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PL55LiPL55Li

ندارند.  نیاز  مستقیم  برقی  منبع  هیچ  به  دستگاه  این  از  استفاده  برای  کاربران 
استفاده از اره گردبر نفوذی PL55Li به همراه ریل راهنما امکان برش با دقت باال 
در قسمت هایی را فراهم می کند، که هرگز با اره گردبرهای سنتی امکان پذیر نیست.

مجهزبهموتورپرقدرت36ولتی
برشیروانباحفظموقعیتدستحینبرشرابرایکاربربهارمغانمیآورد.
دارایتیغه24دندانهکهبرشیتمیزوبالبپریدگیبسیارکمیرابوجودمیآورد.
دارایسیستمکنترلگردوغبارمیباشدکهتا90%ازگردوغبارحاصلازبرش

راجمعآوریمیکند.
حداکثرعمقبرش55میلیمتر
مناسببرایتختهوچوب

حداقلفاصلهبرشازدیوارهها16میلیمتر
مناسببرایمصارفکارگاهیوشخصی

شاملدوعددریل700میلیمتری،اتصالدهندهریلوپایهنگهدارندهبرایبرش
صافویکدست

ارهپنل3 در 1 ارهبرایبرشعمق ارهگردبردستی

01  ابزار نجاری

اره گردبر نفوذی شارژی 160 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا
موتورپرقدرت36ولتی

5555 m
m

m
m

1

1

مشخصات فنی

310x240x255mmارتفاعxعرضxابعادطول

160mmقطرتیغه

20mmقطرشفت

4300rpmسرعتتیغه

55mm90°حداکثرعمقبرشدرحالت

41mm45°حداکثرعمقبرشدرحالت

زاویهبرشاریب0-45°

16mmحداقلفاصلهبرشازدیوارهها

35/38mmقطرداخلیوخارجیلولهغبارگیر

36VDC/2,0Ahباطریلیتیومی
مشخصات ظاهری

5.3/8.5kgوزنخالص/بابستهبندی

730x270x275mmابعادبستهبندی

کدمحصول5901806903



5555

m
m

m
m

PL55PL55

3 در 1

01  ابزار نجاری

اره گردبر نفوذی برقی 160 میلی متر

45°45°

مشخصات فنی

340x260x235mmابعادطولxعرضxارتفاع

160mmقطرتیغه

20mmقطرشفت

5500rpmسرعتتیغه

55mmحداکثرعمقبرشدرحالت90°

41mmحداکثرعمقبرشدرحالت45°

°45-0زاویهبرشاریب

16mmحداقلفاصلهبرشازدیوارهها

35/38mmقطرداخلیوخارجیلولهغبارگیر

220Vولتاژموتور

1200Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

7.4/8.2kgوزنخالص/بابستهبندی

710x260x270mmابعادبستهبندی

5901802915کدمحصول

به همراه ریل راهنما امکان برش با دقت باال در قسمت هایی را فراهم می کند که 
هرگز با اره گردبرهای سنتی قابل دستیابی نیست.

مجهزبهموتورپرقدرت1200واتی
برشیروانباحفظموقعیتدستحینبرشرابرایکاربربهارمغانمیآورد.
دارایتیغه24دندانهکهبرشیتمیزوبالبپریدگیبسیارکمیرابوجودمیآورد.
دارایسیستمکنترلگردوغبارمیباشدکهتا90%ازگردوغبارحاصلازبرش

راجمعآوریمیکند.
حداکثرعمقبرش55میلیمتر
مناسببرایتختهوچوب

حداقلفاصلهبرشازدیوارهها16میلیمتر
مناسببرایمصارفکارگاهیوشخصی

ما
هن

 را
یل

د ر
فاق

قطرتیغه160میلیمتر

چاقویی)استاندارد(

ارهپنل ارهبرایبرشعمق ارهگردبردستی

1

1

2

2

2
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45°45°

مشخصات فنی

420x300x235mmارتفاعxعرضxابعادطول

210mmقطرتیغه

30mmقطرشفت

4500rpmسرعتتیغه

75mm90°حداکثرعمقبرشدرحالت

55mm45°حداکثرعمقبرشدرحالت

زاویهبرشاریب0-45°

16mmحداقلفاصلهبرشازدیوارهها

35/38mmقطرداخلیوخارجیلولهغبارگیر

220Vولتاژموتور

1600Wتوانورودی

مشخصات ظاهری
6.9/7.6kgوزنخالص/بابستهبندی
430x240x315mmابعادبستهبندی
کدمحصول5901804901-901

زمانی که به ریل راهنما متصل شود به یک اره نفوذی 3 در 1 تبدیل می شود که 
امکان دستیابی وسیعی به برش ها با دقت باال را فراهم می کند که با سایر اره های 

برقی سنتی میسر نیست. 
ریل راهنما را جداگانه از فروشندگان خریداری نمایید.

دارایموتورپرتوان1600واتی
برشیروانباحفظموقعیتدستحینبرشرابرایکاربربهارمغانمیآورد.
استفادهازتیغاره36دندانهاستانداردTCTسطحنهاییظرافتودقتدربرش
رافراهممیکندهمچنینبهسببوجودچاقوییبرایبرشهایمستقیموبسیار

دقیقمناسباست.
مجرا)لوله(غبارگیرنصبشدهموجباستخراجبرادههایحاصلازبرشمیشود.

حداکثرعمقبرش75میلیمتر
دارایظرفیتبرشبیشتربرایپروژههایبزرگودرصورتنیازمناسببرای

تختهوچوب
حداقلفاصلهبرشازدیوارهها16میلیمتر

امکاندستیابیبهنتایجحرفهایبرایهمهافراد
کابلاستانداردومقاوم3متری

مجهزبهمکانیزمایمنیبرایجلوگیریازتمایلبهانحرافدرهنگامبرش

چاقویی)استاندارد(

قطرتیغه210میلیمتر

1

2

7575

m
m

m
m

1

2

PL75PL75

ارهپنل3 در 1 ارهبرایبرشعمق ارهگردبردستی

اره گردبر نفوذی برقی 210 میلی متر

ما
هن

 را
یل

د ر
فاق
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24 T 36 T 72 T

7901806702790180670139018027037901800601
7901800602

3901802704
کدمحصول390180270549018027013901802702

Bc2A-Li36Vشارژر
برایارهنفوذیگردبر

PL55Li

BP2A-Li36Vباطری
برایارهنفوذیگردبر

PL55Li

گیره
نگهدارنده

تیغههایاره
چوبهایسختونرم
لمینتها،پالستیک

شاملپکیجمتعلقاتریلارهنما

---
PL75:

Ø210x30mm/36T
Ø210x30mm/72T

PL55/PL55Li:
Ø160x20x2.4mm/24T
Ø160x20x2.2mm/48T

1400mm

2عددگیرهدستگاه
1عدداتصالدهنده
ریلهایراهنما

1عددگیرهمحدودکننده

توضیحات

PL55Li / PL55 / PL75PL55Li / PL55 / PL75

متعلقات       +  

48 T

4
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مشخصات فنی

395x340x468mmارتفاعxعرضxابعادطول

210mmقطرتیغه

5000rpmسرعتتیغه

1x45زاویهبرشاریب

120x60mm90°× 90°برشفارسیواریبدرزوایای

80x35mm45°× 45°برشفارسیواریبدرزوایای

زوایای مدرج شده در پایه45-30-22.5-15-0-15-22.5-30-45°

220Vولتاژموتور

1500Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

7.7/9kgوزنخالص/بابستهبندی

490x330x340mmابعادبستهبندی

کدمحصول3901105915

موتور1500واتی
تیغارهباقطر210میلیمتر

لیزر
پایهازجنسآلیاژآلومینیوم)استاندارد(

1

2

3
4

HM80LHM80L
فارسی بر ثابت 210 میلی متر

این فارسی بر کوچک و اقتصادی برای افرادی که هر از گاهی کارهای برشی انجام 
می دهند، توصیه می شود. پایه ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم که دارای وزن سبکی 
این  ویژگی های  دیگر  از  گردد.  دستگاه  نقل  و  در حمل  موجب سهولت  تا  است 
روی  راهنما  عالئم  به  توجه  با  مختلف  زاویه های  در  تنظیم کردن  قابلیت  دستگاه 
صفحه و بازویی می باشد که امکان اجرای برش های  فارسی، اریب و ترکیبی با دقت 

باال را فراهم کرده است.

دارایپایهآلومینیمیباآلیاژیسبکبهمنظورحملراحت
مجهزبهموتورپرتوان1500واتیمناسببرایگسترهوسیعیازبرشهایمتفاوت

مناسببرایمحیطهایکارگاهیکوچکبهدلیلطراحیمیزفشرده
تیغه24دندانهبهدلیلنوعکاربیدی،بهمدتطوالنیتیزوتمیزخواهدماند.

ظرفیتبرشهایعرضیباالتا120میلیمتر
مجهزبهگاردمحافظکاملتیغهکهایمنیاپراتور)کاربر(راتضمینمیکند.

طراحیمناسبوساختباکیفیتومقاوم
مجهزبهلیزراستانداردکهاجرایبرشهایدقیقفراهممیکند.

m
m

m
m

6060 m
m

m
m

120120

1

2

3

4
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HM216HM216
فارسی بر کشویی 216 میلی متر

مناسب برای مصارف روزمره عمومی می باشد. این فارسی بر مجهز به ریل کشویی 
دوگانه است که آن را به ابزاری ایده آل برای برش های فارسی، اریب و برش های 
ترکیبی تبدیل کرده است. طراحی شده برای اجرای برش های دقیق و ظریف روی 

الوار، پالستیک، چوب های سخت و نرم.

دارایپایهآلومینیمیباآلیاژیسبکبهمنظورحملراحت
مجهزبهموتورپرتوان2000واتیمناسببرایگسترهوسیعیازبرشها

مناسببرایمحیطهایکارگاهیوفروشگاهیکوچکبهدلیلطراحیمیزفشرده
دارایمیزازجنسآلومینیومسختکاریشدهباطولعمربسیارباال

تیغه24دندانهبهدلیلنوعکاربیدی،بهمدتطوالنیتیزوتمیزخواهدماند.
مجهزبهلیزراستانداردکهاجرایبرشهایدقیقفراهممیکند.

ظرفیتبرشهایعرضیباالتا340میلیمتر
مجهزبهگاردمحافظکاملتیغهکهایمنیاپراتور)کاربر(راتضمینمیکند.

شاملدوتیغه24و48دندانه

24 T

مشخصات فنی
735x593x505mmابعادطولxعرضxارتفاع

216mmقطرتیغه

4700rpmسرعتتیغه

248mmقطرمیزدوار

1x45°زاویهبرشاریب

x45°°45-زاویهفارسیبری

90°x90°340دامنهبرشعرضیدرحالت x 65 mm

90°x45°240دامنهبرشفارسیدرحالتx65mm

45°x90°340دامنهبرشاریبدرحالتx38mm

45°x45°240دامنهبرشترکیبیدرحالتx38mm

~220Vولتاژموتور

2000Wتوانورودی

مشخصات ظاهری
12/14.6kgوزنخالص/ناخالص

790x460x355mmابعادبستهبندی

5901215903کدمحصول

48 T

340340

m
m

m
m

6565 m
m

m
m

1

2

3

موتور2000واتی
تیغارهباقطر216میلیمتر
میزآلومینیومیکشویی

1

2

3

راه
هم

م 
قال

ا
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340340

m
m

m
m

9090 m
m

m
m

1

2

3 4

مناسب برای مصارف روزمره عمومی می باشد. این فارسی بر مجهز به ریل کشویی 
دوگانه است که آن را به ابزاری ایده آل برای برش های فارسی، اریب و برش های 
ترکیبی تبدیل کرده است. طراحی شده برای اجرای برش های دقیق و ظریف روی 

الوار، پالستیک، چوب های سخت و نرم.

دارایپایهآلومینیمیباآلیاژیسبکبهمنظورحملراحت
مجهزبهموتورپرتوان2000واتیمناسببرایگسترهوسیعیازبرشها

مناسببرایمحیطهایکارگاهیوفروشگاهیکوچکبهدلیلطراحیمیزفشرده
دارایمیزازجنسآلومینیومسختکاریشدهباطولعمربسیارباال

تیغه60دندانهبهدلیلنوعکاربیدی،بهمدتطوالنیتیزوتمیزخواهدماند.
مجهزبهلیزراستانداردکهاجرایبرشهایدقیقفراهممیکند.

ظرفیتبرشهایعرضیباالتا340میلیمتر
مجهزبهگاردمحافظکاملتیغهکهایمنیاپراتور)کاربر(راتضمینمیکند.

شاملدوتیغه48و60دندانه

HM254HM254
فارسی بر کشویی 255 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا

48 T60 T

موتور2000واتی
تیغهباقطر255میلیمتر

لیزر
میزآلومینیومیکشویی

1

2

3

4

مشخصات فنی
770x595x590mmارتفاعxعرضxابعادطول
255mmقطرتیغه
4500rpmسرعتتیغه
248mmقطرمیزدوار
1x45°زاویهبرشاریب
-45°x45°زاویهفارسیبری
340 x 90 mm90°x90°دامنهبرشعرضیدرحالت
240x90mm90°x45°دامنهبرشفارسیکفیمتحرکدرحالت
340x45mm45°x90°دامنهبرشاریبدرحالت
240x45mm45°x45°دامنهبرشترکیبیدرحالت
220V/50Hzولتاژموتور
2000Wتوانورودی
مشخصات ظاهری
14.3/17.5kgوزنخالص/ناخالص
815x480x405mmابعادبستهبندی
کدمحصول5901216901

01  ابزار نجاری



میلی متر   105 عمق  به  برش هایی  اجرای  امکان  که  میلی متری   305 تیغه  دارای 
اریب در دو وضعیت  را فراهم می کند. دستگاه به برش  330 میلی متر  و عرض 
موتور می باشد.  مجهز  جهت  دو  به  فارسی  برش  همچنین  و  چپ  و  راست 
پر قدرت 2000 واتی و مجهز بودن به لیزر باعث شده که برش های بسیار دقیقی را 

روی چوب های سخت و نرم ایجاد کند.

امکانبرشاریببهدوسمتچپوراستجهتبرشهاییبادقتباال
قابلیتچرخش°45بهدوسمت)جهتبرشهایفارسی(

مجهزبهریلافقیدوتاییازجنساستیلجهتافزایشدقتبرش
حملآساندستگاهبهدلیلوزنسبک20/8کیلوگرمی

مجهزبهلیزراستانداردکهاجرایبرشهایدقیقفراهممیکند.
مجهزبهتیغه305میلیمتری

امکاناجرایبرشهاییبهعرض330میلیمتروعمق105میلیمتر
مجهزبهگاردمحافظتیغهجهتافزایشایمنیکاربر

شاملدوتیغه24و48دندانه

HM140LHM140L
فارسی بر کشویی 305 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا

105105 m
m

m
m

مشخصات فنی
890x615x490mmابعادطولxعرضxارتفاع
305mmقطرتیغه
3800rpmسرعتتیغه
2x45°زاویهبرشاریب

راست  °45 - / چپ °45زاویهفارسیبری

90°x90°330دامنهبرشعرضیدرحالت x 105 mm

90°x 45°دامنهبرشفارسیدرحالت
330x35mmراست
330x60mmچپ

45°x 90°330دامنهبرشاریبدرحالتx60mm

45°x 45°دامنهبرشترکیبیدرحالت
230x35mmراست
230x60mmچپ

°45-31.6-22.5-0-22.5-31.6-45زوایایمدرجشدهدرپایه

220V/50Hzولتاژموتور
2000Wتوانورودی

مشخصات ظاهری
20.8/26.3kgوزنخالص/ناخالص
940x545x560mmابعادبستهبندی
5901218901کدمحصول

24 T 48 T

1
2

3

تیغه24دندانهبهقطر305میلیمتر
موتور2000واتی
ریلافقیدوتایی)استاندارد(

1

2

3

01  ابزار نجاری
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48 T

مشخصات فنی
680x520x350mmارتفاعxعرضxابعادطول
Ø216mm/30mmقطرتیغه
5200RPMسرعتتیغه
1x45°زاویهبرشاریب
زاویهفارسیبریراست °47 - / چپ 47°
300 x 65 mm90°x90°دامنهبرشعرضیدرحالت
200x65mm90°x 45°دامنهبرشفارسیدرحالت
300x38mm45°x 90°دامنهبرشاریبدرحالت
200x38mm45°x 45°دامنهبرشترکیبیدرحالت
شیارهایفارسی0-15-22.5-31.6-45°
220Vولتاژموتور
2200Wتوانورودی
مشخصات ظاهری
13/16kgوزنخالص/ناخالص
605x400x395mmابعادبستهبندی
کدمحصول5901214901

60 T

تیغهبهقطر216میلیمتر
موتور2200واتی

میزآلومینیومیکشویی
ریلراهنمایثابت

1

2

3

4

1

2

3

4

برای کسانی که علی رغم فضای کم خواستار فارسی بر کشویی چند منظوره هستند، 
ثابت  راهنمای  ریل های  ساختار  دلیل  به  می شود.  محسوب  ایده آل  دستگاهی 
به فضای  نیازی  فارسی بر  این  زیرا  داد  قرار  به لب دیوار  را لب  می توان دستگاه 

پشت برای اجرای برش ندارد.

ظرفیتبرشعرضیبسیارباالتا300میلیمتر
سرعتباالیبرشایندستگاهامکاناجرایبرشهایبدونلبپریدگیراروی

بسیاریازموادفراهممیکند.
امکانکاردرحداقلترینفضایممکنبهدلیلریلثابت)نسبتبهدیوارپشتدستگاه(

ساختهشدهازموادباکیفیتباالوسبک
موتورپرتوان2200واتی

مجهزبهلیزراستانداردکهاجرایبرشهایدقیقفراهممیکند.
امکانبرشفارسی°45ازدوسمت)چپوراست(
مجهزبهچراغLEDبرایروشنکردنمحیطکار

مجهزبهکابلبلند)5متری(
شاملتیغه48و60دندانه

HM90SLHM90SL
فارسی بر کشویی 216 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا

01  ابزار نجاری



موتور2000واتی
تیغهچندمنظورهبهقطر216میلیمتر
لیزر
میزآلومینیومیکشویی

1

2

3

4

مشخصات فنی
790x460x355mm ابعادطولxعرضxارتفاع

216mm قطرتیغاره
3200/4500min-1 سرعتتیغه

260mm قطرمیزدوار
1x45° زاویهشیب

°47راست-°47چپ زاویهفارسیبری
340x65mm 90°x 90°دامنهبرشعرض/عمق
340x38mm 90°x 45°دامنهبرشعرض / عمق
240x65mm 45°x 90°دامنهبرشعرض / عمق
240x38mm 45°x 45°دامنهبرشعرض / عمق

220V ولتاژموتور
2000W توانخروجیموتور

مشخصات ظاهری
11.6/13.6kg وزنخالص/ناخالص

790x460x355mm ابعادبستهبندی
5901219901 کدمحصول

آلومینیوم چوبسختونرم
استیل چوبهایدارایمیخومنگنه
مس پالستیک

به دلیل قابل تنظیم بودن سرعت چرخش تیغه، این دستگاه دارای کاربرد وسیع تری 
روی گستره  برش  اجرای  امکان  میلی متر   216 قطر  به  منظوره  تیغ اره چند  است. 
منگنه،  و  میخ  دارای  چوب های  نرم،  و  سخت  چوب های  مانند  مواد  از  وسیعی 

پالستیک، مس، آلومینیوم و حتی استیل را فراهم کرده است.

امکان تنظیم دو سرعت برش به منظور اجرای برش های بهینه روی گستره ای از مواد
مجهز به تیغ اره چندمنظوره 24 دندانه به قطر 216 میلی متر

دامنه برش 65x340 میلی متر
دارای گیره پیچی برای تثبیت قطعه حین اجرای برش های فارسی، عرضی

ثابت ماندن قطعه کار بر روی میز فارسی بر به دلیل طراحی دقیق و کیفیت باالی 
  گونیای ثابت روی میز فارسی بر

دارای دو عدد میز کشویی متحرک در دو طرف فارسی بر برای ثابت نگه داشتن
  قطعات بزرگ تر برش

گارد محافظ تیغه آلومینیومی با طول عمر باال
مجهز به لیزر استاندارد که اجرای برش های دقیق فراهم می کند.

امکان اجرای برش های دقیق به موجب ریل راهنما
مجهز به دستگیره در پشت دستگاه برای حمل آسان 

HM90MPHM90MP
فارسی بر کشویی 216 میلی متر

ی
برا

ب 
اس

من
ش 

 بر
ی

جرا
ن ا

کا
ام

اد
مو

از 
ی 

ره ا
ست

 گ
ی

رو

1

3

4 340340

m
m

m
m

6565 m
m

m
m

2
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دوسرعتبرش یکتیغه
گسترهایازمواد کاربردبرایانواعبرش

تیغ اره های چند منظوره

آلومینیوم

چوب های دارای میخ و منگنهمس پالستیک

چوب های سخت و نرماستیل

ی 
ها

ره 
غ ا

تی
ی 

ایا
مز

ره
ظو

من
ند 

چ

دو سرعته لیزرسیستم قفل کن کفی متحرک

01  ابزار نجاری



مشخصات فنی
815x480x400mmابعادطولxعرضxارتفاع
254mmقطرتیغاره
3200/4500rpmسرعتتیغاره
254mmقطرمیزدوار
1x45°زاویهشیب

راست °45 - / چپ °45زاویهفارسیبری

90°x 90°340دامنهبرشعرض/عمق x 90 mm

90°x 45°240دامنهبرشعرض / عمقx90mm

45°x 90°340دامنهبرشعرض / عمقx45mm

45°x 45°240دامنهبرشعرض / عمقx45mm
220V/50Hzولتاژموتور
2000Wتوانورودی

مشخصات ظاهری
13.6/14.5kgوزنخالص/ناخالص
845x490x375mmابعادبستهبندی
5901220901کدمحصول

9090 m
m

m
m

340340

m
m

m
m

موتور2000واتی
تیغهچندمنظورهبهقطر254میلیمتر
لیزر
میزآلومینیومیکشویی

1

1

2

2

3

3

4

4

به  60 دندانه  از بهترین دستگاه ها در نوع خود است. تیغ اره چند منظوره  یکی 
قطر 254 میلی متر امکان اجرای برش روی گستره وسیعی از مواد مانند چوب های 
و حتی  آلومینیوم  منگنه، پالستیک، مس،  و  دارای میخ  نرم، چوب های  سخت، 

استیل را فراهم کرده است.

امکان تنظیم دو سرعت برش به منظور اجرای برش های بهینه روی گستره ای از مواد
 مجهز به تیغ اره چند منظوره 60 دندانه به قطر 254 میلی متر

 دامنه برش 340x90 میلی متر
 دارای گیره پیچی برای تثبیت قطعه حین اجرای برش های فارسی، عرضی

 ثابت ماندن قطعه کار بر روی میز فارسی بر به دلیل طراحی دقیق و کیفیت باال
  در برش

 دارای دو عدد میز کشویی متحرک در دو طرف فارسی بر برای ثابت نگه داشتن
  قطعات بزرگ تر برش

 گارد محافظ تیغه آلومینیومی با طول عمر باال
 مجهز به لیزر استاندارد که اجرای برش های دقیق فراهم می کند.

 مجهز به دستگیره در پشت دستگاه برای حمل آسان
 امکان اجرای برش های دقیق به موجب دو تکیه گاه ثابت )گونیای ثابت(

HM110MPHM110MP
فارسی بر کشویی 254 میلی متر

آلومینیوم چوبسختونرم
استیل چوبهایدارایمیخومنگنه
مس یپالستیک

برا
ب 

اس
من

ش 
 بر

ی
جرا

ن ا
کا

ام
اد

مو
از 

ی 
ره ا

ست
 گ

ی
رو
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آلومینیوم

چوب های دارای میخ و منگنهمس پالستیک

چوب های سخت و نرماستیل

تیغ اره های چند منظوره

دوسرعتبرش یکتیغه
گسترهایازمواد کاربردبرایانواعبرش

ی 
ها

ره 
غ ا

تی
ی 

ایا
مز

ره
ظو

من
د 

چن

لیزرسیستم قفل کن کفی متحرک دو سرعته

01  ابزار نجاری



کدمحصول79012007037901200701

تیغارهچندمنظوره:
چوبهایسختونرم،لمینت،فلزغیرآهنی،پالستیکواستیل

تیغارهچندمنظوره:
چوبهایسختونرم،لمینت،فلزغیرآهنیوپالستیک

شامل

Ø216x30x1.8mm/40TØ216x30x2.8mm/40Tتوضیحات

کدمحصول79012007077901201705

تیغاره:
برایچوبهایسختونرم،لمینت

تیغاره:
برایچوبهایسختونرم،لمینت

شامل

Ø305x30x3.0mm/60TØ305x30x3.0mm/24Tتوضیحات

کدمحصول7901200705

تیغاره:
برایچوبهایسختونرم،لمینت

شامل

Ø216x30x2.8mm/48Tتوضیحات

کدمحصول790120070679012007047901200702

تیغاره:
برایچوبهایسختونرم،لمینت

تیغارهچندمنظوره:
چوبهایسختونرم،لمینت،
فلزغیرآهنی،پالستیکواستیل

تیغارهچندمنظوره:
چوبهایسختونرم،لمینت،
فلزغیرآهنی،پالستیک

شامل

Ø255x30x2.8mm/48TØ255x30x2.2mm/48TØ255x30x2.8mm/48Tتوضیحات

40 T

24 T

18 T

48 T48 T

40 T

60 T

48 T

HM90MPHM90MP

HM140LHM140L

HM90SLHM90SL

HM110MPHM110MP

متعلقات       +  

14
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ایدهآلبرایاجرایبرشرویچوبهای
چندالیه،مالمینیالمینتها.قابلاستفاده
UNIVERSALبرایتمامانواعچوب.تیغه
برایتراشکاریوبرشچوبهایسخت

قابلاستفادهبرایکارهای
استانداردنظیراجرایبرش
رویچوب،تختهنرد،
لمینتوپیویسی

مخصوصاستفادهبرای
برشآلومینیوم،مواد
غیرآهنیوتکهکردن
چوبهاینازک

قابلاستفادهبرایکارهایاستاندارد
نظیراجرایبرشرویچوب،تخته

نرد،لمینتوپیویسی

مخصوصاستفاده
برایبرشآلومینیوم،
موادغیرآهنیوتکه
کردنچوبهاینازک

60 T
48 T

60 T

48 T
24 T

790120070579012007017901101602کدمحصول

تیغاره:شامل
برایچوبهایسختونرم،لمینت

تیغاره:
برایچوبهایسختونرم،لمینت

تیغاره:
برایچوبهایسختونرم،لمینت

Ø216x30x2.8mm/48TØ216x30x2.8mm/40TØ216x30x2.8mm/24Tتوضیحات

7901200715کدمحصول

TCTتیغارههایشامل

Ø210x30/25.4x2.2mm/24T|Ø210x30/25.4x2.2mm/48T|210x30/25.4x2.2mm/60Tتوضیحات

7901200714کدمحصول

TCTتیغارههایشامل

Ø254x30/25.4x2.8mm/48T|Ø254x30/25.4x2.8mm/60Tتوضیحات

40 T24 T 48 T HM216HM216

ست سه عددی تیغ اره

ست دو عددی تیغ اره

  +       متعلقات



قابلاستفادهبرایکارهایاستانداردنظیراجرایبرش
رویچوب،تختهنرد،لمینتوپیویسی

مخصوصاستفادهبرایبرشآلومینیوم،
موادغیرآهنیوتکهکردنچوبهاینازک

ست دو عددی تیغ اره

تیغ اره چند منظوره

کدمحصول7901200716

TCTشاملتیغارههای

Ø315x30/25.4x2.8mm/24T|Ø315x30/25.4x2.8mm/48Tتوضیحات

کدمحصول79012007217901201706

شاملست2عددیتیغارهست3عددیتیغاره

Ø255x30x2.8/2.2mm/48TØ216x30x2.8/1.8mm/40Tتوضیحات

48 T
24 T

متعلقات       +  
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93.5 - 194.5 سانتی متر

تر
ی م

نت
سا

 9
1.
5
 -

 8
0.

5

مشخصات فنی

935-1945x545x805-915mmارتفاعxعرضxابعادطول

915mmارتفاعپایه

935-1945mmطولقابلتنظیممیلهکشویی

150kgحداکثروزنقابلتحمل

مشخصات ظاهری

9.8/10.8kgوزنخالص/ناخالص

910x250x150mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907107900

علی رغم وزن سبک، قابلیت تحمل فارسی بر اکثر برندها را دارند.

ساختهشدهازجنساستیلسبکبهمنظورحملآسان
مجهزبهپایهقفلکنقابلتنظیمبرایراحتیکاربر

طراحیجمعوجور)فشـرده(امکانحملونقلآسـانوانبـارکاالرابهراحتـی
فراهمکردهاست.

براکتهاینصبابزارامکاننصبایمـنوآسـانفارسـیبررویمیـزرافراهم
کردهاست.

دارایپایهبااستقامتباالوقابلیتتاشوندگیبرایحملآسان
دارایطراحیجامعکهقابلیتنصبفارسیبراکثربرندهارادارند.

امکانتنظیمطولمیزتاطول93سانتیمترکهقابلیتدستگاههاییباطول
)UMF1550(1.94متررادارد

امکانتنظیمطولمیزتاطول100سانتیمترکهقابلیتدستگاههاییباطول
)UMF1600(1.65متررادارد

امکانتنظیمطولمیزتاطول116سانتیمترکهقابلیتدستگاههاییباطول
)UMF2000(2متررادارد

UMF1550UMF1550
ميز فارسی بر مدل های:

UMF2000 / UMF1550 / UMF1600

بیشاز95%تمامفارسیبرها

ی
برا

ب 
اس

من

01  ابزار نجاری
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مشخصات فنی

1250x632x900mmارتفاعxعرضxابعادطول

900mmارتفاعپایه

1160-2000mmطولقابلتنظیممیلهکشویی

250kgحداکثروزنقابلتحمل

مشخصات ظاهری

13.5/15kgوزنخالص/ناخالص

1240x290x200mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907102900

مشخصات فنی

1000x580x810mmابعادطولxعرضxارتفاع

810mmارتفاعپایه

1650mm-1000طولقابلتنظیممیلهکشویی

200kgحداکثروزنقابلتحمل

مشخصات ظاهری

12.35/14.9kgوزنخالص/ناخالص

1050x295x210mmابعادبستهبندی

5907103900کدمحصول

116 - 200 سانتی متر

c
m

38.4

max.

تر
ی م

نت
سا

 8
4.

5

100 - 165 سانتی متر

38.4

c
m

max.

تر
ی م

نت
سا

 7
4

01  ابزار نجاری

UMF2000UMF2000UMF1600UMF1600
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109 - 167.5 سانتی متر

تر
ی م

نت
سا

 9
5
.5

 -
 8

4.
5

c
m

38.4
max.

مشخصات فنی

1675x700x955mmارتفاعxعرضxابعادطول

1090x700x845mm
xعرضxابعاددرحالتجمعشده)طول

ارتفاع(

1090-1675mmطولقابلتنظیممیلهکشویی

350mmقطرچرخ

150kgحداکثرقابلیتتحملبار

مشخصات ظاهری

13.5/15.4kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

1265x260x200mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907108900

اره کردن، برش های عریض  را برای  جامع ترین میز فارسی بر شپخ است که، کار 
و فارسی برها آسان و راحت می نماید. به لطف چرخ های بزرگ، حمل و نقل میز 
آسان شده و فقط با چند مرحله ساده انجام می شود. همچنین بخش نگهدارنده 

قطعه کشویی آن، امکان کار با قطعات بسیار بزرگ را برای کاربر فراهم می کند.

امکاناستفادهبرایاکثرفارسیبربرندهایمختلف
مجهزبودنپایهبهنگهدارندهقطعهکارکشوییامکانکارباقطعاتبزرگرابرای

کاربرفراهمکردهاست.
دارایچرخهایبزرگبهمنظورحملراحت

ثباتپایه،باعثایمنیوتسلطکاملکاربررابدورازخستگیدرکارفراهممیکند.
دارایساختاریجمعوجورکهباعثمیشود،فضایکمتریرااشغالکند.

قابلیتتحملبارتا150کیلوگرم

UG200UG200
میز فارسی بر 

بیشاز95%تمامفارسیبرها

ی
برا

ب 
اس

من

01  ابزار نجاری



وسیله ای ایده آل برای برپا کردن میز کار در محیط هایی مانند زیر زمین، حیاط و 
... در مواقع لزوم محسوب می شود. قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها به صورت مجزا 
کرده  فراهم  کاربر  برای  ناهموار  در سطوح  را  میز  این  از  استفاده  امکان  )تکی(، 
است. بدنه از جنس استیل با کیفیت باال و پایه های بدون لغزش، ثبات میز کار 
را تضمین می کند. در صورت نیاز کاربر به فضای بیشتر برای کار یا قطعه کارهای 
بزرگ، می تواند چندین خرک را به وسیله گیره به یکدیگر متصل کند که قابلیت 

تحمل بار تا 1200 کیلوگرم را دارد.

دارایطراحیارگونومی
ساختهشدهازجنساستیلباکیفیتباال

قابلیتحملونگهداریآسانبهسببدارابودندستهوپایههایتاشو
قابلیتتنظیمارتفاعپایههابهصورتمجزا،کهامکاناستفادهازپایهدرسطوح

ناهمواررامیسرمیسازد.
امکانتنظیمارتفاعپایههااز61.8تا82سانتیمتر

دارایپایههایبدونلغزش
قابلیتتحملبارتا1200کیلوگرم

MBW600MBW600
میزکار )خرک( 

راه
هم

م 
قال

ا
تر

ی م
نت

سا
 8

2 
- 

61
.8

مشخصات فنی

1085x632x820mmابعادطولxعرضxارتفاع

820mm-618ارتفاعخرک

600kgحداکثرقابلیتتحملباربهازایهرخرک

مشخصات ظاهری

18.6/21.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

1160x155x200mmابعادبستهبندی

5907109852کدمحصول

01  ابزار نجاری
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راه
هم

م 
قال

ا

این دستگاه خارق العاده در واقع ترکیبی از دو نوع اره در یک دستگاه است: اره 
فارسی بر و اره میزی. این دستگاه تنها در چند ثانیه می تواند از اره با برش عرضی 

به یک اره گردبر میزی تبدیل شود.

ساختهشدهازجنسآلومینیومسبکبهمنظورحملآساندستگاه
موتورپرتوان1800واتیکهامکاناجرایگسترهوسیعیازبرشهارافراهممیکند.

دارایطراحیمیزجمعوجور)فشرده(مناسبمحیطهایکوچک
تیغه60دندانهبهدلیلنوعکاربیدی،بهمدتطوالنیتیزوتمیزخواهدماند.

ساختهشدهازموادباکیفیتباالودارایبدنهایمقاوم
دستگاهی به را آن ارهمیزی یا و فارسیبر حالت روی دستگاه تنظیم امکان 

مناسببرایانجامبرشهایمتنوعتبدیلکردهاست.

HM100THM100T
فارسی بر میزی )2کاره( 254 میلی متر

فارسیبر2 در 1 ارهمیزی

7070

ارتفاعبرش46میلیمتر
تیغهبهقطر254میلیمتر

1

2

1

2

مشخصات فنی

730x465x630mmارتفاعxعرضxابعادطول

254mmقطرتیغه

5000rpmسرعتتیغه

110 / 70 mm90°x90°عرضبرشدرحالتبرشعرضی

70 / 70 mm45°x 90°عمقبرشدرحالتبرشعرضی

46 mm90°ارتفاعبرشدرحالتارهمیزی

460x335mmابعادمیز

220 Vولتاژموتور

1800Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

19/24kgوزنخالص/ناخالص

660x580x410mmابعادبستهبندی

کدمحصول5901103901

01  ابزار نجاری
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این دستگاه یک اره میزی DIY است که با حداقل فضای کاربری بیشترین کارایی را 
دارد. این اره میزی پرتوان با طراحی جمع وجور، قابلیت برش با زاویه های مختلف 

انواع چوب را دارد و مناسب نجاران خانگی است.

موتورپرتوان1200واتی
ساختارمیزتاشو،امکانتنظیماندازهمیزراباتوجهبهاندازهقطعهکارومحیط

فراهمکردهاست.
حداکثرعمقبرش48میلیمتر
نوعتیغهدستگاه،TCTمیباشد.
مجهزبهتیغهداراینوککاربیدی

مجهزبهگاردمحافظتیغهوگونیایفارسیبر

HS80HS80
اره میزی 210 میلی متر

مشخصات فنی

525x400x400mmابعادطولxعرضxارتفاع

210mmقطرتیغاره

525x400mmابعادمیز

48mmعمقبرشدرحال90°

45mmعمقبرشدرحالت45°

220Vولتاژموتور

1200Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

14/16kgوزنخالص/ناخالص

580x455x340mmابعادبستهبندی

5901302901کدمحصول

قطرتیغه210میلیمتر
موتور1200واتی
پایهیتاشو،میزکشویی)استاندارد(

1

1

2

2

3

3

01  ابزار نجاری
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مشخصات فنی

940x642x830mmارتفاعxعرضxابعادطول

250 mmقطرتیغاره

5000rpmسرعتتیغه

485 x 642 mmابعادمیزدرحالتگسترشیافته

830 mmارتفاعمیز

85 mm90°عمقبرشدرحالت

65mm45°عمقبرشدرحالت

220 Vولتاژموتور

2000Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

20/22.5kgوزنخالص/ناخالص

700x560x330mmابعادبستهبندی

کدمحصول5901310901

یکی از دستگاه های کلیدی برای نجاران و برش کاران محسوب می شود. ویژگی ها 
و سهولت استفاده از مدل HS100S آن را به دستگاهی ایده آل برای افراد با هر 

میزان مهارت تبدیل کرده است.

موتورپرتوان2000واتی
ساختارمیزتاشوازدوسمتطرفین،امکانتنظیماندازهمیزراباتوجهبهاندازه

قطعهکارومحیطفراهمکردهاست.
دارایپایهاستاندارد

حداکثرعمقبرش85میلیمتر
نوعتیغهدستگاه،TCTباقطر250میلیمترمیباشد.

مجهزبهتیغهداراینوککاربیدی
مجهزبهدستگیرهفلکهتنظیمارتفاعوزاویهاریب

مجهزبهگاردمحافظتیغهوگونیایفارسیبر

HS100SHS100S
اره میزی 250 میلی متر

تیغهبهقطر250میلیمتر
میزعرضی)قابلگسترشازسمتراستاستاندارد(
میزعرضی)قابلگسترشازسمتچپاستاندارد(

موتور2000واتی
پایهدستگاه)استاندارد(

1

2

3

4

5

1

2
3

4

5
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مشخصات فنی
930x669x1025mmابعادطولxعرضxارتفاع

254x30mmسایزتیغه

x 626 mm 430ابعادمیز

930x626mmابعادمیزدرحالتگسترشیافته

885mmارتفاعمیز

83mmعمقبرشدرحالت90°

57mmعمقبرشدرحالت45°

220V/50Hzولتاژموتور

2000Wتوانورودی

مشخصات ظاهری
23/25kgوزنخالص/ناخالص

676x562x372mmابعادبستهبندی

5901312901کدمحصول

مناسب DIY یا پیشه کاران و افرادی که هر از گاهی کار نجاری انجام می دهند، 
توصیه می شود. این دستگاه برای طیف وسیعی از کاربردها مناسب است.

موتورپرتوان2000واتی
ساختارمیزتاشوازدوسمت،امکانبرشقطعهکارهاییباابعادبزرگرافراهم

کردهاست.
دارایپایهاستاندارد

حداکثرعمقبرش83میلیمتر
مجهزبهتیغهHWباقطر254میلیمترمیباشد.

