสมบัติเพิ่มเติม 
ส�ำหรับ	KPS	คือ	“ห่วงแบบหมุน”	ที่ช่วยให้สำยเคเบิลที่บิดอยู่คลำยตัวในระหว่ำงกำร 
หย่อนสำย

รหัสตัวอักษรน�ำหน้ำ

KPJ	 กำรดึง,	งำนเล็ก,	สำนแน่น,	สำนชั้นเดียว,	งำนเบำ,	ตำแบบยืดหยุ่น

KPL	 กำรดึง,	สำนแน่น,	 
สำนชั้นเดียว,	ตำแบบยืดหยุ่น

KSRK	 กำรดึงแบบไม่ตึงมำก,	งำนเบำ,	ตำข่ำยห่ำง,	 
สำนชั้นเดียว,	แท่งปิด,	ห่วงคล้องแบบออฟเซตยืดหยุ่นได้

KPM	 กำรดึง,	งำนหนักปำนกลำง,	สำนแน่น,	 
โครงตำข่ำยสำนคู่,	ห่วงคล้องแบบยืดหยุ่น

KSCK	 กำรดึงแบบไม่ตึงมำก,	งำนหนักปำนกลำง,	สำนแน่น,	 
โครงตำข่ำยสำนคู่,	ห่วงคล้องแบบออฟเซตยืดหยุ่นได้

KSSK	 กำรดึงแบบไม่ตึงมำก,	งำนหนักปำนกลำง,	สำนห่ำง,	 
โครงตำข่ำยสำนคู่,	หุ้มด้วยเหล็กเส้นถัก,	ห่วงคล้องแบบออฟเซต
ยืดหยุ่นได้

KP	 กำรดึง,	งำนหนัก,	สำนแน่น,	 
โครงตำข่ำยสำนคู่,	ห่วงคล้องแบบยืดหยุ่น

KPS	 กำรดึง,	งำนหนัก,	พร้อมห่วงแบบหมุน,	 
สำนแน่น,	โครงตำข่ำยสำนคู่

ค�ำอธิบำยหมำยเลขแคตำล็อก
KPS  — 050 — 2

ชนิดของตัวจับ*	 
และตำข่ำย

รหัสขนำดของ
หมำยเลข
แคตำล็อก**

เลขหลักสุดท้ำย	 
(หำกมี)	คือพิสัยควำม 
ยำวของตำข่ำยหรือ 
ขนำดที่แท้จริง

		*	ดูค�ำอธิบำยรหัสค�ำน�ำหน้ำ
**	ส�ำหรับตัวจับส�ำหรับงำนเล็ก	เลขหลักแรกที่เป็น	“0”	จะละไว้ในหมำยเลขแคตำล็อก

ตัวอย่ำง:
หมำยเลขแคตำล็อก	KPS-050-2	คือตัวจับดึงส�ำหรับงำนหนักพร้อมห่วงแบบหมุน 
ส�ำหรับใช้กับสำยเคเบิลขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่	.50"	ถึง	.61"	ที่มีตำข่ำย 
ควำมยำวปำนกลำง
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ตัวจับดึงแบบถักแน่น 
ตัวจับดึงแบบถักแน่นจะใส่เข้ำไปในสำยเคเบิลได ้
ตรงจุดปลำยของสำยเคเบิลที่เข้ำถึงได้

ตัวจับดึงแบบห่าง 
จะใช้ตัวจับดึงแบบถักหลวมเมื่อไม่มีปลำยสำยเคเบิลอยู่	ตัวจับจะพันรอบสำยเคเบิล	 
แล้วยึดด้วยเหล็กเส้นถักหรือแท่งเหล็ก	(ให้มำพร้อมตัวจับ)	ดังนี้:

1. ตาข่ายห่างหุ้มด้วยเหล็กเส้นถัก 
เริ่มที่ปลำยของตัวจับ	ร้อยเหล็กเส้นผ่ำนวงสองวงแรกของตำข่ำยที่แยกออก	แล้ว 

ดึงลอดต่อไปจนกระทั่งด้ำนปลำยอยู่กึ่งกลำงเท่ำกัน	ร้อยปลำยเหล็กเส้นขวำงเส้น 

ตำข่ำยสองวงถัดมำ	เรื่อยลงไปที่ตัวจับ	อย่ำดึงเหล็กเส้นแน่นเกินไป	ช่องห่ำงของ 

เหล็กเส้นถักควรมีขนำดพอๆ	กับช่องตำข่ำย	เมื่อถึงปลำยของตัวจับ	พันเหล็กเส้นให ้

แน่นเข้ำด้วยกัน	ม้วนปลำยของเหล็กเส้นรอบตัวจับ	แล้วพันอีกครั้งให้แน่น	สำมำรถ 

ตัดส่วนที่เกินออกได้

2. ตาข่ายห่างพร้อมแท่งปิด 
ตัวจับตำข่ำยห่ำงพร้อมแท่งปิดสำมำรถติดตั้งได้อย่ำงรวดเร็ว	พันตัวจับรอบสำย 

เคเบิล	แล้วร้อยแท่งผ่ำนวง	โดยท�ำเหมือนกำรเคลื่อนที่ของที่เปิดขวดไวน์	ในกำร 

เอำออก	ให้ดึงแท่งออก	แล้วตัวจับจะพร้อมส�ำหรับกำรน�ำมำใช้อีกครั้ง

วิธีเลือกห่วงและชนิดของตำข่ำยของตัวจับ
ตัวจับดึงสำยพื้นฐำนมีทั้งหมดสำมแบบ	และยังมีชนิดของตำข่ำยลวดและ 

ควำมยำวให้เลือกใช้	เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของกำรดึงที่หลำกหลำย

1. ห่วงคล้องแบบยืดหยุ่น: สำนแน่น
KPJ/KPL/KPM/KP 
ห่วงคล้องของตัวจับดึงสำยนี้จะมีควำมยืดหยุ่นตำมทิศทำงกำรดึงสำยสูงที่สุดในกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์	และจะใช้กับงำนที่ยังมีปลำยสำยเคเบิลอยู่	กำรเลือกตำข่ำยจะขึ้นอยู่กับ 

น�้ำหนักของวัสดุที่จะดึง	ตัวจับแบบสำนแน่น,	สำนชั้นเดียว	ห่วงคล้องแบบยืดหยุ่น	 

มีควำมยำวส�ำหรับงำนเล็กและงำนเบำ;	ตัวจับแบบสำนแน่น,	โครงตำข่ำยสำนคู่,	 

ห่วงคล้องแบบยืดหยุ่นส�ำหรับงำนปำนกลำงและงำนหนัก

2. ห่วงแบบหมุน: สำนแน่น 
KPS 
แนะน�ำให้ใช้กับงำนดึงที่หนักกว่ำและกำรวำงสำยใต้ดิน	ตัวจับดึงสำยแบบนี้มีตำข่ำยแบบ 

โครงตำข่ำยสำนคู่	และมีขนำดควำมยำวให้เลือกหลำกหลำย	ห่วงแบบหมุนจะชดเชยแรง 

บิดจำกกำรดึง	จึงช่วยคลำยควำมเครียดในสำยเคเบิล	ไม่ควรใช้ตัวจับที่มีห่วงแบบหมุน 
กับเชือก หรือใช้เป็นตัวหมุน

3. ห่วงคล้องแบบออฟเซตยืดหยุ่นได้: สำนแน่นและสำนห่ำง 
KSRK/KSCK/KSSK 
ตัวจับแบบดึงไม่ตึงมำกเหล่ำนี้มีสำมรูปแบบ:	

KSRK สำนชั้นเดียว	สำนห่ำง	พร้อมแท่งปิด 
(ส�ำหรับงำนเบำ	ซึ่งยังมีปลำยสำยเคเบิลอยู่)	

KSCK โครงตำข่ำยสำนคู่	สำนแน่น 
(ส�ำหรับงำนปำนกลำง	ซึ่งยังมีปลำยสำยเคเบิลอยู่)	

KSSK โครงตำข่ำยสำนคู่	สำนห่ำง	พร้อมหุ้มด้วยเหล็กเส้นถัก 
(ส�ำหรับงำนปำนกลำง	ซึ่งไม่มีปลำยสำยเคเบิลอยู่)

ควำมแข็งแรงในกำรออกแบบ
กำรประยุกต์ใช้งำนและสภำพของกำรใช้งำนตัวจับดึงสำยแบบถักของ	Klein	มี 

ควำมหลำกหลำยมำก	ดังนั้นจึงไม่สำมำรถก�ำหนดมำตรฐำน	"ควำมแข็งแรงต่อ 

กำรแตกหัก"	ได้อย่ำงชัดเจน

ด้วยตัวจับดึงสำยแบบถัก	ควำมสำมำรถในกำรรับแรงจึงสัมพันธ์โดยตรงกับ 

ควำมยำวของตำข่ำย	ยิ่งตำข่ำยยำวเท่ำไร	ตัวจับยิ่งจับกับสำยเคเบิลแน่นเท่ำนั้น	 

ส�ำหรับสำยเคเบิลที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำดเล็กหรือน�้ำหนักที่ถูกดึงน้อย	ตัวจับ 

ดึงสำยแบบถักที่สั้นจะช่วยให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วิธีติดตั้งตัวจับเข้ำกับสำยเคเบิล
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ตำรำงที่ 1
ตำรำงกำรเลือกตัวจับดึงสำยส�ำหรับสำยเคเบิลหนึ่งเส้นหรือมำกกว่ำที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเท่ำกัน 
ที่จะดึงอยู่ในตัวจับตัวเดียวกัน
1.	 ดูแถวบนสุดตำมแนวขวำง	เพื่อดูจ�ำนวนสำยเคเบิลในตัวจับหนึ่งตัว

2.	 อ่ำนตำมแนวลงเพื่อหำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยเคเบิลแต่ละเส้น

3.	 ใช้รหัสขนำดของหมำยเลขแคตำล็อก	เพื่อเลือกหมำยเลขแคตำล็อกของตัวจับตำมขนำดที่ต้องกำร

ตัวอย่าง:
สำยเคเบิล	3	เส้น	โดยขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของแต่ละเส้นคือ	1.31"	จะใช้รหัสขนำดของหมำยเลขแคตำล็อก	250

ขนาดของสายเคเบิลในหน่วยนิ้วแบบมีทศนิยม

1
เส้น

2
เส้น

3
เส้น

4
เส้น

5
เส้น

6 และ 7
เส้น

8
เส้น

9
เส้น

รหัสขนาดของ
หมายเลข
แคตาล็อก

เส้นผ่านศูนย์ 
กลางของ 

ตัวจับ พิสัย

0.25-0.37 0.16-0.25 0.15-0.22 0.12-0.20 0.11-0.14 0.10-0.11 0.09-0.10 0.06-0.09 025 0.12-0.37

0.37-0.50 0.25-0.36 0.22-0.33 0.20-0.28 0.14-0.25 0.11-0.25 0.10-0.20 0.09-0.19 037 0.37-0.50

0.50-0.62 0.27-0.36 0.26-0.33 0.24-0.28 0.21-0.25 0.19-0.22 0.17-0.20 0.15-0.19 050 0.50-0.62

0.62-0.75 0.36-0.45 0.33-0.36 0.28-0.31 0.25-0.29 0.22-0.26 0.20-0.23 0.19-0.22 062 0.62-0.75

0.75-1.00 0.45-0.60 0.36-0.49 0.31-0.42 0.29-0.38 0.26-0.34 0.23-0.31 0.22-0.31 075 0.75-1.00

1.00-1.25 0.60-0.76 0.49-0.63 0.42-0.54 0.38-0.48 0.34-0.43 0.31-0.39 0.29-0.36 100 1.00-1.25

1.25-1.50 0.76-0.91 0.63-0.76 0.54-0.65 0.48-0.58 0.43-0.52 0.39-0.46 0.36-0.43 125 1.25-1.50

1.50-1.75 0.91-1.08 0.76-0.89 0.65-0.77 0.58-0.67 0.52-0.60 0.46-0.54 0.43-0.49 150 1.50-1.75

1.75-2.00 1.08-1.23 0.89-1.02 0.77-0.88 0.67-0.77 0.60-0.69 0.54-0.62 0.49-0.57 175 1.75-2.00

2.00-2.50 1.23-1.54 1.02-1.28 0.88-1.10 0.77-0.96 0.69-0.86 0.62-0.77 0.57-0.72 200 2.00-2.50

2.50-3.00 1.54-1.84 1.28-1.53 1.10-1.32 0.96-1.16 0.86-1.03 0.77-0.93 0.72-0.86 250 2.50-3.00

3.00-3.50 1.84-2.15 1.53-1.79 1.32-1.54 1.16-1.35 1.03-1.20 0.93-1.08 0.86-1.00 300 3.00-3.50

1.			เลือกซีรี่ย์ของตัวจับดึงสำยที่เหมำะสม	(รหัสตัวอักษรน�ำหน้ำ…เช่น	KPS)	โดยใช้	 

“ข้อมูลกำรใช้งำนทั่วไป”	ที่อธิบำยไว้ในบทน�ำตัวจับดึงสำยแบบถักในหน้ำที่ผ่ำนมำ

2.			เลือกขนำดของตัวจับตำมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกหรือเส้นรอบวงของ 

สำยเคเบิลที่จะดึง	ดูตำรำงอ้ำงอิง	(ในหน้ำนี้และหน้ำถัดไป)	เพื่อควำมสะดวกใน 

กำรหำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยเคเบิล

3.			ใช้ตำรำงกำรเลือกตัวจับดึงสำย	(ในหน้ำนี้และหน้ำถัดไป)	เพื่อหำสัดส่วนของ	 

"ขนำด"	ของหมำยเลขแคตำล็อกส�ำหรับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยเคเบิลที ่

ต้องกำร	ในตำรำงกำรสั่งของ	(ดูหน้ำถัดไป)	รหัส	"ขนำด"	นี้จะใช้ร่วมกับหมำยเลข 

แคตำล็อกในกำรแบ่งชนิดของตัวจับที่หลำกหลำย

วิธีเลือกตัวจับดึงที่ถูกต้องส�ำหรับงำนของคุณ

ขนาดของสายเคเบิลในหน่วยนิ้วแบบมีเศษส่วน
1

เส้น
2

เส้น
3

เส้น
4

เส้น
5

เส้น
6 และ 7

เส้น
8

เส้น
9

เส้น
รหัสขนาดของ

หมายเลข
แคตาล็อก

เส้นผ่านศูนย์ 
กลางของ 

ตัวจับ พิสัย
1/4-3/8 1/64-1/4 5/32-7/32 1/8-13/64 7/64-9/64 3/32-7/64 3/32-7/64 1/16-3/32 025 1/8-3/8

3/8-1/2 1/4-23/64 7/32-21/64 13/64-9/32 9/64-1/4 7/64-1/4 7/64-13/64 3/32-3/16 037 3/8-1/2

5/8-3/4 23/64-29/64 21/64-23/64 9/32-5/16 1/4-19/64 7/32-17/64 13/64-15/64 3/16-7/32 050 1/2-5/8

1/2-5/8 17/64-23/64 7/64-21/64 15/64-9/32 7/32-1/4 3/16-7/32 11/64-13/64 5/32-3/16 062 5/8-3/4

3/4-1 29/64-39/64 23/64-31/64 5/16-27/64 19/64-3/8 17/64-11/32 15/64-5/16 7/32-5/16 075 3/4-1

1-1–1/4 39/64-49/64 31/64-5/8 27/64-35/64 3/8-31/64 11/32-7/16 5/16-25/64 19/64-23/64 100 1–1-1/4

1-1/4–1-1/2 49/64-29/32 5/8-49/64 35/64-21/32 31/64-37/64 7/16-33/64 25/64-15/32 23/64-7/16 125 1-1/4–1-1/2

1-1/2–1-3/4 29/32–1-5/64 49/64-57/64 21/32-49/64 37/64-43/64 33/64-39/64 15/32-35/64 7/16-31/64 150 1-1/2–1-3/4

