ปุFกยิปซัม (GA)

สกรูหัวเหลี่ยม สกรูหัวกลม สกรูมิลขาว สกรูมิลดํา เกรด 8.8 สกรู+หัว+2ว.อีแปะ F10T (เกรด 10.9) สกรูเหล็กแข็ง สกรูชบุ ฮอทดิปกัลวาไนซ5 สกรู ชุบHOT DIP GALVANIZED (H.D.G.) สกรูทองเหลือง สกรูพลาสติก สกรูเหล็กฉาก สกรูเกลียวปลอยขันไม สกรูหัวจม สกรูหัวจมเตเปอร5 สกรูหัวจมกลม สกรูตัวหนอน ตัวหนอนปลายแหลม สกรูตัวหนอนเกลียวแปFป สกรูหัวจมบาง สกรูหัวทอกซ5 โชเดอร5สกรู สกรูหัวจมแบน สกรูหัวจมเกลียวอเมริกัน สกรูหัวจมเตเปอร5เกลียวอเมริกนั สกรูหัวจมกลมเกลียวอเมริกนั สกรูตัวหนอนเกลียวอเมริกัน สกรูเกลียวปลอย สกรูเกลียวปลอยราคาถูก สกรูยิงฝHาไดรวอถูกๆ สกรูชพิ บอร5ด สกรูปลายสวาน สกรูปลายสวานเตเปอร5มปี Jก F+ สกรู
เกลียวเหล็กหัวเหลี่ยมผาติดแหวน HWS สกรูปลายสวานหัวเหลี่ยม (+ยางรอง) สกรูยิงหลังคา-เหลี่ยมปลายสวาน (ชุบดาโก) สกรูยิงหลังคา-เหลี่ยมปลายสวาน2ชั้น (ชุบดาโก) สกรูเกลียวปลอยปลายผาหัวเหลี่ยม (+ยางรอง) สกรูปลายสวานหัวเวเฟอร5 สกรูย้ําปHาย สกรูมลิ สีแ่ ฉก JP สกรูมิลสีแ่ ฉก JF สกรูมลิ สีแ่ ฉก JT (หัวรม) สกรูมลิ สีแ่ ฉกทองเหลือง JP สกรูพลาสติก JP สกรู JP ติดแหวนสปริง+แหวนอีแปะ สกรูหัวกลมผา สกรูหัวเตเปอร5 (แฉก + /ผา -) สกรูหัวโตผา สกรูหัวโตบวกลบ สกรูหัวเหลี่ยมติดแหวน HW+ สกรูหัวเหลี่ยมแฉก H+ สกรูหางปลาหูกระตาย สกรูหางปลาแบน สกรูหวง สกรูตะขอ สกรูอาคทองแดง หัวนอตขาว หัวนอตมิลขาว หัวนอตมิลดํา หัวนอตเหล็กแข็ง
S45C (เกรด 8.8) หัวนอต F10T (เกรด 10.9) หัวนอตทองเหลือง หัวน็อตพลาสติก หัวนอตวอลลุม หัวนอตลอ หัวนอตเกลียวแมแรง หัวนอตผา NF หัวนอตสี่เหลี่ยม หัวนอตอาค หัวนอตลอค ยู-ล็อคนัท หัวนอตล็อคแบบปUVม หัวนอตสาแหรก หัวนอตจาน หัวน็อตมีปกJ หัวนอตหมวก ที-นัท เคจนัท หัวนอตลายเฟWอง สปริงนัท หางปลาเหล็กหลอ หางปลาเหล็กเหนียว หางปลาเหล็กปUมX หัวน็อตลูกบิดพลาสติกหาแฉกกลาง SS-N รีเวท-นัท แหวนอีแปะ แหวนอีแปะอลูมิเนียม แหวนอีแปะทองเหลือง แหวนอีแปะพลาสติก แหวนสปริง แหวนสปริงทองเหลือง แหวนตัวอี แหวนล็อคนอก แหวนล็อคใน แหวนคลืน่ แหวนกดเพลา แหวนกดล็อค แหวนวอลลุม แหวนจักรนอก แหวนจักรใน