امکانتنظیمارتفاعوزاویهاریببهوسیلهاهرمچرخشیدستی
مجهزبهگاردمحافظتیغهوگونیایفارسیبر

HS110HS110
اره میزی 254 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا

تیغهبهقطر254میلیمتر
میزعرضی)قابلگسترشازسمتراستاستاندارد(
میزعرضی)قابلگسترشازسمتچپاستاندارد(
موتور2000واتی
پایهدستگاه)استاندارد(

1

2

3

4

5

1 23

4

5

8383 m
m

m
m
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مشخصات فنی

800x1005x1000mmارتفاعxعرضxابعادطول

254x30mmقطرتیغاره

3200rpmسرعتتیغه

750 x 555 mmابعادمیز

750 x 1005 mmابعادمیزدرحالتگسترشیافته

قابلیتتنظیمشیب45° - 0

850mmارتفاعمیز

85 mm90°عمقبرشدرحالت
60mm45°عمقبرشدرحالت
220V/50Hzولتاژموتور

2200Wتوانخروجی

مشخصات ظاهری
وزنخالص/ناخالص-

760x660x330mmابعادبستهبندی

کدمحصول5901318901

8585 m
m

m
m

با وجود دو میز تاشو و باز شونده در طرفین آن، می تواند به مانند یک اره میزی 
عریض شود. با تیغه 2۵۴ میلی متر و برش حداکثر عمق 85 میلی متری که دارد، 
می تواند از عهده کارهای سنگین برآید. با شیب دادن تیغ اره تا °۴۵ اجازه می دهد 
تا از عهده دشوارترین برش های زاویه ای برآید. به آسانی می توان توسط فلکه ها 

به مقدار دلخواه ارتفاع برش و زاویه برش را تنظیم نمود.

موتورپرتوان2200واتی
ساختارمیزتاشوازدوسمتکهامکانبرشقطعهکارهاییباابعادبزرگرافراهم

کردهاست.
مجهزبهتیغهباقطر254میلیمتربرایاجرایبرشهایدقیق

تواناییتنظیمزاویهتیغهاز0تا45°+
حداکثرعمقبرش85میلیمتر

امکانتنظیمارتفاعوزاویهاریببهوسیلهاهرمچرخشیدستی
مجهزبهگاردمحافظتیغهوگونیایفارسیبر

HS111HS111
اره میزی 254 میلی متر

تیغهبهقطر254میلیمتر
میزعرضی)قابلگسترشازسمتراستاستاندارد(
میزعرضی)قابلگسترشازسمتچپاستاندارد(

موتور2200واتی
پایهدستگاه)استاندارد(

1

2

3

4

5

1 2
3

4

5
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مشخصات فنی

920x720x1080mmارتفاعxعرضxابعادطول

255mmقطرتیغاره

640 x 920 mmابعادمیزدرحالتگسترشیافته

75mm90°عمقبرشدرحالت

50mm45°عمقبرشدرحالت

220V/50Hzولتاژموتور

2000Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

32/35.2kgوزنخالص/ناخالص

760x760x370mmابعادبستهبندی

کدمحصول5901308901

این دستگاه به همراه پایه، در نوع خود برترین است. اره ای مناسب برای پیمان 
کاران صنعتی و برش کاران بزرگ که با کامل ترین تجهیزات تکمیل گشته است. 
سوله  یک  یا  بسازید  را  خانه  یک  چارچوب  خواهید  می  شما  که  نمی کند  فرقی 

چوبی، مطمئنا اره میزی HS105 بهترین دستگاه بازار است.

موتورپرتوان2000واتی
مجهـزبهمیـزکشویی)کششی(کهباعثافزایشثباتحینکارباقطعات

دارایابعادباالمیشود.
دارایخطکشونشانهگراندازهگیریدقیقرویصفحه

حداکثرعمقبرش75میلیمتر
ریلهایمیزکشوییازجنسآلومینیومباکیفیتبسیارباالمیباشندکهسبب

افزایشثباتمیزکشوییمیشوند.
امکانتنظیمارتفاعوزاویهاریب،هردوباهم،تنهابهوسیلهیکاهرمدستی

مجهزبهگاردمحافظتیغهونقالهفارسیبر
دارایجایگاهقرارگیریمتعلقاتبررویدستگاه

HS105HS105
اره میزی 255 میلی متر

تیغهبهقطر255میلیمتر
میزعرضی)قابلگسترشاستاندارد(
میزازجنسآلیاژریختهگریشده)استاندارد(
موتور2000واتی
پایهدستگاه)استاندارد(

1

2

3

4

5

1

2
3

4

5
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مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 1750x1240x1150mm

قطرتیغه 315mm

سرعتموتور 2800RPM

ابعادمیز 800x550mm

ارتفاعمیز 800mm

عمقبرشدرحالت90° 83mm

عمقبرشدرحالت45° 49mm

قابلیتتنظیمشیبتیغه 0-45°

طولریلراهنمایمیزکشویی 960mm

ولتاژموتور 220V 400V

توانورودی 2200W 2800W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 55/61kg)220V~( 57/64kg)400V(

ابعادبستهبندی 660x580x410mm

کدمحصول 4901305901)220V~( 4901305902)400V(

8383 m
m

m
m

Zh
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hangheng Tools Co., Ltd  max.6000min -1

HW

24

315mm×30mm×3.0 mm راه
هم

م 
قال

ا

ُبعد  افزایش  قابلیت  ریلی،  میز  اریب،  شفت  همچون  ویژگی هایی  بودن  دارا  با 
ترین  کامل  از  یکی   TCT تیغه  عدد  دو  و  باالبر  اهرم  میز، چرخ،  عرضی  و  طولی 
مدل های اره میزی بازار است. این اره میزی دستگاهی ایده آل برای کاربران حرفه ای 

و شخصی محسوب می شود.

مجهزبهموتورالقاییپرتوان2800واتیسهفازو2200واتیتکفاز
مجهزبهمیزریلی

میزیساختهشدهازجنسورقهاستیلبادواموروکشدادهشدهباروشپودری
امکانافزایشُبعدطولیوعرضیمیز)ازدوجهتبهصورتهمزمان(

مجهزبهگاردمحافظتیغهودارایمحلخروجیگردوغباروخرطومیمتصلبهآن
امکانتنظیمارتفاعتیغهبهکمکاهرمدستیتعبیهشده

حداکثرعمقبرش83میلیمتر
شاملدوعددتیغـهTCTباطولعمـرباالبهقطر315میلیمتـربرایاجرای

برشهایدقیق
مجهزبهخطکشگونیابادوحالتعملیاتیبهمنظورمطابقتدادنباحالت

تیغهبرایاجرایبرشهایعمودییازاویهای
مجهزبهچرخودودستگیرهبهمنظورحملآساندستگاه

دارایسافتاستارترهنگامراهاندازیموتور

TS310TS310
اره میزی 315 میلی متر  

تیغهبهقطر315میلیمتر
میزعرضی)قابلگسترشاستاندارد(
میزطولی)قابلگسترشاستاندارد(

میزکشوییاستاندارد
موتور2200واتی)220ولت(
موتور2800واتی)400ولت(

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5
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24 T
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24 T48 T

کدمحصول79012007157901302701

شاملهدایتکنندهایمنیست3عددیتیغاره

Ø210x30/25.4x2.2mm/24t|Ø210x30/25.4x2.2mm/48t|Ø210x30/25.4x2.2mm/60t-توضیحات

کدمحصول39013067017901302701

شاملهدایتکنندهایمنیتیغاره

Ø250x30x2.8/1.8mm/24t-توضیحات

کدمحصول790120071439013067017901302701

شاملهدایتکنندهایمنیتیغارهست2عددیتیغاره

Ø254x30/25.4x2.8mm/48t|Ø254x30/25.4x2.8mm/60tØ255x30x2.8/48t-توضیحات

کدمحصول7901200716390130270139013027027901302701

شاملهدایتکنندهایمنیتیغارهتیغارهتیغهها

Ø315x30/25.4x2.8mm/24t
Ø315x30/25.4x2.8mm/48tØ315x30x3x2mm/24tØ315x30x3x2mm/48t-توضیحات

کدمحصول79012017067901200721

شاملست3عددیتیغارهست2عددیتیغاره

Ø216x30x2.8/1.8mm/40tØ255x30x2.8/2.2mm/48tتوضیحات

HS80HS80

HS100sHS100s

HS105HS105

TS310TS310

تیغ اره چند منظوره

60 T
48 T 24 T

48 T

متعلقات       +  
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مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 630x295x370mm

ابعادمیزطول/عرض 255x415mm

قابلیتتنظیمشیبمیز 0°-45°

قابلیتتنظیمسرعتتیغه 500-1700min-1

دامنهبرش)عمق/عرض( 50/406mm

قطرمکنده 35mm

ولتاژموتور 220V

توانورودی 120W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 12.7/14kg

ابعادبستهبندی 655x285x365mm

کدمحصول 5901403903

ویژگی هایی  دارای  است  کارگاه ها  برای  ایده آل  اره مویی  یـک  اینـکه  بر  عالوه 
می باشد که امکان اجرای برش و الگوهای پیچیده را برای افراد نیمه حرفه ای و 

مبتدی فراهم کرده می کند.

عمقوعرضبرش:406/50میلیمتر
طولتیغهمویی:134میلیمتر

قابلیتتنظیمشیبمیزاز0تا45°+
قابلیتتنظیمسرعت1700-500دروبردقیقه

LEDمجهزبهچراغ
قابلیتنصبتیغههایپیندارومعمولی

مجهزبهشاسیاهرمآزادسازیتیغهسریعکهامکانتعویضراحتوسریعتیغه
رافراهمکردهاست.

دستگاهیبدونلرزشکهسبباجرایبرشهایدقیقوحرفهایمیشود.
مجهزبهماژولدمندههوابرایتمیزکردنبرادههایچوب

SD1600VSD1600V
اره مویی 120 وات

LEDچراغ
ماژولدمندههوا)استاندارد(

قابلیتتنظیمسرعت

1

2

3

1

2

3
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مشخصات فنی

630x285x390mm ابعادطولxعرضxارتفاع

255x415mm ابعادمیزطول/عرض

0°-45° قابلیتتنظیمشیبمیز

550-1600min-1 قابلیتتنظیمسرعتتیغه

50/405mm دامنهبرش)عمق/عرض(

35mm قطرمکنده

1070mm طولشلنگفرزمینیاتوری

1650-4800min-1 سرعتشفت

220V ولتاژموتور

125W توانورودی
مشخصات ظاهری

12/14kg وزنخالص/ناخالص

660x325x395mm ابعادبستهبندی

4901402901 کدمحصول

مصارف  برای  چوبی  هنری  کارهای  ساختن  برای  دستگاه  یک  واقعی  معنای  به 
این  مزایای  و  ویژگی ها  سایر  و  کم  لرزش  باال،  کارایی  است.  حرفه ای  و  خانگی 

دستگاه توجه کاربران را به خود جلب می کند.

مجهزبهیکشلنگفرزمینیاتوریبرایحکاکی،سنبادهزنیوپولیشقطعهکارو
اجرایسایربرشهایموردنیاز

عمقوعرضبرش:405/50میلیمتر
طولتیغهمویی:134میلیمتر

قابلیتتنظیمشیبمیزاز0تا45°+
قابلیتتنظیمسرعت550-1600درودردقیقه

قابلیتنصبتیغههایپیندارومعمولی
مجهزبهشاسیاهرمآزادسازیتیغهسریعکهامکانتعویضراحتوسریعتیغه

رافراهمکردهاست.
مجهزبهالمپقابلتنظیمبرایروشنکردنمحیطکار

دستگاهیبدونلرزشکهسبباجرایبرشهایدقیقوحرفهایمیشود.
مجهزبهماژولدمندههوابرایتمیزکردنبرادههایچوب

DECO-FLEXDECO-FLEX
اره مویی 125 وات

چراغکار
قابلیتتنظیمسرعت
فرزمینیاتوری

1

2

3

1

2

3

01  ابزار نجاری

30



31

مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 630x320x330mm

ابعادمیزطول/عرض 414x254mm

قابلیتتنظیمشیبمیز 0°-45°

قابلیتتنظیمسرعتتیغه 550-1600rpm

دامنهبرش)عمق/عرض( 50/406mm

قطرمکنده 35mm

ولتاژموتور 220V

توانورودی 125W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 11.2/13.2kg

ابعادبستهبندی 655x325x400mm

کدمحصول 5901404901

استفادهراحت
تازمانیکهفشارپارویپدالاعمالشود،دستگاهروشناست.
آزادبودنهردودستکهباعثکنترلبهترقطعهمیشود.

دستگاهبهآسانیوبهمحضاعمالیابرداشتنپاروشنوخاموش
میشود.

دارایکابل1300میلیمتری

با استانداردهای جدید برای انجام کارهای هنری است که پاسخگوی چالش های 
مجسمه سازی و صنایع دستی برای اجرای برش های پیچیده و دقیق روی چوب، 
پالستیک، فلز، شیشه های اکریلیک و گچ است. دارای یک چراغ کار بزرگ، یک 
نازل انعطاف پذیر دمنده، سرعت متغیر که می تواند به راحتی توسط پا کنترل شود 

تا هر دو دست برای کنترل و ظرافت کاری بر قطعه کار آزاد باشد.

عمقوعرضبرش:406/50میلیمتر
طولتیغهمویی:135میلیمتر

میزآلومینیومیباقابلیتتنظیمشیبتا45°
قابلیتتنظیمسرعت1600-550دروبردقیقه

تنهاکافیستیکبارپدالرافشاردهیدتاروشنشودوآنرارهاکنیدتادستگاه
خاموششود.

چراغLEDبزرگبابازویانعطافپذیربرایروشناییکلمحیطکار
قابلیتنصبتیغههایپیندارومعمولی

مجهزبهشاسیاهرمآزادسازیتیغهسریعکهامکانتعویضراحتوسریعتیغه
رافراهمکردهاست.

دستگاهیبدونلرزشکهسبباجرایبرشهایدقیقوحرفهایمیشود.
مجهزبهماژولدمندههوابرایتمیزکردنبرادههایچوب

DECO-XLDECO-XL
اره مویی 125 وات

LEDچراغ
سوییچپدالی)استاندارد(
قابلیتتنظیمسرعت

1

2

3
راه

هم
م 

قال
ا

لی
دا

چ پ
یی

سو
د 

وای
ف

1

2

3

3

سوییچپدالیباعثافزایشایمنیوراحتیکاربرمیشود سوییچ پدالی
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کدمحصول88001509880000138800001288000011880000103901402701

universal5عددستتیغه6عددیتیغارهx12
ستابزار

)جعبهازجنسپالستیک(
DECO-FLEXبرایمدل

شامل

عدد12
130x1.03x0.38mm/38T

Ø135x2x0.25mm/25T
Ø135x2x0.25mm/18T
Ø135x2x0.25mm/25T

ستتیغههای
UNIVERSAL

توضیحات64عدد

SD1600V / Deco-Flex  / DECO-XLSD1600V / Deco-Flex  / DECO-XL

متعلقات       +  
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8080 m
m

m
m

6 t
10 t

15 t

مشخصات فنی
ابعادطولxعرضxارتفاع 420x530x690mm

ابعادمیز 300x380-520mm
قابلیتتنظیمشیبمیز 0°-45°

قطرفلکی 200mm
طولتیغه 1400mm

سرعتبرش 900m/min

حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه( 200mm

حداکثرارتفاعبرش 80mm

ولتاژموتور 220V
توانورودی 350W

مشخصات ظاهری
وزنخالص/ناخالص 19/21kg

ابعادبستهبندی 740x420x310mm
کدمحصول 5901501905

اره نواری  دستگاه  یک  به  چوبی  هنری  کارهای  انجام  به  عالقه مند  افراد  تمام 
عمودی قابل حمل نیاز دارند. دستگاه HBS30 برای انجام برش روی چوب های

سخت و نرم مناسب است.

دارایمیزمحکمباقابلیتتنظیمشیبآناز°0تا45°
مجهزبهموتورالقاییپرتوانبرایانجامبرشهایدقیقوبدونسروصدا

مجهزبهگونیایراهنمابرایانجامبرشهایمستقیم)دارایگیرهآزادسازیسریع(
ساختهشدهازجنسآلومینیوممقاوم

دارایظرفیتبرشقطعاتتاضخامت80میلیمتر
مجهزبهمیزکارباابعادبزرگ)300x380_520میلیمتر(برایمصارفمتعدد

مجهزبهخطکشگونیا،گونیافارسیبرو3عددتیغه

HBS30HBS30
اره نواری عمودی)اره فلکه ای(80 میلی متر

میزکشوییازجنسآلومینیومدایکاست 1
راه

هم
م 

قال
ا

1
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مشخصات فنی

580x430x860mm ابعادطولxعرضxارتفاع

300x380-535mm ابعادمیز

0°-45° قابلیتتنظیمشیبمیز

250mm قطرفلکی

1790mm طولتیغه

660/960m/min سرعتبرش

245mm حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه(

120mm حداکثرارتفاعبرش

220V ولتاژموتور

550W توانورودی

مشخصات ظاهری

20.5/27.5kg وزنخالص/ناخالص

870x450x345mm ابعادبستهبندی

5901505901 کدمحصول

0° - 45°0° - 45°

120120    mmmm

با قابلیت تنظیم دو سرعت برش و اجرای برش های دقیق روی چوب های سخت 
و نرم دستگاهی ایده آل برای کارگاه ها به شمار می آید.

دارایمیزمحکمباقابلیتتنظیمشیباز0تا45°
مجهزبهموتورالقاییپرتوانبرایانجامبرشهایدقیقوبدونسروصدا

مجهزبهگونیایراهنماباطولزیادبرایانجامبرشهایمستقیم
مجهزبهنقالهزاویهزنی

قفلکنسریع،جهتقفلومحکمکردنسریع
ساختهشدهازجنسفوالد

دارایظرفیتبرشقطعاتتاضخامت120میلیمتر
امکانتنظیمدوسرعتباتوجهبهجنسقطعه

مجهزبهگونیافارسیبرودوعددتیغه

HBS261HBS261
اره نواری عمودی  )اره فلکه ای( 120 میلی متر

1میزکشوییازجنسآلومینیومدایکاست
راه

هم
م 

قال
ا

1

01  ابزار نجاری

34



35

مشخصات فنی
ابعادطولxعرضxارتفاع 770x610x1605mm

ابعادمیز 500x400mm
قابلیتتنظیمشیبمیز 0°-45°

قطرفلکی 315mm
طولتیغه 2240mm

سرعتارتفاعبرش 720/360m/min

حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه( 305mm

حداکثرارتفاعبرش 170mm

ولتاژموتور 220V
توانورودی 750W

مشخصات ظاهری
وزنخالص/ناخالص 70/74kg

ابعادبستهبندی 1100x400x500mm
کدمحصول 5901503905

170170    mmmm

دستگاهی ایده آل برای کارگاه های خانگی و ظریف کاری صنعتی محسوب می شود 
که قابلیت اجرای برش های منحنی ساده و ترکیبی را روی چوب و پالستیک دارد.

دارایظرفیتبرشتا170میلیمترکهامکانبرشقطعاتبزرگرافراهممیکند.
مجهزبهپایهازجنسفوالدباارتفاعمناسب
توانبسیارباالبرایانجامبرشهایمختلف

میزازجنسآلیاژدایکاستباامکانایجادطولباال)کشویی(بهمنظوراجرای
برشبادقتباال

دارایمحلاتصالبهمکندهغبار
قابلیتتنظیمدوسرعتمتفاوتباتوجهبهجنسقطعه

شاملیکعددتیغههمراه

HBS400HBS400
اره نواری عمودی )اره فلکه ای( 170 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا

مجهزبهگونیایراهنمای)فنسگونیا(دقیقبا
قابلیتاستفادهدرسمتچپوراستارهنواری

مجهزبهبلبرینگهایراهنمادرباالوپایین

میزکشوییازجنسآلومینیومدایکاست
نقالهفارسیبر
خطکشگونیا
پایه)استاندارد(

1

2

3

1
23

4

4
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مشخصات فنی

450x500x700mm ابعادطولxعرضxارتفاع

320x310mm ابعادمیز

0°-45° قابلیتتنظیمشیبمیز

200mm قطرفلکی

1490mm طولارهنواری

880m/min سرعتبرش

195mm حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه(

100mm حداکثرارتفاعبرش

220V ولتاژموتور

300W توانورودی

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 19/21kg

ابعادبستهبندی 775x330x410mm

کدمحصول 1901501901

100100    mmmm

100100 m
m

m
m

اره نواری های عمودی شده است.  برنده جایزه در گروه  به دلیل طراحی نوآورانه 
اگر  برد.  خواهید  پی  آن  فرد  به  منحصر  ویژگی های  به  هم  اول  نگاه  در  حتی 
مشخصات فنی این دستگاه پاسخگوی نیازهای شماست، مطمئن باشید گزینه ای 

بهتر از این اره نواری نخواهید یافت.

مجهزبهسیستمهدایتکنندهدقیقسهغلطکیباقابلیتتنظیم،کهدرباالوپایین
مسیرتیغهنصبشدهاست.

قابلیتتنظیمارتفاعتیغهگیرباالییبهوسیلهدندهها
دارایفلکیمتعادل)باالنسشده(،کهمحیطآنباالستیکیبخصوصاحاطه

شدهاست)کاهشصداولرزش(
میزمحکمباقابلیتتنظیمشیباز°0تا45°

حداکثرارتفاعبرش:100میلیمتر
حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه(:195میلیمتر

مجهزبهگونیایراهنمایدقیقباقابلیتاستفادهدرسمتچپوراستتیغه

BASA1BASA1
اره نواری عمودی)اره فلکه ای(100 میلی متر

01  ابزار نجاری
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مشخصات فنی
ابعادطولxعرضxارتفاع 610x1030x1660mm

ابعادمیز 548x400mm

قابلیتتنظیمشیبمیز -8°-+45°

قطرفلکی 315mm

طولارهنواری 2360mm

سرعتبرش 370-750m/min

حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه( 306mm

حداکثرارتفاعبرش 205mm

ولتاژموتور 220V 400V

توانورودی 800W 700W

مشخصات ظاهری
وزنخالص/ناخالص 79/84.5kg

ابعادبستهبندی 1150x620x420mm

کدمحصول 1901503901)220V~( 1901503902)400V(

205205 m
m

m
m

برای کسانی که به دنبال اره نواری با ابعاد متوسط همراه با ویژگی های ممتاز و 
پولی های  )فلکی ها(  به  مجهز  می آید.  شمار  به  عالی  انتخابی  هستند،  برجسته 
باالنس شده و از جنس چدن با تعادل بسیار باال و حرکت نرم و بدون صدا یکی از 

ویژگی های ممتاز این دستگاه می باشد.

مجهزبهvrio drive)تغییردورمکانیکی(برایتغییرسرعتبرشاز370تا
750متربردقیقه

دارایمیزازجنسچدنمحکموباقابلیتتنظیمشیباز8-تا45°+
مجهزبهسیستمهدایتکنندهدقیقسهغلطکیباقابلیتتنظیم،کهدرباالوپایین

مسیرتیغهنصبشدهاست
دارایپولیبسیارمتعادل)فلکیباالنسشده(،کهمحیطآنباالستیکیبخصوص

بمنظورحرکتنرم،بدونصداولرزشاحاطهشدهاست.
مجهزبهسیستمگیرهقفلشوسریعبههنگامتعویضتیغه

حداکثرارتفاعبرش:205میلیمتر
حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه(:306میلیمتر

مجهزبهگونیایراهنمای)فنسگونیا(دقیقباقابلیتاستفادهدرسمتچپو
راستتیغه

مجهزباپایهچرخداربهمنظورحملوجابهجاییآساندستگاه

BASA3BASA3
اره نواری عمودی )اره فلکه ای( 205 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا
غیر

مت
ت 

رع
س

میزازجنسچدن)استاندارد(
پایهمقاوم

1

2

1

2

قابلیتتنظیمسرعتبرشاز370تا750
متربردقیقهبهصورتمکانیکی
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250250    
mmmm

مشخصات فنی
1050x600x1940mm ابعادطولxعرضxارتفاع

400x548mm ابعادمیز

-17°-+45° قابلیتتنظیمشیبمیز

380mm قطرفلکی

2895mm طولارهنواری

700/1000m/min سرعتبرش

375mm حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه(

250mm حداکثرارتفاعبرش

220V 400V ولتاژموتور

1500W توانورودی

مشخصات ظاهری
107/114kg وزنخالص/ناخالص

1390x710x480mm ابعادبستهبندی

5901504901)220V(
5901504902)400V(

کدمحصول

برای کسانی که به دنبال اره نواری با ابعاد متوسط همراه با ویژگی های ممتاز و 
برجسته هستند، انتخابی عالی به شمار می آید. مجهز به پولی های بسیار متعادل 
)فلکی های باالنس شده( محکم از جنس چدن و حرکت نرم و بدون صدا یکی از 

ویژگی های ممتاز این دستگاه می باشد.

امکانتنظیمدوسرعتبرش700و1000متربردقیقهباتوجهبهجنسقطعه
دارایمیزازجنسچدنمحکموباقابلیتتنظیمشیباز17-تا45°+

مجهزبهسیستمهدایتکنندهدقیقسهغلطکیباقابلیتتنظیم،کهدرباالوپایین
مسیرتیغهنصبشدهاست

دارایپولیبسیارمتعادل)فلکیباالنسشده(،کهمحیطآنباالستیکیبخصوص
بمنظورحرکتنرم،بدونصداولرزشاحاطهشدهاست

مجهزبهسیستمگیرهقفلشوسریعبههنگامتعویضتیغه
حداکثرارتفاعبرش:250میلیمتر

حداکثرعرضبرش)فاصلهتیغهتابدنه(:375میلیمتر
مجهزبهگونیایراهنمای)فنسگونیا(دقیقباقابلیتاستفادهدرسمتچپو

راستتیغه
مجهزبهپایهچرخداربهمنظورحملوجابهجاییآساندستگاه

بر متر 1000 و 700 سرعت دو تنظیم امکان
دقیقهباتوجهبهجنسقطعهکار

راه
هم

م 
قال

ا
غیر

مت
ت 

رع
س

میزازجنسچدن)استاندارد(
پایهمقاوم

1

1

2

2

BASA4BASA4
اره نواری عمودی )اره فلکه ای( 250 میلی متر

01  ابزار نجاری
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  +       متعلقات

3901504037کدمحصول

تیغارهنواریشامل

6.4x0.4x1400mm.6T/inتوضیحات

7901302701کدمحصول

هدایتکنندهایمنیشامل

-توضیحات

7901505701کدمحصول

تیغارهنواریشامل

13x0.35x1790mm.6T/inتوضیحات

4901501701390150214139015027023901502703کدمحصول

تیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریشامل

bis+60°13x0.5x2240mm.4T/in6x0.5x2240mm.6T/in0.4x6x2240mm.24T/in°60-توضیحات

79015010017322070173220702732207037322070473220705کدمحصول

تیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریگونیافارسیبرشامل

.bis+60°12x0.36x1490mm°60-توضیحات
4T/in

10x0.36x1490mm.
14T/in

6x0.36x1490mm.
24T/in

6x0.36x1490mm.
6T/in

3x0.45x1490mm.
14T/in

731907017319070673190702731907077319070573190704کدمحصول

تیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریشامل

.12x0.5x2360mmتوضیحات
4T/in

3.5x0.5x2360mm.
14T/in

6x0.5x2360mm.
6T/in

6x0.65x2360mm.
22T/in

12x0.5x2360mm.
6T/in

15x0.5x2360mm.
4T/in

732307017323070273230704کدمحصول

تیغارهنواریتیغارهنواریتیغارهنواریشامل

12x0.65x2895mm.4T/in6x0.65x2895mm.6T/in15x0.65x2895mm.4T/inتوضیحات

HBS30HBS30

HBS261HBS261

HBS400HBS400

Basa1Basa1

Basa3Basa3

Basa4Basa4



مشخصات فنی

1030x360x311mm ابعادطولxعرضxارتفاع

610x360mm ابعادمیز

11500-24000min-1 سرعت

0-40mm طولتوپی

32/47/55mm سایزواشرغبارگیر

220V ولتاژموتور

1500W توانورودی

مشخصات ظاهری

21.65/23.9kg وزنخالص/ناخالص

655x520x370mm ابعادبستهبندی

4902105901 کدمحصول

1

1

افراد  خانگی،  نجاران  برای  رو  این  از  است،  و سبک  جمع و جور  ساختاری  دارای 
عالقه مند به کارهای نجاری و کارگاه های صنعتی مناسب است.

قابلیتتنظیمسرعتاز11500تا24000دوربردقیقه
6mm/8mm/12mmسایزکولتهایتیغهگیرموجود

موتورپرتوان1500واتی
مجهزبهگونیایفارسیبر،گونیایآلومینیومی،میزجهتقراردادنقطعهخامو

دریافتقطعهپسازرندهکاری
قابلیتتنظیمارتفاعتوپیاز0تا40میلیمتر

ایندستگاهعلیرغمساختارجمعوجورتمامویژگیهاییکدستگاهبزرگرابا
هزینهاقتصادیتردراختیارشماقرارمیدهد.

HF50HF50
فرز میزی

1افزایشُبعدعرضیمیزازهردوسمتچپوراست)استاندارد(

01  ابزار نجاری
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برای کسانی که فضای محدودی دارند و همزمان به رنده یا گندگی و ترکیب آن 
از یک  کامال کوچک شده  این دستگاه یک نسخه  است،  مناسب  دارند  احتیاج 

دستگاه بزرگ و کامل است.

ابزاریکهبهمنظوراشغالفضایکمتروبهرهوریبیشترباترکیبیازرندهوگندگی
رومیزیدریکماشینمجهزشدهاست.

توانـمند دربرشسطـوحمختلف نفوذ برای را آن واتی قدرتمند۱۲50 موتور
ساختهاست.

طراحیجمعوجورورومیزی،مناسبمحیطکارگاههایکوچکاست.
دارایدوتیغهHSSبرایبرشوایجادسطحصافویکنواخت.

میزکاردستگاهبادقتیساختهشدهاستکهتضمینکنندهبرشهایصاف،
یکنواختوبادقتاست.

چهارپایهفلزیباپیچهایتعبیهشدهدرآنها،ثباتوتعادلرادرحینکار
حتیهنگامیکهقطعهکارهایبلندیبرشدادهمیشود،فراهممیسازد.

xx22
ستدوعددی
HSSتیغهرنده

کدمحصول:3902202701

مشخصات فنی
ابعادطولxعرضxارتفاع 780x440x455mm

ابعادمیزرنده 740x210mm

ابعادمیزگندگی 250x204mm

تعدادتیغه 2

سرعتبرش 8500min-1

رنده
عرضرنده 204mm

حداکثرعمقرندهکاری 2mm

گندگی
حداکثرارتفاع/عرضقطعه 120/204mm

حداکثرعمقرندهکاریگندگی 2mm

ولتاژموتور 220V

توانورودی 1250W

مشخصات ظاهری
وزنخالص/ناخالص 23/26.5kg

ابعادبستهبندی 530x463x440mm

کدمحصول 5802205801

HMS850HMS850
رنده گندگی 204 میلی متر

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

 مت

دارایعملکردگندگی2 در 1 دارایعملکردرنده

01  ابزار نجاری



دارای رنده و گندگی با حرکت بسیار روان است که برای افراد فعال در زمینه نجاری 
همچنین کسانی که برای سرگرمی به کارهای نجاری می پردازند، مناسب است. 
میز رنده دقیق ساخته شده از جنس آلومینیوم دیکاست بهترین نتیجه را تضمین 
برای  ایده آل  با ثبات و جمع و جور، دستگاهی  می کند. همچنین به دلیل ساختار 

مصارف سیار محسوب می شود.

دارایدوعملکردرندهوگندگی
دارایموتورپرتوانهمهکاره1500واتی

میزباطراحیجمعوجور
مجهزبه2تیغهرندهHSSبرایاجرایبرشهایدقیق
پایهالستیکیکاهشدهندهلرزشجهتثباتدستگاه

قابلیتتنظیمارتفاعبهوسیلهاهرمچرخشی
مجهزبهپیشرویاتوماتیکگندگی

xx22
ستدوعددی
HSSتیغهرنده

کدمحصول:3902202701

مشخصات فنی
770x450x483mm ابعادطولxعرضxارتفاع

740x210mm ابعادمیزرنده
270x220mm ابعادمیزگندگی

2 تعدادتیغه
9000min-1 سرعتبرش

رنده
204mm عرضرنده
2mm حداکثرعمقرندهکاری

گندگی
120/204mm حداکثرارتفاع/عرضقطعه

2.5mm حداکثرعمقرندهکاریگندگی
220V/50Hz ولتاژموتور

1500W توانورودی
مشخصات ظاهری

24/27kg وزنخالص/ناخالص
845x425x460mm ابعادبستهبندی

5902210901 کدمحصول

HMS860HMS860
رنده گندگی 204 میلی متر

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

 مت

2 در 1 دارایعملکردگندگی دارایعملکردرنده

01  ابزار نجاری

حداکثرارتفاع/عرضقطعه204/120میلیمتر
موتورپرتوان1500واتی

1

1

2

2
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01  ابزار نجاری

HMS1080



ستدوعددی
HSSتیغهرنده

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

 مت

دارایعملکردگندگی2 در 1 دارایعملکردرنده

01  ابزار نجاری

برای کسانی که علی رغم فضای کم به رنده ترکیبی نیاز دارند، دستگاهی ایده آل به 
شمار می آید. این مدل در واقع کوچک شده یک دستگاه کامل همه کاره و مجهز 

به گونیای رنده است .

ابزاریکهبهمنظوراشغالفضایکمتروبهرهوریبیشترباترکیبیازرندهوگندگی
رومیزیدریکماشینمجهزشدهاست.

موتورپرتوان1500واتیباتواناییاجرایبرشهایمتنوع
طراحیمیزجمعوجورمناسببرایمحیطهایکوچک
مجهزبهدوتیغهHSSجهتبرادهبرداریدقیقوصاف

تنظیمارتفاع،براحتیبااهرمدستی

رنده گندگی 254 میلی متر
HMS1080HMS1080

مشخصات فنیمشخصات فنی
970x490x485mmابعادطولxعرضxارتفاع
920x264mmابعادمیزرنده
380x254mmابعادمیزگندگی
2تعدادتیغه
9000min-1سرعتبرش

رنده
254mmعرضرنده
2mmحداکثرعمقرندهکاری
گندگی

254mm-120حداکثرارتفاع/عرضقطعه
2mmحداکثرعمقرندهکاریگندگی
220Vولتاژموتور
1500Wتوانورودی

مشخصات ظاهری
26.5/30.7kgوزنخالص/ناخالص
1020x525x445mmابعادبستهبندی
5902209901کدمحصول

کدمحصول:7902200608

xx22
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01  ابزار نجاری

مشخصات فنی

630x580x500mmارتفاعxعرضxابعادطول

تعدادتیغه2

21000min-1سرعتموتور

8500min-1سرعتبرش

152mm/330mmحداکثرارتفاع/عرضقطعه

2.8mmحداکثرعمقرندهکاریگندگی

220Vولتاژموتور

1500Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

33/35kgوزنخالص/ناخالص

630x410x480mmابعادبستهبندی

کدمحصول5902208901

دستگیرهتنظیمارتفاع
دستهتعبیهشدهجهتحمل

1

1

2

2

یک دستگاه با استقامت باال، سبک وزن و قابل حمل مجهز به موتور پرتوان 1500 
واتی که رنده کاری عالی را ضمانت می کند. این دستگاه مجهز به دستگیره جهت 

تنظیم ارتفاع مناسب است.

موتورپرتوان1500واتی
مجهزبهدستهجهتحملدستگاه

دارایمکانیزمپیشرویبهمنظورسهولتکار
میزرندهازجنسورقاستیل

ابعادمیزرندهباقابلیتافزایشطول)کشویی(:630x330میلیمتر
سرعتپیشروی:7.4متربردقیقه

قطرشفتتیغه:48میلیمتر

PLM1800PLM1800
گندگی 330 میلی متر



مشخصات فنی

890x325x415mmابعادطولxعرضxارتفاع

175mmارتفاعپایه

890/1260/1760/2600min-1سرعتچرخش

M18نوعرزوهمرغک

350mmحداکثرقطرقطعهکار

500mmحداکثرطولکارگیر

220V/50Hzولتاژموتور

400Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

18/19kgوزنخالص/ناخالص

910x305x435mmابعادبستهبندی

5902307901کدمحصول

500 mm500 mm

xx88
کدمحصول:7902301601

زارخراطی)دستی( اب

DM500TDM500T
دستگاه خراطی 500 میلی متر

و  مینیاتوری  قطعات  پین،  مانند  کوچک  کارهای  قطعه  برای  ایده آل  دستگاهی 
 ،)M18 رزوه  )گام  مرغک دنده ریز  به  مجهز  دستگاه  این  می باشد.  مجسمه سازی 
موتور القایی 400 واتی با قابلیت تنظیم 4 سرعت و مناسب برای قطعه کارهایی 

با حداکثر طول 500 میلی متر و قطر 350 میلی متر می باشد.

ماشینخراطیباساختارجمعوجوروپرتابل)قابلحمل(
مجهزبهموتورالقایی400واتی4سرعته

قابلیتتنظیمسرعتهای2600/1760/1260/890دوربردقیقه
ارتفاعپایهدستگاه:175میلیمتر

دارایعملکردبدونلرزشبهسببتوزیعوزنمناسب18کیلوگرمیآن
دارایتکیهگاهنگهدارندهابزارتراش)مغار(وقابلتنظیمدرحرکتافقی

حداکثرابعادقطعهکار:350x500میلیمتر
مجهزبهمرغکبارزوهM18،مرکزتراش4نقطهایودیسکصفحهای

راه
هم

م 
قال

ا
ی

یار
خت

ت ا
قا

عل
 مت

M18سرمخروطیمرغکبارزوه
مهره4نوک
موتور400واتی

1

1

2

3

3 2

01  ابزار نجاری

46



47

01  ابزار نجاری

xx88 زارخراطی)دستی( اب
کدمحصول:7902301601

راه
هم

م 
قال

ا
ی

یار
خت

ت ا
قا

عل
 مت

M18سرمخروطیمرغکبارزوه
مهره4نوک

موتور400واتی

1

1

2

3

3 2

DM1100TDM1100T
دستگاه خراطی 1000 میلی متر

دارای طول کارگیر 1000 میلی متری قابلیت تراش کاری قطعات بزرگ به طول 1000 
میلی متر و قطر 350 میلی متر را دارد. 

دستگاهخراطیجمعوجوروقابلحملباپایهفوالدی
موتورالقایی400واتیباحرکتییکنواخت

قابلیتتنظیمسرعتهای2600/1760/1260/890دوردردقیقه
M18مهرهمرغکبارزوهچهارلبهاینمره

ارتفاعپایه175میلیمتر
کارکردنبدونلرزش،بهلطفثباتیکهوزن20کیلوگرمیوزنآناعطاکرده

است.
تکیهگاهقرارگیریمغارباقابلیتتنظیمدرسطحکار

حداکثراندازهقطعهکاربهعرض350وطول1000میلیمتر

مشخصات فنی

1375x325x415mmارتفاعxعرضxابعادطول

175mmارتفاعپایه

890/1260/1760/2600min-1سرعتچرخش

M18نوعرزوهمرغک

350mmحداکثرقطرقطعهکار

1000mmحداکثرطولکارگیر

220V/50Hzولتاژموتور

400Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

20/22kgوزنخالص/ناخالص

810x258x415mmابعادبستهبندی

کدمحصول5902306901

1000 mm1000 mm



کدمحصول:7902301601

xx88

مشخصات فنی

1010x154x215mmابعادطولxعرضxارتفاع

125mmارتفاعپایه

3000min-1-800سرعتچرخش

M18نوعرزوهمرغک

250mmحداکثرقطرقطعه

600mmحداکثرطولکارگیر

220V/50Hzولتاژموتور

550Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

6.7/8.6kgوزنخالص/ناخالص

1020x220x265mmابعادبستهبندی

5902305901کدمحصول
زارخراطی)دستی( اب ی

یار
خت

ت ا
قا

عل
 مت

راه
هم

م 
قال

ا
DM600VarioDM600Vario
دستگاه خراطی 600 میلی متر

این دستگاه مناسب کارگاه های خانگی است. پایه این دستگاه قابلیت پیچ شدن 
به میز کار را دارد که باعث افزایش ثبات دستگاه شده و کارایی بدون صدا و لرزش 
کارهای  قطعه  می تواند  و  جور  و  جمع  طراحی  وجود  با  آورد.  می  ارمغان  به  را 
چوبی به طول 60 سانتی متر و قطر 25 سانتی متر را جهت تراشکاری و خراطی به 

چرخش درآورد.

