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کیفیت
تنوع

قیمت گذاری منصفانه
خدمات پس از فروش
رفتار سازمانی متمایز



شرکت بازرگانی پارسا ابزار تندیس با نام تجاری رونیکس 
فعالیت خود را در زمینه تولید ابزارآالت صنعتی با تنوع چشمگیر بر پایه کیفیت و رضایت مشتری در سال 1379 آغاز کرد. 
این شرکت تاکنون با ارائه کاالها و خدمات متمایز در زمینه ابزارآالت دستی، بادی، شارژی و برقی و با ایجاد ترکیب مناسبی 
از قیمت، کیفیت، امکان دسترسی سریع و خدمات مناسب توانسته با جلب رضایت مصرف کنندگان و صنعتگران گامی مؤثر 

در صنعت ابزار بردارد.
رونیکس با تمرکز بر کیفیت و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا، فناوری اطالعات، مطالعات علمی دقیق و توجه به تمام 

ایده های اصولی و خالقانه، محصوالتی را در راستای بهبود صنعت و عملکرد صنعتگران ارائه می کند که بدون جایگزین است.
ما در رونیکس همواره برای تحقق شعار »آخرین ابزاری که می خرید« می کوشیم. این شرکت با تمرکز بر کیفیت، ارائه 

خدمات مطلوب و تکیه بر استانداردهای جهانی و داخلی موفق شد در سال 1389 گواهی ISO9001 را کسب کند و با 
رعایت همین استانداردها در طول سال های متوالی نیز این گواهینامه را تمدید کند.
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ما در رونیکس می کوشیم با همکاری و همدلی تمام عوامل، بهره بردن از آخرین 
فناوری ها و تحقیق و توسعه در حوزه های مرتبط با تولید محصوالتی در کالس 
جهانی، حضوری مقتدر و شایسته در بازارهای هدف داشته باشیم. بر این اساس 

چشم انداز رونیکس را می توان به صورت زیر شرح داد:

   تبدیل شدن به یکی از پنج برند مطرح دنیا در زمینه ابزارآالت
    افزایش دامنه نفوذ برند در عرصه جهانی و ورود محصوالت به نقاط مختلف جهان

    توسعه مرزهای دانش در تولید محصوالت به پشتوانه نیروی انسانی متخصص و متعهد
    ایمنی، کیفیت و تنوع محصوالت

چشم انداز رونیکس
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تیم زنجیره تأمین رونیکس با توجه به استاندرادهای کیفی تعریف 
شده در بهترین کارخانه های سراسر جهان، صفر تا صد فرایند تولید 
کاال را زیر نظر دارد. به عبارتی، پروسه نیازسنجی بازار و خلق محصول 
تا عرضه به مشتری همه و همه زیر نظر واحد زنجیره تأمین رونیکس 

انجام می شود.
این بخش با در نظر داشــتن حداکثر میزان رضایتمندی مشتریان

فعالیت خود را انجام می دهد و همواره در تالش است تا ارتباط میان 
تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و مشتریان به بهترین شکل ممکن 

برقرار شود. 

واحد تحقیق و توسعه رونیکس



واحد فروش رونیکس به دو بخش فورش قطعات و فروش ابزار تقسیم می شود. 
این واحد به طور مستمر بیش از 24.000 قطعه یدکی و 2000 نوع ابزار صنعتی 
مختلف را به بازار عرضه می کند. کارمندان واحد فروش به صورت تمام وقت در 
حال پاسخگویی و ارائه خدمات به بیش از 7000 نمایندگی در سراسر ایران 

هستند.

واحد فروش رونیکس
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رونیکس برای ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خود، شرکتی دیگر با نام 
»رونیکس سرویس« را تأسیس کرده است. رونیکس سرویس با شعار »سرعت، 
دقت، کیفیت« اولین شرکت خدمات پس از فروش است که توانسته گواهینامه 
ایزو 2008-9001 را در صنعت ابزارآالت دریافت کند و با بیش از 170 عاملیت 
مجاز در سراسر کشور، خدمات متنوع خود )مانند 12 ماه گارانتی تعویض قطعات

و تعمیر محصوالت برقی و بادی رونیکس، 15 ماه گارانتی رایگان تعمیر و تعویض 
قطعات بادی جیت بدون محدودیت نوع قطعه، پیک رایگان تعمیرات در محدوده 
شهری تهران در دوره گارانتی و خارج از گارانتی و ...( را به مشتریان ارائه کند.

واحدخدمات پس از فروش رونیکس



16 | ابزارآالت برقی

فهرست
ابزارآالت شارژی

  شارژی های سری  89                                         1
  شارژی های سری 80                                         5
  شارژی های سری 81                                         5
   شارژی های سری 86                                         6
  سایر ابزارآالت شارژی                                       6

                               ابزارآالت برقی
دریل ها و پیچگوشتی ها                                      9
                                          بتن کن ها و چکش های تخریب                            17
                                         پولیش ها                                                        23
                                       فرزها                                                              23
                                      چرخ سنباده ها                                                        29
                                       ابزارآالت نجاری                                               29
                                      تفنگ های چسب حرارتی                                   33
                                      پروفیل برها و فارسی برها                                 36
                                        دمنده ها و مکنده ها                                         38
                                       پیستوله ها                                                        39
                                     کارواش ها                                                        41

