
SELFDRILLING SCREWS AND FASTENERS
CONFORMS AND EXCEEDS AS3566
THERE’S A FIX FOR EVERY FIX



“แมสกรูจะเปนเพียงสวนเล็กๆของงานหลังคา 

 แตก็เปนวัสดุเพียงอยางเดียวที่ใชยึดแผนหลังคากับโครงเหล็ก”

ถาสกรูไมดีหลังคาก็รั ่วซึมและเสียหายจากสนิม ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบตนทุน
ที ่ เพิ ่มขึ ้นเล็กนอยจากการเลือกใชสกรูที ่ด ีม ีค ุณภาพ กับความเสียหายใน
ตอนมาแกไขงานหลังคาเชนน้ำรั ่วลงสู ด านลาง (กอใหเกิดความเสียหาย
ตอสิ ่งของพื ้นที ่หรือเครื ่องจักร) ตองหยุดเครื ่องจักร(เสียรายไดจากการ
ผลิตสินคาไปขาย) ตองจางชางมาแกไขงานหลังคา (เสียคาแรงซ้ำซอน)

สกรู FIX-IT™ ทำหนาที ่ยึดแผนหลังคาเมทัลชีทเขากับโครงเหล็กไดแนนสนิท 
ไมร ั ่วซึม และยังมีสารเคลือบปองการเกิดสนิม อายุการใชงานยาวนาน 
ม ีร ุ นสกร ู ให  เล ือกใช งานเหมาะสมก ับเกรดแผนหล ังคาเมท ัลช ีท ต ั ้งแต  
ในระดับบานเรือน ระดับงานอุตสาหกรรมไปจนถึงในพื ้นที ่ท ี ่ต องเจอการ
กัดกรอนสูงอยางชายฝ งทะเล

สกรูปลายสวาน FIX-IT™ ไดมีการเคลือบชั ้นเคลือบพิเศษเพื ่อความทนทาน
ตอการกัดกรอนมากยิ ่งขึ ้น และสามารถผานมาตรฐาน AS.3566 ผาน
การทดสอบละอองเกลือตั ้งแต 500 - 1000 ชั ่วโมง และผานการทดสอบ
ไอกรดตั้งแต 5 - 15 ไซเคิล ทำใหสามารถมั ่นใจในคุณภาพของสกรูปลาย
สว านสำหร ับหล ังคาเหล ็ก FIX-IT ™ ว าจะม ีอาย ุการใช งานท ี ่ยาวนาน 
ควบคู  ไปกับแผนหลังคาเมทัลชีทที ่ เล ือกใช ได อยางดี

SCAN QR CODE
เพื่อดูขอมูลผลิตภัณฑ

1

บริษัท อินโน-คอนส (ประเทศไทย) จำกัด ผูนำในการ
ผลิตวัสดุและอุปกรณกอสรางกลุมงานหลังคาทั้งในระบบ
อุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เราพัฒนาผลิตภัณฑ
ดวยประสบการณ และความเชี ่ยวชาญ เพื ่อผลิตภัณฑที่
ดีที่สุด ดังนโยบายของเรา

เราใสใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ และการใหบริการของเรา 
โดยมีการจัดทีมงานผูเชี ่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ
มีการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ เพื่อที่จะตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและผูใชงาน นอกจากนี้เรายังมีทีม
สนับสนุนอุปกรณการขาย และทีมบริการเคลื่อนที่สำหรับ
สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด สาธิตการใชงานผลิตภัณฑ 
และชวยใหคำแนะนำในการใชผลิตภัณฑ มีศูนยกระจายสินคา
ที่ตั้งอยูในภาคตางๆ ครอบคลุมการจัดสงทั่วประเทศ ทำให
สามารถจัดสงสินคาถึงมือลูกคาหนาไซตงานไดอยางสะดวก
รวดเร็วอีกดวย

“นวัตกรรมเพื่อความสมบูรณแบบ”