موتورپرقدرت550واتیباقابلیتتنظیمسرعتیکنواخت
سرعتدرحالتخالص)بدونبار(800تا3000دوردردقیقه
دارایمرغکبارزوهM18ومهرهچهارنوکوصفحهدایرهای

مرغکبااهرمقفلکنسریعوسریدوکیشکل
تکیهگاهابزارباقابلیتتنظیمدرسطحکار

دارایصفحهایبهقطر80میلیمتر،دوآچارولوازمبستنبهمیزکار

دارایصفحهاتصالقطعه
باقطر80میلیمتر

دیمربرایکنترلسرعت

M18سرمخروطیمرغکبارزوه
تکیهگاهابزارخراطیباقابلیتحرکتدرسطحکار
مهره4نوک
دیمرکنترلسرعت)یکنواخت-غیرپلهای(

1

1

2

2

3

3

4

4
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02 انواع سنگ رومیزی و سنباده برقی
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TIGER 2000S

ابزار برقی



مشخصات فنی

460x270x310mm ابعادطولxعرضxارتفاع

200x40mm اندازهسنگسنبادهقطر/عرض

K220 مشسنگ

کیفیتعالیازاکسیدآلومینیوم جنس

220x30mm اندازهسنبادهپرداختقطر/عرض

120min-1 سرعتچرخش

220V ولتاژموتور

120W توانورودی

مشخصات ظاهری

8.5/10kg وزنخالص/ناخالص

410x330x330mm ابعادبستهبندی

89490916 کدمحصول

ابزار برقی

موتور120واتی
سنگسنبادهبهقطر200میلیمتر

1

2

1
2

راه
هم

م 
قال

ا
TIGER 2000sTIGER 2000s
سنگ رومیزی و سنباده نواری 200 میلی متر

ایده آل برای مصارف خانگی و کارگاه های کوچک می باشد. سیستم تیزکن مرطوب 
افراد  برای  دقیق حتی  بسیار  و  عالی، حرفه ای  نتایج  به  امکان دستیابی  همواره 
مبتدی را فراهم کرده است. این دستگاه به همراه طیف وسیعی از متعلقات الزم برای 
ایجاد لبه های برشی بسیار تیز روی چاقوها، قیچی ها و سایر ابزار عرضه می شود.

موتورالقاییپرقدرتوعالی،عملکردییکنواخترادرمدتطوالنیفراهممیکند
شاملیکسنگاکسیدآلومینیومجهتدستیابیبهنتیجهعالیدرکمترینزمان،

HSSهمچنینایدهآلبرایتیزکردن
شاملشابلونبرایصافکردنلبهها،سطحآهنوقلم

خمیرپولیشجهتپولیشکاریپسازتیزکردنقطعهکار
شاملشابلوناندازهگیریزاویهبادقتباال

مخزنآب
چرمقابلتعویضرویچرخسنبادهبرایپاککردنوصافکردنلبهها
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6363
mmmm

ابزار برقی

TIGER 3000Vs



مشخصات فنی

450x270x340mm ابعادطولxعرضxارتفاع

250x63mm اندازهسنگسنبادهقطر/عرض

K220 مشسنگ

کیفیتعالیازاکسیدآلومینیوم جنس

225x30mm اندازهسنبادهپرداختقطر/عرض

90-150min-1 سرعتچرخش

220V ولتاژموتور

180W توانورودی

مشخصات ظاهری

11/13kg وزنخالص/ناخالص

420x325x365mm ابعادبستهبندی

5903203901 کدمحصول

برای کارگاه های خانگی و کوچک ایده آل است. این دستگاه امکان دستیابی به نتایج 
فوق العاده حتی برای افراد مبتدی با حداقل تجربه را فراهم کرده است. از مزایای این 
دستگاه می توان به قابلیت تنظیم سرعت چرخش سنگ سنباده اشاره کرد. شامل 
متعلقات جانبی برای تیز کردن چاقو، قیچی، تبر و سایر ابزار کارگاهی می باشد.

مجهزبهموتورپرتوانکهسببحفظقدرتموتوردردرازمدتمیشود
دارایسرعتمتغیرقابلتنظیماز90تا150دوربردقیقه

دارایسنگسنباده250میلیمتریباسطحتماسعریضوطولعمرباال
دارایسنگمخصوصحاویاکسیدآلومینیومبرایدستیابیبهنتایجتیز
HSSکردنفوقالعادهدرکمترینزمان.مناسببرایابزارازجنسفوالد

خمیرپولیشجهتپولیشکاریپسازتیزکردنقطعهکار
شاملشابلوناندازهگیریزاویهبادقتباال

مجهزبهمخزنآببرایجلوگیریازشکستنابزار
مجهزبهسنبادهپرداختبرایحذفتمامناهمواریهابعدازتیزکردنابزار

وارائهیلبهایتیزوهموار
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0

25
0

m
m

m
m

ابزار برقی

قابلیتتنظیمسرعتبین90تا150دوربردقیقه
سنگسنبادهبهقطر250میلیمتر

1

1

2

2

TIGER 3000VsTIGER 3000Vs
سنگ رومیزی و سنباده نواری 250 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

سرعت متغیر

بهمنظورحفظسرعتسنبادهکاریبا
کاهشقطرسنگسنبادهطراحیشده
است.درواقعسرعتسنبادهکاریبه
وسیلهیدیمرسرعتتنظیممیشود.

Ø250mm
)10"(
سرعت

min-1100-90

Ø230mm
)9"(
سرعت

100-110min-1

Ø200mm
)8"(
سرعت

110-125min-1

Ø180mm
)7"(
سرعت

125-150min-1
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سیستم تیزکن ابزار 250 میلی متری ایده آل برای مصارف خانگی، صنعتی سبک 
و حرفه ای می باشد. سنباده کشی و پرداخت صحیح ابزار به خودی خود یک هنر 
است، این دستگاه به همراه متعلقات زیاد و سیستم تیز کن سنگ مرطوب عرضه 

می شود که سبب دستیابی به نتایج حرفه ای حتی برای افراد مبتدی می شود.

ایدهآلبرایهمهیصنعتگرانوکارگاههایآموزشی
دارایبدنهفلزیمقاومروکشداروکلیدوموتورضدآب

مجهزبهموتورالقاییقدرتمندکهسببحفظقدرتموتوردردرازمدتمیشود.
دارایسنگمخصوصحاویاکسیدآلومینیومبرایدستیابیبهنتایجتیزکردن

HSSفوقالعادهدرکمترینزمان.مناسببرایابزارازجنسفوالد
شاملشابلونبهمنظوردستیابیبهلبههایصاف،قابلاستفادهبرایتیغهرندههای

فوالدیومغارها
شاملخمیربهمنظورپولیشقطعهبعدازتیزکردن

شاملشابلونتنظیمکردنزاویهبرایاندازهگیریدقیقزاویه
مجهزبهمخزنآببرایجلوگیریازشکستنابزار

مجهزبهسنبادهپرداختبرایحذفتمامناهمواریهابعدازتیزکردنابزارو
ارائهیلبهایتیزوهموار

مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 440x330x480mm

اندازهسنگسنبادهقطر/عرض 250x50mm

مشسنگ K220

جنس کیفیتعالیازاکسیدآلومینیوم

اندازهسنبادهپرداختقطر/عرض 200x30mm

سرعتچرخش 90min-1

ولتاژموتور 220V

توانورودی 200W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 16.5/17.5kg

ابعادبستهبندی 390x380x390mm

کدمحصول 5903202901

ابزار برقی

راه
هم

م 
قال

ا

TIGER 2500TIGER 2500
سنگ رومیزی و سنباده نواری 250 میلی متر

موتور200واتی
سنگسنبادهبهقطر250میلیمتر

1

1

2

2



مشخصات فنی

460x310x355mm ابعادطولxعرضxارتفاع

200x40mm اندازهسنگسنبادهقطر/عرض

K220 مشسنگ

220x30mm اندازهسنبادهپرداختقطر/عرض

120min-1 سرعتچرخش

220V ولتاژموتور

150W توانورودی

مشخصات ظاهری

8.5/10kg وزنخالص/ناخالص

410x330x330mm ابعادبستهبندی

5903205901 کدمحصول

دستگاهی ایده آل برای کاربران خانگی و حرفه ای که به کاربر کمک می کند تا تیز 
کردن ابزار را با حداقل خطا انجام دهد. این دستگاه مجهز به موتور القایی 150 
واتی بوده که عملکردی بسیار کم صدا و بدون لرزش را دارد. همچنین عرضه سنگ 
رومیزی به همراه راهنمای تنظیم زاویه، امکان دستیابی به زاویه دقیق را برای کاربر 

فراهم می کند.

دارایموتورالقاییپرقدرت150واتی
مجهزبهمخزنآببزرگبهمنظورخنککردنپیوستهسنگسنباده

دارایشابلونیونیورسالجهتاستفادهبرایابزارسرصاف
دارایپولیشجهتپرداختکردنقطعهبعدازسنگزنی

عرضهشدهبههمراهراهنمایتنظیمزاویهبهمنظوردستیابیبهزاویهدقیق
مجهزبهسنبادهپرداختجهتزدودنبرادههابعدازتیزکردنابزار

دارایسنگسنبادهکروندومحاویاکسیدآلومینیومبهمنظوردستیابیبهنتایج
سنگزنیعالیحتیبرایابزارازجنسفوالدسخت

راه
هم

م 
قال

ا
TIGER 5000STIGER 5000S
سنگ رومیزی و سنباده نواری 200 میلی متر

موتور150واتی
سنگسنبادهبهقطر200میلیمتر

1

1

2

2

ابزار برقی
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مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 480x320x400mm

اندازهسنگسنبادهقطر/عرض 250x50mm

مشسنگ K220

اندازهسنبادهپرداختقطر/عرض 200x30mm

سرعتچرخش 115min-1t

ولتاژموتور 220V

توانورودی 200W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 11.2/12.3kg

ابعادبستهبندی 390x380x390mm

کدمحصول 5903206901

ابزار برقی

کاربران حرفه ای و مبتدی است. وجود مخزن آب به طور  برای  ایده آل  انتخابی 
پیوسته سنگ سنباده را خنک می کند و مانع گرم شدن ابزار برشی می شود.

مجهزبهسنبادهپرداختجهتزدودنبرادههابعدازتیزکردنابزار
عرضهشدهبههمراهراهنمایتنظیمزاویهبهمنظوردستیابیبهزاویهدقیق

دارایپولیشجهتپرداختکردنقطعهبعدازسنگزنی
دارایشابلونیونیورسالجهتاستفادهبرایابزارسرصاف

دارایموتورالقاییپرقدرت200واتی
دارای4پایهالستیکیکهباعثعملکردبدونلرزشوباثباتدستگاهمیشود.
دارایسنگسنبادهکروندومحاویاکسیدآلومینیومبهمنظوردستیابیبهنتایج

سنگزنیعالیحتیبرایابزارازجنسفوالدسخت

TIGER 7000STIGER 7000S
سنگ رومیزی و سنباده نواری 250 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا
موتور200واتی

سنگسنبادهبهقطر250میلیمتر
1

2

1
2
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KIT 2 Drechslerpaket
Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

Passend für Scheppach  
Nass- SchleifsystemSuitable for Scheppach  
sharpening systemAdapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils de 

tournage

Pacchetto per tornitura legno

Slipesett tredreiing

Svarvset

Przystawka do ostrzenia noży tokarskich

Sada ostřících přípravků pro dílnu

Sada ostriacich prípravkov pre dielňu

Tilbehørssæt for trædrejning

Sorvaustyökalujen teroitussarja

KIT 2  

 Art.-Nr. 7903200001

a 

Passend für Scheppach  

Nass- Schleifsystem

Suitable for Scheppach  

sharpening system
Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

KIT 2 Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

a 

KIT 2 Drechslerpaket
Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

Passend für Scheppach  
Nass- Schleifsystem Suitable for Scheppach  
sharpening system Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils de 

tournage

Pacchetto per tornitura legno

Slipesett tredreiing

Svarvset

Przystawka do ostrzenia noży tokarskich

Sada ostřících přípravků pro dílnu

Sada ostriacich prípravkov pre dielňu

Tilbehørssæt for trædrejning

Sorvaustyökalujen teroitussarja

KIT 2  

 Art.-Nr. 7903200001

made in China
Scheppach Fabrikation von 

 Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Technische Änderungen, Irrtum und Lieferfähigkeit vorbehalten.  

Abbildungen können vom Original abweichen.

Responsibility cannot be accepted for translation or printing errors.  

 We reserve the  right to change the specification without prior notification.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur de  traduction  

ou d’impression. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications  

sans  avis préalable. Tous droits réservés.

KIT 2  
 Art.-Nr. 7903200001

a 

KIT 2 Drechslerpaket
Woodturners  Sharpening Kit

 Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

a  

Vorrichtung 55: Schleift schräge Schneiden, 
Röhren und Hobeleisen

Jig 55: Grinds oblique edges, hollow
chisels, and planer blades 

Dispositif 55: Affûte les tranchants obliques, 

les gouges et ciseaux à bois Steinpräparierer: Erhöht die Körnung für  besonders feine 

Schliffe; die andere Seite raut wieder auf 

Stone grader: Changes the grains for  particularly fine  

abrasion, the other side making it rough again 

Prépare-meule: Augmente le grain pour un affûtage  

particulièrement fin; l’autre côté augmente la  rugosité  de la meule

Schleifstütze 110: Die ideale Erweiterung zur 

Universalvorrichtung 70 – für Werkzeuge, die 

sich nicht einfach klemmen lassen 

Grinding rest 110: DThe ideal extension of  

universal jig 70 – for tools that  
are difficult to clamp 

Butée d’affûtage 110: L’accessoire idéal à 

utiliser avec le dispositif 70 pour les outils 
difficiles à maintenir 

Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils de 

tournage

Pacchetto per tornitura legno

Slipesett tredreiing

Svarvset

Przystawka do ostrzenia noży tokarskich

Sada ostřících přípravků pro dílnu

Sada ostriacich prípravkov pre dielňu

Tilbehørssæt for trædrejning

Sorvaustyökalujen teroitussarja

KIT 2  
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Passend für Scheppach  

Nass- Schleifsystem

Suitable for Scheppach  

sharpening system
Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

KIT 2 Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage
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TIGER 2000S Nass-Schleifmaschine

Wet Stone Sharpener | Affûteuse à eau

Inklusive Inclusive Inclus 

120 W

120 min-1

230 – 240 V~ 50 Hz

8.5 / 10.2 kg

40 mm

Ø 200 mm

Nass-Schleifmaschine | Wet Stone 

Sharpener | Affûteuse à eau | Affilatore 

a pietra bagnata | Piedra afiladora 

Ostrzarka do kamienia  

na mokro | Brousek – mokrý kámen 

Mokrá brúska | Vådstensslibemaskine  

Hiomakivi | Våtslipmaskin | Slipestein  

Wetsteen slijpmachine | Islak Taş 

Zımparası | Vesikäi | Drėgno akmens 

galąstuvas | Tecīla | Влажный 

 заточной станок

TIGER 2000S

Art.-Nr. 89490916

a 

 

TIGER 2000S Nass-Schleifmaschine

Wet Stone Sharpener | Affûteuse à eau

120 W

120 min -1

230 – 240 V~ 
50 Hz

8.5 / 10.2 kg

40 mm

Ø 200 mm
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TIGER 2000S Nass-Schleifmaschine

Wet Stone Sharpener | Affûteuse à eau

Inklusive Inclusive Inclus 

120 W

120 min-1

230 – 240 V~ 50 Hz

8.5 / 10.2 kg

40 mm

Ø 200 mm

Nass-Schleifmaschine | Wet Stone 

Sharpener | Affûteuse à eau | Affilatore 

a pietra bagnata | Piedra afiladora 

Ostrzarka do kamienia  

о

Art.-Nr. 89490916

Technische Änderungen, Irrtum und Lieferfähigkeit vorbehalten.  

Abbildungen können vom Original abweichen.

Responsibility cannot be accepted for translation or printing errors.   

We reserve the right to change the specification without prior notification.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurde traduction ou d’impression.  

Nous nous réservons le droit d’apporter des  modifications sans avis préalable. Tous droits réservés.

made in China
Scheppach Fabrikation von 

 Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

TIGER 2000S
Art.-Nr. 89490916
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TIGER 2000S  
Nass-SchleifmaschineWet Stone Sharpener Affûteuse à eau

Pièces de rechange  
disponibles au 

 minimum pendant  
5 ans après achatInformations  Recyclage

Only FranceFrance seulement

a 

 

Universal- 
Schleifvorrichtung 70Straight edge (jig 70)Livrée avec dispositif 70

Inklusive
Inclusive

Inclus

20
0

20
0

m
m
m

m

200 mm Schleifstein-Ø
200 mm Grinding stone 
diameter
Meule Ø 200 mm

Nass-Schleifmaschine | Wet Stone 

Sharpener | Affûteuse à eau | Affilatore 

a pietra bagnata | Piedra afiladora 

Ostrzarka do kamienia  

na mokro | Brousek – mokrý kámen 
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TIGER 2000S Nass-Schleifmaschine

Wet Stone Sharpener | Affûteuse à eau

120 W

120 min-1

230 – 240 V~ 
50 Hz

8.5 / 10.2 kg

40 mm

Ø 200 mm

a 

KIT 2 Drechslerpaket
Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

Passend für Scheppach  
Nass- SchleifsystemSuitable for Scheppach  
sharpening systemAdapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils de 

tournage

Pacchetto per tornitura legno

Slipesett tredreiing

Svarvset

Przystawka do ostrzenia noży tokarskich

Sada ostřících přípravků pro dílnu

Sada ostriacich prípravkov pre dielňu

Tilbehørssæt for trædrejning

Sorvaustyökalujen teroitussarja

KIT 2  

 Art.-Nr. 7903200001
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Passend für Scheppach  

Nass- Schleifsystem

Suitable for Scheppach  

sharpening system
Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

KIT 2 Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage
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KIT 2 Drechslerpaket
Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

Passend für Scheppach  
Nass- Schleifsystem Suitable for Scheppach  
sharpening system Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils de 

tournage

Pacchetto per tornitura legno

Slipesett tredreiing

Svarvset

Przystawka do ostrzenia noży tokarskich

Sada ostřících přípravků pro dílnu

Sada ostriacich prípravkov pre dielňu

Tilbehørssæt for trædrejning

Sorvaustyökalujen teroitussarja

KIT 2  

 Art.-Nr. 7903200001

made in China
Scheppach Fabrikation von 

 Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Technische Änderungen, Irrtum und Lieferfähigkeit vorbehalten.  

Abbildungen können vom Original abweichen.

Responsibility cannot be accepted for translation or printing errors.  

 We reserve the  right to change the specification without prior notification.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur de  traduction  

ou d’impression. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications  

sans  avis préalable. Tous droits réservés.
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KIT 2 Drechslerpaket
Woodturners  Sharpening Kit

 Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

a  

Vorrichtung 55: Schleift schräge Schneiden, 
Röhren und Hobeleisen

Jig 55: Grinds oblique edges, hollow
chisels, and planer blades 

Dispositif 55: Affûte les tranchants obliques, 

les gouges et ciseaux à bois Steinpräparierer: Erhöht die Körnung für  besonders feine 

Schliffe; die andere Seite raut wieder auf 

Stone grader: Changes the grains for  particularly fine  

abrasion, the other side making it rough again 

Prépare-meule: Augmente le grain pour un affûtage  

particulièrement fin; l’autre côté augmente la  rugosité  de la meule

Schleifstütze 110: Die ideale Erweiterung zur 

Universalvorrichtung 70 – für Werkzeuge, die 

sich nicht einfach klemmen lassen 

Grinding rest 110: DThe ideal extension of  

universal jig 70 – for tools that  
are difficult to clamp 

Butée d’affûtage 110: L’accessoire idéal à 

utiliser avec le dispositif 70 pour les outils 
difficiles à maintenir 

Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils de 

tournage

Pacchetto per tornitura legno

Slipesett tredreiing

Svarvset

Przystawka do ostrzenia noży tokarskich

Sada ostřících přípravků pro dílnu

Sada ostriacich prípravkov pre dielňu

Tilbehørssæt for trædrejning

Sorvaustyökalujen teroitussarja
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Passend für Scheppach  

Nass- Schleifsystem

Suitable for Scheppach  

sharpening system
Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

KIT 2 Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage
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Passend für Scheppach  
Nass- SchleifsystemSuitable for Scheppach  
sharpening systemAdapté pour les affûteuse  
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Pacchetto per tornitura legno

Slipesett tredreiing

Svarvset
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Passend für Scheppach  

Nass- Schleifsystem

Suitable for Scheppach  

sharpening system
Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 
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KIT 2 Drechslerpaket
Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage
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Pacchetto
Slipesett tredre

Svarvset

Przystawka do ostrzenia noży tokarskich

Sada ostřících přípravků pro dílnu

Sada ostriacich prípravkov pre dielňu

Tilbehørssæt for trædrejning

Sorvaustyökalujen teroitussarja

KIT 2  

 Art.-Nr. 7903200001

made in China
Scheppach Fabrikation von 

 Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Technische Änderungen, Irrtum und Lieferfähigkeit vorbehalten.  

Abbildungen können vom Original abweichen.

Responsibility cannot be accepted for translation or printing errors.  

 We reserve the  right to change the specification without prior notification.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur de  traduction  

ou d’impression. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications  

sans  avis préalable. Tous droits réservés.
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KIT 2 Drechslerpaket
Woodturners  Sharpening Kit

 Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

a 

 

Vorrichtung 55: Schleift schräge Schneiden, 
Röhren und Hobeleisen

Jig 55: Grinds oblique edges, hollow
chisels, and planer blades 

Dispositif 55: Affûte les tranchants obliques, 

les gouges et ciseaux à bois Steinpräparierer: Erhöht die Körnung für  besonders feine 

Schliffe; die andere Seite raut wieder auf 

Stone grader: Changes the grains for  particularly fine  

abrasion, the other side making it rough again 

Prépare-meule: Augmente le grain pour un affûtage  

particulièrement fin; l’autre côté augmente la  rugosité  de la meule

Schleifstütze 110: Die ideale Erweiterung zur 

Universalvorrichtung 70 – für Werkzeuge, die 

sich nicht einfach klemmen lassen 

Grinding rest 110: DThe ideal extension of  

universal jig 70 – for tools that  
are difficult to clamp 

Butée d’affûtage 110: L’accessoire idéal à 

utiliser avec le dispositif 70 pour les outils 
difficiles à maintenir 

Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils de 

tournage

Pacchetto per tornitura legno

Slipesett tredreiing

Svarvset

Przystawka do ostrzenia noży tokarskich

Sada ostřících přípravků pro dílnu

Sada ostriacich prípravkov pre dielňu

Tilbehørssæt for trædrejning

Sorvaustyökalujen teroitussarja
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Passend für Scheppach  

Nass- Schleifsystem

Suitable for Scheppach  

sharpening system
Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

KIT 2 Drechslerpaket

Woodturners  Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils de tournage

a 

KIT 1 Haushaltspaket
Household Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils tranchants

Passend für Scheppach  
Nass- SchleifsystemSuitable for Scheppach  
sharpening systemAdapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach Haushaltspaket

Household  

Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils tranchants

Pacchetto da casa

Sada ostřících přípravků pro domácnost

Slipesett husholdning

Hushållsset

Domowy zestaw ostrzący

Sada ostriacich prípravkov pre domácnosť

Tilbehørssæt for private

Joka kodin teroitussarja

KIT 1  

 Art.-Nr. 7903200002

a 

KIT 1 Haushaltspaket

Household Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils tranchants

Passend für Scheppach  

Nass- Schleifsystem
Suitable for Scheppach  

sharpening system
Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

a 

KIT 1 Haushaltspaket
Household Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils tranchants

Passend für Scheppach  
Nass- Schleifsystem Suitable for Scheppach  
sharpening system Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

Haushaltspaket

Household  

Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils tranchants

Pacchetto da casa

Sada ostřících přípravků pro domácnost

Slipesett husholdning

Hushållsset

Domowy zestaw ostrzący

Sada ostriacich prípravkov pre domácnosť

Tilbehørssæt for private

Joka kodin teroitussarja

KIT 1  

 Art.-Nr. 7903200002

made in China
Scheppach Fabrikation von 

 Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Technische Änderungen, Irrtum und Lieferfähigkeit vorbehalten.  

Abbildungen können vom Original abweichen.

Responsibility cannot be accepted for translation or printing errors.  

 We reserve the  right to change the specification without prior notification.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur de  traduction  

ou d’impression. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications  

sans  avis préalable. Tous droits réservés.
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KIT 1 Haushaltspaket
Household Sharpening Kit

 Ensemble d’accessoires pour outils tranchants

a  

Vorrichtung 40: Für den Einsatz von Äxten bis  

zu 170 mm Länge geeignet

Jig 40: For grinding axes with a blade  of up to 170 mm 

Dispositif 40: Pour les haches jusqu’à  
170 mm de longueur 

Vorrichtung 120: Für Messer mit einer 

 Klingenlänge von 100 bis 200 mm geeignet 

Jig 120: Suitable for knives with a blade length 
from 100 to 200 mm 

Dispositif 120: Pour grands couteaux avec 
lame de 100 à 200 mm Vorrichtung 160: Für alle geraden Scheren 

und Heckenscheren geeignet

Jig 160: For all straight scissors  
and hedge shears 

Dispositif 160:  Pour tous les ciseaux droits  et les sécateurs

Haushaltspaket

Household  

Sharpening Kit

Ensemble d’accessoires pour outils tranchants

Pacchetto da casa

Sada ostřících přípravků pro domácnost

Slipesett husholdning

Hushållsset

Domowy zestaw ostrzący

Sada ostriacich prípravkov pre domácnosť

Tilbehørssæt for private

Joka kodin teroitussarja

KIT 1  

 Art.-Nr. 7903200002
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KIT 1 Haushaltspaket

Household Sharpening Kit | Ensemble d’accessoires pour outils tranchants

Passend für Scheppach  

Nass- Schleifsystem
Suitable for Scheppach  

sharpening system
Adapté pour les affûteuse  

à eau meule Scheppach 

متعلقات       +  

کدمحصول7903200002

شاملشابلون40شابلون120شابلون160

توضیحاتمناسببرایتبرهاییدارایعرضتیغهتا170میلیمترمناسببرایچاقودارایتیغهازطول100تا200میلیمترمناسببرایتمامقیچیهایصافوپرچین

کدمحصول7903200001

شاملشابلون55سنبادهسنگزنیمشسنگ

زبریسنگرابرایسایشهایظریفتغییرمیدهددر
حالیکهسطحخودشمجددازبرباقیمیماند

مناسببرایتیزکردنابزاریکهبهسختی
بهگیرهمتصلمیشوند.

جهتسنبادهکشیلبههایمورب،
توضیحاتمغارهایتوخالیوتیغههایرنده

کیت تیز کردن ابزار خانگی

کیت تیز کن ابزار خراطی

ست پروموشن )تیز کن به همراه کیت متعلقات(

www.sazokar.com58
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مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 460x310x355mm

اندازهسنگسنبادهقطر/عرض 200x40mm

مشسنگ K220

اندازهسنبادهپرداختقطر/عرض 220x30mm

سرعتچرخش 115min-1

ولتاژموتور 220V

توانورودی 150W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 8.5/10kg

ابعادبستهبندی 410x330x330mm

کدمحصول 5903205903

کاربران حرفه ای و مبتدی است. وجود مخزن آب به طور  برای  ایده آل  انتخابی 
پیوسته سنگ سنباده را خنک می کند و مانع گرم شدن ابزار برشی می شود.

مجهزبهسنبادهپرداختجهتزدودنبرادههابعدازتیزکردنابزار
عرضهشدهبههمراهراهنمایتنظیمزاویهبهمنظوردستیابیبهزاویهدقیق

دارایپولیشجهتپرداختکردنقطعهبعدازسنگزنی
دارایشابلونیونیورسالجهتاستفادهبرایابزارسرصاف

دارایموتورالقاییپرقدرت150واتی
دارای4پایهالستیکیکهباعثعملکردبدونلرزشوباثباتدستگاهمیشود.
دارایسنگسنبادهکروندومحاویاکسیدآلومینیومبهمنظوردستیابیبهنتایج

سنگزنیعالیحتیبرایابزارازجنسفوالدسخت

TIGER 5000S Homekit
سنگ رومیزی و سنباده نواری 200 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا

ابزار برقی

موتور150واتی
سنگسنبادهبهقطر200میلیمتر

1

1

2

2



مشخصات فنی

440x330x480mm ابعادطولxعرضxارتفاع

250x50mm اندازهسنگسنبادهقطر/عرض

K220 مشسنگ

200x30mm اندازهسنبادهپرداختقطر/عرض

90min-1 سرعتچرخش

220V ولتاژموتور

200W توانورودی

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 11.2/12.3kg

ابعادبستهبندی 390x380x390mm

کدمحصول 5903206903

کاربران حرفه ای و مبتدی است. وجود مخزن آب به طور  برای  ایده آل  انتخابی 
پیوسته سنگ سنباده را خنک می کند و مانع گرم شدن ابزار برشی می شود.

مجهزبهسنبادهپرداختجهتزدودنبرادههابعدازتیزکردنابزار
عرضهشدهبههمراهراهنمایتنظیمزاویهبهمنظوردستیابیبهزاویهدقیق

دارایپولیشجهتپرداختکردنقطعهبعدازسنگزنی
دارایشابلونیونیورسالجهتاستفادهبرایابزارسرصاف

دارایموتورالقاییپرقدرت200واتی
دارای4پایهالستیکیکهباعثعملکردبدونلرزشوباثباتدستگاهمیشود.
دارایسنگسنبادهکروندومحاویاکسیدآلومینیومبهمنظوردستیابیبهنتایج

سنگزنیعالیحتیبرایابزارازجنسفوالدسخت

TIGER 7000S homekit
سنگ رومیزی و سنباده نواری 250 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا

ابزار برقی

موتور200واتی
سنگسنبادهبهقطر250میلیمتر

1

1

2

2
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توضیحات کد محصول تصویر

Axe jig 1 مناسببرایتبرهاییدارایعرضتیغهتا170میلیمتر 89490712

Planer jig
 Vorrichtung

جهتسنبادهکشیلبههایمورب
مغارهایتوخالیوتیغههایرنده 89490706

Messer  
Knife jig 1 مناسببرایچاقودارایتیغهازطول40تا100میلیمتر 89490708

Messer  
Knife jig 2

مناسببرایچاقودارایتیغهازطول100تا200میلیمتر 89490709

Scheren  
Scissor jig مناسببرایتمامقیچیهایصافوپرچین 89490710

Universal jig

قابلاستفادهبرایگسترهوسیعیازتیغهدارایعرضهایمتنوع
دارایحرکتیروانودقیق

آنودایزشده،امکانتنظیمدقیقزاویهیسنباده،
حداکثرطولبرایسنبادهکشی320میلیمتر

89490716

Tool rest

قابلاستفادهبرایگسترهوسیعیازتیغهدارایعرضهایمتنوع
دارایحرکتیروانودقیق

آنودایزشده،امکانتنظیمدقیقزاویهیسنباده
حداکثرطولبرایسنبادهکشی400میلیمتر

89490718

Stone grader زبریسنگرابرایسایشهایظریفتغییرمیدهد
درحالیکهسطحخودشمجددازبرباقیمیماند 89490707

  +       متعلقات



توضیحات کد محصول تصویر

Angle gauge بااینوسیلهمیتوانیدهمیشهاززاویهیمناسبابزارتاناستفادهکنید 200:89490717
250:89490704

دستگاهکالیبراسیون برایحصولاطمینانازگردوتیزبودنچرخسنباده
بااستفادهازالماسخطزن 89490713

چرخپرداختچرمی برایپرداختکردنمغارهایتوخالیوسطوحVشکل 89490705

خمیرپولیش)پرداخت( جهتپرداختقطعهکاربعدازسنبادهزدن 89490703

چرخسنبادهنرم200
TIGER 2000Sبرای

چرخسنبادهنرم
Ø 250 mm 

TIGER 2500برای

چرخسنبادهنرم
250XL 

TIGER 3000VSبرای

چرخسنبادهاکسیدآلومینیوم
Ø200x40mm.K220

چرخسنبادهاکسیدآلومینیوم
Ø250x50mm.K220

چرخسنبادهاکسیدآلومینیوم
Ø250x62x12mm.K220

89490715

89490701

7903200701

متعلقات       +  
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BG150-BG200W

ابزار برقی

چراغکارمنعطف
موتور370واتی
سنگسنبادهبهقطر150میلیمتر

1

2

3

1

2

3



مشخصات فنی

355x185x245mm ابعادطولxعرضxارتفاع

150/25/12.7mm ابعادچرخسنگ

- ابعادچرخسنگخیس

K36/K60 مشسنگ

220V ولتاژموتور

370W توانورودی

مشخصات ظاهری

10/11kg وزنخالص/ناخالص

440x255x280mm ابعادبستهبندی

4903104901 کدمحصول

مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 435x260x288mm

ابعادچرخسنگ 150/20/12.7mm

ابعادچرخسنگخیس 200/40/20mm

مشسنگ K60/K80

ولتاژموتور 220V

توانورودی 250W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 11.5/13kg

ابعادبستهبندی 485x330x360mm

کدمحصول 5903105903

BG150 BG200W
سنگ رومیزی 370 وات سنگ رومیزی 250 وات )افقی و عمودی( 

چه برای خودتان در خانه کار کنید و چه یک فرد حرفه ای باشید، ابزارتان برای شما 
مهم است پس آنها را به وسیله این سنگ رومیزی قدرتمند تیز کنید.

موتورالقاییقدرتمند0.5اسببخار
مجهزبهگاردمحافظچشمبدونایجاداختاللدردید

مجهزبهسینیخنککنندهبرایخنککردنموادیکهداغمیشوند
مجهزبهتکیهگاهابزارقابلتنظیم

دارایچرخسنگهای150میلیمتریجهتکارباسنگسختوسنگنرمبا
حالتخشک

ابزار برشی که به خوبی تیز شده باشند عالوه بر افزایش استاندارد کار، برای حصول 
نرم  ایمن تر هستند. سنباده سنگ  و  دارند  نیاز  کمتری  به تالش  نتیجه مطلوب 
HEAVY DUTY شپخ امکان دستیابی به بهترین نتایج پرداخت برای مته، مغارها، 
قیچی های پرچین و سایر ابزار را چه در حالت خیس و چه در حالت خشک برای 

شما فراهم می کند.

موتورالقاییقدرتمند0.34اسببخار
مجهزبهگاردمحافظچشمبدونایجاداختاللدردید

مجهزبهسینیخنککنندهبرایخنککردنموادیکهداغمیشوند
مجهزبهتکیهگاهابزارقابلتنظیم

دارایچرخسنگ200میلیمتریجهتکارباسنگمرطوب

ابزار برقی
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SM150L-SM150LB

ابزار برقی

LEDالمپ
فرچهسیمیبهقطر13میلیمتر
موتور400واتی
سنگسنبادهبهقطر150میلیمتر

1
2

3

4

1

2

3

4



SM150L SM150LB
سنگ رومیزی 150 میلی مترسنگ رومیزی 150 میلی متر

مشخصات فنی

345x190x200mm ابعادطولxعرضxارتفاع

150/12.7mm قطرچرخسنگ/قطرشفت

K36/K60 مشسنگ

2850min-1 سرعتچرخش

220V ولتاژموتور

400W توانورودی

مشخصات ظاهری

7/8.5kg وزنخالص/ناخالص

390x251x238mm ابعادبستهبندی

5903107901 کدمحصول

مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 345x190x200mm

قطرچرخسنگ/قطرشفت 150/12.7mm

مشسنگ K36

سرعتچرخش 2850min-1

ولتاژموتور 220V

توانورودی 400W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 7/8.5kg

ابعادبستهبندی 390x251x238mm

کدمحصول 5903108901

ابزار برقی

این دستگاه ها برای کارهای سنگ زنی، تیز کردن، پرداخت کردن ایده آل هستند. دارای لوازم استاندارد، یک چرخ سنگ با مش 3۶ )زبر( و چرخ سنگ با مش ۶0 )کمی 
نرم( و فرچه سیمی برای کاربرد متنوع می باشند. عالوه بر این که تنوع کاری گسترده در انواع مشاغل کارگاهی را دارد، برای تمیز کردن و آماده کردن هرگونه لحیم کاری و 
پروژه های جوش کاری ابزاری ایده آل بشمار می رود. بدنه مقاوم از جنس چدن و چراغ های LED، این سنگ ساب یا پولیش رو میزی را یک شریک مناسب برای کاربران 

ماهر مبدل کرده است.

موتور0.5اسببخارباعثحصولدقتویکنواختیمیشود
قطرچرخسنگزنیوبرسسیمی۱50میلیمتر

تهیهشدهازیکصفحهزبرویکبرسسیمیبرایسنگزنیمتداولدرکارگاهوتیزکردنفلزات
طلقمحافظ،بدونایجاداختاللدردید،چشمانشمارادربرابرپرتاببرادههاحفاظتمیکند.

چراغهایLEDتعبیهشدهرویچرخهاوقطعهکارراروشننگهمیدارد
پایهچدنیباسوراخهایتعبیهشدهبهمنظورنصبسریعوراحتبرمیزکار

تکیهگاههایابزاروقابلتنظیم،طولعمرچرخهایسنگزنیراافزایشمیدهد
پایههایالستیکیبمنظورثباتبیشتر
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SM200L-SM200AL

ابزار برقی

1

2

3

4

LEDالمپ
سنگسفیدباعرض40میلیمتر
موتور500واتی
سنبادهسنگیبهقطر200میلیمتر

1

2

3

4



دستگاه هایی ایده آل برای کارگاه های خانگی و صنعتی سبک محسوب می شوند. پایه از جنس آلیاژ ریخته گری شده و چراغ LED آن را به انتخابی مناسب برای افراد 
ماهر تبدیل کرده است. چرخ های سنباده با اندازه ذرات ساینده K36 ،K60 و K100 پاسخگوی تمام نیاز های کارگاهی می باشد.