1-3/4-2 1-5/64–1-15/64 57/64–1-1/64 49/64-7/8 43/64-49/64 39/64-11/16 35/64-5/8 31/64-37/64 175 1-3/4–2

2-2-1/2 1-15/64–1-35/64 1-1/64–1-9/32 7/8–1-3/32 49/64-31/32 11/16-55/64 5/8-49/64 37/64-23/32 200 2-2-1/2

2-1/2-3 1-35/64–1-27/32 1-9/32–1-17/32 1-3/32–1-21/64 31/32–1-5/32 55/64–1-1/32 49/64–15/16 23/32-55/64 250 2-1/2-3

3-3-1/2 1-27/32–2-5/32 1-17/32–1-51/64 1-21/64–1-35/64 1-5/32–1-23/64 1-1/32–1-13/64 15/16–1-5/64 55/64-1 300 3-3-1/2

3-1/2-4 2-5/32–2-29/64 1-51/64–2-3/64 1-35/64–1-49/64 1-23/64–1-35/64 1-13/64–1-3/8 1-5/64–1-15/64 1–1-9/64 350 3-1/2-4
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ตัวจับดึงสำยแบบถัก

ตำรำงที่ 2
ตำรำงกำรเลือกปำกตัวจับดึงสำยส�ำหรับสำยเคเบิลที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย ์
กลำงที่แตกต่ำงกันที่จะดึงอยู่ในตัวจับตัวเดียวกัน

พิสัยเส้นรอบวงของตัวจับ รหัสขนาดของ
หมายเลข
แคตาล็อก

พิสัยเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวจับ

นิ้วแบบมีเศษส่วน นิ้วแบบมีทศนิยม นิ้วแบบมีเศษส่วน นิ้วแบบมีทศนิยม

25/32–1-11/64 .78-1.17 025 1/8-3/8 .12-.37

1-11/64–1-37/64 1.17-1.57 037 3/8-1/2 .37-.50

1-37/64–1-15/16 1.57-1.94 062 1/2-5/8 .50-.62

1-37/64-2-3/8 1.57-2.37 050 5/8-3/4 .62-.75

2-3/8–3-5/32 2.37-3.15 075 3/4–1 .75-1.00

3-5/32–3-15/16 3.15-3.94 100 1–1-1/4 1.00-1.25

3-15/16–4-23/32 3.94-4.72 125 1-1/4–1-1/2 1.25-1.50

4-23/32–5-33/64 4.72-5.51 150 1-1/2–1-3/4 1.50-1.75

5-33/64–6-19/64 5.51-6.29 175 1-3/4-2 1.75-2.00

6-19/64–7-55/64 6.29-7.86 200 2-2-1/2 2.00-2.50

7-55/64–9-7/16 7.86-9.43 250 2-1/2-3 2.50-3.00

9-7/16–11-1/64 9.43-11.01 300 3-3-1/2 3.00-3.50

11-1/64–12-37/64 11.01-12.58 350 3-1/2-4 3.50-4.00

 
“พิสัยเส้นรอบวงของตัวจับ”	คือขนำดเส้นรอบวงของสำยเคเบิลทั้งหมดที่จะยึดเข้ำด้วยกัน 

1.		หำค่ำพิสัยเส้นรอบวงของคีมจับ	 
โดยกำรวัดค่ำเส้นรอบวงของ 
มัดสำยเคเบิลที่จะยึด

2.		อ่ำนตำมแนวลงเพื่อหำพิสัยที่ถูกต้อง

3.		อ่ำนตำมแนวขวำงเพื่อหำรหัสขนำด 
ของหมำยเลขแคตำล็อก	 

ตัวอย่าง:
ส�ำหรับสำยเคเบิล	4	เส้นที่รวมกันแล้วมีเส้นรอบวง	6.35"	 
ให้ใช้ตัวจับที่อยู่ในรหัสขนำดของหมำยเลขแคตำล็อก	“200”

ตำรำงที่ 4

ตำรำงอ้ำงอิง: ขนำดของสำย AWG
เพื่อควำมสะดวกของคุณ	ค่ำต่อไปนี้คือขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของตัวน�ำ

ขนาดและชนิด 
ของสาย AWG

ตัวนำา
2 3 4 5

➊ ➋ ➊ ➋ ➊ ➋ ➊ ➋
18	SO,	STO 3.90 .390 .410 .405 .440 .435 .500 .495

18	SJO,	SJTO .310 .300 .330 .330 .360 .360 - -

16	SO,	STO .410 .405 .430 .430 .490 .485 .530 .525

16	SJO,	SJTO .330 .330 .340 .360 .390 .390 - -

14	SO,	STO .530 .530 .560 .560 .610 .605 .680 .685

12	SO,	STO .610 .605 .640 .640 .680 .670 .750 .730

10	SO,	STO .650 .640 .690 .695 .750 .820 .815 -

8	SO,	STO .810 .810 .910 .910 .990 .990 1.080 1.080

6	SO,	STO .930 .930 1.010 1.010 1.100 1.100 1.200 1.200

ตำรำงที่ 3
ตำรำงอ้ำงอิง: กำรแปลงขนำดส�ำหรับตำรำง
กำรสั่งของ

นิ้วแบบมีทศนิยม นิ้วแบบมีเศษส่วน ขนาดในหน่วย 
เมตริก (มม.)

0.12-0.24 1/8-15/64 3.17-5.95

0.25-0.36 1/4-23/64 6.35-9.13

0.37-0.49 3/8-31/64 9.52-12.30

0.50-0.61 1/2-39/64 12.70-15.48

0.62-0.74 5/8-47/64 15.88-18.65

0.75-0.99 3/4-63/64 19.05-25.00

1.00-1.24 1-1–15/64 25.40-31.35

1.25-1.49 1-1/4–1-31/64 31.75-37.70

1.50-1.99 1-1/2–1-63/64 38.10-50.40

2.00-2.49 2-2-31/64 50.80-63.10

2.50-2.99 2-1/2–2-63/64 63.50-75.80

3.00-3.49 3-3-31/64 76.20-88.50

3.50-3.99 3-1/2-3-63/64 88.90-101.20

ตำรำงที่ 5
ตำรำงอ้ำงอิง: ขนำดของสำย AWG  
หรือ MCM
ตำรำงนี้จะใช้เป็นแนวทำงเท่ำนั้น	ขนำดอำจแตกต่ำงกันไปตำม 
ผู้ผลิตแต่ละรำย

AWG  
หรือ  

MCM

เส้นผ่านศูนย์กลาง

TTHN THW 

14 .105 .162

12 .122 .179

10 .153 .199

8 .201 .259

6 .257 .323

4 .328 .372

3 .356 .401

2 .388 .433

1 .450 .508

1/0 .491 .549

2/0 .537 .595

3/0 .588 .647

4/0 .646 .705

250 .716 .788

300 .771 .843

350 .822 .895

400 .869 .942

500 .955 1.03

600 - 1.12

700 - 1.19

750 - 1.22

1000 - 1.38
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 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

 คำาเตือน: ตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้งำนเสมอ

 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินโหลดที่รับได้สูงสุดที่ระบุบนป้ำยที่ติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์

 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนกับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้ำไหลอยู่

ตัวจับดึงสำยแบบถัก

KPJ-50

KPM สำาหรับงานหนักปานกลาง KP สำาหรับงานหนัก
แบบสั้น ความยาวปานกลาง

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลางของ
สายเคเบิล*

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว 
ของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/
แรงกด

โหลดที่รับได ้
สูงสุด

นำ้าหนัก หมายเลข 
แคตาล็อก

ความยาว 
ของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/
แรงกด

โหลดที่รับได้ 
สูงสุด

นำ้าหนัก หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาว 
ของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/
แรงกด

โหลดที่ 
รับได้ 
สูงสุด

นำ้าหนัก 

.50"–.61" KPM-050 13" 480	ปอนด์	 
(218	กก.)

.10	ปอนด์  — —  — —  — —  — —

.75"–.99" KPM-075 16" 1,030	ปอนด์	 
(467	กก.)

.20	ปอนด์ KP-075-24 24" 1,360	ปอนด์	 
(617	กก.)

.50	ปอนด์ KP-075-36 36" 1,360	ปอนด์	 
(617	กก.)

.74	
ปอนด์

1.00"–1.37" KPM-100 18" 1,420	ปอนด์	 
(644	กก.)

.40	ปอนด์  — —  — —  — —  — —

1.00"–1.49"  — —  — — KP-100-24 24" 1,920	ปอนด์	 
(871	กก.)

1.1	ปอนด์ KP-100-36 36" 1,920	ปอนด์	 
(871	กก.)

1.0	
ปอนด์

1.50"–1.99"  — —  — —  — —  — — KP-150-36 36" 3,280	ปอนด์	
(1,488	กก.)

1.6	
ปอนด์

*ส�ำหรับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยเคเบิลที่เทียบเท่ำกันในหน่วยนิ้วแบบมีทศนิยมและในหน่วยเมตริก	(มม)	ให้ดูตำรำงอ้ำงอิง	3	กำรแปลงขนำด

KPM-075

KPJ สำาหรับงานเล็ก KPL สำาหรับงานเบา
แบบสั้น

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลางของ 
สายเคเบิล*

หมายเลข 
แคตาล็อก

ความยาวของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/แรงกด

โหลดที่รับได ้
สูงสุด

นำ้าหนัก หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาวของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/แรงกด

โหลดที่รับได้ 
สูงสุด

นำ้าหนัก

.50"–.61" KPJ-50 8.5" 260	ปอนด์	(118	กก.) .05	ปอนด์  — —  — —

.75"–.99" KPJ-75 10" 560	ปอนด์	(254	กก.) .10	ปอนด์  — —  — —

1.00"–1.24" KPJ-100 11.5" 780	ปอนด์	(354	กก.) .28	ปอนด์  — —  — —

1.25"–1.49"  — —  — — KPL-125-1 14" 1,060	ปอนด์	(481	กก.) .40	ปอนด์

1.50"–1.74"  — —  — — KPL-150-1 15" 1,360	ปอนด์	(617	กก.) .40	ปอนด์

2.00"–2.49"  — —  — — KPL-200-1 18" 1,700	ปอนด์	(771	กก.) .65	ปอนด์

*ส�ำหรับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยเคเบิลที่เทียบเท่ำกันในหน่วยนิ้วแบบมีทศนิยมและในหน่วยเมตริก	(มม)	ให้ดูตำรำงอ้ำงอิง	3	กำรแปลงขนำด

ตัวจับดึงสำยสำนชั้นเดียว, ห่วงคล้องแบบยืดหยุ่น

ตัวจับดึงโครงตำข่ำยสำนคู่, ห่วงแบบยืดหยุ่น
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KSCK สำาหรับงานหนักปานกลาง – ความยาวมาตรฐาน KSSK สำาหรับงานหนักปานกลาง – ความยาวมาตรฐาน
เส้นผ่าน 
ศูนย์กลางของ 
สายเคเบิล*

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาวของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/แรงกด

โหลดที่รับได้ 
สูงสุด

นำ้าหนัก หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาวของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/แรงกด

โหลดที่รับได้ 
สูงสุด

นำ้าหนัก

.75"–.99"  — —  — — KSSK-075-1 12" 500	ปอนด์	(227	กก.) .30	ปอนด์

1.00"–1.24" KSCK-100-1 15" 800	ปอนด์	(363	กก.) .50	ปอนด์ KSSK-100-1 15" 700	ปอนด์	(318	กก.) .25	ปอนด์

1.25"–1.49"  — —  — — KSSK-125-1 16" 800	ปอนด์	(363	กก.) .25	ปอนด์

*ส�ำหรับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยเคเบิลที่เทียบเท่ำกันในหน่วยนิ้วแบบมีทศนิยมและในหน่วยเมตริก	(มม)	ให้ดูตำรำงอ้ำงอิง	3	กำรแปลงขนำด

KPS-062-1

ตัวจับดึงสำยโครงตำข่ำยสำนคู่, ห่วงแบบหมุนได้

KPS สำาหรับงานหนัก
ความยาวปานกลาง ความยาวปานกลางถึงยาว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของสายเคเบิล*

หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาวของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/แรงกด

โหลดที่รับได้ 
สูงสุด

นำ้าหนัก หมายเลข  
แคตาล็อก

ความยาวของตาข่าย 
เมื่อมีโหลด/แรงกด

โหลดที่รับได้ 
สูงสุด 

นำ้าหนัก

.50"–.61" KPS-050-2 16" 1,120	(508	กก.) .45	ปอนด์  —  —  — —

.62"–.74" KPS-062-2 16" 1,360	(617	กก.) .50	ปอนด์  —  —  — —

.75"–.99" KPS-075-2 20" 1,360	(617	กก.) .85	ปอนด์  —  —  — —

1.00"–1.24" KPS-100-2 20" 2,560	(1,161	กก.) 1.9	ปอนด์  —  —  — —

1.00"–1.49"  — —  — — KPS-100-3 33" 3,280	(1,488	กก.) 2.4	ปอนด์

1.25"–1.49" KPS-125-2 21" 2,560	(1,161	กก.) 1.9	ปอนด์  —  —  — —

1.50"–1.99" KPS-150-2 25" 3,280	(1,488	กก.) 2.2	ปอนด์ KPS-150-3 34" 3,280	(1,488	กก.) 2.5	ปอนด์

2.00"–2.49" KPS-200-2 26" 5,440	(2,468	กก.) 4.1	ปอนด์ KPS-200-3 36" 5,440	(2,468	กก.) 4.7	ปอนด์

2.50"–2.99" KPS-250-2 28" 6,600	(2,994	กก.) 5.3	ปอนด์  —  —  — —

3.00"–3.49" KPS-300-2 30" 8,200	(3,720	กก.) 6.1	ปอนด์  —  —  — —

3.50"–3.99" KPS-350-2 32" 9,600	(4,355	กก.) 6.8	ปอนด์  —  —  — —

*ส�ำหรับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยเคเบิลที่เทียบเท่ำกันในหน่วยนิ้วแบบมีทศนิยมและในหน่วยเมตริก	(มม.)	ให้ดูตำรำงอ้ำงอิง	3	กำรแปลงขนำด

KSCK-100-1

ตัวจับดึงแบบดึงไม่ตึงมำก ห่วงคล้องออฟเซตแบบยืดหยุ่น

 คำาเตือน: ใช้งำนคีมจับให้เหมำะกับขนำดและชนิดของงำน

 คำาเตือน: ตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้งำนเสมอ

 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนเกินโหลดที่รับได้สูงสุดที่ระบุบนป้ำยที่ติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์

 คำาเตือน: อย่ำใช้งำนกับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้ำไหลอยู่
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เครื่องมือที่ผ่านการตีขึ้นรูปของ Mumme Products  

ล้วนผลิตขึ้นเพื่อให้มีมาตรฐานสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ส�าหรับการ 

ใช้งานในงานเหมืองแร่และอุตสาหกรรมการก่อสร้างหนักด้วย 

วัสดุคุณภาพสูงสุดและความปลอดภัยเป็นที่หนึ่ง เราออกแบบ 

และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจ�าหน่ายไปทั่วโลก

เครื่องมือสำ�หรับ
อุตส�หกรรมหนัก
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 คำ�เตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสวมอุปกรณ์ป้องกันตา

แล้ว

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

ค้อน

 คำ�เตือน:
เครื่องมือนี้สามารถท�าให้เกิดเศษสะเก็ดกระเด็นออกมาหากตอกกระแทกกับเครื่องมืออื่นหรือ 

วัตถุที่แข็งอื่นๆ ท�าให้อาจเกิดอันตรายต่อดวงตาหรือเกิดการบาดเจ็บอื่นๆ ได้ 

 คำ�เตือน:
ตอกให้ตรง - ระวังอย่าตอกแฉลบ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

สวมอุปกรณ์ป้องกันตาแล้ว

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

ค้อนทองเหลืองขนาดใหญ่ – ด้ามจับท�าจากยางไฟเบอร์กลาส 
 
 
 
 
 
 
 

หม�ยเลขแคต�ล็อก นำ้�หนักของหัว คว�มย�วทั้งหมด นำ้�หนัก
7HBRFRH04 4 ปอนด์ (1.81 กก.) 16" (400 มม.) 4.89 ปอนด์ (2.22 กก.)