สกรู Class 2, Class 3, Class 4



หัวสกรูสามารถเลือกสีใหตรงกับสีของแผนเมทัลชีทไดทั้ง สีเมทัลชีทมาตรฐาน 

และสีพิเศษ โดยนอกจากจะทำใหดูเขากับแผนเมทัลชีทเพื่อความสวยงามแลว 

ยังเพิ่มความทนทาน ตอรังสียูวีและการกัดกรอนใหมากขึ้นอีกดวย

การเคลือบสี

ซ ีลยาง EPDM ส ัง เคราะห  ม ีความย ืดหย ุ  นส ูง ป องก ันน ้ำร ั ่ วซ ึม 

ทนทานตอสภาพอากาศ และไมนำกระแสไฟฟา รับประกัน 20 ป

ซีลยางสังเคราะห 

เกลียวบนพับขอบแผนหลังคา ใหเขาไปอยูในซีลยาง เพื่อปองกัน การเกิดน้ำรั่ว 

และยังชวยควบคุมแผนหลังคาใหตรงตาม ตำแหนงที่ใชงาน

เกลียวดานบน

ลบคมของแผ นเมท ัลช ีท ป องก ันการเส ียดส ีของสกร ูก ับแผ นหล ังคา 

ไมใหสารเคลือบเสียหาย ปองกันปญหาสกรูขาด

การปองกันตัวสกรู

หัวเจาะปลายสวาน คม เจาะไว เบาแรงผูใช ถูกออกแบบพิเศษ เพ่ือใหสามารถเลือกใช 

งานไดอยางเหมาะสมกับแปแตละประเภท ตั้งแตแปเหล็กความหนา 0.4 มม. 

จนถึงเหล็กรูปพรรณ 12.5 มม.

หัวเจาะ

Heat Treatment
แกนสกรูผลิตจากเหล็กกลา
มาตรฐาน AISI 1022

Mechanical Sacricial Coat
ชั้นเคลือบสังกะสีดีบุก กันสนิม และการ 
กัดกรอน

Climatex Coating
ช ั ้นเคล ือบ Climatex Coating 
ปกปองสกรูจากสารเคมี

แปสำเร็จ, แปเหล็กบาง 0.4 - 1.2 มม.

1.2 - 2.2 มม.

2.2 - 6.5 มม.

6.5 - 15 มม.

6.5 - 18 มม.

แปเหล็กบาง, กัลวาไนซ, เหล็กกลอง

แปเหล็กทั่วไป, เหล็กตัวซี

เหล็กรางน้ำ, เหล็กอุตสาหกรรม

H-Beam, I-Beam, Wide Flange

เหล็กรางน้ำ, เหล็กอุตสาหกรรม

H-Beam, I-Beam, Wide Flange

เหมาะสำหรับใชงานกับแปไม

เหมาะสำหรับใชงานกับหัวเจาะ ความหนาแปสกรู FIX-IT ทุกรุนจะมีการเคลือบผิวสกรูสองชั้น เพิ่มความทนทาน 

ตอสภาพแวดลอม การกัดกรอน ละอองเกลือ และสารเคมีตางๆ 

โดยผาน การทดสอบมาตรฐาน AS3566 เพื ่อใหมั ่นใจไดวา 

ผลิตภััณฑ จะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม

สกรู FIX-IT มาพรอมการรับประกันการกันสนิมสูงสุด 30 ป เพ่ือให 

สามารถเล ือกใช  ให  เหมาะสมก ับสภาพแวดล อมแต ละพ ื ้นท ี ่ 

และเพื ่อใหหลังคามีอายุการใชงานที ่ยาวนานเต็ ็มประสิทธิภาพ 

ควรเล ือกใช ค ู ก ับแผ นหล ังคาท ี ่ม ีระยะเวลาการร ับประก ัน 

การใชงานที่สอดคลองกัน

การเคลือบปองกันการกัดกรอน

2



AS2331.3.1
Salt Spray Test

AS3566
Drilling Test

DIN50018
Kesternich Test

สกรูปลายสวาน FIX-IT ทุกรุน ผานการทดสอบตามมาตรฐาน AS3566 ซึ่งเปนมาตรฐาน 

ของสกรูปลายสวานที ่ ใช ก ับแผนเมทัลชีท โดยจะมีการเก็บตัวอยางทดสอบเพื ่อใหม ั ่นใจ 

