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การจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะ

แบตเตอรี่ “20V Max” ทั้งหมดจะติดตั้งแผงวงจร “ActivCell” ซึ่งจะทำ�ให้ก�รจ่�ยพลังง�น
คงที่ม�กขึ้นเทคโนโลยี ActivCell เป็นสิทธิบัตรของท�ง SKIL ซึ่งทำ�ให้ก�รจ่�ยพลังง�นได้
อย่�งเหม�ะสม, ป้องกันคว�มร้อนส่วนเกินที่ม�กเกินไปและยังคงประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น
ของแบตเตอรี่ในระดับสูงสุด. สถ�นะแรงดันไฟฟ้� (Voltage) จะถูกตรวจสอบด้วยแผงวงจร 
ActivCellและแชร์ข้อมูลกับ แผงวงจรอีกชิ้นที่ติดตั้งอยู่ที่เครื่องมือ. โดยก�รทำ�ง�นร่วมกัน
ของแผงวงจรทั้งสอง จะช่วยให้ผลลัพท์ก�รทำ�ง�นของแบตเตอรี่ดีขี้น

‘180° LED’ light

ให้ความสว่างที่เหนือกว่า

ให้ความสว่างที่เหนือกว่า

เลื่อยจิ๊กซอว์ พร้อมไฟแอลอีดี แบบ 180 องศ�จะทำ�ให้
ก�รใช้ง�นสะดวกขึ้นสำ�หรับง�นที่เน้นร�ยละเอียด เพร�ะ
แสงสว่�งของไฟแอลอีดี ระยะกว้�งและสว่�งกว่�ไฟปกติ
ถึง 10 เท่� และไฟที่เป็นรูปทรงครี่งวงกลม จะทำ�ให้ ไม่เกิด
เง�ของชิ้นส่วนง�น ดังนั้นจึงแน่ใจได้ว่�ผู้ใช้ง�นจะเห็นแนว
เลื่อยได้อย่�งชัดเจนในที่แสงสว่�งน้อย

เลื่อยจิ๊กซอว์ พร้อมไฟแอลอีดี แบบ 180 องศาจะทำาให้การ
ใช้งานสะดวกขึ้นสำาหรับงานที่เน้นรายละเอียด เพราะแสง
สว่างของไฟแอลอีดี ระยะกว้างและสว่างกว่าไฟปกติถึง 10 
เท่า และไฟที่เป็นรูปทรงครี่งวงกลม จะทำาให้ ไม่เกิดเงาของ
ชิ้นส่วนงาน. ดังนั้นจึงแน่ใจได้ว่าผู้ ใช้งานจะเห็นแนวเลื่อยได้
อย่างชัดเจนในที่แสงสว่างน้อย

ตัวช่วยดูดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบกักเก็บฝุ่น “X-Flow” ที่โดดเด่น, จะช่วยแยกฝุ่น
ออกจ�กอ�ก�ศโดยปร�ศจ�กชิ้นส่วนกรอง,  ข้อดีหลัก
คือไม่มีแผ่นกรองทร�ย(Sander Filter) ที่ส�ม�รถทำ�ให้
เกิดก�รอุดตันได้ ดังนั้นทำ�ให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถมั่นใจใน
เรื่องแรงดูดที่ทรงพลังสำ�หรับง�นทำ�คว�มสะอ�ดที่ใช้
ระยะเวล�น�น 

ระยะเวลาชาร์จสั้นลง ให้คุณทำางานต่อได้เร็วขึ้น
ระบบช�ร์จเร็ว Rapid Charger ใช้เวล�เพียง 10 น�ที 
ในก�รช�ร์จพลังง�นของแบตเตอรี่ขน�ด 2.5 แอมป์ ให้
กลับขึ้นม� 40% และสำ�หรับแบตเตอรี่ 4.0 แอมป์ .ให้
กลับขึ้นม� 25% ทำ�ให้ ไม่ต้องใช้เวล�น�นในก�รช�ร์จ 
และส�ม�รถกลับม�ทำ�ง�นได้เร็วขึ้น 

ระบบลดแรงสั่นสะเทือนที่เหนือกว่า
นวัตกรรม SKIL “VRS+” ที่โดนเด่นเป็นระบบที่ช่วย
ลดแรงสั่นสะเทือนระดับสูงสุดสำ�หรับเครื่องเจียรไฟฟ้�
ศูนย์ถ่วงน้ำ�หนักที่ติดตั้งไว้ตรงที่จับด้�นข้�งส�ม�รถ
ขยับได้ทุกทิศท�ง ระบบนี้เรียกว่� “Dynamic
 Absorber” ซึ่งช่วยลดแรงสั่นได้อย่�ง
มห�ศ�ล

รับประกัน
เครื่องมือ

รับประกัน
แบต&แท่นชาร์จปี เดือน2 6

warranty
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ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ด้วยประสบก�รณ์ด้�นเครื่องมือช่�ง
ม�กกว่� 95 ปี และได้รับก�รยอมรับจ�กลูกค้�ทั่วโลก
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เครื่องมือขน�ดกะทัดรัดและน้ำ�หนักเบ�ที่สุดของเร�
พร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัย

เทคโนโลยีขั้นสูงและให้พลังที่ม�กกว่�สำ�หรับ
ช่�งมืออ�ชีพ

ก�รันตีด้วยยอดข�ยกว่� 130 ล้�นเครื่อง
และได้รับสิทธิบัตรท�งเทคนิคระดับโลก

ตอบโจทย์ทุกก�รใช้ง�นด้วย
สินค้�ม�กกว่� 130 ร�ยก�ร
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PWRCORE12 เครื่องมือช่าง ขนาด 12 โวลต์ ขนาดกะทัดรัด 

