
ถือกำเนิดบนแผ่นดิน  คงความเก่าแก่ และความดี

จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 80  แห่งจิตวิญญาณของการปฎิรูป 

และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ผู้เร่ิมก่อตั้ง Mr. Hasegawa Dozaburo
ในช่วงเริ่มต้น  Mr. Dozaburo ได้ไปศึกษา
งานทางด้านเทคโนโลยีการผลิต Shimchata
ที่ Terashima เขต Sumida จังหวัดโตเกียว
และได้เดินทางกลับมาที่ซันโจ เพื่อเริ่มก่อตั้ง
บริษัทขึ้นในปีไทโชที่ 13 เดือนพฤษภาคม (1924)

บริษัทของเราเป็นบริษัทผลิตเครื่องมือที่มีความชำนาญ เริ่มก่อตั้งในปีไทโชที่ 
13 (1924) ที่เมืองซันโจ, จังหวัดนิงะตะ  ปัจจุบันมีอายุครบ 80 ปี  ผู้เริ่มก่อตั้ง 
Mr. Hasegawa Dozaburo (1900-1962) ได้เข้าสู่วงการการผลิตเครื่องมือ ตั้ง
แต่วัยเพียง 24 ปี และได้ริเร่ิมผลิตคีมขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดนิงะตะ

โดยเราได้จัดซื้อ Spring Hammer (รูปด้านล่าง)   เป็นเครื่องแรกของจังหวัด
นิงะตะ และพัฒนารากฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการ
ผลิตเครื่องมือใหม่ๆ อย่างเต็มกำลัง ด้วยจิตวิญญาณที่ต้องการจะเป็นผู้คิดค้น
พัฒนา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2   บริษัทเราได้ขยายตลาดไป
สู่ต่างประเทศตามความต้องการของโลก  ในปีโชวะ
ที่ 26 (1951) กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์
ได้ทำการกำหนดมาตรฐาน JIS ซึ่งผลิตภัณฑ์
ของเราในขณะนั้น ก็ได้รับการรับรองจาก
JIS ด้วย

ผู้บริหาร Hasegawa Dozaburo รุ่น 2
(1925-2004) ผู้ให้ความสำคัญทาง
ด้านดีไซน์อย่างยิ่ง ได้ทำให้สินค้า
เราเป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเรา
ได้รับรางวัล Good Design เป็นครั้งแรก
ในปีโชวะที่ 57 (1982) และยังคงได้รับ
รางวัลอื่นๆ เรื่อยมาตลอดระยะเวลา 20 ปี
เช่น รางวัล G-Mark, IDS Design

ปัจจุบัน บริษัทของเราได้ใช้ประ
สบการณ์ และความสามารถทาง
ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง   เพื่อผลิต
สินค้าใหม่ๆ รวมทั้งสินค้าที่ใช้ใน
วงการเสริมความงามด้วย 
      ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรักและอุปการะคุณแก่เราเสมอมา

Spring Hammer เครื่องแรกในปีโชวะที่ 7 (1932) 

ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเครื่องมือครั้งแรก

ในจังหวัดนิงะตะ

ประวัติบริษัท

สงครามเลิก เริ่มกลับมาทำการเกษตรอีกครั้ง  บริษัทจึงเน้นหนักในการ
ผลิตคีมต่างๆ เช่น คีมตัดตะปูและ shimehata

ปี 1945   ก.ย.

สินค้าประเภทคีมของบริษัท  ได้รับการจัดลำดับเป็นสินค้าชั้น 1 ตาม
มาตรฐาน JIS

ปี 1951   ต.ค.

เปิดสำนักงานใหม่ที่ TOKYOปี 1964   มี.ค.

ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ 1911 Higashi honseiji sanjoปี 1969   ธ.ค.

ได้รับรองมาตรฐาน JIS ในสินค้าประเภท Heavy Duty Diagonal
cutting pliers

ปี 1970   ส.ค.

ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงาน  เนื่องจากมีสถิติไม่มีอุบัติเหตุใน
การทำงานเกิดขึ้นเลยติดต่อกัน 1 ล้าน 30 ชม.

ปี 1974   พ.ย.

เร่ิมร่วมออกร้านที่ประเทศเยอรมัน (และเข้าร่วมทุกปีหลังจากนั้น)ปี 1976   กพ

เข้าร่วมงาน JAPAN SME และได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภท
เครื่องมือ Wire Stripper และหลังจากนั้นได้เข้าร่วม EVEN ตัวอื่นๆ
ตลอดมา  และได้รับรางวัลอีกมากมาย

ปี 1980   ต.ค.

ทำสถิติยอดการผลิตรวม 4,128,000 ตัว ภายใน 1 ปีปี 1982   ธ.ค.

ทำการซื้อเครื่อง forging robot จากบริษัทผลิตเครื่อง forging KOBE
และเปลี่ยนมาทำการ forging แบบอัตโนมัติ

ปี 1986   พ.ค.

เปิดสำนักงานที่โอซาก้าปี 1989   เม.ย.

คุณ Hasegawa Tozaburo เลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัทผู้มีอำนาจลงนาม

ปี 1995   เม.ย.

ครบรอบ 75 ปี ในการก่อตั้งปี 1999   พ.ค.

ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า 190 kw ยี่ห้อ Hitashi จำนวน 3 เครื่อง 
เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้เอง

ปี 2000   ม.ค.

ทำสถิิติปลอดอุบัติเหตุในการทำงาน 1 ปีเต็มปี 2000   มี.ค.

เริ่มทำ กิจกรรม MPS (Maruto Production System)ปี 1996   ม.ค.

เปิดการแถลงสินค้าใหม่เพื่องวางแผนผลิตสินค้าที่ใช้ในวงการเสริมสวย
ตามเมืองใหญ่

ปี 2003   ส.ค.

สามารถทำสถิติโลกในการทำ forging (ใช้เวลาเพียง 6 นาที 40 วินาทีปี 2002   พ.ย.

สร้างโรงงานแห่งที่ 3 พื้นที่ 5,850 m2ปี 2001   ธ.ค.

เปลี่ยนผู้บริหารเป็น  Hasegawa  Tozaburoo รุ่น 2ปี 2004   ก.พ.

ครบรอบ 80 ปี ในการก่อตั้งปี 2004   พ.ค.

ปี 1924   พ.ค. เร่ิมผลิตเครื่องมือทางด้านการเกษตรและเครื่องมืองานช่างไม้  โดย
การนำของผู้บริหารท่านแรกคือ Hasegawa Tozaburo และมีการ
คิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ออกมาอย่างมากมาย

ปี 1936   พ.ค. ทำการขยายโรงงาน  โดยย้ายมาที่ 177 Shimada เมือง Sanjo 
เริ่มทำการผลิตเครื่องมือช่างไม้, เครื่องมือสำหรับอุตสหกรรม
pliers, spanker,wrench หลายสิบชนิดถึงเป็นผู้บุกเบิกรายแรกใน
จังหวัด NIGATA 

ปี 1943   พ.ค. เกิดสงคราม DAITO และเพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องมือของ
ประเทศอย่างทันท่วงทีจึงเปลี่ยนจากบริษัทนิติบุคคลมาเป็นบริษัท
มหาชนเน้นในการ  ผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการทหาร  โดยผลิตคีมให้ใช้
ในกองทัพเป็นหลัก



สร้างคน, ผลิตสินค้า, นำพาความรุ่งเรือง
เมืองซันโจตั้งอยู่ที่จังหวัดนิงะตะ  เดิมอาชีพหลักของคนท้องถิ่นที่นี่ คือ เกษตรกรรม  ลักษณะของความเป็นคนขยัน และเป็นคนตรง ยังคงปรากฎอยู่จนถึง

ทุกวันนี้  บริษัทของเราเติบโตภายใต้ลักษณะเช่นนี้ มาจนครบรอบ 80 ปี  และจากปี 2005 นี้เป็นต้นไป บริษัทของเราได้ทำการแปลงโฉมอีกครั้ง เพื่อตอบ

สนองความพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งๆ ขึ้นอีกครั้ง  โดยยึดแนวคิดพื้นฐาน คือ การ “สร้างคน, ผลิตสินค้า, นำพาความรุ่งเรือง”  โดยมีแนวคิดสำคัญที่สุดคือ

องค์กรจะต้องสร้างคน  เพราะเมื่อ “คน” พัฒนาแล้ว  สินค้าที่ดีและความรุ่งเรืองก็จะตามมา  ดังเช่น ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งบริษัท   จากการใส่ใจกับการคิดค้น

ทดลอง, ความพยายามในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ  ที่สำคัญที่สุดคือ ความปรารถนาของพนักงานทุกคนในสายการผลิต ที่ต้องการผลิตสินค้าชั้นดี ซึ่งนั่นเป็น

ตัวกำหนดคุณภาพของสินค้านั่นเอง  สิ่งเหล่านี้ทำให้ สินค้าในนาม “KEIBA” เป็นที่รู้จักและยอมรับ  นอกจากนั้น การพัฒนาความชำนาญ, การทดลองผลิต

สินค้าที่เน้นความเที่ยงตรง, การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และความท้าทายในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน  รวมถึง

รางวัลดีไซน์ที่ได้รับ แต่ละรางวัลช่วยผลักดันให้สินค้าของเราได้รับความเชื่อถือจากทุกๆวงการ  แต่ถึงกระนั้น บริษัท

ของเราก็ไม่นิ่งนอนใจ  เรายังคงตั้งใจที่จะพัฒนาบริษัทของเราให้เป็นบริษัทผู้ผลิตคีมที่ครองตลาดใหญ่ในยุโรปผู้เดียว

และจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความรุ่งเรืองของบริษัทท่านต่อไป

ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ถูกขัดเกลาด้วยระบบ MPS ทำให้    

                         ของเราพัฒนาสู่ระดับโลก อย่างน่าภาคภูมิใจ

MPS (Maruto Production System)
เป้าหมายที่แน่วแน่ของ MPS คือ “Just in Time”  โดยมีนโยบายการผลิตสำคัญ

2 ประการ คือ  1. การผลิตที่มีมาตรฐาน, ผลิตเท่าที่จำเป็นเฉพาะสินค้าที่จำเป็น

ในเวลาที่จำเป็น     2. การผลิตสินค้าที่มีจำนวน, ชนิด  และเวลาในการผลิตพอ

เหมาะกัน  สิ่งเหล่านี้อาจฟังดูง่าย แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการปฎิบัติ

ให้สำเร็จ    ตั้งแต่ปี 1979 บริษัทของเราตั้งเป้าหมายในการปฎิบัติกิจกรรม  6S

(6S : สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และ  )  เรามีความฝันที่จะทำให้โรง

งานของเราเป็นโรงงานที่มีงานค้างในสต๊อกน้อย, ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง, ผลิต

สินค้าคุณภาพคงที่ และมีต้นทุนต่ำ, ผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอัตรา

ที่พอดีกับความต้องการ   ในปี 1985 บริษัทของเรา

ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนไลน์การผลิต   มา

เป็นรูปแบบ “แนวตั้ง”   ซึ่งทำให้สามารถวางเครื่อง

จักรได้มากโดยใช้พื้นที่น้อย  พนักงาน 1 คนจะคุม

เครื่องจักร 10 เครื่อง    สามารถลดสต๊อกงานค้าง,

ลด Lead Time การผลิตให้สั้นลง  และสามารถลด

จำนวนคนที่ใช้ในการผลิต    จนกลายเป็นรากฐาน

ไลน์การผลิตในปัจจุบัน     จากปี 1996 เป็นต้นมา

บริษัทเราเริ่มต้นระบบ MPS  ในทุกๆ เดือน พนักงานทุกคนจะ

ต้องลองทำกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนา (Kaizen)  และตั้งแต่ปี

1997 ได้ริเริ่มฝึกฝนกิจกรรมการผลิตที่ได้มาตราฐาน และนำมา

ประกอบกับกิจกรรม Kaizen ในทุกๆ ไลน์การผลิต  จากการแก้

หลากหลายปัญหาจากกิจกรรม Kaizen นำมาซึ่งผลการปรับปรุง

ที่น่าพอใจ  ยกตัวอย่างเช่น  ปัจจุบันเราสามารถลดเวลาการผลิตคีม 1 อัน

โดยผ่านกระบวนการในเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ใช้เวลาเฉลี่ยเพียงอันละ 2.35

นาที  อีกทั้งยังลดของคงค้างในสต๊อกลง 1 ใน 3 จากเดิม    นอกจากนี้ยังคง

สามารถรักษาคุณภาพสินค้าให้คงที่,  ลดจำนวนคน,  ลดขั้นตอนการทำงาน,

ลดต้นทุนและลดจำนวนงานค้างในไลน์ได้สำเร็จ    เป้าหมายในการพัฒนาที่ 

เราตั้งเป้าไว้ ไม่ใช่การใช้คน 10 คน ผลิตงานเพิ่มจาก 100 ชิ้นเป็น 120 ชิ้น

แต่หากคือการใช้คนเพียง 8 คน ผลิตงาน 100 ชิ้นให้ได้      การนำกิจกรรม

Kaizen มาประกอบในระบบ MPS ทำให้เกิดรากฐานที่มั่นคง   นำมาซึ่งการ

พัฒนา Just in Time ในที่สุด 

 แม้ว่าไม่อาจรู้ได้ว่ากิจกรรม Kaizen นี้จะจบลงเมื่อไร  แต่สำหรับ

บริษัทเรา การได้เรียนรู้จิตวิญญาณของ MPS, ความตั้งใจของพนักงานทุกคน

และความปรีดีจากผลความสำเร็จที่ได้รับ คือสมบัติที่ล้ำค่าของบริษัทเรา

รูปแบบของบริษัทที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง, พนักงาน

ทุกคนที่ขยันและซื่อตรงแต่ละคนซึ่งเป็นคนสำคัญของเรา, ความภาคภูมิ

ใจในฐานะผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งอยู่บนแผ่นดินซันโจ   ความรับ

ผิดชอบต่อความมีอุปการะคุณของทุกท่าน ที่ใช้เครื่องมือของเราในทุกๆ

ประเทศ  เหล่านี้นี่เองคือ รากฐานของ MPS ของเรา



สร้างคน, ผลิตสินค้า, นำพาความรุ่งเรือง
เมืองซันโจตั้งอยู่ที่จังหวัดนิงะตะ  เดิมอาชีพหลักของคนท้องถิ่นที่นี่ คือ เกษตรกรรม  ลักษณะของความเป็นคนขยัน และเป็นคนตรง ยังคงปรากฎอยู่จนถึง

ทุกวันนี้  บริษัทของเราเติบโตภายใต้ลักษณะเช่นนี้ มาจนครบรอบ 80 ปี  และจากปี 2005 นี้เป็นต้นไป บริษัทของเราได้ทำการแปลงโฉมอีกครั้ง เพื่อตอบ

สนองความพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งๆ ขึ้นอีกครั้ง  โดยยึดแนวคิดพื้นฐาน คือ การ “สร้างคน, ผลิตสินค้า, นำพาความรุ่งเรือง”  โดยมีแนวคิดสำคัญที่สุดคือ

องค์กรจะต้องสร้างคน  เพราะเมื่อ “คน” พัฒนาแล้ว  สินค้าที่ดีและความรุ่งเรืองก็จะตามมา  ดังเช่น ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งบริษัท   จากการใส่ใจกับการคิดค้น

ทดลอง, ความพยายามในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ  ที่สำคัญที่สุดคือ ความปรารถนาของพนักงานทุกคนในสายการผลิต ที่ต้องการผลิตสินค้าชั้นดี ซึ่งนั่นเป็น

ตัวกำหนดคุณภาพของสินค้านั่นเอง  สิ่งเหล่านี้ทำให้ สินค้าในนาม “KEIBA” เป็นที่รู้จักและยอมรับ  นอกจากนั้น การพัฒนาความชำนาญ, การทดลองผลิต

สินค้าที่เน้นความเที่ยงตรง, การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และความท้าทายในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน  รวมถึง

รางวัลดีไซน์ที่ได้รับ แต่ละรางวัลช่วยผลักดันให้สินค้าของเราได้รับความเชื่อถือจากทุกๆวงการ  แต่ถึงกระนั้น บริษัท

ของเราก็ไม่นิ่งนอนใจ  เรายังคงตั้งใจที่จะพัฒนาบริษัทของเราให้เป็นบริษัทผู้ผลิตคีมที่ครองตลาดใหญ่ในยุโรปผู้เดียว

และจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความรุ่งเรืองของบริษัทท่านต่อไป

ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ถูกขัดเกลาด้วยระบบ MPS ทำให้    

                         ของเราพัฒนาสู่ระดับโลก อย่างน่าภาคภูมิใจ

MPS (Maruto Production System)
เป้าหมายที่แน่วแน่ของ MPS คือ “Just in Time”  โดยมีนโยบายการผลิตสำคัญ

2 ประการ คือ  1. การผลิตที่มีมาตรฐาน, ผลิตเท่าที่จำเป็นเฉพาะสินค้าที่จำเป็น

ในเวลาที่จำเป็น     2. การผลิตสินค้าที่มีจำนวน, ชนิด  และเวลาในการผลิตพอ

เหมาะกัน  สิ่งเหล่านี้อาจฟังดูง่าย แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการปฎิบัติ

ให้สำเร็จ    ตั้งแต่ปี 1979 บริษัทของเราตั้งเป้าหมายในการปฎิบัติกิจกรรม  6S

(6S : สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และ  )  เรามีความฝันที่จะทำให้โรง

งานของเราเป็นโรงงานที่มีงานค้างในสต๊อกน้อย, ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง, ผลิต

สินค้าคุณภาพคงที่ และมีต้นทุนต่ำ, ผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอัตรา

ที่พอดีกับความต้องการ   ในปี 1985 บริษัทของเรา

ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนไลน์การผลิต   มา

เป็นรูปแบบ “แนวตั้ง”   ซึ่งทำให้สามารถวางเครื่อง

จักรได้มากโดยใช้พื้นที่น้อย  พนักงาน 1 คนจะคุม

เครื่องจักร 10 เครื่อง    สามารถลดสต๊อกงานค้าง,

ลด Lead Time การผลิตให้สั้นลง  และสามารถลด

จำนวนคนที่ใช้ในการผลิต    จนกลายเป็นรากฐาน

ไลน์การผลิตในปัจจุบัน     จากปี 1996 เป็นต้นมา

บริษัทเราเริ่มต้นระบบ MPS  ในทุกๆ เดือน พนักงานทุกคนจะ

ต้องลองทำกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนา (Kaizen)  และตั้งแต่ปี

1997 ได้ริเริ่มฝึกฝนกิจกรรมการผลิตที่ได้มาตราฐาน และนำมา

ประกอบกับกิจกรรม Kaizen ในทุกๆ ไลน์การผลิต  จากการแก้

หลากหลายปัญหาจากกิจกรรม Kaizen นำมาซึ่งผลการปรับปรุง

ที่น่าพอใจ  ยกตัวอย่างเช่น  ปัจจุบันเราสามารถลดเวลาการผลิตคีม 1 อัน

โดยผ่านกระบวนการในเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ใช้เวลาเฉลี่ยเพียงอันละ 2.35

นาที  อีกทั้งยังลดของคงค้างในสต๊อกลง 1 ใน 3 จากเดิม    นอกจากนี้ยังคง

สามารถรักษาคุณภาพสินค้าให้คงที่,  ลดจำนวนคน,  ลดขั้นตอนการทำงาน,

ลดต้นทุนและลดจำนวนงานค้างในไลน์ได้สำเร็จ    เป้าหมายในการพัฒนาที่ 

เราตั้งเป้าไว้ ไม่ใช่การใช้คน 10 คน ผลิตงานเพิ่มจาก 100 ชิ้นเป็น 120 ชิ้น

แต่หากคือการใช้คนเพียง 8 คน ผลิตงาน 100 ชิ้นให้ได้      การนำกิจกรรม

Kaizen มาประกอบในระบบ MPS ทำให้เกิดรากฐานที่มั่นคง   นำมาซึ่งการ

พัฒนา Just in Time ในที่สุด 

 แม้ว่าไม่อาจรู้ได้ว่ากิจกรรม Kaizen นี้จะจบลงเมื่อไร  แต่สำหรับ

บริษัทเรา การได้เรียนรู้จิตวิญญาณของ MPS, ความตั้งใจของพนักงานทุกคน

และความปรีดีจากผลความสำเร็จที่ได้รับ คือสมบัติที่ล้ำค่าของบริษัทเรา

รูปแบบของบริษัทที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง, พนักงาน

ทุกคนที่ขยันและซื่อตรงแต่ละคนซึ่งเป็นคนสำคัญของเรา, ความภาคภูมิ

ใจในฐานะผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งอยู่บนแผ่นดินซันโจ   ความรับ

ผิดชอบต่อความมีอุปการะคุณของทุกท่าน ที่ใช้เครื่องมือของเราในทุกๆ

ประเทศ  เหล่านี้นี่เองคือ รากฐานของ MPS ของเรา



คำอธิบายฉลาก

สินค้าที่ติดฉลากนี้ เป็นสินค้าที่
ใช้เหล็ก “MARUTOLOY”  ซึ่ง
เป็นต้นตำรับของบริษัทเรา 
(รายละเอียดกรุณาดูที่หน้า 56)

วัสดุชั้นสูงจากโกเบ

ใช้เหล็ก Cr,V70C
รับประกันได้ถึงความปลอดภัย

HI - PRECISION SERIES NIPPER PLIERS LONG NOSE PLIERS



คำอธิบายฉลาก

สินค้าที่ติดฉลากนี้ เป็นสินค้าที่
ใช้เหล็ก “MARUTOLOY”  ซึ่ง
เป็นต้นตำรับของบริษัทเรา 
(รายละเอียดกรุณาดูที่หน้า 56)

วัสดุชั้นสูงจากโกเบ

ใช้เหล็ก Cr,V70C
รับประกันได้ถึงความปลอดภัย

HI - PRECISION SERIES NIPPER PLIERS LONG NOSE PLIERS



ด้วยการค้นคว้่าและความพยายามเป็นเวลาหลายปี 
ของพนักงานบริษัทเราในที่สุด ก็ได้ Hi - Precision
Series ที่เพียบพร้อมด้วยดีไซน์เฉพาะตัว มีน้ำหนัก
เบาเหมาะมือ

รุ่น IN-274 ,  275T มี anti-friction cemented 
carbide tips สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องในการ
ตัดวัตถุที่แข็งตัดยาก เช่น สายเปียโน, สแตนเลส
และทังสแตน 

มี anti-friction cemented
carbide tips มี chip hloder ป้องกัน

เศษที่ตัดกระเด็น

Special joint ช่่วยป้องกันการตัดผิดพลาด  ด้วยการปรับ
ระดับสกรู ให้ได้ระดับที่เหมาะสมตามความต้องการ

∅

Hi - Precision มาจากคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  ดีไซน์ที่ดี,  เทคโนโลยีชั้นสูง,
เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและคุณภาพอันเยีี่ยมยอดบ่งบอกถึงการประสมประสาน
ของความทันสมัยและเทคโนโลยีที่สืบทอดมาแต่กาลนาน

Hi - Presiesion Plier Series.