7HBRFRH07 7 ปอนด์ (3.17 กก.) 32" (800 มม.) 9.87 ปอนด์ (4.48 กก.)

7HBRFRH10 10 ปอนด์ (4.53 กก.) 36" (900 มม.) 12.23 ปอนด์ (5.55 กก.)

7HBRFRH14 14 ปอนด์ (6.35 กก.) 36" (900 มม.) 16.73 ปอนด์ (7.59 กก.)

7HBRFRH14

• ใช้งานในพื้นที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟ หรือหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อวัตถุที่จะตี

• หัวผ่านการตีขึ้นรูปจากทองเหลืองเพื่อให้นุ่มขึ้น และไม่ท�าให้วัตถุที่ตีช�ารุดเสียหาย 

• หัวยึดหมุดเข้ากับด้ามจับและอีพอกซี่ เพื่อป้องกันไม่ให้หัวหลุดออกมา

• ด้ามจับท�าจากยางหนาจับสบายมือ เพื่อเพิ่มการป้องกันจากแรงสะเทือนและการสั่นสะเทือน

• ด้ามจับมีทั้งส่วนป้องกันการตอกแรงเกินไปและส่วนปลายบานออกเพื่อป้องกันค้อนหลุดมือ

• ผลิตภัณฑ์นี้ต้องได้รับการบ�ารุงรักษาตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS 3797:1991

เหล็กตอกเพื่อความปลอดภัย

7WRP22

เหล็กตอกป้องกันมือ 

• ใช้เพื่อตอกหมุดและคีย์ออกจากเครื่องจักรอย่างปลอดภัย

• ด้ามจับขนาดยาวที่ท�าจากยาง สามารถใช้งานได้ทั้งด้วยมือซ้ายและมือขวา เพื่อลดการสะเทือนจากการตอก

• หัวติดตั้งเส้นลวดเพื่อลดการสะเทือน

• แหวนยูรีเทนรอบหัวเพื่อลดโอกาสในการเกิดเศษสะเก็ด

• เหล็กตอกผ่านการอบชุม ดังนั้นจึงไม่แตกเป็นชิ้น

หม�ยเลขแคต�ล็อก เส้นผ่�นศูนย์กล�ง คว�มย�วของด้�ม นำ้�หนัก (ปอนด์)
7WRP13 1/2" (13 มม.) 4-3/4" (120 มม.) 2.98 (1.35 กก.)

7WRP16 5/8" (16 มม.) 4-3/4" (120 มม.) 3.20 (1.45 กก.)

7WRP19 3/4" (19 มม.) 4-3/4" (120 มม.) 3.64 (1.65 กก.)

7WRP22 7/8" (22 มม.) 4-3/4" (120 มม.) 4.41 (2.00 กก.)

7WRP25 1" (25 มม.) 4-3/4" (120 มม.) 4.63 (2.10 กก.)

7WRP32 1-1/4" (32 มม.) 4-3/4" (120 มม.) 5.29 (2.40 กก.)

336

เครื่องมือสำ�หรับอุตส�หกรรมหนัก
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®มีดและ

เครื่องมือตัด

Klein มีมีด, กรรไกร และเครื่องมือตัดหลายชนิด 

ส�าหรับการใช้งานแบบมืออาชีพ

มีด
แล
ะเค
รื่อ
งม
ือต
ัด
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 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ  ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)
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มีดและเครื่องมือตัด

มีดพก - ใบมีดกรีดร่องรูปตีนแกะ
•  ใบมีดกรีดร่องรูปตีนแกะโค้ง  

ขนาดใหญ่พิเศษ – ยาว 2-5/8" (67 มม.) 

•  เครื่องมือในอุดมคติส�าหรับงานสายไฟที่หนัก 

• ด้ามจับพลาสติกลายไม้ 

• ล็อคใบมีดให้เปิดค้างได้

1550-4

เลื่อยตัดโลหะแรงตึงสูง
•  ปรับแรงตึงของใบมีดตัดได้สูงถึง 30,000 PSI  

ส�าหรับการตัดที่รวดเร็วและแม่นย�า 

•  มือจับนุ่ม

•  สามารถเลือกติดตั้งแบบ 45 องศา เพื่อให้ได้การตัดที่เสมอกัน

•  จุดติดตั้งด้านหน้าส�าหรับใบเลื่อยชักใบ

•  ที่เก็บใบมีดในด้ามจับ

•  มีใบเลื่อยตัดโลหะวัสดุโลหะผสม TPI ขนาด 12" x 24  

และใบเลื่อยชักใบวัสดุโลหะผสม TPI ขนาด 6" x 24

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวของใบมีด ควำมยำวทั้งหมด น�้ำหนัก (ปอนด์)

702-12 12" (305 มม.) 16-1/4" (413 มม.) 1.45

702-12

เลื่อย

มีดอเนกประสงค์

มีดอเนกประสงค์แบบหดและโหลดได้โดยอัตโนมัติ
 

• ใบมีดโหลดโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเปลี่ยนใบมีดได้รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

• ใบมีดผ่านการเจียสามรอบ เพื่อให้มีคุณภาพสูง รักษาความคมได้ยาวนาน

• ปุ่มปล่อยด่วนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนใบมีดได้อย่างง่ายดาย

• โครงสร้างที่แข็งแรงส�าหรับงานหนัก

• มือจับที่ท�าจากยางบนด้ามเพื่อความสบายและการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

• ที่เก็บใบมีดติดตั้งภายในและมีใบมีด 3 ใบ 

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวเมื่อปิด ควำมยำวทั้งหมด  
รวมใบมีด

น�้ำหนัก

44132 6.25" (158.8 มม.) ไม่ระบุ .48 ปอนด์ (0.22 กก.)

44132

มีดพับอเนกประสงค์แบบหดและโหลดได ้
โดยอัตโนมัติ

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ควำมยำวเมื่อปิด ควำมยำวทั้งหมด  
รวมใบมีด

น�้ำหนัก

44130 4.25" (108 มม.) 6.625" (168.3 มม.) .47 ปอนด์  
 (0.21 กก.)

44130

•  ใบมีดโหลดโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเปลี่ยนใบมีดได้รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

•  ใบมีดผ่านการเจียสามรอบ เพื่อให้มีคุณภาพสูง รักษาความคมได้ยาวนาน

•  ปุ่มปล่อยด่วนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนใบมีดได้อย่างง่ายดาย

•  โครงสร้างที่แข็งแรงส�าหรับงานหนัก

•  มือจับที่ท�าจากยางบนด้ามเพื่อความสบายและการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

• ที่เก็บใบมีดติดตั้งภายในและมีใบมีด 3 ใบ 

ที่เก็บใบมีดภายใน  
มีใบมีด 3 ใบ

คลายล็อก  
เพื่อปิดใบมีด

คลิปหนีบเข็มขัด

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ใบมีดเหล็กกล้ำ ควำมยำวของ 
ใบมีด

ควำมยำวเมื่อปิด น�้ำหนัก 
(ออนซ์)

1550-4 เหล็กคาร์บอน 2-5/8" (67 มม.) 4" (102 มม.) 4.0

1550-44 เหล็กกล้าสแตนเลส 2-5/8" (67 มม.) 4" (102 มม.) 4.0



 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ  ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)
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 ค�ำเตือน: ไม่ได้หุ้มฉนวน ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้

 ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 

 ค�ำเตือน: สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

มีดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
มีดลอกส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย/สำยเคเบิล 
 
 
 
 

• ใบมีดเหล็กกล้ายาว 3 นิ้ว ทนต่อการเหลาและการกรีดร่องบนฉนวนของ 

สายเคเบิลบ่อยๆ

• ใบมีดและแหวนหล่อเข้ากับด้ามจับอย่างแน่นหนา

• รอยบากที่ด้านหลังของใบมีดใช้ส�าหรับขูดและลอกฉนวนบนสายไฟ

• ด้ามจับแบบมีลายที่จับสบายมือ พร้อมร่องและที่ป้องกันนิ้ว

• แหวนเหล็กกล้าสแตนเลสกับใบมีดเหล็กเสริมความแข็งไม่สัมผัสกัน  

(หมายเลขแคตาล็อก 1570-3)

•  ด้ามจับรูปสี่เหลี่ยม ออกแบบมาส�าหรับติดกับอุปกรณ์ไม้ชักฟิวส์อเนกประสงค์

• มีปลอกหนังจ�าหน่าย หมายเลขแคตาล็อก 5163

หมำยเลข 
แคตำล็อก

ค�ำอธิบำย สีของ
ด้ำมจับ

ควำมยำว  
ไม่รวมแหวน

น�้ำหนัก 
(ปอนด์)

1570-3 ใบมีดตะขอ, รอยบาก และแหวน สีด�า 8" (203 มม.) .30

1570-3

ชุดเชื่อมสำยไฟ
 

 

• ใช้ตัดสายเคเบิล, สายโทรศัพท์ และลอกฉนวน

•  ขนาด: 2-1/8" x 7-1/2" (54 มม. x 191 มม.)

หมำยเลข 
แคตำล็อก

อุปกรณ์ในชุด น�้ำหนัก  
(ปอนด์)

46037 ชุดเชื่อมสายไฟ .50

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ค�ำอธิบำย

44200 มีดเชื่อมสายไฟ

2100-7 กรรไกรส�าหรับช่างไฟ พร้อมร่องปอก

5187 ที่ยึดหนังมีช่องส�าหรับร้อยเข็มขัดความกว้างสูงสุด  
2" (51 มม.)

46037

กรรไกรเล็มอเนกประสงค์ ส�ำหรับอุตสำหกรรม
กรรไกรเล็ม Kevlar® แรงงัด (ตัด) สูง
• เคลือบนิกเกิลโครเมียมเพื่อป้องกันการผุกร่อนและสนิม

• ใบมีดด้านหนึ่งมีร่องเขี้ยว ท�าให้ไม่ลื่นเวลาตัด

• โหลดสปริงเพื่อให้เปิดเองได้

• ล็อคเมื่อไม่ต้องการใช้งานได้ง่าย เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้สะดวก

• เหมาะส�าหรับผู้ใช้ที่ถนัดขวาและถนัดซ้าย

•  เหมาะเป็นอย่างยิ่งส�าหรับตัดฉนวน Kevlar® ในงานไฟเบอร์ออปติก
24000

Kevlar® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ E.I. du Pont de Nemours and Company

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของใบตัด น�้ำหนัก (ปอนด์)

24000 6-1/2" (165 มม.) 5/8" (16 มม.) .28
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มีดและเครื่องมือตัด

 ค�ำเตือน: อย่าใช้กับหรือใกล้กับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่

กรรไกรส�ำหรับช่ำงไฟ
กรรไกรส�ำหรับช่ำงไฟ

• ออกแบบมาส�าหรับงานโทรคมนาคมและไฟฟ้า และงานหนัก

•  เหล็กที่ผ่านการเทมเพอร์เพื่อให้แข็งแรงและทนทาน

•  ตกแต่งขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบนิกเกิลกันการผุกร่อน

•  เหล็กขูดและตะไบที่ด้านนอกของใบมีดทั้งสองด้าน

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของใบตัด น�้ำหนัก (ปอนด์)

2100-5 5-1/4" (133 มม.) 1-7/8" (48 มม.) .20

2100-5

กรรไกรส�ำหรับช่ำงไฟ -  
พร้อมร่องปอก
 

• ใบมีดด้านบนมีร่องส�าหรับปอกสายไฟ AWG 19 และ AWG 23

•  ออกแบบมาส�าหรับงานโทรคมนาคมและไฟฟ้า และงานหนัก

• เหล็กที่ผ่านการเทมเพอร์เพื่อให้แข็งแรงและทนทาน

• ตกแต่งขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบนิกเกิลกันการผุกร่อน

• เหล็กขูดและตะไบที่ด้านนอกของใบมีดทั้งสองด้าน

• ปากหนีบแบบมีร่องเขี้ยวที่ด้านล่างของใบมีดช่วยลดความลื่น

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของใบตัด น�้ำหนัก (ปอนด์)

2100-7 5-1/4" (133 มม.) 1-7/8" (48 มม.) .20 

2100-7

กรรไกรเล็มแบบงอ

23008

23011

คุณสมบัติ:

• เคลือบนิกเกิลโครเมียมเพื่อป้องกันการผุกร่อน

และสนิม

• ด้ามจับยาวท�าให้จับสบายมือและมีแรงงัดตัด
23010

หมำยเลขแคตำล็อก ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของใบตัด น�้ำหนัก (ปอนด์)
23008 9" (229 มม.) 3-1/2" (89 มม.)   .41

23010 10-1/2" (267 มม.) 4-1/2" (114 มม.)   .99

23011 11-1/4" (286 มม.) 4-3/4" (121 มม.) 1.24

กรรไกร 8"
• ใช้ตัดพลาสติก, ยาง, หลังคายาง, วัสดุมุงหลังคา,  

เส้นเอ็น, ไวนิล, ชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส และผ้า

กรรไกรเล็มแบบงอ 11-1/4"
• ใช้ตัดสักหลาด, มัสลิน, เชือก, ยาง, วัสดุขัด  

และผ้าหลายๆ ชั้น

กรรไกร 10"
• ใช้ตัดพลาสติก, ยาง, หลังคายาง, วัสดุมุงหลังคา,  

เส้นเอ็น, ไวนิล, ฉนวนไฟเบอร์กลาส และผ้า

กรรไกรส�ำหรับช่ำงไฟท�ำจำกเหล็กกล้ำสแตนเลส - พร้อมร่องปอก
• ใบมีดท�าจากเหล็กกล้าสแตนเลสท�าให้ใบมีดคงความคมและทนทาน

• ใบมีดมีร่องเขี้ยวเต็ม ท�าให้ไม่ลื่นเวลาตัด 

•  กรรไกรเล็มกันกระแทกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

• ใช้ตัดสายเคเบิลสื่อสาร AWG 19 และ AWG 23 

2100-8

หมำยเลข  
แคตำล็อก

ควำมยำวทั้งหมด ควำมยำวของใบตัด น�้ำหนัก (ปอนด์)

2100-8 6-5/16" (160 มม.) 1-7/8" (48 มม.) .21

• ด้ามจับยาวท�าให้จับสบายมือและ 

มีแรงงัดตัดส�าหรับใช้ตัดลวด

• HRC 56
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สร้างขึ้นอย่างประณีตเพื่อให้มีความทนทาน, น่าเชื่อถือ และมีฟังก์ชัน 

การใช้งานที่เหมาะสม กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมในการทดสอบ 

และวัดค่าผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมโดยค�านึงถึงผู้ใช้งาน 

เป็นหลัก เครื่องทดสอบทางไฟฟ้าของเราออกแบบโดยช่างไฟ  

ส�าหรับช่างไฟโดยเฉพาะ ซึ่งทั้งทันสมัยและประหยัดเวลา  

จึงเป็นที่ต้องการของช่างมืออาชีพ

AUTO

A

AC

CL200

เครื่องทดสอบและ 
วัดค่าทางไฟฟ้า

เค
รื่อ

งท
ดส

อบ
แล

ะว
ัดค

่าท
าง

ไฟ
ฟ้า
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เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฟฟ้า

