
 

 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 
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สกรูสแตนเลส  สกรูหัวกลมคอเหลี่ยมสแตนเลส  สกรูเกลียวปล�อยขนัไม�สแตนเลส สกรูหัวจมสแตนเลส  สกรูหัวจมสแตนเลส SUS316  สกรูหัวจมเตเปอร(สแตนเลส  สกรูหัวจมกลมสแตนเลส  สกรูตัวหนอนสแตนเลส  สกรูตัวหนอนสแตนเลสปลายแหลม สกรูตัวหนอนเกลียวแป)ปสแตนเลส  สกรูหัวจมเกลียวอเมริกันสแตนเลส  สกรูเกลียวปล�อยสแตนเลส  สกรูปลายสว�านสแตนเลส  สกรูเกลียวปล�อยหัวเหลี่ยมผ�าติดแหวนสแตนเลส HWS สกรูสแตนเลส สกรูหัวกลมผ�าสแตนเลส สกรูเตเปอร(ผ�าสแตนเลส   สกรูหัวเหลี่ยมแฉกสแตนเลส H+ สกรูหางปลาสแตนเลส (หกูระต�าย) สกรูอ�าคสแตนเลส  หัวน�อตสแตนเลส  หัวน�อตสแตนเลส SUS316 หัวน�อตบางสแตนเลส  หัวน�อตล�อคสแตนเลส  
หัวน�อตล�อคสแตนเลส SUS 316 ยูล็อคนทัสแตนเลส หัวน�อตอ�าคสแตนเลส   หัวน�อตจานสแตนเลส หัวน�อตหมวกสแตนเลส  หัวน�อตหางปลาสแตนเลส  รีเวท-นัทสแตนเลส  แหวนอีแปะสแตนเลส  แหวนอีแปะสแตนเลสSUS316 แหวนสปริงสแตนเลส แหวนตัวอีสแตนเลส  แหวนล็อคนอกสแตนเลส แหวนล็อคในสแตนเลส แหวนจักรนอกสแตนเลส แหวนจักรในสแตนเลส แหวนกดเพลาสแตนเลส  ปุ)กสแตนเลส (STS) ปุ)กดร�อป-อินสแตนเลส  ปุ)กตะปูสแตนเลส SANKO ปุ)กเว็ดจ(สแตนเลส WA  สกรูอายโบลท(สแตนเลส  หัวน�อตอายนทัสแตนเลส  สตดัสแตนเลสSUS304 สตัดสแตนเลสSUS316 ป>?นสแตนเลส  ป>@นตัว R สแตนเลส ป>?นตะกุดสแตนเลส ตะปูยิงสแตนเลส ยูโบลท(สแตนเลส  เหล็กรัดสแตนเลส สแตน

เลสเกรด304 สแตนเลสเกรด316 

 

 

 

 

หัวน็อตล็อคสแตนเลส 
NYLON INSERT LOCK NUT 

 
 

มาตรฐาน  DIN 985   
วัตถุดิบ SUS304   
ชุบผิว -   
รหัสสินค�า หัวน็อตล็อคสแตนเลส (มิล) 02-024 
  หัวน็อตล็อคสแตนเลส (หุน) 02-025 

      

      รายละเอียด 
 

 
ขนาด เกลียว ขอบ (s) หนา (h)   
M 3 0.5 5.5 4   
M 4 0.7 7 5   
M 5 0.8 8 5   
M 6 1.0 10 6   
M 8 1.25 13 8   
M 10 1.5 17 10   
M 12 1.75 19 12   
M 14 2.0 22 14   
M 16 2.0 24 16   
M 18 2.5 27 18.5   
M 20 2.5 30 20   
M 22 2.5 32 22   
M 24 3.0 36 24   
3/16" 24.0 3/8" 6   
1/4" 30.0 7/16" 8.3   
5/16" 18.0 1/2" 9.1   
3/8" 16.0 9/16" 11.8   
7/16" 14.0 11/16" 12   
1/2" 12.0 3/4" 15.4   
1/2" 13.0 3/4" 15.4   
5/8" 11.0 15/16" 19.4   
3/4" 10.0 1.1/16" 22.6   
7/8" 9 1-.5/16" 25.3   
1" 8 1-1/2" 27.3   
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หัวน็อตล็อคสแตนเลส 

NYLON INSERT LOCK NUT 
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