น้ำาหนักเบา พร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัย
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DL5290SE PWRCORE 12 BRUSHLESS 12V  1/2'' DRILL DRIVER 

เทคโนโลยี HYBRID CHUCK™
มาพร้อมเทคโนโลยี ที่ช่วยในการยึดจับดอกสว่านด้วยหัวจับรุ่นใหม่ ที่ไม่ต้องใช้

การขันให้แน่น พร้อมหัวหกเหลี่ยมในตัว ขนาด 1/4”

เปลี่ยนหัวจับดอกสว่าน ขนาด 1/2” 
เพื่อการเปลี่ยนดอกสว่านที่รวดเร็วและง่ายดาย ระหว่างการใช้งาน

ไฟแอลอีดี
ช่วยในการมองเห็นระหว่างการทำางานได้ดีขึ้น

แรงบิดสูงสุดถึง 50 นิวตันเมตร
มาพร้อมมอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่สามารถส่งแรงบิด ได้สูงสุดถึง 50 นิวตันเมตร

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ความเร็วรอบ 0-450-1,700 รอบ/นาที (RPM)

แรงบิด (Torque) สูงสุดถึง 50 นิวตันเมตร (Nm)

หัวจับดอก
ขนาด 1/2” พร้อมหัวหกเหลี่ยมในตัว

ขนาด 1/4” สำาหรับการ จับดอกไขควง

การตั้งค่าแรงบิด ปรับได้สูงสุด 17 ระดับ พร้อมโหมดเจาะ

ความยาวตัวเครื่อง 180 มม.

สว่านไฟฟ้าไร้สาย 12 โวลต์ ขนาด 1/2 นิ้ว

› 

› 

› 

› 
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HD5290SE PWRCORE 12 BRUSHLESS 12V 1/2" HAMMER DRILL

ขนาดหัวจับดอก ขนาด 1/2” (13 มม.)

แรงบิด (Torque) สูงสุดถึง 50 นิวตันเมตร 

(Nm)

ความเร็วรอบ 0-450 / 0-1,700 

รอบ/นาที (RPM)

อัตราการกระแทก 0-6,750 / 0-25,500

ครั้ง/นาที (IPM)

การตั้งค่าแรงบิด ปรับได้สูงสุด 17 ระดับ

ID5744SE PWRCORE 12 BRUSHLESS 12V 1/4'' HEX IMPACT DRIVER 

ความเร็วรอบ 0-1,600 / 0-2,600 

รอบ/นาที (RPM)

อัตราการกระแทก 0-2,500 / 0-3,500 

ครั้ง/นาที (IPM)

แรงบิด (Torque)  สูงสุดถึง 120 นิวตันเมตร 

(Nm)

ขนาดหัวจับ ขนาด 1/4“ (6.35 มม )

ความยาวตัวเครื่อง 149 มม.

IW5744SE PWRCORE 12 BRUSHLESS 12V 3/8'' IMPACT WRENCH

ขนาดแกนเพลา 3/8 “(19.05 มม.)

แรงบิด (Torque) สูงสุดถึง 120 นิวตันเมตร 

(Nm)

ความเร็วรอบ 0-1,900 / 0-2,500

รอบ/นาที (RPM)

อัตราการกระแทก 0-2,900 / 0-3,400 

ครั้ง/นาที (IPM)

ขนาดเครื่องมือ 149 x 68 x 191 มม.

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สามารถใช้งานได้ 3 รูปแบบในเครื่องเดียว
สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำางานของเครื่องได้อย่าง

สะดวกไม่ว่าจะใช้งานเป็นสว่านกระแทก สว่านหรือไขควง

เปลี่ยนหัวจับดอกสว่าน 1/2” ได้โดยใช้มือเปล่า
เพื่อกำาลังในการยึดจับหัวเจาะที่ทรงพลังมากขึ้น

ไฟ LED
มีไฟแอลอีดี ส่องสว่างจากตัวเครื่องทั้งขณะใช้งาน

(Pre-Light) และหลังปล่อยสวิตช์ (After-Glow)

เพื่องานเจาะที่แม่นยำา

เทคโนโลยี HALO LIGHT™
ให้แสงสว่างมากกว่าไฟแอลอีดี มาตรฐานถึง 5 เท่า และ

ลดการเกิดเงา ขณะทำางาน

หัวจับดอกหกเหลี่ยม ขนาด 1/4”
เพื่อการเปลี่ยนดอกที่รวดเร็วและง่ายดาย ระหว่างการ

ใช้งาน

สามารถปรับตั้งแรงบิด ได้ถึง 2 ระดับ
ปรับความเร็วต่ำาเพื่อการควบคุมการทำางานได้อย่าง

แม่นยำายิ่งขึ้น และปรับความเร็วสูงเพื่อการทำางานที่ทรง

พลังมากกว่า

ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
มอเตอร์ไร้แปรงถ่านแบบดิจิทัลของ บล็อกกระแทก 

ขนาด 3/8 “ขนาดกะทัดรัดและน้ำาหนักเบา สะดวกต่อ

การใช้งาน

เปลี่ยนหัวยึดจับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ขนาด 3/8 “ มาพร้อมวงแหวนเพิ่มแรงเสียดทาน ช่วย

ลดเวลาสูญเปล่าระหว่างทำางาน

สามารถปรับตั้งความเร็ว ได้ถึง 2 ระดับ
เพื่อการควบคุมการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

สว่านกระแทกไร้สาย 12 โวลต์ ขนาด 1/2 นิ้ว

ไขควงกระแทกไร้สาย 12 โวลต์ ขนาด 1/4 นิ้ว

บล็อกกระแทกไร้สาย 12 โวลต์ ขนาด 3/8 นิ้ว

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 
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IF5943SE PWRCORE 12 12V INFLATOR

แรงดันสูงสุด 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

(PSI) 

ความยาวสายต่อ 28 “ (711 มม.)