AUTO

A

AC

CL200

มัลติมิเตอร์

เครื่องวัดค่า MM5000/ MM5000N*
มัลติมิเตอร์  

TRMS ส�าหรับช่างไฟ

MM6000/ MM6000N*
มัลติมิเตอร์ HVAC /  
TRMS ส�าหรับช่างไฟ

ไฟฟ้ากระแสสลับ — 10 แอมแปร์

ไฟฟ้ากระแสตรง — 10 แอมแปร์

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1,000 โวลต์ 1,000 โวลต์

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1,000 โวลต์ 1,000 โวลต์

สัญญาณเสียงที่ดังต่อเนื่อง • •
พิสัยความต้านทาน 40M 50M

ค้างข้อมูล HOLD • •
การทดสอบไดโอด • •
กรอบป้องกัน • •
ที่เก็บสายวัด • •
ปิดเครื่องอัตโนมัติ Apo • •
ไฟพื้นหลัง • •
การปรับพิสัยอัตโนมัติ AUTO • •
อุณหภูมิ — -58~1,832°F 

-50~1,000˚C

การตั้งค่า uA μ • •
ค่าการเก็บประจุ — 6,000µF

การค้างพิสัย RANGE • •
ความถี่ — 399.9 กิโลเฮิรตซ์

ค่าสูงสุด/ค่าต�่าสุด MAX/MIN • •
รอบการท�างาน % — •
การอ่านค่าสัมพันธ์ Δ — •
ชุดแขวนเสริม • •
กราฟแท่ง • •
การแจ้งเตือนสายวัดค่า — •
การค้างค่าอัตโนมัติ A-HOLD • •
True RMS TRMS • •
อิมพีแดนซ์ต�่า • •
ระดับป้องกันการแทรกซึม IP40 IP20

การป้องกันการตกกระแทก 3 เมตร (10 ฟุต) 3 เมตร (10 ฟุต)

พิกัดความปลอดภัย CAT IV 600 โวลต์ CAT IV 600 โวลต์

ความแม่นย�าของค่า DC พื้นฐาน ±0.3% ±0.2%

การนับ 4,000 6,000

การรับรอง

CAT
IV

CAT
IV

มัลติมิเตอร์โปรเฟซชันแนล ซีรี่ย์  
ผลิตในสหรัฐอเมริกา
• True RMS เพื่อความแม่นย�าในการอ่านค่าสัญญาณทั้งหมด

• อิมพีแดนซ์ต�่าซึ่งจะช่วยลดค่าแรงดันไฟฟ้าผี

• เพิ่มความแม่นย�าของค่า DC พื้นฐาน

• กราฟแท่งที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าที่วัดได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมส�าหรับหมายเลขแคตาล็อก MM6000

• อ่านค่าสูงสุด / ค่าต�่าสุด / ค่าสัมพันธ์ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาในงานภาคสนาม 

• วัดค่าความถี่, รอบการท�างาน, อุณหภูมิ และค่าความสามารถในการเก็บประจุ

• การแจ้งเตือนสายไฟทดสอบจะปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อสายวัดทดสอบไม่ถูกต้อง

ผลิตในสหรัฐอเมริกา  

โดยใช้จากชิ้นส่วน 

จากในสหรัฐฯ และ 

ชิ้นส่วนที่น�าเข้า

อุปกรณ์เสริมที่แนะน�าส�าหรับ  
หมายเลขแคตาล็อก MM5000 และ MM6000

• ชุดแขวนแม่เหล็ก (หมายเลขแคตาล็อก 69190)

*ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก NIST จะรับรองว่า 

ผ่านการทดสอบอย่างพิเศษ เพื่อให้แน่ใจในความแม่นย�า  

มิเตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก NIST ต้องสั่งท�าพิเศษ  

(ระยะเวลาส่งของ: 7 วันท�าการ) การรับรองจาก NIST  

มีผลใช้ 1 ปีนับจากวันที่ท�าการปรับเทียบ

4007036 4007036
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AUTO

A

AC

CL200

มัลติมิเตอร์
CAT
IVมัลติมิเตอร์ โปรเฟซชันแนล ซีรี่ย์

• วัดค่าความต่อเนื่อง, ความต้านทาน และแรงดันไฟฟ้า

• คุณสมบัติค้างข้อมูลช่วยให้สามารถบันทึกค่าที่วัดได้เพื่อเก็บไว้ดูในภายหลัง

• การแจ้งสัญญาณเสียงที่ดังต่อเนื่อง

• ที่เก็บสายวัด 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส�าหรับ MM500:

• ออกแบบให้มีปุ่มสามปุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

• ระดับการป้องกันฝุ่นและน�้า IP67

• การป้องกันการตกกระแทก 10 ฟุต / 3 เมตร

• พิกัดความปลอดภัย CAT IV ส�าหรับแรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์

เครื่องวัดค่า MM100
มัลติมิเตอร์แบบ 
ปรับพิสัยด้วยมือ

MM200
มัลติมิเตอร์แบบ 

ปรับพิสัยอัตโนมัติ

MM500
มัลติมิเตอร์แบบ 

ปรับพิสัยอัตโนมัติ

ไฟฟ้ากระแสสลับ — 10 แอมแปร์ —

ไฟฟ้ากระแสตรง 10 แอมแปร์ 10 แอมแปร์ —

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 600 โวลต์ 600 โวลต์ 750 โวลต์

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 600 โวลต์ 600 โวลต์ 750 โวลต์

สัญญาณเสียงที่ดังต่อเนื่อง • • •
พิสัยความต้านทาน  2M 40M 4,000

การทดสอบแบตเตอรี่ • — —

ค้างข้อมูล HOLD • • —

การทดสอบไดโอด • • —

กรอบป้องกัน • • —

ที่เก็บสายวัด • • •
ปิดเครื่องอัตโนมัติ Apo — • •
ไฟพื้นหลัง — • •
การปรับพิสัยอัตโนมัติ AUTO — • •
อุณหภูมิ — -4~1,832°F —

การตั้งค่า uA μ — • —

ค่าการเก็บประจุ — 200µF —

การค้างพิสัย RANGE — • —

ความถี่ — 1MHz —

ค่าสูงสุด/ค่าต�่าสุด MAX/MIN — — —

รอบการท�างาน % — — —

การอ่านค่าสัมพันธ์ Δ — — —

ชุดแขวนเสริม — — —

กราฟแท่ง — — —

การแจ้งเตือนสายวัดค่า — — —

การค้างค่าอัตโนมัติ A-HOLD — — •
True RMS TRMS — — —

อิมพีแดนซ์ต�่า — — —

ระดับป้องกันการแทรกซึม — — IP67

การป้องกันการตกกระแทก 1 เมตร (3 ฟุต) 1 เมตร (3 ฟุต) 3 เมตร (10 ฟุต)

พิกัดความปลอดภัย CAT III 600 โวลต์ CAT III 600 โวลต์ CAT IV 600 โวลต์

ความแม่นย�าของค่า DC พื้นฐาน ±0.5% ±0.5% ±0.5%

การนับ 2,000 4,000 4,000

การรับรอง

3194551 3194551 45ZK
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เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฟฟ้า

AUTO

A

AC

CL200

มัลติมิเตอร์ โปรเฟซชันแนล  
ซีรี่ย์ (ต่อ)

มัลติมิเตอร์

เครื่องวัดค่า MM1000
มัลติมิเตอร์ HVAC ส�าหรับช่างไฟ

MM1300
มัลติมิเตอร์ HVAC ส�าหรับช่างไฟ

MM2300
มัลติมิเตอร์ HVAC / TRMS ส�าหรับช่างไฟ

ไฟฟ้ากระแสสลับ 10 แอมแปร์ 10 แอมแปร์ 10 แอมแปร์

ไฟฟ้ากระแสตรง 10 แอมแปร์ 10 แอมแปร์ 10 แอมแปร์

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1,000 โวลต์ 1,000 โวลต์ 1,000 โวลต์

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1,000 โวลต์ 1,000 โวลต์ 1,000 โวลต์

สัญญาณเสียงที่ดังต่อเนื่อง • • •
พิสัยความต้านทาน 40M 60M 60M

ค้างข้อมูล HOLD • • •
การทดสอบไดโอด • • •
กรอบป้องกัน • • •
ที่เก็บสายวัด • • •
ปิดเครื่องอัตโนมัติ Apo • • •
ไฟพื้นหลัง • • •
การปรับพิสัยอัตโนมัติ AUTO • • •
อุณหภูมิ

-58~1,832°F 
-50~1,000˚C

-58~1,832°F
-50~1,000˚C

-58~1,832°F
-50~1,000˚C

การตั้งค่า uA μ • • •
ค่าการเก็บประจุ 4,000µF 6,000µF 6,000µF

การค้างพิสัย RANGE • • •
ความถี่ 499.9kHz 499.9kHz 499.9kHz

ค่าสูงสุด/ค่าต�่าสุด MAX/MIN • • •
รอบการท�างาน % • • •
การอ่านค่าสัมพันธ์ Δ • • •
ชุดแขวนเสริม • • •
กราฟแท่ง • • •
การแจ้งเตือนสายวัดค่า — • •
การค้างค่าอัตโนมัติ A-HOLD — • •
True RMS TRMS — — •
อิมพีแดนซ์ต�่า — — •
ระดับป้องกันการแทรกซึม IP20 IP20 IP20

การป้องกันการตกกระแทก 2 เมตร (6 ฟุต) 2 เมตร (6 ฟุต) 2 เมตร (6 ฟุต)

พิกัดความปลอดภัย CAT IV 600 โวลต์ CAT IV 600 โวลต์ CAT IV 600 โวลต์

ความแม่นย�าของค่า DC พื้นฐาน ±0.5% ±0.5% ±0.5%

การนับ 4,000 6,000 6,000

การรับรอง

45ZK 45ZK 45ZK

CAT
IV

CAT
IV

CAT
IV
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ข้อมูลจ�าเพาะของมัลติมิเตอร์
หมายเลข  
แคตาล็อก

ได้รับการรับรอง 
จาก NIST

พิกัด CAT แบตเตอรี่ ความสูง ความกว้าง ความลึก น�้าหนัก รวมอุปกรณ์เสริม

MM100 — CAT III 600 โวลต์ 1 x 9V 5.75" (146 มม.) 2.75" (70 มม.) 1.75" (45 มม.) 8.0 ออนซ์  
(227 กรัม)

สายวัดทดสอบ

MM200 — CAT III 600 โวลต์ 1 x 9V 5.75" (146 มม.) 2.75" (70 มม.) 1.75" (45 มม.) 8.2 ออนซ์  
(232 กรัม)

สายวัดทดสอบ, เทอร์โมคัปเปิล

MM500 — CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 5.75" (146 มม.) 2.75" (70 มม.) 1.75" (45 มม.) 8.0 ออนซ์  
(227 กรัม)

สายวัดทดสอบ

MM1000 — CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 7.00" (178 มม.) 3.50" (89 มม.) 1.875" (48 มม.) 14.0 ออนซ์  
(397 กรัม)

สายวัดทดสอบส�าหรับเทอร์โมคัปเปิล

MM1300 — CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 7.00" (178 มม.) 3.50" (89 มม.) 1.875" (48 มม.) 14.0 ออนซ์  
(397 กรัม)

สายวัดทดสอบ, เทอร์โมคัปเปิล, กรอบ

MM2300 — CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 7.00" (178 มม.) 3.50" (89 มม.) 1.875" (48 มม.) 14.0 ออนซ์  
(397 กรัม)

สายวัดทดสอบ, เทอร์โมคัปเปิล, กรอบ

MM5000 — CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 7.00" (178 มม.) 3.50" (89 มม.) 1.875" (48 มม.) 14.0 ออนซ์  
(397 กรัม)

สายวัดทดสอบ, กรอบ

MM5000N ใช่ CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 7.00" (178 มม.) 3.50" (89 มม.) 1.875" (48 มม.) 14.0 ออนซ์  
(397 กรัม)

สายวัดทดสอบ, กรอบ

MM6000 — CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 7.00" (178 มม.) 3.50" (89 มม.) 1.875" (48 มม.) 14.0 ออนซ์  
(397 กรัม)

สายวัดทดสอบ, เทอร์โมคัปเปิล, กรอบ

MM6000N ใช่ CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 7.00" (178 มม.) 3.50" (89 มม.) 1.875" (48 มม.) 14.0 ออนซ์  
(397 กรัม)

สายวัดทดสอบ, เทอร์โมคัปเปิล, กรอบ

มัลติมิเตอร์

 ค�าเตือน:
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยขณะท�างานและบริการของเครื่องทดสอบ ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามค�าเตือน อาจจะท�าให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

• ก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบการท�างานของมิเตอร์ โดยการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ทราบค่าอยู่แล้ว 

• อย่าใช้งานมิเตอร์กับวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกัดพื้นฐานของมิเตอร์นี้

• อย่าใช้งานมิเตอร์ในขณะที่มีพายุ หรือในสภาพอากาศเปียก

• อย่าใช้งานมิเตอร์หรือสายวัดทดสอบ หากดูเหมือนว่ามีความเสียหาย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายวัดของมิเตอร์เข้าที่จนสุด และให้นิ้วอยู่ห่างจากหน้าสัมผัสของโพรบโลหะเมื่อท�าการวัดค่า

• อย่าเปิดตัวเครื่องมิเตอร์เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อโพรบอยู่

• ใช้งานอย่างระมัดระวัง เมื่อท�างานกับแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าเกิน 60 โวลต์กระแสตรง หรือ 25 โวลต์กระแสสลับ RMS แรงดันไฟฟ้าสามารถช็อตได้

• เพื่อหลีกเลี่ยงการอ่านค่าผิดพลาด ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อต ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากตัวแสดงแบตเตอรี่อ่อนปรากฎขึ้น

• หากไม่ได้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า ให้ปิดการท�างานของเครื่อง และตัดการจ่ายไฟ ก่อนที่จะวัดค่าความต้านทานหรือค่าความสามารถในการเก็บประจุ

• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยของพื้นที่และประเทศเสมอ ใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อตและการระเบิดจากประกายไฟที่มีตัวน�าที่มีกระแสไฟไหลเปิดโล่งอยู่
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เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฟฟ้า

AUTO

A

AC

CL200

เครื่องวัดค่า CL100
แคลมป์มิเตอร ์

600A AC  

CL200
แคลมป์มิเตอร์ 600A AC 

พร้อมอุณหภูมิ

CL1300
แคลมป์มิเตอร์ 600A AC  

พร้อมอุณหภูมิ

ไฟฟ้ากระแสสลับ 600 โวลต์ 600 โวลต์ 600 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสตรง — — —

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 600 โวลต์ 600 โวลต์ 750 โวลต์

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 600 โวลต์ 600 โวลต์ 1,000 โวลต์

สัญญาณเสียงที่ดังต่อเนื่อง • • •
พิสัยความต้านทาน 20M 40M 60M

ค้างข้อมูล HOLD • • •
ปิดเครื่องอัตโนมัติ Apo • • •
การทดสอบไดโอด • • •
ไฟพื้นหลัง • • •
ไฟส่องสว่าง/ไฟท�างาน • • •
ความถี่ — 100kHz 499.9kHz

ค่าการเก็บประจุ — 100µF 6,000µF

รอบการท�างาน % — • •
อุณหภูมิ — -4~1,832˚F

-20~1,000˚C
-22~752˚F

-30~1,000˚C

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส — — •
ค่าสูงสุด/ค่าต�่าสุด MAX/MIN ค่าสูงสุด — •
การตั้งค่า µA μ — • •
สัมพันธ์/ศูนย์ Δ — — •
ตัวยึดแม่เหล็ก — — •
กราฟแท่ง — — •
True RMS TRMS — — —

อิมพีแดนซ์ต�่า — — —

ระดับป้องกันการแทรกซึม — — IP42

การป้องกันการตกกระแทก 1 เมตร (3 ฟุต) 1 เมตร (3 ฟุต) 2 เมตร (6 ฟุต)

พิกัดความปลอดภัย CAT III 600 โวลต์ CAT III 600 โวลต์ CAT IV 600 โวลต์

การนับ 2,000 4,000 6,000

การรับรอง
      

แคลมป์มิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์ โปรเฟสชันแนล ซีรี่ย์
• ปากคีบขนาดใหญ่

