
 

 
สกรู  น�อต สกรูน�อต น�อตสกรู หัวน�อต น�อตตัวผู� น�อตตัวเมีย ผลิตสกรู  ผลติน�อต ผลติสกรูน�อต ผลิตน�อตสกรู ผลิตหัวน�อต ขายสกรู  ขายน�อต ขายสกรูน�อต ขายน�อตสกรู ขายหัวน�อต โรงงานสกรู  โรงงานน�อต โรงงานสกรูน�อต โรงงานน�อตสกรู โรงงานหัวน�อต ขายส�งสกรู  ขายส�งน�อต ขายส�งสกรูน�อต ขายส�งน�อตสกรู ขายส�งหัวน�อต ร�านสกรู  ร�านน�อต ร�านสกรูน�อต ร�านน�อตสกรู ร�านหัวน�อต สกรูราคาถกู  น�อตราคาถกู สกรูน�อตราคาถูก น�อตสกรูราคาถูก หัวน�อตราคาถกู ราคาสกรู  ราคาน�อต ราคาสกรูน�อต ราคาน�อตสกรู ราคาหัวน�อต ขนาดสกรู  ขนาดน�อต ขนาดสกรูน�อต ขนาดน�อตสกรู ขนาดหัวน�อต สกรูสแตนเลส สกรูน�อตสแตนเลส หวัน�อตสแตนเลส ผลติสกรูสแตนเลส ผลิตสกรูน�อตสแตนเลส ผลิต

หัวน�อตสแตนเลส ขายสกรูสแตนเลส ขายสกรูน�อตสแตนเลส ขายหัวน�อตสแตนเลส โรงงานสกรูสแตนเลส โรงงานสกรูน�อตสแตนเลส โรงงานหัวน�อตสแตนเลส ขายส�งสกรูสแตนเลส ขายส�งสกรูน�อตสแตนเลส ขายส�งหัวน�อตสแตนเลส สกรูสแตนเลสราคาถกู  สกรูน�อตสแตนเลสราคาถูก  หัวน�อตสแตนเลสราคาถูก ราคาสกรูสแตนเลส ราคาสกรูน�อตสแตนเลส ราคาหัวน�อตสแตนเลสสกรู  น็อต สกรูน็อต น็อตสกรู หัวน็อต น็อตตัวผู� น็อตตัวเมีย ผลติสกรู  ผลิตน็อต ผลติสกรูน็อต ผลิตน็อตสกรู ผลิตหัวน็อต ขายสกรู  ขายน็อต ขายสกรูน็อต ขายน็อตสกรู ขายหัวน็อต โรงงานสกรู  โรงงานน็อต โรงงานสกรูน็อต โรงงานน็อตสกรู โรงงานหัวน็อต ขายส�งสกรู  ขายส�งน็อต ขายส�งสกรูน็อต ขายส�งน็อตสกรู ขายส�งหัวน็อต ร�านสก

รู  ร�านน็อต ร�านสกรูน็อต ร�านน็อตสกรู ร�านหวัน็อต สกรูราคาถกู  น็อตราคาถูก สกรูน็อตราคาถูก น็อตสกรูราคาถูก หัวน็อตราคาถกู ราคาสกรู  ราคาน็อต ราคาสกรูน็อต ราคาน็อตสกรู ราคาหัวน็อต ขนาดสกรู  ขนาดน็อต ขนาดสกรูน็อต ขนาดน็อตสกรู ขนาดหัวน็อต สกรูสแตนเลส สกรูน็อตสแตนเลส หัวน็อตสแตนเลส ผลิตสกรูสแตนเลส ผลิตสกรูน็อตสแตนเลส ผลิตหวัน็อตสแตนเลส ขายสกรูสแตนเลส ขายสกรูน็อตสแตนเลส ขายหัวน็อตสแตนเลส โรงงานสกรูสแตนเลส โรงงานสกรูน็อตสแตนเลส โรงงานหัวน็อตสแตนเลส ขายส�งสกรูสแตนเลส ขายส�งสกรูน็อตสแตนเลส ขายส�งหัวน็อตสแตนเลส สกรูสแตนเลสราคาถูก  สกรูน็อตสแตนเลสราคาถกู  หัวน็อตสแตนเลสราคาถกู ราคาสกรูสแตนเลส ราคาสกรูน็อตสแตนเลส 