วาผลิตภัณฑทุกรุ นจะไดตรงตามมาตรฐานกอนจะนำไปใชงานจริง และมีการสุมตรวจสอบ 

ผลิตภ ัณฑท ุกรอบของการผลิตเพ ื ่อคงมาตรฐานและเพ ื ่อความมั ่นใจ ว าสกรู FIX-IT 

ทุกตัวจะมีอายุการใชงาน ที่ยาวนาน ตามมาตรฐานแตละรุน

โดยทางบริษัท อินโน-คอนส (ประเทศไทย) จำกัด ไดลงทุนในเรื่องอุปกรณ การตรวจสอบของสกรู 

โดยมีเครื่องทดสอบละอองเกลือ เครื่องทดสอบไอกรด เครื่องทดสอบการเจาะสกรู ตามมาตรฐาน 

AS3566 และเปนผูจัดจำหนาย เพียงรายเดียวในเอเชียที่มีการทดสอบเรื่องความแข็งของสกรู 

ความพรุน ของสารเคลือบ  ความหนาของสารเคลือบ และการทดสอบกาซซัลเฟอรไดออกไซต

การทดสอบมาตรฐาน AS3566 ของสกรูปลายสวาน FIX-IT

สกรู FIX-3 ผานการทดสอบดวยเครื่องเรงสภาวะ โดยศูนยบริการ 

ทดสอบมาตรฐาน AS3566 Class 3 ซ่ึงระบุใหทดสอบดังน้ี

-  การทดสอบละอองเกลือ อางอิงตาม AS2331.3.1 จำนวน 
  1,000 ชั่วโมง
-  การทดสอบไอกรด อางอิงตาม DIN50018 จำนวน 15 ไซเคิล
- การทดสอบความชื้น อางอิงตาม ASTM D2247 จำนวน 
  1,000 ชั่วโมง
- การทดสอบอัลตราไวโอเลต อางอิงตาม ASTMG154 จำนวน 
  2,000 ชั่วโมง

288 hrs. 576 hrs. 1,000 hrs.

5 cycle 10 cycle 15 cycleFIX-3 Screw
Kesternich Test

FIX-3 Screw
Salt Spray Test

ทดสอบโดยการตากแดด และฝน
เปนระยะเวลา 10 เดือน

ซีลที่นำกระแสไฟฟา
ทำใหเกิดปฎิกิริยาเคมีไฟฟา

ทำใหเกิดสนิมกัดกรอน

ซีลของสกรู FIX-IT
ไมนำกระแสไฟฟา
แนบสนิทไมรั่วซึม

สกรูปลายสวาน FIX-IT ทุกรุน จะมาพรอมซีลยาง EPDM คุณภาพสูงจากบริษัท DEKS Industrial 

รุน TRUEBLUE ซึ่งเปนซีลยางที่มีคุณสมบัติผานมาตรฐาน AS3566 มีความ ทนทานตอสภาพอากาศ 

ความรอน รังสียูวี และ มีความยืดหยุนสูง ทำใหสามารถมั่นใจในการใชงานไดวา จะสามารถปองกัน 