แหวนจักรถี่นอก แหวนจักรถี่ใน แหวนจักรเตเปอร5 แหวนจักรนอกใน แหวนยางดํา แหวนสังกะสียางดํา แหวนเตเปอร5 5 องศา แหวนเตเปอร5 8 องศา ปุFกเหล็ก ปุFกตะกั่ว ปุกF ดรอป-อิน ปุFกตะปู SANKO ปุFกเคมี แองเคอร5สตัด แองเคอร5สตัดสแตนเลส ปุFกโฮโลร5วอล HW ปุFกเว็ดจ5 WA ปุFกเอ็มเพรส (MP) ปุFกชลีฟเฮ็กซ5 (SA) ปุFกแฮมเมอร5 ไดร5ฟ (HD) ปุFกคัทแองเคอร5 (CA) ปุFก HA ปุFกเอวาย AY ปุFกดริวริง แองเคอร5 (DA) ปุFกโฟร5ชลี (FS) ปุFก ทอกเกิลวิง (TW) ปุFกยิปซัม (GA) ปุFกผีเสื้อพลาสติก ปุกF พลาสติก สกรูอายโบลท5 หัวนอตอายนัท หมุดย้ํามิเนียม หมุดย้ําเกาอี้ แฮงเกิ้ลโบลท5 ตะปูควง ตัวหนอนฝUงไม ตัวหนอนฝUงไมมีปกJ ตัวหนามฝUงไม ตัวหนามฝUงไมมีปJก ตะขอตัว C ตะขอตัว L
สตาสเกลียวสองขาง สตัดเกลียวตลอด สตัดเหล็กแข็งสตัดเกลียวแมแรง ขอตอสตัด ตะปูตอกไม ป^Vนเหล็ก ป^นV ตะกุด ป^นV กลม ป^Vนตัวอาร5 R สายพาน หัวอัดจาระบี ตลับจาระบี ยูโบลท5 ชุดแขวนทอ (พายแฮงเกอร5) ชุดแขวนทอ (CLEVIS HANGER) เหล็กรัด "ORBIT" กลิ๊บจับสลิง เกลียวเรง สเก็น ตะปูยิง กิ๊ปเกลียวปลอย ดอกตาปเกลียวดอกสวาน ลวดเชื่อมสแตนเลส, ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว กุญแจหกเหลี่ยม ไขควงลมสีแ่ ฉก THREAD RING GUAGE THREAD PLUG GUAGE ขอตอทองเหลือง เจโบลท5 แอลโบลท5 Anchor bolt สตัดเกลียวขางเดียว สตัดเกลียวสองขาง ชุบซิงค5ขาว ชุบซิงค5รุง ชุบซิ้งค5ดาํ ชุบCR3+ คาRoHs ชุบHot-Dip-Galvanized ชุบเขียว ชุบสังกะสี ชุบEDP ชุบกันสนิม
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GYPSUM ANCHOR
ปุFกยิปซัม (GA)
GYPSUM ANCHOR
มาตรฐาน
วัตถุดิบ

