
บริษทั เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จํากัด

สลิงออน
Description

"TRACK" เปนสลิงที่ผลิตขึ้นจากเสนใยสังเคราะห Polyester 100% มี
คุณสมบัติพิเศษสามารถรับแรงดึงไดเปนอยางดี เหมาะสําหรับใชยกชิ้นงานที่
ตองการไมใหชิ้นงานเปนรอย เก็บรักษางาย มีทั้งชนิดใชกับงานยก และ งาน
รัด
Webbing ผลิตตามมาตรฐาน EN-1492-1 Safety Factor 7 : 1
Ratchet ผลิตตามมาตรฐาน EN-12195-2 Safety Factor 2 : 1

ลวดสลิง
Description

ลวดสลิง ถือวาเปนอุปกรณการยกที่สําคัญในกลุมงานอุตสาหกรรมตางๆ
ลวดสลิงมีใหเลือกใชหลายขนาด และหลายชนิด สลิงสแตนเลส สลิงชุปกาลวา
ไนท ขึ้นอยูกับการใชงานในแตละประเภท อาทิเชน ลวดสลิงที่ใชกับเครน
ตางๆลวดสิงที่ใชกับลิฟท ลวดสลิงที่ใชกับงานยึดชึงทั่วไป และยังสามารถ
ออกแบบในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท
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สะเก็น
Description

สะเก็น เปนอุปกรณชวยในการยกที่นิยมใชกันหลากหลายในงาน
อุตสาหกรรม และงานกอสรางทั่วไป มีใหเลือกหลายรุน หลายขนาด ขึ้งอยูกับ
งานที่ตองการ

ตะขอ
Description

ตะขอ เปนอุปกรณชวยในการยกที่นิยมใชกันหลากหลายในงานอุตสาหกรรม
และงานกอสรางทั่วไป สามารถใชไดกับโซ ลวดสลิง และสลิงออน มีใหเลือก
หลายรุน หลายขนาด ขึ้งอยูกับงานที่ตองการ
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สลิงกันสบัด
Description

Whipcheck หรือทีเ่รียกกันทัว่ไปวา สลิงกันสบัด  ผลิตขึ้นมาเพื่อใชกับ
งานกันสบัดของระบบสายไฮดรอลิค

รอกโซมือสาว
Description

รอก เปนอุปกรณยกอีกฃนิดหน่ึงที่ใชกันหลากหลาย แบงเปนรอกโซมือสาว
Chain Block และ รอกโยก Lever Hoist

โซเหล็กแข็ง
Description

โซเหล็กแข็ง Alloy chain G80 เปนโซที่ผลิตขึ้นมาใชกับงานหนักๆ เหมาะ
สําหรับการยกชิ้นงานหนักๆ สามารถออกแบบเพื่อใชยกชิ้นงานไดหลาย
รูปแบบ แบบ 1ขา 2ขา 3ขา มีตั้งแตขนาด 6มิลไปจนถึงขนาด 32มิล

อุปกรณชวยยก
Description

อุปกรณชวยยกชนิดตางๆ : ตะขอ สะเก็น เกลียวเรง อายโบทล ตัวจับแผน
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เหล็ก ฯลฯ

อุปกรณชวยยก
Description

อุปกรณชวยยกชนิดตางๆ : ตะขอ สะเก็น เกลียวเรง อายโบทล ตัวจับแผน
เหล็ก ฯลฯ

อุปกรณชวยยก
Description

อุปกรณชวยยกชนิดตางๆ : ตะขอ สะเก็น เกลียวเรง อายโบทล ตัวจับแผน
เหล็ก ฯลฯ
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รอก
Description

รอก : รอกโซมือสาว รอกโยก รอกทด รอกโซไฟฟา รอกสลิงไฟฟา รอกวิ่ง

โซ ชุดยก
Description

โซ ชุดยกรูปแบบตางๆ : โซเหล็กชุป โซสแตนเลส โซสมอ โซเหล็กแข็ง
ประกอบเปนชุดยกรูปแบบตางๆ ตามความตองการ    ของการใชงาน
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สลิงออน
Description

สลิงออน : สลิงใยสังเคราะห เหมาะสําหรับการยกชิ้นงานที่ตองการไมใหมี
รอยขูด
ใชงานงายและสะดวกตอการเก็บและบํารุงรักษา

สลิงออน
Description

สลิงออน : สลิงใยสังเคราะห เหมาะสําหรับการยกชิ้นงานที่ตองการไมใหมี
รอยขูด
ใชงานงายและสะดวกตอการเก็บและบํารุงรักษา
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สลิงออน
Description

สลิงออน : สลิงใยสังเคราะห เหมาะสําหรับการยกชิ้นงานที่ตองการไมใหมี
รอยขูด
ใชงานงายและสะดวกตอการเก็บและบํารุงรักษา

ลวดสลิง
Description

ลวดสลิงรูปแบบตางๆ :  รับทําและออกแบบลวดสลิงชุดยกชิ้นงานตาม
รูปแบบตางๆ
เพื่อใหเหมาะกับการใชงานในแตละประเภทอยางถูกตองและปลอดภัย มีทั้ง
สลิง สแตนเลส
สลิงชุบกาลวาไนซ ฯลฯ รับอัดปลอกลวดสลิงทุกชนิด
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ลวดสลิง
Description

ลวดสลิงรูปแบบตางๆ :  รับทําและออกแบบลวดสลิงชุดยกชิ้นงานตาม
รูปแบบตางๆ
เพื่อใหเหมาะกับการใชงานในแตละประเภทอยางถูกตองและปลอดภัย มีทั้ง
สลิง สแตนเลส
สลิงชุบกาลวาไนซ ฯลฯ รับอัดปลอกลวดสลิงทุกชนิด

ลวดสลิง
Description

ลวดสลิงรูปแบบตางๆ :  รับทําและออกแบบลวดสลิงชุดยกชิ้นงานตาม
รูปแบบตางๆ
เพื่อใหเหมาะกับการใชงานในแตละประเภทอยางถูกตองและปลอดภัย มีทั้ง
สลิง สแตนเลส
สลิงชุบกาลวาไนซ ฯลฯ รับอัดปลอกลวดสลิงทุกชนิด
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สลิง
Description

ทดสอบแรงดึงของลวดสลิง

Mobile Phone 081-572 8753
Tel 02-987 8278
Fax 02-987 8279
Fax 02-987 9968
E-Mail kobchokkcb@hotmail.com

บริษทั เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จํากัด
70/63 หมู 6, ถนนลําลูกกา, ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี,
12150

Twitter https://twitter.com/kobchokkcb_kcb

12 of 12


	บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด
	สลิงอ่อน
	Description

	ลวดสลิง
	Description

	สะเก็น
	Description

	ตะขอ
	Description

	สลิงกันสบัด
	Description

	รอกโซ่มือสาว
	Description

	โซ่เหล็กแข็ง
	Description

	อุปกรณ์ช่วยยก
	Description

	อุปกรณ์ช่วยยก
	Description

	อุปกรณ์ช่วยยก
	Description

	รอก
	Description

	โซ่ ชุดยก
	Description

	สลิงอ่อน
	Description

	สลิงอ่อน
	Description

	สลิงอ่อน
	Description

	ลวดสลิง
	Description

	ลวดสลิง
	Description

	ลวดสลิง
	Description

	สลิง
	Description
	บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด


