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สกรูหัวจมสแตนเลส SUS304  (หุน)  
HEX SOCKET HEAD CAP SCREW SUS304 

 
 

มาตรฐาน  ANSI / ASME B18.3     
วัตถุดิบ SUS304       
ชุบผิว -       
รหัสสินค�า สกรูหัวจมสแตนเลส  (หุน)  01-011 

 
 

รายละเอียด  
ขนาด 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"  5/8" 3/4"  

เกลียว UNC 24 UNC 20 UNC 18 UNC 16 BSW 12 UNC 11 UNC 10  
ขอบหัว (d2) 7.9 9.5 11.1 14.2 19 22.2 25.4  
หัวหนา (k) 4.7 6.3 7.9 9.5 12.7 15.9 19  
ก.ยาว (b) 22 25 28 32 38 45 50  
 กุญแจ (s) 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8"  
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