ซิงค5อัลลอย, พลาสติก

ชุบผิว
รหัสสินคา

ไมชุบ
ปุFกยิปซัม (GA)

04-087

AVAILABLE SIZE

ZINC ALLOY
AxDXL
รหัส
15 x 6 x 29.5 GA.908

PLASTIC
AxDXL
รหัส
14 x 7 x 23 GA.909

ZINC ALLOY
AxDXL
รหัส
13.5 x 7 x 33.5 GA.910

สกรู นอต สกรูนอต นอตสกรู หัวนอต นอตตัวผู นอตตัวเมีย ผลิตสกรู ผลิตนอต ผลิตสกรูนอต ผลิตนอตสกรู ผลิตหัวนอต ขายสกรู ขายนอต ขายสกรูนอต ขายนอตสกรู ขายหัวนอต โรงงานสกรู โรงงานนอต โรงงานสกรูนอต โรงงานนอตสกรู โรงงานหัวนอต ขายสงสกรู ขายสงนอต ขายสงสกรูนอต ขายสงนอตสกรู ขายสงหัวนอต รานสกรู รานนอต รานสกรูนอต รานนอตสกรู รานหัวนอต สกรูราคาถูก นอตราคาถูก สกรูนอตราคาถูก นอตสกรูราคาถูก หัวนอตราคาถูก ราคาสกรู ราคานอต ราคาสกรูนอต ราคานอตสกรู ราคาหัวนอต ขนาดสกรู ขนาดนอต ขนาดสกรูนอต ขนาดนอตสกรู ขนาดหัวนอต สกรูสแตนเลส สกรูนอตสแตนเลส หัวนอตสแตนเลส ผลิตสกรูสแตนเลส ผลิตสกรูนอตสแตนเลส ผลิต
หัวนอตสแตนเลส ขายสกรูสแตนเลส ขายสกรูนอตสแตนเลส ขายหัวนอตสแตนเลส โรงงานสกรูสแตนเลส โรงงานสกรูนอตสแตนเลส โรงงานหัวนอตสแตนเลส ขายสงสกรูสแตนเลส ขายสงสกรูนอตสแตนเลส ขายสงหัวนอตสแตนเลส สกรูสแตนเลสราคาถูก สกรูนอตสแตนเลสราคาถูก หัวนอตสแตนเลสราคาถูก ราคาสกรูสแตนเลส ราคาสกรูนอตสแตนเลส ราคาหัวนอตสแตนเลสสกรู น็อต สกรูน็อต น็อตสกรู หัวน็อต น็อตตัวผู น็อตตัวเมีย ผลิตสกรู ผลิตน็อต ผลิตสกรูน็อต ผลิตน็อตสกรู ผลิตหัวน็อต ขายสกรู ขายน็อต ขายสกรูน็อต ขายน็อตสกรู ขายหัวน็อต โรงงานสกรู โรงงานน็อต โรงงานสกรูน็อต โรงงานน็อตสกรู โรงงานหัวน็อต ขายสงสกรู ขายสงน็อต ขายสงสกรูน็อต ขายสงน็อตสกรู ขายสงหัวน็อต รานสก
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รู รานน็อต รานสกรูน็อต รานน็อตสกรู รานหัวน็อต สกรูราคาถูก น็อตราคาถูก สกรูน็อตราคาถูก น็อตสกรูราคาถูก หัวน็อตราคาถูก ราคาสกรู ราคาน็อต ราคาสกรูน็อต ราคาน็อตสกรู ราคาหัวน็อต ขนาดสกรู ขนาดน็อต ขนาดสกรูน็อต ขนาดน็อตสกรู ขนาดหัวน็อต สกรูสแตนเลส สกรูน็อตสแตนเลส หัวน็อตสแตนเลส ผลิตสกรูสแตนเลส ผลิตสกรูน็อตสแตนเลส ผลิตหัวน็อตสแตนเลส ขายสกรูสแตนเลส ขายสกรูน็อตสแตนเลส ขายหัวน็อตสแตนเลส โรงงานสกรูสแตนเลส โรงงานสกรูน็อตสแตนเลส โรงงานหัวน็อตสแตนเลส ขายสงสกรูสแตนเลส ขายสงสกรูน็อตสแตนเลส ขายสงหัวน็อตสแตนเลส สกรูสแตนเลสราคาถูก สกรูน็อตสแตนเลสราคาถูก หัวน็อตสแตนเลสราคาถูก ราคาสกรูสแตนเลส ราคาสกรูน็อตสแตนเลส
ราคาหัวน็อตสแตนเลส สกรู น็อต สกรูน็อต น็อตสกรู หัวน็อต น็อตตัวผู น็อตตัวเมีย ผลิตสกรู ผลิตน็อต ผลิตสกรูน็อต ผลิตน็อตสกรู ผลิตหัวน็อต ขายสกรู ขายน็อต ขายสกรูน็อต ขายน็อตสกรู ขายหัวน็อต โรงงานสกรู โรงงานน็อต โรงงานสกรูน็อต โรงงานน็อตสกรู โรงงานหัวน็อต ขายสงสกรู ขายสงน็อต ขายสงสกรูน็อต ขายสงน็อตสกรู ขายสงหัวน็อต รานสกรู รานน็อต รานสกรูน็อต รานน็อตสกรู รานหัวน็อต สกรูราคาถูก น็อตราคาถูก สกรูน็อตราคาถูก น็อตสกรูราคาถูก หัวน็อตราคาถูก ราคาสกรู ราคาน็อต ราคาสกรูน็อต ราคาน็อตสกรู ราคาหัวน็อต ขนาดสกรู ขนาดน็อต ขนาดสกรูน็อต ขนาดน็อตสกรู ขนาดหัวน็อต สกรูสแตนเลส สกรูน็อตสแตนเลส หัวน็อตสแตนเลส ผลิตสกรูสแตนเลส ผลิตสก
รูน็อตสแตนเลส ผลิตหัวน็อตสแตนเลส ขายสกรูสแตนเลส ขายสกรูน็อตสแตนเลส ขายหัวน็อตสแตนเลส โรงงานสกรูสแตนเลส โรงงานสกรูน็อตสแตนเลส โรงงานหัวน็อตสแตนเลส ขายสงสกรูสแตนเลส ขายสงสกรูน็อตสแตนเลส ขายสงหัวน็อตสแตนเลส สกรูสแตนเลสราคาถูก สกรูน็อตสแตนเลสราคาถูก หัวน็อตสแตนเลสราคาถูก ราคาสกรูสแตนเลส ราคาสกรูน็อตสแตนเลส ราคาหัวน็อตสแตนเลส
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