น้ำรั่วซึมและ ปองกันการเกิดสนิม จากปฎิกิริยาไฟฟาได พรอมรับประกันยาวนาน 20 ป

ปองกันน้ำรั่วซึม ทนทานยาวนาน
ซีล EPDM จาก Desk Industrial

มีความยืดหยุนสูง 

แนบสนิทไมเกิดรอยรั่ว

ไมเสียรูปเมื่อโดนความรอน

ไมนำกระแสไฟฟา 

ทนตอสภาพอากาศ,รังสียูวี และโอโซน

ไดรับการรับรองมาตรฐาน AS3566

รับประกันยาวนาน 20 ป

มีความยืดหยุนสูง 

แนบสนิทไมเกิดรอยรั่ว

ทนตอสภาพอากาศ,รังสียูวี และโอโซน

ไมเสียรูปเมื่อโดนความรอน

ไมนำกระแสไฟฟา 

ไดรับการรับรองมาตรฐาน AS3566

รับประกันยาวนาน 20 ป

Dekseal TrueBlue
สำหรับหลังคาเหล็กทั่วไป

Dekseal Polycarb
สำหรับหลังคาโปรงแสง

เลือกซีลใหเหมาะสมกับการใชงานเพื่ออายุการใชงานที่สูงที่สุด

Dekfast Multiseal
สำหรับพื้นที่สภาวะอากาศรุนแรง

การทดสอบสกรูดวยเครื่องเรงสภาวะ

SCAN QR CODE
แสดงขอมูลและวีดีโอ
สกรูปลายสวาน FIX-3



ทนตอสภาพอากาศ,รังสียูวี และโอโซน

ไดรับการรับรองมาตรฐาน AS3566

รับประกันยาวนาน 20 ป 20 Years

รับประกันกันสนิม 20 ป รับประกันการใชงาน 45 ป

FIX-3 พัฒนาเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานในระดับอุตสาหกรรม โดยสกรู 
ทุกตัวจะถูกผลิตโดยใสใจในเรื ่องความทนทาน เพื ่อใหแผนหลังคา 
ม ีอาย ุการใช งานท ี ่ย ืนยาว เพราะการแก  ไขป ญหาโครงสร าง 
หลังคาภายหลังนั้น เปนเรื่องที่ยุ งยาก ใชเวลานาน มีคาใชจายสูง 
และย ังต องหย ุดการใช งานอาคารในระหว างปร ับปร ุงอ ีกด วย

ดวยเทคโนโลยีสารเคลือบสองช้ันของ FIX-3 ท่ีผานการทดสอบ AS3566 
ทั้งการทดสอบจากเครื่องเรงสภาวะ (ขอกำหนด A. Accelerated test 
compliance) และ มาตรฐานสารเคลือบสกรู (ขอกำหนด B. Metallic 
coating compliance) ทำใหเหมาะสมกับการใชงาน ในอุตสาหกรรม 
ทั้งขนาดเล็กและใหญ ไดรับความไววางใจจากทั้งเจาของโครงการ 
สถาปนิก และผูกอสรางมากมายทั่วประเทศไทย รับประกันการกันสนิม 
20 ป เหมาะสำหรับใชงานกับเมทัลชีทที่มีสารเคลือบ AZ70 - 150

Heat Treatment

Mechanical sacrificial coat

Climatex-3 Coating System

สกรู FIX-IT ผลิตจากเหล็กมาตรฐาน เกรด AISI1022 ผานการชุบแข็ง 
โดยควบคุมความแข็งที่ผิวใหเหมาะสมในการใชงาน มีความยืดหยุนตัว 
รองรับการขยายตัวของแผนหลังคา

ชั้นเคลือบ Mechanical sacrificial ใชโลหะผสมระหวางสังกะสีและดีบุก 
สัดสวน 20-30% โดยมีความพรุนไมนอยกวาระดับ 8 และมีความหนา 
มากกวา 25 ไมครอน เพื่อปองกันการเกิดสนิมที่ตัวสกรู

ชั้นเคลือบชั้นนอก ใชอีพอกซี่โพลิเมอรเรซิ่น ความหนา 15 ไมครอน 
เพื่อปองกันรอยขีดขวน และการกัดกรอนของสารเคมี

AS3566 CLASS 3 COMPLIANCE

(A) AS3566 CLASS-3 ACCELERATED TESTING COMLIANCE
REQUIREMENT CLIMATEX-3

1. Salt Spray Test in accordance with AS2331.3.1 - 1,000 hrs 
   (less than 5% red rust)
   การทดสอบละอองเกลือ อางอิงตาม AS2331.3.1 จำนวน 1,000 ชั่วโมง