ระบบ IS - JOINT ป้องกันการตัดผิดพลาด

MINIATURE LONG REACH 

MINIATURE SERIES เอกลักษณ์เฉพาะของ KEIBA  6 ชนิด

พัฒนาขึ้นอีกขั้นสำหรับใช้กับชิ้นส่วน และเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน
มีให้เลือกหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน

ปากเฉียงคาร์ไบด์ ปากเฉียง ปากเฉียง ปากแหลม

ปากแหลมยาว ปากแหลมงอ ปากแหลมแบน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Desing ในปี 1990

ลวดเหล็ก ลวดทองแดง บรรจุรหัสสินค้า
Cutting Capacity

น้ำหนัก อัน/บาท

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

KE-7801001

KE-7801002

KE-7802001

KE-7802002

KE-7802003
KE-7802004

cutting capacity
น้ำหนัก บรรจุ อัน/บาทรหัสสินค้า

KE-7401001

KE-7401002

KE-7401003

KE-7401004
KE-7401005
KE-7402001
KE-7402002

3,000

3,200

2,100

1,330
1,450
1,090
1,150

KEIBA  คีมมินิรุ่นพิเศษ KEIBA  คีมมินิ ด้ามยาว

ปากเฉียง ปากเฉียง ปากแหลม

∅

สายเปียโน ลวดทองแดง
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carbide tips มี chip hloder ป้องกัน
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Special joint ช่่วยป้องกันการตัดผิดพลาด  ด้วยการปรับ
ระดับสกรู ให้ได้ระดับที่เหมาะสมตามความต้องการ

∅
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ของความทันสมัยและเทคโนโลยีที่สืบทอดมาแต่กาลนาน
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มีให้เลือกหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน
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ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน
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   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Desing ในปี 1990

ลวดเหล็ก ลวดทองแดง บรรจุรหัสสินค้า
Cutting Capacity

น้ำหนัก อัน/บาท

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

KE-7801001

KE-7801002

KE-7802001

KE-7802002

KE-7802003
KE-7802004

cutting capacity
น้ำหนัก บรรจุ อัน/บาทรหัสสินค้า

KE-7401001

KE-7401002

KE-7401003

KE-7401004
KE-7401005
KE-7402001
KE-7402002

3,000

3,200

2,100

1,330
1,450
1,090
1,150
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∅

สายเปียโน ลวดทองแดง



มีขนาดเล็กแต่การใช้งานไม่ได้แพ้ตัวใหญ่  ผลิตจาก 
Marutolloy มีความเที่ยงตรง มีให้เลือกหลากหลายตาม
ลักษณะการใช้งาน

สำหรับตัดพลาสติก

ปากแหลมสะดวก
ในการใช้ในที่แคบ

ใช้สำหรับตัด
หรือดัด

ปลายแหลมป้องกัน
รอยขีดข่วน

ใช้ได้ทั้ง ตัด,ดัด,
คีบ,จับ,หมุน,ขัน

ใช้ในการตัดพลาสติก
หรือเส้นลวดทั่ว ๆ ไป

ใช้สำหรับตัดพลาสติก
หรือเส้นลวดทั่ว ๆ ไป

ปากแหลมงอสะดวก
ในการใช้ในที่แคบ

ใช้ตัดหรือคีบ

22 ปีแห่งความชื่นชอบทั่วโลก  ส่งออกไปแล้วกว่า 6 ล้าน 6 แสนตัว (เริ่มออกจำหน่ายปี 1982)

(ไม่มีร่องที่ปลาย)

ปลายแหลมเหมาะ
สำหรับใช้ในที่แคบ

ไม่ทำให้เกิดรอย
ขีดข่วน

(มีร่องที่ปลาย
 รูปกากบาท
  เอียง 40 ํ)

สะดวกในการหยิบ
วางประกอบในที่แคบ ๆ  ใช้ตัดตะปู ใช้ดัดให้โค้งมน ใช้ดัดให้โค้งมน

ใช้ดัดให้เป็นวงกลม
3ขั้น (เล็ก, กลาง, ใหญ่) ใช้ตัดในที่แคบ ๆ

น้ำหนัก

Cutting Capacity 
รหัสสินค้า

KE-6003001
KE-6204002
KE-6204004
KE-6204001
KE-6107001
KE-6107002
KE-6107003
KE-6106001
KE-6106002
KE-6106006
KE-6106005
KE-6106003
KE-6602001
KE-6106004
KE-6106007
KE-6106008
KE-6204003

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

KEIBA คีมมินิ ด้ามเขียว  (Pro-Hobby)

Miniature Pliers Series

Miniature Tool ที่มืออาชีพเลือกใช้...

ใช้ได้ทั้งมืออาชีพและงานอดิเรก.

อัน/บาท

มี 3 ขนาด

ลวดเหล็ก ลวดทองแดง บรรจุ

800

830
830
830
800
880
840
800
810
810
780
800
800
800
800
960
980

for plastic

∅



มีขนาดเล็กแต่การใช้งานไม่ได้แพ้ตัวใหญ่  ผลิตจาก 
Marutolloy มีความเที่ยงตรง มีให้เลือกหลากหลายตาม
ลักษณะการใช้งาน

สำหรับตัดพลาสติก

ปากแหลมสะดวก
ในการใช้ในที่แคบ

ใช้สำหรับตัด
หรือดัด

ปลายแหลมป้องกัน
รอยขีดข่วน

ใช้ได้ทั้ง ตัด,ดัด,
คีบ,จับ,หมุน,ขัน

ใช้ในการตัดพลาสติก
หรือเส้นลวดทั่ว ๆ ไป

ใช้สำหรับตัดพลาสติก
หรือเส้นลวดทั่ว ๆ ไป

ปากแหลมงอสะดวก
ในการใช้ในที่แคบ

ใช้ตัดหรือคีบ

22 ปีแห่งความชื่นชอบทั่วโลก  ส่งออกไปแล้วกว่า 6 ล้าน 6 แสนตัว (เริ่มออกจำหน่ายปี 1982)

(ไม่มีร่องที่ปลาย)

ปลายแหลมเหมาะ
สำหรับใช้ในที่แคบ

ไม่ทำให้เกิดรอย
ขีดข่วน

(มีร่องที่ปลาย
 รูปกากบาท
  เอียง 40 ํ)

สะดวกในการหยิบ
วางประกอบในที่แคบ ๆ  ใช้ตัดตะปู ใช้ดัดให้โค้งมน ใช้ดัดให้โค้งมน

ใช้ดัดให้เป็นวงกลม
3ขั้น (เล็ก, กลาง, ใหญ่) ใช้ตัดในที่แคบ ๆ

น้ำหนัก

Cutting Capacity 
รหัสสินค้า

KE-6003001
KE-6204002
KE-6204004
KE-6204001
KE-6107001
KE-6107002
KE-6107003
KE-6106001
KE-6106002
KE-6106006
KE-6106005
KE-6106003
KE-6602001
KE-6106004
KE-6106007
KE-6106008
KE-6204003

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

KEIBA คีมมินิ ด้ามเขียว  (Pro-Hobby)

Miniature Pliers Series

Miniature Tool ที่มืออาชีพเลือกใช้...

ใช้ได้ทั้งมืออาชีพและงานอดิเรก.

อัน/บาท

มี 3 ขนาด

ลวดเหล็ก ลวดทองแดง บรรจุ

800

830
830
830
800
880
840
800
810
810
780
800
800
800
800
960
980

for plastic

∅



รูปทรงที่กระชับ
เหมาะมือ

ผลิตจาก Elastomer Resin
ช่วยให้จับได้มั่น

ชนิดปากแหลม สะดวก
ในการใช้ในที่แคบ ๆ

มีสปริงเพื่อ
การใช้ที่อิสระ

“Pro Hobby Series” ที่
นักออกแบบชื่อดังอาจารย์มิกิ วางใจเลือกใช้

ใช้ดัดเป็นวงกลม
มี 3 ขนาด (เล็ก,กลาง,ใหญ่) ใช้ตัดวัสดุที่อยู่ในที่แคบๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2004

ปากเฉียงมินิ ปากเฉียงมินิ

Miniature Pliers Series
ด้ามจับ 2 สี 2 Component Handle Series น้ำเงิน & เขียว Deep Blue & Green

จับมั่น ถนัดมือ  นี่คือ ความแตกต่างของด้ามจับคุณภาพสูง ที่คุณต้องลอง
ถือง่าย จับถนัดมือ ต้องด้ามจับสองสี

เครื่องมือขนาดเล็กที่มีความแม่นยำ  ผลิตจาก MARUTOLOY

สามารถใช้งานได้เท่าเทียมเครื่องมือขนาดใหญ่  

มีให้เลือกใช้หลายชนิดตามลักษณะการใช้งาน

ชนิดปากแหลมงอ สะดวก
ในการใช้ในที่แคบ ๆ ใช้ในการตัดเส้นลวด หรือคีบ

ใช้ตัดเส้นลวด
หรือพลาสติก

ใช้ตัดเส้นลวด
หรือพลาสติก

ด้วยการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตด้ามจับชั้นนำของเยอรมัน 
เราขอรับประกันในความสะดวกในการใช้งาน  ไม่ว่าจะ
เป็นสำหรับมืออาชีพ หรือสำหรับใช้ในงานอดิเรก   แม้
จะเปียกน้ำก็ไม่ลื่น    นี่คือ  ความแตกต่างของด้ามจับ
คุณภาพสูงที่คุณต้องลอง

สำหรับคุณ ที่กำลังมองหาเครื่องมือ

ที่กระฉับเหมาะมือ

นักออกแบบและประดิษฐ์
เครื่องประดับ
คุณ มิกิ  จิคาโกะ

ใช้งอหรือตัด
เส้นลวด

ปลายแหลมเล็ก
ไม่ทำให้เกิดรอยตำหนิ

ปลายแหลมเล็ก สะดวก
ในการใช้งานที่แคบ ๆ

มีร่องที่ปลาย

        จับแน่น

ไม่หลุด

ไม่มีร่องที่ปลาย

ไม่ทำให้เกิดรอยตำหนิ
สะดวกในการใช้จับ
ชิ้นส่วนประกอบลงในที่แคบๆ

ใช้ตัดตะปู ใช้ตัดเส้นลวด ใช้ดัดม้วนเส้นลวด

มี 3 ขนาด

KEIBA  คีมด้ามหนา 2 สี

ปากแหลมยาว ปากแหลมยาวงอ ปากแหลมยาว (มีตัดลวด)

ตัดตะปู ปากแหลมกลม (กลม 1.5) ปากแหลมกลม (กลม 1.0) ปากแหลมกลม 3 ระดับ ปากเฉียงมินิ

ปากแหลมมินิ (มีตัดลวด) ปากแหลมมินิ (ไม่มีฟัน) ปากแหลมมินิ ปากแหลมแบน ปากแหลมงอ

รหัสสินค้า อัน / บาท

910

910

880

940

920
880
890
890
850
880
940
880
880

1,040
1,050

น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดงลวดเหล็ก

ปากเฉียงมินิ

ปากเฉียงมินิ

ปากแหลมยาว

ปากแหลมยาวงอ

ปากแหลมยาว (มีตัดลวด)

ปากแหลมมินิ (มีตัดลวด)

ปากแหลมมินิ (ไม่มีฟัน)

ปากแหลมมินิ

ปากแหลมแบน

ปากแหลมงอ

ตัดตะปู

ปากแหลมกลม (กลม 1.5)

ปากแหลมกลม (กลม 1.0)

ปากแหลมกลม 3 ระดับ

ปากเฉียงมินิ

KE-8101014

KE-8101015

KE-8101003

KE-8101004

KE-8101005
KE-8101008
KE-8101009
KE-8101010
KE-8101006
KE-8101002
KE-8101007
KE-8101011
KE-8101012
KE-8101013
KE-8101001

∅



รูปทรงที่กระชับ
เหมาะมือ

ผลิตจาก Elastomer Resin
ช่วยให้จับได้มั่น

ชนิดปากแหลม สะดวก
ในการใช้ในที่แคบ ๆ

มีสปริงเพื่อ
การใช้ที่อิสระ

“Pro Hobby Series” ที่
นักออกแบบชื่อดังอาจารย์มิกิ วางใจเลือกใช้

ใช้ดัดเป็นวงกลม
มี 3 ขนาด (เล็ก,กลาง,ใหญ่) ใช้ตัดวัสดุที่อยู่ในที่แคบๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2004

ปากเฉียงมินิ ปากเฉียงมินิ

Miniature Pliers Series
ด้ามจับ 2 สี 2 Component Handle Series น้ำเงิน & เขียว Deep Blue & Green

จับมั่น ถนัดมือ  นี่คือ ความแตกต่างของด้ามจับคุณภาพสูง ที่คุณต้องลอง
ถือง่าย จับถนัดมือ ต้องด้ามจับสองสี

เครื่องมือขนาดเล็กที่มีความแม่นยำ  ผลิตจาก MARUTOLOY

สามารถใช้งานได้เท่าเทียมเครื่องมือขนาดใหญ่  

มีให้เลือกใช้หลายชนิดตามลักษณะการใช้งาน

ชนิดปากแหลมงอ สะดวก
ในการใช้ในที่แคบ ๆ ใช้ในการตัดเส้นลวด หรือคีบ

ใช้ตัดเส้นลวด
หรือพลาสติก

ใช้ตัดเส้นลวด
หรือพลาสติก

ด้วยการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตด้ามจับชั้นนำของเยอรมัน 
เราขอรับประกันในความสะดวกในการใช้งาน  ไม่ว่าจะ
เป็นสำหรับมืออาชีพ หรือสำหรับใช้ในงานอดิเรก   แม้
จะเปียกน้ำก็ไม่ลื่น    นี่คือ  ความแตกต่างของด้ามจับ
คุณภาพสูงที่คุณต้องลอง

สำหรับคุณ ที่กำลังมองหาเครื่องมือ

ที่กระฉับเหมาะมือ

นักออกแบบและประดิษฐ์
เครื่องประดับ
คุณ มิกิ  จิคาโกะ

ใช้งอหรือตัด
เส้นลวด

ปลายแหลมเล็ก
ไม่ทำให้เกิดรอยตำหนิ

ปลายแหลมเล็ก สะดวก
ในการใช้งานที่แคบ ๆ

มีร่องที่ปลาย

        จับแน่น

ไม่หลุด

ไม่มีร่องที่ปลาย

ไม่ทำให้เกิดรอยตำหนิ
สะดวกในการใช้จับ
ชิ้นส่วนประกอบลงในที่แคบๆ

ใช้ตัดตะปู ใช้ตัดเส้นลวด ใช้ดัดม้วนเส้นลวด

มี 3 ขนาด

KEIBA  คีมด้ามหนา 2 สี

ปากแหลมยาว ปากแหลมยาวงอ ปากแหลมยาว (มีตัดลวด)

ตัดตะปู ปากแหลมกลม (กลม 1.5) ปากแหลมกลม (กลม 1.0) ปากแหลมกลม 3 ระดับ ปากเฉียงมินิ

ปากแหลมมินิ (มีตัดลวด) ปากแหลมมินิ (ไม่มีฟัน) ปากแหลมมินิ ปากแหลมแบน ปากแหลมงอ

รหัสสินค้า อัน / บาท

910

910

880

940

920
880
890
890
850
880
940
880
880

1,040
1,050

น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดงลวดเหล็ก

ปากเฉียงมินิ

ปากเฉียงมินิ

ปากแหลมยาว

ปากแหลมยาวงอ

ปากแหลมยาว (มีตัดลวด)

ปากแหลมมินิ (มีตัดลวด)

ปากแหลมมินิ (ไม่มีฟัน)

ปากแหลมมินิ

ปากแหลมแบน

ปากแหลมงอ

ตัดตะปู

ปากแหลมกลม (กลม 1.5)

ปากแหลมกลม (กลม 1.0)

ปากแหลมกลม 3 ระดับ

ปากเฉียงมินิ

KE-8101014

KE-8101015

KE-8101003

KE-8101004

KE-8101005
KE-8101008
KE-8101009
KE-8101010
KE-8101006
KE-8101002
KE-8101007
KE-8101011
KE-8101012
KE-8101013
KE-8101001

∅



ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันเศษกระเด็นจากการตัด! (มี Chip Holder ป้องกันเศษกระเด็นจากการตัด)

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตัดเส้นลวดขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรม
อีเลคโทรนิคโดยเฉพาะ   คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รอยตัดที่
เที่ยงตรงเฉียบคมในการตัดเส้นลวด ตั้งแต่ขนาด 0.18 - 1.2 mm

มี Chip Holder

Chip Holder Function

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1982 และ 1989

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design และ
Long-Live Design Award ในปี 1996

ด้วย Chip Holder ป้องกันเศษที่กระเด็นจากการตัด คุณจึงมั่นใจใน

ความปลอดภัยในการทำงาน

รุ่น KM-007 และรุ่นอื่นๆ ที่มีตัว
“ H ” ตามหลัง  มี Chip Holder 
ป้องกันเศษกระเด็นจากการตัด

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดง บรรจุลวดเหล็ก

(มี Chip Holder)

(มี Chip Holder)

(มี Chip Holder)

(มี Chip Holder)

อัน / บาท

700
680

Order

Order
Order

Order
Order

Order

Order

KEIBA  คีมตัดสาย มินิ ด้ามบาง

รหัสสินค้า

KE-6401002

KE-6401003
KE-6401004
KE-6401005

KE-6401006
KE-6401007
KE-6401008

KE-6401009
KE-6401010

( สีแดง )

( สีงาช้าง )

( สีเขียว )

∅



ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันเศษกระเด็นจากการตัด! (มี Chip Holder ป้องกันเศษกระเด็นจากการตัด)

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตัดเส้นลวดขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรม
อีเลคโทรนิคโดยเฉพาะ   คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รอยตัดที่
เที่ยงตรงเฉียบคมในการตัดเส้นลวด ตั้งแต่ขนาด 0.18 - 1.2 mm

มี Chip Holder

Chip Holder Function

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1982 และ 1989

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design และ
Long-Live Design Award ในปี 1996

ด้วย Chip Holder ป้องกันเศษที่กระเด็นจากการตัด คุณจึงมั่นใจใน

ความปลอดภัยในการทำงาน

รุ่น KM-007 และรุ่นอื่นๆ ที่มีตัว
“ H ” ตามหลัง  มี Chip Holder 
ป้องกันเศษกระเด็นจากการตัด

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดง บรรจุลวดเหล็ก

(มี Chip Holder)

(มี Chip Holder)

(มี Chip Holder)

(มี Chip Holder)

อัน / บาท

700
680

Order

Order
Order

Order
Order

Order

Order

KEIBA  คีมตัดสาย มินิ ด้ามบาง

รหัสสินค้า

KE-6401002

KE-6401003
KE-6401004
KE-6401005

KE-6401006
KE-6401007
KE-6401008

KE-6401009
KE-6401010

( สีแดง )

( สีงาช้าง )

( สีเขียว )

∅



สินค้าที่มืออาชีพกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

วางใจเลือกใช้ จนมียอดส่งออกถึง 5 ล้านตัว!

ทดลองต่อเนื่อง
ถึง 1 แสนครั้ง ผ่านการตรวจสอบ 100%

Heat  Treatment    ด้วยการอบ
คีมในตู้   Non-Oxidation  อย่าง
ต่อเนื่อง    ควบคุมอุณหภูมิด้วย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติ
ตามที่ตั้งไว้

ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จน
ถึงขั้นตอนการลับคม ที่ต้องใช้ความเที่ยง
ตรงสูง โดยมีดแต่ละเล่มจะผ่านการปรับและ
ลับจากพนักงานผู้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี
ใบมีดของเราจึงมีคุณภาพดี ตัดได้เที่ยงตรง
เป็นที่ยอมรับของมืออาชีพ

ทดลองความทนทาน โดยทำการ
ตัดอย่างต่อเนื่อง 1 แสนครั้ง  ซึ่ง
เราทำการทดสอบนี้อย่างต่อเนื่อง
มากว่า 30 ปี

สินค้า  KEIBA  ทุกตัว ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเข้มงวด   ในทุกขั้นตอนการ
ผลิตจนถึงขั้นตอนการบรรจุครั้งสุดท้าย

Heat Treatment ใบมีดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

คีมขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับตัดในอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิค
โดยมีขอบเขตความสามารถในการตัด ตั้งแต่เส้นทองแดง (0.2 ~2.0mm ∅) จนถึง
เส้นลวดอ่อนทั่วไป (0.8mm ∅) และปัจจุบันยังใช้เป็น gate cutter ในอุตสาหกรรม
พลาสติก และในการประดิษฐ์งานโมเดลอีกด้วย

Side stopper และ Coil Spring ถูก
ออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

นี่คือสิ่งที่ทำให้ KEIBA แตกต่างจากยี่ห้ออื่น

ยุโรป
เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

อเมริกาเหนือ

ออสเตรเลีย

จับมั่น ถนัดมือ  นี่คือความแตกต่างของด้ามจับคุณภาพสูง ที่คุณต้องลอง

เครื่องมือสเปคยุโรป   ที่พัฒนาขึ้น โดยเน้นการ
ออกแบบ และเลือกใช้วัสดุที่จับได้มั่น กระชับมือ

มีสปริงเพื่อการ
ใช้งานที่อิสระ

รูปทรงที่กระชับ
เหมาะมือ

ผลิตจาก Elastomer Resin
ช่วยให้จับได้มั่น ไม่ลื่น

ด้วยการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตด้ามจับชั้นนำของเยอรมัน
เราขอรับประกันในความสะดวกในการใช้งาน  ไม่ว่าจะ
เป็นมืออาชีพ หรือใช้ในงานอดิเรก  แม้จะเปียกน้ำก็ไม่
ลื่น   นี่คือความแตกต่างของด้ามจับคุณภาพสูง  ที่คุณ
ต้องลอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2004

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

MIDGET  DIAGONAL  PLIERS

น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดง บรรจุลวดเหล็ก

รหัสสินค้า

KE-8103016
อัน / บาท

920
น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดงลวดเหล็ก

ด้ามหนา 2 สี ให้ความรู้สึกสบาย กระชับมือ

∅

∅

KEIBA  คีมปากเฉียง มินิ ด้ามบาง

รหัสสินค้า

KE-6202001
KE-6202002
KE-6202004

อัน / บาท

820
850
860

MIDGET  DIAGONAL  PLIERS 2 Component Handle Series

KEIBA  คีมด้ามหนา 2 สี ปากเฉียงมินิ

ด้ามจับ 2 สี 2 Component Handle Series น้ำเงิน & เทา Deep Blue & Grey



สินค้าที่มืออาชีพกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

วางใจเลือกใช้ จนมียอดส่งออกถึง 5 ล้านตัว!