موتورالقاییقدرتمند0.67اسببخار.
مجهزبهچرخسنبادهسنگیوپرداختبهقطر200میلیمتر

مجهزبهگاردمحافظچشمبدونایجاداختاللدردید
دارایسنبادهبااندازهذراتسایندهدرشتومتوسطبرایگسترهوسیعیازمواد

دارایچراغLEDباالیچرخهایسنباده
پایهچدنیباسوراخهایتعبیهشدهبهمنظورنصبسریعوراحتبهمیزکار

دارایتکیهگاههایابزارکهقابلتنظیمبودهوطولعمرچرخهایسنگزنیراافزایشمیدهد
دارایپایهالستیکیبرایافزایشپایداریدستگاه

ابزار برقی

SM200L SM200AL
سنگ رومیزی دوطرفه 200 میلی مترسنگ رومیزی دوطرفه 200 میلی متر

مشخصات فنی

360x220x255mm ابعادطولxعرضxارتفاع

200/15.9mm قطرچرخسنگ/قطرشفت

K36/K60 مشسنگ

2850min-1 سرعت

220V ولتاژموتور

500W توانورودی

مشخصات ظاهری

12/13.5kg وزنخالص/ناخالص

423x320x292mm ابعادبستهبندی

5903109901 کدمحصول

مشخصات فنی

410x260x290mmارتفاعxعرضxابعادطول

200/20mmقطرچرخسنگ/قطرشفت

K36/K100مشسنگ

2850min-1سرعت

220Vولتاژموتور

500Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

13.5/14.5kgوزنخالص/ناخالص

443x320x292mmابعادبستهبندی

کدمحصول5903110901
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BG200-BG200AL

ابزار برقی

1

2

3

سنبادهسنگیبهقطر200میلیمتر
سنگنرمسفیدباعرض40میلیمتر
موتور550واتی

1

2

3



ایده آل برای انجام بسیاری از پروژه ها نظیر از بین بردن زنگ زدگی، شکل دادن، پرداخت کردن، سنباده زدن و تیز کردن ابزار برشی است. موتور قدرتمند، ساختار محکم 
و جمع و جور آن و همچنین بلبرینگ های به کار رفته آن را به دستگاهی مقاوم و با طول عمر باال تبدیل کرده است. از دیگر مزایای آن می توان به سپرهای الستیکی 

یکپارچه، کارگیر قابل تنظیم و شیلد محافظ با شیشه های ذره بینی اشاره کرد.

مجهزبهموتورقدرتمند0.74اسببخارکهتوانالزمبرایاکثرکاربردهایسنگزنیرادارد.
دارایشیلدمحافظوبازتابندهجرقهقابلتنظیمذرهبینیبهمنظورافزایشایمنیکاربر

دارایکارگیرقابلتنظیمکهمنجربهافزایشکنترلحینسنبادهزنیوطولعمرچرخسنبادهمیشود.
مجهزبهچراغکارقابلشارژبزرگباسوییچجداگانهکهامکانروشنکردنمحیطکاررادرمواقعلزوم،برایشمافراهممیکند.

مجهزبهسینیخنککنندهبرایخنککردنموادیکهداغمیشوند.
دارایچرخهایسنبادهزبرونرمبهقطر200میلیمتربرایسنگزنیهایسختوظریف

ابزار برقی

مشخصات فنی

440x280x340mm ابعادطولxعرضxارتفاع

200/15.88mm قطرچرخسنگ/قطرشفت

K36/K60 مشسنگ

220V ولتاژموتور

550W توانورودی

مشخصات ظاهری

15.2/16.5kg وزنخالص/ناخالص

430x285x350mm ابعادبستهبندی

4903105901 کدمحصول

مشخصات فنی

440x300x340mmارتفاعxعرضxابعادطول

200/15.88mmقطرچرخسنگ/قطرشفت

K60/K100مشسنگ

220Vولتاژموتور

550Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

16.5/18kgوزنخالص/ناخالص

480x340x320mmابعادبستهبندی

کدمحصول4903106901

BG200
سنگ رومیزی 200 میلی مترسنگ رومیزی 200 میلی متر

BG200AL
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تغییر  قابلیت  با  پولیش  و  سنباده  دستگاه  یک  جمع و جورش  ساختار  علی رغم 
سرعت است که برای کارگاه های کوچک و افرادی که هر از گاهی کارهای نجاری 
و  منعطف  سنباده  دستگاه شامل شلنگ  این  می باشد.  مناسب  انجام می دهند، 
کیت ابزار 100 تکه می باشد که آن را به یک سنباده میزی منحصر به فرد چندمنظوره 

برای سنباده زنی و پولیش ابزار مبدل کرده است.

قابلیتتغییرسرعتاز9900-2000دوربردقیقه
دارایکیتسنگزنی100تکهشاملمتعلقاتشلنگمنعطفجهتسنگزنی،پولیش

وسنبادهزنی
دارایکیتشلنگمنعطفبرایسنبادهزنی،پولیشقطعهکارواجرایسایربرشهای

موردنیاز
مجهزبهگاردمحافظچشمبدونایجاداختاللدردید
دارایچرخسنبادهزنیوپولیشبهقطر75میلیمتر

ابزار برقی

HG34
دستگاه 2 کاره سنگ سنباده رومیزی و فرز مینیاتوری 

موتور120واتی
سنگسنبادهبهقطر75میلیمتر

قابلیتتغییرسرعت

1

2

3
راه

هم
م 

قال
ا

مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 245x190x180mm

اندازهچرخسنباده 75mm

سرعتچرخش 2000-9900min-1

ولتاژموتور 220V

توانورودی 120W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 2.5/3.3kg

ابعادبستهبندی 280x218x220mm

کدمحصول 5903106901

1

2

3



ستسنبادهنواری

کدمحصول:7903303701

ابزار برقی

عملیات تیز کردن و پرداخت فلزات، سنباده زنی و پولیش اکثر مواد پالستیکی و 
غیر آهنی را به وسیله این دستگاه راحت تر انجام دهید.

موتورالقاییقدرتمند0.5اسببخار
مجهزبهچرخسنبادهسنگیوپرداختبهقطر150میلیمتر

مجهزبهسنبادهنواریباابعاد686x50میلیمتر
مجهزبهگاردمحافظچشمبدونایجاداختاللدردید

مجهزبهتکیـهگاهابزارقابلتنظیـمکهبهافزایـشطـولعمرسنگهایساینـده
کمکمیکند.

مجهزبهسینیخنککنندهبرایخنککردنموادیکهداغمیشوند.

BGS700
سنگ رومیزی و سنباده نواری 150 میلی متر

موتور370واتی
سنگسنبادهبهقطر150میلیمتر

1

2

1

2

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

 مت

مشخصات فنی

405x305x355mm ابعادطولxعرضxارتفاع

686/50mm عرضوطولسنبادهنواری

15m/s سرعتچرخشنوارسنباده

150mm قطرچرخسنگ

23m/s سرعتچرخشسنگ

220V ولتاژموتور

370W توانورودی

مشخصات ظاهری

10/11.5kg وزنخالص/ناخالص

445x255x395mm ابعادبستهبندی

4903303901 کدمحصول
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قابل توجه مدل سازان، صنعتگران وعموم عالقه مندان، دستگاه سنباده نواری و 
گرد رومیزی، ترکیبی چند منظوره که عالوه بر دستیابی راحتی در حین کار، سبب 
ظرافت و نتیجه بدون اشکال در قطعات ساخته شده از چوب، پالستیک و فلزات 

غیر آهنی می شود.

موتورالقایی،بیصداوآرام،کاراییقابلاطمینانیرادراختیارمیگذارد
دارایپایهچدنیکهباعثافزایشپایداریسنبادهشدهوشمامیتوانیدبهمیزان

موردنیازبهقطعهنیروواردکنید
صفحهورقسنبادهگرد،دارایسیستماتصالچسبپارچهای)Velcro(میباشد

دارایسیستممتوقفکننده،درصورتفشاربیشازحد
ورقسنبادهگردبهقطر125میلیمتر

BTS700
دستگاه سنباده نواری و گرد

مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 380x300x370mm

ابعادسنبادهنواریطول/عرض 762/25.4mm

سرعتسنبادهنواری 820m/min

قطرورقسنبادهگرد 125mm

ابعادمیز 150mm-184x98mm

قابلیتتنظیمشیبمیز 90°-45°

ولتاژموتور 220V

توانورودی 250W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 7.2/8.5kg

ابعادبستهبندی 385x275x395mm

کدمحصول 4903304901

موتور250واتی
سنبادهکاغذیگردبهقطر125میلیمتر

1

1

2

2

1

ابزار برقی



ترکیبی از سنباده گرد و سنباده نواری است که تمام انتظارات شما را برای انجام 
عملیات سنباده زنی می تواند برآورده می کند.

مجهزبهموتورالقاییقدرتمندوبدونصدا
دارایسنبادهنواریباقابلیتتغییروضعیت°90ازحالتافقیبهعمودی

مجهزبهمیزسنبادهباقابلیتتنظیمشیب°45قابلاستفادهبرایسنبادهگردونواری
دارایپایهچدنیکهباعثافزایشپایداریسنبادهشدهوشمامیتوانیدبهمیزان

موردنیازبهقطعهنیروواردکنید
Velcroنصبراحتسنبادهکاغذیگردبهدلیلوجودسیستمچفت

موتور370واتی

BTS800
دستگاه سنباده نواری و گرد

مشخصات فنی

470x370x330mm ابعادطولxعرضxارتفاع

915/100mm ابعادسنبادهنواریطول/عرض

150mm قطرورقسنبادهگرد

90°-45° قابلیتتنظیمشیبمیز

7.3متربرثانیه سرعتسنبادهنواری

2850min-1 سرعتسنبادهگرد

63mm قطررابطمکنده

220V ولتاژموتور

370W توانورودی

مشخصات ظاهری

16.5/17.5kg وزنخالص/ناخالص

560x315x335mm ابعادبستهبندی

4903302901 کدمحصول

1سنبادهکاغذیگردبهقطر150میلیمتر

1

ابزار برقی
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ترکیبی از سنباده گرد و سنباده نواری است که تمام انتظارات شما را برای انجام 
عملیات سنباده زنی می تواند برآورده می کند.. موتور القایی قدرتمند 370 واتی آن 
دارای عملکرد نرم و روان است. میز سنباده قابل تنظیم و سنباده نواری با قابلیت 
تغییر زاویه °90 آن را به دستگاهی ایده آل برای کاربردهای چندگانه تبدیل کرده 

است.

مجهزبهموتورالقاییقدرتمندوبدونصدا
دارایسنبادهنواریباقابلیتتغییروضعیت°90ازحالتافقیبهعمودی

مجهزبهمیزسنبادهباقابلیتتنظیمشیب°45قابلاستفادهبرایسنبادهگردونواری
دارایپایهایقویکهباعثافزایشپایداریسنبادهشدهوشمامیتوانیدبهمیزان

موردنیازبهقطعهنیروواردکنید
Velcroنصبراحتسنبادهکاغذیگردبهلطفوجودسیستمچفت

ابزار برقی

راه
هم

م 
قال

ا

BTS900
دستگاه سنباده نواری و گرد

موتور370واتی
سنبادهکاغذیگردبهقطر150میلیمتر

1

2

1

2

مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 460x360x280mm

ابعادسنبادهنواریطول/عرض 915/100mm

قطرورقسنبادهگرد 150mm

قابلیتتنظیمشیبمیز 0°-45°

سرعتسنبادهنواری 7.3m/s

سرعتسنبادهگرد 2850min-1

قطررابطمکنده 63mm

ولتاژموتور 220V

توانورودی 370W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 16.5/17.5kg

ابعادبستهبندی 570x280x330mm

کدمحصول 5903306901



قطعه کارهای عریض و با عمق زیاد، لبه های جلویی، منحنی های داخلی باریک، 
افقی، عمودی و مورب تنها بخشی از کارهای روزانه ای است که می توانید با این 

دستگاه انجام دهید.

وزنسبکبهمنظورحملآساندستگاه
مجهزبهموتورقدرتمند450واتی

دارایمحورچرخشیونوسانیبرایدستیابیبهنتایجعالی
دارایمیزازجنسچدنبادوامکهموجبپایداریودقتبیشترمیشود.

اندازهمیزبزرگکهبرایقطعهکارهایبزرگمناسباست.
دارایپورتجمعآوریگردوغباربرایاتصالراحتتربهدستگاههایمکندهکه

باعثتمیزشدنمحیطکاروحفظسالمتکاربرمیشود.
مجهزبهحفاظبانصبآسانبهدورسنبادهبرایایجادحداکثرایمنی

ابزار برقی

راه
هم

م 
قال

ا
OSM100
دستگاه سنباده استوانه ای عمودی

1موتور450واتی

1

مشخصات فنی

400x365x440mm ابعادطولxعرضxارتفاع

370x290mm ابعادمیز

2000min-1 سرعت

16mm محدودهحرکتباالوپایینی)حرکتعمودی(

12.7mm قطرقسمتدوکیشکل

220V ولتاژموتور

450W توانورودی

مشخصات ظاهری

13.5/15kg وزنخالص/ناخالص

460x410x530mm ابعادبستهبندی

4903401901 کدمحصول
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دستگاهی حرفه ای با قیمتی مناسب است. فرقی نمی کند برای کارگاه خانگی خود 
به آن نیاز دارید یا یک کاربر حرفه ای هستید، قطعا OSM600 بهترین انتخاب برای 
شما خواهد بود. دستگاهی فوق العاده برای ساخت مجسمه، مبلمان یا ساختن 
سازهای نوسانی آن موجب دستیابی به سطوح کامال صاف و هموار به خصوص 

برای قطعه کارهای چوبی می شود.

مجهزبهموتورقدرتمند450واتی
دارایمحورچرخشیونوسانیبرایسنبادهنواریواستوانهایبهمنظوردستیابی

بهسطوحصاف
دارایمیزمقـاوموبزرگبرایدستیـابیبهباالتریـندقتوثباتهنـگامکاربا

قطعاتبزرگتر
شامل5سایزمختلفسنبادهاستوانهایویکسنبادهنواری
میزباقابلیتتنظیمزاویه°45بهمنظورانجامکارهایدقیق

ابزار برقی

موتور450واتی 1

1

راه
هم

م 
قال

ا

OSM600
دستگاه سنباده استوانه ای عمودی و افقی

مشخصات فنی

465x420x500mmارتفاعxعرضxابعادطول

410x425mmابعادمیز

2000min-1سرعتچرخش

16mm)محدودهحرکتباالوپایینی)حرکتعمودی

13/19/26/38/51mmقطرقسمتدوکیشکل

220Vولتاژموتور

450Wتوانخروجی

مشخصات ظاهری

12.9/14.9kgوزنخالص/ناخالص

530x450x470mmابعادبستهبندی

کدمحصول5903405901



متعلقات       +  

کدمحصول7903400705790340070379034007027903400701

OSM600شاملست18عددیسنبادهاستوانهایسنبادهنواریبرایدستگاه

Ø80/100/120مشسنباده 
x600100میلیمتر

)2عدد(

Ø240مشسنباده
13/19/26/38/51/76میلیمتر

)3عدد(

Ø120مشسنباده
13/19/26/38/51/76میلیمتر

)3عدد(

Ø80مشسنباده
13/19/26/38/51/76میلیمتر

)3عدد(
توضیحات

کدمحصول7903302601

شاملست12عددیسنبادهنواریوسنبادهکاغذی

x1سنبادهنواری
مشسنباده180

x1سنبادهنواری
مشسنباده120

x1سنبادهنواری
مشسنباده80

x3سنبادهکاغذی
مشسنباده180

x3سنبادهکاغذی
مشسنباده120

x3سنبادهکاغذی
توضیحاتمشسنباده80

کدمحصول880002218800021288000211880002208800020988000208

شاملست10عددیسنبادهکاغذیست3عددیسنبادهنواری

914x100میلیمتر
مشسنباده180
)3عدد(

914x100میلیمتر
مشسنباده120
)3عدد(

914x100میلیمتر
مشسنباده80
)3عدد(

Ø150میلیمتر
مشسنباده180
)10عدد(

Ø150میلیمتر
مشسنباده120
)10عدد(

Ø150میلیمتر
مشسنباده80
)10عدد(

توضیحات

OSM100 / OSM600

BTS800 / BTS900

BTS800 / BTS900
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3903301707 کدمحصول

ست12عددیسنبادهنواریوسنبادهکاغذی شامل

x1سنبادهنواری
مشسنباده180

x1سنبادهنواری
مشسنباده100

x1سنبادهنواری
مشسنباده60

x3سنبادهکاغذی
مشسنباده180

x3سنبادهکاغذی
مشسنباده120

x3سنبادهکاغذی
مشسنباده80 توضیحات

7903301702 7903301701 کدمحصول

ست3عددیسنبادهنواری )Velcro(ست3عددیسنبادهکاغذی شامل

25×762میلیمتر
مشسنباده60/مشسنباده100/مشسنباده180)3عدد(

Ø125میلیمتر
مشسنباده80/مشسنباده120/مشسنباده180)3عدد( توضیحات

7903303701 کدمحصول

ست9عددیسنبادهنواری شامل

)3عدد(180مشسنباده-50× 686میلیمتر )3عدد(120مشسنباده-50× 686میلیمتر )3عدد(60مشسنباده-50× 686میلیمتر توضیحات

BTS700

BTS700

BGS700

  +       متعلقات



خودتان را به راه حل سنباده زنی دیوارهای خشک ارتقاء دهید و سنباده زدن دستی
و یا به وسیله سایر ابزار ضعیف طراحی شده را کنار بگذارید.

قابلیتتنظیمسرعتهایمختلفتبرایدریافتبهترینعملکردرویسطوحمختلف
دارایصفحهسنبادهگردبهقطر215میلیمترکهتواناییپوششسطحزیادیرا

تنهادریکمرحلهدارد.
بهلطفسیستمولکرو،سنبادههایکاغذیبهراحتیرویدستگاهنصبمیشوند.

موتورقدرتمند1200واتی
شاملکیسهجمعآوریگردوغبار

دارایمکانیزممکندگیخودکاربرایجمعآوریگردوغبارسطحکار
دارایطراحیارگونومیبرایسنبادهزنیآسانوبدونخستگیدرساعاتزیاد
شامللولهخرطومی1.5متـری،6عددسنبـادهکاغـذی،مبـدلاتصالدهنـدهو

کیسهجمعآوریگردوخاک

مشخصات فنی

355x285x280mm ابعادطولxعرضxارتفاع

215mm قطرسنبادهکاغذی

1500-3200min-1 سرعت

28mm/31mm قطرداخلیوخارجیجمعکنندهگردوخاک

220V ولتاژموتور

1200W توانورودی

مشخصات ظاهری

3.4/4.3kg وزنخالص/ناخالص

355x285x280mm ابعادبستهبندی

5903802901 کدمحصول

ابزار برقی

موتور1200واتی
قابلیتتغییرسرعت
ورقسنبادهبهقطر215میلیمتر

1

2

1

2

3

3
راه

هم
م 

قال
ا

DS200
سنباده برقی دریلی

x6x6
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1 2 3

ابزار برقی

مشخصات فنی

220x180x160mmارتفاعxعرضxابعادطول

3-13mmقطرمته

79mmقطرچرخسنگ

4200min-1سرعت

220Vولتاژموتور

80Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

2.7/3.1kgوزنخالص/ناخالص

230x190x165mmابعادبستهبندی

کدمحصول5903404901

DBS800
دستگاه مته تیزکن

 تیزی تیـغ را به لبه بـرش متـه های کنـد برمی گرداند. بـرای مته هایی از جنس 
سیمان(  و  )آجر  ساختمانی  مصالح  که جهت  مته هایی  و  کوبالت  کاربید،  فوالد، 

می باشند، کاربرد دارد.

درستکردنمتهکهنهبهمانندنو،فقطباسهمرحله
سنگچرخالماسهباتواناییبیشازصدبارتیزکردن

تیزنمودنمتداولترینمتههایفلزدرانواعواندازههایمتفاوت
موتور80واتیقدرتکافیرابرایهمهکاربردهاتامینمیکند

چرخسنگالماسهیکضامنخوب،دربدستآوردنتیغتیزدرتمامیسطحابزاراست
درتیزنمودنمتههای)HSS )3-13mmبسیارمفیداست

موتور80واتی
دارایدیسکالماسه
برایمتههایفلزی

1

2

1

2

3

3

متــــه

ی 
برا

ب 
اس

من
دن

کر
یز 

ت



مشخصات فنی

200x154x130mm ابعادطولxعرضxارتفاع

3-10mm قطرمته

48mm قطرچرخسنگ

6-51mm عرضچاقو/مغار

6700min-1 سرعت

220V ولتاژموتور

65W توانورودی

مشخصات ظاهری

1.9/2.2kg وزنخالص/ناخالص

218x172x200mm ابعادبستهبندی

5903403901 کدمحصول

GS650
دستگاه 2 کاره مته و چاقو تیزکن
دیگر  انواع  و  چاقوها  رنده ها،  تیغه  قلم ها،  مته ها،  نمودن  تیز  برای  می تواند 

ابزارهای برشی استفاده شود.

دارای4محلتیزکنمتفاوت)محلتیزکنمته،محلتیزکنقلم،محلتیزکن
چاقووقیچی(

اینتیزکنقادربهبازسازیهرمتهسوراخکاری،قلم،تیغهرندهیاچاقومیباشد،
آنچنانکههماندقتاولیهمجدداحسگردد

موتور65واتیقدرتکافیرابرایهمهکاربردهاتامینمیکند.
چرخسنگالماسهیکضامنخوب،دربدستآوردنتیغتیزدرتمامیسطحابزاراست

درتیزنمودنمتههای)HSS )3-10mmبسیارمفیداست

ابزار برقی

1موتور65واتی

1

قلــــم متــــه
قیچـی چاقـــو

ی 
برا

ب 
اس

من
دن

کر
یز 

ت
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DS920

1

2

3

4

قابلیتتغییرسرعت
سنبادهکاغذیبهقطر215میلیمتر
موتور710واتی
لولهجمعشوتلسکوپی

1

2

3

4

سرعت متغیر



x6x6

0° - 90°

سنباده زن های دیوار خشک با قابلیت تغییر سرعت به منظور کمک برای سنباده زدن 
سطوح بزرگ و نیز سطوحی که دسترسی و سنباده زنی آنها به وسیله سنباده دستی 

دشوار است، طراحی شده اند.

قابلیتتنظیمسرعتهایمختلفبرایدریافتبهترینعملکردرویسطوحمختلف
دارایصفحهسنبادهگردبهقطر215میلیمترکهتواناییپوششسطحزیادی

راتنهادریکمرحلهدارد.
بهدلیلسیستمولکرو،سنبادههایکاغذیبهراحتیرویدستگاهنصبمیشوند.

موتورقدرتمند710واتی
بواسطهقابلیتدستهتلسکوپی)کشویی(،گوشههاومناطقیکهدسترسیبهآن

دشواراست،براحتیقابلانجاممیباشد
دارایطراحیارگونومیبرایسنبادهزنیآسانوبـدونخستگیدرساعاتزیاد
شامللولهخرطومی4متری،6عددسنبادهکاغذیو2عددمبدلاتصالدهنده
قابلیتتنظیمشیبسریسنبادهباعثسهولتعملیاتسنبادهزنیشدهوامکان

سنبادهزدنسقفرافراهممیکند.

1700 میلی متر

راه
هم

م 
قال

ا
DS920
دستگاه سنباده زن دیوار و سقف

مشخصات فنی

1200-1700x270x260mm ابعادطولxعرضxارتفاع

215mm قطرسنبادهکاغذی

700-1700min-1 سرعت

دندهای نوعگیرُبکسسنبادهزن

45mm/50mm قطرداخلیوخارجیجمعکنندهگردوخاک

220V ولتاژموتور

710W توانورودی

مشخصات ظاهری

3.8/6.5kg وزنخالص/ناخالص

720x290x265mm ابعادبستهبندی

5903804901 کدمحصول

سرعت متغیر
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DS930
سرعت متغیر



x24x24

1400 - 1650 میلی متر

برای سنباده زنی دیوار و سقف  ایده آل  ابزاری  دارای سنباده سه ضلعی )مثلثی( 
عملیات  سهولت  باعث  سنباده  سری  شیب  تنظیم  قابلیت  می شود.  محسوب 
از سنباده  استفاده  فراهم می کند.  را  امکان سنباده زدن سقف  و  سنباده زنی شده 
مثلثی امکان سنباده زنی بسیار تمیز و آسان کنج ها و لبه ها را فراهم کرده است. 

همچنین دسته تاشوی آن سبب جمع و نگهداری آسان دستگاه شده است.

دارایسریسنبادهزندایرهایومثلثی
قابلیتتنظیمسرعتهایمختلفبرایدریافتبهترینعملکردرویسطوحمختلف
ابعاد 215میلیمتروسنبادهمثلثیبه دارایسطحسنبادهزندایرهایبهقطر
282x282x282کهتواناییپوششسطحزیادیراتنهادریکمرحلهدارد.

بهدلیلسیستمولکرو،سنبادههایکاغذیبهراحتیرویدستگاهنصبمیشوند.
موتورقدرتمند710واتی

بهواسطهقابلیتدستهتلسکوپی)کشویی(،گوشههاومناطقیکهدسترسی
بهآندشواراست،براحتیقابلانجاممیباشد

دارایطراحیارگونومیبرایسنبادهزنیآسانوبدونخستگیدرساعاتزیاد
طراحیشدهبرایسنبادهزنیسقف،زدودنکاغذدیواری،رنگو...

شاملالمپLED،لولهخرطومی4متریبههمراه2عددمبدلاتصالدهنده،کیسه
جمعآوریگردوخاک،12عددسنبادهکاغذیدایرهایو12عددسنبادهکاغذیمثلثی

DS930
دستگاه سنباده زن دیوار و سقف

مشخصات فنی

1400-1650x270x300mm ابعادطولxعرضxارتفاع

215mm قطرسنبادهکاغذیدایرهای

282x282x282mm ابعادسنبادهکاغذیمثلثی

1200-2500min-1 سرعتسنبادهکاغذیدایرهای

3500-7500min-1 سرعتسنبادهکاغذیمثلثی

45mm/50mm قطرداخلیوخارجیجمعکنندهگردوخاک

220V ولتاژموتور

710W توانورودی

مشخصات ظاهری

4.5/8.9kg وزنخالص/ناخالص

735x286x265mm ابعادبستهبندی

5903805901 کدمحصول سنبادهمثلثی2 در 1 سنبادهدایرهای

راه
هم

م 
قال

ا

1

2

3

موتور710واتی
قابلیتتغییرسرعت
سنبادهکاغذیبهقطر215میلیمتر

1

2

3

سرعت متغیر
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5903802706 5903802705 5903802704 5903802703 5903802702 5903802701 کدمحصول

کاغذسنبادهدایرهایبهقطر215میلیمتر شامل

مشسنباده240
)10عدد(

مشسنباده180
)10عدد(

مشسنباده150
)10عدد(

مشسنباده120
)10عدد(

مشسنباده100
)10عدد(

مشسنباده80
)10عدد( توضیحات

7903800606 7903800605 7903800604 7903800603 7903800602 7903800601 کدمحصول

280x280x280کاغذسنبادهمثلثیبهابعاد شامل

مشسنباده240
)10عدد(

مشسنباده180
)10عدد(

مشسنباده150
)10عدد(

مشسنباده120
)10عدد(

مشسنباده100
)10عدد(

مشسنباده80
)10عدد( توضیحات

5903802706 5903802705 5903802704 5903802703 5903802702 5903802701 کدمحصول

کاغذسنبادهدایرهایبهقطر215میلیمتر شامل

مشسنباده240
)10عدد(

مشسنباده180
)10عدد(

مشسنباده150
)10عدد(

مشسنباده120
)10عدد(

مشسنباده100
)10عدد(

مشسنباده80
)10عدد( توضیحات

DS930

DS930

DS200 / DS920

  +       متعلقات



سرعت متغیر
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03 کار با فلز

دریلهایستونی|پروفیلبرصنعتی|ارهفلزبرنواری



90



91

دستگاهی مناسب کارگاه های شخصی کوچک است. تجهیز این دستگاه به صفحه 
لیزر، امکان تنظیم سرعت و نیز اجرای سوراخ های دقیق در  نمایش دیجیتال و 

چوب و فلز را برای کاربر فراهم کرده است. 

مجهزبهصفحهنمایشدیجیتالبرایتنظیمدقیقسرعت
تعویضسریعمتهسهنظام

مجهزبهلیزربرایاجرایسوراخهایدقیق
دارایگیرهآزادکنندهسریعبرایثابتشدنقطعاتکار

مجهزبهموتور710واتی
حداکثرفاصلهسهنظامازمیز260میلیمتر

سهنظام1.5تا13میلیمتربرایانجامسوراخکاریباحداکثرقطر13میلیمتر
درفلزو40میلیمتردرچوب

320x305مجهزبهپایهثابتباابعاد

03 کار با فلز

DP55
دریل ستونی دیجیتال 260 میلی متر

مشخصات فنی

380x250x675mmارتفاعxعرضxابعادطول

320x305x30mmارتفاعxعرضxابعادپایهدستگاهطول

500-2600min-1محدودهسرعت

1.5-13mmسهنظام

70mmحداکثرعمقسوراخکاریمته

40mmحداکثرقطرسوراخکاریدرچوب

13mmحداکثرقطرسوراخکاریدرفلز

کنترلسرعتدارایدیمردیجیتالی

260mmحداکثرارتفاعسهنظامتاپایه

220V/50Hzولتاژموتور

710Wتوانورودی

مشخصات ظاهری
8.5/9.7kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

690x340x220mmابعادبستهبندی
کدمحصول5906822901

سهنظامدقیق
لیزر

1

2

1

2



ترکیبی از مدرن ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی ها می باشد. این دستگاه به یک 
صفحه نمایشگر ، موتور قدرتمند 710 واتی و گیرُبکس 2 حالته مجهز است که به 
شما امکان دستیابی به نتایج عالی در کمترین زمان را می دهد. این دستگاه با 

ارزش را برای کارگاه تان از دست ندهید.

خواندنآسانعمقدقیقسوراخکاری
مجهزبهگیرُبکسدوحالتهجهتتنظیمسرعتمناسب:

دنده1:دارایقدرتباال
دنده2:دارایسرعتباال

دارایسهنظاماتوماتودقیق
مجهزبهلیزربرایراحتیودقتدرسوراخکاری

مجهزبهالمپLEDبرایروشناییمناسبمحیطکار
دارایگیرهباعملکردسریعبرایثابتکردنسریعقطعهکارحتیقطعه

کارهایگرد

03 کار با فلز

DP60
دریل ستونی دیجیتال 280 میلی متر

مشخصات فنی

350x300x650mm ابعادطولxعرضxارتفاع

350x300x30mm ابعادپایهدستگاهطولxعرضxارتفاع

170-880/490-2600min-1 محدودهسرعت

1.5-13mm سهنظام

100mm حداکثرعمقسوراخکاریمته

40mm حداکثرقطرسوراخکاریدرچوب

13mm حداکثرقطرسوراخکاریدرفلز

دوحالته)دودندهای( گیرُبکس

280mm حداکثرارتفاعسهنظامتاپایه

220V/50Hz ولتاژموتور

710W توانورودی

مشخصات ظاهری
8.2/9.8kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

685x345x230mm ابعادبستهبندی
5906821901 کدمحصول

نمایشگردیجیتال
سرعتمتغیر
سهنظامباقابلیتقفلشدنسریع
LEDالمپ
لیزر

1

3

2

4

5

1

3

2

4

5
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می شود  محسوب  شما  کارگاه  برای  قدرتمند  دستگاهی  مرکزی،  لیزر  به  مجهز 
یافت. خواهید  بزرگتر  دریل های  در  عموما  که  است  ویژگی هایی  دارای  که 

به  دستگاه  این  از  استفاده  با  را  صنعتی  کاری  دریل  فرآیندهای  می توانید  شما 
راحتی روی فلزات، چوب و سایر مواد انجام دهید.

دارای5سرعتعملیاتیبرایکاربردهایمختلف
حداکثرقطرسهنظام16میلیمتر

ازجنساستیلبادوام
مجهزبهموتورقدرتمند500واتیبرایکاربردهایطوالنیمدت

مجهزبهسیستمترازکنندهلیزربرایاجرایکارهایدقیق

DP16VLS
دریل ستونی 250 میلی متر

مشخصات فنی

400x140x620mmارتفاعxعرضxابعادطول

160x160mmابعادمیز

قابلیتتنظیمشیبمیز0-45°-45°

600-2600min-1محدودهسرعت

3-16mmسهنظام

170mmحداکثرارتفاعسهنظامتامیز

250mmحداکثرارتفاعسهنظامتاپایه

220Vولتاژموتور

500Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

13.5/14kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

456x376x246mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906810901

لیزر 1

1

راه
هم

م 
قال

ا

03 کار با فلز



DP16SL
دریل ستونی 405 میلی متر

مشخصات فنی

732x235x482mm ابعادطولxعرضxارتفاع

194x165mm ابعادمیز

45°-0°45° قابلیتتنظیمشیبمیز

510-2430min-1 محدودهسرعت

3-16mm سهنظام

305mm حداکثرارتفاعسهنظامتامیز

405mm حداکثرارتفاعسهنظامتاپایه

220V ولتاژموتور

550W توانورودی

مشخصات ظاهری

23.5/25kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

605x375x285mm ابعادبستهبندی

4906807901 کدمحصول

2

2

1

راه
هم

م 
قال

ا

مجهز به لیزر مرکزی امـکان اجرای سوراخ کاری های دقیق تر و آسان را برای شما 
فراهم می کند. شما می توانید بوسیله  این دریل ستونی میزی و اقتصادی به نتایج 

حرفه ای برسید.

داری5سرعتعملیاتیبرایکاربردهایمختلف
حداکثرقطرسهنظام16میلیمتر

ازجنسچدنبادوام
قیمترقابتینسبتبهسایردریلستونیهایمیزیکارگاهی

مجهزبهموتورقدرتمند550واتیبرایکاربردهایطوالنیمدت
مجهزبهسیستمترازکنندهلیزربرایاجرایکارهایدقیق

دارایبدنهازجنسچدن
لیزر

1

03 کار با فلز
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0

87
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m
m

m
m

با ساختار جمع و جور، انطباق پذیری و دقت باال یک دستگاه چند منظوره قدرتمند 
برای کارگاه ها و مصارف شخصی است. این دستگاه مجهز به نمایشگر  مناسب 
سرعت بوده که به شما امکان تنظیم سرعت بدون نیاز به ابزار را می دهد. این دریل 
ستونی میزی امکان انجام سوراخ کاری روی طیف وسیعی از مواد را به شما می دهد.

مجهزبهسهنظامباقابلیتقفلشوندگیسریع)سهنظاماتومات(
قابلیتتنظیمسرعتاز440تا2580دوربردقیقهمناسببرایکارباچوب،

فلزوپالستیک
قابلیتنصبسهنظامبادامنهقطر16-1.5میلیمتر

ازجنسچدنبادوام
قیمترقابتینسبتبهسایردریلستونیهایمیزیکارگاهی

مجهزبهموتورقدرتمند550واتی
مجهزبهنمایشگرسرعتدیجیتال

DP19VARIO
دریل ستونی 540 میلی متر

مشخصات فنی

520x360x870mmارتفاعxعرضxابعادطول

190x190mmابعادمیز

قابلیتتنظیمشیبمیز0-45°-45°

440-2580min-1محدودهسرعت

1.5-16mm/ظرفیتسهنظام/نوعآناتومات

420mmحداکثرارتفاعسهنظامتامیز

540mmحداکثرارتفاعسهنظامتاپایه

220Vولتاژموتور

550Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

27/29kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

715x490x310mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906820901

سهنظامباقابلیتقفلشدنسریع
لیزر

1

2

1

2

سرعت متغیر



DP18vario
دریل ستونی 495 میلی متر

بدنهازجنسچدن
LEDچراغ
سهنظامباقابلیتقفلشدنسریع
لیزر

1

2

3

با قابلیت تغییر سرعت و ایده آل برای افرادی که کارهای سوراخ کاری را در سطح 
حرفه ای انجام می دهند. این دریل ستونی رومیزی از جنس چدن بوده و قابلیت 
سوراخ کاری روی فلزات، پالستیک، چوب های سخت و نرم را دارد. قابلیت تنظیم 
اساس  بر  نیاز  مورد  تنظیمات  به  آسان  دستیابی  امکان  اهرم  وسیله  به  سرعت 

جنس و نوع مته را فراهم کرده است.

مجهزبهسهنظامباقابلیتقفلشوندگیسریع)سهنظاماتومات(
قابلیتتنظیمسرعتاز440تا2580دوربردقیقهمناسببرایکارباچوب،

فلزوپالستیک
قابلیتنصبسهنظامبادامنهقطر1-16میلیمتر

ازجنسچدنبادوام
قیمترقابتینسبتبهسایردریلستونیهایمیزیکارگاهی

مجهزبهموتورقدرتمند550واتی

95
0

95
0m

m
m

m

گیرهمیز
کدمحصول:7906800701

مشخصات فنی

540x390x950mmابعادطولxعرضxارتفاع

240x240mmابعادمیز

°45-0-°45قابلیتتنظیمشیبمیز

2580min-1-440محدودهسرعت

اتومات/16mm-1سهنظام

325mmحداکثرارتفاعسهنظامتامیز

495mmحداکثرارتفاعسهنظامتاپایه

220Vولتاژموتور

550Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

38.5/41kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

750x500x290mmابعادبستهبندی

5906807901کدمحصول ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

1

3

2

4

4

راه
هم

م 
قال

ا

سرعت متغیر
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صفحهبرش
Ø355x25.4mm

کدمحصول:5903702701

علی رغم ساختار جمع و جورش برای انجام کارهای سنگین طراحی شده و همچنین 
برای مصارف شخصی و کارگاهی مناسب است.

دستگاهیایدهآلبرایاجرایبرشهایتمیزودقیقرویفلزاتآهنی
مجهزبهگاردمحافظکاملصفحهبرشکهباالترینمیزانایمنیرابرایکاربر

فراهممیکند.
دارایشاسیقفلکنبرایتعویضراحتصفحهبرش

دارایوزنسبکوپرتابل)قابلحمل(
شاملگیره

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت
صفحهبرشبهقطر355میلیمتر 1

1

MT140
پروفیل بر صنعتی 2000 وات

مشخصات فنی

580x310x400mmارتفاعxعرضxابعادطول

355x25.4mmقطرصفحهبرش

50x230mm/Ø100mm90°ظرفیتبرشدرحالت

زاویههایبرش45°-0°-30°

3000min-1سرعتدرحالتبیباری

220Vولتاژموتور

2000Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

16.9/18.6kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

600x340x430mmابعادبستهبندی

کدمحصول5903702901

03 کار با فلز



MBS1100
اره فلزبر نواری

برش آسان لوله ها و پروفیل های فلزی را تجربه کنید. این دستگاه با وجود قیمت 
اره فلزبر حرفه ای است. قابلیت نصب روی پایه و به صورت  اقتصادی اش یک 
آزاد در دست این دستگاه توانایی ایجاد برش های عالی روی لوله هایی از جنس 

استیل، چدن، آهن، مس، استیل ضدزنگ، PVC و تفلون را فراهم می کند.

مجهزبهموتورقدرتمند1100واتی
قابلجداسازیازمیزکاربرایاستفادهبهصورتآزاد

حداکثرابعادبرش127x127میلیمتر
شامل2عددتیغارهنواری،میزکار،المپLEDبرایروشناییمناسبمحیطکار

طولارهنواری،1140میلیمتر
دارایدستهقابلتنظیم

قابلیتتنظیمالکترونیکیسرعتتیغه
دستگاهدستیوسبک،ایدهآلبرایمصارفعمومیدرمحلکارگاهو...

14 T

راه
هم

م 
قال

ا

مشخصات فنی

635x205x549mm ابعادطولxعرضxارتفاع

0°-45° زاویههایبرش

1140mm طولتیغاره

0.7-2.4m/s سرعتبرش

80mm حداکثرقطربرش

127/127mm حداکثرارتفاع/عرضقطعهبرایبرش90°/90°

40/127mm حداکثرارتفاع/عرضقطعهبرایبرش45°/45°

220V/50Hz ولتاژموتور

1100W توانورودی

مشخصات ظاهری

13.6/15kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

380x360x563mm ابعادبستهبندی

5901507901 کدمحصول

تیغاره
1140x12.7x0.65mm

10/14T

کدمحصول:7901506701

دستگاهرومیزی)ایستا(2 در 1 دستگاهدستی

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

03 کار با فلز
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04 انواع جرثقیل

جرثقیلدستی|جرثقیلبرقی
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کاربران  نیاز  معادل  اختصاصاتی  با  و  می باشـد  کارگـاه  و  گاراژ  برای  منـاسب 
حرفه ای و نیز DIY طراحی شده است، بدنه ی بسیارسخت و محکم آن اطمینان 

بخش عمری طوالنی است.