•  มีไฟส่องสว่างเมื่อท�างานในที่มืด 

•  ฟังก์ชันค้างข้อมูลจะจับค่าที่วัดได ้

ในสถานการณ์ใดๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมส�าหรับหมายเลข  
แคตาล็อก CL1300

•  ที่ยึดแม่เหล็กแบบติดตั้งในตัวเพื่อให ้

สามารถท�างานโดยไม่ใช้มือได้โดยสะดวก

• การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบ 

ไม่สัมผัส เมื่อกดปุ่ม

•  กราฟแท่งที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว  

ซึ่งจะแสดงค่าความผันผวนที่จับค่าได้ยาก

CAT
IV

3194551 3194551 45ZK
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AUTO

A

AC

CL200

แคลมป์มิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์ โปรเฟสชันแนล ซีรี่ย์ (ต่อ)
คุณสมบัติเพิ่มเติมส�าหรับหมายเลข  
แคตาล็อก CL2300, CL2500

•  ที่ยึดแม่เหล็กแบบติดตั้งในตัวเพื่อให้สามารถท�างานโดยไม่ใช้มือได ้

โดยสะดวก

• การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส เมื่อกดปุ่ม

• กราฟแท่งที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะแสดงค่าความผันผวน 

ที่จับค่าได้ยาก

CAT
IV

CAT
IV

เครื่องวัดค่า CL2300
แคลมป์มิเตอร ์

600A AC/DC TRMS พร้อมอุณหภูมิ

CL2500
แคลมป์มิเตอร ์

1,000A AC/DC TRMS

ไฟฟ้ากระแสสลับ 600 โวลต์ 1,000 แอมแปร์

ไฟฟ้ากระแสตรง 600 โวลต์ 1,000 แอมแปร์

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 750 โวลต์ 750 โวลต์

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1,000 แอมแปร์ 1,000 แอมแปร์

สัญญาณเสียงที่ดังต่อเนื่อง • •
พิสัยความต้านทาน 60M 60M

ค้างข้อมูล HOLD • •
ปิดเครื่องอัตโนมัติ Apo • •
การทดสอบไดโอด • •
ไฟพื้นหลัง • •
ไฟส่องสว่าง/ไฟท�างาน • •
ความถี่ 499.9kHz 499.9kHz

ค่าการเก็บประจุ 6,000µF 6,000µF

รอบการท�างาน % • •
อุณหภูมิ

-22~752˚F
-30~400˚C —

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส • •
ค่าสูงสุด/ค่าต�่าสุด MAX/MIN • •
การตั้งค่า µA μ • •
สัมพันธ์/ศูนย์ Δ • •
ตัวยึดแม่เหล็ก • •
กราฟแท่ง • •
True RMS TRMS • •
อิมพีแดนซ์ต�่า — —

ระดับป้องกันการแทรกซึม IP42 IP42

การป้องกันการตกกระแทก 2 เมตร (6 ฟุต) 1 เมตร (3 ฟุต)

พิกัดความปลอดภัย CAT IV 600 โวลต์ CAT IV 600 โวลต์

การนับ 6,000 6,000

การรับรอง

45ZK 45ZK

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)
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เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฟฟ้า

AUTO

A

AC

CL200

หมายเลข  
แคตาล็อก

พิกัด CAT แบตเตอรี่ ขนาดของปากคีบ ความสูง ความกว้าง ความลึก น�้าหนัก รวมอุปกรณ์เสริม

CL100 CAT III 600 โวลต์ 3 x AAA 1.0" (25 มม.) 8.2" (208 มม.) 3.0" (76 มม.) 1.4" (36 มม.) 9.9 ออนซ์  
(281 กรัม)

สายวัดทดสอบ, กรอบ

CL200 CAT III 600 โวลต์ 3 x AAA 1.0" (25 มม.) 8.2" (208 มม.) 3.0" (76 มม.) 1.4" (36 มม.) 10.0 ออนซ์  
(283 กรัม)

สายวัดทดสอบ, กรอบ, เทอร์โมคัปเปิล

CL1300 CAT III 600 โวลต์ 2 x AAA 1.25" (32 มม.) 7.65" (194 มม.) 2.56" (65 มม.) 1.38" (35 มม.) 11.9 ออนซ์  
(337 กรัม)

สายวัดทดสอบ, กรอบ, เทอร์โมคัปเปิล

CL2300 CAT III 600 โวลต์ 2 x AAA 1.25" (32 มม.) 7.65" (194 มม.) 2.56" (65 มม.) 1.38" (35 มม.) 11.9 ออนซ์  
(337 กรัม)

สายวัดทดสอบ, กรอบ, เทอร์โมคัปเปิล

CL2500 CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 1.97" (50 มม.) 8.09" (205 มม.) 2.56" (65 มม.) 1.38" (35 มม.) 13.6 ออนซ์  
(386 กรัม)

สายวัดทดสอบ, กรอบ

ข้อมูลจ�าเพาะของแคลมป์มิเตอร์

แคลมป์มิเตอร์

 ค�าเตือน:
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยขณะท�างานและบริการของเครื่องทดสอบ ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามค�าเตือน อาจจะท�าให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

• ก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบการท�างานของมิเตอร์ โดยการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ทราบค่าอยู่แล้ว 

• อย่าใช้งานมิเตอร์กับวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกัดพื้นฐานของมิเตอร์นี้

• อย่าใช้งานมิเตอร์ในขณะที่มีพายุ หรือในสภาพอากาศเปียก

• อย่าใช้งานมิเตอร์หรือสายวัดทดสอบ หากดูเหมือนว่ามีความเสียหาย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายวัดของมิเตอร์เข้าที่จนสุด และให้นิ้วอยู่ห่างจากหน้าสัมผัสของโพรบโลหะเมื่อท�าการวัดค่า

• อย่าเปิดตัวเครื่องมิเตอร์เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อโพรบอยู่

• ใช้งานอย่างระมัดระวัง เมื่อท�างานกับแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าเกิน 60 โวลต์กระแสตรง หรือ 25 โวลต์กระแสสลับ RMS แรงดันไฟฟ้าสามารถช็อตได้

• เพื่อหลีกเลี่ยงการอ่านค่าผิดพลาด ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อต ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากตัวแสดงแบตเตอรี่อ่อนปรากฎขึ้น

• หากไม่ได้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า ให้ปิดการท�างานของเครื่อง และตัดการจ่ายไฟ ก่อนที่จะวัดค่าความต้านทานหรือค่าความสามารถในการเก็บประจุ

• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยของพื้นที่และประเทศเสมอ ใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อตและการระเบิดจากประกายไฟที่มีตัวน�าที่มีกระแสไฟไหลเปิดโล่งอยู่

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)
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ฟอร์คมิเตอร์ 200A AC
• เปิดปากคีบได้สะดวก วัดค่าสาย 3/0 เส้นและ 

ไฟฟ้ากระแสสลับได้สูงถึง 200 แอมแปร์

• หน้าจอแบบมีไฟส่องพื้นหลัง ช่วยให้อ่านค่าได้แม้ในที่มืด

• คุณสมบัติการอ่านค่าสัมพันธ์จะค�านวณค่าความแตกต่างระหว่างค่าที ่

วัดอยู่และค่าที่เก็บไว้ก่อนหน้าได้โดยอัตโนมัติ

เครื่องวัดค่า CL3200
ฟอร์คมิเตอร์ 

200A AC

ไฟฟ้ากระแสสลับ 200 แอมแปร์

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 750 โวลต์

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1,000 โวลต์

ค่าความต้านทาน 40MΩ

ค่าการเก็บประจุ —

ความถี่ / รอบการท�างาน —

การทดสอบไดโอด —

ความต่อเนื่อง •
สายที่รับได้ 3/0

แรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส •
ค้างข้อมูล HOLD •
การอ่านค่าสัมพันธ์ Δ —

ปิดเครื่องอัตโนมัติ Apo •
การปรับพิสัยอัตโนมัติ RANGE •
ไฟส่องพื้นหลัง •
ไฟส่องชิ้นงาน •
เลือกแรงดันไฟฟ้า /  
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ •
ค่าสูงสุด/ค่าต�่าสุด MAX/MIN —

กราฟแท่ง •
ที่แขวนแบบแม่เหล็ก •
อิมพีแดนซ์ต�่า •
ระดับป้องกันการแทรกซึม IP30

การป้องกันการตกกระแทก 2 เมตร (6 ฟุต)

พิกัดความปลอดภัย CAT IV 600 โวลต์

การแสดงการนับ 4,000

การรับรอง

หมายเลข  
แคตาล็อก

ได้รับการรับรอง 
จาก NIST

พิกัด CAT แบตเตอรี่ ขนาดของ 
ปากคีบ

ความสูง ความกว้าง ความลึก น�้าหนัก รวมอุปกรณ์เสริม

CL3200 — CAT IV 600 โวลต์ 2 x AAA 0.63" (16 มม.) 7.06" (179 มม.) 2.56" (65 มม.) 1.34" (34 มม.) 7.9 ออนซ์  
(224 กรัม)

สายวัดทดสอบ, กรอบ

แคลมป์มิเตอร์แบบพิเศษ

CAT
IV

45ZK

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)
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เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฟฟ้า

AUTO

A

AC

CL200

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร) ดูข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่ส�าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส�าหรับวัดค่าและทดสอบในตอนท้ายของส่วนนี้

 ค�าเตือน:
• เป็นเรื่องส�าคัญมากที่ผู้ใช้งานเครื่องทดสอบนี้ต้องอ่าน, ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามค�าเตือน  

ข้อควรระวัง และข้อมูลด้านความปลอดภัย และค�าแนะน�าในคู่มือทั้งหมด ก่อนที่จะใช้งานหรือซ่อมแซม 
เครื่องทดสอบนี้ การไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าอาจจะท�าให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงได้

• เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตและความร้อนลวก การสัมผัสกับวงจรที่มีกระแสไฟไหลอาจจะท�าให้เสียชีวิต 
หรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงได้

• ระมัดระวังเมื่อต้องท�างานกับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 30 โวลต์กระแสสลับ เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้า 
ช็อตได้ 

• ไฟสีแดงที่กะพริบหรือสว่างค้างและสัญญาณเสียงที่ดังขึ้นแสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่ หากไม่มีการ 
แสดง แรงดันไฟฟ้าก็อาจยังคงมีอยู่

• ในที่สว่าง อาจมองเห็นไฟ LED แสดงสถานะได้ไม่ชัดเจน

• อย่าใช้งาน หากไฟ LED สีเขียวไม่สว่างขึ้น 

 ค�าเตือน:
• อย่าใช้งานเครื่องทดสอบที่เสียหาย หรือหากเครื่องทดสอบท�างานได้ไม่ถูกต้อง หากไม่แน่ใจ ให้เปลี่ยน 

เครื่องทดสอบ 

• อย่าใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าเกินแรงดันไฟฟ้าพิกัดตามที่แสดงไว้บนเครื่องทดสอบ (1,000 โวลต ์
กระแสสลับ) 

• สวมเครื่องป้องกันตาเสมอ 

• ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง ต้องตรวจสอบการท�างานของเครื่องทดสอบ โดยการทดสอบกับวงจรที ่
ทราบค่า ซึ่งอยู่ภายในพิกัดของเครื่องทดสอบ 

• อย่าวางใจเครื่องทดสอบที่มีสายชิลด์ การใช้งานอาจจะได้รับผลจากความแตกต่างของรูปแบบช่อง  
และความหนาและชนิดของฉนวน 

• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยของพื้นที่และชาติ 

• หากใช้งานเครื่องทดสอบนี้นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต อาจส่งผลต่อระดับการป้องกันของ 
เครื่องทดสอบ

 ข้อควรระวัง: อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องทดสอบนี้ เนื่องจากมีชิ้นส่วนที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ อย่าให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือความชื้นสูง

เครื่องมือทดสอบแรงดันแบบไม่สัมผัส (NCVT-1/NCVT-2)
• การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานในสายเคเบิล,  

สายตัวน�า, เบรกเกอร์, ขั้วหลอดไฟ, สวิตช์, เต้าเสียบ และสาย

• ไฟ LED สีเขียวความเข้มสูงแสดงว่าเครื่องทดสอบยังท�างานอยู่  

และเพื่อให้ความสว่างในพื้นที่ท�างาน

• ปุ่มเปิด/ปิดควบคุมแบบดิจิตอล

• คุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และ 

ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

• ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ต�่าควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์

• พิกัด CAT IV 1,000 โวลต์ จะช่วยขยายขอบเขตการท�างาน 

และเพิ่มระดับการป้องกัน

• โครงสร้างเรซินที่ที่แข็งแรง ทนทาน และน�้าหนักเบา  

พร้อมด้วยกระเป่าที่ใช้งานได้สะดวก

• ในกล่องมีการ์ดพร้อมด้วยคู่มือของเจ้าของให้มาด้วย และแบตเตอรี่่  

AAA 1.5 โวลต์ จ�านวนสองก้อน

คุณสมบัติเพิ่มเติมส�าหรับ NCVT-2 พิสัยสองช่วง

• ตรวจจับและแสดงแรงดันไฟฟ้าต�่า (12-48 โวลต์กระแสสลับ) 

และแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน (48-1,000 โวลต์กระแสสลับ) 

ท�าให้ใช้งานได้หลากหลาย

• การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสในระบบรักษาความปลอดภัย, ความบันเทิง,  

การสื่อสาร, การควบคุมสิ่งแวดล้อม และระบบชลประทาน

NCVT-1

CAT
IV

CAT
IV

หมายเลข  
แคตาล็อก

พิสัยแรงดันไฟฟ้า พิสัยความถี่ ระดับมลภาวะ แบตเตอรี่ ความยาวทั้งหมด ความกว้าง ความสูง น�้าหนัก 
(ออนซ์)

น�้าหนัก 
รวมแบตเตอรี่ (ออนซ์)

NCVT-1 48-1,000 โวลต์กระแสสลับ 50-500 เฮิรตซ์ 2 2 x AAA 5.50" (140 มม.) 0.72" (18 มม.) 1.0" (25 มม.) 0.8 ออนซ์ (23 กรัม) 1.6 (46 กรัม)

NCVT-2 12-1,000 โวลต์กระแสสลับ 50-500 เฮิรตซ์ 2 2 x AAA 5.50" (140 มม.) 0.72" (18 มม.) 1.0" (25 มม.) 0.8 ออนซ์ (23 กรัม) 1.6 (46 กรัม)

พิสัยแรงดันไฟฟ้า 12 ถึง 48 โวลต์กระแสสลับ    
(ต�่า) (NCVT-2 เท่านั้น)

48 ถึง 1,000 โวลต์กระแสสลับ       
(มาตรฐาน)

สัญญาณเสียง ค่ายอดต�่าส่งเสียงบี๊บเป็นจังหวะ ค่ายอดสูงส่งเสียงบี๊บต่อเนื่อง

การแสดง ไฟ LED สีน�้าเงินดับและ 
ไฟ LED สีแดงกะพริบ (ประมาณ  
2 ครั้งต่อวินาที)

ไฟ LED สีเขียวดับและ 
ไฟ LED สีแดงสว่างค้าง

NCVT-2

เครื่องทดสอบทางไฟฟ้า

3TMV
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AUTO

A

AC

CL200

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร) ดูข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่ส�าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส�าหรับวัดค่าและทดสอบในตอนท้ายของส่วนนี้

เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้แสงเลเซอร์คู่ในย่านอินฟราเรด 12:1
• หน้าจอแบบมีไฟส่องพื้นหลัง

• ชี้เป้าด้วยเลเซอร์คู่

• ปุ่มฟาห์เรนไฮต์หรือเซลเซียส

• ช่องเทอร์โมคัปเปิลประเภท K

• อัตราส่วน 12:1 จุด 

• พิสัยของการวัดค่า -76° ถึง 1,022°F

• ปิดเครื่องอัตโนมัติ

• การแจ้งเตือนสูง/ต�่า

• สแกนอัตโนมัติ

• ไฟท�างาน

หมายเลขแคตาล็อก แบตเตอรี่ ความสูง ความกว้าง ความลึก น�้าหนัก
IR2000 2 x AAA 6.76" (171.7 มม.) 1.87" (47.5 มม.) 4.7" (119.4 มม.) 9.0 ออนซ์ (255.1 กรัม)