ขนาดเครื่องมือ 200×142×146 มม.

ประเภทแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน

กำาลังแบตเตอรี่ 12 โวลต์

ความจุ 4.0 แอมป์

กำาลังไฟ 5 โวลต์, 1.0 แอมป์

การใช้งาน เครื่องมือ SKIL 12 โวลต์ 

ประเภทแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน

กำาลังแบตเตอรี่ 12 โวลต์

ความจุ 2.0 แอมป์

การใช้งาน เครื่องมือ SKIL 12 โวลต์

กำาลังไฟ 220-240 โวลต์

กำาลังไฟเข้า 40 วัตต์

กระแสไฟชาร์จ 2.4 แอมป์

การใช้งาน เครื่องมือ SKIL 12 โวลต์

เวลาในการชาร์จ 2.0 แอมป์ 60 นาที 

4.0 แอมป์ 120 นาที

BY5198SE PWRCORE 12 LITHIUM 4.0AH 
12V BATTERY

BY5199SE  PWRCORE 12 LITHIUM 2.0AH
12V BATTERY 

SC5365SE STANDARD CHARGER 

SYSTEM

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

โหมดแรงดันสูงพร้อมการหยุดเครื่องอัตโนมัติ
เติมลมยาง อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสะบาย 

และรวดเร็ว

หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล
หน้าจอแสดงผล แบบเรียลไทม์เพื่อการตั้งค่าแรงดัน

มาพร้อมปุ่มเพิ่มลดแรงดัน 

ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
ง่ายต่อการจัดเก็บ สามารถเก็บในท้ายรถยนต์ได้อย่าง

ประหยัดพื้นที่

พร้อมหัวต่อที่หลากหลาย สำาหรับการใช้งานที่แตกต่าง 
พร้อมช่องเก็บอุปกรณ์หัวต่อเติมลม เพื่อป้องกันการสูญหาย  

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน PWRCORE 12
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นนำาของงานอุตสาหกรรม

ไฟแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือ
ไฟแอลอีดี แสดงสถานะการชาร์จ และจะแสดง

ปริมาณพลังงานที่เหลืออยู่

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน PWRCORE 12 
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นนำาของงานอุตสาหกรรม

ไฟแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือ
ไฟแอลอีดี แสดงสถานะการชาร์จ และจะแสดง

ปริมาณพลังงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องเติมลมไร้สาย 12 โวลต์

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนาด 4 แอมป์ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนาด 2 แอมป์ แท่นชาร์จแบตเตอรี่

› › › 

› › 

› 

› 

› 

› 
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PWRCORE20 เครื่องมือช่างไร้สาย ขนาด 20 โวลต์ มาพร้อม

เทคโนโลยีขั้นสูงและให้พลังงานที่มากกว่าสำาหรับช่างมืออาชีพ
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DL5293SE PWRCORE 20 BRUSHLESS 20V  1/2'' DRILL DRIVER

หัวจับดอกสว่าน
แบบไร้ประแจ

1/2" (13 มม.)

แรงบิด (Torque) สูงสุด 50 นิวตันเมตร(Nm)

ความเร็วรอบ 0-480 / 0-1,800 

รอบ/นาที (RPM)

HD5294SE PWRCORE 20 BRUSHLESS 20V  1/2'' HAMMER DRILL

หัวจับดอกสว่าน
แบบไร้ประแจ

1/2" (13 มม.)

แรงบิด (Torque) สูงสุด 50 นิวตันเมตร(Nm)

ความเร็วรอบ 0-480 / 0-1,800 

รอบ/นาที (RPM)

อัตรากระแทก 0-7,200 / 0-27,000

รอบ/นาที (IPM)

ID5739SE PWRCORE 20 BRUSHLESS 20V  1/4'' HEX IMPACT DRIVER

หัวจับดอกไขควง 1/4" Hex Collet (6.35 มม.)

แรงบิด (Torque) สูงสุด 250 นิวตันเมตร(Nm)

ความเร็วรอบ 0-1,700 / 0-2,700
รอบ/นาที (RPM)

อัตรากระแทก 0-2,400 / 0-3,400
รอบ/นาที (IPM)

ความยาว 5.8" (158 มม.)

ขนาดเครื่องมือ 5.8" x 2.8" x 8.0" 
(147×71×203 มม.)

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สว่านไร้สาย 20 โวลต์ ขนาด 1/2 นิ้ว

สว่านกระแทกไร้สาย 20 โวลต์ ขนาด 1/2 นิ้ว

ไขควงกระแทกไร้สาย 20 โวลต์ ขนาด 1/4 นิ้ว

สามารถเปลี่ยนหัวจับดอกสว่าน ได้โดยใช้มือเปล่า
เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

โหมดการตั้งค่าแรงบิด 17+1 ระดับ
การตั้งค่าแรงบิด 17 ระดับ และ 1 ระดับสำาหรับโหมด

การเจาะ

ไฟแอลอีดี ส่องสว่างจากตัวเครื่องทั้งขณะใช้งาน
(Pre-Light) และหลังปล่อยสวิตช์ (After-Glow) 
เพื่องานเจาะที่แม่นยำา

โหมดปรับการควบคุม 2 ระดับ
เพื่อความหลากหลายของการใช้งาน

สามารถเปลี่ยนหัวจับดอกสว่าน ได้โดยใช้มือเปล่า
เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

โหมดการตั้งค่าแรงบิด 17 ระดับ
เพื่อความสะดวก และการควบคุมที่เต็มประสิทธิภาพ

ไฟแอลอีดี ส่องสว่างจากตัวเครื่องทั้งขณะใช้งาน (Pre-
Light) และหลังปล่อยสวิตช์ (After-Glow) 
เพื่องานเจาะที่แม่นยำา

ปรับโหมดการทำางานได้ 3 รูปแบบในเครื่องเดียว
สามารถเปลี่ยนโหมดการทำางานระหว่างโหมดสว่าน , 

สว่านกระแทก และไขควง ได้อย่างรวดเร็ว

สวิตช์แบบปุ่มกด
เพื่อการควบคุมสูงสุดและความแม่นยำาของความเร็ว

โหมดการตั้งค่าแรงบิด 2 ระดับ
เพื่อการควบคุมที่หลากหลาย และเต็มประสิทธิภาพ

การใช้งาน

ไฟแอลอีดี ส่องสว่างจากตัวเครื่องทั้งขณะใช้งาน 
(Pre-Light) และหลังปล่อยสวิตช์ (After-Glow) 
เพื่องานเจาะที่แม่นยำา
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IW5739SE PWRCORE 20 BRUSHLESS 20V   1/2'' IMPACT WRENCH

ขนาดหัวบล็อก 1/2" (12.7 มม.)

แรงบิด (Torque) สูงสุด 250 นิวตันเมตร(Nm)

ความเร็วรอบ 0-2,100 / 0-2,400 

รอบ/นาที (RPM)

อัตรากระแทก 0-2,800 / 0-3,200 

ครั้ง/นาที (IPM)

หัวจับดอกสว่าน SDS Plus

พลังการกระแทก 2.0 จูล

ความเร็วรอบ 0-1,400 รอบ/นาที (RPM)

อัตรากระแทก 0-4,500 ครั้ง/นาที (IPM)

ความสามารถใน
การเจาะ 

7/8" (22 มม.)

ขนาดเครื่องมือ 11.18" x 3.15" x 7.80" 

(284 x 80 x 198 มม.)

AG2907SE PWRCORE 20  BRUSHLESS 20V  4-1/2" ANGLE GRINDER

ความเร็วรอบ 8,500 รอบ/นาที (RPM)

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 4-1/2" (115mm)

RH1704SE PWRCORE 20 BRUSHLESS 20V  7/8" ROTARY HAMMER 

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สว่านโรตารี่ไร้สาย 20 โวลต์ ขนาด 7/8 นิ้ว

เครื่องเจียรไร้สาย 20 โวลต์ ขนาด 4-1/2 นิ้ว

บล็อกกระแทกไร้สาย 20 โวลต์ ขนาด 1/2 นิ้ว

มอเตอร์ ไร้แปรงถ่านดิจิทัล
มอเตอร์ไร้แปรงถ่านแบบดิจิทัล มีประสิทธิภาพและให้

พละกำาลังสูง ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการทำางาน และยืด

อายุการใช้งานของเครื่องมือให้มากขึ้น

โหมดการตั้งค่าความเร็ว 3 ระดับ
เลือกได้ต้งแต่โหมดความเร็วต่ำา, ความเร็วสูง, และโหมด

คลายน๊อต

โหมดควบคุมถอยหลัง
หยุดการหมุนและการกระแทกเมื่อคลายสปริงออก

มอเตอร์ ไร้แปรงถ่านดิจิทัล
มอเตอร์ไร้แปรงถ่านแบบดิจิทัล มีประสิทธิภาพและให้

พละกำาลังสูง ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการทำางาน และยืด

อายุการใช้งานของเครื่องมือให้นานขึ้น

4 โหมดการทำางาน
สามารถปรับโหมดการทำางานระหว่างการเจาะ, โหมด

กระแทก, โหมดสกัด เพื่อตอบสนองการใช้งานที่รวดเร็ว 

และสมบูรณ์แบบ

ปรับเปลี่ยนดอกสว่านได้อย่างรวดเร็ว
สามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ง่าย และรวดเร็ว เพิ่มความ

สะดวกสบายในการทำางาน

มอเตอร์ ไร้แปรงถ่านดิจิทัล
ประสิทธิภาพทรงพลัง ให้พละกำาลังสูง สำาหรับการใช้

งานผ่านวัสดุที่แข็งแรง และยังช่วยเพิ่มระยะเวลาในการ

ทำางาน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือให้มากขึ้น

การ์ดป้องการสามารถปรับได้ด้วยมือเปล่า
การ์ดป้องกันสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องใช้

อุปกรณ์หรือเครื่องมือเสริม
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CR5413SE PWRCORE 20 BRUSHLESS 20V 6-1/2” CIRCULAR SAW
เลื่อยวงเดือนไร้สาย 20 โวลต์ ขนาด 6-1/2 นิ้ว 

มอเตอร์ ไร้แปรงถ่านแบบดิจิทัล
มอเตอร์ไร้แปรงถ่านแบบดิจิทัล มีประสิทธิภาพและให้พละกำาลังสูง ช่วยเพิ่ม

ระยะเวลาในการทำางาน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือให้นานขึ้น

ปรับองศาในการตัดได้ถึง 0-50 องศา
รองรับการตัดได้อย่างอิสระ หลากหลาย และเต็มประสิทธิภาพ

ปรับความลึกในการตัดได้อย่างรวดเร็ว
ทำาการปรับเปลี่ยนมุม และความลึกการตัดได้อย่างแม่นยำา และรวดเร็ว

ไฟส่องสว่าง LED 
จากตัวเครื่องขณะใช้งาน และหลังใช้งาน

เพื่อความสว่างในการเจาะที่แม่นยำามากขึ้น

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ขนาดใบเลื่อย 6-1/2" (165 มม.)