حداکثرظرفیتتحملبار1000کیلوگرم)1تن(
دامنهباالبر3000میلیمتر

ایدهآلبرایبلندکردن،کشیدنوتثبیتموقعیت
دارایسیستمباالبروپایینآورندهکنترلشده

دارایزنجیرخالصبرایازبینبردنفشاررویدست
دستگاهیایدهآلبرایمحیطهایکوچک

مجهزبهقالبدارایضامنایمن

0۴ انواع جرثقیل

CB01
جرثقیل دستی

مشخصات فنی

3100x140x130mm ابعادطولxعرضxارتفاع

1000kg قابلیتتحملبار)ظرفیت(باالبر

3000mm حداکثرارتفاعجابجاییباالبر

مشخصات ظاهری

9.5/10kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

250x180x170mm ابعادبستهبندی

4907401000 کدمحصول



کاربران  نیاز  معادل  اختصاصاتی  با  و  می باشـد  کارگـاه  و  گاراژ  برای  منـاسب 
حرفه ای و نیز DIY طراحی شده است، بدنه ی بسیارسخت و محکم آن اطمینان 

بخش عمری طوالنی است.

حداکثرظرفیتتحملبار2000کیلوگرم)2تن(
دامنهباالبر3000میلیمتر

ایدهآلبرایبلندکردن،کشیدنوتثبیتموقعیت
دارایسیستمباالبروپایینآورندهکنترلشده

دارایزنجیرخالصبرایازبینبردنفشاررویدست
دستگاهیایدهآلبرایمحیطهایکوچک

مجهزبهقالبدارایضامنایمن

0۴ انواع جرثقیل

CB02
جرثقیل دستی

مشخصات فنی

3100x140x130mmارتفاعxعرضxابعادطول

2000kgقابلیتتحملبار)ظرفیت(باالبر

3000mmحداکثرارتفاعجابجاییباالبر

مشخصات ظاهری

13.5/14kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

250x180x170mmابعادبستهبندی

کدمحصول4907402000

102
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HRS250 - HRS400 
HRS600 - HRS800 

HRS1000

0۴ انواع جرثقیل



مشخصات فنی

HRS250HRS400HRS600HRS800HRS1000کدمحصول

400x185x130mm452x215x155mm392.5x146x174mm417.5x153.5x174mm482x170x250mmابعادطولxعرضxارتفاع

125kg200kg300kg400kg500kgقابلیتتحملبار)ظرفیتباالبر(درحالتزنجیرباالبریکال

250kg400kg600kg800kg1000kgقابلیتتحملبار)ظرفیتباالبر(درحالتزنجیرباالبردوال

12m12m12m12m12mارتفاعجابهجاییباالبردرحالتزنجیرباالبریکال

6m6m6m6m6mارتفاعجابهجاییباالبردرحالتزنجیرباالبردوال

~220V~220V~220V~220V~220Vولتاژموتور

530W780W1050W1350W1600Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

11.5/12.5kg17/18kg17/18.5kg19.5/20.5kg31.5/33.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

418x233x138mm475x258x160mm405x158x240mm520x440x170mm565x245x325mmابعادبستهبندی

49069040004906905000590690390159069049015906905901کدمحصول

جرثقیل برقی

HRS250
HRS400
HRS600
HRS800
HRS1000

دستگاهی مناسب برای انجام هر نوع عملیات باالبری در کارگاه ها و گاراژها می باشد.

با این دستگاه بارهای سنگین را ایمن و راحت باال ببرید.

قابلیتتحملوزنتا125کیلوگرمدرحالتسیمُبکسلیکال
)HRS250(و250کیلوگرمبرایسیمُبکسلدوال

قابلیتتحملوزنتا200کیلوگرمدرحالتسیمُبکسلیکال
)HRS400(و400کیلوگرمبرایسیمُبکسلدوال

قابلیتتحملوزنتا300کیلوگرمدرحالتسیمُبکسلیکال
)HRS600(و600کیلوگرمبرایسیمُبکسلدوال

قابلیتتحملوزنتا400کیلوگرمدرحالتسیمُبکسلیکال
)HRS800(و800کیلوگرمبرایسیمُبکسلدوال

قابلیتتحملوزنتا500کیلوگرمدرحالتسیمُبکسلیکال
)HRS1000(و1000کیلوگرمبرایسیمُبکسلدوال

0۴ انواع جرثقیل

104



105

05 ابزار ساخت و ساز و تخریب

| |چکشهایتخریب بتنکن دریل | بلوکخوردکن | برقیمیزی وسرامیکبرهای |سنگ برقیمیزی سرامیکبرهای

میکسرهایبتن|تمپرسازههایعمرانیبنزینی|دریلچالهکنبنزینی|فرغونبنزینی|همزنهایبرقیقابلحمل)پرتابل(

|پیستولهرنگایرلس)بدونهوا(برقی|موتورهایبرق
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برای برش قطعات بزرگ دارای مصارف تجاری طراحی شده است.  این دستگاه 
قابلیت برش شعاعی و دارا بودن میز کار بزرگ، امکان اجرای برش های دقیق روی 
سرامیک، سنگ های معدنی، سفال، تخته سنگ، سنگ مرمر و چینی را برای شما 

فراهم کرده است.

قابلیتبرشقطعاتصافبهطول920میلیمتروقطعاتاریببهطول650میلیمتر
سریبرشیمتحرکآنباعثافزایشکنترلحیناجرایبرشوایمنیشده،همچنین
سریبرشیآنباقابلیتکجشدنبرشهایفارسیدقیقیراموجبمیشود.

تواناییاجرایبرشهایمستقیم
مجهزبه2عددریلراهنماجهتاجرایبرشهایبسیاردقیق

مجهزبه2میزکارباقابلیتگسترش)تعمیم(هنگامکارباقطعاتبزرگتر
دارایپایهتاشومجهزبهچرخجهتحملآساندستگاهرویزمینهایهموار

وحتیازرویپلهها
مجهزبهلیزرقابلتنظیمبهمنظورسهولتهمترازکردنتیغهباخطبرشبرای

دستیابیبهبرشهایدقیق
دارایسریبرشیاریببرایاجرایبرشدراکثرزاویههایمعمول

650 طول برش
mm           اریب

صفحهبرشالماسه
Ø200x25.4mm

کدمحصول:7906700705

صفحهبرشالماسهحرفهای
Ø200x25.4mm

کدمحصول:7906700703 ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب

FS3600
سرامیک بر برقی میزی

مشخصات فنی

1560x440x1140mmارتفاعxعرضxابعادطول

1290x400mmابعادمیز

200mmقطرصفحهبرش

30Lظرفیتآب

920mmطولبرش

36mm90°عمقبرشدرحالت

29mm45°عمقبرشدرحالت

220Vولتاژموتور

900Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

50/59kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

1530x540x585mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906706901

لیزر 1

1



ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

راه
هم

م 
قال

ا

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب

FS4700
سرامیک بر برقی میزی
این  است.  مناسب  بزرگ  قطعات  روی  برش  اجرای  برای  که  ایده آل  دستگاهی 
دستگاه توانایی اجرای برش های زاویه دار و فارسی بری فوق العاده ای روی سرامیک، 

چینی، سنگ مرمر، سنگ آهک، کاشی های کف و دیواری دارد.

قابلیتبرشقطعاتصافبهطول1200میلیمتروقطعاتاریببهطول750میلیمتر
سریبرشیمتحرکآنباعثافزایشکنترلحیناجرایبرشوایمنیشده،همچنین
سریبرشیآنباقابلیتکجشدنبرشهایفارسیدقیقیراموجبمیشود.

تواناییاجرایبرشهایمستقیم
مجهزبه2عددریلراهنماجهتاجرایبرشهایبسیاردقیق

مجهزبه2میـزکارباقابلیتگستـرش)تعمیم(هنـگامکارباقطعاتبزرگتر
دارایپایهتاشومجهزبهچرخجهتحملآساندستگاهرویزمینهایهموارو

حتیازرویپلهها
مجهزبهلیزرقابلتنظیمبهمنظورسهولتهمترازکردنتیغهباخطبرشو

برایدستیابیبهبرشهایدقیق
دارایسریبرشیاریببرایاجرایبرشدراکثرزاویههایمعمول

750 طول برش
mm           اریب

صفحهبرشالماسه
Ø230x2.4mm

کدمحصول:7906700704

مشخصات فنی

1845x440x1155mm ابعادطولxعرضxارتفاع

1377x400mm ابعادمیز

230mm قطرصفحهبرش

40L ظرفیتآب

1200mm طولبرش

40mm عمقبرشدرحالت90°

34mm عمقبرشدرحالت45°

220V ولتاژموتور

1200W توانورودی

مشخصات ظاهری

58/66kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

1830x540x585mm ابعادبستهبندی

5906707901 کدمحصول

1لیزر

1
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صفحهبرشالماسه
برایاجرایبرش
درحالتخشک

Ø350x25.4mm

صفحهبرشالماسه
شیاردار

برایاجرایبرش
درحالتخیس

Ø350x25.4mm
کدمحصول:7906700702

45°-0°

کدمحصول:7906700701

پایهتاشو

دستگاه بتن بر و سنگ بر از نوع خیس بر )با خنک کن آب( یک دستگاه برش با 
خیس کن تیغه برای انواع سنگ، بلوک بتن، کاشی، آجر و بخصوص ابعاد بزرگ 
تخته سنگ ها، سرامیک ها و به اندازه کافی در برابر سختی کار روزانه کارگاه های 
ساختمانی مقاوم است. همچنین بازویی که در کناره دستگاه و تیغه قرار گرفته 
این امکان را می دهد تا برش های مستقیم و صاف را میان تخته سنگ های بزرگ 

و سرامیک های بزرگ داشته باشیم.
برشیدقیقدرتمامموادتاحداکثرعمق110میلیمتر

قطعهکارهایبزرگراتاطول800میلیمترودرحالتاریبتاطول530میلیمتر
برشمیدهد.

برشتا800میلیمترتوسطمیزکشوییهدایتمیشود.
برشاریبدقیقیافارسیبریلبهباتنظیمراستیغهاز45-0

قابلیتتنظیممیزاننفوذتیغه
سطحمیزکارازالستیکیبخصوصپوششدادهشده

پمپشناورحجمباالییازآبراجهتخنککردنتیغهوافزایشعمرآنبهجریان
درمیآورد.

شامل2تیغه:تیغهباالماسپیوستهودیگریالماسههایمقطعوبندبندرویمحیط
پایههایچرخدارتاشووهمچنینجداشوندهجهتجابهجایی،حملونقلآسان

درمحلکار
دارایسیستملیزربهمنظورتنظیمتیغهجهتبرشهایدقیق

1
ی

یار
خت

ت ا
قا

عل
مت

مشخصات فنی

1200x600x1260mmارتفاعxعرضxابعادطول

530x430mmابعادمیز

350mmقطرصفحهبرش

110mm90°عمقبرشدرحالت

72mm45°عمقبرشدرحالت

220Vولتاژموتور

2000Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

72/90kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

1260x610x540mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906708901

HSM3500
سنگ و سرامیک بر برقی میزی

1

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب



1چرخاستاندارد

HSC120 
بلوک خرد کن 320 میلی متر

دستگاهی ایده آل برای قطعه کاران حرفه ای سنگ فرش به ویژه نصابان سنگ فرش 
محسوب می شود. این دستگاه دارای وزن سبک بوده و جهت حمل و نقل آسان 
به چرخ مجهز شده است. تیغه بلند آن توانایی برش سنگ هایی با ابعاد کوچک 

و متوسط به عمق 140 میلی متر و عرض 320 میلی متر را دارد.

علیرغموزنسبک،بسیارباثباتوپایداربودهوتواناییاجرایبرشهایدقیق
رادارد.

قابلیتبرشبلوکهایکامپوزیتیواکثرسنگفرشهایموجوددربازار
ساختهشدهبرایانجامکارهایسنگین

قابلیتاجرایبرشهایدقیق
دارایتیغهباطولعمرباالباقابلیتتعویضسریعوآسان

دارایمیزمجهزبهسیستمکمکفنرکهاجرایبرشهایدقیقراتضمینمیکند.

1

مشخصات فنی

1140x306x1170mm ابعادطولxعرضxارتفاع

120mm ارتفاعمیز)فاصلهمیزازسطح(

320mm حداکثرعرضبرش

140mm حداکثرارتفاعبرش

25mm حداقلارتفاعبرش

2 تعدادتیغه

مشخصات ظاهری

34/37kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

590x340x650mm ابعادبستهبندی

5908503900 کدمحصول

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب
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گیوتین  یا  خردکن  بلوک  عنوان  تحت  اکثرا  که  بلوک  تقسیم کننده  دستگاه های 
شناخته می شوند یکی از اساسی ترین ابزارها برای قطعه کاران حرفه ای سنگ فرش 
به ویژه نصابان سنگ فرش محسوب می شوند. آنها می توانند با اعمال فشار دستی 
به اهرم تلسکوپی دستگاه، روی بلوک یا تکه های کوچک سنگ فرش ها برش های 

مستقیم ایجاد کنند.

علیرغموزنسبک،بسیارباثباتوپایداربودهوتواناییاجرایبرشهایدقیق
رادارد.

قابلیتبرشبلوکهایکامپوزیتیواکثرسنگفرشهایموجوددربازار
ساختهشدهبرایانجامکارهایسنگین

قابلیتاجرایبرشهایدقیق
دارایتیغهباطولعمرباالباقابلیتتعویضسریعوآسان

دارایمیزمجهزبهسیستمکمکفنرکهاجرایبرشهایدقیقراتضمینمیکند.

HSC130 
بلوک خرد کن 330 میلی متر

چرخاستاندارد 1

1

مشخصات فنی

790x260x562mmارتفاعxعرضxابعادطول

120mm)ارتفاعمیز)فاصلهمیزازسطح

330mmحداکثرعرضبرش

140mmحداکثرارتفاعبرش

25mmحداقلارتفاعبرش

تعدادتیغه2

مشخصات ظاهری

41/42.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

830x295x595mmابعادبستهبندی

کدمحصول5908501900

راه
هم

م 
قال

ا

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب



HSC140 
بلوک خرد کن 420 میلی متر
راه حلی ایـده آل برای قطعـه کاران حرفـه ای سنگ فرش به ویژه نصابان سنگ فرش 
محسوب می شود. این دستگاه دارای وزن سبک بوده و جهت حمل و نقل آسان 
به چرخ مجهز شده است. تیغه بلند آن توانایی برش سنگ هایی با ابعاد کوچک 

و متوسط به عمق 140 میلی متر و عرض 420 میلی متر را دارد.

علیرغموزنسبک،بسیارباثباتوپایداربودهوتواناییاجرایبرشهایدقیق
رادارد.

قابلیتبرشبلوکهایکامپوزیتیواکثرسنگفرشهایموجوددربازار
ساختهشدهبرایانجامکارهایسنگین

قابلیتاجرایبرشهایدقیق
دارایتیغهباطولعمرباالباقابلیتتعویضسریعوآسان

دارایمیزمجهزبهسیستمکمکفنرکهاجرایبرشهایدقیقراتضمینمیکند.

مشخصات فنی

1185x306x1170mm ابعادطولxعرضxارتفاع

120mm ارتفاعمیز)فاصلهمیزازسطح(

420mm حداکثرعرضبرش

140mm حداکثرارتفاعبرش

25mm حداقلارتفاعبرش

2 تعدادتیغه

مشخصات ظاهری

39/42kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

680x335x650mm ابعادبستهبندی

5908504900 کدمحصول

1چرخاستاندارد

1

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب
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DH1200Max

ستمته
Ø16|18|20mm
L320mm

SDS-MAXستقلمهایتختونوکتیز
Ø18mm
L350mm

کدمحصول:7907900002کدمحصول:7907900001

 )AVS( لرزش  مکانیزم ضد  به  که  شیار   5 قلم های  با  کار  دستگاهی مخصوص 
مجهز است و با قدرت ضربه 9 ژول بیشترین سرعت تخریب را در نوع خود دارد.

قدرتضربه9ژولبرایانجامعملیاتتخریب
موتورقدرتمند1050واتی

دارایسهعملکردبرایدستیابیکاربربهبیشترینکاراییوانطباقپذیری
دارایسرعتضربهباورنکردنیبین0تا3780ضربهبردقیقه

دارایکنترلضدلرزشبرایافزایشراحتیکاربر
مجهزبهکیفBMCجهتسهولتدرحملونگهداریدستگاه

شاملستقلمهایتختونوکتیز

SDSMAXقلمگیر 1

1

راه
هم

م 
قال

ا
ی

یار
خت

ت ا
قا

عل
مت

SDS MAX دریل بتن کن 3 حالته

مشخصات فنی

409x107x275mmارتفاعxعرضxابعادطول

قدرتهرضربه9ژول

0-3780bpmتعدادضربهدردقیقه

0-480min-1سرعت

38mmحداکثرظرفیتسوراخکاریدربتن

220Vولتاژموتور

1050Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

6/10.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

410x126x370mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907901901

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب



DH1300Plus
راه

هم
م 

قال
ا

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

SDS PLUS بتن کن 4 حالته

SDS-PLUSستمته
Ø8|10|12mm
L150mm

SDS-PLUSستقلمهایتختونوکتیز
Ø13.5mm
L250mm

کدمحصول:7907900004کدمحصول:7907900003

با عملکرد چهارگانه برای افراد حرفه ای است که با قدرت ضربه 5 ژول بیشترین 
SDS-PLUS سرعت تخریب را در نوع خود دارد. مجهز بودن این دستگاه به قلم گیر
امکان تغییر از حالت سوراخ کاری به حالت تخریب را در کمترین زمان برای کاربر 

فراهم کرده است.

مجهزبهقلمگیرSDS-PLUSبهمنظورانتقالقدرتباال
دارایعملکردضدلرزشکهباعثراحتیکاربرمیشود.

قدرتضربه5ژولبرایانجامعملیاتتخریب
موتورقدرتمند1250واتی

دارایچهـارعملـکردبرایدستیـابیکاربـربهبیشتریـنکارایـی:سوراخکـاری،
سوراخکاریچکشی،چکشتخریبباقابلیتقفلبودنقلموآزادبودنقلم

دارایسرعتضربهباورنکردنیبین0تا4500ضربهبردقیقه
مجهزبهکیفBMCجهتسهولتدرحملونگهداریدستگاه

شاملشابلونمحدودکنندهعمقسوراخکاری،ستمته،ستقلمهایتختونوکتیز
مجهزبهدستهجانبیقابلتنظیمبرایافزایشراحتیکاربروبدونخستگی

درساعاتکارزیاد

مشخصات فنی

362x243x114mm ابعادطولxعرضxارتفاع

5ژول قدرتهرضربه

0-4500bpm تعدادضربهدردقیقه

0-850min-1 سرعت

30mm حداکثرظرفیتسوراخکاریدربتن

220V ولتاژموتور

1250W توانورودی

مشخصات ظاهری

6/7.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

410x120x330mm ابعادبستهبندی

5907902901 کدمحصول

کنترلضدلرزش
دارای4عملکرد
SDS-PLUSقلمگیر

1

1

2

2

3

3
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AB1600 - AB1700

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب



این چکش تخریب، دستگاهی با دوام و دارای عملکردی فوق العاده برای انجام 
کارهای سنگین تخریب بتن و بناء )ساختمانی( می باشد.

دارای2عددقلموکیفمقاوم
دارایقدرتضربه50ژول

قابلیتتعویضسریعوآسانقلم
مجهزبهدستهنرموDشکلبرایراحتیکاربر

دارایساختاریجمعوجوروسادهکهدسترسیبهفضاهایمحدودراامکانپذیر
میکند.

کدمحصول:3908201108

کدمحصول:3908201109

قلمتخت
Ø30mm.L390mm

قلمنوکتیز
Ø30mm.L390mm

AB1600 / AB1700
چکش تخریب 16 کیلویی

راه
هم

م 
قال

ا
ی

یار
خت

ت ا
قا

عل
مت

مشخصات فنی

AB1700 AB1600 کدمحصول

652x157x276mm 652x157x276mm ابعادطولxعرضxارتفاع

50ژول 50ژول قدرتهرضربه

220V 220V ولتاژموتور

1700W 1600W توانورودی

مشخصات ظاهری

16/20.5kg 16/20kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

700x165x295mm 700x165x280mm ابعادبستهبندی

5908203901 5908201901 کدمحصول

)HEX(1قلمششگوش

1
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 60 نیروی ضربه  دلیل  به  که  کارهای تخریبی سنگین است  انجام  برای  قدرتمند 
ژولی آن می توانید با اکثر کارهای تخریب رو به رو شوید. این چکش تخریب به 
یک نگهدارنده قلم شش ضلعی به منظور تعویض راحت قلم و دسته نرم برای 

نگهداشتن راحت دستگاه مجهز است.

موتورقدرتمند1900واتی
قدرتضربه60ژولی

مجهزبهقفلسوییچبرایعملیاتهایپیوستهبهمنظورجلوگیریازخستگیکاربر
دارایساختاریجمعوجوروسادهکهدسترسیبهفضاهایمحدودراامکانپذیرمیکند.

شاملقلمهایسرتختونوکتیزوجعبهحملچرخدار

کدمحصول:3908201108

کدمحصول:3908201109

قلمتخت
Ø30mm.L390mm

قلمنوکتیز
Ø30mm.L390mm

راه
هم

م 
قال

ا
ی

یار
خت

ت ا
قا

عل
مت

AB1900
چکش تخریب 1900 وات

مشخصات فنی

674x155.3x264.3mmارتفاعxعرضxابعادطول

قدرتهرضربه60ژول

220Vولتاژموتور

1900Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

16.5/22kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

910x205x370mmابعادبستهبندی

کدمحصول5908206901

)HEX(قلمششگوش 1

1
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می شود.  محسوب  کوچک  فضاهای  برای  کارآمد  میکسری  جور  و  جمع  ساختار 
از مزایای این میکسر می توان به ارتفاع کم از سطح زمین اشاره کرد که باعث
 220 می  شود پر کردن آن برای کاربر بسیار راحت باشد. تجهیز میکسر به موتور 

وات، سرعت 27.5 دور بر دقیقه درام را ضمانت می کند.

مجهزبهموتورالکتریکی220وات
دارایدرامباظرفیت63لیتر)55کیلوگرم(وسرعت27.5دوربردقیقه

دارایدرامباقطرورودی260میلیمتروارتفاع620میلیمتر
مجهزبهچرخکهامکانجابهجاییآسانمیکسررافراهمکردهاست.

دارایساختاریمحکموباثبات

MIX65
میکسر بتن 1

1ظرفیتمخزن65لیتر/55کیلوگرم

مشخصات فنی

1161x550x935mm ابعادطولxعرضxارتفاع

63L ظرفیتمخزن

27.5min-1 حداکثرسرعت

220V ولتاژموتور

220W توانورودی

260mm قطرورودیمخزن

مشخصات ظاهری

26/30kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

670x600x400mm ابعادبستهبندی

5908408904 کدمحصول

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب
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با طراحی پرتابل )قابل حمل( و جمع و جورشان دستگاهی ایده آل برای پروژه های 
ساختمانی کوچک و متوسط با عملکردی اقتصادی برای پیمانکاران به شمار می روند.

این دستگاه ها به کمترین تعمیرات و سرویس های نگهداری نیاز دارند.

قسمتپایینمخزنجوشدادهشده،مقاومتبهتریرافراهممیکند.
)MIX140(و140لیتری)MIX125(دارایمخزنباظرفیتباال125لیتری

چرخهاییبهمنظورانتقالوحرکتآسان
غربیلکیبزرگبرایتخلیهآسان

درقسمتمیانیوبیندوسیلندرمخزنبتنسازطوریعایقبندیشدهکهنشت
آبنداشتهباشدویکفندوپرهایآنراخنکمیسازد.

بادوامومستحکم-ایدهآلبرایکاربردحرفهای
دارایچرخدندهچدنی)حلقویکامالپیوسته(

قابلیتتنظیمفشارفنر
شستشویراحتومراقبتآسانمخزن

MIX125 / MIX140
میکسر بتن

مشخصات فنی

MIX140MIX125کدمحصول

1210x840x1280mm770x700x450mmارتفاعxعرضxابعادطول

140L125Lظرفیتمخزن

26.6min-126.6min-1حداکثرسرعتچرخشمخزن

220V220Vولتاژموتور

550W550Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

49/53.5kg48/52kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

780x700x465mm770x700x450mmابعادبستهبندی

کدمحصول59084049015908403901

حلقهدندهچدنی 1

1
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باال  دوام  با  دارند،  نیاز  بیشتری  به ظرفیت  که  بزرگ  پروژه های ساختمانی  برای 
طراحی شده اند. ویژگی های این میکسرها پاسخگوی تمام نیازهای سازنده های 

ساختمانی می باشد.

قسمتپایینمخزنجوشدادهشده،مقاومتبهتریرافراهممیکند.
)MIX180( و180لیتری)MIX160(دارایمخزنباظرفیتباال160لیتری

چرخهاییبهمنظورانتقالوحرکتآسان
غربیلکیبزرگبرایتخلیهآسان

درقسمتمیانیوبیندوسیلندرمخزنبتنسازطوریعایقبندیشدهکهنشت
آبنداشتهباشدویکفندوپرهایآنراخنکمیسازد.

بادوامومستحکم-ایدهآلبرایکاربردحرفهای
دارایچرخدندهچدنی)حلقویکامالپیوسته(

قابلیتتنظیمفشارفنر
شستشویراحتومراقبتآسانمخزن

MIX160 / MIX180
میکسر بتن

مشخصات فنی

MIX180 MIX160 کدمحصول

1260x850x1400mm 1340x810x1290mm ابعادطولxعرضxارتفاع

180L 160L ظرفیتمخزن

29.5min-1 29.5min-1 حداکثرسرعتچرخشمخزن

220V 220V ولتاژموتور

800W 650W توانورودی

مشخصات ظاهری

57/61.5kg 56/60kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

760x740x520mm 760x740x515mm ابعادبستهبندی

5908406901 5908405901 کدمحصول

1حلقهدندهچدنی

1
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برای تعمیرات و بهسازی عملیات زمین شناسی،  گودال و خندق ها، فوندانسیون 
)پی ریزی( و اتصال )وصله دادن( آسفالت طراحی شده است.

دارایساختاریمقاوموکاربردیآسان
دارایویژگیهایعملیاتیعالیوخوشدست

دارایتوزیعوزنکامالمتعادل
دارایعملکردفشردهسازیعالی
دارایسرعتعملکردیمناسب

پاسخگویگسترهوسیعیازکاربردها
دارایعملکردقابلاطمینانودوامباال

حملراحتوایمندستگاه
دارایکششفنرقابلتنظیم

نگهداریآسان

VS1000
تمپر سازه های عمرانی بنزینی

مشخصات فنی

740x420x1150mmارتفاعxعرضxابعادطول

345x285mm)ابعادعملکردی)ابعادصفحهچکش

10000Nنیرویضربه

40-60mmعمقفشردهسازی

450-650vpmسرعتلرزش

6.5HPتوانموتور

مشخصات ظاهری

78/88kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

570x510x990mmابعادبستهبندی

کدمحصول3908301915

موتوربنزینیباقدرت6.5اسببخار

حملآسان

1

2

2

1
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کاشتننهالودرخت جاینردهها

ی
فار

 ح
ی

برا

کدمحصول:7904702701کدمحصول:7904702702کدمحصول:7904702703

متهبهقطر200میلیمتر
طول800میلیمتر

متهبهقطر150میلیمتر
طول800میلیمتر

متهبهقطر100میلیمتر
طول800میلیمتر

برای بسیاری از کاربردهای حفاری نظیر حفر گودال به منظور قرار دادن ستون های 
حصار، کاشت نهال و بسیاری دیگر از موارد طراحی شده است.

دارایعملکردونگهداریآساندستگاه
مجهزبهموتورقدرتمندبنزینیدوزمانه

دارایظرفیت51.7سیسیوقدرت1.77اسببخار
شامل3عددمتهبهابعاد150،100و200میلیمتری

پاسخگویگسترهوسیعیازکاربردها
دارایعملکردقابلاطمینانودوامباال

نگهداریآسان

EB1700
دریل چاله کن بنزینی

مشخصات فنی

540x310x1120mm ابعادطولxعرضxارتفاع

310min-1 سرعتچرخشمته

51.7cc ظرفیتموتور

9600min-1 حداکثرسرعت

100.150.200mm قطرمته

2زمانه-1.77اسببخار توانموتور

مشخصات ظاهری

9.5/22.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

830x570x320mm ابعادبستهبندی

5904702904 کدمحصول
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کدمحصول:7908800001

برفروب
100x50cm

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

مشخصات فنی - موتور
مدلتکسیلندر،موتوربنزینی4زمانه

6.5HPحداکثرتوانموتور

196cc)ظرفیت)گنجایش

مشخصات فنی
1380x760x1000mmارتفاعxعرضxابعادطول

912x650x560mmابعادمخزنفرغون

300kgحداکثرقابلیتتحملبار

طریقهیکورکردنمخزندستی

نوعگیرُبکسدندهای

2.5/4.8/6.4km/hحداکثرسرعتدندهجلو

2km/hحداکثرسرعتدندهعقب

مشخصات ظاهری
148/168kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

1150x735x850mmابعادبستهبندی
کدمحصول5908802903

DP3000
فرغون بنزینی 300 کیلوگرم

محوطه سازی،  و  ساختمانی  کارگاه  برای  مناسب  و  بار  انواع  حمل  قابلیت  با 
قلوه  سنگ ریزه،  خاک،  حمل  برای  همچنین  و  می باشد  کشاورزی  و  جنگل داری 

سنگ آجر و هر چیزی که مدنظر شما باشد.

قابلیتحمل300کیلوگرمموادجامدوموادتودهای)حجیم(
دارای4چرخبزرگبادیمتصلبهمحرککهمانورآسانیراایجادمیکند.

دارایمخزنبزرگباقابلیتیکورشدنمناسببرایحملخاک،سنگریزه،
قلوهسنگآجروهرچیزیکهمدنظرشماباشد.

دارایفرماناهرمینصبشدهرویدستهکهچرخیدنفرغونراکنترلمیکند.
گیرُبکسآندارای۳دندهجلوویکدندهعقبمیباشد.

650x912x560ابعادمخزنفرغون
دارایچرخهایبزرگبادیبرایحملآساندستگاه

1

2

3

مخزنبزرگباقابلیتیکورشدن
مجهزبهگیرُبکسدارای3دندهجلوویکدندهعقب

چرخهایبزرگبادی

1

2

3
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کدمحصول:3907801009

پدالمخلوطکن

راه
هم

م 
قال

ا

میکسررنگ2 در 1 میکسرمالت

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

مشخصات فنی

PM1400 PM1200 کدمحصول

315x200x875mm ابعادطولxعرضxارتفاع

220V/50Hz ولتاژموتور

1400W 1200W توانموتور

0-700min-1 سرعتدرحالتبیباری

550mm طولشفت

M14 سایزپیچاتصالمیلههمزن

مشخصات ظاهری

4.8/6.6kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

340x280x290mm ابعادبستهبندی

5907805901 5907801901 کدمحصول

PM1200 / PM1400
همزن برقی پرتابل

راه حلی کارآمد و آسان برای مخلوط هر آنچه که شما نیاز دارید، رنگ، گچ، مواد 
اختالط  ریزی می باشد.  بتن  کارهای کوچک  انجام  برای  مناسب حتی  و  خشک 

تمام این مواد را می توانید با کمترین هزینه و صرف نیرو انجام دهید.

ایدهآلبرایمخلوطکردنمالت،خردهسنگ،رنگوغیره
دارایقابلیتتغییرسرعتاز0تا700دوربردقیقه

PM1400و1400واتیبرایPM1200مجهزبهموتورپرتوان1200واتیبرای
قابلیتتعویضآسانوسریعپدال
مجهزبهدستهارگونومیDشکل

M14سایزپیچاتصالمیلههمزن
دارایهمزنمخصوصبرایرنگومالت

1

1

دستهDشکلارگونومی

سرعت متغییر
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کدمحصول:5907800701

متعلقاتاختیاری
پدالمخلوطکنیدک

PM1600PM1600
همزن برقی

دستگاهی قدرتمند برای کارهای ساختمانی و با قدرت همزن عالی مواد مختلف 
توانایی  آن  واتی   1600 موتور  و صنعتی حرفه ای می باشد.  برای مصارف خانگی 
اختالط مواد با هر قوامی را دارد. شما با صرف کوچکترین نیرو می توانید به نتایج 

اختالط عالی و یکنواخت دست پیدا کنید.

دارایپیچاتصالمیلههمزنM14بادوام
مجهزبهموتورپرتوان1600واتی

دارایقابلیتکنترلسرعت2مرحلهای580-0و780-0دوردردقیقه
ایدهآلبرایمخلوطکردنمالت،خردهسنگ،رنگوغیره

دارایطراحیارگونومیبرایراحتیکاربروبدونخستگیدرساعاتزیاد

مشخصات فنی

310x180x900mmارتفاعxعرضxابعادطول

220Vولتاژموتور

1600Wتوانموتور

0-580/0-780min-1قابلیتتنظیمدوسرعت

550mmطولشفت

M14سایزپیچاتصالمیلههمزن

مشخصات ظاهری

5.2/6.2kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

420x320x260mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907803901

1
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دستهDشکلارگونومی
گیرُبکسدوسرعته
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کدمحصول:5907802701

متعلقاتاختیاری
ستپدالمخلوطکنیدکی

PM1800D
میکسر برقی
مجهز به موتور 1800 واتی که امکان انجام مخلوط های سنگین را برای شما فراهم 
می کند. این دستگاه حتی قادر به مخلوط کردن کامل مواد چسبناک بدون صرف 

نیرو است.

دارایدوپدالباچرخشدرخالفجهتیکدیگربرایدستیابیبهنتیجه
اختالطمطلوب

ایدهآلبرایمخلوطکردنمالت،خردهسنگ،چسب،رنگوغیره
دارایگیرُبکسدوسرعتهباقابلیتکنترلسرعت

مجهزبهموتورپرتوان1800واتی
مجهزبهدستهارگونومیDشکل
قابلیتتعویضآسانوسریعپدال

مشخصات فنی

315x220x895mm ابعادطولxعرضxارتفاع

220V ولتاژموتور

1800W توانموتور

0-450/0-790min-1 قابلیتتنظیمدوسرعت

570mm طولشفت

M14 سایزپیچاتصالمیلههمزن

مشخصات ظاهری

7.5/8.8kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

590x320x250mm ابعادبستهبندی

5907802901 کدمحصول

1

2

1

2

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت
راه

هم
م 

قال
ا

3

3

دستهDشکلارگونومی
گیرُبکسدوسرعته
تعویضسریعوآسانپدال

سرعت متغییر
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و  نقاشی کردن  دقیق  بسیار  نتایج  )بی باد(  هوا  از  عاری  تکنولوژی  بودن  دارا  با 
رنگ کردن را موجب می شود. دستگاهی ایده آل برای افراد مبتدی و حرفه ای برای 
انجام پروژه های کوچک و بزرگ با قابلیت استفاده برای گستره وسیعی از انواع 
انگشتی راحت و مجهز به  رنگ ها می باشد. این دستگاه به ضامن تفنگی چهار 

تنظیم کننده فشار جهت دستیابی به حداکثر کنترل است.

دارایموتوربرقی750واتباحداکثرفشار207بار
حداکثردبیجریانرنگخروجی1.1لیتربردقیقه

مجهزبهشلنگخیلیبلند7.6متری
مجهزبهمکشقویبرایدستیابیبهکاراییباالتر

ACS3000ACS3000
دستگاه پیستوله رنگ پاش

1

2

3

مجهزبهدستهحملبرایراحتیکاربر
مجهزبهتفنگیباضامن4انگشتیسبکوزن

تنظیمکنندهفشارپیوسته)ریگالتور(
دارایشلنگبلندبهطول7.6متر

1
2

3

4

4

مشخصات فنی

245x195x255mmارتفاعxعرضxابعادطول

حداکثرفشار207بار

1.1L/minحداکثردبیجریانخروجی

254-305mmپهنا)عرض(اسپری

220V/50Hzولتاژموتور

750Wتوانخروجیموتور

مشخصات ظاهری

8.3/9.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

295x285x420mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906002901

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب



کدمحصول:3906100701

روغنباعملکردطوالنیمدت
500میلیلیتر

به  دستگاه  این  شد.  خواهید  بی نیاز  برقی  شبکه  از  کامال  دستگاه  این  لطف  به 
سوکت 220 ولتی مجهز است که توانایی تامین برق بسیاری از لوازم را دارد. توان 
خروجی 700 واتی، آن را به دستگاهی ایده آل برای کمپپینگ، شکار و ماهیگیری 
که  می باشد  لیتری   4.2 مخزن  دارای  دستگاه  این  همچنین  است.  کرده  تبدیل 

باعث افزایش مدت زمان مصرف، قبل از نیاز به شارژ مجدد آن شده است.

مجهزبهموتور2زمانه،63سیسی
دارایحداکثرتوانخروجی700وات

توانخروجیموثر650وات
مجهزبهکنترلگرAVR)تنظیمکنندهولتاژ(کهباعثولتاژخروجیثابتمیشود.

دارایوزنسبکوقابلحمل)پرتابل(
مجهزبهسوکت220ولتدارایسوییچقطعکنبرقهنگامبروزباراضافی
دارایپایهالستیکیضدلرزش،دستهجهتحملدستگاهوهندلاستارت

SG1000
موتوربرق 700 وات

1

2

3

دارایوزنسبکوقابلحمل)پرتابل(
موتور2زمانه
پایهالستیکیضدلرزش

1
2

3

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

مشخصات فنی

تکسیلندر_موتوربنزینی2زمانه مدل

63cc ظرفیتسیلندرموتور

4.2L ظرفیتمخزن

مشخصات فنی_ژنراتور

650/700W توانموثرخروجی/حداکثرتوانخروجی

1x220V~ سوکت

50Hz ACفرکانس

هندلاستارت استارتدستگاه

مشخصات ظاهری

16.5/17.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

425x350x355mm ابعادبستهبندی

5906218901 کدمحصول

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب
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کدمحصول:3906100701

روغنباعملکردطوالنیمدت
500میلیلیتر

ژنراتوری  وات،   2800 توان  و حداکثر  196 سی سی  به ظرفیت  زمانه   4 موتور  با 
جنس  از  بدنه  می شود.  محسوب  ساخت و ساز  و  خانگی  مصارف  برای  قدرتمند 
استیل بادوام آن، همچنین دارا بودن چرخ و دسته لوالیی آن را به موتور برقی 
آن  لیتری   15 بنزین  مخزن  است.  کرده  تبدیل  گوناگون  مصارف  برای  پرتابل 

می تواند سوخت الزم برای استفاده در تمام طول روز را تامین کند.

موتوراستارتهندلیباتوان6.5اسببخار
موتوربنزینیقدرتمند4زمانهباظرفیت196سیسی

حداکثرتوانخروجی2800واتوتوانخروجیموثر2500وات
12برایشارژکردنباطری V DC220ویکاتصالvمجهزبهدواتصال

ساختهشدهازجنساستیلبادوامومجهزبهچرخودستهلوالیی
دارایمخزنبنزین15لیتریکهمیتواندسوختالزمبرای12ساعتراتامینکند.
مجهزبهسوییچقطعکنبرقهنگامبروزباراضافی،ولتمتروهشداردهنده

هنگامکمشدنروغن

راه
هم

م 
قال

ا

SG3200SG3200
موتور برق 2800 وات

1

1

2

2

دستهلوالیی)استاندارد(
چرخ)استاندارد(

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت

مشخصات فنی موتور
مدل تکسیلندر_موتوربنزینی4زمانه

حداکثرتوانموتور 6.5HP
ظرفیتموتور 196cc
نوعاستارت استارتهندلی

ظرفیتمخزن 15L
مصرفسوخت 0.6لیتردریکساعت

مشخصات فنی
ابعادطولxعرضxارتفاع 590x445x450mm

سیستمتنظیمولتاژ AVR-System
توانموثرخروجی/حداکثرتوانخروجی 2500/2800W

سوکت 2x220V~
ACفرکانس 50Hz

سوییچقطعکنبرقهنگامبروزباراضافی دارد
هشداردهندههنگامکمشدنروغن دارد

ولتمتر دارد

مشخصات ظاهری
وزنخالص/بههمراهبستهبندی 43/47kg

ابعادبستهبندی 605x445x450mm
کدمحصول 5906220903

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب



5500 وات، ژنراتوری  420 سی سی و حداکثر توان  4 زمانه به ظرفیت  با موتور 
جنس  از  بدنه  می شود.  محسوب  ساخت و ساز  و  خانگی  مصارف  برای  قدرتمند 
استیل بادوام، همچنین دارا بودن چرخ و دسته لوالیی آن را به موتور برقی پرتابل 
می تواند  آن  لیتری   25 بنزین  مخزن  است.  کرده  تبدیل  گوناگون  مصارف  برای 
سوخت الزم برای مدت 10 ساعت را تامین کند. همچنین سوکت 400 ولتی آن 

امکان اتصال دستگاه های سه فاز را برای کابر فراهم می کند.