IR2000

6"

0.5" 1" 2"
4"

12" (1 ฟุต)
24" (2 ฟุต)
48" (4 ฟุต)

ระยะห่างถึงวัตถุ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่จุด 

ปืนเลเซอร์คู่ที่สามารถวัดค่าพื้นที่เป้าหมายระหว่างจุดเลเซอร์สองจุดของ 

คุณได้อย่างแม่นย�า:

ก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย "ที่ทราบค่า" เพื่อให ้

สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นย�า

ช่องระบาย 
60˚ 

60˚

เครื่องมือทดสอบเฉพาะอย่าง

เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้แสงเลเซอร์คู่ในย่านอินฟราเรด 30:1
• หน้าจอแบบมีไฟส่องพื้นหลัง

• ชี้เป้าด้วยเลเซอร์คู่

• ปุ่มฟาห์เรนไฮต์หรือเซลเซียส

• ช่องเทอร์โมคัปเปิลประเภท K

• อัตราส่วน 30:1 จุด 

• พิสัยของการวัดค่า -76° ถึง 1,400°F

• ปิดเครื่องอัตโนมัติ

• การแจ้งเตือนสูง/ต�่า

• สแกนอัตโนมัติ

• ไฟท�างาน

หมายเลขแคตาล็อก แบตเตอรี่ ความสูง ความกว้าง ความลึก น�้าหนัก
IR3000 2 x AAA 6.76" (171.7 มม.) 1.87" (47.5 มม.) 4.7" (119.4 มม.) 9.0 ออนซ์ (255 กรัม)

IR3000

15" (1.25 ฟุต)

0.5" 1" 2"
4"

30" (2.5 ฟุต)
60" (5 ฟุต)
120" (10 ฟุต)

ระยะห่างถึงวัตถุ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่จุด 

ปืนเลเซอร์คู่ที่สามารถวัดค่าพื้นที่เป้าหมายระหว่าง 
จุดเลเซอร์สองจุดของคุณได้อย่างแม่นย�า:

ก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย "ที่ทราบค่า"  

เพื่อให้สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นย�า

ช่องระบาย 
60˚ 

60˚
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เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฟฟ้า

AUTO

A

AC

CL200

ขนาดทั้งหมดจะระบุในหน่วยนิ้วและ (มิลลิเมตร)

เครื่องมือทดสอบเฉพาะอย่าง
กล้องวิดีโอส่องภายในท่อ
• บันทึกวิดีโอ เสียง และภาพได้ 

• ไฟ LED ส่องสว่างงาน 

• IP67: กล้องกันน�้าและฝุ่น 

• การหมุนหน้าจอ 

• ช่องต่อสัญญาณไปยัง 

โทรทัศน์และการ์ด SD 

• การเล่นไฟล์

หมายเลขแคตาล็อก แบตเตอรี่ ความสูง ความกว้าง ความลึก น�้าหนัก
ET500 2 x AAA 7" (178 มม.) 3.25" (82.6 มม.) 1.74" (44.2 มม.) 8.1 ออนซ์ (230 กรัม)

ET500

กล้องส่องภายในท่อ 
ET500

การประยุกต์ใช้หลากหลาย!

• ไฟฟ้า
• HVAC

• ประปา
• รถยนต์
• อากาศยาน

• ใช้เพื่อดูพื้นที่ที่ไม่สามารถ 

เข้าถึงได้:

-	 ภายในก�าแพง
-	 ในท่อน�้าทิ้ง	
-	 ในปล่องไฟหรือท่อระบายอากาศ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์:

ยูนิตหลัก, กล้องคอห่าน 17 มม., แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟใหม่ได้ 18650 ซีรี่ย์ 3.7v 2,000mAh, ที่ติดกล้องกระจก, ที ่

ติดกล้องตะขอ, ที่ติดกล้องแม่เหล็ก, เครื่องชาร์จ/อแดปเตอร์ USB จ่ายไฟ, สายเคเบิลข้อมูล/สายชาร์จ USB , RCA ประกอบ A/V  

เป็นสายเคเบิลมินิ A/V 3.5 มม., คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว, CD-ROM ซอฟต์แวร์/คู่มือการใช้งาน, กระเป๋าใส่

กล้องส่องภายในท่อ
• LCD สี 2.4"

• ไฟ LED ส่องสว่างงาน

• IP67: กล้องกันน�้าและฝุ่น

• กระจกหน้าจอ

• ปิดเครื่องอัตโนมัติ

หมายเลข  
แคตาล็อก

แบตเตอรี่ ความสูง ความกว้าง ความลึก น�้าหนัก

ET510 ลิเธียมไอออน 6.53"  
(166 มม.)

2.84"  
(72 มม.)

1.55"  
(39 มม.)

8.08 ออนซ์ 
(229 กรัม)

ET510

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์:

ยูนิตหลัก, กล้องคอห่าน 17 มม., ที่ติดกล้องกระจก, ที่ติดกล้องตะขอ, ที่ติดกล้องแม่เหล็ก,  

อแดปเตอร์/เครื่องชาร์จ USB, สายเคเบิลข้อมูล/สายชาร์จ USB

กล้องส่องภายในท่อ 17 มม.
• ไฟ LED ส่องสว่างงาน

• IP67 รูปแบบคอห่าน ส�าหรับการควบคุมและการวางต�าแหน่งได้ดีขึ้น

69454

หมายเลขแคตาล็อก ขนาด น�้าหนัก

69454 17 มม. x 1 ม. (0.67" x 3.3') 9.5 ออนซ์ (269.3 กรัม)
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®อุปกรณ์ส�ำหรับปีนของ

ช่ำงซ่อมสำย

อุปกรณ์ส�ำหรับปีนของช่ำงซ่อมสำยของ Klein Tools  

มีมำตรฐำนเท่ำกับ OSHA, ASTM และ CSA หรือ 

เหนือกว่ำ และให้ควำมสะดวกสบำยและเป็นตัวเลือกที ่

มืออำชีพเลือกใช้งำน
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บทน�ำ – อุปกรณ์ส�ำหรับปีนของช่ำงซ่อมสำย

ภาพที่ 1

เข็ดขัดรัดตัวส�ำหรับช่ำงซ่อมสำยของ Klein 
• มีทั้งชนิดเคลื่อนแบบอิสระเต็มที่, เคลื่อนได้แบบกึ่งอิสระ หรือแบบยึดตายตัว 

• ทั้งหมดเทียบเท่าหรือสูงกว่าข้อก�าหนด OSHA ทั้งหมด ซึ่งใช้กับระบบอุปกรณ ์

ก�าหนดต�าแหน่งส�าหรับอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า (OSHA 1926.959) และการสื่อสาร  

(OSHA 1910.268) 

• นอกจากนี้ ยังเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน ASTM F887  

และ CSA Z259.1

• เข็มขัดแต่ละเส้นมีป้ายถาวรซึ่งระบุหมายเลขรุ่น, หมายเลขประจ�าเครื่อง, ขนาด  

และวันที่ผลิต

อุปกรณ์ก�ำหนดต�ำแหน่งของ Klein
• สายรัดยึดต�าแหน่งมีมาพร้อมกับห่วงล็อคแบบ KG (ยืดออก) และ KL  

(มาตรฐาน) 

• สายคล้องแบบปรับได้ (APL) พร้อมอุปกรณ์ปรับความยาว – LAD  

(ตัวปรับเชือก) 8’ (2.4 ม.)

• ออกแบบมาเพื่อให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน:

• CSA Z259.11 และ ASTM F887 –  

APL และสายรัดยึดต�าแหน่ง

เข็ดขัดรัดตัวส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย
ชนิดของเข็ดขัดรัดตัวส�ำหรับช่ำงซ่อมสำยของ Klein

เข็มขัดแบบเคลื่อนแบบอิสระเต็มที่: 5278N  
(5299N และ 5282N) ไม่อยู่ในภาพ

• ให้เคลื่อนที่ได้ 4" (102 มม.) ทางด้านข้างของ 

แหวนรูปตัว D ขณะใช้งาน 

• แหวนรูปตัว D ปรับได้ง่าย เพื่อเปลี่ยนต�าแหน่งของ 

ช่างซ่อมสายขณะอยู่บนเสา ท�าให้สายรัดยึดต�าแหน่ง 

เลื่อนไปบนเสาน้อยครั้งลง และการสึกหรอของสายรัดลดลง

• โหลดหรือการดึงบนแหวนรูปตัว D จะไม่พันเครื่องมือ 

เข้าไปในวงของเครื่องมือ

• สายเข็มขัดจะไม่ถูกปล่อยให้เคลื่อนที่ไปด้านข้าง 

ได้พร้อมวงของเครื่องมือ

เข็มขัดแบบเคลื่อนได้แบบกึ่งอิสระ: 5266N

• สายเข็มขัดถูกปล่อยให้เคลื่อนที่ด้านข้างได้พร้อมวง 

ของเครื่องมือก่อนที่จะสวมใส่เข็มขัดรัดตัว

• โหลดหรือการดึงบนแหวนรูปตัว D จะไม่พันเครื่องมือ 

เข้าไปในวงของเครื่องมือ

• แหวนรูปตัว D ไม่ถูกปล่อยให้เคลื่อนที่ไปด้านข้างได้

เข็มขัดแบบยึดตำยตัว: 5268N

• แหวนรูปตัว D หรือสายเข็มขัดจะไม่ถูกปล่อยให ้

เคลื่อนที่ไปด้านข้างได้พร้อมวงของเครื่องมือ ภาพของหมายเลขแคตาล็อก 5268N

ภาพของหมายเลขแคตาล็อก 5278N

ภาพของหมายเลขแคตาล็อก 5266N

 Klein ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเข็มขัดรัดตัวส�าหรับช่างซ่อมสายและอุปกรณ์ก�าหนดต�าแหน่ง (ส�าหรับก�าหนดต�าแหน่งและบังคับขีดจ�ากัดในการตก) ออกแบบมาให้ 

ตรงตามเกณฑ์ OSHA และข้อก�าหนดของ ASTM และ CSA

เครื่องหมายที่แสดงในภาพที่ 1 จะอยู่บนป้ายค�าเตือนและค�าแนะน�าที่ติดอยู่กับเข็มขัดรัดตัวและอุปกรณ์ก�าหนดต�าแหน่ง โดยระบุฟังก์ชันการท�างานของอุปกรณ ์

ป้องกันในการท�างาน (OPE)

ต้องแนะน�าวิธีการใช้งานอุปกรณ์นี้แก่ทุกคนที่ใช้งานอุปกรณ์ส�าหรับปีนของช่างซ่อมสายของ Klein อย่างถูกต้อง และ 

พวกเขาจะต้องอ่าน, ท�าความเข้าใน และปฏิบัติตามค�าแนะน�าและค�าเตือนทั้งหมด ที่ให้ไว้ในบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง
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บทน�ำ – อุปกรณ์ส�ำหรับปีนของช่ำงซ่อมสำย

Klein-Kord® หกชั้น พร้อมชั้นกึ่งกลางสีแดง

วัสดุที่ใช้ในอุปกรณ์ส�ำหรับปีนส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย

* หมายเหตุ: ชั้นกึ่งกลางสีแดงอาจจะเปลี่ยนสี 
ได้จากการใช้งาน ดังนั้น จึงสิ่งจ�าเป็นต้อง 
ตรวจหาการสึกหรอก่อนการใช้งาน

Klein-Kord®

• แถบเข็มขัด, ตัวเข็มขัด และแถบกระเป๋าท�าจาก Klein-Kord® 

• Klein-Kord® คือผ้าเส้นใยไนลอนหลายชั้นที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ซึ่งผ่านการ 

ชุบนีโอพรีน, พับ และวัลคาไนซ์ 

• Klein-Kord® ทนการขีดข่วน, ไม่น�าไฟฟ้า, ไม่ยืด และยืดหยุ่นส�าหรับการใช้งานและ  

ทนทาน ทนสารเคมีอย่างดีเยี่ยมและไม่ได้รับผลกระทบจากครีโอโสทและสารเคมีเตรียม  

เสาอื่นๆ 

• นอกจากนี้ คุณสมบัติและลักษณะของการสวมใส่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูงถึง  

250°F (121°C)

• ชั้นกลางของ Klein-Kord® มีแกนเป็นสีแดง เมื่อชั้นสีแดงปรากฎขึ้น ให้เลิกใช้งาน 

ผลิตภัณฑ์ และเปลี่ยนใหม่ “การเตือนก่อน” นี้เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่ง 

ที่มีใน Klein Tools

อุปกรณ์เหล็กที่ขึ้นรูปด้วยกำรทิ้งแม่พิมพ์

• ห่วงล็อคแหวนรูปตัว D ของ Klein และลิ้นของหัวเข็มขัดท�าจากเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูป 

ด้วยการทิ้งแม่พิมพ์ที่มีการตกแต่งผิวให้ทนต่อการผุกร่อน 

• อุปกรณ์ของ Klein กลุ่มนี้ผ่านการทดสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า 

มาตรฐานและข้อก�าหนดของ OSHA

ตำข่ำยไนลอน

•  Klein ใช้ไนลอนเกรดพาณิชย์ ที่มีคุณภาพสูง 

• ตาข่ายไนลอนผ่านการชุบด้วยเรซินเพื่อให้มีความทนทานและทน 

ต่อการขีดข่วนเป็นพิเศษ

หนัง

• ขอบมน, หนังผิวที่ฟอกด้วยเกลือของโครเมียม ใช้เพื่อบุเข็มขัดส�าหรับช่าง 

ซ่อมสายของ Klein ทั้งหมด นวมลดแรงกระแทกเหล่านี้มีแกนเป็นยางฟองน�้า 

เพื่อเพิ่มความสบาย 

• ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น วงของเครื่องมือ ท�าจากหนัง latigo  

ยึดและเย็บเข้ากับนวมลดแรงกระแทกของเข็มขัด 

•  สายรัดห้องเทปท�าจากหนังผิว (topgrain) พร้อมชิ้นขวางไฟเบอร์ 

•   ที่ส่วนบนของเข็มขัด แถบจะคลุมด้วยหนังเทียม

ชุบนิกเกิล

•  ห่วงใส่มีด, ห่วงแขวนถุงใส่ถุงมือ และห่วงส�าหรับแขวน ชุบด้วยนิกเกิล เพื่อให้มีความ 

ทนทานและทนต่อการผุกร่อน
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เข็ดขัดรัดตัวแบบเคลื่อนแบบอิสระเต็มที่

เข็ดขัดรัดตัวส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย
คุณสมบัติ:

MADE IN USA

5278N

วงเครื่องมือหนังถูกยิงหมุดคู่ กว้าง  
1-1/2" (38 มม.) เพื่อให้มีอายุการใช้ 
งานยาวนาน 

ห่วงใส่มีดแบบสองทาง

ห่วงติดถุงใส่ถุงมือ

เข็ดขัดรัดตัวของ Klein Tools เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน 
ASTM และ CSA และข้อก�าหนดของ OSHA

ห่วงส�าหรับแขวนสี่ชิ้น

แหวนรูปตัว D ที่ผ่านการตีขึ้นรูป  
ตกแต่งผิวให้ทนต่อการผุกร่อน  
ผ่านการทดสอบการรับแรงเพื่อ 
ให้ตรงตามข้อก�าหนด OSHA

เข็มขัดคำดรุ่น Backsaver ส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย

•  โครงสร้างหนังทั้งชิ้น รวมถึงวงเครื่องมือ, สายห้อยเทป,  
แถบกระเป๋า และวัสดุบุลดแรงกระแทก 

•  แถบเข็มขัดรัดตัว - คลุมด้วยหนัง - ท�าจาก Klein-Kord®  
ซึ่งเป็นเส้นใยไนลอนที่แข็งแรงเป็นพิเศษทนต่อการขีดข่วน,  
ไม่น�าไฟฟ้า และยืดหยุ่น

•  เคลื่อนที่ด้านข้างระยะ 4" (102 มม.) ของแหวนรูปตัว D  
เป็นอิสระจากเข็มขัดและแผ่นรอง

•  คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าข้อก�าหนด OSHA และมาตรฐาน 
ASTM และ CSA

5299N

แหวนรูปตัว D ส�าหรับ 5299N

การก�าหนดต�าแหน่ง 
และการบังคับขีดจ�ากัด 
ในการตก

สายห้อยเทป
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5282N

เข็มขัดรัดตัวแบบเคลื่อนแบบอิสระเต็มที่ – หมำยเลขรูปแบบ 5278N* (หรู) และ  
หมำยเลขรูปแบบ 5282N* (มำตรฐำน)

เข็ดขัดรัดตัวแบบเคลื่อนแบบอิสระเต็มที่

5278N

• แผ่นรองด้านในเข็มขัดหนัง Latigo  

ยึดและเย็บด้วยแถบกระเป๋าสองชิ้น  

(เฉพาะ 5278N เท่านั้น)

• นวมลดแรงกระแทกของเข็มขัดหนังขอบมน  

เพื่อความสบายเมื่อเอนหลัง ความกว้างทั้งหมด  

5" (127 มม.)