ความเร็วรอบ 5,400 รอบ/นาที (RPM)

ตัดเอียงสูงสุด 0-50 องศา

ตัดลึกสูงสุด 90 องศา 2-13/32" (61มม.)

ตัดลึกสูงสุด 45 องศา 1-11/16" (43 มม.)

› 
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RS5825SE PWRCORE 20 BRUSHLESS 20V COMPACT RECIPROCATING SAW

ความยาวช่วงชัก 1"(25.4 มม.)

ความเร็วรอบ 0-3,000 รอบ/นาที(SPM)

ขนาดเครื่องมือ 13.6" x 2.9" x 6"

(345 x 73 x 153 มม.)

JB4712SE PWRCORE 20 BRUSHLESS 20V JOBSITE BLOWER

ปริมาณลม 110 ลูกบาศก์ฟุต/นาที

ความเร็วลม 290 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ระดับความเร็ว สูง, กลาง, ต่ำา

ขนาดเครื่องมือ 14.6" x 2.9" x 9.6" 

(370 x 73 x 243 มม.)

IF5940SE PWRCORE 20 20V DUAL FUNCTION INFLATOR

แรงดังสูงสุด 160 ปอนด/ตารางนิ้ว (PSI)

ปริมาณลม 14.4 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 

(CFM)

ความยาวท่อ 26”

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

เลื่อยชักไร้สาย 20 โวลต์ 

เครื่องเป่าลมไร้สาย 20 โวลต์

เครื่องเติมลมไร้สาย 20 โวลต์

เพิ่มความแม่นยำา และการควบคุมในการตัดให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
พร้อมช่วยลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการใช้งาน

สวิตช์ควบคุมแบบกด
ให้การควบคุมความเร็วที่แม่นยำา และเพิ่มความสะดวก

ในการใช้งาน

ไฟส่องสว่าง LED แบบคู่จากตัวเครื่องขณะใช้งาน 
และหลังใช้งาน
ไฟแอลอีดีด้านบนจะช่วยส่องสว่างที่พื้นผิวด้านบนเมื่อ

ตัดท่อในขณะที่ไฟแอลอีดีด้านล่าง จะส่องเป็นเส้นแนว

ตั้งเมื่อตัดกับผนังหรือกระดานแนวตั้ง

สวิตช์ควบคุมพร้อมตัวล็อกความเร็ว
ให้การควบคุมแรงลมที่ขณะใช้งาน และลดความเมื่อยล้า

ในการใช้งาน

ปรับความเร็วได้สูงสุด 3 ระดับ
ให้ปริมาณลมสูงสุด 110 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 

ที่ 290 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ขนาดกะทัดรัด
ถูกออกแบบมาให้มีขนาดที่พอเหมาะ น้ำาหนักเบา เข้าพื้นที่

ได้ง่าย

หัวเป่าแบบยาง
เพิ่มความทนทาน และช่วยยืดในการใช้งานได้นานมากขึ้น

โหมดปริมาณลมสูงสุด
ด้วยท่อและยางเป่าลมขนาดใหญ่ ทำาให้สามารถเติมลม

ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

โหมดแรงดันสูงสุด
โหมดการตั้งค่าแรงดันล่วงหน้า เพื่อการเติมลมที่แม่นยำา 

และเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

หน้าจอวัดความดันแบบดิจิทัล
มาพร้อมหน้าจอแสดงค่าแบบดิจิทัล และปุ่มควบคุมการ

ทำางาน เพื่อความแม่นยำา และรวดเร็วในการใช้งาน
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LH5523SE PWRCORE 20 SPOT LIGHT

 ไฟแอลอีดี 1 ดวง

ความสว่าง 150 / 300 ลูเมน (lumens)

LH5534SE PWRCORE 20 20V FLOOD LIGHT

ความสว่าง 3 ระดับ 1,800 / 900 / 450 (ลูเมน)

Lumens

เวลาการใช้งาน สูงสุดถึง 3.5 ชั่วโมง โดยใช้

ความสว่างสูงสุด อ้างอิงจาก

แบตเตอรี่ 4 แอมป์ 20 โวลต์ 

การหมุนปรับทิศ
องศา

แผงล่าง 0-170 องศา

แผงบน 0-270 องศา

ขนาดเครื่องมือ 8.54" x 8.23" x 6.9"

(217 x 209 x 175 มม.)