موتوراستارتالکتریکیوهندلیباتوان15اسببخار
موتوربنزینیقدرتمند4زمانهباظرفیت420سیسی

حداکثرتوانخروجی5500واتوتوانخروجیموثر5000وات
12ولت V DC مجهزبهیکسوکت220ولت،یکسوکت400ولتویکسوکت

ساختهشدهازجنساستیلبادوامومجهزبهچرخودستهلوالیی
دارایمخزنبنزین25لیتریکهمیتواندسوختالزمرابرایمدتتقریبی

10ساعتتامینکند.
مجهزبهسوییچقطعکنبرقهنگامبروزباراضافی،ولتمتروهشداردهنده

هنگامکمشدنروغن

راه
هم

م 
قال

ا
SG7100
موتور برق 5500 وات

1

2

دستهلوالیی)استاندارد(
استارتالکتریکی

1

2

مشخصات فنی موتور
تکسیلندر_موتوربنزینی4زمانه مدل

15HP حداکثرتوانموتور
420cc ظرفیتموتور

استارتهندلی،الکتریکی نوعاستارت
25L ظرفیتمخزن

مشخصات فنی
720x665x610mm ابعادطولxعرضxارتفاع

AVR-System سیستمتنظیمولتاژ
5000/5500W توانخروجیحداکثر/موثر

1x220V~/1x400V سوکت
50Hz ACفرکانس
دارد سوییچقطعکنبرقهنگامبروزباراضافی
دارد هشداردهندههنگامکمشدنروغن
دارد ولتمتر

مشخصات ظاهری
85/89kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

815x560x560mm ابعادبستهبندی
5906219903 کدمحصول

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب
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استارتالکتریکی

پرتابل  دستـگاهی  چرخ،  و  دستـه  وات،   5000 قدرتمنـد  موتـور  به  مجهـز 
می شود.  محسوب  ساخت و ساز  و  کارگاه های  خانگی  مصارف  برای  چندمنظوره 
می کند،  تامین  را  برای چندین ساعت  الزم  آن، سوخت  لیتری   16 بنزین  مخزن 
همچنین سوکت 400 ولتی آن امکان اتصال سه فاز را برای کاربر فراهم کرده است.

موتوردیزلیبااستارتالکتریکی
حداکثرتوانخروجی5000وات

12ولتی V DCداراییکسوکت400ولت،2عددسوکت220ولتویکاتصال
دارایبدنهبادوام،دستهوچرخ
مجهزبهمخزنبنزین16لیتری

SG5200DSG5200D
موتور برق 5000 وات

مشخصات فنی موتور
مدل تکسیلندر_موتوربنزینی4زمانه

حداکثرتوانموتور 7.7HP
ظرفیتموتور 418cc
نوعاستارت استارتهندلی،الکتریکی

ظرفیتمخزنسوخت 16L
مصرفسوخت 1.43لیتردریکساعت

مشخصات فنی
ابعادطولxعرضxارتفاع 920x520x750mm

سیستمتنظیمولتاژ AVR-System
توانموثرخروجی/حداکثرتوانخروجی 4200/5000W

سوکت 2x220V~/1x400V
ACفرکانس 50Hz

سوییچقطعکنبرقهنگامبروزباراضافی دارد
هشداردهندههنگامکمشدنروغن دارد

ولتمتر دارد

مشخصات ظاهری
وزنخالص/بههمراهبستهبندی 148/160kg

ابعادبستهبندی 935x710x535mm
کدمحصول 5906222903

1

1

2

2

دسته)استاندارد(
چرخ)استاندارد(

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب



دیگر هراسی از قطع شدن برق نداشته باشید. به لطف تکنولوژی اینورتر آن که 
برای  می توان  ژنراتور  این  از  دارد،  را  یکنواختی  الکتریکی  جریان  ایجاد  توانایی 
دستگاه های حساس مانند لپ تاپ بدون هیچ مشکلی استفاده کرد. این دستگاه 
باعث عملکرد بدون صدای آن شده و  دارای ساختار عایق بسیار عالی است که 
توانایی تنظیم سرعت موتور و  برای آن  اکو در نظر گرفته شده  همچنین حالت 
افزایش بهره وری را سبب شده است. مجهز به چرخ های بزرگ و سته های تودوزی 

شده برای حمل آسان دستگاه می باشد.

مجهزبهسیستمکنترلگرAVR)تنظیمکنندهولتاژ(
دارایبدنهازجنساستیلبادوامبهمنظورحفاظتازاجزایاساسیدستگاه

مجهزبهموتوربنزینیباتوان5.1اسببخاروسیستمهندلاستارت
دارایعملکردباصدایکم

دارایحداکثرتوانخروجی3400وات
توانخروجیموثر2800وات

مجهزبهموتور4زمانهباقابلیتخنکشوندگیتوسطهوا
دارایمخزنسوخت7.8لیتری

صدای61دسیبلدرفاصله7متری

کدمحصول:3906100701

روغنباعملکردطوالنیمدت
500میلیلیتر

راه
هم
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ا
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یار
خت

ت ا
قا

عل
مت

SG3400i
موتور برق 3400 وات

1

2

3

4

4

5

5

DC 12 V

استارتالکتریکی
ژنراتورکمصدا
چرخ)استاندارد(
دسته)استاندارد(

1

2

3

مشخصات فنی موتور
موتوربنزینی4زمانهتکسیلندر مدل

5.1HP حداکثرتوانموتور
212cc ظرفیتموتور

استارتالکتریکیوهندلاستارت نوعاستارت
7.4L ظرفیتمخزن
2.1L/h مصرفسوخت

مشخصات فنی_ژنراتور
579x425x443mm ابعادطولxعرضxارتفاع

Inverter سیستمتنظیمولتاژ
2800/3400W توانموثرخروجی/حداکثرتوانخروجی
2x220V~ سوکت

50Hz ACفرکانس
دارد هشداردهندههنگامکمشدنروغن
دارد سوییچقطعکنبرقهنگامبروزباراضافی
دارد ولتمتر

مشخصات ظاهری
43.8kg/47kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

580x508x450mm ابعادبستهبندی
5906217901 کدمحصول

5

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب
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SG2000
0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب



به طور عمده برای تامین برق در شرایط اضطراری )قطع برق(، لوازم خانگی و ابزار 
برقی طراحی شده است. دستگاهی عالی برای مصارف خانگی عمومی و کمپینگ ها.

دارایحداکثرتوان2000واتوتوانموثر1600واتبرایتامینبرقلوازمبرقی
حساسوابزاربرقی

20برایشارژ V DC220ویکعددخروجی V-ACمجهزبهدوعددخروجی
کردنباطری

مجهزبهموتور4زمانه،105.6سیسی
دارایخاموشکنندهخودکاردستگاههنگامکمشدنسطحروغن
دارایابعادکوچکوسبکوزنبهمنظورحملآساندستگاه

دارایامواجسینوسیکهولتاژوتوانثابتیرابرایلوازمحساستامینمیکند.
صدایعملیاتیبسیارکم71دسیبل

کدمحصول:3906100701

روغنباعملکردطوالنیمدت
500میلیلیتر

ی
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت
SG2000
موتور برق 2000 وات

مشخصات فنی موتور
تکسیلندر_موتوربنزینی4زمانه مدل

2.86HP حداکثرتوانموتور
105.6cc ظرفیتموتور

هندلاستارت نوعاستارت
3.2L ظرفیتمخزن

1.07L/h مصرفسوخت

مشخصات فنی_ژنراتور
510x295x440mm ابعادطولxعرضxارتفاع

1600/2000W ابعادبستهبندی
2x220V~)AC(.1x12V)DC( سوکت

50Hz ACفرکانس
دارد سوییچقطعکنبرقهنگامبروزباراضافی
دارد هشداردهندههنگامکمشدنروغن

مشخصات ظاهری
21/23kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

550x315x460mm ابعادبستهبندی
5906208901 کدمحصول

0۵ ابزار ساخت و ساز و تخریب
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06 کمپرسورهای باد و ابزارهای باد

کیتهایکمپرسوربادقابلحمل)پرتابل(|کمپرسورهایباد|ابزارهایبادی)میخکوب،ُبکس،پیچگوشتیو...(
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الستیک  کردن  باد  نظیر  کاربردها  از  وسیعی  گستره  برای  جانبی  لوازم  به همراه 
باد  کمپرسور  این  می شود.  عرضه   ... و  تشک  قایق،  توپ،  دوچرخه،  و  خودرو 

دستگاهی ایده آل برای مصارف خانگی، خودرو و قایق است.

دارایساختاریسبکوقابلحمل)پرتابل(
ظرفیتهوایزیاد

حداکثرفشارهوایخروجی8بار
مجهزبهجایگاهبرایجمعکردنشلنگوکابلبرق

شاملتفنگبادکردن،نازلوسوزنبادکردنوهمچنینشلنگباکیفیتباالی
3متری

Air Force 2Air Force 2
کیت کمپرسور باد

1

2

موتور1100وات
8بار

1

2

مشخصات فنی

445x142x348mmارتفاعxعرضxابعادطول

حداکثرفشارعملیاتی8بار

180l/minدبیجریانخروجی

5mطولکابلبرق

3mطولشلنگ

3750min-1حداکثرسرعت

220Vولتاژموتور

1100Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

5.5/6kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

450x147x358mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906126901

راه
هم

م 
قال

ا

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



Air Force 3Air Force 3
کیت کمپرسور باد

1

2

موتور1100وات
8بار

راه
هم

م 
قال

ا

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد

آخرین مدل از سری کمپرسوهای AIR FORCE می باشد که قدرت موتور 1.5 اسب 
بخار و دبی هوای خروجی 180 لیتر بر دقیقه اش آن را به کمپرسوری بسیار قوی 
برای استفاده در منزل، خودرو، قایق و مصارف تفریحی تبدیل کرده است. عرضه 
این دستگاه به همراه کیت متعلقات کامل، چیزی برای تردید در انتخاب آن باقی 

نگذاشته است.

دارایطراحیجمعوجوروقابلحمل)پرتابل(
حداکثردبیهوایخروجی180لیتربردقیقه

مجهزبهپمپبدوننیازبهروغن
حداکثرفشارهوایخروجی8بار

دارایجایگاهبراینگهداریکابلومتعلقات
شاملکیتمتعلقاتکامل

مشخصات فنی

445x136x328mm ابعادطولxعرضxارتفاع

8بار حداکثرفشارعملیاتی

180l/min دبیجریانخروجی

3m طولکابلبرق

3m طولشلنگ

3750min-1 حداکثرسرعت

220V/50Hz ولتاژموتور

1100W توانورودی

مشخصات ظاهری

5.5/6kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

450x140x330mm ابعادبستهبندی

5906127901 کدمحصول

1

2

138
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Air Force 4Air Force 4
کیت کمپرسور باد

دبی  بخار،  اسب   1.5 قدرت  با  موتور  بودن  دارا  با  علی رغم ساختار جمع و جورش 
هوای خروجی 180 لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار هوای 8 بار یک دستگاه بسیار 
این  دارد.  را  خانگی  کاربردهای  تمام  انجام  برای  الزم  توان  که  است  قدرتمند 

کمپرسور به همراه کیت متعلقات 12 عددی عرضه می شود.

دارایطراحیجمعوجوروقابلحمل)پرتابل(
حداکثردبیهوایخروجی180لیتربردقیقه

مجهزبهپمپبدوننیازبهروغن
حداکثرفشارهوایخروجی8بار

دارایجایگاهبراینگهداریکابلومتعلقات
شاملکیتمتعلقاتکامل

راه
هم

م 
قال

ا

مشخصات فنی

445x136x328mmارتفاعxعرضxابعادطول

حداکثرفشارعملیاتی8بار

180l/minدبیجریانخروجی

3mطولکابلبرق

5mطولشلنگ

4300rpmحداکثرسرعت

220V/50Hzولتاژموتور

1100Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

5/5.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

450x140x330mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906137901

1

2

3

8بار
دسته

دارایمحفظهنگهداریمتعلقات

1

2

3

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



Air caseAir case
کمپرسور باد 2 لیتر

راه
هم

م 
قال

ا

مشخصات فنی

560x360x155mm ابعادطولxعرضxارتفاع

2L ظرفیتمخزن

8بار حداکثرفشارعملیاتی

180l/min دبیجریانخروجی

220V ولتاژموتور

1100W توانورودی

مشخصات ظاهری

8/9kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

565x365x168mm ابعادبستهبندی

5906118901 کدمحصول

1

2

2

8بار
موتور1100وات

بسیار کوچک و جمع و جور با قیمتی باور نکردنی! این کمپرسور مبتکرانه یکی از 
ضروری ترین ملزومات هر خانه و کارگاه کوچکی به شمار می آید.

دارایکیت12عددیمتعلقات
دارایساختارجمعوجوروقابلحمل)پرتابل(

وزنکمپرسورتنها8کیلوگرمبودهبهمنظورحملآسانبرایاستفادهدرمحل
دارایپمپبدونروغن،درنتیجهامکاننشتروغنونیازبهروغنکاریندارد.

دارایجایگاهبراینگهداریمتعلقات
مجهزبهتنظیمکنندهفشارنصبشدهرویشلنگ

ابزاریضروریبرایاردووبازیهایخارجازمنزلدرتعطیالت

1

2

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد
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دستگاهی بسیار قدرتمند که مجهز بودن آن به پمپ بدون روغن، مخزن هوا 6 
لیتری، موتور قدرتمند 1200 واتی و کیت متعلقات جامع، پاسخگوی طیف وسیعی 
از کاربردهای نیازمند کمپرسور هوا و حتی کاربردهای مختلف می باشد. همچنین 
وزن سبک 9.7 کیلوگرمی دستگاه و دسته ارگونومی آن باعث راحتی حمل و نقل 

دستگاه برای کاربر شده اند.

دارایوزنبسیارسبک9.7کیلوگرم
مجهزبهپمپباطولعمرباال)بادوام(

بدونروغنوعاریازهرگونهنشتیبهمنظورراحتیکاربر
دبیجریانهوایخروجی192لیتربردقیقه

مجهزبهموتورقدرتمند1200وات
دارایمخزنهوابهظرفیت6لیتر

حداکثرفشارعملیاتی8بار
شاملکیتمتعلقاتجامع

دارایدستهباطراحیارگونومیبرایافزایشراحتیکاربر
دارایپایههایایمنالستیکی

HC06HC06
کمپرسور باد 6 لیتر )پرتابل( 

راه
هم

م 
قال

ا

مشخصات فنی

355x345x305mmارتفاعxعرضxابعادطول

6Lظرفیتمخزن

حداکثرفشارعملیاتی8بار

192l/minدبیجریانخروجی

96dB)A(میزانصدا

220V/50Hzولتاژموتور

1200Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

9.7/11.2kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

395x370x375mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906132901

1

2

3

4

8بار
دسته

گیجفشارسنج
کوپلینگباامکانآزادسازیسریع

1

2

3

4

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



HC25oHC25o
کمپرسور باد 24 لیتر

راه
هم

م 
قال

ا

1

2

3

4

8بار
دسته
کوپلینگباامکانآزادسازیسریع
2عددگیجفشارسنج

یک کمپرسور بدون روغن و ایده آل که پاسخگوی تمام نیازهای شماست و امکان 
انجام گستره وسیعی از کارها از باد کردن تا منگنه کاری را برای شما فراهم می کند.

دارایساختاریجمعوجوروقابلحمل)پرتابل(
دارایمخزنهوای24لیتریبرایکارکردنمداومابزاربادی

مجهزبهپمپبدوننیازبهروغن
قابلیتاستفادهباگسترهوسیعیازابزارهایبادیشاملبادکنندههایالستیک،

تفنگبادپاشوموارددیگر
دارایقیمتیمقرونبهصرفه

دارای2گیجفشارسنجو2عددکوپلینگباامکانآزادسازیسریع
حداکثرفشارهوایخروجی8بار
مجهزبهکیتمتعلقات14تکه

1
2

3

4

مشخصات فنی

560x300x590mm ابعادطولxعرضxارتفاع

24L ظرفیتمخزن

8بار حداکثرفشارعملیاتی

165l/min دبیجریانخروجی

96dB)A( میزانصدا

220V~/50Hz ولتاژموتور

1100W توانورودی

مشخصات ظاهری

20/21.6kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

548x320x580mm ابعادبستهبندی

5906112904 کدمحصول

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد

4
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ایده آل برای مصـارف در کارهای سنگین و سبـک. این کمپرسـور مجهـز به چـرخ
می باشد که امکان حمل آسان و استفاده در محل را برای کاربر فراهم کرده است.

دارایمخزنهوای24لیتری
حداکثرفشارهوایخروجی8بار

دارایپمپروغنی
مجهزبهچرخبرایحملآساندستگاه

HC26HC26
کمپرسور باد 24 لیتر

مشخصات فنی

560x310x570mmارتفاعxعرضxابعادطول

24Lظرفیتمخزن

حداکثرفشارعملیاتی8بار

220l/minدبیجریانخروجی

93dB)A(میزانصدا

220V/50Hzولتاژموتور

1500Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

21/23kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

580x250x580mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906135901

1

2

3

4

5

8بار
دسته

گیجفشارسنج
کوپلینگباامکانآزادسازیسریع

چرخهایاستاندارد

1
2

3
4

5

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



HC54HC54
کمپرسور باد 50 لیتر

مشخصات فنی

710x410x680mm ابعادطولxعرضxارتفاع

50L ظرفیتمخزن

8بار حداکثرفشارعملیاتی

220l/min دبیجریانخروجی

97dB)A( میزانصدا

220V~/50Hz ولتاژموتور

1500W توانورودی

مشخصات ظاهری

32/33kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

760x325x655mm ابعادبستهبندی

5906103901 کدمحصول

1

2

3

4

5

8بار
دسته
کوپلینگباامکانآزادسازیسریع
2عددگیجفشارسنج
چرخهایاستاندارد

دارای طراحی ساده بوده و به کاربران نیمه حرفه ای و مبتدی توصیه می شود. در 
واقع این کمپرسور ترکیبی از کیفیت باال، امنیت و کارایی قابل اعتماد در کنار قیمتی 

مقرون به صرفه است.

دارایساختاریجمعوجوروقابلحمل)پرتابل(
دارایمخزنهوای50لیتریبرایکارکردنمداومابزاربادی

قابلیتاستفادهباگسترهوسیعیازابزارهایبادیشاملبادکنندههایالستیک،
تفنگبادپاشوموارددیگر

دارایپمپروغنی
دارایگیجفشارسنجوکوپلینگباامکانآزادسازیسریع

حداکثرفشارهوایخروجی8بار
دارایشیریکطرفه

مجهزبهچرخبرایحملآساندستگاه

1

2

3

4

5

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد
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ایده آل برای افراد مبتدی و نیمه حرفه ای که در واقع ترکیبی از عملکرد عالی، ایمنی
و قیمتی رقابتی را به آنها عرضه می کند.

مجهزبهمخزنهوا50لیتری
دارایموتورقدرتمند1500وات

دارایگیجفشارسنجوکوپلینگباامکانآزادسازیسریع
حداکثرفشارهوایخروجی10بار

مجهزبهچرخبرایحملآساندستگاه
شاملروغنباعملکردطوالنیمدت280میلیلیتر

HC60HC60
کمپرسور باد 50 لیتر

مشخصات فنی

730x355x655mmارتفاعxعرضxابعادطول

50Lظرفیتمخزن

حداکثرفشارعملیاتی10بار

225l/minدبیجریانخروجی

97dB)A(میزانصدا

220V~/50Hzولتاژموتور

1500Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

26/28kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

745x330x640mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906128901

1

1

2

2

3

3

4

4

10بار
دسته

کوپلینگباامکانآزادسازیسریع
چرخهایاستاندارد

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



HC52dcHC52dc
کمپرسور باد 2 سیلندر 50 لیتر

مشخصات فنی

865x370x685mm ابعادطولxعرضxارتفاع

50L ظرفیتمخزن

8بار حداکثرفشارعملیاتی

412l/min دبیجریانخروجی

97dB)A( میزانصدا

220V ولتاژموتور

2200W توانورودی

مشخصات ظاهری

40/44.8kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

940x385x710mm ابعادبستهبندی

5906101901 کدمحصول

ترکیبی از عملکرد عالی، ایمنی و قیمتی رقابتی را به کاربران خود عرضه می کند.

کمپرسوریقدرتمندباساختاریجمعوجورودبیهوایخروجی412لیتربردقیقه
حداکثرفشارهوایخروجی8بار

دارایعملکردتوسطهدایتمستقیمموتورباقدرت3اسببخار
دارایمخزنهوا50لیتریباتواناییشارژمجددبسیارسریع

مجهزبه2سیلنـدرجهتتضمیـنظرفیتهوایورودیوپرشـدنسریـعمخزن
قابلیتاستفادهباگسترهوسیعیازابزارهایبادی

دارای2گیجفشارسنجو2عددکوپلینگباامکانآزادسازیسریع
مجهزبهچرخودستگیرهبرایحملآسانکمپرسور

1

2

3

4

5

8بار
دسته
2عددگیجفشارسنج
2کوپلینگباامکانآزادسازیسریع
چرخهایاستاندارد

1

2

3

4

5

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد
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ترکیبی از عملکرد عالی، ایمنی و قیمتی رقابتی را به کاربران خود عرضه می کند. 
ابعاد متوسط این کمپرسور آن را به دستگاهی ایده آل برای اکثر کارگاه ها، گاراژها 

و کارگاه های نجاری تبدیل کرده است.

کمپرسوریقدرتمندباساختاریجمعوجورودبیهوایخروجی412لیتربردقیقه
حداکثرفشارهوایخروجی10بار

دارایعملکردتوسطهدایتمستقیمموتورباقدرت3اسببخار
دارایمخزنهوا50لیتریباتواناییشارژمجددبسیارسریع

مجهزبه2سیلندرجهتتضمینظرفیتهوایورودیوپرشدنسریعمخزن
قابلیتاستفادهباگسترهوسیعیازابزارهایبادی

دارای2گیجفشارسنجو2عددکوپلینگباامکانآزادسازیسریع
مجهزبهچرخودستگیرهبرایحملآسانکمپرسور

HC53dcHC53dc
کمپرسور باد 2 سیلندر 50 لیتر

مشخصات فنی

910x415x680mmارتفاعxعرضxابعادطول

50Lظرفیتمخزن

حداکثرفشارعملیاتی10بار

412l/minدبیجریانخروجی

97dB)A(میزانصدا

220Vولتاژموتور

2200Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

44.5/45.8kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

925x385x690mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906102901

1

2

3

4

10بار
دسته

2عددکوپلینگباامکانآزادسازیسریع
چرخهایاستاندارد

1

2

3

4

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



HC100dc / HC120dcHC100dc / HC120dc
کمپرسور باد 100 لیتر

HC120dcHC120dcمشخصات فنی
1070x490x815mmارتفاعxعرضxابعادطول

100Lظرفیتمخزن

حداکثرفشارعملیاتی10بار

412l/minدبیجریانخروجی

93dB)A(میزانصدا

220Vولتاژموتور

2200Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

50/57kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

1085x385x810mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906120905

مشخصات فنی HC100dcHC100dc
1070x490x815mm ابعادطولxعرضxارتفاع

100L ظرفیتمخزن

8بار حداکثرفشارعملیاتی

412l/min دبیجریانخروجی

93dB)A( میزانصدا

220V ولتاژموتور

2200W توانورودی

مشخصات ظاهری

50/57kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

1085x385x810mm ابعادبستهبندی

5906120901 کدمحصول

قدرتمند که توان الزم برای انجام همه کارهای میخکوبی و نیز قابلیت نصب به اکثر 
ابزارهای بادی را دارد.

دستگاهیایدهآلبرایاکثرکارگاهها،گاراژهاوکارگاههاینجاری
کمپرسوریقدرتمندباساختاریجمعوجورودبیهوایخروجی412لیتربردقیقه

HC120DCو10باردرHC100 DCحداکثرفشارهوایخروجی8باردر
مجهزبهموتورباقدرت3اسببخار

دارایمخزنهوا100لیتریباتواناییشارژمجددبسیارسریع
مجهزبه2سیلندرجهتتضمینظرفیتهوایورودیوپرشدنسریعمخزن

قابلیتاستفادهباگسترهوسیعیازابزارهایبادی
دارایگیجفشارسنـجبرایتنظیـمفشـارهـوایموردنیـازوکوپلینگباامکان

آزادسازیسریع
مجهزبهچرخودستگیرهبرایحملآسانکمپرسور

مجهزبهچرخهایبادیبرایعملکردآسانتر

1

2

3

دسته
2عددگیجفشارسنج
چرخهایاستاندارد

1

2

3

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد
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 عالی برای فعالیت های تفریحی و حرفه ای در گاراژهای شخصی یا برای محل 
کار. این دستگاه دارای موتور دو سیلندر بدون روغن و عاری از نشتی می باشد 
که طول عمر باال دستگاه را برای تمام کاربردها تضمین می کند. همچنین این 

کمپرسور به پایه ضد لرزش به منظور عملکرد بدون صدا و نیز چرخ برای سهولت 
در حمل آن مجهز شده است.

کمپرسوریقدرتمندبادبیهوایخروجی322لیتربردقیقه
مجهزبهپمپباطولعمرباال)بادوام(

بدونروغنوعاریازنشتیبرایافزایشطولعمردستگاه
HC105DCو10باردرHC104DCحداکثرفشارهوایخروجی8باردر

دارایموتورقدرتمندباتوان2.5اسببخار
مجهزبه2سیلندرجهتتضمیـنظرفیتهوایورودیوپرشـدنسریـعمخزن

دارایگیجفشارسنجبرایتنظیمفشارهوایموردنیاز
دارایمخزنهواباظرفیت100لیتر

مجهزبهچرخبرایجابهجاکردنآساندستگاه
دارایپایههایضدلرزش

مجهزبه2عددکوپلینـگباامکانآزادسـازیسریعکهامکاناستـفادههمزمان
برای2ابزاربادیرابهکاربرمیدهد.

HC104DC / HC105DC
کمپرسور باد 2 سیلندر حرفه ای

مشخصات فنی HC104dc
1050x420x850mm ابعادطولxعرضxارتفاع

100L ظرفیتمخزن

8بار حداکثرفشارعملیاتی

322l/min دبیجریانخروجی

97dB)A( میزانصدا

220V ولتاژموتور

1800W توانورودی

مشخصات ظاهری

45/50kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

1085x390x820mm ابعادبستهبندی

5906133901 کدمحصول

HC105DCمشخصات فنی
1050x420x820mmارتفاعxعرضxابعادطول

100Lظرفیتمخزن

حداکثرفشارعملیاتی10بار

322l/minدبیجریانخروجی

97dB)A(میزانصدا

220Vولتاژموتور

1800Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

51/56kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

1085x390x820mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906134901

1

1

2

2

3

3

دسته
2عددکوپلینگباامکانآزادسازیسریع

چرخهایاستاندارد

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



HC550TCHC550TC
کمپرسور باد 3 سیلندر
این دستگاه تسمه ای است که با دارا بودن ویژگی های برجسته ای همچون موتور 
هوای  فشار  و  دقیقه  بر  لیتر   550 خروجی  هوای  دبی  بخار،  اسب   3 قدرت  با 
انجام سخت ترین چالش ها طراحی شده است. دستگاهی  برای  بار   10 عملیاتی 

ایده آل برای افراد عالقه مند به کارهای نجاری و صنعتگران.

کمپرسوریقدرتمندبادبیهوایخروجی550لیتربردقیقه
مجهزبهموتورالقاییبانرخبهرهوریبسیارباال

فشارهوایخروجی10بار
مجهزبه3سیلندرجهتتضمینظرفیتهوایورودیوپرشدنسریعمخزن

دارایگیـجفشارسنجبـرایتنظیـمفشارهـوایموردنیـازوکوپلینگباامکان
آزادسازیسریع

دارایمخزنهواباظرفیت100لیتر
مجهزبهچرخبرایجابهجاکردنآساندستگاه

دارایپایههایضدلرزش
مجهزبهکوپلینگباامکانآزادسازیسریعکهامکاناستفادههمزمانبرای2ابزار

بادیرابهکاربرمیدهد.

مشخصات فنی

1000x420x870mm ابعادطولxعرضxارتفاع

100L ظرفیتمخزن

10بار حداکثرفشارعملیاتی

550l/min دبیجریانخروجی

97dB)A( میزانصدا

220V ولتاژموتور

2200W توانورودی

مشخصات ظاهری

74/80kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

1070x380x860mm ابعادبستهبندی

5906136901 کدمحصول

1

1

2

2

3

4

4

5

5

3

دسته
2گیجفشارسنج
کوپلینگباامکانآزادسازیسریع
10بار
چرخهایاستاندارد

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد
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با ساختار فوق العاده جمع و جور و قابل حمل )پرتابل( برای استفاده در کارگاه هایی 
با فضای کوچک.

دارایمخزنهواباظرفیت24لیتر
قابلیتاستفادهباگسترهوسیعیازابزارهایبادیشاملبادکنندههایالستیک،

تفنگبادپاشوموارددیگر
مجهزبهپمپباطولعمرباال)بادوام(

بدونروغنوعاریازنشتیبرایافزایشطولعمردستگاه
دارایگیجفشـارسنجبرایتنظیـمفشارهوایموردنیـازوکوپلینگباامـکان

آزادسازیسریع
فشارهوایخروجی10بار

مشخصات فنی

340x305x660mmارتفاعxعرضxابعادطول

24Lظرفیتمخزن

حداکثرفشارعملیاتی10بار

180l/minدبیجریانخروجی

95dB)A(میزانصدا

220V~/50Hzولتاژموتور

1500Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

16.2/17.7kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

345x325x665mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906117901

HC24V
کمپرسور باد ایستاده 24 لیتر

1

1

2

2

3

3

4

4

دسته
کوپلینگباامکانآزادسازیسریع

گیجفشارسنج
10بار

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



کمپرسور باد ایستاده 50 لیتر
HC51V

طراحی  است.  کاری  منگنه  و  کردن  باد  کارهای  انجام  برای  ایده آل  دستگاهی 
کوچک  فضاهای  برای  مناسب  دستگاهی  به  را  آن  کم،  قطر  نیز  و  بلند  عمودی، 
تبدیل کرده است. این کمپرسور به افراد مبتدی و نیمه حرفه ای پیشنهاد می شود.

دارایمخزنهواباظرفیت50لیتر
قابلیتاستفادهباگسترهوسیعیازابزارهایبادیشاملبادکنندههای

الستیک،تفنگبادپاشوموارددیگر
مجهزبهپمپباطولعمرباال)بادوام(

بدونروغنوعاریازنشتیبرایافزایشطولعمردستگاه
دارایگیجفشارسنجبرایتنظیمفشارهوایموردنیازو2عددکوپلینگبا

امکانآزادسازیسریع
فشارهوایخروجی10بار

دارایشیریکطرفه
مجهزبهدستهبرایحملدستگاه

مشخصات فنی

355x345x980mm ابعادطولxعرضxارتفاع

50L ظرفیتمخزن

10بار حداکثرفشارعملیاتی

220l/min دبیجریانخروجی

97dB)A( میزانصدا

220V ولتاژموتور

1500W توانورودی

مشخصات ظاهری

22.5/24.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

345x325x1030mm ابعادبستهبندی

5906125901 کدمحصول

1

2

3

3

4

4

دسته
2عددکوپلینگباامکانآزادسازیسریع
10بار
چرخهایاستاندارد

1
2

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد
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در عین حال بی صدا! با ظرفیت هوا 24 لیتر و دبی جریان خروجی 230 لیتر بر 
دقیقه که توان انجام تمام کارهای خانگی را دارد. موتور با قدرت 1.5 اسب بخاری 
آن نویزی با بسامد 60 دسی بل معادل صدای مکالمات معمولی ایجاد می کند 
که آن را به کمپرسوری ایده آل برای استفاده در محیط هایی با محدودیت ایجاد 

صدا تبدیل کرده است.

دارایمخزنهواباظرفیت50لیتر
قابلیتاستفادهباگسترهوسیعیازابزارهایبادیشاملبادکنندههایالستیک،

تفنگبادپاشوموارددیگر
مجهزبهپمپباطولعمرباال)بادوام(

بدونروغنوعاریازنشتیبرایافزایشطولعمردستگاه
دارایگیجفشارسنجبرایتنظیمفشارهوایموردنیازو2عددکوپلینگباامکان

آزادسازیسریع
فشارهوایخروجی8بار

دارایشیریکطرفه
مجهزبهدستهبرایحملدستگاه

مشخصات فنی

550x240x565mmارتفاعxعرضxابعادطول

24Lظرفیتمخزن

حداکثرفشارعملیاتی8بار

230l/minدبیجریانخروجی

میزانصداتقریباA(dB60()درفاصله7متری(

220V~/50Hzولتاژموتور

1100Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

21/23kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

565x250x570mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906140901

HC25Si
کمپرسور دو سیلندر سوپر سایلنت 24 لیتر

1

2

3

4

5

6

5

دسته
2عددکوپلینگباامکانآزادسازیسریع

2عددگیجفشارسنج
دوسیلندر

8بار
چرخهایاستاندارد

1

2
3

4

6

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد



HC51Si
کمپرسور دو سیلندر سوپر سایلنت 50 لیتر

از  بسیاری  با  رویارویی  توان  وات،   1500 موتور  قدرت  و  بار   8 عملیاتی  فشار  با 
چالش های بزرگ را برای کاربر میسر می سازد. تجهیز کمپرسور به 2 عدد کوپلینگ 
روند  در  تسریع  باعث  است،  شده  متصل  مجزا  سنج  فشار  گیج  به  یک  هر  که 

تعویض دستگاه ها می شود.

کمپرسورسوپرسایلنت،مجهزبهموتورالکتریکی1500وات
ظرفیتمخزن50لیتربادبیجریانهوایخروجی300لیتربردقیقه

حداکثرفشارعملیاتی8بار
دارایپمپبدونروغن

کمپرسوریباحداقلنیازبهتعمیراتوسرویسهاینگهداری
دارایپایههایالستیکیبدونلغزشجهتعملکردبهتر

مجهزبه2عددکوپلینگوگیجفشارسنجمجزابرایتسریعبخشیدنبهتعویض
دستگاهها

دارایچرخهایبزرگبهقطر175میلیمترودستهبرایحملونقلآسانترکمپرسور

مشخصات فنی

730x300x620mm ابعادطولxعرضxارتفاع

50L ظرفیتمخزن

8بار حداکثرفشارعملیاتی

300l/min دبیجریانخروجی

تقریباA(dB60()درفاصله7متری( میزانصدا

220V~/50Hz ولتاژموتور

1500W توانورودی

مشخصات ظاهری

28/30kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

740x330x650mm ابعادبستهبندی

5906141901 کدمحصول

1

2

3

4

5

6

دسته
2عددکوپلینگباامکانآزادسازیسریع
2عددگیجفشارسنج
دوسیلندر
8بار
چرخهایاستاندارد

1

2
3

4

5

6

0۶ کمپرسورهای باد و ابزارهای باد
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7906100711کدمحصول

برای افزایش عملکرد و ایمنی در گاراژها و کارگاه های حرفه ای:شلنگالستیکیباکیفیتباال|قطرشفتداخلی8میلیمتر|قابلیتتحملفشارهایعملیاتیتا10بار/145PSIتوضیحات

3906100701کدمحصول

روغنباطولعمرباال5W-40توضیحات
500میلیلیتر

79061007227906100725کدمحصول

توضیحات

امکان اتصال چندین ابزار بادی را به یک خروجی فراهم می کند.

کوپلینگ 2 راهه
دارایوزنیبسیارسبکوبادوامازجنسآلومینیوم

دارایطولعمروعملکردینرمترازکوپلینگهایاستاندارد

کوپلینگ 4 راهه
دارایوزنیبسیارسبکوبادوامازجنسآلومینیوم

دارایطولعمروعملکردینرمترازکوپلینگهایاستاندارد

متعلقات کمپرسورهای باد +

شلنگ جریان هوا، 15 متر، الستیکی

روغن با عملکرد، طوالنی مدت

اسپلیتر کوپلینگ با امکان آزادسازی سریع 



+ابزارهای بادی

کدمحصول 7906100716

توضیحات
91PSIدستگاهی ایده آل برای برش ورقه های فلزی، کندن سرسخت ترین اتصاالت و انجام کار های تخریب جزئی:4500ضربهدردقیقه|حداقلفشارهوایعملیاتی
|متوسطدبیمصرفهوا:79.2لیتربردقیقه|دارایبدنهفلزیپولیششدهودستهالستیکیمحافظ|کیتآنشامل5عددقلموروغنمیباشد.|دارای

BMCکیف
)6.3بار(

کدمحصول 7906100714

توضیحات
ایندستگاهباساختارجمعوجور،وزنسبکوقابلیتچپگردوراستگردبودندستگاهیایدهآلبرایمصرفدرکارگاهها،گاراژهاویاکارخانههامحسوبمیشود.
استفادهراحتازسوییچچپگردوراستگرد|دارایدستهباطراحیجمعوجور|حداقلفشارهوایعملیاتی91PSI            |میانگینمصرفهوا:141لیتربردقیقه

BMCونگهدارندهمته،روانکننده،روغن،آچاروسهنظام|دارایکیفCrV6عددسریپیچگوشتی،
)6.3بار(

HSSشامل10عددمته

کیت دریل بادی، سه نظام آچاری

کیت چکش بادی
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ابزارهای بادی+

7906100717کدمحصول

توضیحات
دستگاهی ایده آل برای انجام کارهای مونتاژ عمومی و سایر کاربردهای کارگاهی: سرعت7000دوربردقیقهیآنهموارهقدرتباالییرابرایکارهایبازوبستهکردن
فراهممیکند|دارایگشتاورعملیاتی312نیوتونمتر|متوسطدبیمصرفهوا:141لیتربردقیقه|دارایسوییچچپگرد/راستگردبایکدستبهمنظورتعویض

BMCسریعوآسان|کیتشاملآچارضربهای،10عددسوکت1/2اینچ،مبدل،روانکنندهوروغنمیباشد.|دارایکیف

7906100715کدمحصول

توضیحات
دستگاهمنگنه/میخکوبباکاربریآسانکهعلیرغموزنسبک،کاراییبسیارباالییبرایطیفوسیعیازکاربردهادارد:سایزمیخ:50-15میلیمتروگیج18|سایز
منگنه:40-16میلیمتر|میزانمصرفهوابهازایهرشلیک:1.5لیتر|کاربریآسان|دارایپورتخروجیهواباقابلیتتنظیم°360|کیتشامل1000عددمیخ،

BMC1000عددمنگنه،آچارآلن،عینکایمنیوروغنمیباشد|دارایکیف

7906100718کدمحصول

توضیحات
ابزار همه کاره فوق العاده برای مصارف کارگاهی و خودرو:دارایگشتاور68نیوتونمترکهتوانبازوبستهکردنسرسختتریناتصاالترادارد|دبیمصرفهوا:
77لیتربردقیقه|قرارگیریسوییچچپگردوراستگرددرجاییبادسترسیآسانجهتتسریعدرتعویض|اینکیتبههمراه7عددُبکس1/2اینچباسایزهای

متفاوت،1عددمبدل1/2اینچ،1عددرابطUشکل،3عددمته،1عددبیتهلدر)نگهدارندهمته(وظرفروغنعرضهمیشود.