• แถบกว้างเพื่อความสบายและพอดีกับตัวมากที่สุด

• แถบเข็มขัด Klein-Kord® กว้าง 1-3/4" (44 มม.) หุ้มด้วย 

หนังเทียมผิว เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

• แถบยึดแหวนรูปตัว D แบบเคลื่อนแบบอิสระเต็มที่  

พร้อมแหวนรูปตัว D ที่มีแท่งตรงคู่

•  แผ่นรองด้านในเข็มขัด Klein-Kord®  

พร้อมแถบกระเป๋าสองชุด (5282N)

การก�าหนดต�าแหน่งและการ 
บังคับขีดจ�ากัดในการตก

เข็มขัดรัดตัวแบบเคลื่อนได้แบบกึ่งอิสระ
เข็มขัดรัดตัวแบบเคลื่อนได้แบบกึ่งอิสระ – หมำยเลขรูปแบบ 5266N*

•   แผ่นรองด้านในเข็มขัด Klein-Kord® พร้อมแถบกระเป๋าสองชุด

•  นวมลดแรงกระแทกของเข็มขัดหนังขอบมน เพื่อความสบายเมื่อเอนหลัง  

ความกว้างทั้งหมด 4-3/4" (120.6 มม.)

•   แถบกว้างเพื่อความสบายและพอดีกับตัวมากที่สุด

•   สายเข็มขัดท�าจาก Klein-Kord® 6 ชั้น กว้าง 1-3/4" (44 มม.)

•    ติดตั้งแหวนรูปตัว D แบบบาร์คู่

•    คลิป Hand-line

5266N

การก�าหนดต�าแหน่งและการ 
บังคับขีดจ�ากัดในการตก

เข็มขัดรัดตัวแบบยึดตำยตัว – หมำยเลขรูปแบบ 5268N*

เข็มขัดรัดตัวแบบยึดตำยตัว

• แผ่นรองด้านในเข็มขัด Klein-Kord® พร้อมแถบกระเป๋าสองชุด

• นวมลดแรงกระแทกหนังขอบมนที่ไม่มีแผ่นรองหลังขนาด  

4-3/4" (120.6 มม.)

• สายเข็มขัดท�าจาก Klein-Kord® 6 ชั้น  

กว้าง 1-3/4" (44 มม.)

• ติดตั้งแหวนรูปตัว D แบบบาร์คู่

5268N

การก�าหนดต�าแหน่งและการ 
บังคับขีดจ�ากัดในการตก357
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*ดูขั้นตอนการสั่งเข็มขัดรัดตัวในหน้า XX

Klein มีชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันในการท�างาน 
มาตั้งแต่ปี 1890

สายรัดยึดต�าแหน่ง Klein-Gard™ แต่ละชิ้นจะใช้ร่วมกับถุงมือได้อย่าง 
สะดวก สายรัดยึดต�าแหน่งท�าจากวัสดุ Klein-Kord® 6 ชั้น ซึ่งทนต่อการ 
ขีดข่วน และมีสีแกนกลางที่เด่นชัด เพื่อเตือนช่างซ่อมสายว่าเมื่อใดควร 
เปลี่ยนสาย KG ซีรี่ย์ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ขึ้นรูปด้วยการทิ้งแม่พิมพ์ พร้อมตกแต่ง 
ผิวให้ทนต่อการผุกร่อน 

สำยรัดยึดต�ำแหน่ง

ห่วงล็อค KG ซีรี่ย์ 6-1/2" (165 มม.)

สำยรัดยึดต�ำแหน่ง Klein-Gard™ (KG)  
และ Klein-Lok™ (KL) ซีรี่ย์
• ท�าจากผ้า Klein-Kord® 6 ชั้น ขนาดกว้าง 1-3/4" (45 มม.)  

ซึ่งมีความยืดหยุ่น, แข็งแรงเป็นพิเศษ

• ห่วงล็อคยืดความยาว 6-1/2" (165 มม.) ง่ายต่อการใช้งาน 

กับถุงมือที่หนาที่สุด (KG ซีรี่ย์)

•  กลไกล็อคภายใน

•  ห่วงล็อคผ่านการทดสอบว่ารับโหลดได้ 5,000 ปอนด์

• ตัวแสดงการสึกหรอสีแดงที่กึ่งกลางของสายรัดส�าหรับแจ้งเตือน 

ผู้ใช้งานว่าต้องเปลี่ยนสายรัด 

• คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าข้อก�าหนด OSHA และมาตรฐาน 

ASTM และ CSA

* เลือกสายรัดยึดต�าแหน่งที่ท�าให้คุณท�างานได้ที่ระยะเอื้อมของแขนจากเสา หรือที่ยึดก�าหนด 

ต�าแหน่งอื่นๆ ตามการใช้งาน

KG5295L

ห่วงล็อค KL ซีรี่ย์ 5" (127 มม.)

การก�าหนดต�าแหน่ง 
เท่านั้น

หมายเลข  
แคตาล็อก  
KG ซีรี่ย์

หมายเลข  
แคตาล็อก  
KL ซีรี่ย์

ความยาว 
สูงสุด

ความยาว 
ต�่าสุด

พิสัยการปรับ

KG5295L KL5295L 5' 8" (1.72 ม.) 4' 1" (1.24 ม.) 1' 7" (0.48 ม.)

KG5295-6L KL5295-6L 6' (1.83 ม.) 4' 3" (1.30 ม.) 1' 9"' (0.53 ม.)

KG5295-6-6L KL5295-6-6L 6' 6' (1.98 ม.) 4' 6" (1.37 ม.) 2' (0.61 ม.)

KG5295-7L KL5295-7L 7' (2.13 ม.) 4' 9" (1.45 ม.) 2' 3" (0.69 ม.)

KG5295-8L KL5295-8L 8' (2.44 ม.) 5' 9" (1.75 ม.) 2' 3" (0.69 ม.)

 ค�าเตือน: เป็นเรื่องส�าคัญมากที่ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ต้องอ่าน, ท�าความเข้าใจ และปฏิบัต ิ

ตามค�าแนะน�า, ค�าเตือน และข้อควรระวังทั้งหมด ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้มาพร้อม 

กับผลิตภัณฑ์
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หมายเลข  
แคตาล็อก

หมายเลขแคตาล็อกของ
เข็มขัดด้านบนหรือ
เข็มขัด 'ไส้ใน'*

ขนาดเล็กสุดของ 
เข็มขัดไส้ใน

ขนาดใหญ่สุดของ 
เข็มขัดไส้ใน 

5299N18D 5299S   (เล็ก) 30" (76 มม.) 40" (102 ซม.)

5299N19D 5299     (กลาง) 34" (86 ซม.) 44" (112 ซม.)

5299N20D 5299     (กลาง) 34" (86 ซม.) 44" (112 ซม.)

5299N21D 5299     (กลาง) 34" (86 ซม.) 44" (112 ซม.)

5299N22D 5299     (กลาง) 34" (86 ซม.) 44" (112 ซม.)

5299N23D 5299L   (ใหญ่) 38" (97 ซม.) 48" (122 ซม.)

5299N24D 5299L   (ใหญ่) 38" (97 ซม.) 48" (122 ซม.)

หมายเลข  
แคตาล็อก

หมายเลขแคตาล็อกของ
เข็มขัดด้านบนหรือ
เข็มขัด 'ไส้ใน'*

ขนาดเล็กสุดของ 
เข็มขัดไส้ใน

ขนาดใหญ่สุดของ 
เข็มขัดไส้ใน 

5299N25D 5299L   (ใหญ่) 38" (97 ซม.) 48" (122 ซม.)

5299N26D 5299L   (ใหญ่) 38" (97 ซม.) 48" (122 ซม.)

5299N27D 5299XL (ใหญ่พิเศษ) 42" (107 ซม.) 52" (132 ซม.)

5299N28D 5299XL (ใหญ่พิเศษ) 42" (107 ซม.) 52" (132 ซม.)

5299N29D 5299XL (ใหญ่พิเศษ) 42" (107 ซม.) 52" (132 ซม.)

5299N30D 5299XL (ใหญ่พิเศษ) 42" (107 ซม.) 52" (132 ซม.)

ตำรำงก�ำหนดขนำดเข็มขัดรองรับหลังส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย*

ขั้นตอนกำรสั่งเข็มขัดรัดตัวและเข็มขัดรองรับหลัง

ตำรำงขนำดเข็มขัดส�ำหรับช่ำงซ่อมสำย*
 *  การวัดค่าทั้งหมดจะแสดงในหน่วยนิ้วและ (ซม.)  

ตารางนี้แสดงค่าความยาวสูงสุดและต�่าสุด และระยะของรูกลางส�าหรับพิสัยเต็มที่  

ของการวัดค่า D ถึง D มาตรฐาน เข็มขัดที่ก�าหนดขนาด D ถึง D ที่เหมาะสมจะพอด ี

กับที่ลิ้นของหัวเข็มขัดที่ใส่เข้ากับรูกลาง

**  ส�าหรับขนาด D ถึง D ที่ไม่ใช่มาตรฐาน สามารถสั่งท�าเป็นพิเศษได้ โปรดติดต่อแผนก  

ขายของ Klein Tools ที่ 1-800-553-4676

ระยะ D ถึง D ความยาวต�่าสุด ระยะของรูกลาง ความยาวสูงสุด
18D (46 ซม.) 32" (81 ซม.) 36" (91 ซม.) 40" (102 ซม.)

19D (48 ซม.) 33" (84 ซม.) 37" (94 ซม.) 41" (104 ซม.)

20D (51 ซม.) 34" (86 ซม.) 38" (97 ซม.) 42" (107 ซม.)

21D (53 ซม.) 36" (91 ซม.) 40" (102 ซม.) 44" (112 ซม.)

22D (56 ซม.) 37" (94 ซม.) 41" (104 ซม.) 45" (114 ซม.)

23D (58 ซม.) 38" (97 ซม.) 42" (107 ซม.) 46" (117 ซม.)

24D (61 ซม.) 40" (102 ซม.) 44" (112 ซม.) 48" (122 ซม.)

25D (64 ซม.) 41" (104 ซม.) 45" (114 ซม.) 49" (124 ซม.)

26D (66 ซม.) 42" (107 ซม.) 46" (117 ซม.) 50" (127 ซม.)

27D (69 ซม.) 44 "(112 ซม.) 48" (122 ซม.) 52" (132 ซม.)

28D (71 ซม.) 45" (114 ซม.) 49" (124 ซม.) 53" (135 ซม.)

29D (74 ซม.) 46" (117 ซม.) 50" (127 ซม.) 54" (137 ซม.)

30D (76 ซม.) 47" (119 ซม.) 51" (130 ซม.) 55" (140 ซม.)

 ตารางระบุขนาดเข็มขัดส�าหรับช่างซ่อมสาย (แสดงไว้ทางด้านล่าง) มีข้อมูลมากมายในการเลือกขนาดเข็มขัดที่ถูกต้อง  

ส�าหรับขนาดที่ไม่ใช่มาตรฐาน โปรดติดต่อแผนกขายของ Klein Tools ที่ 1-800-553-4676

Maximum Length 

Center Hole 

D-to-D size: 
Hipbone to Hipbone + 2" 

Minimum Length 

ขนาด D ถึง D:
กระดูกสะโพกถึงกระดูกสะโพก + 2"

ความยาวต่�าสุด

รูกลาง

ความยาวสูงสุด

Maximum Length 

Minimum Length 

 ข้อควรระวัง: โปรดจ�าไว้ว่าเข็มขัดคาดรองรับหลังไม่สามารถใช้แทนอุปกรณ์พยุงกระดูก  

และออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ความสบายและรองรับเพิ่มเติมแก่ผู้สวมใส่เท่านั้น ส่วนของ 

เข็มขัดส�าหรับช่างซ่อมสายควรจะอยู่รอบสะโพก อย่าให้เข็มขัดอยู่ต�่ากว่า และอย่าพยายาม 

นั่งในลักษณะที่คุณอาจพลิกหรือหล่นได้ในกรณีที่ตกลงมา

ความยาวสูงสุด

ความยาวต่�าสุด
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ขั้นตอนกำรสั่งเข็มขัดรัดตัว

ใช้ขั้นตอนการสั่งต่อไปนี้เพื่อระบุและเลือกส่วนประกอบแต่ละส่วนอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างหมายเลขแคตาล็อกส�าหรับเข็มขัดรัดตัวส�าหรับช่างซ่อมสายของคุณ

5278N-24D

รูปแบบเข็มขัด ขนาด D ถึง D

1. การทราบงานและข้อก�าหนด จะช่วยก�าหนดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ต้องการ

2. เลือกรูปแบบของเข็มขัด

• เข็ดขัดรัดตัวส�าหรับช่างซ่อมสายมีให้เลือกทั้งแบบเคลื่อนแบบอิสระเต็มที่, เคลื่อนได ้

แบบกึ่งอิสระ และแบบยึดตายตัว และมีแผ่นรองด้านในเข็มขัดให้เลือกหลายขนาด 

• เข็ดขัดรัดตัวส�าหรับช่างซ่อมสายของ Klein ทุกชิ้นบุนวมลดแรงกระแทก 

ที่ฟอกด้วยเกลือของโครเมียม เพื่อให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

• เข็มขัดแบบเคลื่อนแบบอิสระเต็มที่จะเคลื่อนที่ได้ทางด้านข้างของแหวนรูปตัว D ขณะใช้งาน 

• เข็มขัดแบบเคลื่อนได้แบบกึ่งอิสระและแบบยึดอยู่กับที่จะไม่ให้แหวนรูปตัว D  

เคลื่อนที่ด้านข้าง

3. เลือกขนาดของเข็มขัดที่เหมาะสม 

• ความสบายของเข็มขัดส�าหรับช่างซ่อมสายจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ 

เข็มขัดและต�าแหน่งของแหวนรูปตัว D 

• ควรติดแหวนรูปตัว D ไว้ที่แถว 1" (25 มม.) จากด้านหน้าของกระดูกสะโพก

อย่าสั่งเข็มขัดรัดตัวส�าหรับช่างซ่อมสายของ Klein โดยอ้างอิงขนาดของเอว สั่ง 
เข็มขัดรัดตัวส�าหรับช่างซ่อมสายของ Klein โดยพิจารณาระยะห่างระหว่างแหวน 
รูปตัว D ที่ต้องการ

หาขนาดของเข็มขัดรัดตัวของคุณ 

โดยใช้สายวัด (ภาพที่ 1) 

ในการหาขนาด D ถึง D (แหวนรูป 

ตัว D ถึง แหวนรูปตัว D)  

ให้วัดค่ารอบหลัง จากกระดูก 

สะโพกถึงกระดูกสะโพก แล้ว 

บวกเพิ่ม 2" (51 มม.)