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ไฟฉายสปอตไลท์ 20 โวลต์

โคมไฟสนาม 20 โวลต์ 

เพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่ทำางาน
สปอตไลท์มีความสว่างเป็นพิเศษ ช่วยส่องสว่างบริเวณ

ที่มืด

ระบบควบคุมไฟส่องสว่างแบบ 2 ระดับ
เลือกระดับแสงที่เหมาะกับการใช้งาน  150 /300 ลูเมน

ออกแบบมาให้สะดวกและง่ายต่อการทำางาน
ตัวไฟฉายสามารถปรับหัวหมุนได้ 104 องศาช่วยให้

ส่องแสงไปในทิศทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โคมไฟฟลัดไลท์ แบบ 2 ดวง
แผงแอลอีดีพิเศษ ที่ช่วยให้ความส่องสว่างมากถึง

ระดับ 1,800 ลูเมน เพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนมากขึ้น 

ดวงไฟแต่ละดวงสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
สามารถช่วยกันส่องสว่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเลือกระดับความสว่างได้ 3 ระดับ, ขึ้นอยู่กับ

ระดับความใช้งาน สว่างมาก, น้อย หรือเปิดแค่ไฟดวง

เดียว ระบบเตือนเวลาแบตเตอรี่ต่ำา

แสงเตือนกระพริบ 2 ครั้ง เม่ือระดับแบตเตอร่ีต่ำา                                                                           

ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อปิดดวงไฟ
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BY5197SE PWRCORE 20  LITHIUM 2.0AH 20V BATTERY

ประเภทแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน

กำาลังแบตเตอรี่ 20 โวลต์

ความจุ 2.0 แอมป์

การใช้งาน เครื่องมือ SKIL  20 โวลต์

ชาร์จเจอร์ แท่นชาร์จ SKIL ขนาด 20 

โวลต์เท่านั้น

BY5196SE PWRCORE 20  LITHIUM 4.0AH 20V BATTERY

BY5196SE PWRCORE 20   LITHIUM 5.0AH 20V BATTERY

ประเภทแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน

กำาลังแบตเตอรี่ 20 โวลต์

ความจุ 4.0 แอมป์

การใช้งาน เครื่องมือ SKIL 20 โวลต์

ชาร์จเจอร์ แท่นชาร์จ SKIL ขนาด 20 

โวลต์ เท่านั้น

ประเภทแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน

กำาลังแบตเตอรี่ 20 โวลต์

ความจุ 5.0 แอมป์

การใช้งาน เครื่องมือ SKIL 20 โวลต์

ชาร์จเจอร์ แท่นชาร์จ SKIL ขนาด 20 

โวลต์ เท่านั้น

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ 20 โวลต์ ขนาด 2 แอมป์

แบตเตอรี่ 20 โวลต์ ขนาด 4 แอมป์

แบตเตอรี ่20 โวลต์ ขนาด 5 แอมป์

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน PWRCORE 20
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นนำาของงานอุตสาหกรรม

ไฟแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือ
ไฟแอลอีดี แสดงสถานะการชาร์จ และจะแสดงปริมาณ

พลังงานที่เหลืออยู่

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน PWRCORE 20
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นนำาของงานอุตสาหกรรม

ไฟแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือ
ไฟแอลอีดี แสดงสถานะการชาร์จ และจะแสดงปริมาณ

พลังงานที่เหลืออยู่

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน PWRCORE 20
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นนำาของงานอุตสาหกรรม

ไฟแจ้งเตือนปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือ
ไฟแอลอีดี แสดงสถานะการชาร์จ และจะแสดงปริมาณ

พลังงานที่เหลืออยู่

› 

› 

› 

› 

› 

› 
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SC5358SE STANDARD CHARGER 

กำาลังไฟ 220-240 โวลต์

กำาลังไฟเข้า 60 วัตต์

กระแสไฟ 2.4 แอมป์

การใช้งาน แบตเตอรี่ 20 โวลต์ ของ 

SKIL เท่านั้น

เวลาในการชาร์จ 2.0 แอมป์ 60 นาที 

4.0 แอมป์ 120 นาที     

5.0 แอมป์ 150 นาที 

กำาลังไฟ 220-240 โวลต์

กำาลังไฟเข้า 150 วัตต์

กระแสไฟ 6.0 แอมป์

การใช้งาน แบตเตอรี่ 20 โวลต์ ของ 

SKIL เท่านั้น

เวลาในการชาร์จ 2.0 แอมป์ 30 นาที

4.0 แอมป์ 50 นาที 

5.0 แอมป์ 60 นาที 

QC5360SE RAPID CHARGER 

SYSTEM

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 20 โวลต์

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ แบบชาร์จเร็ว 20 โวลต์

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จได้เร็วกว่าแท่นชาร์จธรรมดา ถึง 2 เท่า 

› 

› 
› 



24

CORDED TOOLS
เลื่อย, สว่�น, เครื่องขัด , เครื่องเจียรไฟฟ้�, 

ส�ม�รถช่วยให้คุณรับมือกับง�นช่�งได้ทุกรูปแบบ
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HD1523SE 1/2" CORDED 2-SPEED HAMMER DRILL 

RH1109SE 1-1/32" CORDED ROTARY HAMMER

กำาลังไฟ 1,050 วัตต์, 220-240 โวลต์

ขนาดหัวจับดอก 1/2” (13 มม.)

ความเร็วรอบ 0-1,200 / 0-3,200 

รอบ/นาที (RPM)

อัตราการกระแทก 0-20,400 / 0-54,400 

ครั้ง/นาที (IPM)

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

กำาลังไฟ 850 วัตต์, 220-240 โวลต์

การใช้งานดอกสว่าน SDS Plus

ขนาดหัวจับดอก 26 มม.

แรงกระแทก 2.8 จูล

ความเร็วรอบ 0-980 รอบ/นาที (RPM)

อัตราการกระแทก 5,150 ครั้ง/นาที (IPM)

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

RS3316SE CORDED RECIPROCATING SAW

กำาลังไฟ 900 วัตต์, 220-240 โวลต์

ความเร็วช่วงชัก 0-3,000 รอบ/นาที (SPM)

ความยาวช่วงชัก 29 มม.

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทกไฟฟ้า 2 สปีด กำาลังไฟ 1050 วัตต์ ขนาด 13 มม.