ราคาหัวน็อตสแตนเลส สกรู  น็อต สกรูน็อต น็อตสกรู หวัน็อต น็อตตวัผู� น็อตตัวเมีย ผลิตสกรู  ผลิตน็อต ผลิตสกรูน็อต ผลติน็อตสกรู ผลิตหัวน็อต ขายสกรู  ขายน็อต ขายสกรูน็อต ขายน็อตสกรู ขายหัวน็อต โรงงานสกรู  โรงงานน็อต โรงงานสกรูน็อต โรงงานน็อตสกรู โรงงานหัวน็อต ขายส�งสกรู  ขายส�งน็อต ขายส�งสกรูน็อต ขายส�งน็อตสกรู ขายส�งหวัน็อต ร�านสกรู  ร�านน็อต ร�านสกรูน็อต ร�านน็อตสกรู ร�านหัวน็อต สกรูราคาถูก  น็อตราคาถูก สกรูน็อตราคาถกู น็อตสกรูราคาถกู หัวน็อตราคาถูก ราคาสกรู  ราคาน็อต ราคาสกรูน็อต ราคาน็อตสกรู ราคาหัวน็อต ขนาดสกรู  ขนาดน็อต ขนาดสกรูน็อต ขนาดน็อตสกรู ขนาดหัวน็อต สกรูสแตนเลส สกรูน็อตสแตนเลส หัวน็อตสแตนเลส ผลิตสกรูสแตนเลส ผลิตสก

รูน็อตสแตนเลส ผลติหัวน็อตสแตนเลส ขายสกรูสแตนเลส ขายสกรูน็อตสแตนเลส ขายหัวน็อตสแตนเลส โรงงานสกรูสแตนเลส โรงงานสกรูน็อตสแตนเลส โรงงานหัวน็อตสแตนเลส ขายส�งสกรูสแตนเลส ขายส�งสกรูน็อตสแตนเลส ขายส�งหัวน็อตสแตนเลส สกรูสแตนเลสราคาถูก  สกรูน็อตสแตนเลสราคาถูก  หัวน็อตสแตนเลสราคาถกู ราคาสกรูสแตนเลส ราคาสกรูน็อตสแตนเลส ราคาหัวน็อตสแตนเลส 

สกรูหัวเหลี่ยม สกรูหัวกลม สกรูมิลขาว สกรูมิลดาํ เกรด 8.8 สกรู+หวั+2ว.อีแปะ  F10T  (เกรด 10.9) สกรูเหล็กแข็ง สกรูชบุฮอทดปิกลัวาไนซ5 สกรู ชุบHOT DIP GALVANIZED (H.D.G.) สกรูทองเหลือง สกรูพลาสติก สกรูเหล็กฉาก สกรูเกลียวปล�อยขนัไม�  สกรูหัวจม สกรูหัวจมเตเปอร5  สกรูหัวจมกลม สกรูตัวหนอน  ตัวหนอนปลายแหลม  สกรูตัวหนอนเกลียวแปFป สกรูหัวจมบาง สกรูหัวท�อกซ5 โชเดอร5สกรู สกรูหัวจมแบน สกรูหัวจมเกลียวอเมริกัน  สกรูหัวจมเตเปอร5เกลียวอเมริกนั  สกรูหัวจมกลมเกลียวอเมริกนั  สกรูตัวหนอนเกลียวอเมริกัน  สกรูเกลียวปล�อย สกรูเกลียวปล�อยราคาถกู สกรูยิงฝHาไดรวอถูกๆ สกรูชพิบอร5ด สกรูปลายสว�าน  สกรูปลายสว�านเตเปอร5มปีJก  F+ สกรู

เกลียวเหล็กหัวเหลี่ยมผ�าติดแหวน HWS  สกรูปลายสว�านหัวเหลี่ยม (+ยางรอง) สกรูยิงหลังคา-เหลี่ยมปลายสว�าน  (ชุบดาโก�) สกรูยิงหลังคา-เหลี่ยมปลายสว�าน2ชั้น (ชบุดาโก�) สกรูเกลียวปล�อยปลายผ�าหัวเหลี่ยม (+ยางรอง)  สกรูปลายสว�านหัวเวเฟอร5  สกรูยํ้าปHาย  สกรูมลิสีแ่ฉก JP สกรูมิลสีแ่ฉก JF สกรูมลิสีแ่ฉก JT (หัวร�ม) สกรูมลิสีแ่ฉกทองเหลือง JP  สกรูพลาสตกิ JP  สกรู JP  ติดแหวนสปริง+แหวนอีแปะ สกรูหัวกลมผ�า สกรูหัวเตเปอร5 (แฉก + /ผ�า -) สกรูหัวโตผ�า  สกรูหัวโตบวกลบ สกรูหัวเหลี่ยมติดแหวน HW+  สกรูหัวเหลี่ยมแฉก H+ สกรูหางปลาหูกระต�าย  สกรูหางปลาแบน  สกรูห�วง สกรูตะขอ  สกรูอ�าคทองแดง  หัวน�อตขาว  หวัน�อตมิลขาว  หัวน�อตมิลดาํ หัวน�อตเหล็กแข็ง 