ทดลองต่อเนื่อง
ถึง 1 แสนครั้ง ผ่านการตรวจสอบ 100%

Heat  Treatment    ด้วยการอบ
คีมในตู้   Non-Oxidation  อย่าง
ต่อเนื่อง    ควบคุมอุณหภูมิด้วย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติ
ตามที่ตั้งไว้

ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จน
ถึงขั้นตอนการลับคม ที่ต้องใช้ความเที่ยง
ตรงสูง โดยมีดแต่ละเล่มจะผ่านการปรับและ
ลับจากพนักงานผู้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี
ใบมีดของเราจึงมีคุณภาพดี ตัดได้เที่ยงตรง
เป็นที่ยอมรับของมืออาชีพ

ทดลองความทนทาน โดยทำการ
ตัดอย่างต่อเนื่อง 1 แสนครั้ง  ซึ่ง
เราทำการทดสอบนี้อย่างต่อเนื่อง
มากว่า 30 ปี

สินค้า  KEIBA  ทุกตัว ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเข้มงวด   ในทุกขั้นตอนการ
ผลิตจนถึงขั้นตอนการบรรจุครั้งสุดท้าย

Heat Treatment ใบมีดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

คีมขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับตัดในอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิค
โดยมีขอบเขตความสามารถในการตัด ตั้งแต่เส้นทองแดง (0.2 ~2.0mm ∅) จนถึง
เส้นลวดอ่อนทั่วไป (0.8mm ∅) และปัจจุบันยังใช้เป็น gate cutter ในอุตสาหกรรม
พลาสติก และในการประดิษฐ์งานโมเดลอีกด้วย

Side stopper และ Coil Spring ถูก
ออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

นี่คือสิ่งที่ทำให้ KEIBA แตกต่างจากยี่ห้ออื่น

ยุโรป
เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

อเมริกาเหนือ

ออสเตรเลีย

จับมั่น ถนัดมือ  นี่คือความแตกต่างของด้ามจับคุณภาพสูง ที่คุณต้องลอง

เครื่องมือสเปคยุโรป   ที่พัฒนาขึ้น โดยเน้นการ
ออกแบบ และเลือกใช้วัสดุที่จับได้มั่น กระชับมือ

มีสปริงเพื่อการ
ใช้งานที่อิสระ

รูปทรงที่กระชับ
เหมาะมือ

ผลิตจาก Elastomer Resin
ช่วยให้จับได้มั่น ไม่ลื่น

ด้วยการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตด้ามจับชั้นนำของเยอรมัน
เราขอรับประกันในความสะดวกในการใช้งาน  ไม่ว่าจะ
เป็นมืออาชีพ หรือใช้ในงานอดิเรก  แม้จะเปียกน้ำก็ไม่
ลื่น   นี่คือความแตกต่างของด้ามจับคุณภาพสูง  ที่คุณ
ต้องลอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2004

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

MIDGET  DIAGONAL  PLIERS

น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดง บรรจุลวดเหล็ก

รหัสสินค้า

KE-8103016
อัน / บาท

920
น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดงลวดเหล็ก

ด้ามหนา 2 สี ให้ความรู้สึกสบาย กระชับมือ

∅

∅

KEIBA  คีมปากเฉียง มินิ ด้ามบาง

รหัสสินค้า

KE-6202001
KE-6202002
KE-6202004

อัน / บาท

820
850
860

MIDGET  DIAGONAL  PLIERS 2 Component Handle Series

KEIBA  คีมด้ามหนา 2 สี ปากเฉียงมินิ

ด้ามจับ 2 สี 2 Component Handle Series น้ำเงิน & เทา Deep Blue & Grey



มี Side stopper และ coil pring เพื่อการ
จับที่ดีขึ้น

ปลายแหลมเล็กสามารถ
จับของเล็กๆ ได้อย่างง่ายดาย
(for a week electric current)

(ปลายมีร่อง)

จับได้แน่นปลาย

มีร่องกากบาท

เอียง 40 ํ

Ceramic Long Nose Pliers

คีมปลายเคลือบ ALUMNA บริสุทธิ์ (เซรามิค)

ปลายคีมเคลือบด้วยเซรามิค โดยมีส่วนประสมหลัก คือ Alumna (Al203) ด้วยวิธี 
Plasma Spraying อุณหภูมิสูง

ด้ามจับของเราได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตด้ามจับชั้นนำของเยอรมัน  เรากล้ารับ
ประกันความพอใจในความมั่นคงเหมาะมือ    ที่จะทำให้คุณใช้ในการทำงานผีมือที่
ละเอียดอ่อน หรืองานอดิเรกได้อย่างดีเยี่ยม  และถึงแม้จะเปียกน้ำก็ไม่ลื่น     นี่คือ
ด้ามจับคุณภาพเย่ียมที่คุณต้องลอง

ตัวคีมผลิตจากเหล็กอัลลอยชนิดพิเศษ   ส่วนปลายเคลือบด้วยเซรามิค (ส่วนผสมหลัก

คือ Alumna Al203)    สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท  เนื่องจากตัดทั้ง

ลวดอ่อน และลวดแข็ง ได้อย่างง่ายดาย และคมกริบ

Long Nose Pliers (2 component handle)

จับได้มั่น เหมาะมือ

ความแตกต่างของด้ามจับคุณภาพที่คุณต้องลอง

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เหมาะมือละก็....

รหัสสินค้า อัน / บาท

625

775

1,650

1,750

900

น้ำหนัก
Cutting Capacity

ลวดทองแดงลวดเหล็ก

KE-6105001

KE-6105002

KE-6113001

KE-6113002

KE-8103025

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1989

ด้ามจับ 2 สี 2 Component Handle Series น้ำเงิน & เทา Deep Blue & Grey

KEIBA  คีมด้ามหนา 2 สี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2004

หากสนใจ โปรดติดต่อ

∅

KEIBA  คีมอีเลคโทรนิค ด้ามบาง

LONG NOSE PLIERS

คีมปลายเล็ก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดอ่อน

ด้วยปลายที่แหลมเล็กจึงมีชื่อเรียกอีกขื่อว่า
“Needle - Nose Pliers” (ปลายที่เล็กเหมือนเข็ม)
ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ใช้งานได้้เท่าเทียมกับปลาย
นิ้วของมนุษย์ มีสปริงทำงานได้เที่ยงตรง เป็นเครื่อง
มือที่ใช้ง่ายเหมาะมืออย่างยิ่งชิ้นหนึ่ง  เพราะมีขนาด
เล็กน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
ยังมีรุ่นปากงอ (616B)  สามารถใช้งานในทีี่แคบ ๆ 
และงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
Otherwise known as Needle-Nose Pliers, these
pliers have precision-machined jaw-tips to the 
highest quality finish.  Designed to emulate the 
working of the human finger-tips, these pliers 
are amongst the very highest quality of precision
hand-tools.  With their tough, non-brittle jaw tips
and coil spring for smooth action, these compact,
light-weight pliers are used in the electrical industry,
miniature model making and other applications.



มี Side stopper และ coil pring เพื่อการ
จับที่ดีขึ้น

ปลายแหลมเล็กสามารถ
จับของเล็กๆ ได้อย่างง่ายดาย
(for a week electric current)

(ปลายมีร่อง)

จับได้แน่นปลาย

มีร่องกากบาท

เอียง 40 ํ

Ceramic Long Nose Pliers

คีมปลายเคลือบ ALUMNA บริสุทธิ์ (เซรามิค)

ปลายคีมเคลือบด้วยเซรามิค โดยมีส่วนประสมหลัก คือ Alumna (Al203) ด้วยวิธี 
Plasma Spraying อุณหภูมิสูง

ด้ามจับของเราได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตด้ามจับชั้นนำของเยอรมัน  เรากล้ารับ
ประกันความพอใจในความมั่นคงเหมาะมือ    ที่จะทำให้คุณใช้ในการทำงานผีมือที่
ละเอียดอ่อน หรืองานอดิเรกได้อย่างดีเยี่ยม  และถึงแม้จะเปียกน้ำก็ไม่ลื่น     นี่คือ
ด้ามจับคุณภาพเย่ียมที่คุณต้องลอง

ตัวคีมผลิตจากเหล็กอัลลอยชนิดพิเศษ   ส่วนปลายเคลือบด้วยเซรามิค (ส่วนผสมหลัก

คือ Alumna Al203)    สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท  เนื่องจากตัดทั้ง

ลวดอ่อน และลวดแข็ง ได้อย่างง่ายดาย และคมกริบ

Long Nose Pliers (2 component handle)

จับได้มั่น เหมาะมือ

ความแตกต่างของด้ามจับคุณภาพที่คุณต้องลอง

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เหมาะมือละก็....

รหัสสินค้า อัน / บาท

625

775

1,650

1,750

900

น้ำหนัก
Cutting Capacity

ลวดทองแดงลวดเหล็ก

KE-6105001

KE-6105002

KE-6113001

KE-6113002

KE-8103025

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1989

ด้ามจับ 2 สี 2 Component Handle Series น้ำเงิน & เทา Deep Blue & Grey

KEIBA  คีมด้ามหนา 2 สี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2004

หากสนใจ โปรดติดต่อ

∅

KEIBA  คีมอีเลคโทรนิค ด้ามบาง

LONG NOSE PLIERS

คีมปลายเล็ก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดอ่อน

ด้วยปลายที่แหลมเล็กจึงมีชื่อเรียกอีกขื่อว่า
“Needle - Nose Pliers” (ปลายที่เล็กเหมือนเข็ม)
ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ใช้งานได้้เท่าเทียมกับปลาย
นิ้วของมนุษย์ มีสปริงทำงานได้เที่ยงตรง เป็นเครื่อง
มือที่ใช้ง่ายเหมาะมืออย่างยิ่งชิ้นหนึ่ง  เพราะมีขนาด
เล็กน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
ยังมีรุ่นปากงอ (616B)  สามารถใช้งานในทีี่แคบ ๆ 
และงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
Otherwise known as Needle-Nose Pliers, these
pliers have precision-machined jaw-tips to the 
highest quality finish.  Designed to emulate the 
working of the human finger-tips, these pliers 
are amongst the very highest quality of precision
hand-tools.  With their tough, non-brittle jaw tips
and coil spring for smooth action, these compact,
light-weight pliers are used in the electrical industry,
miniature model making and other applications.



NEW CERAMIC TWEEZERS โดย “TORAY” 

ปลายผลิตจากเซรามิคพิเศษ ทนต่อกรดที่มีอยู่ในเวชภัณฑ์ และไม่เป็นสื่อนำแม่เหล็ก 
คีมหนีบที่มีน้ำหนักเบาผลิตจาก เซรามิคชนิดพิเศษ และ Aluminium Alloy 
ล้ำหน้าด้วยคุณสมบัติที่เกินขีดจำกัด  ไม่เป็นสื่อนำแม่เหล็ก, มีน้ำหนักเบา
และให้สัมผัสนุ่มมือ

ส่วนปลายทำจากเซรามิคพิเศษ ซึ่งเป็นเซรามิคที่มีความทนทานสูงที่สุด

ลักษณะของปลายที่มีขนาดเพียง 0.25mmR  ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์

ที่มีความเที่ยงตรงสูงเท่านั้น จึงทำได้

ตัวด้ามทำจาก Aluminum Alloy (PAT) ที่มีความคงทนสูงตัว สปริงมีการ

ปรับความยืดหยุ่นให้ดีกว่าเดิม  รวมทั้งความแข็ง, ความโค้งงอที่พอดี

เคลือบพื้นผิวด้วย Alumite สีดำ  จึงไม่เป็นสนิม และจับถนัดมือ

รุ่น s รุ่นตะขอ รุ่นหัวลูกศร

1. คุณสมบัติทางกายภาพ 2. คุณสมบัติทางไฟฟ้า

น้ำหนักเบา
ให้สัมผัสนุ่มมือ
ไม่สึกหรอ
ทนความร้อน
ไม่ตัดบัดกรี

ไม่นำสนามแม่เหล็ก
ไม่นำไฟฟ้าสถิต
ไม่นำไฟฟ้า

3. คุณสมบัติทางเคมี

ทนต่อกรด, ด่างหรือจำพวกเวชภัณฑ์
ปราศจากโลหะหนักปนเปื้อน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1986 และ 1988

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design และ
Long-Live Design Award ในปี 1997 และ 1999

รางวัล Design of the Year

KEIBA  แหนบคีบเซรามิค

คีมหนีบคุณภาพสูง ผลิตจาก Aluminium Alloy พิเศษ

(PAT.) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง  ให้น้ำหนักเบา

นุ่มมือ สามารถใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน   โดยไม่

รู้สึกเมื่อยล้า

แหนบคีบอลูมิเนียมพิเศษ แหนบคีบ Magnesium Alloy

เบา, แข็งแรง, ไม่เป็นสนิม

KEIBA  แหนบคีบ

               ใหม่ล่าสุด !!
แหนบคีบผลิตจาก Magnesium 
Alloy น้ำหนักเบา

สารเคลือบพิเศษ ให้สีสันสวยงาม

ไม่เป็นสนิมง่าย, น้ำหนักเบาเพียง

7 กรัม  ช่วยให้ใช้งานได้นาน โดย

ไม่เมื่อยล้า ตัวคีมหนีบทำจาก AA

Stainless ที่ได้รับความนิยมมากที่

สุด    ประโยชน์การใช้สอยหลาก

หลาย  ใช้ได้ทั้งในงานอีเลคโทรนิค

งานดีไซน์, ตกแต่งเล็บ, งานอดิเรก

ทั่วไป หรือแม้แต่ในวงการแพทย์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1986 และ 1992

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design และ
Long-Live Design Award ในปี 1997 

น้ำหนักเบา
ให้สัมผัสนุ่มมือ
ไม่นำแม่เหล็กไฟฟ้า

ไม่เป็นสนิม
ป้องกันการสปาร์กของไฟฟ้า
ไม่นำไฟฟ้า

ใช้คีบแสตมป์หรือสติ๊กเกอร์ ไม่

ติดกาว จึงใช้งานได้สะดวก ตัว

คีมทำจากสวิสเซอร์แลนด์  และ

ทำการเคลือบ Fluorineresin ที่

ญี่ปุ่น

แหนบคีบสแตนเลส

ใช้สะดวก ไม่ติดกาว

แหนบกรรไกร

คีมที่คีบได้กระชับ มีแรงบีบ

มาก    ลักษณะพิเศษคล้าย

กรรไกร   สามารถใช้ในงาน

ฝีมือ, งานอดิเรก, งานศิลปะ,

บอนไซ, งานดีไซน์  หรือทำ

โมเดลเป็นต้น

แหนบปากเว้า

สามารถคีบวัตถุได้

แน่นกระชับ

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาทรหัสสินค้า
รหัสสินค้า อัน/บาท

4,000

4,800

4,000

940

970

*

820

*

*

Aluminium alloy

Aluminium alloy

Magnisium alloy

Stainless

Stainless

Stainless

ใช้คีบแสตมป์, แก้ว

ใช้สำหรับงานอดิเรกต่างๆ

วัตถุดิบ ลักษณะการใช้งาน

KE-7302001

KE-7302002

-

KE-7301007

-

-

KE-7303001

KE-7303002

KE-7303003

ด้าม : aluminium alloy 
ปลาย : new ceramic

ด้าม : aluminium alloy 
ปลาย : new ceramic

ด้าม : aluminium alloy 
ปลาย : new ceramic



NEW CERAMIC TWEEZERS โดย “TORAY” 

ปลายผลิตจากเซรามิคพิเศษ ทนต่อกรดที่มีอยู่ในเวชภัณฑ์ และไม่เป็นสื่อนำแม่เหล็ก 
คีมหนีบที่มีน้ำหนักเบาผลิตจาก เซรามิคชนิดพิเศษ และ Aluminium Alloy 
ล้ำหน้าด้วยคุณสมบัติที่เกินขีดจำกัด  ไม่เป็นสื่อนำแม่เหล็ก, มีน้ำหนักเบา
และให้สัมผัสนุ่มมือ

ส่วนปลายทำจากเซรามิคพิเศษ ซึ่งเป็นเซรามิคที่มีความทนทานสูงที่สุด

ลักษณะของปลายที่มีขนาดเพียง 0.25mmR  ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์

ที่มีความเที่ยงตรงสูงเท่านั้น จึงทำได้

ตัวด้ามทำจาก Aluminum Alloy (PAT) ที่มีความคงทนสูงตัว สปริงมีการ

ปรับความยืดหยุ่นให้ดีกว่าเดิม  รวมทั้งความแข็ง, ความโค้งงอที่พอดี

เคลือบพื้นผิวด้วย Alumite สีดำ  จึงไม่เป็นสนิม และจับถนัดมือ

รุ่น s รุ่นตะขอ รุ่นหัวลูกศร

1. คุณสมบัติทางกายภาพ 2. คุณสมบัติทางไฟฟ้า

น้ำหนักเบา
ให้สัมผัสนุ่มมือ
ไม่สึกหรอ
ทนความร้อน
ไม่ตัดบัดกรี

ไม่นำสนามแม่เหล็ก
ไม่นำไฟฟ้าสถิต
ไม่นำไฟฟ้า

3. คุณสมบัติทางเคมี

ทนต่อกรด, ด่างหรือจำพวกเวชภัณฑ์
ปราศจากโลหะหนักปนเปื้อน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1986 และ 1988

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design และ
Long-Live Design Award ในปี 1997 และ 1999

รางวัล Design of the Year

KEIBA  แหนบคีบเซรามิค

คีมหนีบคุณภาพสูง ผลิตจาก Aluminium Alloy พิเศษ

(PAT.) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง  ให้น้ำหนักเบา

นุ่มมือ สามารถใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน   โดยไม่

รู้สึกเมื่อยล้า

แหนบคีบอลูมิเนียมพิเศษ แหนบคีบ Magnesium Alloy

เบา, แข็งแรง, ไม่เป็นสนิม

KEIBA  แหนบคีบ

               ใหม่ล่าสุด !!
แหนบคีบผลิตจาก Magnesium 
Alloy น้ำหนักเบา

สารเคลือบพิเศษ ให้สีสันสวยงาม

ไม่เป็นสนิมง่าย, น้ำหนักเบาเพียง

7 กรัม  ช่วยให้ใช้งานได้นาน โดย

ไม่เมื่อยล้า ตัวคีมหนีบทำจาก AA

Stainless ที่ได้รับความนิยมมากที่

สุด    ประโยชน์การใช้สอยหลาก

หลาย  ใช้ได้ทั้งในงานอีเลคโทรนิค

งานดีไซน์, ตกแต่งเล็บ, งานอดิเรก

ทั่วไป หรือแม้แต่ในวงการแพทย์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1986 และ 1992

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design และ
Long-Live Design Award ในปี 1997 

น้ำหนักเบา
ให้สัมผัสนุ่มมือ
ไม่นำแม่เหล็กไฟฟ้า

ไม่เป็นสนิม
ป้องกันการสปาร์กของไฟฟ้า
ไม่นำไฟฟ้า

ใช้คีบแสตมป์หรือสติ๊กเกอร์ ไม่

ติดกาว จึงใช้งานได้สะดวก ตัว

คีมทำจากสวิสเซอร์แลนด์  และ

ทำการเคลือบ Fluorineresin ที่

ญี่ปุ่น

แหนบคีบสแตนเลส

ใช้สะดวก ไม่ติดกาว

แหนบกรรไกร

คีมที่คีบได้กระชับ มีแรงบีบ

มาก    ลักษณะพิเศษคล้าย

กรรไกร   สามารถใช้ในงาน

ฝีมือ, งานอดิเรก, งานศิลปะ,

บอนไซ, งานดีไซน์  หรือทำ

โมเดลเป็นต้น

แหนบปากเว้า

สามารถคีบวัตถุได้

แน่นกระชับ

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาทรหัสสินค้า
รหัสสินค้า อัน/บาท

4,000

4,800

4,000

940

970

*

820

*

*

Aluminium alloy

Aluminium alloy

Magnisium alloy

Stainless

Stainless

Stainless

ใช้คีบแสตมป์, แก้ว

ใช้สำหรับงานอดิเรกต่างๆ

วัตถุดิบ ลักษณะการใช้งาน

KE-7302001

KE-7302002

-

KE-7301007

-

-

KE-7303001

KE-7303002

KE-7303003

ด้าม : aluminium alloy 
ปลาย : new ceramic

ด้าม : aluminium alloy 
ปลาย : new ceramic

ด้าม : aluminium alloy 
ปลาย : new ceramic



เรามี Tweezer ของ Switzerland ที่มีความเที่ยงตรงสูงหลายชนิด  สนใจกรุณาสอบถาม

รุ่นปากตรง

Straight Pinset
เป็นทีี่นิยมมากที่สุด

   รุ่นปากงอ

Pinset เพื่อประโยชน์
การใช้สอยที่หลากหลาย

อัน/บาทรหัสสินค้า

แหนบคีบเที่ยงตรงสูงผลิตจาก aluminum alloy (PAT.) ความทนทานสูง
และสแตนเลสสตีล ซี่งได้รับการกล่าวขวัญถึงเทคโนโลยีความเที่ยงตรงจากหลาย
วงการอุตสาหกรรม  เช่น อีเลคโทรนิค, โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป, งานดีไซน์
การผลิตโมเดลขนาดเล็ก เป็นต้น

ความเที่ยงตรงสูงที่มืออาชีพยอมรับ
ทำให้คุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Arrow series

รุ่นหัวธนูมี 2 แบบ

รุ่น TS-Y-13 เป็น Tweezers

สำหรับผู้เริ่มต้น, ใช้สำหรับงานอดิเรก

สำหรับเด็กใช้งาน
หรือใช้ในการทำงานอดิเรก

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

205
220
205
230
230
500
560

*
*

420
490

*
640

*
*
*
*
*
*

KE-7301008
KE-7301009
KE-7301010
KE-7301011
KE-7301012
KE-7301001
KE-7301002

-
-

KE-7301003
KE-7301004

-
KE-7301005

-
-
-
-
-
-

Pinset คุณสมบัติพิเศษไม่นำกระแสแม่เหล็ก
มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