สว่านโรตารี่ไฟฟ้า 3 ระบบ กำาลังไฟ 850 วัตต์ ขนาด 26 มม.

เลื่อยชักไฟฟ้า กำาลังไฟ 900 วัตต์

หัวจับดอกสว่านโลหะ
ขนาด 13 มม. แบบไม่ต้องใช้ประแจไข 

หัวจับดอกแบบล็อก
จับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

สำาหรับงานหนัก

ปรับความเร็วได้ 2 สปีด
ความเร็วสูงสำาหรับการเจาะที่รวดเร็วและความเร็วต่ำา

สำาหรับการเจาะและการขันสกรู

ด้ามจับด้านข้าง เพื่อการควบคุมที่ดีกว่า
มีก้านวัดระยะการเจาะลึกเพื่อเพิ่มการควบคุมในการใช้

งานแรงบิดสูง

ปรับตั้งโหมดการใช้งานให้เหมาะสมสำาหรับงาน
ตัวเลือกการใช้งานหลากหลาย ฟังก์ชัน โหมดสว่าน สว่าน

กระแทก การสกัด

SAFETY CLUTCH
ป้องการการเกิดการติดขัดระหว่างการทำางาน

ด้ามจับด้านข้าง เพื่อการควบคุมที่ดีกว่า
มาพร้อมก้านวัดระยะความลึกเพื่อเพิ่มการควบคุมในการ

ใช้งานแรงบิดสูง

ควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับองศาการใช้งานได้อย่างอิสระ เพื่อรับกับการทำางาน 

การเปลี่ยนแปลงใบมีดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ตัวล็อกแกนช่วยให้เปลี่ยนใบมีดได้อย่างรวดเร็วและ

ปลอดภัย

2 ฟังก์ช่ัน ครบในเครื่องเดียว
สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำางานของเครื่องได้อย่าง

สะดวก ไม่ว่าจะใช้งานเป็นสว่านกระแทก หรือสว่าน

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› › 
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CORDED TOOLS

CR3291SE 7-1/2" CORDED CIRCULAR SAW

กำาลังไฟ 1,400 วัตต์, 220-240 โวลต์

ขนาดใบเลื่อย 190 มม.

ความเร็วรอบ 5,300 รอบ/นาที (RPM)

การปรับองศา 0-52 องศา

ตัดลึกสุด 90 องศา 66 มม.

ตัดลึกสุด 45 องศา 48 มม.

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

JS3131SE JIG SAW

กำาลังไฟ 550 วัตต์, 220-240 โวลต์

ระยะชักใบเลื่อย 18 มม.

ความเร็วช่วงชัก 0-3,000 รอบ/นาที (SPM)

ปรับองศา สูงสุดถึง 45 องศา

ปรับการแกว่งใบเลื่อย 4 ระดับ

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

AG2881SE 4" CORDED ANGLE GRINDER

กำาลังไฟ 720 วัตต์, 220-240 โวลต์

ความเร็วรอบ 13,000 รอบ/นาที (RPM)

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 100 มม.

แกนเพลา M10

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

CORDED TOOLS

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า กำาลังไฟ 720 วัตต  ์ขนาด 4 นิ้ว สวิตช์ด้านข้าง

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า กำาลังไฟ 1400 วัตต ์ขนาด 7-1/2 นิ้ว

เลื่อยจิ๊กซอว์ ไฟฟ้า กำาลังไฟ 550 วัตต์

สามารถปรับองศาเครื่อง ได้ตั้งแต่ 0-52 องศา 
เพื่อการทำางานได้อย่างหลากหลาย และสะดวกมากขึ้น

สามารถปรับความลึกในการตัดได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อความรวดเร็วและความแม่นยำาในการทำางาน

ไฟแอลอีดี
ช่วยในการมองเห็นระหว่างการทำางานได้ดีขึ้น

ปุ่มกดแบบปรับได้พร้อมระบบเบรก
ให้การควบคุมสูงสุดและการตกแต่งที่แม่นยำา

การปรับตั้งองศาได้อย่างอิสระ

ปรับอย่างรวดเร็วสำาหรับการตัดมุม

ฟังก์ชันการปรับการแกว่งใบเลื่อยได้ ถึง 4 ระดับ
ความสามารถในการตัดที่ราบรื่นสำาหรับวัสดุและการใช้

งานต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงใบมีดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ตัวล็อกแกนช่วยให้เปลี่ยนใบมีดได้อย่างรวดเร็วและ

ปลอดภัย

ด้ามจับถูกออกแบบแบบตามสรีระ
จับถนัดเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่จับด้านข้าง 2 ตำาแหน่ง
เพื่อความควบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวิตช์ด้านข้าง เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

ไฟแอลอีดี 
ช่วยในการมองเห็นระหว่างการทำางานได้ดีขึ้น

› 
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AG2826SE 4" CORDED ANGLE GRINDER

 กำาลังไฟ 800 วัตต์, 220-240 โวลต์

ความเร็วรอบ 13,000 รอบ/นาที (RPM)

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 4” (100 มม.)

ความลึกการตัด 16 มม.

แกนเพลา M10

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

DL1416SE 1/2" CORDED ELECTRIC DRILL

กำาลังไฟ 600 วัตต์, 220-240 โวลต์

ขนาดหัวจับดอก 1/2” (13 มม.)

ความเร็วรอบ 0-3,100 รอบ/นาที (RPM)

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

DL1406SE 2/5" CORDED ELECTRIC DRILL

กำาลังไฟ 500 วัตต์, 220-240 โวลต์

ขนาดหัวจับดอก 2/5” (10 มม.)