S45C (เกรด 8.8) หัวน�อต F10T (เกรด 10.9) หัวน�อตทองเหลือง  หัวน็อตพลาสติก  หัวน�อตวอลลุ�ม หัวน�อตล�อ  หัวน�อตเกลียวแม�แรง หัวน�อตผ�า NF  หัวน�อตสี่เหลี่ยม  หัวน�อตอ�าค  หัวน�อตล�อค  ยู-ล็อคนัท หัวน�อตล็อคแบบปUVม  หัวน�อตสาแหรก หัวน�อตจาน หวัน็อตมีปJก  หัวน�อตหมวก  ท-ีนัท  เคจนัท หัวน�อตลายเฟWอง สปริงนัท  หางปลาเหลก็หล�อ  หางปลาเหล็กเหนียว หางปลาเหลก็ปUXม หัวน็อตลูกบิดพลาสติกห�าแฉกกลาง SS-N  รีเวท-นัท  แหวนอีแปะ   แหวนอีแปะอลูมิเนียม แหวนอีแปะทองเหลือง แหวนอีแปะพลาสตกิ  แหวนสปริง  แหวนสปริงทองเหลือง แหวนตวัอี  แหวนล็อคนอก แหวนล็อคใน  แหวนคลืน่ แหวนกดเพลา แหวนกดล็อค แหวนวอลลุ�ม แหวนจกัรนอก แหวนจักรใน 
แหวนจกัรถี่นอก  แหวนจกัรถี่ใน แหวนจักรเตเปอร5  แหวนจกัรนอกใน แหวนยางดํา แหวนสังกะสียางดํา แหวนเตเปอร5 5 องศา แหวนเตเปอร5 8 องศา ปุFกเหล็ก ปุFกตะกั่ว ปุFกดร�อป-อิน ปุFกตะปู SANKO  ปุFกเคม ีแองเคอร5สตัด แองเคอร5สตัดสแตนเลส   ปุFกโฮโลร5วอล  HW ปุFกเว็ดจ5 WA ปุFกเอ็มเพรส (MP) ปุFกชลีฟเฮ็กซ5 (SA)  ปุFกแฮมเมอร5 ไดร5ฟ (HD)  ปุFกคทัแองเคอร5 (CA) ปุFก HA ปุFกเอวาย AY ปุFกดริวริง แองเคอร5  (DA)  ปุFกโฟร5ชลี (FS) ปุFก ทอกเกิลวิง  (TW)  ปุFกยิปซัม (GA) ปุFกผีเสื้อพลาสติก ปุFกพลาสตกิ  สกรูอายโบลท5   หัวน�อตอายนัท  หมดุยํ้ามิเนียม  หมุดยํ้าเก�าอ้ี แฮงเกิ้ลโบลท5 ตะปูควง  ตัวหนอนฝUงไม�  ตัวหนอนฝUงไม�มีปJก ตัวหนามฝUงไม� ตัวหนามฝUงไม�มีปJก ตะขอตัว C  ตะขอตัว L 

สต�าสเกลียวสองข�าง สตัดเกลียวตลอด สตัดเหลก็แข็งสตัดเกลียวแม�แรง  ข�อต�อสตัด  ตะปูตอกไม�  ป^Vนเหล็ก  ป^Vนตะกุด ป^Vนกลม ป^Vนตัวอาร5 R สายพาน  หัวอัดจาระบี ตลับจาระบี   ยูโบลท5  ชุดแขวนท�อ (พายแฮงเกอร5)   ชุดแขวนท�อ (CLEVIS HANGER)   เหล็กรัด "ORBIT"  กลิ๊บจับสลิง  เกลียวเร�ง สเก็น ตะปูยิง กิ๊ปเกลียวปล�อย  ดอกต�าปเกลียวดอกสว�าน  ลวดเชื่อมสแตนเลส, ลวดเชื่อมเหลก็เหนียว กุญแจหกเหลี่ยม  ไขควงลมสีแ่ฉก  THREAD RING GUAGE THREAD PLUG GUAGE ข�อต�อทองเหลือง เจโบลท5 แอลโบลท5 Anchor bolt สตัดเกลียวข�างเดียว สตัดเกลียวสองข�าง ชุบซิงค5ขาว ชบุซิงค5รุ�ง ชุบซิ้งค5ดาํ ชบุCR3+ ค�าRoHs ชุบHot-Dip-Galvanized ชุบเขียว ชุบสังกะสี ชบุEDP ชุบกนัสนิม  

 

 

 

 

 

ปุFกโฟร5ชีล (FS)  
FOUR - SHIELDS ANCHOR 

 
 

มาตรฐาน        
วัตถุดิบ เหล็ก     
ชุบผิว ชุบรุ�ง     
รหัสสินค�า ปุFกโฟร5ชีล (FS)   04-082 
        
        
        

ขนาด ค.ยาว รหัส ขนาดรูเจาะ เจาะรูลึก Screw Used แรงดึง � AVAILABLE SIZE  
A L  D C min (kgs.)   

1/4" - 20 40 FS-104 10 45 50 900 �  
5/16" - 18 50 FS-516 14 55 65 1300 �  
3/8" - 16 62 FS-308 16 65 75 1500 �  
1/2" - 12 80 FS-102 19 85 100 2500 �  
M 6 - 1.0 40 FS-06 10 45 50 900 �  
M 8 - 1.25 50 FS-08 14 55 65 1300 �  
M 10 - 1.5 62 FS-10 16 65 75 1500 �  
M 12 - 1.75 80 FS-12 19 85 100 2500 �  
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