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QUICK STAMPER    

● เตติมหมมึกงง่าย ไมง่ตต้องใช ต้แทง่นประททับหมมึก

● ใช ต้งานไดต้มากกวง่า 50,000 ครทัรั้ง

● หมมึกกทันนนรั้า ทนแสง แหต้งเรร็ว

● ตทัวอทักษรคมชทัด ประททับแลต้วเกร็บไวต้ไดต้นานโดยสสไมง่ซสดจาง

● มสขต้อความใหต้เลลือกหลากหลาย ททัรั้งภาษาไทยและ

   ภาษาอทังกฤษครอบคลลุมงานเอกสารทลุกแขนง

● บรรจลุในกลง่องพลาสตติกใส ปต้องกทันฝลุง่นไมง่ใหต้เขต้าไปเกาะตติด

   ทนาความเสสยหายแกง่หนต้ายาง จมึงสามารถเกร็บรทักษาไดต้ยาวนาน

“ประททบงหาย  ประททบไว  ประททบใจททุกขรอความ”

ตรายางสสาเรร็จรรูป หมมึกในตทว สสาหรทบงานสสานทกงาน
รทุหน คววิกแสตมเปอรร



QUICK STAMPER    

ตรายางสสาเรร็จรรูป หมมึกในตทว
คววิกแสตมเปอรร รทุหน S
ขนาดรอยประททบ: ไมหเกวิน 7 x 38 มม.

ขรอความภาษาไทย (รทุหน S)

ใช ต้กทับหมมึกเตติม SANBY สสแดง QI-23 
หรลือ QI-001R เทง่านทัรั้น



QUICK STAMPER    

ขรอความภาษาอทงกฤษ (รทุหน S)



QUICK STAMPER    

ตรายางสสาเรร็จรรูป หมมึกในตทว
คววิกแสตมเปอรร รทุหน M
ขนาดรอยประททบ: ไมหเกวิน 13 x 42 มม.

ขรอความภาษาอทงกฤษ (รทุหน M)

ใช ต้กทับหมมึกเตติม SANBY สสแดง QI-23 
หรลือ QI-001R เทง่านทัรั้น

หมมึกเตวิมตรายางสสาเรร็จรรูป คววิกแสตมเปอรร
สสีแดง ขนาด 10 มล. / รหทสสวินครา: QI-23



ENDLESS STAMP    

● ชลุดอทักษรอทังกฤษ 30 ตทัว (อทักษรตทัวพติมพพ์ใหญง่ 26 ตทัว

   และสทัญลทักษณพ์ตง่างๆ 4 ตทัว)

● ชลุดตทัวเลข 15 ตทัว (ตทัวเลข 0 – 9 และสทัญลทักษณพ์ตง่างๆ 5 ตทัว)

● ประกอบและแยกชติรั้นไดต้งง่ายดต้วยปลายนติรั้ว

● มสใหต้เลลือกถมึง 8 ขนาด

● สามารถประกอบอทักษรและตทัวเลขเขต้าดต้วยกทันไดต้

● สามารถประกอบตง่างขนาดกทันไดต้

   No.00  No.0  |  No.1  No.2  |  No.3  No.4  No.5⇔ ⇔ ⇔ ⇔

● มสอทักษรและตทัวเลขเดสดี่ยวแยกช ติรั้นจนาหนง่าย

“เนรมวิตคสาไดรดทดั่งใจ   ประกอบไดรดรวยมมือคทุณ”

ตรายางประกอบไดร รทุหน เอร็นดรเลร็สแสตมปป



ENDLESS STAMP    

ตรายางประกอบไดร - ชทุดอทกษรอทงกฤษ (30 ตทว)
ประกอบดรวยตทวอทกษร A-Z และสทญลทกษณร 4 ตทว