ُبکس بادی "1/2

میخکوب و منگنه کوب بادی

کیت ُبکس جغجغه بادی "1/2
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+ابزارهای بادی

کدمحصول 7906100719

توضیحات

امکان دستیابی به پرداختی کامال هموار و عاری از هرگونه خراش روی سطوح مختلف را برای شما فراهم می کند | حداقلفشارهوا6.3بار|دارایحداکثرسرعت
عملیاتی10000دوربردقیقه|متوسطدبیمصرفهوا:93.4لیتربردقیقه|مناسببرایصفحههایسنبادهبهقطر150میلیمتر|دارایبدنهازجنسآلومینیوم
تقویتشدهبهمنظورافزایشاستحکامدستگاه|کیتشامل1عددظرفروغن،1عددپدسنبادهولکرو)چسبی(150میلیمتر،1عددنوارکویل)نوارغبارگیر(،1عدد

دنبالهکوپلینگو5عددسنبادهکاغذی150میلیمترمیباشد.

سنباده زن گرد بادی 

کدمحصول 7906100721

توضیحات انتخابی عالی برای پرداخت مجدد اتوماتیک و تولیدی ها:میزاندبیهوایمصرفی:205-120لیتربردقیقه|فشارهوایعملیاتی:3.5-2بار|دارایمخزنرنگبا
ظرفیت600میلیلیتر|مجهزبهدکمههایتنظیمکنندههوا،مایعوالگویاسپری

پیستوله بادی
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3906101704کدمحصول

توضیحات
اینکیتشامل5عددازابزارهایکارگاهیبسیارکاربردیبرایاستفادهبههمراهکمپرسورهایبادمیباشد:پیستولهتفنگیرنگپاشبادی-مناسببرایاستفادهدر
کاربردهاینقاشی|پیستولهتفنگیبادیدارایمخزنازجنساستیل-جهتاستفادهبرایکاربردهایتمیزکردنوچربیزدایی|بادسنجتایر-دارایمحافظگیجالستیکی،
گیجدارایدومقیاساندازهگیریفشارباد)بار/PSI(وپنچرگیر|بادپاشبرایتمیزکردنوکاربردهایخشک|شاملشلنگفنریبهطول5مترجهتسهولتدراتصال

7906100724کدمحصول

شامل3عددمتعلقاتمتناسبباتمامکمپرسورهایباد:فشارسنجبادالستیکخودرو-دارایمحافظگیجالستیکی،گیجدارایدومقیاساندازهگیریفشارباد)بار/PSI(توضیحات
وپنچرگیر|شامل3عددنازلبادزن

7906100720کدمحصول

توضیحات
دستگاهی ایده آل برای از بین بردن لکه های زنگ زدگی و تمیز کردن بسیاری از دیگر مناطق: حداقلفشارعملیاتی4-3بار|متوسطدبیمصرفهوا:113لیتر
بردقیقه|مجهزبهکیسهکهبهطورخودکارموادساییدهشدهراجمعمیکند|کیتشامل4عددنازل،یکعددبطریحاوی0.5کیلوگرمشنو1عددکیسه

جمعآوریبرادهسفیدرنگمیباشد.

پیستوله ماسه پاش )سند بالست( بادی

ست ابزار بادی شپخ 5 تیکه:
درجه باد
بادپاش

رنگ پاش
شلنگ فنری

ست ابزار بادی شپخ 5 تیکه:
درجه باد

 شلنگ فنری و ...

ابزارهای بادی+



کدمحصول 7906100710

توضیحات کیتمناسببرایکاربردهایچندگانه:بادپاش،بادکننده،بادسنجوشلنگ:بادکنندهالستیکخودرو-دارایمحافظگیجالستیکی،گیجدارایدومقیاساندازهگیری
فشارباد)بار/PSI(وپنچرگیر|بادپاشبرایتمیزکردنوکاربردهایخشک|شامل11عددمتعلقاتگوناگون)شلنگ،نازلهاو...(

کدمحصول 7906100723

توضیحات

کیتیفوقالعادهمتناسببانیازهایکاربرانحرفهایومصارفشخصی.اینکیتشامل5عددازابزارهایکارگاهیبسیارکاربردیبرایاستفادهبههمراهکمپرسورهای
بادونازلهامیباشد:پیستولهتفنگیرنگپاشبادی-مناسببرایاستفادهدرکاربردهاینقاشی|پیستولهتفنگیبادیدارایمخزنازجنساستیل-جهتاستفاده
برایکاربردهایتمیزکردنوچربیزدایی|بادسنجتایر-دارایمحافظگیجالستیکی،گیجدارایدومقیاساندازهگیریفشارباد)بار/PSI(وپنچرگیر|بادپاشبرای

تمیزکردنوکاربردهایخشک|شاملشلنگفنریبهطول5مترجهتسهولتدراتصال|شامل3عددنازلبادزن

کدمحصول 7906100736

توضیحات سرتفنگیبادکردنالستیکبههمراهبادسنجدیجیتالی:تفنگبادالستیکبافشارسنجدیجیتالی|باقابلیتتنظیمواحدهایفشار|فشارسنجدیجیتالیباپوسته
پالستیکی|قابلیتتغییرواحدهایفشاربهیکیازbar, MPa, kg/cm2, PSI|بهلطفنمایشگردیجیتالیمقدارفشاربهآسانیقابلخواندناست

+ابزارهای بادی

تفنگ باد الستیک با نمایشگر دیجیتالی

ست ابزار بادی شپخ 13 تیکه:
بادپاش
درجه باد و ...

ست ابزار بادی شپخ 8 تیکه:
بادپاش
رنگ پاش
شلنگ فنری
درجه باد و ...
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AERO2 SPADE

0۶ ابزارهای بادی



حداقلخستگیبرایکاربر
دستیابیبهخروجیبیشترنسبتبهعملیاتحفاریدستی

دارایچندینکاربرد
نرخبهرهوریباالعلیرغمنیازبهکمپرسوربامصرفپایین:به
کمپرسوربادبیهوایخروجی160لیتربردقیـقه)کمپرسوربا

توان2اسببخار(نیازدارد.

بیل )از جنس فوالد آهنگری شده(:ابزاریکارآمدبرایقطعریشهدرختو
حفاریدرمناطقیحاویریشهدرخت.

تیغه تراش تخت: ابزاریایدهآلبرایکندنرنگ،جوهر،مشمعکفاتاق
وترکیباتچسبیمیباشد.

دیوار کاشی و گچ کندن برای تخریب ابزار میلی متر(:   60( پهن  قلم های 
مورداستفادهقرارمیگیرد.

قلم تخت )25 میلی متر(: ازایننوعقلماغلببهمنظورحفاریطرحکلی
کانالهااستفادهمیشود.

ایننوعقلمدروهلهاولبرایبتناستفادهمیشود. قلم های نوک تیز: 
نوکتیزاینقلمهانسبتبهلبهآنسببایجادبرش)شکاف(بهتردرون

بتنمیشود.

راه
هم

م 
قال

ا

۵ در 1     قلمهایپهن     قلمنوکتیز
بیل   قلمتراشتخت    قلمتخت

ار 
ابز

ی 
ایا

مز
AERO2 SPADE
ابزار همه کاره بادی

ابزار همه کاره بادی  را بوسیله  از این پس کارهای محوطه سازی سبک و حفاری 
کاربران خانگی، محوطه سازان و مصارف  برای  ایده آل  ابزاری  انجام دهید.  شپخ 

ساختمان سازی سبک.

دارایساختاریجمعوجـورکهامـکاندستیابیبهمناطقیبادسترسیسخترا
میسرکردهاست.

مجهزبهدستهالستیکیدفعکنندهلرزش
قابلیتتعویضآسانوسریعابزار
حداقلفشارهوایعملیاتی6.3بار

دارایبیلازجنسفوالدآهنگریشده

مشخصات فنی

820x360x75mm ابعادطولxعرضxارتفاع

6.3بار حداقلفشارعملیاتی

280l/min حداکثردبیجریانورودی

مشخصات ظاهری

9.6/11kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

835x375x70mm ابعادبستهبندی

5909601900 کدمحصول

کمپرسورهای پیشنهادی

کمپرسور24لیتری کارهایحفاریجزئی

کمپرسور50لیتری کارهایحفارینیمهسنگینوکندنریشهدرختان

کمپرسور100لیتری کارهایحفاریسنگینوخردکردن

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

0۶ ابزارهای بادی
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07 ابزار کارگاهی

اینورترهایجوشکاری|جکپالتدستی|جعبهطبقاتیابزارکارگاهی
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کالهجوشکاریاتوماتیکشپخ،دستگاهی
به نیاز بدون و ایمنی حفظ برای ایدهآل
کاله این داخلی سنسورهای است. دست
تشخیص را جرقه و نور افزایش بالفاصله
دادهودرزمانبسیارکم)میلیثانیه(رنگ

شیشهراتیرهمیکنند.

کدمحصول:7906602701

دستگاهی ایده آل برای مصرف در کارگاه های شخصی که قابلیت کنترل جریان از 
10 تا 130 آمپر را دارد و امکان تنظیم توان الزم برای انجام کارهای مختلف را به 

کاربر می دهد.

دارایساختاریفوقالعادهجمعوجور،مجهزبهتکنولوژیاینورترکهباعثافزایش
طولعمردستگاهمیشود.

حستجربهجوشکاریبسیارنرم
قابلیتجوشفوالدضدزنگ،فوالدآلیاژیوغیرآلیاژیوچدن

دارایولومArc Forceجریانوولتاژجوشکاریکهعملکردیکنواخترادرتمام
بازهکارسببمیشود.

مجهزبهسیستمافزایشولتاژگیرندهتوسطعملکردHOT STARTکهباعثجریان
ARCثابتمیشود.

دارایمحافظایمنیدربرابرافزایشحرارتکهتوسطقطعکنترموستیکوچراغ
هشدارعملمیکند.

مجهـزبهسیستمفنخنککنندهکهاجـازهکارکردنطوالنیمدترابرایکاربـر
فراهممیکند.

شاملالکترود،چکشخردکنبههمراهبرسسیمی،شیلدجوشکاریوبندشانه

الکترودجوشکاری
25عدد
کدمحصول:7906618701

راه
هم

م 
قال

ا
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یار
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د 
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مشخصات فنی

280x120x200mmارتفاعxعرضxابعادطول

1.6-3.2mmضخامتالکترود

10-130Aجریانجوشکاری

85Vولتاژدرحالتبیباری

220V~/50Hzولتاژورودی

مشخصات ظاهری

5.2/6kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

380x175x240mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906602903

WSE1000
اینورتر جوش کاری 130 آمپر

07 ابزار کارگاهی
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WSE1100
اینورتر جوش کاری 160 آمپر

07 ابزار کارگاهی

کدمحصول:7906618701

با وزن بسیار کم و پرتابل دستگاهی ایده آل برای مصرف در کارگاه های شخصی 
است که قابلیت کنترل جریان از 20 تا 160 آمپر را دارد و امکان تنظیم توان الزم 

برای انجام کارهای مختلف را به کاربر می دهد.

دارایساختاریفوقالعادهجمعوجور،مجهزبهتکنولوژیاینورترکهباعثافزایش
طولعمردستگاهمیشود.

حستجربهجوشکاریبسیارنرم
قابلیتجوشفوالدضدزنگ،فوالدآلیاژیوغیرآلیاژیوچدن

دارایولومArc Forceجریـانوولتاژجوشکاریکهعملـکردیکنواخترادرتمام
بازهکارسببمیشود.

مجهـزبهسیستمافزایشولتـاژگیرندهتوسـطعملکردHOT STARTکهباعث
جریانARCثابتمیشود.

دارایمحافظایمنیدربرابرافزایشحرارتکهتوسطقطعکنترموستیکوچراغ
هشدارعملمیکند.

مجهـزبهسیستمفنخنککننـدهکهاجـازهکارکردنطـوالنیمدترابرایکاربـر
فراهممیکند.

شاملالکترود،چکشخردکنبههمراهبرسسیمی،شیلدجوشکاریوبندشانه

کالهجوشکاریاتوماتیکشپخ،دستگاهی
به نیاز بدون و ایمنی حفظ برای ایدهآل
کاله این داخلی سنسورهای است. دست
تشخیص را جرقه و نور افزایش بالفاصله
دادهودرزمانبسیارکم)میلیثانیه(رنگ

شیشهراتیرهمیکنند.

کدمحصول:7906602701

الکترودجوشکاری
25عدد

مشخصات فنی

330x145x215mm ابعادطولxعرضxارتفاع

1.6-4.0mm ضخامتالکترود

20-160A جریانجوشکاری

85V ولتاژدرحالتبیباری

220V~/50Hz ولتاژورودی

مشخصات ظاهری

6.6/7.6kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

385x225x240mm ابعادبستهبندی

5906603903 کدمحصول
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دارای موتوری قدرتمند برای جوش کاری بادوام، دائمی و ایمن است. جریان 90 
آمپری این دستگاه امکان جوش کاری مواد تا ضخامت 5 میلی متر را برای کاربر 

فراهم می کند.

موتورقدرتمند3200واتوجریان90آمپر
قطرسیمالکترود0.9-0.6میلیمتر

قابلیتتنظیمجریانبین45تا90آمپر
دارایکابلجوشکاریبسیاربلند)2متر(

شاملماسکجوشکاری،3قرقرهسیمالکترودوبرسسیمیجوشکاری

کالهجوشکاریاتوماتیکشپخ،دستگاهی
به نیاز بدون و ایمنی حفظ برای ایدهآل
کاله این داخلی سنسورهای است. دست
تشخیص را جرقه و نور افزایش بالفاصله
دادهودرزمانبسیارکم)میلیثانیه(رنگ

شیشهراتیرهمیکنند.

کدمحصول:7906602701
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WSE3200
اینورتر جوش کاری 90 آمپر

مشخصات فنی

347x182x299mmارتفاعxعرضxابعادطول

0.6-0.9mmضخامتالکترود

45/90Aجریانجوشکاری

31Vولتاژدرحالتبیباری

220V~/50Hzولتاژورودی

مشخصات ظاهری

12.5/15kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

475x220x345mmابعادبستهبندی

کدمحصول5906604903

07 ابزار کارگاهی



راه
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ا
PLC40
دستگاه برش پالسما

مشخصات فنی

375x169x250mm ابعادطولxعرضxارتفاع

15-40A جریانجوشکاری

220V~/50Hz ولتاژورودی

مس1-4میلیمتر
استیلضدزنگ1-8میلیمتر

آلومینیوم1-8میلیمتر
آهن1-10میلیمتر
استیل1-12میلیمتر

عمقبرش

4-4.5بار فشارعملیاتی

مشخصات ظاهری

6/7.4kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

435x272x305mm ابعادبستهبندی

5906605901 کدمحصول

قدرتمند  و  جمع و جور  طراحی  با  دستگاهی  میلی متر،   12 برش  عمق  حداکثر  با 
است که امکان انجام برش های مستقیم و منحنی روی پنل های فوالدی، استیل 
ضدزنگ، آلومینیوم و مس را برای کاربر فراهم کرده است. این دستگاه به همراه 
عدد   3 و  نازل  عدد   3 سریع،  اتصال  سیستم  با  فشرده  هوای  شلنگ  عدد  یک 

الکترود عرضه می شود.

دستگاهیقدرتمندباطراحیجمعوجورومجهزبهدستهبرایحملآسان
قابلیتانجامبرشبادقتباالرویپنلهاییبهضخامت12میلیمتر

امکانانجامبرشهایمستقیمومنحنیرویپنلهایفوالدی،
استیلضدزنگ،آلومینیومومس

قابلیتتنظیمجریانکارکرد15تا40آمپر
مجهزبهکابلبرشباکیفیتباال2.5متریباقابلیتتعویضتورچپالسما

مجهزبهکابلانبراتصال2متری
قابلیتاتصالبهکمپرسورهایصنعتیاستاندارد

شامل3عددنازل،3عددالکترودوشلنگهوایفشردهباسیستماتصالسریع

1 وزنکم-ایدهآلبرایمصارفپرتابل

1

کدمحصول:7906600706

PLC40ستمتعلقات
5×نازل

5×الکترود
5×گپتورچپالسما

ی5×رینگتورچ
یار

خت
ت ا

قا
عل

مت
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و  تخلیه  نقل،  و  حمل  برای  ایده آل  وسیله ای  تن،   2.5 بار  تحمل  قابلیت  با 
بارگیری کاالها در انبارها و کارگاه ها محسوب می شود. بدنه از جنس استیل 
را  پالت  روان جک  و حرکت  استقامت  روکش دار،  به چرخ های  آن  تجهیز  و 

تضمین می کند.

ساختهشدهازجنساستیلبادوامودارایاهرم3حالته
مجهزبهچرخهایروکشداربرایحرکتروانتر

مجهزبهپمپهیدرولیکباکیفیتباال
طراحیشدهازجنساستیلبادوام

HW2500
جک پالت

1 دارایبدنهازجنساستیلبادوام

1

مشخصات فنی

1550x550x1200mmارتفاعxعرضxابعادطول

2500kgظرفیتتحملبار

80mmابعادچرخها

180mmابعادچرخفرمان

مشخصات ظاهری

62/62.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

کدمحصول5912701900

07 ابزار کارگاهی



TB150
کیت ابزار

انبرکالغی
آچارجغجغه
سیمچین

انبردستترکیبی
2عددآچارلقلقه

2عددمبدلسرپیچگوشتی
17عددسریآچارُبکس
3عددافزایندهطول

8عددآچاریکسرتخت-یکسررینگ
6عددپیچگوشتی

2عددپیچگوشتیدقیق
دستهپیچگوشتی

فازمتر

1عددمتر5متری
چکش
کاتر

ارهدستی
7عددآچارآلن

جعبهشامل27عددسرپیچگوشتی

برای افرادی که می خواهند حین انجام تعمیرات بیرون از منزل یا در کارگاه شان 
ابزار مورد نظرشان همواره در دسترس  باشد، یک راه حل ایده آل است. این ست 

شامل 101 عدد از ضروری ترین ابزار از چکش تا انبرکالغی است.

دارایکیففلزیمقاومبهابعاد46x15x32سانتیمتر
شامل101عددابزاربرایمصارفخانگی

دارایچیدمانمنظم
شامل1عددآچارجغجغهبههمراهمتعلقاتمتعدد،1عددانبرکالغی،انبردست
ارهدستی،قیچیهمهکاره،فازمتر،متر،آچاریک ترکیبی،سیمچین،کاتر،چکش،
سر و هلدر آلن، آچار پیچگوشتیها، مختلف، سایزهای در )ترکیبی( سرتخت

پیچگوشتیهادرسایزهایمختلف

مشخصات فنی

460x151x320mm ابعادطولxعرضxارتفاع

101تکه تعداداقالم

آچارهاییکسرتخت-یکسررینگی،سرگوشتیها،
آچارآلن،افزایندهطول،آچارلقلقه،آچارجغجغه

دارایجنسکروم-وانادیوم

شاملکیففلزیمقاوم مشخصات

داخلوبیرونازمنزل مواردمصرف

مشخصات ظاهری

8.5/9kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

480x180x370mm ابعادبستهبندی

5909306900 کدمحصول

07 ابزار کارگاهی
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مبدلسرپیچگوشتیها
15عددسرپیچگوشتی
17عددهلدروسرپیچگوشتی
2عددآچارشمع
12عددآچارُبکسبلند

افزایندهطولفنری
3عددآچارآلن
دستهپیچگوشتی
2عددآچارجغجغه
3عددافزایندهطول
2عددآچارTشکل
2عددآچارلقلقه
31عددآچارُبکس

شامل تمام ابزار برای انجام باز و بسته کردن پیچ و مهره می باشد. این ست 94 
تکه از جنس کروم-وانادیوم و فوالد ابزار ، شامل 2 عدد آچار جغجغه 1/2 و 1/4 
اینچ، آچار ُبکس، سر پیچ گوشتی ها در سایزهای مختلف و سایر متعلقات است.

دارایجعبهباساختارجمعوجوروبامقاومتباال
شامل94عددابزارخوشدستوباایمنیباال

قابلیتانتقالقدرتباال
شلکردنراحتمهرههایاپیچهایآلن

مهرههایاپیچهایآلنبیشازحدمحکمبستهنمیشوند.
شاملافزایندهطولبرایانجامعملیاتپیچکردندرمحلهاییبادسترسیدشوار

TB94
ست ابزار

مشخصات فنی

373x70x272mmارتفاعxعرضxابعادطول

تعداداقالم94تکه

مشخصاتشاملابزارمتنوعازجنسکروم-وانادیوم

مواردمصرفداخلوبیرونازمنزل

مشخصات ظاهری

4/6.5Kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

382x80x279mmابعادبستهبندی

کدمحصول5909308900

07 ابزار کارگاهی



TB217
مجموعه 217 تکه ای ابزار

مشخصات فنی

446x342x96mm ابعادطولxعرضxارتفاع

217عدد تعدادابزار

شاملابزارمتنوعازجنسکروم-وانادیوم مشخصات

داخلوبیرونازمنزل مواردمصرف

مشخصات ظاهری

10/10.3kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

452.5x344x96mm ابعادبستهبندی

5909307900 کدمحصول

افزاینده طول، آچار تخت،  باال، شامل آچار جغجغه،  با چیدمان دقیق و کیفیت 
آچار آلن، پیچ گوشتی ها، هلدر سر پیچ گوشتی ها، آچار ُبکس و سر پیچ گوشتی ها 
کاربران  برای  را  کردن  پیچ  عملیات  ضروری  ابزارهای  تمام  مختلف  سایزهای  در 
خانگی فراهم آورده است. جنس ابزارهای این ست، از کروم - وانادیوم یا فوالد 

ابزار است.

کیتابزاربادوامودارایطراحیجمعوجور
شامل217تکهابزارباکیفیتباالازجنسکروم-وانادیوموفوالدابزار

ابزارخوشدستوباایمنیباال
قابلیتانتقالنیرویباال،کهسبببازشدنراحتپیچهاومهرههامیشود.

مهرههایاپیچهایآلنبیشازحدمحکمبستهنمیشوند.
شاملافزایندهطولبرایانجامعملیاتپیچکردندرمحلهاییبادسترسیدشوار

07 ابزار کارگاهی
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پیش مونتاژ

TW1000



ابزار میز  این  است.  دسترس  در  نیازتان  مورد  ابزار  همیشه  شپخ  ابزار  میز  با 
در واقع یک کارگاه کامل است که روی چرخ قرار گرفته و بسیار مقاوم و محکم 
می باشد. شامل ست 263 عددی که هر یک از ابزار جایگاه مخصوص به خود را 
دارند و باعث سهولت در ابزار مورد نیاز شده است. مجهز بودن میز کار به سیستم 
2 عدد چرخ کاستور جا به جایی آن را آسان کرده  4 چرخ بزرگ و  ترمز یکپارچه، 
است. همچنین این میز کار دارای سطح رویی بسیار بزرگ است که می توان از آن 

برای قرار دادن ابزار حین کار استفاده کرد.

دارای7کشوبزرگوآسانبازشو
دارایسطحروییبسیاروسیع

دارایشکاف)قلمه(جهتنگهداریابزارمازاد
دارایچرخهایبزرگباحرکتروانوکاستوربههمراهسیستمترمزیکپارچه

دارایدستهبارویهنرمجهتسهولتدرجابهجاکردنمیزابزار

TW1000
میز کار )7 کشو(

مشخصات فنی

770x460x970mm ابعادطولxعرضxارتفاع

7عدد تعدادکشو

58/128/195mm ارتفاعکشوها

263تکه تعدادابزار

450kg حداکثرقابلیتتحملبار

مشخصات ظاهری

66/68kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

780x500x870mm ابعادبستهبندی

5909304900 کدمحصول

07 ابزار کارگاهی
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چکش500گرمی
چکشپالستیکی

6عددپیچگوشتیدوسو
1عددفازمتر

ابعادپیچگوشتیها:
4x100|5x100|3x75
6x150|6x38|8x200

5عددانبر
1عددانبردست)انبرترکیبی(

1عددسیمچین
1عدددمباریک

1عددانبرسیمکشی
1عددانبرکالغی

17عددآچاروسریُبکس)از10اینچتا32اینچ(
آچارجغجغه1/2اینچ
آچارلقلقه1/2اینچ

2عدداضافهکنندهطول)5اینچو10اینچ(
آداپتورکشویی)1/2اینچ(

13عددآچاروسریُبکس)از4اینچتا14اینچ(
آچارجغجغه1/4اینچ
آچارلقلقه1/4اینچ

2عددافزایندهطول)2اینچو4اینچ(
آداپتورکشویی)1/4اینچ(
پیچگوشتی)1/4اینچ(

آچارآلنی2x100میلیمتر
2.5x100میلیمتر3x100میلیمتر
4x150میلیمتر5x150میلیمتر

6x150میلیمتر

آچارترکیبی
9عدد

شامل تمام ابزارهای ضروری کارگاه ها و گاراژها که بدنه فلزی محکم این میزکار 
با قابلیت تحمل بار تا 450 کیلوگرم، امکان کار با قطعه کارهای بزرگ و سنگین را 
برای کاربر فراهم کرده است. همچنین جا به جا کردن این میزکار به سبب امکان 

قفل شدن کشوها و مجهز بودن آن به چرخ های روان بسیار راحت است.

مجموعهایشامل70قطعهازابزارضروری
مجهزبهچرخهایبزرگباحرکتروان

دارایکشوهاییباقابلیتقفلشدنبرایحفظایمنیبیشتر
قابلیتتحملبارتا450کیلوگرم

TW1100
میز کار 70 تکه  

مشخصات فنی

775x470x975mm ابعادطولxعرضxارتفاع

7عدد تعدادکشو

58/128/195mm ارتفاعکشوها

70تکه تعدادابزار

450kg حداکثرقابلیتتحملبار

مشخصات ظاهری

58.5/62kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

790x490x840mm ابعادبستهبندی

5909304901 کدمحصول

07 ابزار کارگاهی
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دستگاهی بسیار قدرتمند برای انجام تمام مصارف خانگی به شمار می رود. فشار 
عملکردی باال 135 بار و متعلقات جانبی همراه آن باعث انطباق پذیری عالی این 
کارواش برای خودرو، کامیون، قایق، عرشه، جاده، پاسیو و سایر موارد شده است.

مجهزبهموتورقدرتمند1600واتیوحداکثرفشارعملیاتی135بار
مجهزبهسیستماتصالسریع،برایتسریعتعویضمتعلقات

دارایوزن7.5کیلوگرمجهتسهولتدرحملدستگاه
مجهزبهچرخهایبزرگبرایجابهجاکردنآسان

دارایگستره)شعاع(عملیاتیوسیعبهجهتدارابودنشلنگفشارقوی5متریآن
متعلقاتنصبشدهرویدستگاهودارایشلنگجمعکن

دستگاهیایدهآلبرایمصارفهمراه
دستگاهیبسیاربادوامبدلیلدارابودنپمپآلومینیومیباکیفیتباال

شاملنازلتوربوواستاندارد،فرچهتمیزکنندهوچرخان،تمیزکنندهپاسیووعرشه،
تفنگی،نازل،آداپتورومخزنموادشوینده

HCE1600
کارواش 135 بار

راه
هم

م 
قال

ا

مشخصات فنی

365x276x820mmارتفاعxعرضxابعادطول

حداکثرفشار135بار

فشارنسبی90بار

408L/hحداکثرسرعتجریان

50°Cحداکثردمایآب

0.56Lگنجایشبطریموادشوینده

220Vولتاژموتور

1600Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

7.5/8.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

385x285x430mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907713903

08 کارواش ها و جاروبرقی ها و مکنده ها

اتصالراحتوسریع
قابلیتمکشآب)مانندآبسطل(

1

11

2

2



یک دستیار قدرتمند برای انجام تمام کارهای شستشوی خانگی محسوب می شود. 
متعلقات جانبی زیاد همراه آن باعث انطباق پذیری عالی این کارواش برای خانه، 
ساختمان، خودرو، کامیون، قایق، عرشه، جاده، پاسیو و سایر موارد شده است.

مجهزبهموتورقدرتمند2200واتیوحداکثرفشارعملیاتی165بار
مجهزبهسیستماتصالسریع،برایتسریعتعویضمتعلقات

دارایوزن12کیلوگرمجهتسهولتدرحملدستگاه
دستگاههاییهمهکارهسبکوزنباقابلیتانجامکارهایمتوسطوسنگین

مجهزبهچرخهایبزرگبرایجابهجاکردنآسان
دارایگستره)شعاع(عملیاتیوسیعبهجهتدارابودنشلنگفشارقوی10متریآن

متعلقاتنصبشدهرویدستگاهودارایشلنگجمعکن
دستگاهیایدهآلبرایمصارفهمراه

دستگاهیبسیاربادوامبدلیلدارابودنپمپآلومینیومیباکیفیتباال
شاملمخزنترکیبموادشوینـده،نازلکنجـی°90،شلنگ6متریتمیـزکننده،
لولهتخلیه،نازلاستانداردوتوربو،فرچهتمیزکنندهوچرخان،تمیزکننده،پاسیو،

تفنگی،نازل،آداپتوروبطریموادشوینده

HCE2200
کارواش 165 بار

راه
هم

م 
قال

ا

مشخصات فنی

365x276x820mm ابعادطولxعرضxارتفاع

165بار حداکثرفشار

110بار فشارنسبی

468L/h حداکثرسرعتجریان

50°C حداکثردمایآب

4بار حداکثرفشارآبورودی

1L گنجایشبطریموادشوینده

220V ولتاژموتور

2200W توانورودی

مشخصات ظاهری

12/13kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

490x345x505mm ابعادبستهبندی

5907702901 کدمحصول

08 کارواش ها و جاروبرقی ها و مکنده ها
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1
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می رود.  شمار  به  خانگی  مصارف  تمام  انجام  برای  قدرتمند  بسیار  دستگاهی 
باعث  آن  همراه  جانبی  متعلقات  و  دستگاه  این  باری    180 باال  عملکردی  فشار 
انطباق پذیری عالی این کارواش با خودرو، کامیون، قایق، عرشه، جاده، پاسیو و 

سایر موارد شده است.

مجهزبهموتورقدرتمند2400واتیوحداکثرفشارعملیاتی180بار
مجهزبهسیستماتصالسریع،برایتسریعتعویضمتعلقات

دارایوزن11کیلوگرمجهتسهولتدرحملدستگاه
دستگاههاییهمهکارهسبکوزنباقابلیتانجامکارهایمتوسطوسنگین

مجهزبهچرخهایبزرگبرایجابهجاکردنآسان
دارایگستره)شعاع(عملیاتیوسیعبهجهتدارابودنشلنگفشارقوی5متریآن

متعلقاتنصبشدهرویدستگاهودارایشلنگجمعکن
دستگاهیایدهآلبرایمصارفهمراه

دستگاهیبسیاربادوامبدلیلدارابودنپمپآلومینیومیباکیفیتباال
شاملنازلتوربوواستاندارد،فرچهتمیزکنندهوچرخان،تمیزکنندهپاسیووعرشه،

تفنگی،نازل،آداپتوروبطریموادشوینده

راه
هم

م 
قال

ا

HCE2400
کارواش 180 بار

مشخصات فنی

365x276x820mmارتفاعxعرضxابعادطول

حداکثرفشار180بار

فشارنسبی120بار

408L/hحداکثرسرعتجریان

50°Cحداکثردمایآب

0.56Lگنجایشبطریموادشوینده

220Vولتاژموتور

2400Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

11/12kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

440x345x505mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907705901

08 کارواش ها و جاروبرقی ها و مکنده ها



HCE2400 / HCE2200 / HCE1600 متعلقات کارواش+

کدمحصول 5907702701

ناممحصول تمیزکنندهپاسیو

کدمحصول 5907702706

ناممحصول آداپتور

کدمحصول 5907705006

ناممحصول النسنیزهای

کدمحصول 5907702703

ناممحصول برس)فرچه(شستشویچرخان

کدمحصول 5907702013

ناممحصول النستوربو

کدمحصول 5907702012

ناممحصول النسقابلتنظیم

کدمحصول 5907702704

ناممحصول بطریموادشوینده

کدمحصول 5907702709

ناممحصول شلنگرابط

کدمحصول 5907705005

ناممحصول تفنگ

کدمحصول 5907702702

ناممحصول برس)فرچه(شستشو

کدمحصول 5907702708

ناممحصول سوزنتمیزکنندهالنس

کدمحصول 5907702705

ناممحصول النستوربو90°
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با قابلیت مکش خشک و مرطوب )تر( و قدرت ساکشن، 20 کیلوپاسکال و نازل های 
متعدد نه تنها قابلیت مکش از سطوح خشک، بلکه از روی سطوح مرطوب هم 
دارد. کابل برق 3 متری و لوله خرطومی مکش 1.8 متری این جاروبرقی امکان 
استفاده از آن را برای محیط های بزرگ فراهم کرده است. همچنین وزن بسیار کم 
4 کیلوگرمی آن و نیز تجهیز به دسته و 4 عدد چرخ، حمل و نقل آن را برای کاربر 

بسیار راحت کرده است.

دارایمخزنپالستیکیمقاومباظرفیت16لیتر
مجهزبهموتورقدرتمند1200واتباقدرتمکش20کیلوپاسکال

قابلاستفادهبرایمحیطهایبزرگبهسببکابلبرق3متریولولهخرطومی
مکش1.8متریآن

دارایلولهپالستیکی3تکهبهقطر32میلیمتربهمنظورکمترکردنفضای
اشغالشده

شاملنازلباریکبرایجاروکردنمحلهاییکهدسترسیبهآنهادشواراست.
شاملنازلدمندهبرایدمشدرمحلهاییکهدسترسینازلبهآنهادشواراست
مجهـزبهکیسهکاغـذیبرایمصـارفخشکوفیلتـرفومبرایجـاروکشیـدن

سطـوحمرطـوب
مجهزبهنازلترکیبیوباریکبرایجاروکشیدنفرشوسطوحهموار

NTS16
جاروبرقی 16 لیتر

3 در 1

راه
هم

م 
قال

ا

    مکشخشک      مکشمرطوب)تر(    دارایعملکرددمنده

مشخصات فنی

320x340x405mmارتفاعxعرضxابعادطول

20kPa)حداکثرفشارمکش)وکیوم

16Lظرفیتمخزن

3mطولکابلبرق

1.8mطوللولهخرطومی

220V/50Hzولتاژموتور

1200Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

4/5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

325x325x395mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907722901

1

2

3

مخزنباحجم16لیتر
توانموتور1200وات

حداکثرتوانمکش20کیلوپاسکال

1

2
3
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مقاوم  استیل ضدزنگ  ازجنس  بدنه  وات، دسته،   1200 قدرتمند  موتور  به  مجهز 
و چرخ های غلتکی، جاروبرقی ایده آل برای مصارف خانگی و کارگاهی محسوب 
می شود. شعاع عملیاتی 6 متری آن، امکان تمیز کردن گوشه و کنج ها را برای کاربر 
انجام  باعث سهولت  به سیستم دمنده یکپارچه  فراهم می کند. همچنین تجهیز 

بسیاری از امور می شود.

دارایمخزنازجنساستیلضدزنگباظرفیت20لیتر
مجهزبهموتورقدرتمند1200واتیباحداکثرتوانمکش20کیلوپاسکال

دارای4عددچرخجهتسهولتحملآن
دارایشعاععملیاتی6متری

دارایلولهخرطومیمکش2متریولولهپالستیکی3تکهبهقطر38میلیمتر
دارایبراکتبرایقرارگیریلوازمجانبیبررویبدنه

شاملنازلدمندهبرایدمشدرمحلهاییکهدسترسینازلبهآنهادشواراست
مجهـزبهکیسهکاغـذیبرایمصـارفخشـکوفیلترفـومبرایجـاروکشیـدن

سطـوحمرطـوب
مجهزبهنازلترکیبیوباریکبرایجاروکشیدنفرشوسطوحهموار

NTS20
جاروبرقی 20 لیتر

3 در 1

راه
هم

م 
قال

ا

    مکشخشک      مکشمرطوب)تر(    دارایعملکرددمنده

مشخصات فنی

345x345x465mm ابعادطولxعرضxارتفاع

20kPa حداکثرفشارمکش)وکیوم(

20L ظرفیتمخزن

4m طولکابلبرق

2m طوللولهخرطومی

220V/50Hz ولتاژموتور

1200W توانورودی

مشخصات ظاهری

4.7/5.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

350x350x430mm ابعادبستهبندی

5907721901 کدمحصول

1

1

2

2

3

3

مخزنباحجم20لیتر
توانموتور1200وات
حداکثرتوانمکش20کیلوپاسکال

08 کارواش ها و جاروبرقی ها و مکنده ها
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مجهز به موتور قدرتمند 1300 وات، مخزن با ظرفیت 30 لیتر و پریز 2000 وات 
برای  ایده آل  جاروبرقی  یک  خودکار،  شدن  روشن  سوییچ  با  برقی  لوازم  اتصال 
مصارف خانگی و کارگاهی محسوب می شود. شعاع عملیاتی 7 متری و دارا بودن 

چرخ هایی با حرکت روان، کاربری این جاروبرقی را بسیار راحت کرده است.