ความเร็วรอบ 0-3,100 รอบ/นาที (RPM)

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า กำาลังไฟ 800 วัตต์ ขนาด 4 นิ้ว

สว่านไฟฟ้า กำาลังไฟ 600 วัตต์ ขนาด 13 มม.

สว่านไฟฟ้า กำาลังไฟ 500 วัตต์ ขนาด 10 มม.

ปุ่มกดเริ่มการใช้งาน
เพื่อควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับการใช้งาน

ปุ่มกดเริ่มการใช้งาน
เพื่อควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับการใช้งาน

ที่จับด้านข้าง 2 ตำาแหน่ง
เพื่อความควบการใช้งานได้อย่างมี

› 

› › 

› 

› 

› › 
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HD1581SE 1/2" CORDED HAMMER DRILL

กำาลังไฟ 710 วัตต์, 220-240 โวลต์

ขนาดหัวจับดอก 1/2” (13 มม.)

ความเร็วรอบ 0-2,700 รอบ/นาที (RPM)

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

IW6901SE 1/2" CORDED IMPACT WRENCH

กำาลังไฟ 930 วัตต์, 220-240 โวลต์

ขนาดแกนเพลา 1/2” (12.7 มม.)

ความเร็วรอบ 2,100 รอบ/นาที (RPM)

อัตราการกระแทก 2,700 ครั้ง/นาที (BPM)

แรงบิดสูงสุด
(Torque)

450 นิวตันเมตร (NM)

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

SR2230SE 1/4" CORDED PALM SANDER

กำาลังไฟ 240 วัตต์, 220-240 โวลต์

ความเร็วรอบ 16,000 รอบ/นาที (RPM)

ขนาดแผ่นขัด 110x100 มม.

ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

น้ำาหนักเครื่อง 0.95 กิโลกรัม

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

บล็อกกระแทกไฟฟ้า กำาลังไฟ 930 วัตต ์ขนาด 1/2 นิ้ว

สว่านกระแทกไฟฟ้า กำาลังไฟ 710 วัตต์ ขนาด 13 มม.

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสี่เหลี่ยม กำาลังไฟ 240 วัตต ์ขนาด 1/4 นิ้ว

ขนาดกะทัดรัด
ด้วยขนาดตัวเครื่องสูงเพียง 115 มม.

แรงสั่นสะเทือนต่ำา
น้ำาหนักเบา

ให้แรงบิดสูงสุด ถึง 450 นิวตันเมตร (NM)

สวิตช์ แบบใช้ 2 นิ้ว 

ปุ่มกดเริ่มการใช้งาน
เพื่อควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้ามจับด้านข้าง เพื่อการควบคุมที่ดีกว่า

มีก้านวัดระยะการเจาะลึกเพื่อเพิ่มการควบคุมในการใช้

งานแรงบิดสูง

2 ฟังก์ชัน ครบในเครื่องเดียว
สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำางานของเครื่องได้อย่าง

สะดวก ไม่ว่าจะใช้งานเป็นสว่านกระแทก หรือสว่าน 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 

› 
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BENCH TOOLS
SKIL เป็นแบรนด์ชั้นแนวหน้�สำ�หรับอุปกรณ์เครื่องมือช่�งต่�งๆ 

คุณจะหลงรักคว�มง่�ยต่อคว�มไหลลื่นในก�รใช้ง�น 

พละกำ�ลังของมอเตอร์ และ สมรรถนะของอุปกรณ์ 
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TS6307SE 15 AMP 255MM TABLE SAW

ความเร็วรอบ 4,600 รอบ/นาที (RPM)

ขนาดใบเลื่อย 10 “ (255 มม.)

ตัดลึกสุด 45 องศา 65 มม.

ตัดลึกสุด 90 องศา 90 มม.

การปรับองศา -2 องศา – 47 องศา

SD5618SE RECHARGEABLE 4V SCREWDRIVER

กำาลังไฟ 4 โวลต์

หัวจับดอกไขควง 1/4” (6.35 มม.) พร้อมแม่

เหล็กดูดจับดอก

ความเร็วรอบ 220 รอบ/นาที (RPM)

คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

โต๊ะเลื่อยไร้สาย ขนาด 225 มม.

มั่นใจได้ว่าชิ้นงานจะขนานกับใบมีด
เพื่อการตัดที่รวดเร็ว ราบรื่น และแม่นยำา

ขาตั้งโต๊ะแบบพับเก็บได้
เพื่อให้พกพาสะดวกและจัดเก็บได้สะดวก

ปรับตั้งองศา ตั้ง -2 องศา ถึง 47 องศา
ตัดระหว่างจุดสองสต็อป ที่ 0 ถึง 45 องศาด้วยคันโยก

แบบปลดเร็ว

ควบคุมทิศทางฝุ่นให้ ไปยังภาชนะเก็บฝุ่น 
เพื่อให้ง่ายต่อการทำาความสะอาด
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คุณลักษณะเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ไขควงไร้สาย กำาลังไฟ 4 โวลต์ ขนาด 1/4 นิ้ว

หัวจับดอกไขควง ขนาด 1/4” 

ยึดจับดอกไขควง ขนาด 1/4” ได้อย่างปลอดภัย

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 
การชาร์จ Micro-USB ที่สะดวกสบาย

ไฟแสดงสถานะระหว่างการชาร์จ
สามารถปรับโหมดขันเข้า และขันออกได้



www.skilthailand.com

บริษัท เอสคอร์ป จำากัด (สำานักงานใหญ่)

88 อาคาร เอ ชั้น 3  ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี

 เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170  โทร :  02-446-5665

SKIL THAILAND