Pinset ทำจากสแตนเลส ไม่นำกระแสแม่เหล็ก
และเคลือบด้วยสารคาจิออน  สารป้องกันไฟฟ้าสถิตถ์

ที่จะเอาสิ่งสกปรกมาติดบน pinset

รหัสสินค้า

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

อัน/บาท

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

แหนบคีบสแตนเลส ผลิตจาก SUS410 มี 6 ขนาด  ตั้งแต่
150mm ~ 300mm ให้เลือกใช้รูปแบบขึ้นรูปขึ้นมาโดยเฉพาะ
จึงใช้ได้อย่างวางใจ  สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ยกเว้นวงการแพทย์

แหนบคีบเอนกประสงค์Precision Tweezer

KEIBA แหนบคีบ



เรามี Tweezer ของ Switzerland ที่มีความเที่ยงตรงสูงหลายชนิด  สนใจกรุณาสอบถาม

รุ่นปากตรง

Straight Pinset
เป็นทีี่นิยมมากที่สุด

   รุ่นปากงอ

Pinset เพื่อประโยชน์
การใช้สอยที่หลากหลาย

อัน/บาทรหัสสินค้า

แหนบคีบเที่ยงตรงสูงผลิตจาก aluminum alloy (PAT.) ความทนทานสูง
และสแตนเลสสตีล ซี่งได้รับการกล่าวขวัญถึงเทคโนโลยีความเที่ยงตรงจากหลาย
วงการอุตสาหกรรม  เช่น อีเลคโทรนิค, โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป, งานดีไซน์
การผลิตโมเดลขนาดเล็ก เป็นต้น

ความเที่ยงตรงสูงที่มืออาชีพยอมรับ
ทำให้คุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Arrow series

รุ่นหัวธนูมี 2 แบบ

รุ่น TS-Y-13 เป็น Tweezers

สำหรับผู้เริ่มต้น, ใช้สำหรับงานอดิเรก

สำหรับเด็กใช้งาน
หรือใช้ในการทำงานอดิเรก

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

205
220
205
230
230
500
560

*
*

420
490

*
640

*
*
*
*
*
*

KE-7301008
KE-7301009
KE-7301010
KE-7301011
KE-7301012
KE-7301001
KE-7301002

-
-

KE-7301003
KE-7301004

-
KE-7301005

-
-
-
-
-
-

Pinset คุณสมบัติพิเศษไม่นำกระแสแม่เหล็ก
มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

Pinset ทำจากสแตนเลส ไม่นำกระแสแม่เหล็ก
และเคลือบด้วยสารคาจิออน  สารป้องกันไฟฟ้าสถิตถ์

ที่จะเอาสิ่งสกปรกมาติดบน pinset

รหัสสินค้า

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

อัน/บาท

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

แหนบคีบสแตนเลส ผลิตจาก SUS410 มี 6 ขนาด  ตั้งแต่
150mm ~ 300mm ให้เลือกใช้รูปแบบขึ้นรูปขึ้นมาโดยเฉพาะ
จึงใช้ได้อย่างวางใจ  สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ยกเว้นวงการแพทย์

แหนบคีบเอนกประสงค์Precision Tweezer

KEIBA แหนบคีบ



ใบมีด

ต่างกัน
ตรงนี้

ของบริษัทเรา

ใบมีด

ส่วนที่
ตัดไม่ได้

ของทั่ว ๆ ไป

ลักษณะปลายใบมีดของรุ่น

สิ่งที่ทำให้ คีมตัดพลาสติกของ KEIBA
แตกต่างจากทั่ว ๆ ไป

คีมตัดพลาสติก (รุ่นบาง)

ปลายมีดบางละเอียด เหมาะสำหรับตัดในที่แคบ ๆ

ปลายมีดบาง เล็กกว่าคีมตัดพลาสติกรุ่นอื่น ๆ ที่เคยมีมา  พัฒนาขึ้นเพื่อ
การตัดในที่แคบ หรือที่ซึ่งเข้าถึงลำบาก  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด
งาน stained glass (กระจกสี)

ความยาวใบมีดต่อเนื่องถึงบริเวณโคนมีด
จึงสามารถตัดได้ตั้งแต่บริเวณปลายจนถึงโคน

KEIBA  คีมตัดพลาสติก

PLASTIC CUTTING PLIERS

ส่วนใบมีด

แบบมาตรฐาน

ลักษณะปลายใบมีดของรุ่น

แบบแบน

คีมตัดพลาสติก (มีน๊อตปรับปลายมีด)

มีน๊อตปรับที่บริเวณปลายมีดเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

คีดตัดพลาสติกมี stopper (ปรับได้) ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนเพื่อรักษาความ
คมของปลายมีด  และยังเหมาะอย่างยิ่งต่อการใช้ในงาน stained glass 
(กระจกสี)

cutting capacity บรรจุรหัสสินค้า

รหัสสินค้า cutting capacity บรรจุ

Note : ไม่สามารถใช้ตัดลวดประเภทเหล็กได้Note : ไม่สามารถใช้ตัดลวดประเภทเหล็กได้

คีมสำหรับใช้กับงานพลาสติก คีมที่มืออาชีพนิยม ครองตลาดอเมริกาเหนือเป็นอันดับ 1 มากว่า 30 ปี 

ลักษณะปลายใบมีดมี 2 แบบมาตรฐาน และแบบแบน

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก  ไม่เหมาะสำหรับการตัดเส้นลวด   มี
หลายแบบและขนาดให้เลือกใช้  มี coin spring ช่วยให้ปากกางได้ง่ายขึ้น
ผลิตจาก Vanadium Steel (MARUTOLLOY) 

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาท
ใช้กับพลาสติก

น้ำหนัก

ใช้กับพลาสติก

อัน/บาทน้ำหนัก

-

-

-

-

KE-6501001

KE-6501002

KE-6501003

KE-6501005

-

KE-6501004

KE-6501012

KE-6501013 

*
*
*
*

1,020
1,040
1,080
1,300

*

1,160

1,020

1,080



ใบมีด

ต่างกัน
ตรงนี้

ของบริษัทเรา

ใบมีด

ส่วนที่
ตัดไม่ได้

ของทั่ว ๆ ไป

ลักษณะปลายใบมีดของรุ่น

สิ่งที่ทำให้ คีมตัดพลาสติกของ KEIBA
แตกต่างจากทั่ว ๆ ไป

คีมตัดพลาสติก (รุ่นบาง)

ปลายมีดบางละเอียด เหมาะสำหรับตัดในที่แคบ ๆ

ปลายมีดบาง เล็กกว่าคีมตัดพลาสติกรุ่นอื่น ๆ ที่เคยมีมา  พัฒนาขึ้นเพื่อ
การตัดในที่แคบ หรือที่ซึ่งเข้าถึงลำบาก  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด
งาน stained glass (กระจกสี)

ความยาวใบมีดต่อเนื่องถึงบริเวณโคนมีด
จึงสามารถตัดได้ตั้งแต่บริเวณปลายจนถึงโคน

KEIBA  คีมตัดพลาสติก

PLASTIC CUTTING PLIERS

ส่วนใบมีด

แบบมาตรฐาน

ลักษณะปลายใบมีดของรุ่น

แบบแบน

คีมตัดพลาสติก (มีน๊อตปรับปลายมีด)

มีน๊อตปรับที่บริเวณปลายมีดเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

คีดตัดพลาสติกมี stopper (ปรับได้) ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนเพื่อรักษาความ
คมของปลายมีด  และยังเหมาะอย่างยิ่งต่อการใช้ในงาน stained glass 
(กระจกสี)

cutting capacity บรรจุรหัสสินค้า

รหัสสินค้า cutting capacity บรรจุ

Note : ไม่สามารถใช้ตัดลวดประเภทเหล็กได้Note : ไม่สามารถใช้ตัดลวดประเภทเหล็กได้

คีมสำหรับใช้กับงานพลาสติก คีมที่มืออาชีพนิยม ครองตลาดอเมริกาเหนือเป็นอันดับ 1 มากว่า 30 ปี 

ลักษณะปลายใบมีดมี 2 แบบมาตรฐาน และแบบแบน

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก  ไม่เหมาะสำหรับการตัดเส้นลวด   มี
หลายแบบและขนาดให้เลือกใช้  มี coin spring ช่วยให้ปากกางได้ง่ายขึ้น
ผลิตจาก Vanadium Steel (MARUTOLLOY) 

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาท
ใช้กับพลาสติก

น้ำหนัก

ใช้กับพลาสติก

อัน/บาทน้ำหนัก

-

-

-

-

KE-6501001

KE-6501002

KE-6501003

KE-6501005

-

KE-6501004

KE-6501012

KE-6501013 

*
*
*
*

1,020
1,040
1,080
1,300

*

1,160

1,020

1,080



Flat type (ตัดตรง)

รุ่น PL - 796 (90 ํ type)
เหมาะกับการตัด
แบบตั้งตรง

45 ํ type

45 ํ type

90 ํ type

ทำมุม 35 ํเพื่อการทำงานที่ยอดเยี่ยม

คีมสำหรับตัดพลาสติก ผลิตจากเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรงในการผลิตคีม
ตัดที่ตัดได้แม่นยำ ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน  ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปเฉพาะของ
KEIBA  ประสิทธิภาพล้ำเลิศ ด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ วัตถุดิบ, เทคโนโลยีการขึ้น
รูป และ Heat Treatment อันเยี่ยมยอด ที่เราขอรับประกันในคุณภาพ

Standard type

รุ่น 35 ํ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยตำแหน่งของ A,B,C ที่ขนานกันทั้ง 3 จุดทำให้ไม่รู้สึก
เมื่อยล้าเมื่อต้องใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน

มีทั้งแบบสำหรับท่านที่ถนัดมือซ้ายหรือมือขวาให้เลือกใช้

          ด้ามสีดำ
สำหรับท่านที่ถนัดขวา (R)

        ด้ามสีน้ำเงิน
สำหรับท่านที่ถนัดซ้าย (L)

35 ํ type

(ชนิด 35o)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1991

ทำมุม 35 ํ

คีมที่ถูกพัฒนาวิจัยให้เหมาะในการตัด โดยไม่ทำให้เมื่อยมือ
มีทั้งสำหรับท่านที่ถนัดมือซ้าย

     นี่คือคีมที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด  Ergonomics Design

 (การศึกษาผลกระทบต่อร่างกายผู้ใช้) พัฒนาให้สามารถจับใช้ได้อย่าง

ไม่ต้องฝืนและเป็นธรรมชาติ  ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการใช้งาน

ข้อมืออยู่ในท่าธรรมชาติ

ปลายมีด

ข้อมือ

ตำแหน่งทำงาน

รหัสสินค้า อัน/บาทอัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนักน้ำหนัก

ใช้กับพลาสติก ใช้กับพลาสติก

บรรจุ
cutting 
capacity บรรจุ

1,180

1,200

1,200

1,160

*

1,140

*

1,140
Note : ไม่สามารถใช้ตัดลวดประเภทเหล็กได้Note : ไม่สามารถใช้ตัดลวดประเภทเหล็กได้

cutting 
capacity

KEIBA คีมตัดพลาสติก ด้ามบาง
(ชนิด 45o และ 90o)

คีมตัดพลาสติกอันดับ 1 ที่สามารถ
รองรับงานได้ทุกรูปแบบ

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

KE-6501008

KE-6501009

KE-6501010

KE-6501011

-

KE-6501006

-

KE-6501007

KEIBA คีมตัดพลาสติก ด้ามบาง



Flat type (ตัดตรง)

รุ่น PL - 796 (90 ํ type)
เหมาะกับการตัด
แบบตั้งตรง

45 ํ type

45 ํ type

90 ํ type

ทำมุม 35 ํเพื่อการทำงานที่ยอดเยี่ยม

คีมสำหรับตัดพลาสติก ผลิตจากเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรงในการผลิตคีม
ตัดที่ตัดได้แม่นยำ ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน  ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปเฉพาะของ
KEIBA  ประสิทธิภาพล้ำเลิศ ด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ วัตถุดิบ, เทคโนโลยีการขึ้น
รูป และ Heat Treatment อันเยี่ยมยอด ที่เราขอรับประกันในคุณภาพ

Standard type

รุ่น 35 ํ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยตำแหน่งของ A,B,C ที่ขนานกันทั้ง 3 จุดทำให้ไม่รู้สึก
เมื่อยล้าเมื่อต้องใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน

มีทั้งแบบสำหรับท่านที่ถนัดมือซ้ายหรือมือขวาให้เลือกใช้

          ด้ามสีดำ
สำหรับท่านที่ถนัดขวา (R)

        ด้ามสีน้ำเงิน
สำหรับท่านที่ถนัดซ้าย (L)

35 ํ type

(ชนิด 35o)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1991

ทำมุม 35 ํ

คีมที่ถูกพัฒนาวิจัยให้เหมาะในการตัด โดยไม่ทำให้เมื่อยมือ
มีทั้งสำหรับท่านที่ถนัดมือซ้าย

     นี่คือคีมที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด  Ergonomics Design

 (การศึกษาผลกระทบต่อร่างกายผู้ใช้) พัฒนาให้สามารถจับใช้ได้อย่าง

ไม่ต้องฝืนและเป็นธรรมชาติ  ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการใช้งาน

ข้อมืออยู่ในท่าธรรมชาติ

ปลายมีด

ข้อมือ

ตำแหน่งทำงาน

รหัสสินค้า อัน/บาทอัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนักน้ำหนัก

ใช้กับพลาสติก ใช้กับพลาสติก

บรรจุ
cutting 
capacity บรรจุ

1,180

1,200

1,200

1,160

*

1,140

*

1,140
Note : ไม่สามารถใช้ตัดลวดประเภทเหล็กได้Note : ไม่สามารถใช้ตัดลวดประเภทเหล็กได้

cutting 
capacity

KEIBA คีมตัดพลาสติก ด้ามบาง
(ชนิด 45o และ 90o)

คีมตัดพลาสติกอันดับ 1 ที่สามารถ
รองรับงานได้ทุกรูปแบบ

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

KE-6501008

KE-6501009

KE-6501010

KE-6501011

-

KE-6501006

-

KE-6501007

KEIBA คีมตัดพลาสติก ด้ามบาง



คีมสำหรับงานหนัก

สามารถใช้ตัดเส้นลวดแข็งได้
คีมสำหรับใช้ตัดเส้นลวดโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาตรฐาน JIS  ปลายมีดสามารถ
ใช้ตัดได้ทั้งเส้นลวดแข็งหรือบาง  ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาจากประสบการณ์
อันยาวนาน ทำให้มั่นใจได้ในความคมและการทำมุมของมีดที่เหมาะเจาะ  
ความเที่ยงตรงของเครื่องจักรที่ใช้ และเทคโนโลยีการขึ้นรูปนี่เอง ที่ทำให้ 
KEIBA เป็นเครื่องมือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

มี coil spring

มี coil spring

คีมสำหรับงานหนัก (สำหรับตัดสายเปียโน)

                                           คีมสำหรับงานหนัก ซึ่งได้รับความนิยมในตลาดยุโรปมานาน เป็นเครื่องมือ
สำหรับใช้งานในการตัดโดยเฉพาะ  และยังถูกออกแบบใช้สามารถตัด

เส้นลวดที่มีความแข็ง เช่น สายเปียโนได้ (SWP - B)

รุ่นสำหรับตลาดยุโรป  สามารถใช้ตัดสายเปียโนได้

รหัสสินค้า

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาท

อัน/บาท

น้ำหนัก

น้ำหนัก

cutting capacity

บรรจุรหัสสินค้า

cutting capacity
บรรจุ

*

670

*

*

900

960

-

KE-6201001

-

-

KE-6201005

KE-6101006

- -

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

สายเปียโน ลวดอ่อน

KEIBA  คีมปากเฉียง ด้ามบาง

∅



คีมสำหรับงานหนัก

สามารถใช้ตัดเส้นลวดแข็งได้
คีมสำหรับใช้ตัดเส้นลวดโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาตรฐาน JIS  ปลายมีดสามารถ
ใช้ตัดได้ทั้งเส้นลวดแข็งหรือบาง  ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาจากประสบการณ์
อันยาวนาน ทำให้มั่นใจได้ในความคมและการทำมุมของมีดที่เหมาะเจาะ  
ความเที่ยงตรงของเครื่องจักรที่ใช้ และเทคโนโลยีการขึ้นรูปนี่เอง ที่ทำให้ 
KEIBA เป็นเครื่องมือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

มี coil spring

มี coil spring

คีมสำหรับงานหนัก (สำหรับตัดสายเปียโน)

                                           คีมสำหรับงานหนัก ซึ่งได้รับความนิยมในตลาดยุโรปมานาน เป็นเครื่องมือ
สำหรับใช้งานในการตัดโดยเฉพาะ  และยังถูกออกแบบใช้สามารถตัด

เส้นลวดที่มีความแข็ง เช่น สายเปียโนได้ (SWP - B)

รุ่นสำหรับตลาดยุโรป  สามารถใช้ตัดสายเปียโนได้

รหัสสินค้า

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาท

อัน/บาท

น้ำหนัก

น้ำหนัก

cutting capacity

บรรจุรหัสสินค้า

cutting capacity
บรรจุ

*

670

*

*

900

960

-

KE-6201001

-

-

KE-6201005

KE-6101006

- -

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

สายเปียโน ลวดอ่อน

KEIBA  คีมปากเฉียง ด้ามบาง

∅



      คีมตัดตะปูทั้งแบบ Europe-type (E-806) และ America-type (E-816, E-827, E-828)

ด้วยการวิจัยออกแบบ เปลี่ยนรูปทรง ถึง 3 ครั้ง ได้ออกแบบให้ fulcrum กับ cutting edge

มีระยะความห่างใกล้กันมากขึ้น ทำให้ตัดได้ง่ายและสะดวกในการตัดตะปูที่ตอก

อยู่บนกำแพง   สามารถใช้ตัดวัตถุทั่วไปจนถึงขนาด 2.6mm และ

3.2mm   เพ่ิมพลังการตัดมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมที่เคยมีมา

ใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานก่อสร้าง กว่า 15 ประเทศทั่วโลก!!

น้ำหนัก บรรจุ

คีมที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิค และอุตสาหกรรม
Tele - Communication มาเป็นเวลานาน  เพิ่มประสิทธิภาพในการปลอก
สายไฟ, ถอดลวดเย็บด้วยขนาดและมุมของหัวคีม ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ
ที่ด้านล่างของใบมีดมีรูขนาด ∅ 1.2mm และ 1.8mm สำหรับใช้ปลอกสายไฟ
และใหม่ล่าสุด N-214 (4”) ขนาดใหม่ที่เหมาะมือ จับได้แน่นกระชับ

DIAGONAL CUTTING NIPPER (H Rang)

ทำมุมเพื่อการทำงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

END CUTTING NIPPER

ใบมีดคมกริบ ไม่ทำให้เส้นลวดรุ่ย

WIRE CUTTER

คีมที่ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต  และการขึ้นรูป

อย่างพิถีพิถัน คุณภาพในการตัดสูงด้วยมุมและความคม

ที่พัฒนาจากประสบการณ์อันยาวนาน  มีระบบล็อค

 เพียงปลดล็อค  คีมจะกางออกอัตโนมัติ

อัน/บาท
 cutting capacity

รหัสสินค้า

บรรจุ อัน/บาท
cutting capacity

รหัสสินค้า

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

730

*

1,020

1,060

1,820

KE-6601001

-

KE-6601002

KE-6601003

KE-7501001

820

840

910

KE-6301001

KE-6301002

KE-6301003

ลวดเหล็ก ลวดทองแดง

∅

∅

KEIBA คีมตัดลวดKEIBA คีมตัดตะปู

น้ำหนัก

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน (ลวด) (เหล็ก) (ลวดแข็ง)

KEIBA  คีมปอกสายด้ามบาง



      คีมตัดตะปูทั้งแบบ Europe-type (E-806) และ America-type (E-816, E-827, E-828)

ด้วยการวิจัยออกแบบ เปลี่ยนรูปทรง ถึง 3 ครั้ง ได้ออกแบบให้ fulcrum กับ cutting edge

มีระยะความห่างใกล้กันมากขึ้น ทำให้ตัดได้ง่ายและสะดวกในการตัดตะปูที่ตอก

อยู่บนกำแพง   สามารถใช้ตัดวัตถุทั่วไปจนถึงขนาด 2.6mm และ

3.2mm   เพ่ิมพลังการตัดมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมที่เคยมีมา

ใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานก่อสร้าง กว่า 15 ประเทศทั่วโลก!!