ภาพที่ 1

หมายเลขแคตาล็อกที่ใช้เพื่อสั่งเข็มขัดรัดตัวส�าหรับช่างซ่อมสายจัดท�าขึ้นจากชิ้นส่วนที่ก�าหนด  

ส่วนต่างๆ ของหมายเลขอ้างอิงส่วนประกอบหรือขนาดของส่วนประกอบ ต่อไปนี้คือตัวอย่างโดย 

ทั่วไปของหมายเลขแคตาล็อก 5278N-24D

ขั้นตอนกำรสั่งสำยรัดยึดต�ำแหน่ง
เลือกสายรัดยึดต�าแหน่งที่ท�าให้คุณท�างานได้ที่ระยะเอื้อมของแขนจากเสา หรือที่ยึดก�าหนดต�าแหน่งอื่นๆ ตามการใช้งานของคุณ สายรัดยึดต�าแหน่งส�าหรับ 

ช่างซ่อมสายสามารถปรับได้ และมีให้เลือก 5 ขนาด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแผนภูมิต่อไปนี้:

หมายเลข  
แคตาล็อก  
KG ซีรี่ย์

หมายเลข  
แคตาล็อก  
KL ซีรี่ย์

ความยาว 
สูงสุด

ความยาว 
ต�่าสุด

พิสัยการปรับ

KG5295L KL5295L 5' 8" (1.72 ม.) 4' 1" (1.24 ม.) 1' 7" (0.48 ม.)

KG5295-6L KL5295-6L 6' (1.83 ม.) 4' 3" (1.30 ม.) 1' 9"' (0.53 ม.)

KG5295-6-6L KL5295-6-6L 6' 6' (1.98 ม.) 4' 6" (1.37 ม.) 2' (0.61 ม.)

KG5295-7L KL5295-7L 7' (2.13 ม.) 4' 9" (1.45 ม.) 2' 3" (0.69 ม.)

KG5295-8L KL5295-8L 8' (2.44 ม.) 5' 9" (1.75 ม.) 2' 3" (0.69 ม.)

ห่วงเข็มขัด

ล็อค

ห่วงเข็มขัด

ล็อค
KL ซีรี่ย์KG ซีรี่ย์

leather keeper

double end
of positioning strap

adjusting buckle

metal clip

single end of positioning strap

3" centers

การปรับหัวเข็มขัด

ปลายคู่ของ 

สายรัดยึดต�าแหน่ง

ที่เก็บสายหนัง

ห่าง 3"

ตัวยึดโลหะ

ปลายเดี่ยวของสายรัดยึดต�าแหน่ง
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*ดูขั้นตอนการสั่งเข็มขัดรัดตัวในหน้า XX

อุปกรณ์ปีนเสำและต้นไม้
 คุณสมบัติ:

แผ่นรองกันกระแทกท�าจากวัสดุหนัง 
คุณภาพสูง บุนวมขนาด 8" x 8"  
(203 x 203 มม.) เพื่อความ 
สบายสูงสุด

สามารถปรับความยาวของอุปกรณ์ปีนได้  
ปลอกเหล็กเลื่อนได้ 1/4" (6 มม.) เพื่อ 
เพิ่มความยาวส�าหรับความสบายสูงสุด

แหวนคั่นเหล็ก  
ยึดสายรัดข้อเท้าให้อยู่ในที่  
และท�าให้เปลี่ยนได้รวดเร็ว

โกรนกว้าง 4-7/16" (113 มม.)  
ให้การรองรับขาที่มากขึ้น

สายรัดขาวัสดุไนลอนที่มีการเติมนีโอพรีน  
เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

การเชื่อมต่อปลอกและเหล็กดาม  
โบลต์หกเหลี่ยมสองชิ้นพร้อมแหวน 
ล็อค และข้อต่อน็อตชนิดทรงกระบอก 
ที่เชื่อมต่อปลอกเหล็กกับเหล็ก 
ตามเข้าด้วยกัน

เหล็กแหลมยึดแบบเปลี่ยนได ้ 
ติดอยู่กับเหล็กดามอย่างแน่นหนา 
ด้วยหมุดกลางและสกรู 
TORX® สองตัว

เหล็กดามทรงโค้ง ช่วยให้ต�าแหน่ง 
ของเหล็กแหลมยึดแน่นหนา 
และสบาย

MADE IN USA

อุปกรณ์ปีนเสำพร้อมเหล็กแหลม 
ยึดขนำด 1-1/2" – ครบชุด

ซีรี่ย์ 1972AR
• รวมแผ่นหนังบุนวมลดแรงกระแทกขนาด 8” x 8” (203 x 203 มม.)  

ปลอกเหล็ก, เหล็กดาม, เหล็กแหลมยึด, แหวนคั่น, สายรัดน่องและ 

ข้อเท้าไนลอน

•  เหล็กแหลมยึดเสา C.C.A. ออกแบบมาเพื่อเจาะเข้าเสาที่ผ่าน 

การอบเกลือที่แข็งที่สุด

•   ในการระบุขนาดที่ต้องการ ให้วัดค่าจากหลังเท้าไปถึงใต้เข่า  

1” (25 มม.)

• ขายเป็นคู่เท่านั้น

หมายเลข  
แคตาล็อก

ปรับความยาวได้ น�้าหนัก 
เมื่อจัดส่ง  
(ปอนด์)

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่เหล็กแหลมยึด

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่แผ่นรอง

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่สายรัดน่อง

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่สายรัดข้อเท้า

CN1972AR 15" - 19"  
(381 มม. - 483 มม.)

6.00 72 8210 5301-18 5301-20

CN1972ARL 17" - 21"  
(432 มม. - 533 มม.)

6.25 72 8210 5301-18 5301-20

CN1972ARL
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 ค�าเตือน: เพื่อปกป้องคุณ Klein แนะน�าให้เปลี่ยนอุปกรณ์ปีนหากเคยใช้เหล็ก 

แหลมยึดดั้งเดิมและเหล็กแหลมยึดส�าหรับเปลี่ยนสองชิ้นกับอุปกรณ์ปีนแล้ว

TORX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Acument Intellectual Properties, LLC.  

สายรัดขาของ Klein ทุกชิ้นจะขายเป็นคู่เท่านั้น 

สายรัดข้อเท้าและที่วางเท้าของ Klein ทุกชิ้นจะขายเป็นคู่เท่านั้น

อุปกรณ์ปีนเสำที่ไม่มีแผ่นรองและสำยรัด
•   ปีนเสาเท่านั้น มีปลอกเหล็ก, เหล็กดาม, แหวนคั่น และเหล็กแหลมยึด

•  ในการระบุขนาดที่ต้องการ ให้วัดค่าจากหลังเท้าไปถึงใต้เข่า 1” (25 มม.)

•  ขายเป็นคู่เท่านั้น

หมายเลข 
แคตาล็อก

ปรับความยาวได้ น�้าหนัก 
เมื่อจัดส่ง  
(ปอนด์)

หมายเลขแคตาล็อก
อะไหล่เหล็กแหลมยึด

ความยาวของ 
เหล็กแหลมยึด

1972AR 15" - 19"  
(381 - 483 มม.)

4.50 72 1-1/2"  
(38 มม.)

1972ARL 17" - 21"  
(423 - 533 มม.)

4.85 72 1-1/2"  
(38 มม.)

1986AR 15" - 19"  
(381 มม. - 483 มม.) 

4.50 86 1-9/16"  
(40 มม.)

1907AR 15" - 19"  
(381 - 483 มม.)

4.85 07 2-3/4"  
(70 มม.)

1907ARL 17" - 21"  
(423 - 533 มม.)

4.95 07 2-3/4"  
(70 มม.)

1907AR

1986AR1972AR

อุปกรณ์ปีนเสำและต้นไม้
อุปกรณ์ปีนเสำพร้อมเหล็กแหลมยึดขนำด 1-9/16" – ครบชุด

ซีรีย์ 1986AR
•  เหล็กแหลมยึดยาวกว่าในด้านความยาวและกว้างกว่าในด้านมุม เมื่อเทียบกับเหล็กแหลมยึดขนาด 1-1/2”  

เพื่อการป้องกันการตกเป็นพิเศษ

•  รวมแผ่นหนังบุนวมลดแรงกระแทกขนาด 8” x 8” (203 x 203 มม.) ปลอกเหล็ก, เหล็กดาม, เหล็กแหลมยึด,  
แหวนคั่น, สายรัดน่องและข้อเท้าไนลอน

•  ในการระบุขนาดที่ต้องการ ให้วัดค่าจากหลังเท้าไปถึงใต้เข่า 1” (25 มม.)

• ขายเป็นคู่เท่านั้น

หมายเลข  
แคตาล็อก

ปรับความยาวได้ น�้าหนัก 
เมื่อจัดส่ง  
(ปอนด์)

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่เหล็กแหลมยึด

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่แผ่นรอง

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่สายรัดน่อง

หมายเลขแคตาล็อก
อะไหล่สายรัดข้อเท้า

CN1986AR 15" - 19"  
(381 มม. - 483 มม.)

6.20 86 8210 5301-18 5301-20

CN1986ARL 17" - 21"  
(432 มม. - 533 มม.)

6.35 86 8210 5301-18 5301-20

CN1986AR

หมายเลข  
แคตาล็อก

ปรับความยาวได้ น�้าหนัก 
เมื่อจัดส่ง  
(ปอนด์)

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่เหล็กแหลมยึด

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่แผ่นรอง

หมายเลข
แคตาล็อก
อะไหล่เหล็กแหลมยึด

หมายเลขแคตาล็อก
อะไหล่สายรัดข้อเท้า

CN1907AR 15" - 19"  
(381 มม. - 483 มม.) 

6.20 07 8210 5301-18 5301-20

CN1907ARL 17" - 21"  
(432 มม. - 533 มม.) 

6.75 07 8210 5301-18 5301-20

อุปกรณ์ปีนต้นไม้พร้อมเหล็กแหลมยึดขนำด 2-3/4" – ครบชุด

ซีรีย์ 1907AR
•  เหล็กแหลมยึดยาวเป็นพิเศษเพื่อการเจาะได้มากสุดเมื่อปีนต้นไม้

•  รวมแผ่นหนังบุนวมลดแรงกระแทกขนาด  8” x 8” (203 x 203 มม.) ปลอกเหล็ก, เหล็กดาม, เหล็กแหลมยึด,  

แหวนคั่น, สายรัดน่องและข้อเท้าไนลอน

• ในการระบุขนาดที่ต้องการ ให้วัดค่าจากหลังเท้าไปถึงใต้เข่า 1” (25 มม.)

• ขายเป็นคู่เท่านั้น

CN1907AR
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 ค�าเตือน: เพื่อปกป้องคุณ Klein แนะน�าให้เปลี่ยนอุปกรณ์ปีนหากเคยใช้เหล็ก 

แหลมยึดดั้งเดิมและเหล็กแหลมยึดส�าหรับเปลี่ยนสองชิ้นกับอุปกรณ์ปีนแล้ว

TORX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Acument Intellectual Properties, LLC.  

สายรัดขาของ Klein ทุกชิ้นจะขายเป็นคู่เท่านั้น 

สายรัดข้อเท้าและที่วางเท้าของ Klein ทุกชิ้นจะขายเป็นคู่เท่านั้น

อุปกรณ์เสริมส�ำหรับอุปกรณ์ปีน

8220

Klein Velcro® – แผ่นรองกันกระแทก
•  แถบตีนตุ๊กแก 4” ช่วยให้ปรับได้อย่างเหมาะสม

•  พันด้วยสายรัดโลหะตลอดแนว เพื่อให้ง่ายต่อการใส่และใช้งานในแต่ละครั้ง

•  รัดข้อที่กว้างเป็นพิเศษรัดรอบน่องเพื่อเพิ่มการรองรับ

•  แผ่นรองเพื่อเพิ่มความสบาย

Velcro® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Velcro Industries B.V.

 ค�าเตือน: เป็นเรื่องส�าคัญมากที่ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ต้องอ่าน, ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติ 

ตามค�าแนะน�า, ค�าเตือน และข้อควรระวังทั้งหมด ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้มาพร้อม 

กับผลิตภัณฑ์นี้

หมายเลขแคตาล็อก ค�าอธิบาย น�้าหนัก (ปอนด์)
8220 8220L (ซ้าย) 8220R (ขวา) ขายเป็นคู่เท่านั้น 1.75

ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมส�ำหรับอุปกรณ์ปีน
ปลอกสวมเหล็กแหลม 
แบบใส่เร็ว
• มีขดลวดสปริง, เครื่องป้องกันเคลือบพลาสติก 

ส�าหรับสวมลงบนอุปกรณ์ปีนเสาอย่างรวดเร็ว

•  ขายเป็นคู่เท่านั้น

ปลอกสวม 
เหล็กแหลม 
แบบถอดได้
• โครงสร้างท�าจากหนังที่มีอาย ุ

การใช้งานยาวนาน พร้อมแถบ 

Velcro® ที่ถอดง่าย

• ขายเป็นคู่เท่านั้น

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค�าอธิบาย น�้าหนักเมื่อจัดส่ง  
(ปอนด์)

1972G ปลอกสวมเหล็กแหลมส�าหรับอุปกรณ์ปีนเสา .10

หมายเลข  
แคตาล็อก

ค�าอธิบาย น�้าหนักเมื่อจัดส่ง  
(ปอนด์)

1945G ปลอกสวมเหล็กแหลมส�าหรับอุปกรณ์ปีนเสาและต้นไม้ .10

1972G
1945G

สำยรัดขำส�ำหรับอุปกรณ์ปีนเสำและต้นไม้

• แถบไนลอนที่ผ่านการเติมนีโอพรีน เพื่อให้ทนสารเคมี/การขูดขีด และไม่น�าไฟฟ้า

•   ลิ้นของหัวสายรัดมีลูกกลิ้งเพื่อช่วยให้ปรับได้ง่าย

•   ขายเป็นคู่เท่านั้น

หมายเลขแคตาล็อก ขนาดโดยรวม น�้าหนักเมื่อจัดส่ง (ปอนด์)
5301-18 1” x 22” (25 มม. x 56 ซม.) .35

5301-20 1” x 26” (25 มม. x 66 ซม.) .40

5301-21 1-1/4” x 22” (32 มม. x 56 ซม.) .50

5301-22 1-1/4” x 26” (32 มม. x 66 ซม.) .46

5301-18

สำยรัดข้อเท้ำส�ำหรับอุปกรณ์ปีนเสำและต้นไม้

• แถบไนลอนที่ผ่านการเติมนีโอพรีน เพื่อให้ทนสารเคมี/การขูดขีด และไม่น�าไฟฟ้า

•  ลิ้นของหัวสายรัดมีลูกกลิ้งเพื่อช่วยให้ปรับได้ง่าย และแผ่นรองหนังที่นุ่มสบาย

•  ขายเป็นคู่เท่านั้น

หมายเลขแคตาล็อก ขนาดโดยรวม น�้าหนักเมื่อจัดส่ง (ปอนด์)
5301-20 1” x 24” (25 มม. x 61 ซม.) .50

5301-23 1-1/4” x 24” (32 มม. x 61 ซม.) .70

5301-20
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Cedar Rapids • IA

Bolivar • NYRockford • MIElk Grove • IL

Mansfield • TX

www.kleintools.com

Fort Smith • AR

เป็นเวลามากกว่า 155 ปี ที่เครื่องมือ Klein Tools ได้ทุ่มเท
ให้กับผู้ค้าทั่วโลก ด้วยค�ามั่นสัญญาที่จะผลิตเครื่องมือที่ดี
ที่สุดในโลกที่นี่ในอเมริกา 

มุ่งมั่นในการผลิตของคนอเมริกาตั้งแต่ปี 1857

w
w

w
.kleintools.com
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