دارایمخزنازجنساستیلضدزنگباظرفیت30لیتر
مجهزبهموتورقدرتمند1300واتیباحداکثرتوانمکش20کیلوپاسکال

دارای4عددچرخجهتسهولتحملآن
دارایشعاععملیاتی7متری

دارایلولهخرطومیمکش2متریولولهفلزیبهقطر38میلیمتر
دارایبراکتبرایقرارگیریلوازمجانبیبررویبدنه

شاملنازلدمندهبرایدمشدرمحلهاییکهدسترسینازلبهآنهادشواراست
مجهـزبهکیسهکاغـذیبرایمصـارفخشکوفیلتـرفـومبرایجاروکشیـدن

سطوحمرطوب
مجهزبهنازلترکیبیوباریکبرایجاروکشیدنفرشوسطوحهموار

3 در 1

راه
هم

م 
قال

ا

    مکشخشک      مکشمرطوب)تر(    دارایعملکرددمنده

مشخصات فنی

490x490x600mmارتفاعxعرضxابعادطول

20kPa)حداکثرفشارمکش)وکیوم

30Lظرفیتمخزن

4mطولکابلبرق

3mطوللولهخرطومی

220Vولتاژموتور

1300Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

6/7.3kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

355x355x585mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907720901

NTS30Premium
جاروبرقی 30 لیتر

1

1

2

2

3

3

پریز2000واتبرایاتصاللوازمبرقی
حداکثرتوانمکش20کیلوپاسکال

مخزنباحجم30لیتر
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با ظرفیت مخزن 50 لیتر، مکش بسیار قوی، ساختار بادوام و محکم و حمل آسان 
دستگاهی ایده آل برای مصارف شخصی و کارگاهی افراد حرفه ای به شمار می آید. 
قابل  به یک دستیار  را  اتومات، آن  با سوییچ  1400 واتی  ترکیب موتور قدرتمند 
اعتماد برای بسیاری از مصارف کارگاهی ساخت و ساز تبدیل کرده است. به لطف 
چرخ های عقب بزرگ و نیز دسته مدل چرخ دستی آن باال و پایین بردن دستگاه از 
پله ها بسیار آسان شده است. این جارو برقی با ویژگی های منحصر به فرد همچون 
دسته تعبیه شده در قسمت باالیی، جمع کن کابل، مخزن با ساختار بسیار محکم 
بزرگ و جایگاه نگهداری متعلقات پاسخگوی تمام  HEAVE DUTY، شیر تخلیه 

نیازهای افراد حرفه ای می باشد.
دارایمخزن50لیتریدارایشیرتخلهآبازجنساستیلضدزنگ
مجهزبهموتورقدرتمند1400واتیباقدرتمکش19کیلوپاسکال

دارایسریبرایتمیزکردنمحیطهاییکهدسترسیبهآنهادشواراست.
دارای4چرخودستهفلزیبرایسهولتدرحملدستگاه

دارایمحلقرارگیریمتعلقاتباچیدمانیعملیاتی
مجهزبهلولهتلسکوپی)جمعشو(فلزیولولهخرطومی3متریبهقطر38میلیمتر
داراینازلشانهایبزرگبرایجاروکردنفرشوسطوحهموار،لولهخرطومی

تخلیه0.45متریونازلمکندهمخصوصشکاف
شاملیکعددفیلترفومیمخصوصجاروکردنرطوبت،فیلترهپا)Hepa(و

یککیسهکاغذی

3 در 1

راه
هم

م 
قال

ا

    مکشخشک      مکشمرطوب)تر(    دارایعملکرددمنده

مشخصات فنی

580x480x740mm ابعادطولxعرضxارتفاع

19kPa حداکثرفشارمکش)وکیوم(

50L ظرفیتمخزن

5m طولکابلبرق

3m طوللولهخرطومی

2000W حداکثرتوانموتورابزاربرقیقابلاتصال

220V ولتاژموتور

1400W توانورودی

مشخصات ظاهری

10.8/13.1kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

500x445x620mm ابعادبستهبندی

5907710901 کدمحصول

ASP50-ES
جاروبرقی صنعتی 50 لیتر

1 پریزاتصاللوازمبرقی

1

08 کارواش ها و جاروبرقی ها و مکنده ها
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با قابلیت مکش خشک و مرطوب )تر( به منظور ارائه توان مکش و نرخ بهره وری 
این  فیلتره   3 تکنولوژی  لطف  است.به  شده  طراحی  کاربر  راحتی  همچنین  باال 
موتور  ندارید.  غبارها  و  گرد  ریزترین  جمع آوری  برای  مشکلی  دیگر  جاروبرقی، 
نا  هیچ کاری  انجام  برای  را  شما  آن،  لیتری   30 مخزن  و  واتی   1600 قدرتمند 
امید نمی کند. عالوه بر این، وجود دمنده تعبیه شده در ساختار جاروبرقی امکان 

دستیابی به مناطقی با دسترسی دشوار را برای شما میسر می کند.

جاروبرقیباقابلیتمکشخشکومرطوب
دارایطراحیمدرنوعملیاتیودستهحملبزرگبرایسهولتدرحملدستگاه

مجهزبهپریزبرق)پاور(باسوییچاتومات2000وات
دارایمخزنباساختارمحکم30لیتری

مجهـزبهچـرخهایعقببـزرگوچـرخهایجلـویکاستورجهتجابهجـاکردن
آسـاندستـگاه

دارایعملکرددمندهیکپارچه
مجهزبهتکنولوژی3فیلتره

قابلیتتمیزکردنفیلتر

3 در 1

راه
هم

م 
قال

ا

    مکشخشک      مکشمرطوب)تر(    دارایعملکرددمنده

ASP30
جاروبرقی 30 لیتر

مشخصات فنی

600x340x520mmارتفاعxعرضxابعادطول

65L/secحداکثرجریانهوا

19kPa)حداکثرفشارمکش)وکیوم

30Lظرفیتمخزن

5mطولکابلبرق

2mطوللولهخرطومی

2000Wحداکثرتوانموتورابزاربرقیقابلاتصال

220Vولتاژموتور

1600Wتوانورودی

مشخصات ظاهری

13.5/16.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

600x375x575mmابعادبستهبندی

کدمحصول5907704901
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کدمحصول 7907702701

ناممحصول فیلترهپا

توضیحات -

کدمحصول 7907702706

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 6عدد

کدمحصول 7907702709

ناممحصول کاتریجفیلتر

توضیحات -

کدمحصول 7907702721

ناممحصول لولهخرطومی

توضیحات 2میلیمتر

کدمحصول 7907702703

ناممحصول فیلترفومی

توضیحات 5عدد

کدمحصول 7907702707

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 2عدد

کدمحصول 7907702713

ناممحصول لولهمکشپالستیکی

توضیحات 3عدد

کدمحصول 7907702704

ناممحصول کیسهکاغذی

توضیحات 5عدد

کدمحصول 7907702708

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 1عدد

کدمحصول 7907702714

ناممحصول برس)فرچه(چهارضلعی
بزرگ

توضیحات -

+ASP15-ES / NTS20 / NTS16متعلقات
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کدمحصول 7907702702

ناممحصول فیلترهپا

توضیحات -

کدمحصول 7907709702

ناممحصول فیلترفومی

توضیحات -

کدمحصول -

ناممحصول 30Lفیلترهپا

توضیحات -

کدمحصول 7907702705

ناممحصول کیسهکاغذی

توضیحات 5عدد

کدمحصول 7907702707

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 2عدد

کدمحصول 7907702713

ناممحصول لولهمکشپالستیکی

توضیحات 3عدد

کدمحصول 7907709714

ناممحصول 30Lکیسهکاغذی

توضیحات 5عدد

کدمحصول 7907702710

ناممحصول کاتریجفیلتر

توضیحات -

کدمحصول 7907702703

ناممحصول فیلترفومی

توضیحات 5عدد

کدمحصول 7907709703

ناممحصول 20Lکیسهکاغذی

توضیحات 5عدد

کدمحصول 7907702708

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 1عدد

کدمحصول 7907702706

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 6عدد

 NTS30Premium / NTS20 / NTS16 متعلقات +



کدمحصول 7907702711 7907702712 7907702719 7907702720

ناممحصول لولهخرطومی

توضیحات m2 m3 m1.5 m1

 NTS30Premium / NTS20 / NTS16 متعلقات+

کدمحصول 7907702717

ناممحصول لولهفلزیتلسکوپی
)جمعشو(

توضیحات -

کدمحصول 7907702714

ناممحصول برس)فرچه(چهارضلعی
بزرگ

توضیحات 1عدد

کدمحصول 7907710701

ناممحصول نازلمکندهمخصوص
شکاف

توضیحات -

190
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+

کدمحصول 7907701701

ناممحصول لولهخرطومی

توضیحات 2m

کدمحصول 7907701704

ناممحصول فیلترهپا

توضیحات -

کدمحصول 7907701707

ناممحصول برس)فرچه(دایرهای

توضیحات -

کدمحصول 7907701702

ناممحصول لولهتلسکوپی
)جمعشو(فلزی

توضیحات -

کدمحصول 7907701705

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات -

کدمحصول 7907701708

ناممحصول نازلمکندهمخصوص
شکاف

توضیحات -

کدمحصول 7907701706

ناممحصول برس)فرچه(
چهارضلعیبزرگ

توضیحات -

کدمحصول 7907701709

ناممحصول اتصالدهندهابزار

توضیحات -

کدمحصول 7907701703

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 2عدد

ASP30 متعلقات



کدمحصول 7907702703

ناممحصول فیلترفومی

توضیحات 5عدد

کدمحصول 7907702708

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 1عدد

کدمحصول 7907702715

ناممحصول کیسهکاغذی

توضیحات -

کدمحصول 7907702718

ناممحصول لولهتخلیه

توضیحات -

کدمحصول 7907710701

ناممحصول نازلمکندهمخصوص
شکاف

توضیحات -

کدمحصول 7907702706

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 6عدد

کدمحصول 7907702712

ناممحصول لولهخرطومی

توضیحات m3

کدمحصول 7907702716

ناممحصول فیلترهپا

توضیحات -

کدمحصول 7907702707

ناممحصول فیلترپارچهایباقابلیت
استفادهمجدد

توضیحات 2عدد

کدمحصول 7907702714

ناممحصول برس)فرچه(
چهارضلعیبزرگ

توضیحات -

کدمحصول 7907702717

ناممحصول لولهتلسکوپی
)جمعشو(فلزی

توضیحات -

ES-ASP50 متعلقات+
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مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 400x400x700mm

قطرمحلاتصالبهلولهخرطومی 100mm

طوللولهخرطومی 2000mm

حداکثرظرفیتهوا 215m³/h

حداکثرتوانمکندگی 25kPa

مساحتسطحفیلتر 0.3m²

ظرفیتکیسه 65L

ولتاژموتور 220V

توانورودی 1200W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 10.5/13kg

ابعادبستهبندی 405x405x710mm

کدمحصول 5906306901

0.5 میکرون

قدرت فیلتر 

راه
هم

م 
قال

ا

xx44

با ساختار جمع و جور و قیمت باور نکردنی که دارای عملکردی نظیر تمام جاروبرقی های 
آب و خاک است. طراحی جمع و جور این جاروبرقی، آن را به دستگاهی ایده آل برای 
به  را  غبار محیط  و  گرد  میزان  می تواند  که  است  کرده  تبدیل  کوچک  کارگاه های 

حداقل برساند.

دارایقدرتفیلتریزاسیون0.5میکرونیکهمحیطیعاریازآلودگیرافراهممیکند.
دارایساختاریجمعوجوروسبککهحملونگهداریدستگاهرابرایکاربرآسان

کردهاست.
دارایسرپیچلولهخرطومی100میلیمتریبههمراهکیتمبدل4عددیباقابلیت

نصببهدستگاههایکوچک.
دارایمخزنفلزیمحکمومجهزبهدسته
شاملکارتریجفیلترو4عددفیلترکاغذی
مناسببرایگردوغبارMDF،نئوپانو.....

DC100DC100
جاروبرقی 65 لیتر

خروجی
جریان هوا

فیلتریزاسیون 2 مرحله ای

ورودی
جریان هوا

08 کارواش ها و جاروبرقی ها و مکنده ها



08 کارواش ها و جاروبرقی ها و مکنده ها

دمنده جاروبرقی مکنده

کیسهجاروبرقی

کدمحصول:3906307701

مشخصات فنی

ابعادطولxعرضxارتفاع 435x345x230mm

حداکثرظرفیتهوا 120m3/h

ظرفیتکیسه 5L

ابعادفیلتر 350x250mm

قطروطوللولهخرطومی 40/2000mm

نرخفیلتراسیون 3μm

ولتاژموتور 220V

توانورودی 1250W

مشخصات ظاهری

وزنخالص/ناخالص 4.8/6.6kg

ابعادبستهبندی 475x385x245mm

کدمحصول 5906301901

در واقع یک دستگاه قابل حمل )پرتابل( 3 کاره مناسب مصارف خانگی و کارگاهی 
است که دارای سه عملکرد: جاروبرقی، مکنده تراشه چوب و دمنده می باشد.

موتورپرتوان1250واتی
شاملمتعلقاتمربوطبهدمندهومکنده

مکندهگردوخاکمناسببرایاکثرابزارهایبرقی
مجهزبهپمپهوابرایدمنده
طراحیجمعوجوروقابلحمل

ایدهآلبرایکاربرانحرفهایوخانگی
متعلقاتگمنمیشود،همهچیزدرمحفظهآنمنظمقرارگرفته

HD2PHD2P
جاروبرقی 5 لیتر

راه
هم

م 
قال

ا
ی

یار
خت

ت ا
قا

عل
 مت

3 در 1
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08 کارواش ها و جاروبرقی ها و مکنده ها

راه
هم

م 
قال

ا

با  تنها  نه  مکنده  دستگاه  بدون  می دهند  انجام  نجاری  کارهای  که  کسانی  تمام 
بلکه به سالمتی خودشان هم آسیب می زنند.  آلودگی زیادی رو به رو می شوند 
مکنده مدل HD12 با قدرت مکندگی باال راه حلی ایده آل برای رفع مشکل گرد و 

خاک محیط است. )مناسب برای کارگاه های کوچک(

موتور0.75اسببخارکهتواناییمکشباالییرادارد.
قطرورودی100میلیمتریآنقابلیتمکشحجمزیادیازتراشههاوگردوخاک

رادارد.
دارایکیسهباظرفیتباالکهزمانتعویضآنرابهتعویقمیاندازد.

مجهزبهدستگیرهجهتحملآساندرصورتنیاز
دارایلولهخرطومیمنعطف2.3متریبهمنظورتطبیقپذیریبهترهنگام

اتصالبهدستگاه
دارایکیسهبهحجم75لیتر

شاملستمبدلبرایمصارفگوناگون

مشخصات فنی

860x520x1610mm ابعادطولxعرضxارتفاع

100mm قطرمکنده

2.3m طوللولهخرطومی

1150m3/h حداکثرظرفیتهوا

1600Pa حداکثرتوانمکندگی

75L ظرفیتکیسه

220V ولتاژموتور

550W توانورودی

مشخصات ظاهری

20/23kg وزنخالص/ناخالص

900x540x380mm ابعادبستهبندی

3906301915 کدمحصول

HD12HD12
مکنده تک قلو



متعلقات       +  

کدمحصول3906307701

شاملکیسهجاروبرقی

توضیحات-

کدمحصول7906300703

شاملمبدلجاروبرقیمنعطف

توضیحات7طبقه-15035میلیمتر

HD2PHD2P

HD12HD12

کدمحصول752007037500150039063010137500330075206003

شاملنازلباسریمسطح)تخت(سرپیچشلنگاستخراجکنندهکیسهفیلترازجنسنمدسوزنیکیسهجاروبرقیکیتمبدل

ست20عددیکیسهشفاف-
بهقطر100میلیمتر-ابعاد1000x550میلیمتر

شامل2عددگیرهشلنگ

مناسببرایتمیزکردنماشین
دارایقطررابط100میلیمتر

ابعادپورتمکش140x30میلیمتر
توضیحات
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ابزارآالتشارژی
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با گشتاور 45 نیوتون متری و گام گشتاور 1+19 قابلیت دریل کاری در مواد سخت 
و نرم را دارد. این دستگاه به سه نظام اتومات فلزی با قابلیت نصب مته هایی از 
قطر 2 تا 13 میلی متر مجهز است، همچنین طراحی دسته ارگونومیک و نرم آن کار 

کردن با این دستگاه را برای کاربر بسیار راحت کرده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
دارایحداکثرگشتاور45نیوتونمتر

قابلیتتنظیمترکمتر19+1
قابلیتنصبمتههاییبهقطر2تا13میلیمتر

LEDمجهزبهالمپ

مشخصات فنی

206x92x228mmارتفاعxعرضxابعادطول

0-450/0-1600min-1دارایگیرُبکسدوسرعته

45Nmحداکثرگشتاور

کنترلگشتاور)ترکمتر(19+1

2-13mmقطرسهنظام

مشخصات ظاهری

1.3kg/1.6kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

216x102x238mmابعادبستهبندی

کدمحصول5909222903

CDD45-20ProS
دریل شارژی 20 ولت

فاقد باطری و شارژر است

1

1

2

2

3

3

گشتاور45نیوتونمتری
سهنظامفلزیاتومات)کیلس(

بستکمربندی
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مشخصات فنی

188x124x165mm ابعادطولxعرضxارتفاع

0-450/0-1600min-1 دارایگیرُبکسدوسرعته

25600bpm سرعتضربه

45Nm حداکثرگشتاور

16+3 کنترلگشتاور)ترکمتر(

2-13mm قطرسهنظام

مشخصات ظاهری

1.3/1.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

216x102x238mm ابعادبستهبندی

5909221903 کدمحصول

CCD45-20ProS
دریل چکشی شارژی 20 ولت

فاقد باطری و شارژر است

خانگی  مصارف  و  کارگاهی  پروژه های  انجام  برای  عملی  راه حلی  دستگاه  این 
شماست. موتور 20 ولتی و همچنین گشتاور 45 نیوتون متری، آن را به دستگاهی 
مناسب برای انجام پروژه های سنگین تبدیل کرده است. سه نظام فلزی این دریل 
حالت  کمک  به  داراست.  را  میلی متر   13 تا   2 قطر  از  مته هایی  نصب  قابلیت 
ضربه ای، می توانید روی بتن و آجر بسیار راحت و سریع سوراخ کاری انجام دهید.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
دارایحداکثرگشتاور45نیوتونمتربرایانجامکارهایسنگین
دارایسهنظامفلزیبراینصبمتههاییبهقطر2تا13میلیمتر

قابلیتتنظیمترکمتر3+16
دارایگیرُبکسدوسرعته1600-450/0-0دوربردقیقه

LEDمجهزبهالمپ
دارایسرعتضربه25600ضربهبردقیقه

1

2

3

گشتاور45نیوتونمتری
LEDالمپ
بستکمربندی

1

2 3
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است.   مونتاژ  و  ساخت  به  مربوط  کارهای  تمام  انجام  برای  قدرتمند  دستگاهی 
مجهز بودن این دریل به سه نظام تمام فلزی حرفه ای با کیفیت باال،گیرُبکس دو 
کاربری  19 گام  گشتاور و عملیات دریل کاری اضافی می تواند هر  سرعته دارای 
)بدون  براش لس  موتور  دارای  دستگاه  این  همچنین  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را 
به عملکرد بدون اصطکاک  نیوتون متری که عمال منجر   60 جاروبک( و گشتاور 

موتور می شود. 

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
دارایحداکثرگشتاور60نیوتونمتربرایانجامکارهایپرچالش
دارایسهنظامفلزیبراینصبمتههاییبهقطر2تا13میلیمتر

دارایموتوربراشلسبرایدستیابیبهقدرتبیشترباصرفانرژیکمتر
LEDمجهزبهالمپ

فاقد باطری و شارژر است

BCDD70-20ProS
دریل شارژی 20 ولت براش لس

2 در 1

راه
هم

م 
قال

ا

    دارایعملکرددریل       دارایعملکردپیچگوشتی

1

2

4

4

3

5

5

گیرُبکسدوسرعته
سهنظامفلزیاتومات
Brushlessموتور
بستکمربندی
LEDالمپ

1

23

مشخصات فنی

193x95x210mmارتفاعxعرضxابعادطول

0-500/0-1800min-1دارایگیرُبکسدوسرعته

60Nmحداکثرگشتاور

کنترلگشتاور)ترکمتر(19+1

2-13mmقطرسهنظام

مشخصات ظاهری

1.3kg/1.5kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

365x100x210mmابعادبستهبندی

کدمحصول5909228903

ی 
ها

ور
وت

 م
ی

ایا
مز

س
ش ل

برا

حرارتکمتر
افزایشنرخبهرهوری

افزایشطولعمردستگاه
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فاقد باطری و شارژر است

BCCD70-20ProS
دریل چکشی شارژی 20 ولت براش لس

3 در 1

راه
هم

م 
قال

ا

  دارایعملکرددریل  دارایعملکردپیچگوشتی
  دارایعملکرددریلضربهای

قرار  تاثیر  تحت  را  کاربری  هر  می تواند  منحصر به فردش  ویژگی های  و  قدرت  با 
دهد. مجهز بودن این دریل به موتور براش لس )بدون جاروبک( باعث افزایش 
گشتاور دستگاه و طول عمر باطری نسبت به موتورهای ذغالی )دارای جاروبک( 
شده است. گشتاور 60 نیوتون متری این دستگاه توانایی انجام کارهای سنگین 
کاربر  برای  را  آجر  و  بتن، سنگ  درون  سوراخ کاری  امکان  آن  عملکرد ضربه ای  و 
اتومات،  فلزی  به سه نظام  این دریل می توان  از دیگر مزایای  فراهم کرده است. 
گیرُبکس 2 سرعته با قابلیت تنظیم گشتاور در 20 حالت و دارای 3 عملکرد متفاوت 
)پیچ گوشتی، دریل و دریل ضربه ای( اشاره کرد که آن را به دستگاهی ایده آل برای 

مصارف ساخت و ساز تبدیل کرده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
دارایحداکثرگشتاور60نیوتونمتربرایانجامکارهایمختلفکارگاهیو

ساختوساز
دارایسهنظامفلزیبراینصبمتههاییبهقطر2تا13میلیمتر

دارایموتوربراشلسبرایدستیابیبهقدرتبیشترباصرفانرژیکمتر
LEDمجهزبهالمپ

دارایعملکردضربهایباسرعت28800ضربهبردقیقه

1

2

4

3

5

6

گیرُبکسدوسرعته
سهنظامفلزیاتومات
Brushlessموتور
بستکمربندی
LEDالمپ
گشتاور60نیوتونمتر 1

2 3

4
5

6

مشخصات فنی

193x95x210mm ابعادطولxعرضxارتفاع

0-500/0-1800min-1 دارایگیرُبکسدوسرعته

28800bpm سرعتضربه

60Nm حداکثرگشتاور

20+1+1+1 کنترلگشتاور)ترکمتر(

2-13mm قطرسهنظام

مشخصات ظاهری

1.35/1.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

365x100x210mm ابعادبستهبندی

5909227903 کدمحصول

حرارتکمتر
افزایشنرخبهرهوری

ی افزایشطولعمردستگاه
ها

ور
وت

 م
ی

ایا
مز

س
ش ل

برا
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ابزاری ایده آل برای مصارف خانه و گاراژ شماست که با گشتاور 150 نیوتون متر و 
سرعت ضربه 3000 ضربه بر دقیقه امکان انجام کارهای سنگین را برای شما فراهم 
می کند. همچنین این دریل بر پایه مته های شش ضلعی 1/4 اینچ موجود در بازار 

طراحی شده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
LEDمجهزبهالمپ

دارایگشتاور150نیوتونمتربرایانجامتمامکارهایخانگیوگاراژها
دارایعملکردضربهایباسرعت3000ضربهبردقیقه

دارایابزارگیرششضلعی1/4اینچ

فاقد باطری و شارژر است

گشتاور150نیوتونمتری1

1

مشخصات فنی

210x85x185mmارتفاعxعرضxابعادطول

0-2000min-1سرعتبیباری

0-3000bpmسرعتضربه

150Nmگشتاور

1/4"Hexنوعابزارگیر

مشخصات ظاهری

1.2kg/1.4kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

220x95x195mmابعادبستهبندی

کدمحصول5909223900

CID150-20ProS
ُبکس شارژی 20 ولت
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فاقد باطری و شارژر است

BCID180-20ProS
ُبکس ضربه ای شارژی 20 ولت

برای کسانی که اتصاالت پیچ زیادی انجام می دهند، دستگاهی ایده آل محسوب 
می شود. علی رغم ساختار جمع و جور و وزن سبک این دستگاه به موتور براش لس 
)بدون جاروبک( مجهز شده است و توانایی دستیابی به گشتاور 180 نیوتون متری 
و سرعت ضربه 3300 ضربه بر دقیقه را داراست. برای حصول اطمینان از انتقال 
نیرو و تعویض سریع ابزار این ُبکس شارژی به ابزارگیر شش ضلعی 1/4 اینچ با 

قابلیت تعویض سریع ابزار مجهز شده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
دارایگشتاور180نیوتونمتربرایانجامکارهایپرچالشکارگاهیوساختوساز

دارایابزارگیرششضلعی1/4اینچباقابلیتتعویضسریعابزار
دارایسرعتضربه3300ضربهبردقیقه

دارایموتوربراشلسبرایدستیابیبهقدرتبیشترباصرفانرژیکمتر

مشخصات فنی

155x80x200mm ابعادطولxعرضxارتفاع

0-2200min-1 سرعتبیباری

0-3300bpm سرعتضربه

180Nm گشتاور

1/4"Hex نوعابزارگیر

مشخصات ظاهری

1.15kg/1.25kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

165x90x210mm ابعادبستهبندی

5909229900 کدمحصول

1

1

2

2

4

4

3

3

ابزارگیرششضلعی1/4اینچباقابلیتتعویضسریعابزار
گشتاور180نیوتونمتری
LEDالمپ
بستکمربندی

حرارتکمتر
افزایشنرخبهرهوری

ی افزایشطولعمردستگاه
ها

ور
وت

 م
ی

ایا
مز

س
ش ل

برا
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چرخشیوضربهای چرخشی
تخریبباقفل تخریببدونقفل

را ه حلی ایده آل برای استفاده در ساخت و ساز محسوب می شود. به لطف عملکرد 
4 حالته چرخشی، چرخشی و تخریب، تخریب )بدون قفل( و تخریب )همراه با 
قفل( قابل تنظیم این دستگاه انطباق پذیری فوق العاده ای با نیازهای شما دارد. از 
دیگر ویژگی های این دستگاه می توان به قلم گیر SDS PLUS آن که باعث تعویض 
سریع مته و قلم در عرض چند ثانیه و قدرت ضربه 1.7 ژول آن که امکان تخریب 
سریع بتن، کندن گچ کاری و کنده کاری بدون هیچ مشکلی را فراهم می کند، اشاره 
کرد. تجهیز این بتن کن به موتور براش لس )بدون جاروبک( ضمانتگر تامین توان 

مورد نیاز و طول عمر باالی دستگاه می باشد.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
دارایقدرتضربه1.7ژولبرایانجامکارهایچالشبرانگیزکارگاهیوساختمانی

مجهزبهقلمگیرSDS PLUSحرفهایجهتتعویضسریعمتهوقلم
دستگاهی4در1:دریل،دریلضربهای،چکشتخریبباقفلوچکش

تخریببدونقفل
دارایموتوربراشلسبرایدستیابیبهقدرتبیشترباصرفانرژیکمتر
مجهزبهدستهوخطکشمحدودکننده)عمقسنج(عمقسوراخکاری

BCRH170-20ProS
 SDS PLUS بتن کن شارژی 20 ولت 4 شیار

فاقد باطری و شارژر است

۴ در 1

راه
هم

م 
قال

ا

مشخصات فنی

310x90x201mmارتفاعxعرضxابعادطول

قدرتضربه1.7ژول

0-1400min-1سرعت

0-4500bpmسرعتضربه

10mmحداکثرقطرکارکرد

مشخصات ظاهری

2/2.2kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

320x100x211mmابعادبستهبندی

کدمحصول5909230900

1

1

2

2

3

3

حداکثرظرفیتسوراخکاری10میلیمتر
دارای4عملکرد
LEDالمپ

ی 
ها

ور
وت

 م
ی

ایا
مز

س
ش ل

برا
ک(

وب
جار

ن 
دو

)ب

حرارتکمتر
افزایشنرخبهرهوری

افزایشطولعمردستگاه
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CCS165-20ProS
اره گردبر شارژی 20 ولت 165 میلی متر

فاقد باطری و شارژر است

1

2

3

تیغارهبهقطر165میلیمتر
برشاریب45°
24دندانه

 165 به قطر  تیغه  الوار و تخته است.  برای برش روی چوب،  ایده آل  دستگاهی 
میلی متری آن امکان برش به عمق 55 میلی متر و یا عمق برش 35 میلی متری در 

حالت °45 زاویه اریب را فراهم کرده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
دارایتیغاره24دندانهبهقطر165میلیمتر

عمقبرشدرحالتهای°90/°45بهترتیب:35/55میلیمتر
امکاناجرایبرشاریب°0تا45°

سرعتچرخشتیغ6000دوربردقیقه

1

2

3

مشخصات فنی

290x175x225mm ابعادطولxعرضxارتفاع

165mm قطرتیغاره

55mm حداکثرعمقبرشدرحالت90°

35mm حداکثرعمقبرشدرحالت45°

45° حداکثرمحدودهزاویهاریب

24 تعداددندانهتیغه

6000min-1 سرعتچرخشتیغاره

مشخصات ظاهری

2.9/6.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

300x185x235mm ابعادبستهبندی

5901812900 کدمحصول
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یک ابزار شارژی برای اجرای کارهایی با دقت باال که به دلیل طول رفت و برگرشت 
و  برش چوب  قابلیت  این دستگاه  کار  قطعه  با  درگیری  میلی متر   25.4 تا  تیغه 
پالستیک را تا عمق 50 میلی متر و برای فلزات تا عمق 6 میلی متر را دارد. با تنظیم 
کردن زاویه برش شما می توانید برش های اریب °45 را به کمک این اره عمودبر 

انجام دهید.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
طولحرکترفتوبرگشتتیغهدرگیرباقطعهکار25.4میلیمتر

عمقبرشبرایچوبوپالستیکها50میلیمتروبرایفلزاتتا6میلیمتر
امکاناجرایبرشاریب°0تا45°

سرعتحرکترفتوبرگشتیتیغه2400-0دوربردقیقه
MDFمجهزبهسیستمتنظیمپیشروی)چکشی(برایسهولتدربرشچوبو

فاقد باطری و شارژر است

CJS254-20ProS
اره عمودبر شارژی 20 ولت

1

2

3

قابلیتبرشاریباز°45-تا45°+
تنظیمپیشروی)چکشی(چهارحالته
مجهزبهسیستمتعویضتیغهسریع

مشخصات فنی

235x70x217mmارتفاعxعرضxابعادطول

165mmطولتیغاره

50mmعمقبرشدرچوب

50mmعمقبرشدرپالستیک

6mmعمقبرشدرفلزات

زاویهبرشاریب45°

25.4mmطولرفتوبرگشتتیغه

0-2400min-1سرعتحرکترفتوبرگشتیتیغه

مشخصات ظاهری

1.75kg/1.9kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

245x80x227mmابعادبستهبندی

کدمحصول5901813900

1

2

3
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فاقد باطری و شارژر است

CMT200-20ProS
ابزار همه کاره شارژی 20 ولت

1

1

2

2

قابلیتتغییرسرعت
دارایگیرهبستنسریعتیغه

مشخصات فنی

275x115x110mm ابعادطولxعرضxارتفاع

3° دامنهحرکتزاویهای

5000-15000min-1 قابلیتتغییرسرعت

مشخصات ظاهری

1.1kg/1.3kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

365x120x120mm ابعادبستهبندی

5909224900 کدمحصول

به  می دهد.  شما  به  را  خانه  کارهای  از  بسیاری  انجام  امکان  همه کاره  ابزار  این 
لطف سرعت 15000 دور بر دقیقه ای این دستگاه شما می توانید به راحتی رنگ، 
تکه های چوب و لوله ها را تراش دهید و یا حتی کاشی را برش دهید. این ابزار 
همه کاره دستگاهی ایده آل برای سنباده کشی سطوح است. به منظور جلوگیری از 
خراشیدگی امکان تنظیم سرعت از 5000 تا 15000 دور بر دقیقه برای این دستگاه 

در نظر گرفته شده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
قابلیتتغییرسرعتاز5000تا15000دوربردقیقه

دامنهحرکتزاویهایتا3°
شاملتیغه،سوهانوصفحهسنبادهمثلثیبههمراهسنبادهکاغذی

طراحیشدهبرایانجاماکثرکارهایسنبادهکشی،سوهانزنیوپولیشکاری
 

راه
هم

م 
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ا
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از این اره افقی بر می توانید برای انجام تمام کارهای خود در باغ، کارگاه و یا محل 
کارتان استفاده کنید. طول تیغه درگیر با قطعه کار و قابلیت تنظیم سرعت آن تا 
3000 دور بر دقیقه امکان اجرای برش های بسیار دقیق را برای کاربردهای متعدد 

برای شما فراهم کرده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
طولحرکترفتوبرگشتتیغهدرگیرباقطعهکار20میلیمتر

قابلیتتغییرسرعتاز0تا3000دوربردقیقه
مجهزبهسیستمتیغگیربدوننیازبهابزارخاص

فاقد باطری و شارژر است

CRS450-20ProS
اره افقی بر شارژی 20 ولت

مشخصات فنی

425x65x156mmارتفاعxعرضxابعادطول

0-3000min-1سرعتبیباری

100mmعمقبرشدرچوب

6mmعمقبرشدرفلزات

20mmطولرفتوبرگشتتیغه

مشخصات ظاهری

2/2.4kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

435x75x166mmابعادبستهبندی

کدمحصول5909225900

مجهزبهسیستمتیغگیربدوننیازبهابزارخاص1

1
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فاقد باطری و شارژر است

CIL270-20ProS
چراغ قوه شارژی 20 ولت

مشخصات فنی

188x61x111mm ابعادطولxعرضxارتفاع

220Lm توانروشنایی

3W توان

°270;7موقعیت0-180° دامنهتنظیمچرخش

مشخصات ظاهری

0.3kg/0.4kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

198x71x121mm ابعادبستهبندی

5909226900 کدمحصول

یکی از ابزاری است که شما برای انجام فعالیت های شخصی خود به آن نیاز دارید. 
شما می توانید از این ابزار در همه جا استفاده کنید و به لطف توان روشنایی 220 
را نیز  اتاق  7 موقعیت حتی می توانید یک  لومنی و قابلیت تنظیم زاویه نور در 
روشن کنید. نگهداری بسیار آسان زیرا شما می توانید زمانی که به آن نیاز ندارید، 

آن را تا کنید و یا از قالب تعبیه شده روی دسته آویزان کنید.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
داراینورخطیبرایراحتیکاربر

توانروشنایی220لومن

1

2

3

4

روشنایی220لومن
دارایسریچرخان270°
قابلیتتنظیم7موقعیت180°-0°
مجهزبهقالبرویدسته

1

2

3

4
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این دستگاه با قطر صفحه فرز 115 میلی متری توانایی سنگ زنی بسیار دقیق در 
مدت زمان بسیار کم را دارد. این دستگاه قابلیت نصب دسته جانبی از 3 جهت 
را دارد که سبب شده هم کاربران راست دست و هم چپ دست بتوانند به راحتی 

از آن استفاده کنند.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
دارایصفحهفرزبهقطر115میلیمتر

سرعت8000دوردردقیقه
دستهجانبیقابلنصبدر3موقعیت

دارایآچارقرارگرفتهشدهدروندستهجانبیبرایعملکردسریع
دارایایمنیحرفهایدرسوییچبرایافزایشمحافظتدربرابرآسیب

فاقد باطری و شارژر است

مشخصات فنی

355x110x110mmارتفاعxعرضxابعادطول

115mmقطرصفحه

22mmقطرشفتصفحه

M14نوعرزوه

8000min-1سرعتچرخشصفحه

مشخصات ظاهری

1.85/2kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

365x120x120mmابعادبستهبندی

کدمحصول5903815900

CAG115-20ProS
مینی فرز شارژی 20 ولت 115 میلی متر

1

2

3

ایمنیسوییچ
آچاربرایعملکردسریعتر
صفحهبهقطر115میلیمتر

1

2

3
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فاقد باطری و شارژر است

امکان  می کنید؛  استفاده  کارگاهی  کارهای  انجام  برای  آن  از  اینکه  از  نظر  صرف 
سنگ زنی و برش دقیق مواد مختلف را برای شما فراهم می کند. دسته جانبی و 
را می توانید به راحتی جا به جا کنید. به لطف وزن سبک و  صفحه سنگ زنی آن 
ساختار جمع و جور، از این مینی فرز زاویه ای می توان برای طیف وسیعی از کاربردها 

استفاده کرد.

سرعتدرحالتبیباری8500دوربردقیقه
قابلاستفادهباصفحههایسنگزناستانداردبهقطر125میلیمتر
دارایایمنیحرفهایدرسوییچبرایافزایشمحافظتدربرابرآسیب

دارایآچارقرارگرفتهشدهدروندستهجانبیبرایعملکردسریع
دستهجانبیقابلنصبدر3موقعیت
20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری

دارایموتوربراشلسبرایدستیابیبهقدرتبیشترباصرفانرژیکمتر

BCAG125-20ProS
مینی فرز شارژی 20 ولت 125 میلی متر

مشخصات فنی

350x150x115mm ابعادطولxعرضxارتفاع

125mm قطرصفحه

22.23mm قطرشفتصفحه

8500min-1 سرعتچرخشصفحه

مشخصات ظاهری

1.8/2.3kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

325x109x128mm ابعادبستهبندی

5909231900 کدمحصول

حرارتکمتر
افزایشنرخبهرهوری

افزایشطولعمردستگاه

1

2

دارایدستهجانبیباقابلیتنصبدر3جهت
دارایصفحهسنبادهبهقطر125میلیمتر

1

2
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جمع آوری  برای  مکش  سیستم  بودن  دارا  و  جمع و جور  ساختار  با  دستگاه  این 
براده، یکی از الزامات افراد آماتور محسوب می شود. صفحه سنباده به قطر 125 
میلی متری آن توانایی سنباده زنی سطوح کوچک و بزرگ را دارد، همچنین عملکرد 
نوسانی دستگاه امکان دستیابی به نتایج سنباده زنی عالی را حتی در سرعت 10000 

دور بر دقیقه را فراهم کرده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
صفحهسنبادهبهقطر125میلیمتربرایسنبادهزنیسطوحکوچکوبزرگ

دارایصفحههایسنبادهبانصبولکرو)چسبی(
مجهزبهسیستممکشیکپارچهبرایفراهمکردنمحیطکاربدونگردوغبار

دارایصفحهسنبادهبهقطر125میلیمتر1

1

فاقد باطری و شارژر است

COS125-20ProS
سنباده زن گرد شارژی 20 ولت 125 میلی متر

مشخصات فنی

188x124x165mmارتفاعxعرضxابعادطول

125mmقطرصفحه

26mmقطرشفتصفحه

10000min-1سرعتچرخشصفحه

مشخصات ظاهری

1.1/1.3kgوزنخالص/بههمراهبستهبندی

198x134x175mmابعادبستهبندی

کدمحصول5909220900
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DTB20ProS

ست دریل شارژی چکشی 20 ولت 206 عدد

دستگاهی مناسب برای انجام تمام پروژه ها و شامل دریل چکشی، باطری و 
جعبه ابزار می باشد. به وسیله کارگاه ساز شپخ همیشه ابزار مورد نیازتان در 
دسترس شماست. عرضه این ست به همراه 2 عدد باطری قابل شارژ 2 آمپر 

ساعت و شارژر سریع آن را به دستگاهی با کارایی روزمره مبدل کرده است.

20 V Proدستگاهیقدرتمندازسری
شاملدریلچکشیمدلCCD45-20ProSبههمراهباطریقابلشارژ

LEDمجهزبهچراغکار
شاملکیفقابلحمل،ستمتعلقات206تکه،2عددباطریقدرتمند

لیتیومی،شارژرسریعوقالبکمربنددستی

دارایکیفپالستیکی

شارژرسریع

دارای2عددباطریلیتیومی2آمپرساعت

شامل206عددمتعلقات

دریلچکشی
CCD45-20ProS

مشخصات فنی

390x340x140mm ابعادطولxعرضxارتفاع

206تکه تعدادابزار

45Nm گشتاور

16+3 کنترلگشتاور)ترکمتر(

2-13mm قطرسهنظام

0-450/0-1600min-1 دارایگیرُبکسدوسرعته

2x20VDC/2AhLithium باطری

220V/50Hz شارژر

مشخصات ظاهری

4/4.5kg وزنخالص/بههمراهبستهبندی

390x340x140mm ابعادبستهبندی

5909222904 کدمحصول
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7909205704کدمحصول

توضیحات
2.0 Ah Li-Ion 

220 V / 50 Hz / 2.4 A

Pro 20vمناسببرایتمامدریلهایسری

7909205702کدمحصول

V / 50 Hz / 2.4 A 220توضیحات

Pro 20vمناسببرایتمامباطریهایسری

7909205701790920970179092057037909209702کدمحصول

Ah Li-Ion3.0 Ah Li-Ion4.0 Ah Li-Ion5.0 Ah Li-Ion 2.0توضیحات

مناسببرایتمامدستگاههای
Pro 20vسری

مناسببرایتمامدستگاههای
Pro 20vسری

مناسببرایتمامدستگاههای
Pro 20vسری

مناسببرایتمامدستگاههای
Pro 20vسری

ست باطری و شارژر

باطری ها

 شارژر
20 شپخ تجهیزات خود  V Pro با استفاده از باطری های قدرتمند قابل شارژ سری
را بهینه کنید. باطری مناسب برای اجرای هر پروژه ای و منطبق و سازگار با تمام 

.20 V Pro دستگاه های سری

شارژرسریع
LEDباطریهایلیتیومیمجهزبهنمایشگر

بدوناثرحافظهایدرظرفیتباطری

20 V Pro Series
ProS 20 باطری و شارژر
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