2. Kesternich Test in accordance with DIN 50018 - 15 cycles 
   (less than 5% red rust)
   การทดสอบไอกรด อางอิงตาม DIN 50018 จำนวน 15 ไซเคิล

3. Humifidity Test 100% in accordance with ASTM D2247 - 1,000 hrs 
   (no cracking, flaking and peeling)
   การทดสอบความชื้น อางอิงตาม ASTM D2247 จำนวน 1,000 ชั่วโมง

4. Ultraviolet Test in accordance with ASTM G53 - 2,000 hrs 
   (no cracking, flaking and peeling)
   การทดสอบอัลตราไวโอเลต อางอิงตาม ASTM G513 จำนวน 2,000 ชั่วโมง

PASSED

(B) AS3566 CLASS-3 METALLIC COATING COMLIANCE
REQUIREMENT CLIMATEX-3

1. Mechanically Coated tin/zinc 20% to 30% tin, balance zinc
   การเคลือบโลหะของ ดีบุกกับสังสะสี โดยมีสัดสวนดีบุก 20% ถึง 30%

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

2. Minimum Porosity rating of mechanically plated coating 8   
   ความพรุนของการเคลือบไมนอยกวาระดับ 8

3. Minimum Thickness of metallic coating 25 micron
   ความหนาของการเคลือบไมนอยกวา 25 ไมครอน

PASSED

PASSED

CLIMATEX-3 CORROSION PROTECTION COATING SYSTEM
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Heat Treatment

Mechanical sacrificial coat

Climatex-4 Coating System

สกรู FIX-IT ผลิตจากเหล็กมาตรฐาน เกรด AISI1022 ผานการชุบแข็ง 
โดยควบคุมความแข็งที่ผิวใหเหมาะสมในการใชงาน มีความยืดหยุนตัว 
รองรับการขยายตัวของแผนหลังคา

ชั้นเคลือบ Mechanical sacrificial ใชโลหะผสมระหวางสังกะสีและดีบุก 
สัดสวน 25-30% โดยมีความพรุนไมนอยกวาระดับ 8 และมีความหนา 
มากกวา 45 ไมครอน เพื่อปองกันการเกิดสนิมที่ตัวสกรู

ชั้นเคลือบชั้นนอก ใชอีพอกซี่โพลิเมอรเรซิ่น ความหนา 35 ไมครอน 
เพื่อปองกันรอยขีดขวน และการกัดกรอนของสารเคมี

AS3566 CLASS 4 COMPLIANCE

AS3566 CLASS-4 METALLIC COATING COMPLIANCE
REQUIREMENT CLIMATEX-4

1. Mechanically Coated tin/zinc 25% to 30% tin, balance zinc
   การเคลือบโลหะของ ดีบุกกับสังสะสี โดยมีสัดสวนดีบุก 25% ถึง 30%

2. Minimum Porosity rating of mechanically plated coating 8 
   ความพรุนของการเคลือบไมนอยกวาระดับ 8

3. Minimum Thickness of metallic coating 45 micron
   ความหนาของการเคลือบไมนอยกวา 45 ไมครอน

PASSED

PASSED

PASSED

FIX-4 เปนสกรูที่ถูกพัฒนาเพื่อการใชงานในอุตสาหกรรมที่มีความชื้น 
และการกัดกรอนสูง และเพื่อการใชงานบริเวณใกลชายฝง โดยจะมีการ 
เคลือบผิวสกรูที่ควบคุมความหนาของชั้นเคลือบมากเปนพิเศษ เพื่อให 
สกร ู สามารถทนต  อการก ัดกร  อน แล ะสาร เคม ี ได  ด ี ย ิ ่ งข ึ ้ น