น้ำหนัก บรรจุ

คีมที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิค และอุตสาหกรรม
Tele - Communication มาเป็นเวลานาน  เพิ่มประสิทธิภาพในการปลอก
สายไฟ, ถอดลวดเย็บด้วยขนาดและมุมของหัวคีม ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ
ที่ด้านล่างของใบมีดมีรูขนาด ∅ 1.2mm และ 1.8mm สำหรับใช้ปลอกสายไฟ
และใหม่ล่าสุด N-214 (4”) ขนาดใหม่ที่เหมาะมือ จับได้แน่นกระชับ

DIAGONAL CUTTING NIPPER (H Rang)

ทำมุมเพื่อการทำงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

END CUTTING NIPPER

ใบมีดคมกริบ ไม่ทำให้เส้นลวดรุ่ย

WIRE CUTTER

คีมที่ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต  และการขึ้นรูป

อย่างพิถีพิถัน คุณภาพในการตัดสูงด้วยมุมและความคม

ที่พัฒนาจากประสบการณ์อันยาวนาน  มีระบบล็อค

 เพียงปลดล็อค  คีมจะกางออกอัตโนมัติ

อัน/บาท
 cutting capacity

รหัสสินค้า

บรรจุ อัน/บาท
cutting capacity

รหัสสินค้า

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

730

*

1,020

1,060

1,820

KE-6601001

-

KE-6601002

KE-6601003

KE-7501001

820

840

910

KE-6301001

KE-6301002

KE-6301003

ลวดเหล็ก ลวดทองแดง

∅

∅

KEIBA คีมตัดลวดKEIBA คีมตัดตะปู

น้ำหนัก

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน (ลวด) (เหล็ก) (ลวดแข็ง)

KEIBA  คีมปอกสายด้ามบาง



KEIBA POWER - UP SERIES

ประหยัดแรง เหมาะสำหรับผู้หญิง หรือคนสูงอายุ
ปัจจุบันในงานฝีมือหรือการจัดดอกไม้มีการนำเส้นลวด หรือสายเปียโนเข้ามาใช้ในการ
ประดิษฐ์ชิ้นงาน  แต่ก็ต้องใช้แรงในการตัดมาก เราจึงพัฒนา POWER - UR SERIES
ขึ้นมาเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ   เพื่อใช้ตัดวัสดุที่แข็ง ด้วยแรงบีบที่น้อยลงแต่พลังใน
การตัดมากขึ้น 2 เท่า

power-up 2 เท่า

ดังตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นคีมทั่วไปต้องใช้แรงในการ
ตัด 10 kg. แต่เราสามารถลดเหลือแค่่ 5 kg.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1986 และ 1988

รหัสสินค้า

KE-6008001

-

อัน / บาท

1,280

Cutting Capacity

ลวดอ่อน บรรจุลวดเหล็ก

KEIBA  คีมปากเฉียง รุ่นผ่อนแรง

น้ำหนัก

ด้าม มีให้เลือก 2 สี สีแดงและสีเทา

KE-6203001

-
*

*

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design และ
Long-Live Design Award ในปี 1997 และ 1999

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Design of
the year Silver Award ในปี 1986

1,230

Power Combi 65

เบา, ประหยัดแรง, ใช้สะดวก (เบากว่าเดิม 30%)

KEIBA  คีมปากเฉียง รุ่นผ่อนแรง

ด้วยความรู้และประสบการณ์กว่า 80 ปี การคัดเลือกวัสดุประกอบกับเทคโนโลยีใหม่

ล่าสุด ทำให้ได้ Power Conbi ที่เบา แต่ทรงพลัง  พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดว่าเครื่อง

มือต้องให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งเดียวกับมือ  เราขอรับประกันว่าคุณต้องพอ

ใจในพลัง  และความสะดวกสบายในการใช้งาน

เมื่อเทียบกับคีม JIS Type  ขนาดเดียวกัน

JIS Type

Power Combi

ใช้แรงเพียงแค่ 1 ใน 3  แต่พลังการตัดเท่าเดิม

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1990

รหัสสินค้า

KE-6004004
-

KE-6004005
-

อัน / บาท

820

*

860

*

Cutting Capacity

ลวดอ่อน บรรจุลวดเหล็กน้ำหนัก
∅ ∅

สีเทา สีแดง

สีเทา สีแดง



KEIBA POWER - UP SERIES

ประหยัดแรง เหมาะสำหรับผู้หญิง หรือคนสูงอายุ
ปัจจุบันในงานฝีมือหรือการจัดดอกไม้มีการนำเส้นลวด หรือสายเปียโนเข้ามาใช้ในการ
ประดิษฐ์ชิ้นงาน  แต่ก็ต้องใช้แรงในการตัดมาก เราจึงพัฒนา POWER - UR SERIES
ขึ้นมาเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ   เพื่อใช้ตัดวัสดุที่แข็ง ด้วยแรงบีบที่น้อยลงแต่พลังใน
การตัดมากขึ้น 2 เท่า

power-up 2 เท่า

ดังตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นคีมทั่วไปต้องใช้แรงในการ
ตัด 10 kg. แต่เราสามารถลดเหลือแค่่ 5 kg.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1986 และ 1988

รหัสสินค้า

KE-6008001

-

อัน / บาท

1,280

Cutting Capacity

ลวดอ่อน บรรจุลวดเหล็ก

KEIBA  คีมปากเฉียง รุ่นผ่อนแรง

น้ำหนัก

ด้าม มีให้เลือก 2 สี สีแดงและสีเทา

KE-6203001

-
*

*

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design และ
Long-Live Design Award ในปี 1997 และ 1999

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Design of
the year Silver Award ในปี 1986

1,230

Power Combi 65

เบา, ประหยัดแรง, ใช้สะดวก (เบากว่าเดิม 30%)

KEIBA  คีมปากเฉียง รุ่นผ่อนแรง

ด้วยความรู้และประสบการณ์กว่า 80 ปี การคัดเลือกวัสดุประกอบกับเทคโนโลยีใหม่

ล่าสุด ทำให้ได้ Power Conbi ที่เบา แต่ทรงพลัง  พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดว่าเครื่อง

มือต้องให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งเดียวกับมือ  เราขอรับประกันว่าคุณต้องพอ

ใจในพลัง  และความสะดวกสบายในการใช้งาน

เมื่อเทียบกับคีม JIS Type  ขนาดเดียวกัน

JIS Type

Power Combi

ใช้แรงเพียงแค่ 1 ใน 3  แต่พลังการตัดเท่าเดิม

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1990

รหัสสินค้า

KE-6004004
-

KE-6004005
-

อัน / บาท

820

*

860

*

Cutting Capacity

ลวดอ่อน บรรจุลวดเหล็กน้ำหนัก
∅ ∅

สีเทา สีแดง

สีเทา สีแดง



สะดวกด้วย Crimping
Function รุ่น AT-168 มี
Crimping Function ช่วย
ประหยัดแรง
 

KEIBA คีมปากจิ้งจก ด้ามแดง
(ใช้กับไฟฟ้า)  

มั่นคง ปลอดภัย จับได้มั่น
ไม่ลื่นมือ 
ด้ามจับผลิตจาก PVC ที่บางเบา จับได้มั่นไม่ลื่น แม้จะใส่ถุงมือในการใช้
งาน  เป็นที่ไว้วางใจของมืออาชีพมาเป็นเวลานาน

ส่วนปลาย

KEIBA คีมปากจิ้งจก ด้ามแดง
(European Type)  

cutting capacity

แสนสะดวกกับ European Type ที่สามารถ
ใช้ได้สารพัดประโยชน์           

สะดวกด้วยลักษณะการตัดด้านข้าง

ทำให้สะดวกในการตัดเส้นลวด ที่แข็งหรือ

ตะปูช่วยประหยัดแรงในการตัดจนคุณต้อง

ทึ่ง

ตำแหน่งที่ใช้จับน๊อตเวลาขันมีรอยหยัก ช่วย

ให้ขันได้อย่างง่ายดายเหมาะในการใช้งาน

รหัสสินค้า อัน/บาทน้ำหนัก บรรจุ

อัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนัก บรรจุ

รุ่นยุโรป โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ได้รับความนิยมทั้งมืออาชีพและในครัวเรือน  

ด้วยน้ำหนักที่เบากว่ารุ่น JIS standard แต่การใช้ประโยชน์การทำงานเหมือนกัน  

ด้ามผลิตจาก PVC คุณภาพ มีความปลอดภัยสูงในการทำงาน

H หมายถึง ด้านจับขึ้นรูป

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

KE-6001004
KE-6001005
KE-6001006
KE-6001001
KE-6001002
KE-6001003

*

*

*

*

*

*

1,200

-

-

-

-

-

-

KE-6007002

940
1,010
1,070
800
850
930

SIDE CUTTING PLIERS
Function การทำงานชั้นยอดด้วย Serration Processed ที่ช่วยให้
คุณตัด, ดัดและจับชิ้นงานได้แม่นยำ

เราคือผู้ผลิตคีมที่มีความเที่ยงตรงและมีคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดของประเทศ คีมปากจิ้งจกย้ำหัวสายของ KEIBA ผ่าน
กระบวนการที่พิถีพิถันกว่า 50 ขั้นตอน   โดยช่างผู้ชำนาญและผ่านประสบการณ์อันสืบเนื่องต่อกันมานานและยังคง
รักษามาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่า JIS standard คีมของ KEIBA ใช้งานได้ดีเยี่ยมในการตัดเส้นลวด ได้ตั้งแต่
∅ 0.3 mm  จนถึงเส้นลวดหนา

จับได้มั่นด้วย Serration
Processed ที่ปลาย

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

cutting capacity
ลวดแข็ง ลวดอ่อน

KEIBA คีมปากจิ้งจกย้ำหัวสาย

∅

∅



สะดวกด้วย Crimping
Function รุ่น AT-168 มี
Crimping Function ช่วย
ประหยัดแรง
 

KEIBA คีมปากจิ้งจก ด้ามแดง
(ใช้กับไฟฟ้า)  

มั่นคง ปลอดภัย จับได้มั่น
ไม่ลื่นมือ 
ด้ามจับผลิตจาก PVC ที่บางเบา จับได้มั่นไม่ลื่น แม้จะใส่ถุงมือในการใช้
งาน  เป็นที่ไว้วางใจของมืออาชีพมาเป็นเวลานาน

ส่วนปลาย

KEIBA คีมปากจิ้งจก ด้ามแดง
(European Type)  

cutting capacity

แสนสะดวกกับ European Type ที่สามารถ
ใช้ได้สารพัดประโยชน์           

สะดวกด้วยลักษณะการตัดด้านข้าง

ทำให้สะดวกในการตัดเส้นลวด ที่แข็งหรือ

ตะปูช่วยประหยัดแรงในการตัดจนคุณต้อง

ทึ่ง

ตำแหน่งที่ใช้จับน๊อตเวลาขันมีรอยหยัก ช่วย

ให้ขันได้อย่างง่ายดายเหมาะในการใช้งาน

รหัสสินค้า อัน/บาทน้ำหนัก บรรจุ

อัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนัก บรรจุ

รุ่นยุโรป โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ได้รับความนิยมทั้งมืออาชีพและในครัวเรือน  

ด้วยน้ำหนักที่เบากว่ารุ่น JIS standard แต่การใช้ประโยชน์การทำงานเหมือนกัน  

ด้ามผลิตจาก PVC คุณภาพ มีความปลอดภัยสูงในการทำงาน

H หมายถึง ด้านจับขึ้นรูป

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

KE-6001004
KE-6001005
KE-6001006
KE-6001001
KE-6001002
KE-6001003

*

*

*

*

*

*

1,200

-

-

-

-

-

-

KE-6007002

940
1,010
1,070
800
850
930

SIDE CUTTING PLIERS
Function การทำงานชั้นยอดด้วย Serration Processed ที่ช่วยให้
คุณตัด, ดัดและจับชิ้นงานได้แม่นยำ

เราคือผู้ผลิตคีมที่มีความเที่ยงตรงและมีคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดของประเทศ คีมปากจิ้งจกย้ำหัวสายของ KEIBA ผ่าน
กระบวนการที่พิถีพิถันกว่า 50 ขั้นตอน   โดยช่างผู้ชำนาญและผ่านประสบการณ์อันสืบเนื่องต่อกันมานานและยังคง
รักษามาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่า JIS standard คีมของ KEIBA ใช้งานได้ดีเยี่ยมในการตัดเส้นลวด ได้ตั้งแต่
∅ 0.3 mm  จนถึงเส้นลวดหนา

จับได้มั่นด้วย Serration
Processed ที่ปลาย

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

cutting capacity
ลวดแข็ง ลวดอ่อน

KEIBA คีมปากจิ้งจกย้ำหัวสาย

∅

∅



พลังแรง, ใช้ง่าย  สามารถตัด V.V.F. (เคเบิ้ล 3 สาย) ภายในครั้งเดียว

KEIBA  คีมปากจิ้งจก ด้ามเหลือง

Hi-Leverage  Pliers  (KEIBA  alpha)

ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่พัฒนามาตลอด 80 ปี  เราออกแบบให้ fulcrum กับฐาน cutting edge มีระยะห่างกัน
น้อยกว่าคีม JIS รุ่นก่อนๆ  ทำให้ประสิทธิภาพทำงานได้ดีขึ้น แต่ใช้แรงในการตัดลดลง และสามารถตัดเส้น
ลวด VA ชนิด 3 สายได้ ภายในการตัดครั้งเดียว   นอกจากนี้ ยังคงความแข็งแรง และปลอดภัยจากระบบ
การผลิตที่ควบคุมอุณหภูมิ โดยการ induction heated blades (HRc 61-64)

ความยาวของใบมีด
สามารถตัด V.V.F.
(เคเบิ้ล 3 สาย) ได้
ภายในครั้งเดียว

ระยะห่างระหว่างฐาน cutting edge
กับ fulcrum เพียงแค่ 8 mm  ทำให้
เพิ่มพลังในการตัดถึง 2 เท่า โดยลด
แรงที่ต้องใช้ เหลือเพียง 50%

สามารถตัด V.V.F. (เคเบิ้ล 3 สาย)
ได้ภายในการตัดครั้งเดียว

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1996 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1997 และ 1998

คือ ยี่ห้อเครื่องมือที่มีความทนทานสูง  พัฒนาร่วมกับ Niigata Hand Tool Association

ประแจเลื่อน
คีมปากขยาย
คีม
คีมตัด
คีมปากยาว
ปากกาตัวซี
ไขควง
ด้ามฟรี
ปากตาย
แหวนข้างปากตาย
ประแจแหวน

คีมที่มีความทนทานเป็นเลิศ, เบา และไม่เป็นสนิม

ALUMINUM HAND TOOL

KEIBA

ผลิตจากวัตถุดิบที่มีความแข็งแรง แต่น้ำหนักเบา  เป็นวัตถุดิบเดียวกับที่ใช้ประกอบ

เครื่องบิน  ส่วนปากคีม เป็นสแตนเลส ที่ผ่านกระบวนการ  Heat Treatment

ไม่เป็นสนิม เพื่อการใช้งานที่ทนทานมากขึ้น  เป็นเครื่องมือที่เหมาะจะ

ใช้งานในที่สูง  มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาทรหัสสินค้า บรรจุ

*

*

1,150

1,200

1,320  

-

-

KE-6002001

KE-6002002

KE-6007001

น้ำหนัก ลวดแข็ง ลวดอ่อน

cutting capacity

น้ำหนัก
cutting

capacity บรรจุ

Soft Copper Wire

อัน/บาทรหัสสินค้า

*

*

*

*

-

-

-

-

∅

ฐานcutting
edge

fulcrum



พลังแรง, ใช้ง่าย  สามารถตัด V.V.F. (เคเบิ้ล 3 สาย) ภายในครั้งเดียว

KEIBA  คีมปากจิ้งจก ด้ามเหลือง

Hi-Leverage  Pliers  (KEIBA  alpha)

ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่พัฒนามาตลอด 80 ปี  เราออกแบบให้ fulcrum กับฐาน cutting edge มีระยะห่างกัน
น้อยกว่าคีม JIS รุ่นก่อนๆ  ทำให้ประสิทธิภาพทำงานได้ดีขึ้น แต่ใช้แรงในการตัดลดลง และสามารถตัดเส้น
ลวด VA ชนิด 3 สายได้ ภายในการตัดครั้งเดียว   นอกจากนี้ ยังคงความแข็งแรง และปลอดภัยจากระบบ
การผลิตที่ควบคุมอุณหภูมิ โดยการ induction heated blades (HRc 61-64)

ความยาวของใบมีด
สามารถตัด V.V.F.
(เคเบิ้ล 3 สาย) ได้
ภายในครั้งเดียว

ระยะห่างระหว่างฐาน cutting edge
กับ fulcrum เพียงแค่ 8 mm  ทำให้
เพิ่มพลังในการตัดถึง 2 เท่า โดยลด
แรงที่ต้องใช้ เหลือเพียง 50%

สามารถตัด V.V.F. (เคเบิ้ล 3 สาย)
ได้ภายในการตัดครั้งเดียว

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1996 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1997 และ 1998

คือ ยี่ห้อเครื่องมือที่มีความทนทานสูง  พัฒนาร่วมกับ Niigata Hand Tool Association

ประแจเลื่อน
คีมปากขยาย
คีม
คีมตัด
คีมปากยาว
ปากกาตัวซี
ไขควง
ด้ามฟรี
ปากตาย
แหวนข้างปากตาย
ประแจแหวน

คีมที่มีความทนทานเป็นเลิศ, เบา และไม่เป็นสนิม

ALUMINUM HAND TOOL

KEIBA

ผลิตจากวัตถุดิบที่มีความแข็งแรง แต่น้ำหนักเบา  เป็นวัตถุดิบเดียวกับที่ใช้ประกอบ

เครื่องบิน  ส่วนปากคีม เป็นสแตนเลส ที่ผ่านกระบวนการ  Heat Treatment

ไม่เป็นสนิม เพื่อการใช้งานที่ทนทานมากขึ้น  เป็นเครื่องมือที่เหมาะจะ

ใช้งานในที่สูง  มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาทรหัสสินค้า บรรจุ

*

*

1,150

1,200

1,320  

-

-

KE-6002001

KE-6002002

KE-6007001

น้ำหนัก ลวดแข็ง ลวดอ่อน

cutting capacity

น้ำหนัก
cutting

capacity บรรจุ

Soft Copper Wire

อัน/บาทรหัสสินค้า

*

*

*

*

-

-

-

-

∅

ฐานcutting
edge

fulcrum



บรรจุ
cutting capacity

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง, แข็งแรงทนทาน, ใช้ได้สารพัดประโยชน์

KEIBA  คีมปากแหลม ด้ามบาง

ปลายแหลม สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ  ออกแบบมาเพื่องานหนัก จึงมีความทนทานในการใช้งานสูง

ลวดลายฟันปลาบริเวณปลาย  ช่วยให้สะดวกในการตัดและปลอกลวดสายไฟ       เราพิถีพิถันในการผลิต

ปลายคีม โดยการควบคุมความร้อน เพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งทนทาน  คีมปากแหลมของเราจึงเป็นที่นิยม

ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ

EUROPEAN Type  ที่ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด

KEIBA  คีมปากแหลม ปลายงอ ด้ามบาง

EUROPEAN TYPE LONG NOSE CUTTING PLIERS

คีมปากแหลม  รูปแบบเฉพาะตัวที่พัฒนาตามความต้องการของตลาดยุโรป

ผลิตด้วยเหล็ก Chrome Vanadium Alloy  ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย

ซึ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  นี่คือเครื่องมือสำหรับมืออาชีพอย่างแท้จริง

คีมปากยาว ไม่มี cutting blades

อัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนัก

อัน/บาท

cutting capacity

บรรจุรหัสสินค้า

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

ลวดแข็ง ลวดอ่อนน้ำหนัก

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

*

*

*

980

*

1,140

-

-

-

KE-6102001

-

KE-6102002

-
KE-6101001
KE-6101002
KE-6101003

-
KE-6101004
KE-6101005

*

670

690

930

*

690

760

LONG NOSE SIDE CUTTING PLIERS

∅

∅



บรรจุ
cutting capacity

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง, แข็งแรงทนทาน, ใช้ได้สารพัดประโยชน์

KEIBA  คีมปากแหลม ด้ามบาง

ปลายแหลม สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ  ออกแบบมาเพื่องานหนัก จึงมีความทนทานในการใช้งานสูง

ลวดลายฟันปลาบริเวณปลาย  ช่วยให้สะดวกในการตัดและปลอกลวดสายไฟ       เราพิถีพิถันในการผลิต

ปลายคีม โดยการควบคุมความร้อน เพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งทนทาน  คีมปากแหลมของเราจึงเป็นที่นิยม

ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ

EUROPEAN Type  ที่ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด

KEIBA  คีมปากแหลม ปลายงอ ด้ามบาง

EUROPEAN TYPE LONG NOSE CUTTING PLIERS

คีมปากแหลม  รูปแบบเฉพาะตัวที่พัฒนาตามความต้องการของตลาดยุโรป

ผลิตด้วยเหล็ก Chrome Vanadium Alloy  ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย

ซึ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  นี่คือเครื่องมือสำหรับมืออาชีพอย่างแท้จริง

คีมปากยาว ไม่มี cutting blades

อัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนัก

อัน/บาท

cutting capacity

บรรจุรหัสสินค้า

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

ลวดแข็ง ลวดอ่อนน้ำหนัก

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

*

*

*

980

*

1,140

-

-

-

KE-6102001

-

KE-6102002

-
KE-6101001
KE-6101002
KE-6101003

-
KE-6101004
KE-6101005

*

670

690

930

*

690

760

LONG NOSE SIDE CUTTING PLIERS

∅

∅



AC CORD VVF CORD
COAXIAL
CABLE

2. ใช้ปลายบนสุดในการตัด
    สาย cable

WIRE STRIPPER (สำหรับไวนิลคอร์ด) V.V.F. KEIBA PROFESSIONAL

KEIBA  คีมปอกสาย

TV ANTENNA CABLE

เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานต่อสายไฟ,  งานเสาโทรทัศน์

ใช้ปลอกสาย 2 เส้นได้ในเวลาเดียวกัน

เป็นคีมปอกสายที่มีขนาดเล็ก, นำ้หนักเบาและง่ายต่อการใช้
งาน สามารถลอกปลอกสาย AC ได้ทั้ง 2 เส้นพร้อมกัน เป็น
การออกแบบของ KEIBA ที่ไม่มีที่ไหนในโลก ใช้ได้กับขนาด
0.5 - 1.25mm.และใช้ได้กับสายชนิดอื่นๆและ DC cords ด้วย

ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับใช้กับสาย V.V.F. cable โดย
เฉพาะทำให้ปลอกเปลือกสายภายนอกได้ง่ายขึ้นและมี
น้ำหนักเบาเพียงแค่ 140 g. 
(ใช้กับสาย V.V.F. 2 หรือ 3 สาย   1.6 - 2 mm.)

