ใหม่ รุ่ นปี 2019
อุปกรณ์ ยดึ ตู้สินค้ า

อุปกรณ์ยดึ ตูส้ ิ นค้า ตระกูล F-1000
127
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แกนล็อค เหล็ก FORGED ขึ้นรู ป รับแรงดึงสู ง
เสื้ อแกน เหล็กหล่อเหนียว
เสื้ อชุดแกนล็อค เหล็กหนา 10 มม.
เชื่อมประกอบด้วยหุ่นยนต์

10

ข้อมูลสิ นค้า

240

20

แดง

9

หมวดสินค้ า

TWIST LOCKS

58

การใช้งาน

260

o

185

ใช้ลอ็ คมุมตูส้ ิ นค้า มาตรฐาน ISO
ขนาด 20, 40 และ 45 ฟุต

นํ้าหนัก : 8.0 กก.
152x152

17

รหัสสิ นค้า : 17-F1004
รายการอะไหล่
เสื้ อชุดแกนล็อค
17-2710A

CAT-62011 26-08-2562

17-2060FB

ชุดแกนล็อค

บริษัท ทรานส์ เทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากั ด

Transtec Engineering Co.,Ltd.

โทร 02-513-2571
แฟ็ กซ์ 02-512-1735

www.transtec-group.com
info@transtec-group.com

ใหม่ รุ่ นปี 2019
อุปกรณ์ ยดึ ตู้สินค้ า

อุปกรณ์ยดึ ตูส้ ิ นค้า ตระกูล R-1000

300
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64

แกนล็อค เหล็ก FORGED ขึ้นรู ป รับแรงดึงสู ง
เสื้ อแกน เหล็กหล่อเหนียว
เสื้ อชุดแกนล็อค เหล็กหนา 10 มม.
เชื่อมประกอบด้วยหุ่นยนต์

10

ข้อมูลสิ นค้า

240

18

127

เหลือง

9

เหลือง

หมวดสินค้ า

TWIST LOCKS

58

การใช้งาน

260

o

185

ใช้ลอ็ คมุมตูส้ ิ นค้า มาตรฐาน ISO
ขนาด 20, 40 และ 45 ฟุต

นํ้าหนัก : 8.8 กก.
152x152

17

รหัสสิ นค้า : 17-R1004
รายการอะไหล่
เสื้ อชุดแกนล็อค
17-2040A

CAT-62010 26-08-2562

17-2000A

ชุดแกนล็อค

ใช้ได้ทุกรุ่ น

บริษัท ทรานส์ เทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากั ด

Transtec Engineering Co.,Ltd.

โทร 02-513-2571
แฟ็ กซ์ 02-512-1735

www.transtec-group.com
info@transtec-group.com

ใหม่ รุ่ นปี 2019
อุปกรณ์ ยดึ ตู้สินค้ า

อุปกรณ์ยดึ ตูส้ ิ นค้า ตระกูล R-2000
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แกนล็อค เหล็ก FORGED ขึ้นรู ป รับแรงดึงสู ง
เสื้ อแกน เหล็กหล่อเหนียว
เสื้ อชุดแกนล็อค เหล็กหนา 10 มม.
เชื่อมประกอบด้วยหุ่นยนต์

10
310

137
เหลือง

ข้อมูลสิ นค้า

187

20

127

เหลือง

9

หมวดสินค้ า

TWIST LOCKS

58

การใช้งาน

254

o

178

ใช้ลอ็ คมุมตูส้ ิ นค้า มาตรฐาน ISO
ขนาด 20, 40 และ 45 ฟุต

นํ้าหนัก : 8.0 กก.
152x152

17

รหัสสิ นค้า : 17-R2004
รายการอะไหล่
เสื้ อชุดแกนล็อค
17-2080A

CAT-62012 26-08-2562

17-2060A

ชุดแกนล็อค

บริษัท ทรานส์ เทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากั ด

Transtec Engineering Co.,Ltd.

โทร 02-513-2571
แฟ็ กซ์ 02-512-1735

www.transtec-group.com
info@transtec-group.com

ใหม่ รุ่ นปี 2019
อุปกรณ์ ยดึ ตู้สินค้ า

อุปกรณ์ยดึ ตูส้ ิ นค้า ตระกูล R-3000

290
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แกนล็อค เหล็ก FORGED ขึ้นรู ป รับแรงดึงสู ง
เสื้ อแกน เหล็กหล่อเหนียว
เสื้ อชุดแกนล็อค เหล็กหนา 10 มม.
เชื่อมประกอบด้วยหุ่นยนต์

10

100
เหลือง

ข้อมูลสิ นค้า

225

20

127

9

หมวดสินค้ า

TWIST LOCKS

58

o

การใช้งาน

152x152

ใช้ลอ็ คมุมตูส้ ิ นค้า มาตรฐาน ISO
ขนาด 20, 40 และ 45 ฟุต

นํ้าหนัก : 7.8 กก.

17

รหัสสิ นค้า : 17-R3004
รายการอะไหล่
เสื้ อชุดแกนล็อค
17-3110A

CAT-62013 26-08-2562

17-3200A

ชุดแกนล็อค

บริษัท ทรานส์ เทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากั ด

Transtec Engineering Co.,Ltd.

โทร 02-513-2571
แฟ็ กซ์ 02-512-1735

www.transtec-group.com
info@transtec-group.com