FIX-4 มีชั้นสารเคลือบปองกันการกัดกรอนตามมาตรฐาน AS3566  
Class 4 มีการเคลือบโลหะผสมดีบุกกับสังกะสี โดยมีอัตตราสวนดีบุก 
25% ถึง 30% มีความหนาของชั้นสารเคลือบไมนอยกวา 45 ไมครอน 
และม ีค าความพรุนไม น อยกวาระด ับ 8 นอกจากนี ้สกร ู FIX-4 
ยังมีการเพิ่มชั้นเคลือบอีพ็อกซี่โพลิเมอรเรซิ่น ความหนา 35 ไมครอน 
เพื่อเพิ่มความทนทานตอการกัดกรอนและสารเคมีของสกรูใหดียิ่งขึ้น 
รับประกันการกันสนิม 30 ป เหมาะสำหรับใชงาน กับเมทัลชีทท่ีมีสารเคลือบ 
AZ150 ขึ้นไป

30 Years

รับประกันกันสนิม 30 ป รับประกันการใชงาน 65 ป

CLIMATEX-4 CORROSION PROTECTION COATING SYSTEM
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Heat Treatment

Electro Plated Zinc coat

Climatex-2 Coating System

สกรู FIX-IT ผลิตจากเหล็กมาตรฐาน เกรด AISI1022 ผานการชุบแข็ง 
โดยควบคุมความแข็งที่ผิวใหเหมาะสมในการใชงาน มีความยืดหยุนตัว 
รองรับการขยายตัวของแผนหลังคา

เคลือบดวยสังกะสีไมนอยกวา 98% ความหนาขั้นต่ำ 8 ไมครอน 
ตามมาตรฐาน AS 3566 Class 2 

ช ั ้นเคล ือบช ั ้นนอก ใช อ ีพอกซ ี ่ โพล ิ เมอร  เรซ ิ ่น เพ ื ่อช วยให สกร ู 
สามารถทนตอความรอน ความชื้น สารเคมีออกซิเดชั่น และรอยขีดขวน 

AS3566 CLASS 2 COMPLIANCE

AS3566 ACCELERATED TESTING COMPLIANCE
REQUIREMENT Climatex-2

1. Salt Spray Test in accordance with AS2331.3.1 - 500 hrs 
   (less than 5% red rust)
   การทดสอบละอองเกลือ อางอิงตาม AS2331.3.1 จำนวน 500 ชั่วโมง

2. Kesternich Test in accordance with DIN 50018 - 5 cycles 
   (less than 5% red rust)
   การทดสอบไอกรด อางอิงตาม DIN 50018 จำนวน 5 ไซเคิล

PASSED

PASSED

5 Years

รับประกันกันสนิม 5 ป รับประกันการใชงาน 15 ป

F IX-Green ถ ูกผล ิต โดยคำน ึงถ ึงความทนทานและอาย ุ 
การใชงานท่ียาวนาน เราจึงไดใสเทคโนโลยีสารเคลือบปองกันสนิมสองช้ัน 
มากกวาสกรูหลังคาเหล็กทั่วไปในทองตลาด ผานการทดสอบมาตรฐาน 
AS3566 Class 2 โดยสามารถ ผานการทดสอบละอองเกลือที่ 500 
ชั่วโมง (สูงกวามาตรฐานที่ 240 ชั่วโมง) และไอกรดที่ 5 ไซเคิล 
มีการออกแบบหัวเจาะใหเหมาะสม กับการใชงานกับแปถึง 3 รูปแบบ

• V-Teks เหมาะกับแปสำเร็จ และแปเหล็กบาง 0.4-1.2 มม.
• STL-1 เหมาะกับแปเหล็กกัลวาไนซ และ เหล็กตัวซี  1.2-2.1 มม.
• TEKS 48 เหมาะกับแปเหล็ก และเหล็กรางน้ำ ความหนา 2.2-6.5 มม.

สกร ูฟ กซ  เข ียว เหมาะสำหร ับการใช งานท ั ้งในระด ับคร ัวเร ือน 
และระดับอุตสาหกรรม รับประกันการกันสนิม 5 ป เหมาะสำหรับใชงาน 
กับเมทัลชีทที่มีสารเคลือบ AZ50 - 70

CLIMATEX-2 CORROSION PROTECTION COATING SYSTEM

6

SCAN QR CODE
แสดงขอมูลและวีดีโอ
สกรูปลายสวาน FIX-GREEN



บริษัท อินโน-คอนส (ประเทศไทย) จำกัด
78 หมู 7 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท: 02-524-0778 (20 คูสาย) แฟกซ: 02-524-2085-7
อีเมลล: info@inno-cons.com เว็บไซต: www.inno-cons.com

Distributed By:

17 - 26 มม.

20 - 33 มม.

31 - 40 มม.

35 - 51 มม.

37 - 60 มม.

18 - 62 มม.

18 - 68 มม.

15 - 78 มม.

15 - 98 มม.

20 - 48 มม.

18 - 30 มม.

20 - 48 มม.

17 - 35 มม.

17 - 40 มม.

17 - 50 มม.

0 - 6 มม.

0 - 10 มม.

0 - 20 มม.

0 - 8 มม.

0 - 18 มม.

0 - 20 มม.

0 - 6 มม.

0 - 6 มม.

0 - 12 มม.

0 - 20 มม.

0 - 10 มม.

21 - 31 มม.

21 - 34 มม.

28 - 40 มม.

18 - 30 มม.

Teks48 12-14x40 HHS

Teks48 12-14x48 HHS

Teks48 12-14x55 HHS

Teks48 12-14x65 HHS

Teks48 12-14x75 HHS

Teks48 12-14x80 HHS

Teks48 12-14x85 HHS

Teks48 12-14x90 HHS

Teks48 12-14x115 HHSหัวเจาะแปเหล็ก

หัวเจาะแปเหล็ก

หัวเจาะแปเหล็ก

หัวเจาะแปเหล็กบาง

หัวเจาะแปสำเร็จ

หัวเจาะแปเหล็กหนา

หัวเจาะแปเหล็กหนา

หัวเจาะแปเหล็กหนา

หัวเจาะแปเหล็ก

หัวเจาะแปไม

หัวเจาะแปไม

Teks-5 12-24x65 HHS 

New Teks-5 12-24x65 HHS 

New Teks-5 12-24x65 HHS 

T-17 12-11x50 HHS

T-17 12-11x55 HHS

T-17 12-11x65 HHS

TRP 10-16x16 HS

TRP 10-16x20 HS

TRP 10-16x30 HS

Teks48 12-14x20 HS

Teks48 12-14x30 HS

Teks-5 12-24x38 HS

T-17 10-12x20 HS

Teks48 10-24x16 WAF

Teks48 10-24x22 WAF

Teks-5 12-24x38 WAF

BT 15-15x20 HS

STL-1 12x2”  HHS

V-Teks 12x2” HHS

V-Teks 12x2  ” HHS

Teks-5 12-24x65 HHS 
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ยึดสันลอน
Crest Fixing

2.2 - 6.5 มม.

2.2 - 6.5 มม.

2.2 - 6.5 มม.

2.2 - 6.5 มม.

2.2 - 6.5 มม.

2.2 - 6.5 มม.

2.2 - 6.5 มม.

2.2 - 6.5 มม.

2.2 - 6.5 มม.

6.5 - 12.5 มม.

6.5 - 24 มม.

6.5 - 24 มม.

4.5 มม.

4.5 มม.

4.5 มม.

6.5 มม.

6.5 มม.

12.5 มม.

6.5 มม.

6.5 มม.

12.5 มม.

2.5 มม.

1.2 - 2.2 มม.

0.4 - 1.2 มม.

0.4 - 1.2 มม.

6.5 - 12.5 มม.

ความหนา
ของแปเหล็กขนาดของสกรู ระยะยึด

ประเภทของสกรูที่มี
หัวเจาะลักษณะการใชงาน

ยึดทองลอน
Valley Fixing

ยึดขาคอนเนคเตอร
Clip Fixing

ยึดครอบ
Stitching

ขนาดและการเลือกใชงาน
สกรูปลายสวาน FIX-IT