ไม่ทำให้เกิดคลื่นรบกวนปลอดภัย, เที่ยงตรง และรวดเร็ว
สามาถใช้ปลอกสาย coaxial cables 5C-2V JIS standard
ได้อย่างปราณีต  รับประกันได้ว่าไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่อง
เสียงรบกวนจากการติดตั้ง TV

1. ใส่สายไฟเข้าไปในรูทั้งสอง
2. บีบ handle และหักงอสาย
   ไฟไปมาซ้ายขวา
3. ดึงปลอกสายไฟออกมาได้ 
   อย่างสวยงาม

วิธีใช้ วิธีใช้ วิธีใช้

4. หลังจากปลอกสายแล้ว
   สามารถแยกสายได้

1. กรีดปลอกสายไฟตามแนวตั้ง

2. ตัดสายไฟ2หรือ3สายด้วย
   ใบมีดแต่ละอันตามแนวนอน

4. สายภายในใช้นิ้วโป่้งช่วย
   จะทำให้ปลอกผิวได้อย่าง
   ง่ายดาย

3. แค่นี้ก็สามารถปลอกเปลือก
   นอกออกได้

1. ใช้ใบมีดคีบสาย coaxial cable
   สายอื่นนอกเหนือจาก JIS ให้
   ใช้ใบมีดล่างเคลื่อนมือหน้าหลัง
   180 ํ เพื่อทำการปลอกเปลือก
   ของสายด้านนอกออก

คีมตัดสายเคเบิ้ลสำหรับตัด fiber cable ที่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร telecommunication รุ่น OC-559T ใช้สำหรับตัด 12 
core cable รวมทั้งสามารถใช้ตัด tention member (1.6mm   ) ได้ด้วย   ใบมีดทังสแตนสามารถถอดเปลี่ยนได้ 
ช่วยให้คุณประหยัดเป็นครั้งแรกของโลก  รุ่น OC-55 IT (type II) ใช้ตัด fiber cable (23mm   )  ตัวคีมผลิตจาก
aluminum alloy น้ำหนักเบา ความทนทานสูง  ซึ่งพัฒนาจากวัตถุโครงสร้างของเครื่องบินพิเศษไม่มีที่ใดในโลก
ด้วย  ใบมีดที่สามารถถอดเปลี่ยนได้  ตัวด้ามสามารถปรับขนาดได้ 2 ขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ได้
อย่างง่ายดาย

อัน/บาทรหัสสินค้า

บรรจุใน hardy case

อัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนัก

KE-7601001

KE-7601002

-
-

KE-8001001
-

*

*

810

*

6,700
29,200

KEIBA คีมตัดสายเคเบิ้ล ปากคาร์ไบด์

∅

∅

∅

∅

∅

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design Award ในปี 1994

นำ้หนัก ความสามารถในการตัดจำนวน



AC CORD VVF CORD
COAXIAL
CABLE

2. ใช้ปลายบนสุดในการตัด
    สาย cable

WIRE STRIPPER (สำหรับไวนิลคอร์ด) V.V.F. KEIBA PROFESSIONAL

KEIBA  คีมปอกสาย

TV ANTENNA CABLE

เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานต่อสายไฟ,  งานเสาโทรทัศน์

ใช้ปลอกสาย 2 เส้นได้ในเวลาเดียวกัน

เป็นคีมปอกสายที่มีขนาดเล็ก, นำ้หนักเบาและง่ายต่อการใช้
งาน สามารถลอกปลอกสาย AC ได้ทั้ง 2 เส้นพร้อมกัน เป็น
การออกแบบของ KEIBA ที่ไม่มีที่ไหนในโลก ใช้ได้กับขนาด
0.5 - 1.25mm.และใช้ได้กับสายชนิดอื่นๆและ DC cords ด้วย

ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับใช้กับสาย V.V.F. cable โดย
เฉพาะทำให้ปลอกเปลือกสายภายนอกได้ง่ายขึ้นและมี
น้ำหนักเบาเพียงแค่ 140 g. 
(ใช้กับสาย V.V.F. 2 หรือ 3 สาย   1.6 - 2 mm.)

ไม่ทำให้เกิดคลื่นรบกวนปลอดภัย, เที่ยงตรง และรวดเร็ว
สามาถใช้ปลอกสาย coaxial cables 5C-2V JIS standard
ได้อย่างปราณีต  รับประกันได้ว่าไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่อง
เสียงรบกวนจากการติดตั้ง TV

1. ใส่สายไฟเข้าไปในรูทั้งสอง
2. บีบ handle และหักงอสาย
   ไฟไปมาซ้ายขวา
3. ดึงปลอกสายไฟออกมาได้ 
   อย่างสวยงาม

วิธีใช้ วิธีใช้ วิธีใช้

4. หลังจากปลอกสายแล้ว
   สามารถแยกสายได้

1. กรีดปลอกสายไฟตามแนวตั้ง

2. ตัดสายไฟ2หรือ3สายด้วย
   ใบมีดแต่ละอันตามแนวนอน

4. สายภายในใช้นิ้วโป่้งช่วย
   จะทำให้ปลอกผิวได้อย่าง
   ง่ายดาย

3. แค่นี้ก็สามารถปลอกเปลือก
   นอกออกได้

1. ใช้ใบมีดคีบสาย coaxial cable
   สายอื่นนอกเหนือจาก JIS ให้
   ใช้ใบมีดล่างเคลื่อนมือหน้าหลัง
   180 ํ เพื่อทำการปลอกเปลือก
   ของสายด้านนอกออก

คีมตัดสายเคเบิ้ลสำหรับตัด fiber cable ที่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร telecommunication รุ่น OC-559T ใช้สำหรับตัด 12 
core cable รวมทั้งสามารถใช้ตัด tention member (1.6mm   ) ได้ด้วย   ใบมีดทังสแตนสามารถถอดเปลี่ยนได้ 
ช่วยให้คุณประหยัดเป็นครั้งแรกของโลก  รุ่น OC-55 IT (type II) ใช้ตัด fiber cable (23mm   )  ตัวคีมผลิตจาก
aluminum alloy น้ำหนักเบา ความทนทานสูง  ซึ่งพัฒนาจากวัตถุโครงสร้างของเครื่องบินพิเศษไม่มีที่ใดในโลก
ด้วย  ใบมีดที่สามารถถอดเปลี่ยนได้  ตัวด้ามสามารถปรับขนาดได้ 2 ขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ได้
อย่างง่ายดาย

อัน/บาทรหัสสินค้า

บรรจุใน hardy case

อัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนัก

KE-7601001

KE-7601002

-
-

KE-8001001
-

*

*

810

*

6,700
29,200

KEIBA คีมตัดสายเคเบิ้ล ปากคาร์ไบด์

∅

∅

∅

∅

∅

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design Award ในปี 1994

นำ้หนัก ความสามารถในการตัดจำนวน



อัน/บาท

standard type precision type

ส่วนปลายมี reverse-tapered ช่วยให้จับแหวนได้อย่างแม่นยำ

STARDARD CLAWS

size
ขนาดปลาย calws

size
ขนาดปลาย calws

PRECISION CLAWS

External
(straight)

External
(bent)

External
(flat)

Internal
(straight)

Internal
(bent)

ส่วนปากคีบ (แกน)
ปากคีบจะเปิดด้านนอกทำ
ให้จับชิ้นงานได้แน่น

ส่วนปากคีบ (หลุม)
ปากคีบจะเปิดด้านในทำ
ให้จับชิ้นงานได้แน่น

สำหรับหลุม(ตรง) สำหรับหลุม(งอ)

สำหรับรู

สำหรับแกน

สำหรับแกน(ตรง) สำหรับแกน(งอ)

รหัสสินค้า นำ้หนัก บรรจุขอบเขตการใช้

อัน/บาทรหัสสินค้า แกน รู
ขอบเขตการใช้

บรรจุน้ำหนัก

KE-6901001
KE-6902001
KE-6903001

KE-6701001

KE-6701002

KE-6701003

KE-6801001

KE-6801002

780

820

820

780

820

1,240

1,200

1,260

ใช้งานได้หลากหลายด้วย  รูปแบบส่วนปลายที่มีหลายแบบให้เลือก

เครื่องมือออกแบบพิเศษสำหรับใส่และถอด C-type ring มีทั้งแบบ External และ Internal ให้เลือก 2 
ชนิดและสามารถเปลี่ยน claw ให้เป็นแบบปากตรง และปากงอตามการใช้งาน  พิเศษด้วย reverse-
tapered claws ที่ช่วยให้จับแหวนได้อย่างแม่นยำ  อีกทั้งยังมี flat claws ให้เลือกใช้ส่วน claws 
ทั้งหมดทำจาก เหล็ก (SKS-3) คุณภาพความแข็งแกร่งเป็นเยี่ยม

Sanp Ring Pliers

ได้รับรางวัล Good Design Product ในปี 1986 จากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสหกรรมของประเทศญี่ปุ่นจากประเทศที่เข้าร่วม 7 
ประเทศ เป็นคีมถ่างแหวน, หนีบแหวนที่ฉีกแนวความคิดเดิมๆ แปลกใหม่ไม่มีในโลก  เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ 4 function ในการ fix

circlips internal external, straight และ bent ได้อย่างแม่นยำ (S-025, 2mm~9mm/S-026, 10mm~40mm/S-027, 20mm~55mm)

Sanp Ring Pliers  สำหรับชนิดแกน, หลุม

4 คุณสมบัติเด่นในหนึ่งเดียว ความแม่นยำที่ SNAP RING ขาดไม่ได้  

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ขนาดจะแตกต่างกันตามสีของด้าม

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1982 และปี 1990

(External)

(Internal)

(External)

(Internal)

KEIBA  คีมถ่างแหวน, คีมหนีบแหวน KEIBA  คีมถ่างแหวน  คีมหนีบแหวน



อัน/บาท

standard type precision type

ส่วนปลายมี reverse-tapered ช่วยให้จับแหวนได้อย่างแม่นยำ

STARDARD CLAWS

size
ขนาดปลาย calws

size
ขนาดปลาย calws

PRECISION CLAWS

External
(straight)

External
(bent)

External
(flat)

Internal
(straight)

Internal
(bent)

ส่วนปากคีบ (แกน)
ปากคีบจะเปิดด้านนอกทำ
ให้จับชิ้นงานได้แน่น

ส่วนปากคีบ (หลุม)
ปากคีบจะเปิดด้านในทำ
ให้จับชิ้นงานได้แน่น

สำหรับหลุม(ตรง) สำหรับหลุม(งอ)

สำหรับรู

สำหรับแกน

สำหรับแกน(ตรง) สำหรับแกน(งอ)

รหัสสินค้า นำ้หนัก บรรจุขอบเขตการใช้

อัน/บาทรหัสสินค้า แกน รู
ขอบเขตการใช้

บรรจุน้ำหนัก

KE-6901001
KE-6902001
KE-6903001

KE-6701001

KE-6701002

KE-6701003

KE-6801001

KE-6801002

780

820

820

780

820

1,240

1,200

1,260

ใช้งานได้หลากหลายด้วย  รูปแบบส่วนปลายที่มีหลายแบบให้เลือก

เครื่องมือออกแบบพิเศษสำหรับใส่และถอด C-type ring มีทั้งแบบ External และ Internal ให้เลือก 2 
ชนิดและสามารถเปลี่ยน claw ให้เป็นแบบปากตรง และปากงอตามการใช้งาน  พิเศษด้วย reverse-
tapered claws ที่ช่วยให้จับแหวนได้อย่างแม่นยำ  อีกทั้งยังมี flat claws ให้เลือกใช้ส่วน claws 
ทั้งหมดทำจาก เหล็ก (SKS-3) คุณภาพความแข็งแกร่งเป็นเยี่ยม

Sanp Ring Pliers

ได้รับรางวัล Good Design Product ในปี 1986 จากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสหกรรมของประเทศญี่ปุ่นจากประเทศที่เข้าร่วม 7 
ประเทศ เป็นคีมถ่างแหวน, หนีบแหวนที่ฉีกแนวความคิดเดิมๆ แปลกใหม่ไม่มีในโลก  เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ 4 function ในการ fix

circlips internal external, straight และ bent ได้อย่างแม่นยำ (S-025, 2mm~9mm/S-026, 10mm~40mm/S-027, 20mm~55mm)

Sanp Ring Pliers  สำหรับชนิดแกน, หลุม

4 คุณสมบัติเด่นในหนึ่งเดียว ความแม่นยำที่ SNAP RING ขาดไม่ได้  

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ขนาดจะแตกต่างกันตามสีของด้าม

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1982 และปี 1990

(External)

(Internal)

(External)

(Internal)

KEIBA  คีมถ่างแหวน, คีมหนีบแหวน KEIBA  คีมถ่างแหวน  คีมหนีบแหวน



บรรจุรหัสสินค้า

ปากตรง ปากเฉียง ปากนกแก้ว

มีระบบล็อคด้ามจับ (ได้ออกแบบเพื่อใช้งานจริง)
ตอนจะใช้งานปลดล็อคของด้ามจับปากคีมตัดจะเปิด
ออกหลังใช้งานให้ล็อคแล้วเก็บเข้าที่

สะดวกมากสำหรับงานไม้  เหมาะสำหรับ DO IT YOURSELF 

GLUING CLAMP (ตัวยึดจับ)  

ตัวยึดหรือเรียกว่า Hatagane เป็นเครื่องมือยึดที่ใช้กันจนเป็นที่คุ้นเคยในญี่ปุ่นมากว่า
ครึ่งศตวรรษ  จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการ Gluing

หรือการ Bonding Material การเชื่อม Material ทำให้แพร่หลาย
ไปยังงานซ่อมบ้าน, งานเฟอร์นิเจอร์ และ DIY ตัวหนีบเหมาะ

อย่างยิ่งสำหรับงานตัดและงานติดไม้

อัน/บาทบรรจุน้ำหนัก

ความสามารถในการตัด

อัน/บาทน้ำหนัก

มี plating สำเร็จรูป (M) และ standard part 2 ชนิด 

999

1,020

EX-8101014

EX-8101015

ลวดแข็ง ลวดเปียโน ลวดอ่อน

KE-7201001

KE-7201002

KE-7201003

KE-7201004

-

800
960

1,000
800

*

(M) No. ของ plating     ตัวอย่าง : GC-2210M

KEIBA  กรรไกรตัดเหล็กเส้น มินิ

ตัดสายเปียโนได้!
ทำจากวัสดุที่ดีที่สุดและผ่านการทดสอบ
ความร้อนสามาถตัดสายเปียโนได้ 
(สามารถตัดสายขนาด 2.3mm.    จนถึง
สายชนิดแข็ง 2.9 mm.  )∅

∅

∅

เครื่องมือนี้ทำจากวัสดุคุณภาพดี และได้ทำการ Heat Treatment ที่สมบูรณ์จน
สามารถตัดสายเปียโนได้  ในช่วงปี 80 เราได้ทำการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอีก 
จนได้ Head Liner ที่สมบูรณ์ นี่คือเครื่องมือมืออาชีพอย่างแท้จริง  ทำจาก
เหล็ก High Carbon ทั้งหมด  พร้อมระบบล็อคด้ามจับและสายคล้องมือ  
ปัจจุบันนี้เครื่องมือนี้สามารถใช้ประโยชน์ในหลากหลายลักษณะงาน

SMALL CLIPPER WITH HANDLE LOCK

สุดยอดของอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ทนต่อการใช้งาน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

รหัสสินค้า

ปากตรงหุ้มด้าม



บรรจุรหัสสินค้า

ปากตรง ปากเฉียง ปากนกแก้ว

มีระบบล็อคด้ามจับ (ได้ออกแบบเพื่อใช้งานจริง)
ตอนจะใช้งานปลดล็อคของด้ามจับปากคีมตัดจะเปิด
ออกหลังใช้งานให้ล็อคแล้วเก็บเข้าที่

สะดวกมากสำหรับงานไม้  เหมาะสำหรับ DO IT YOURSELF 

GLUING CLAMP (ตัวยึดจับ)  

ตัวยึดหรือเรียกว่า Hatagane เป็นเครื่องมือยึดที่ใช้กันจนเป็นที่คุ้นเคยในญี่ปุ่นมากว่า
ครึ่งศตวรรษ  จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการ Gluing

หรือการ Bonding Material การเชื่อม Material ทำให้แพร่หลาย
ไปยังงานซ่อมบ้าน, งานเฟอร์นิเจอร์ และ DIY ตัวหนีบเหมาะ

อย่างยิ่งสำหรับงานตัดและงานติดไม้

อัน/บาทบรรจุน้ำหนัก

ความสามารถในการตัด

อัน/บาทน้ำหนัก

มี plating สำเร็จรูป (M) และ standard part 2 ชนิด 

999

1,020

EX-8101014

EX-8101015

ลวดแข็ง ลวดเปียโน ลวดอ่อน

KE-7201001

KE-7201002

KE-7201003

KE-7201004

-

800
960

1,000
800

*

(M) No. ของ plating     ตัวอย่าง : GC-2210M

KEIBA  กรรไกรตัดเหล็กเส้น มินิ

ตัดสายเปียโนได้!
ทำจากวัสดุที่ดีที่สุดและผ่านการทดสอบ
ความร้อนสามาถตัดสายเปียโนได้ 
(สามารถตัดสายขนาด 2.3mm.    จนถึง
สายชนิดแข็ง 2.9 mm.  )∅

∅

∅

เครื่องมือนี้ทำจากวัสดุคุณภาพดี และได้ทำการ Heat Treatment ที่สมบูรณ์จน
สามารถตัดสายเปียโนได้  ในช่วงปี 80 เราได้ทำการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอีก 
จนได้ Head Liner ที่สมบูรณ์ นี่คือเครื่องมือมืออาชีพอย่างแท้จริง  ทำจาก
เหล็ก High Carbon ทั้งหมด  พร้อมระบบล็อคด้ามจับและสายคล้องมือ  
ปัจจุบันนี้เครื่องมือนี้สามารถใช้ประโยชน์ในหลากหลายลักษณะงาน

SMALL CLIPPER WITH HANDLE LOCK

สุดยอดของอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ทนต่อการใช้งาน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

รหัสสินค้า

ปากตรงหุ้มด้าม



Adjusterble Wrenches 
 oder made

ตัวจับหัวน๊อต

Open End Wrenches

Open End Wrenches 

[Lightool ปะแจน้ำหนักเบาเอกลักษณ์เฉพาะของ KEIBA]

LIGHTOOL คือ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้
ในหลายๆ อุตสหกรรม

KEIBA

LIGHTOOL คือ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้หลายๆ อุตสาหกรรม
มีน้ำหนักเบากว่าประแจเดิมถึง 20% แต่มีแรงบีบตาม JIS Standard   นิยาม 
ประจำศตวรรษ 21 ของเราคือ “ความเบา” ซึ่งเราจะพยายามพัฒนาเครื่องมือ
ให้มีความเบามากที่สุด

ปากกว้าง 29-32 mm

น้ำหนักเบาน้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา

สามารถใช้จับยึดเกลียว 6 เหลี่ยมได้กระชับ
สามารถทำงานได้แม้เอียง 25 ํ

ใช้งานได้สะดวกในที่ที่มือเข้าไปไม่ถึง

6pcs. set (พร้อมcase)

set

รหัสสินค้า สินค้าเดิม น้ำหนัก ความเบา บรรจุ อัน/บาท

- -

-

-

-

-

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ความกว้าง
ปาก 32 mm

บรรจุใน case

บรรจุใน case



Adjusterble Wrenches 
 oder made

ตัวจับหัวน๊อต

Open End Wrenches

Open End Wrenches 

[Lightool ปะแจน้ำหนักเบาเอกลักษณ์เฉพาะของ KEIBA]

LIGHTOOL คือ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้
ในหลายๆ อุตสหกรรม

KEIBA

LIGHTOOL คือ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้หลายๆ อุตสาหกรรม
มีน้ำหนักเบากว่าประแจเดิมถึง 20% แต่มีแรงบีบตาม JIS Standard   นิยาม 
ประจำศตวรรษ 21 ของเราคือ “ความเบา” ซึ่งเราจะพยายามพัฒนาเครื่องมือ
ให้มีความเบามากที่สุด

ปากกว้าง 29-32 mm

น้ำหนักเบาน้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา

สามารถใช้จับยึดเกลียว 6 เหลี่ยมได้กระชับ
สามารถทำงานได้แม้เอียง 25 ํ

ใช้งานได้สะดวกในที่ที่มือเข้าไปไม่ถึง

6pcs. set (พร้อมcase)

set

รหัสสินค้า สินค้าเดิม น้ำหนัก ความเบา บรรจุ อัน/บาท

- -

-

-

-

-

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ความกว้าง
ปาก 32 mm

บรรจุใน case

บรรจุใน case



อัน/บาทบรรจุ

ใหม่ ! คีมสำหรับตกแต่งบอนไซ
คีมแต่งบอนไซ “MIYABA” ประกอบด้วย 
“Eda-Patchin”(PAT) และ “Futosen-Patchin”
ซึ่งด้ามหุ้มด้วย Fluorine Resin

เหมาะสำหรับตัดกิ่งที่มีขนาด
เล็กสามารถตัด ลวดอลูมิเนียม 
ขนาด 3 mm.    ได้อย่าง
สวยงาม

ด้วยระบบ Dual Levers principle 
เพิ่มพลังการตัดเป็น 2 เท่าสามารถ
ใช้ตัดกิ่งบอนไซ หรือ aluminum 
ขนาด 6 mm ได้อย่างสบาย

(หัวธนู) (หัวเป็ด)

ปลายปากขนาดเพียง 1 mm
คีบได้กระชับกว่า
เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนหรือ
งานประดิษฐ์จับได้กระชับไม่ทำให้เกิดรอย

FLAT NOSE PLIERS

คีมปากเรียบ จับชิ้นงานโดยไม่ทำให้เกิดรอยขูดขีด

มั่นใจได้ไม่ว่าเป็นการจับ, ดึง, งอ ชิ้นงานตั้งแต่ชิ้นส่วนอีเลคโทรนิค จนถึงงานฝีมือทุกชนิด
เป็นเครื่องมือที่สะดวกมาก  ใช้กับ Electrical appliances, Metal work, หรือเกี่ยวกับ

งานฝีมืออื่นๆ ปากคีบได้ทำมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนัก  เหมือนกับการ
ควบคุมความร้อนอย่างรุนแรงของ Radio plier จากภาพประกอบ, ปากคีมผิวเรียบ

ไม่ก่อให้เกิดรอยขูดขีด สร้างเสียหายต่อชิ้นงาน

Flat Process
ปากเรียบ

ภาพตัดของปลายปาก

รหัสสินค้า

อัน/บาทบรรจุรหัสสินค้า น้ำหนัก
ความสามารถในการตัด

น้ำหนัก

ภาพตัดของปลายปาก ภาพตัดของปลายปาก

cutting capacity

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

850

880

1,000

1,100

1,100

*

KE-6103001
KE-6103004
KE-6103005
KE-6103003
KE-6103002

-

KE-7901001
KE-7901002

-
-
-
-
-
-
-
-

600

1,150

*

*

*

*

*

*

*

*

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

ใช้กับบอนไซลวดอลูมิเนียม   3 MM 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1986

KEIBA คีมแต่งบอนไซ KEIBA คีมปากแหลม แบน ด้ามบาง

งอซ้าย งอตรง

∅

∅

∅

∅

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน



อัน/บาทบรรจุ

ใหม่ ! คีมสำหรับตกแต่งบอนไซ
คีมแต่งบอนไซ “MIYABA” ประกอบด้วย 
“Eda-Patchin”(PAT) และ “Futosen-Patchin”
ซึ่งด้ามหุ้มด้วย Fluorine Resin

เหมาะสำหรับตัดกิ่งที่มีขนาด
เล็กสามารถตัด ลวดอลูมิเนียม 
ขนาด 3 mm.    ได้อย่าง
สวยงาม

ด้วยระบบ Dual Levers principle 
เพิ่มพลังการตัดเป็น 2 เท่าสามารถ
ใช้ตัดกิ่งบอนไซ หรือ aluminum 
ขนาด 6 mm ได้อย่างสบาย

(หัวธนู) (หัวเป็ด)

ปลายปากขนาดเพียง 1 mm
คีบได้กระชับกว่า
เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนหรือ
งานประดิษฐ์จับได้กระชับไม่ทำให้เกิดรอย

FLAT NOSE PLIERS

คีมปากเรียบ จับชิ้นงานโดยไม่ทำให้เกิดรอยขูดขีด

มั่นใจได้ไม่ว่าเป็นการจับ, ดึง, งอ ชิ้นงานตั้งแต่ชิ้นส่วนอีเลคโทรนิค จนถึงงานฝีมือทุกชนิด
เป็นเครื่องมือที่สะดวกมาก  ใช้กับ Electrical appliances, Metal work, หรือเกี่ยวกับ

งานฝีมืออื่นๆ ปากคีบได้ทำมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนัก  เหมือนกับการ
ควบคุมความร้อนอย่างรุนแรงของ Radio plier จากภาพประกอบ, ปากคีมผิวเรียบ

ไม่ก่อให้เกิดรอยขูดขีด สร้างเสียหายต่อชิ้นงาน

Flat Process
ปากเรียบ

ภาพตัดของปลายปาก

รหัสสินค้า

อัน/บาทบรรจุรหัสสินค้า น้ำหนัก
ความสามารถในการตัด

น้ำหนัก

ภาพตัดของปลายปาก ภาพตัดของปลายปาก

cutting capacity

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

850

880

1,000

1,100

1,100

*

KE-6103001
KE-6103004
KE-6103005
KE-6103003
KE-6103002

-

KE-7901001
KE-7901002

-
-
-
-
-
-
-
-

600

1,150

*

*

*

*

*

*

*

*

ลวดแข็ง ลวดอ่อน

ใช้กับบอนไซลวดอลูมิเนียม   3 MM 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 1986

KEIBA คีมแต่งบอนไซ KEIBA คีมปากแหลม แบน ด้ามบาง

งอซ้าย งอตรง

∅

∅

∅

∅

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน



รหัสสินค้า อัน / บาทน้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดอ่อนลวดแข็ง

วิวัฒนาการอีกขั้นของคีม ที่คุณจะต้องทึ่ง !