ENDLESS STAMP    

ตรายางประกอบไดร - ชทุดตทวเลข (15 ตทว)
ประกอบดรวยตทวเลข 0-9 และสทญลทกษณร 5 ตทว



ENDLESS STAMP    



AUTO STAMP    

● เตติมหมมึกงง่าย ประททับไดต้ตง่อเนลืดี่องโดยไมง่ตต้องใช ต้แทง่นประททับหมมึก

● ตทัวดต้ามทนาจากโลหะคลุณภาพสสูง จมึงใช ต้งานไดต้อยง่างทนทาน

   และตง่อเนลืดี่องยาวนาน

● ดต้วยระบบซทับหมมึกอทัตโนมทัตติ ทนาใหต้ประททับไดต้อยง่างตง่อเนลืดี่อง

   โดยรอยประททับไมง่ซสดจาง

● หนต้ายางถสูกออกแบบใหต้เกร็บอยสูง่ภายในดต้ามจทับ

   ปต้องกทันไมง่ใหต้นนรั้าหมมึกไหลยต้อน

● ขนาดกระททัดรทัด สามารถพกพาไดต้สะดวก

● แถมฟรส หมมึกเตติมสสแดง ขนาด 5 มล.ในกลง่อง

“หรรูหรา   ทนทาน   ใชรงานสะดวก”

ตรายางหมมึกในตทว รทุหน ออโตรแสตมปป



AUTO STAMP    



TECHNO TOUCH DATER    

● เฟลืองปรทับวทันทสดี่ขนาดใหญง่ หมลุนปรทับวทันทสดี่ไดต้อยง่างแมง่นยนางง่ายดาย

● สามารถปรทับระดทับวงยางวทันทสดี่ใหต้สสูง-ตนดี่าจากผติวหนต้ายางไดต้

● โครงสรต้างโลหะ แขร็งแกรง่ง รทับแรงกระแทกดสเยสดี่ยม

   ใช ต้ไดต้ททัรั้งงานหนทักและงานเบา ออกแบบพติเศษเพลืดี่อปต้องกทันฝลุง่น

   เขต้าไปเกาะตติดวงยางดต้านใน และปต้องกทันไมง่ใหต้นติรั้วสทัมผทัสโดน

   วงยางและเลอะหมมึกขณะปรทับวทันทสดี่

● ดต้ามจทับทนาจากพลาสตติกคลุณภาพดส รสูปทรงยาวกระชทับเขต้ากทับ

   สรสระของมลือและนติรั้ว หยติบประททับไดต้สะดวกและรวดเรร็ว

● มสสง่วนสนาหรทับแสดงขต้อความของรอยประททับบนตทัวดต้าม

   จมึงใช ต้งานไดต้อยง่างมทัดี่นใจไมง่ตต้องกลทัวผติดพลาด

● มสใหต้เลลือกถมึง 8 ขนาด ตทัรั้งแตง่ 14 – 36 มม.

“แขร็งแกรหง   ดรามกระชทบ   ปรทบวทนทสีดั่งหาย”

ตรายางลงวทนทสีดั่ รทุหน เทคโนททชเดเตอรร



TECHNO TOUCH DATER    



   SANBY (THAILAND) CO., LTD.

บรวิษทท ซทนบสีบี้ (ประเทศไทย) จสากทด (www.sanby.co.th)

เปป็นบรวิษททในเครมือ ซทนบสีบี้ ประเทศญสีดั่ปทุปุ่น (www.sanby.co.jp)

ผรูรผลวิตและจสาหนหายตรายางชทบี้นนสาภายใตรเครมืดั่องหมายการครา “SANBY”

บรวิษทท ซทนบสีบี้ (ประเทศไทย) จสากทด  
สสานทกงานใหญห: เลขทสีดั่ 443 ม.17 นวิคมอทุตสาหกรรมบางพลสี ซ.6/1
ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุทรปราการ 10570

ทะเบสียนนวิตวิบทุคคลเลขทสีดั่: 0105531089332
โทรศทพทร: 0 2315 3199 – 201
อสีเมล: contact@sanby.co.th  Line ID: @SANBY

บรวิษทท ซทนบสีบี้ ประเทศญสีดั่ปทุปุ่น เปป็นผรูรนสาในการผลวิต
และจสาหนหายตรายางหลากหลายชนวิดเปป็นระยะเวลายาวนานกวหา 60 ปป

ผลวิตภทณฑรของซทนบสีบี้จมึงเปป็นทสีดั่ยอมรทบอยหางแพรหหลายททบี้งในดราน
คทุณภาพ ความสวยงาม และความทนทาน

http://www.sanby.co.th/
http://www.sanby.co.jp/
mailto:contact@sanby.co.th
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