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2002

HIGH  GRADE  SERIES

KEIBA  คีมไฮเกรด

ใช้ Bullet Metal เป็นส่วนประกอบ ครั้งแรกของโลก !!
ใช้ Bullet Metal เป็นส่วนประกอบ นี่คือคีมที่ให้ความลื่น
ไม่ติดขัด และความคงทนอย่างไม่น่าเชื่อ

Bullet Metal

ถึงแม้สนิมจะขึ้นทั้งอันก็ตาม Bullet Metal
ยังคงช่วยให้การทำงานลื่นไหล ไม่ติดขัด

ผ่านการทดสอบ โดยการขยับเปิดปิด
ติดต่อกันกว่าหนึ่งแสนครั้ง  หลังการ
ทดสอบ ไม่พบความเสียหายแม้แต่น้อย

รางวัลชนะเลิศ IDS Product Design 
Competition ในปี 2002

คีมไฮเกรด ปากเฉียง
150 mm

คีมไฮเกรด ปากแหลม
150 mm

คีมไฮเกรด ปากจิ้งจก
150 mm

คีมไฮเกรด ปากจิ้งจก
175 mm

คีมไฮเกรด ปากจิ้งจก
200 mm

คีมไฮเกรด 
Power Combi 160 mm

คีมไฮเกรด 
Power Combi 180 mm

คีมไฮเกรด 
Hi-Leverage 200 mm

คีมไฮเกรด
Hi-Leverage 220 mm

คีมไฮเกรด 
The Pench 150 mm

คีมไฮเกรด 
The Pench 175 mm

คีมไฮเกรด 
The Pench 200 mm

-

-

-

KE-8101010

KE-8101008

KE-8101001

KE-8101002

KE-8101003

-

-

-

-
(สายเปียโน) (ลวดแข็ง) (V.V.F. cable)

(สายเปียโน) (ลวดแข็ง)
3.4

(V.V.F. cable)

*

*

*

960

960

1,040

1,130

1,220
*
*
*
*

∅



รหัสสินค้า อัน / บาทน้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดอ่อนลวดแข็ง

วิวัฒนาการอีกขั้นของคีม ที่คุณจะต้องทึ่ง !

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2002

HIGH  GRADE  SERIES

KEIBA  คีมไฮเกรด

ใช้ Bullet Metal เป็นส่วนประกอบ ครั้งแรกของโลก !!
ใช้ Bullet Metal เป็นส่วนประกอบ นี่คือคีมที่ให้ความลื่น
ไม่ติดขัด และความคงทนอย่างไม่น่าเชื่อ

Bullet Metal

ถึงแม้สนิมจะขึ้นทั้งอันก็ตาม Bullet Metal
ยังคงช่วยให้การทำงานลื่นไหล ไม่ติดขัด

ผ่านการทดสอบ โดยการขยับเปิดปิด
ติดต่อกันกว่าหนึ่งแสนครั้ง  หลังการ
ทดสอบ ไม่พบความเสียหายแม้แต่น้อย

รางวัลชนะเลิศ IDS Product Design 
Competition ในปี 2002

คีมไฮเกรด ปากเฉียง
150 mm

คีมไฮเกรด ปากแหลม
150 mm

คีมไฮเกรด ปากจิ้งจก
150 mm

คีมไฮเกรด ปากจิ้งจก
175 mm

คีมไฮเกรด ปากจิ้งจก
200 mm

คีมไฮเกรด 
Power Combi 160 mm

คีมไฮเกรด 
Power Combi 180 mm

คีมไฮเกรด 
Hi-Leverage 200 mm

คีมไฮเกรด
Hi-Leverage 220 mm

คีมไฮเกรด 
The Pench 150 mm

คีมไฮเกรด 
The Pench 175 mm

คีมไฮเกรด 
The Pench 200 mm

-

-

-

KE-8101010

KE-8101008

KE-8101001

KE-8101002

KE-8101003

-

-

-

-
(สายเปียโน) (ลวดแข็ง) (V.V.F. cable)

(สายเปียโน) (ลวดแข็ง)
3.4

(V.V.F. cable)

*

*

*

960

960

1,040

1,130

1,220
*
*
*
*

∅



สามารถตัดท่อที่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึง 42 mm

สามารถตัดท่อที่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึง 27 mm

รุ่น HPC-42 มีปุ่มปรับเลื่อนใบมีด จึงสามารถปรับระดับ

ความกว้างของปากใบมีดได้ 2 ระดับ  ตามลักษณะการ

ใช้งาน  

รหัสสินค้า รายละเอียด

KE-8102001

KE-8102002
KE-5702001
KE-5702002

อัน / บาท

3,100

3,400
600
780

น้ำหนัก

KEIBA  คีมตัดท่อ PVC

PVC Pipe Handy Cutter

ใช้งานง่าย  ได้รอยตัดที่สวยงาม

น้ำหนักเบา, ปลอดภัย,
สะดวกด้วยระบบ One Touch

ระบบ One Touch ช่วยให้ท่านทำงาน
ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว

รุ่น HPC-42 สามารถใช้ตัด ทั้งแนวตรง
หรือทำมุม 45 องศาได้อย่างแม่นยำ

เหมาะสำหรับใช้ตัดท่อ PVC, ท่อ Polyetheylene, ท่อ Polybutene, ท่อ Synthetic resin flexible protection 

เป็นต้น   พิสูจน์ได้ถึงความทนทาน และสวยงามของรอยตัด    จากเทคโนโลยีการผลิตใบมีดที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะของเรา  และสามารถปรับขนาดความกว้างของปากใบมีดได้  2 ระดับ (รุ่น HPC-42) ด้วยปุ่มเปิดปิด

ที่คุณสามารถใช้งานได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว  ทำให้ทำงานได้สะดวก อีกทั้ง ใบมีดยังสามารถถอดเปลี่ยนได้

อย่างง่ายดาย

ตัดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึง 42 mm

อะไหล่ใบมีด สำหรับรุ่น HPC-27

อะไหล่ใบมีด สำหรับรุ่น HPC-42

ตัดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึง 27 mm

ตรง

Handy Duct Cutter

สามารถตัด Duct 2 แผ่นได้ สบายๆ
เครื่องมือพิเศษสำหรับตัด Duct Cover ของเครื่องปรับอากาศ (แผ่นเรซินคลุม

ท่อแอร์) ซึ่งมีน้ำหนักเบาและด้วยระบบ One Touch Lever System ทำให้ใช้งานด้วย
มือข้างเดียวถึงแม้ว่าล็อคจะถูกปลดใบมืีดก็จะไม่เปิด  ด้วยเทคนิคการทำจานของใบมีด

ที่เราคิดค้นทำให้เกิด Duct cutter ที่ทนทานและมีประสิทธิภาพการตัดที่น่าตะลีึง
เราตั้งใจทำให้มันพิเศษที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่เป็นมืออาชีพ  และนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจนำเสนอ

lock
unlock

สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วย Safety Stop

สามารถเปิดหน้ามีดได้ด้วยมือเดียวด้วยระบบ One Touch

ชนิดที่ตัดได้

Slim Duct

LD Duct

Neat Duct
MATSUSHITA

DENKA WALL DUCT
INOAC CLEAN DUCT

Others

บรรจุน้ำหนัก อัน/บาทรหัสสินค้า

-
-

*

*

สัมผัสกับการทำงานที่น่าตะลีึง !
ด้วยเทคนิคการทำงานของใบมีดที่เราภูมิใจ



สามารถตัดท่อที่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึง 42 mm

สามารถตัดท่อที่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึง 27 mm

รุ่น HPC-42 มีปุ่มปรับเลื่อนใบมีด จึงสามารถปรับระดับ

ความกว้างของปากใบมีดได้ 2 ระดับ  ตามลักษณะการ

ใช้งาน  

รหัสสินค้า รายละเอียด

KE-8102001

KE-8102002
KE-5702001
KE-5702002

อัน / บาท

3,100

3,400
600
780

น้ำหนัก

KEIBA  คีมตัดท่อ PVC

PVC Pipe Handy Cutter

ใช้งานง่าย  ได้รอยตัดที่สวยงาม

น้ำหนักเบา, ปลอดภัย,
สะดวกด้วยระบบ One Touch

ระบบ One Touch ช่วยให้ท่านทำงาน
ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว

รุ่น HPC-42 สามารถใช้ตัด ทั้งแนวตรง
หรือทำมุม 45 องศาได้อย่างแม่นยำ

เหมาะสำหรับใช้ตัดท่อ PVC, ท่อ Polyetheylene, ท่อ Polybutene, ท่อ Synthetic resin flexible protection 

เป็นต้น   พิสูจน์ได้ถึงความทนทาน และสวยงามของรอยตัด    จากเทคโนโลยีการผลิตใบมีดที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะของเรา  และสามารถปรับขนาดความกว้างของปากใบมีดได้  2 ระดับ (รุ่น HPC-42) ด้วยปุ่มเปิดปิด

ที่คุณสามารถใช้งานได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว  ทำให้ทำงานได้สะดวก อีกทั้ง ใบมีดยังสามารถถอดเปลี่ยนได้

อย่างง่ายดาย

ตัดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึง 42 mm

อะไหล่ใบมีด สำหรับรุ่น HPC-27

อะไหล่ใบมีด สำหรับรุ่น HPC-42

ตัดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึง 27 mm

ตรง

Handy Duct Cutter

สามารถตัด Duct 2 แผ่นได้ สบายๆ
เครื่องมือพิเศษสำหรับตัด Duct Cover ของเครื่องปรับอากาศ (แผ่นเรซินคลุม

ท่อแอร์) ซึ่งมีน้ำหนักเบาและด้วยระบบ One Touch Lever System ทำให้ใช้งานด้วย
มือข้างเดียวถึงแม้ว่าล็อคจะถูกปลดใบมืีดก็จะไม่เปิด  ด้วยเทคนิคการทำจานของใบมีด

ที่เราคิดค้นทำให้เกิด Duct cutter ที่ทนทานและมีประสิทธิภาพการตัดที่น่าตะลีึง
เราตั้งใจทำให้มันพิเศษที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่เป็นมืออาชีพ  และนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจนำเสนอ

lock
unlock

สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วย Safety Stop

สามารถเปิดหน้ามีดได้ด้วยมือเดียวด้วยระบบ One Touch

ชนิดที่ตัดได้

Slim Duct

LD Duct

Neat Duct
MATSUSHITA

DENKA WALL DUCT
INOAC CLEAN DUCT

Others

บรรจุน้ำหนัก อัน/บาทรหัสสินค้า

-
-

*

*

สัมผัสกับการทำงานที่น่าตะลีึง !
ด้วยเทคนิคการทำงานของใบมีดที่เราภูมิใจ



SAN-KYODAI Set (3ชิ้น)

คีม(ปากกลม)คีม(ปากแบนใหญ่) คีมตัดตะปู

รุ่นขัดเงากล่องบรรจุ
แยกขาย (steel)

ขนาดเท่าของจริง

Mini Pliers Mini Nipper Mini Long Nose Pliers

เส้นทางการขึ้นรูปเหล็กของเมือง Sanjo มีเวลา
ยาวนานมากว่า 530 ปี ดังจะเห็นได้จากหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ระฆังวัดโบราณ
หม้อเหล็กที่ขุดพบในเมืองโบราณ  รวมทั้งปาก
จระเข้ที่วัด Osaki ซึ่งขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ของช่าง
ฝีมือของวัด    เทคนิคการขึ้นรูปเหล็กดังเดิมยัง
คงตกทอดมาถึงปัจจุบัน  เสมือนสิ่งเชื่อมโยง
ระหว่างอดีตและอนาคตของวัฒนธรรม

(คีม, คีมตัดตะปู)

SANJO เมืองแห่งช่างฝีมือ

TOOL DE MINI

ด้วยความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าดัง concept ที่
ตั้งไว้ คือ “ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่ง
แวดล้อม” KEIBA ได้มีโครงการระยะยาวที่จะ
พัฒนาสินค้าที่มีขนาดเล็กแต่ทำงานได้ดีเยี่ยม
สำหรับ TOOL DE MINI นั้นมีด้ามเป็นไม้
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการผลิตขึ้นในอุตสาหกรรม
เครื่องมือ

ใช่้ในการประกอบ Ship Model

เครื่องมือสำหรับประกอบการทำโมเดลเรือ     
โดยเฉพาะในการทำ Buckling ซึ่งไม่มีเครื่องมือ
ใดทำได้ดีขนาดนี้  คีมนี้สามารถใช้งอหรือตัด 
frame ของโมเดลเรือ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย  

คีมม้วนลวดสุดยอดของโลก

คีมม้วนลวดสำหรับน๊อตหรือแป้นเกลียวที่ใช้กับ
เครื่องบิน, เรือ, มอเตอร์ไซด์  สำหรับแข่ง ซึ่ง
ต้องการการขันที่แน่นไม่หลุด   คีมนี้สามารถ
ช่วยให้คุณม้วนลวดได้แข็งแรง,ทนแรงสะเทือน
ได้อย่างง่ายดาย และแม่นยำ  คีมนี้ได้รับความ
นิยมอย่างยิ่งในหมู่ช่างมืออาชีพมาเป็นเวลา
นาน   ด้วยความสามารถที่เหนือกว่าในการ
ทำงาน, ใช้ง่ายทนทาน   มีขนาด 170 mm 
และ 225mm ให้เลือกใช้

อัน/บาทรหัสสินค้า
cutting capacity

น้ำหนัก

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

อัน/บาทรหัสสินค้า น้ำหนัก

อัน/บาทน้ำหนัก

cutting capacity

รหัสสินค้า

ลวดทองแดง     เชือก,ด้าย

-

-

-
-
-
-

*

*

*

*

*

*

รายละเอียด
(End Cutting Nipper 5’)

มีให้เลือกหลายขนาด ทั้ง 4’, 6’, 7’, 8’, 9’    

(คีม 4’) (ปากแบน  กลาง)

-

-

-

-

-

KE-7701001

KE-7701002

*

*

*

*

*

5,600

5,600

บรรจุลวดแข็ง ลวดอ่อน

บรรจุในกล่องไม้

(nipper)  

(long nose pliers)

(bent nose pliers)

(3pes set)

KEIBA คีมม้วนลวด

∅

∅

จากประสบการณ์ 80 ปี ที่เราผลิตคีมและเป็นผู้นำในจังหวัดนิงะตะ 
ตลอดมาเราได้คัดเลือกคีม 3 ชนิดพื้นฐาน คือ side cutting pliers, long 
nose pliers และ diagonal cutting pliers มาผลิต
เป็นคีมขนาดจิ๋ว  โดยมีรูปแบบและการทำ
งานเหมือนคีมใหญ่ทุกประการ  นี่คือของ
ขวัญชิ้นเล็กแต่มากด้วยประสิทธิภาพที่เรา
มอบให้ท่าน  

เล็กแต่ตัว แต่มากด้วยประสิทธิภาพการทำงาน
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ช่วยให้คุณม้วนลวดได้แข็งแรง,ทนแรงสะเทือน
ได้อย่างง่ายดาย และแม่นยำ  คีมนี้ได้รับความ
นิยมอย่างยิ่งในหมู่ช่างมืออาชีพมาเป็นเวลา
นาน   ด้วยความสามารถที่เหนือกว่าในการ
ทำงาน, ใช้ง่ายทนทาน   มีขนาด 170 mm 
และ 225mm ให้เลือกใช้
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น้ำหนัก

ข้อควรระวัง CAUTION

เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน
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cutting capacity

รหัสสินค้า

ลวดทองแดง     เชือก,ด้าย

-

-

-
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*

*

*

*
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รายละเอียด
(End Cutting Nipper 5’)

มีให้เลือกหลายขนาด ทั้ง 4’, 6’, 7’, 8’, 9’    

(คีม 4’) (ปากแบน  กลาง)

-
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บรรจุในกล่องไม้

(nipper)  

(long nose pliers)

(bent nose pliers)

(3pes set)
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∅
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จากประสบการณ์ 80 ปี ที่เราผลิตคีมและเป็นผู้นำในจังหวัดนิงะตะ 
ตลอดมาเราได้คัดเลือกคีม 3 ชนิดพื้นฐาน คือ side cutting pliers, long 
nose pliers และ diagonal cutting pliers มาผลิต
เป็นคีมขนาดจิ๋ว  โดยมีรูปแบบและการทำ
งานเหมือนคีมใหญ่ทุกประการ  นี่คือของ
ขวัญชิ้นเล็กแต่มากด้วยประสิทธิภาพที่เรา
มอบให้ท่าน  

เล็กแต่ตัว แต่มากด้วยประสิทธิภาพการทำงาน



โทนี่ & ไก เจแปน

ง่ายดายเพียงใช้มือเปิด
และใส่เข้ากับน๊อต

ใช้สำหรับขันแป้นน๊อตของแผ่นขัด เป็นต้น
สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใส่เข้าไป
ในรู Pin ของน๊อตแล้วทำการขัน (ไม่ต้องทำการ
ขันแล้วหยุด)  ทั้งตัว Body และ Pin ผ่านกระ
บวนการควบคุมความร้อนใช้ได้กับ Inter
Flange และน๊อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรู Pin 
4mm ขึ้นไปและแผ่นขัด ที่มีรู Pin ตรงกลาง 
10~30mm

เพียงแค่ปล่อยมือคีมจะ
หนีบตัวน๊อตเองอัตโนมัติ

สำหรับเครื่องชนิดที่ต้องใช้
Spanner ให้เสียบ Spanner
เข้าในด้านเพลา แล้วทำ
การยึดไว้แล้วทำการหมุน
น๊อตด้วย Adjustable Pin
Wrench

Techical order made

เราตอบรับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน
ที่ KEIBA เราบริการผลิตสิินค้าตามความต้องการของลูกค้า รายละเอียดกรุณาสอบถามได้ที่ร้านตัว
แทนจำหน่าย             

ใช้ spanner ในการยึด shaft (เพลา)
ของ disk grider 

Dipping Grip Plastic Grip
สามารถเลือกได้ทั้งแบบด้ามธรรมดาหรือหยาบและ
สีตามความต้องการ

ชนิดธรรมดา

ชนิดหยาบ

วัสดุเคลือบผิวคุณภาพสูงมีให้เลือกหลายแบบ  
ทั้งแบบ Regular Polish, Mirror Polish และอื่นๆ 
อีกมากมาย

รับทำ Marking ทั้งแบบใช้ Laser การ Stamp, Print
และอื่นๆ

มีให้เลือกหลายแบบซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพสูง  จับถือ
ได้กระชับปลอดภัย

อัน/บาท

*

ขอบเขตการใช้(น๊อตขนาด) ใช้คู่กับ บรรจุ

∅

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตใบมีดระดับสูงสุด ประกอบกับประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรม ที่สั่งสมมานานกว่า 80 ปี      ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จในการผลิต

สุดยอดกรรไกรตัดผม สำหรับช่างตัดผมทุก ๆ ท่าน   ไม่มีผู้ผลิตเครื่องมือ ในด้านใบมีดผู้ใด
ในโลกที่จะสามารถมาถึงจุดสูงสุดนี้ได้  กรรไกรตัดผมของเราสามารถตอบสนองความต้องการ

ของช่างผมระดับโลก ด้วยคุณสมบัติความสามารถในการตัด  และสัมผัสเหนือจินตนาการ

In our pursuit for the ultimate cutting blades, with our accumulated technologies and
engineering in our 80 years’ history, we have successfully reached to producing hair cutting

 scissors for barbers and beauticians.  No other hand tool manufacturer in the world is reaching,
as far as cutting blades concern, this highest level.  Our hair cutting scissors are really

satisfying the world top hair designers with their ultimate cutting capability and feel.

YM-055

รุ่นมาตราฐาน
ST-055

น้ำหนักเบา จับถนัดมือ
ลดความเมื่อยล้าในการตัด

HT-055

คุณภาพสูงในราคาประหยัดกว่า
เหมาะสำหรับช่างสมัครเล่นและมืออาชีพ

MT-055

ช่างยุโรปและอเมริกานิยมใช้ที่สุด
ใบมีดคมกริบ ขัดเงาอย่างสวยงาม

อัน / บาทรหัสสินค้า

KE-8201001

KE-8201002

KE-8201005

KE-8201006

KE-8201009

KE-8201010

KE-8201014

KE-8201015

KE-8201018

Art. No.

YM-050

YM-055

ST-050

ST-055

HT-050

HT-055

MT-050

MT-055

LT-055

ความยาวทั้งหมด

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

142mm / 5.5”

ความยาวใบมีด

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

58 mm

น้ำหนัก

37 g

51 g

34 g 

43 g

36 g

47 g

32 g

43 g

43 g

11,400

11,400

11,400

11,400

9,800

9,800

18,600

18,600

22,100

LT-055

สุดยอดแห่งกรรไกรตัดผม
ผลิตจาก Cobalt (Hitachi 314)

ด้วย Know How และ Technologly ที่สะสมมากกว่า 80 ปี

KEIBA  กรรไกรตัดผม

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

น้ำหนัก



โทนี่ & ไก เจแปน

ง่ายดายเพียงใช้มือเปิด
และใส่เข้ากับน๊อต

ใช้สำหรับขันแป้นน๊อตของแผ่นขัด เป็นต้น
สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใส่เข้าไป
ในรู Pin ของน๊อตแล้วทำการขัน (ไม่ต้องทำการ
ขันแล้วหยุด)  ทั้งตัว Body และ Pin ผ่านกระ
บวนการควบคุมความร้อนใช้ได้กับ Inter
Flange และน๊อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรู Pin 
4mm ขึ้นไปและแผ่นขัด ที่มีรู Pin ตรงกลาง 
10~30mm

เพียงแค่ปล่อยมือคีมจะ
หนีบตัวน๊อตเองอัตโนมัติ

สำหรับเครื่องชนิดที่ต้องใช้
Spanner ให้เสียบ Spanner
เข้าในด้านเพลา แล้วทำ
การยึดไว้แล้วทำการหมุน
น๊อตด้วย Adjustable Pin
Wrench

Techical order made

เราตอบรับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน
ที่ KEIBA เราบริการผลิตสิินค้าตามความต้องการของลูกค้า รายละเอียดกรุณาสอบถามได้ที่ร้านตัว
แทนจำหน่าย             

ใช้ spanner ในการยึด shaft (เพลา)
ของ disk grider 

Dipping Grip Plastic Grip
สามารถเลือกได้ทั้งแบบด้ามธรรมดาหรือหยาบและ
สีตามความต้องการ

ชนิดธรรมดา

ชนิดหยาบ

วัสดุเคลือบผิวคุณภาพสูงมีให้เลือกหลายแบบ  
ทั้งแบบ Regular Polish, Mirror Polish และอื่นๆ 
อีกมากมาย

รับทำ Marking ทั้งแบบใช้ Laser การ Stamp, Print
และอื่นๆ

มีให้เลือกหลายแบบซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพสูง  จับถือ
ได้กระชับปลอดภัย

อัน/บาท

*

ขอบเขตการใช้(น๊อตขนาด) ใช้คู่กับ บรรจุ

∅

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตใบมีดระดับสูงสุด ประกอบกับประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรม ที่สั่งสมมานานกว่า 80 ปี      ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จในการผลิต

สุดยอดกรรไกรตัดผม สำหรับช่างตัดผมทุก ๆ ท่าน   ไม่มีผู้ผลิตเครื่องมือ ในด้านใบมีดผู้ใด
ในโลกที่จะสามารถมาถึงจุดสูงสุดนี้ได้  กรรไกรตัดผมของเราสามารถตอบสนองความต้องการ

ของช่างผมระดับโลก ด้วยคุณสมบัติความสามารถในการตัด  และสัมผัสเหนือจินตนาการ

In our pursuit for the ultimate cutting blades, with our accumulated technologies and
engineering in our 80 years’ history, we have successfully reached to producing hair cutting

 scissors for barbers and beauticians.  No other hand tool manufacturer in the world is reaching,
as far as cutting blades concern, this highest level.  Our hair cutting scissors are really

satisfying the world top hair designers with their ultimate cutting capability and feel.

YM-055

รุ่นมาตราฐาน
ST-055

น้ำหนักเบา จับถนัดมือ
ลดความเมื่อยล้าในการตัด

HT-055

คุณภาพสูงในราคาประหยัดกว่า
เหมาะสำหรับช่างสมัครเล่นและมืออาชีพ

MT-055

ช่างยุโรปและอเมริกานิยมใช้ที่สุด
ใบมีดคมกริบ ขัดเงาอย่างสวยงาม

อัน / บาทรหัสสินค้า

KE-8201001

KE-8201002

KE-8201005

KE-8201006

KE-8201009

KE-8201010

KE-8201014

KE-8201015

KE-8201018

Art. No.

YM-050

YM-055

ST-050

ST-055

HT-050

HT-055

MT-050

MT-055

LT-055

ความยาวทั้งหมด

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

142mm / 5.5”

ความยาวใบมีด

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

58 mm

น้ำหนัก

37 g

51 g

34 g 

43 g

36 g

47 g

32 g

43 g

43 g

11,400

11,400

11,400

11,400

9,800

9,800

18,600

18,600

22,100

LT-055

สุดยอดแห่งกรรไกรตัดผม
ผลิตจาก Cobalt (Hitachi 314)

ด้วย Know How และ Technologly ที่สะสมมากกว่า 80 ปี

KEIBA  กรรไกรตัดผม

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

น้ำหนัก



เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย ควรอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังข้างต้น
ให้ละเอียด  อย่าใช้งานที่หนักเกินความสามารถของเครื่องมือนั้นๆ เพราะ
จะทำให้เครื่องมือแตกหัก และเกิดอันตรายได้  เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้งาน กรุณาอ่านข้อความข้างล่างนี้

เครื่องมือของ KEIBA ผลิตจากเหล็ก 2 ชนิด คือ High Carbon Tool Steel
และ Chrome Vanadium Steel โดยสั่งพิเศษจาก Kobe Steel Mills

ผลิตภัณฑ์อื่นมักใช้ Carbon steel จำพวก S55C หรือ S58C ในการผลิต
ซึ่งสามารถทำให้มีความแข็งขึ้นได้ถึงระดับ HRc 62  โดยการทำการควบ
คุมอุณหภูมิ  แต่ถึงจะมีความแข็ง    แต่เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ผลิตจาก
MARUTOLOY แล้ว จะมีความทนทานน้อยกว่า   ซึ่งลักษณะพิเศษนี้มา
จากกระบวนการ annealing ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ KEIBA นั่นเอง

เตาสำหรับ Annealing

ผู้ใช้หลายท่านกล่าวว่า Micro Nippers และคีมตัดพลาสติกของ KEIBA
สามารถใช้งานในการตัดได้สวยงาม และทนทานกว่ายี่ห้ออื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในต่างประเทศ อาจไม่มีการทำกระบวนการ Annealing
ซึ่งกระบวนการนี้ มีผลอย่างยิ่งในการผลิตวัตถุดิบให้มีคุณภาพดี  แต่ต้องอาศัย
เครื่องจักรขนาดใหญ่ และพลังงานซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วย  สำหรับระบบบ 
batch ของ MARUTO เน้น one cycle a day (1รอบ/1วัน) ทำการควบคุม
อุณหภูมิอย่างแม่นยำโดย input อุณหภูมิและใช้ program ในการควบคุม  ภาย
ในตู้มี Kerosene burner เป็นจุดกำเนิดความร้อนและมี radiant tube รูปตัว U
เป็นตัวส่งผ่านความร้อนภายในตู้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะผ่าน  การควบคุม
ความร้อนในตู้ 10h/cycle (1ชม./รอบ) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะใช้
ระบบ conveyer system ซึ่งจะใช้ตู้อบอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถพักเครื่องได้
แค่ 4-5 ชม. ซึ่งมีผลต่อผลิตภัณฑ์  ที่ตู้ควรจะค่อยๆ ร้อนและควรใช้่เวลานาน
กว่านั้นและในระบบ continuous furnace เช่นนี้จะไม่สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่
ดี เช่นเหล็กที่มี carbon steel มากกว่า 0.6 ได้ (เพราะจะทำให้เกิดปัญหากับ
เครื่องและ coining ได้                    

ก่อนใช้ กรุณาอ่านคู่มือ KEIBA TOOL อย่างละเอียด

อันตราย ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจอันตรายถึงชีวิตได้

ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงชีวิต

ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้

KEIBA  กรรไกรตัดเล็บ, กรรไกรตัดหนัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

กรุณาสวมแว่นตาป้องกัน เวลาใช้งาน

ควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ควรอ่านคู่มือการใช้ และปฎิบัติตามอย่างถูกต้อง

ควรตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

เครื่องหมายห้าม

หมายถึง “หน้าที่”

หมายถึง “ข้อควรระวัง”
(แดง = อันตราย, ส้ม = เตือน, 
เหลือง = ข้อพึงระวัง)

วัตถุดิบที่ใช้ (MARUTOLOY)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

เสียงของผู้ใช้

กรรไกรตัดเล็บ และกรรไกรตัดหนังของเราได้รับการกล่าวขานไปทั่ว
ในด้านประสิทธิภาพในการตัด และให้ความรู้สึกที่เหลือเชื่อ  กรรไกร
ตัดเล็บ และกรรไกรตัดหนังของเรา ไม่เพียงได้รับการยอมรับในแวด
วงการตกแต่งเล็บ  ยังได้รับความเชื่อถือ ใช้ในวงการแพทย์และอื่น ๆ 
อีกด้วย
Our nail cutter series, created in the general  idea of  cutting 
nippers, are with amazing cutting capability and feel.  People
call this kind of nail cutters Maruto type.       They are highly
evaluated in the sites of nail styling,  nursing,  and  medical
care, and etc.

อัน / บาทรหัสสินค้า

KE-8202001

KE-8202002

KE-8203001

KE-8203002

Art. No.

NP-1010

WN-3010

CN-001

CN-002

ความยาวทั้งหมด

115 mm

120 mm

100 mm

100 mm

ความยาวใบมีด

14 mm

13 mm

3.5 mm

4 mm

น้ำหนัก

62 g

35 g

27 g

33 g

1,550

7,400

5,900

1,800

WN-3010 NP-1010

CN-001 CN-002

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2003

พร้อมตะไบ และซองหนัง

พร้อมตะไบ

Special Nail Nipper ให้สัมผัสที่แตกต่าง

ด้วยดีไซน์พิเศษสุด  ทำให้น้ำหนักเบาดุจขนนก เพียง 35 กรัม



เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย ควรอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังข้างต้น
ให้ละเอียด  อย่าใช้งานที่หนักเกินความสามารถของเครื่องมือนั้นๆ เพราะ
จะทำให้เครื่องมือแตกหัก และเกิดอันตรายได้  เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้งาน กรุณาอ่านข้อความข้างล่างนี้

เครื่องมือของ KEIBA ผลิตจากเหล็ก 2 ชนิด คือ High Carbon Tool Steel
และ Chrome Vanadium Steel โดยสั่งพิเศษจาก Kobe Steel Mills

ผลิตภัณฑ์อื่นมักใช้ Carbon steel จำพวก S55C หรือ S58C ในการผลิต
ซึ่งสามารถทำให้มีความแข็งขึ้นได้ถึงระดับ HRc 62  โดยการทำการควบ
คุมอุณหภูมิ  แต่ถึงจะมีความแข็ง    แต่เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ผลิตจาก
MARUTOLOY แล้ว จะมีความทนทานน้อยกว่า   ซึ่งลักษณะพิเศษนี้มา
จากกระบวนการ annealing ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ KEIBA นั่นเอง

เตาสำหรับ Annealing

ผู้ใช้หลายท่านกล่าวว่า Micro Nippers และคีมตัดพลาสติกของ KEIBA
สามารถใช้งานในการตัดได้สวยงาม และทนทานกว่ายี่ห้ออื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในต่างประเทศ อาจไม่มีการทำกระบวนการ Annealing
ซึ่งกระบวนการนี้ มีผลอย่างยิ่งในการผลิตวัตถุดิบให้มีคุณภาพดี  แต่ต้องอาศัย
เครื่องจักรขนาดใหญ่ และพลังงานซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วย  สำหรับระบบบ 
batch ของ MARUTO เน้น one cycle a day (1รอบ/1วัน) ทำการควบคุม
อุณหภูมิอย่างแม่นยำโดย input อุณหภูมิและใช้ program ในการควบคุม  ภาย
ในตู้มี Kerosene burner เป็นจุดกำเนิดความร้อนและมี radiant tube รูปตัว U
เป็นตัวส่งผ่านความร้อนภายในตู้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะผ่าน  การควบคุม
ความร้อนในตู้ 10h/cycle (1ชม./รอบ) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะใช้
ระบบ conveyer system ซึ่งจะใช้ตู้อบอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถพักเครื่องได้
แค่ 4-5 ชม. ซึ่งมีผลต่อผลิตภัณฑ์  ที่ตู้ควรจะค่อยๆ ร้อนและควรใช้่เวลานาน
กว่านั้นและในระบบ continuous furnace เช่นนี้จะไม่สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่
ดี เช่นเหล็กที่มี carbon steel มากกว่า 0.6 ได้ (เพราะจะทำให้เกิดปัญหากับ
เครื่องและ coining ได้                    

ก่อนใช้ กรุณาอ่านคู่มือ KEIBA TOOL อย่างละเอียด

อันตราย ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจอันตรายถึงชีวิตได้

ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงชีวิต

ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้

KEIBA  กรรไกรตัดเล็บ, กรรไกรตัดหนัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

กรุณาสวมแว่นตาป้องกัน เวลาใช้งาน

ควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ควรอ่านคู่มือการใช้ และปฎิบัติตามอย่างถูกต้อง

ควรตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

เครื่องหมายห้าม

หมายถึง “หน้าที่”

หมายถึง “ข้อควรระวัง”
(แดง = อันตราย, ส้ม = เตือน, 
เหลือง = ข้อพึงระวัง)

วัตถุดิบที่ใช้ (MARUTOLOY)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

เสียงของผู้ใช้

กรรไกรตัดเล็บ และกรรไกรตัดหนังของเราได้รับการกล่าวขานไปทั่ว
ในด้านประสิทธิภาพในการตัด และให้ความรู้สึกที่เหลือเชื่อ  กรรไกร
ตัดเล็บ และกรรไกรตัดหนังของเรา ไม่เพียงได้รับการยอมรับในแวด
วงการตกแต่งเล็บ  ยังได้รับความเชื่อถือ ใช้ในวงการแพทย์และอื่น ๆ 
อีกด้วย
Our nail cutter series, created in the general  idea of  cutting 
nippers, are with amazing cutting capability and feel.  People
call this kind of nail cutters Maruto type.       They are highly
evaluated in the sites of nail styling,  nursing,  and  medical
care, and etc.

อัน / บาทรหัสสินค้า

KE-8202001

KE-8202002

KE-8203001

KE-8203002

Art. No.

NP-1010

WN-3010

CN-001

CN-002

ความยาวทั้งหมด

115 mm

120 mm

100 mm

100 mm

ความยาวใบมีด

14 mm

13 mm

3.5 mm

4 mm

น้ำหนัก

62 g

35 g

27 g

33 g

1,550

7,400

5,900

1,800

WN-3010 NP-1010

CN-001 CN-002

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Good Design ในปี 2003

พร้อมตะไบ และซองหนัง

พร้อมตะไบ

Special Nail Nipper ให้สัมผัสที่แตกต่าง

ด้วยดีไซน์พิเศษสุด  ทำให้น้ำหนักเบาดุจขนนก เพียง 35 กรัม



โทนี่ & ไก เจแปน

อัน/บาท

*

ขอบเขตการใช้(น๊อตขนาด) ใช้คู่กับ บรรจุ

∅

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตใบมีดระดับสูงสุด ประกอบกับประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรม ที่สั่งสมมานานกว่า 80 ปี      ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จในการผลิต

สุดยอดกรรไกรตัดผม สำหรับช่างตัดผมทุก ๆ ท่าน   ไม่มีผู้ผลิตเครื่องมือ ในด้านใบมีดผู้ใด
ในโลกที่จะสามารถมาถึงจุดสูงสุดนี้ได้  กรรไกรตัดผมของเราสามารถตอบสนองความต้องการ

ของช่างผมระดับโลก ด้วยคุณสมบัติความสามารถในการตัด  และสัมผัสเหนือจินตนาการ

In our pursuit for the ultimate cutting blades, with our accumulated technologies and
engineering in our 80 years’ history, we have successfully reached to producing hair cutting

 scissors for barbers and beauticians.  No other hand tool manufacturer in the world is reaching,
as far as cutting blades concern, this highest level.  Our hair cutting scissors are really

satisfying the world top hair designers with their ultimate cutting capability and feel.

YM-055

รุ่นมาตราฐาน
ST-055

น้ำหนักเบา จับถนัดมือ
ลดความเมื่อยล้าในการตัด

HT-055

คุณภาพสูงในราคาประหยัดกว่า
เหมาะสำหรับช่างสมัครเล่นและมืออาชีพ

MT-055

ช่างยุโรปและอเมริกานิยมใช้ที่สุด
ใบมีดคมกริบ ขัดเงาอย่างสวยงาม

อัน / บาทรหัสสินค้า

KE-8201001

KE-8201002

KE-8201005

KE-8201006

KE-8201009

KE-8201010

KE-8201014

KE-8201015

KE-8201018

Art. No.

YM-050

YM-055

ST-050

ST-055

HT-050

HT-055

MT-050

MT-055

LT-055

ความยาวทั้งหมด

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

142mm / 5.5”

ความยาวใบมีด

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

58 mm

น้ำหนัก

37 g

51 g

34 g 

43 g

36 g

47 g

32 g

43 g

43 g

11,400

11,400

11,400

11,400

9,800

9,800

18,600

18,600

22,100

LT-055

สุดยอดแห่งกรรไกรตัดผม
ผลิตจาก Cobalt (Hitachi 314)

๏ ด้ามมาตรฐาน VDE สามารถป้องกันกระแส
    ไฟฟ้าได้ถึง 1,000 V
๏ ด้ามหุ้มถึง 3 ชั้น จึงมั่นใจได้ในความปลอด
    ภัย

ด้วย Know How และ Technologly ที่สะสมมากกว่า 80 ปี

KEIBA  กรรไกรตัดผม

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

น้ำหนัก

KEIBA  คีมด้ามกันกระแส 1,000 V

INSULATED PLIERS SERIES

รหัสสินค้า อัน / บาท

910

910

880

940

920

น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดงลวดเหล็ก

KE-8101014

KE-8101015

KE-8101003

KE-8101004

KE-8101005

ET-507-I

T-328-I

T-328B-I

N-206-I

ET-226-I

180

200

200

160

180

180

203

197

165

173

35.5

72

67

22.6

21

56

58

58

57

61

11.8

8.5

22

11

10

25

13

13

19

27

270

210

210

210

230

2.0

2.0

2.0

1.8

1.8

2.6

2.3

2.3

2.3

2.3

∅
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∅

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตใบมีดระดับสูงสุด ประกอบกับประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรม ที่สั่งสมมานานกว่า 80 ปี      ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จในการผลิต

สุดยอดกรรไกรตัดผม สำหรับช่างตัดผมทุก ๆ ท่าน   ไม่มีผู้ผลิตเครื่องมือ ในด้านใบมีดผู้ใด
ในโลกที่จะสามารถมาถึงจุดสูงสุดนี้ได้  กรรไกรตัดผมของเราสามารถตอบสนองความต้องการ

ของช่างผมระดับโลก ด้วยคุณสมบัติความสามารถในการตัด  และสัมผัสเหนือจินตนาการ

In our pursuit for the ultimate cutting blades, with our accumulated technologies and
engineering in our 80 years’ history, we have successfully reached to producing hair cutting

 scissors for barbers and beauticians.  No other hand tool manufacturer in the world is reaching,
as far as cutting blades concern, this highest level.  Our hair cutting scissors are really

satisfying the world top hair designers with their ultimate cutting capability and feel.

YM-055

รุ่นมาตราฐาน
ST-055

น้ำหนักเบา จับถนัดมือ
ลดความเมื่อยล้าในการตัด

HT-055

คุณภาพสูงในราคาประหยัดกว่า
เหมาะสำหรับช่างสมัครเล่นและมืออาชีพ

MT-055

ช่างยุโรปและอเมริกานิยมใช้ที่สุด
ใบมีดคมกริบ ขัดเงาอย่างสวยงาม

อัน / บาทรหัสสินค้า

KE-8201001

KE-8201002

KE-8201005

KE-8201006

KE-8201009

KE-8201010

KE-8201014

KE-8201015

KE-8201018

Art. No.

YM-050

YM-055

ST-050

ST-055

HT-050

HT-055

MT-050

MT-055

LT-055

ความยาวทั้งหมด

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

133mm / 5”

142mm / 5.5”

142mm / 5.5”

ความยาวใบมีด

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

49 mm

58 mm

58 mm

น้ำหนัก

37 g

51 g

34 g 

43 g

36 g

47 g

32 g

43 g

43 g

11,400

11,400

11,400

11,400

9,800

9,800

18,600

18,600

22,100

LT-055

สุดยอดแห่งกรรไกรตัดผม
ผลิตจาก Cobalt (Hitachi 314)

๏ ด้ามมาตรฐาน VDE สามารถป้องกันกระแส
    ไฟฟ้าได้ถึง 1,000 V
๏ ด้ามหุ้มถึง 3 ชั้น จึงมั่นใจได้ในความปลอด
    ภัย

ด้วย Know How และ Technologly ที่สะสมมากกว่า 80 ปี

KEIBA  กรรไกรตัดผม

ข้อควรระวัง CAUTION

   เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งาน

   ห้ามนำไปตัดสายไฟที่เสียบอยู่

   กรุณาอ่านข้อควรระวังในหน้า 56 อย่างถี่ถ้วน

น้ำหนัก

KEIBA  คีมด้ามกันกระแส 1,000 V

INSULATED PLIERS SERIES

รหัสสินค้า อัน / บาท

910

910

880

940

920

น้ำหนัก

Cutting Capacity

ลวดทองแดงลวดเหล็ก

KE-8101014

KE-8101015

KE-8101003

KE-8101004

KE-8101005

ET-507-I

T-328-I

T-328B-I

N-206-I

ET-226-I

180

200

200

160

180

180

203

197

165

173

35.5

72

67

22.6

21

56

58

58

57

61

11.8

8.5

22

11

10

25

13

13

19

27

270

210

210

210

230

2.0

2.0

2.0

1.8

1.8

2.6

2.3

2.3

2.3

2.3

∅