                               ابزارآالت باغبانی و کشاورزی
ابزارآالت باغبانی بنزینی                                    45
                                       ابزارآالت باغبانی برقی                                                     46
                                      ابزارآالت باغبانی دستی                                       47

                               ابزارآالت جوشکاری
اینورترها                                                            49
                                     دستگاه های جوش لوله سبز                                         48

                               ابزارآالت بادی
ابزارآالت بادی نجاری                                                            51
                                      ابزارآالت بادی صنعتی                                                 54

                               ابزارآالت دستی
ابزارآالت دقیق و اندازه گیری                                                             61
                                      ابزارآالت جابه جایی                                               63
                                      ابزارآالت روشنایی                                           64
                                     ابزارآالت ایمنی                                                64
                                     سایر ابزارآالت دستی                                           64
                                    جعبه و کیف ابزار                                              66

                                   متعلقات                                                         69

                                  قطعات                                                            76



ابزارآالت برقی | 17



18 | ابزارآالت برقی



ابزارآالت شارژی | 1
13mm  دریل شارژی چکشی بر اش لس
8900

13mm  کیت دریل شارژی براش لس
8900K

115mm مینی فرز شارژی بر اش لس
8901

115mm کیت مینی فرز شارژی بر اش لس
8901K

165mm اره گردبر براش لس
8902

پیچگوشتی شارژی چکشی بر اش لس  
8906

20 ولت ولتاژ باتری
45 نیوتن متر حداکثر گشتاور
1/06 کیلوگرم وزن

25500 ضربه در دقیقه تعداد ضربه در حالت آزاد
صفر تا 450 دور در دقیقه
صفر تا 1700 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

20 ولت ولتاژ باتری
45 نیوتن متر حداکثر گشتاور
1/06 کیلوگرم وزن

25500 ضربه در دقیقه تعداد ضربه در حالت آزاد
صفر تا 450 دور در دقیقه
صفر تا 1700 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

20 ولت ولتاژ باتری
280 نیوتن متر حداکثر گشتاور
1/08 کیلوگرم وزن

صفر تا 1800 ضربه در دقیقه
صفر تا 2500 ضربه در دقیقه
صفر تا 3300 ضربه در دقیقه

تعداد ضربه در حالت آزاد

صفر تا 1600 دور در دقیقه
صفر تا 2000 دور در دقیقه
صفر تا 2500 دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد

20 ولت ولتاژ باتری

115 میلی متر قطر صفحه برش

1/65 کیلوگرم وزن

22/23 میلی متر قطر سوراخ صفحه برش
8500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

13mm کیت دریل شارژی چکشی براش لس
8905K

20 ولت ولتاژ باتری
55 نیوتن متر حداکثر گشتاور
1/18 کیلوگرم وزن

صفر تا 6750 ضربه در دقیقه
صفر تا 30000 ضربه در دقیقه تعداد ضربه در حالت آزاد

صفر تا 450 دور در دقیقه
صفر تا 2000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

20 ولت ولتاژ باتری
115 میلی متر قطر صفحه برش
1/65 کیلوگرم وزن

22/23 میلی متر قطر سوراخ صفحه برش
8500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

20 ولت ولتاژ باتری
57 میلی متر حداکثر عمق برش در 0 درجه
2/7 کیلوگرم وزن

x 20 x 1/6 165 میلی متر اندازه تیغه
5000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

13mm  بکس شارژی بر اش لس
8907

20 ولت ولتاژ باتری
350 نیوتن متر حداکثر گشتاور

1/12 کیلوگرم وزن
 صفر تا 1800 ضربه در دقیقه
 صفر تا 2500 ضربه در دقیقه
صفر تا 3300 ضربه در دقیقه

تعداد ضربه در حالت آزاد
صفر تا 1600 دور در دقیقه
صفر تا 2000 دور در دقیقه
صفر تا 2600 دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد

6mm فرز انگشتی شارژی بر اش لس
8908

20 ولت ولتاژ باتری
2 اینچ )55 میلی متر( حداکثر قطر سنگ
3 اینچ )76 میلی متر( حداکثر قطر صفحه

1/48 کیلوگرم وزن
20000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد
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22mm بتن کن شارژی بر اش لس
8910

حاشیه زن شارژی
8921

شمشاد زن شارژی
8920

بلوور شارژی
8922

24.5 Bar کارواش شارژی
8930

20 ولت ولتاژ باتری
چهار شیار نوع ابزارگیر

2/2 ژول توان ضربه
2/15 کیلوگرم وزن

صفر تا 1400 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

20 ولت ولتاژ باتری
2 لیتر بر دقیقه حداکثر جریان خروجی

6 )شست وشو، مورب،
)40°،25°،15°،0° حالت های نازل

4 متر حداکثر ارتفاع مکش
2/4 کیلوگرم وزن

20 ولت ولتاژ باتری
510 میلی متر طول برش
2/1 کیلوگرم وزن

60-55 دقیقه مدت زمان عملکرد
1400 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

20 ولت ولتاژ باتری
300 میلی متر عرض برش

1/95 کیلوگرم وزن
60-55 دقیقه مدت زمان عملکرد

8500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

20 ولت ولتاژ باتری
45 متر بر ثانیه

)100/8 مایل بر ساعت( سرعت جریان هوا
2/20 کیلوگرم وزن

12 تا 15 دقیقه  مدت زمان عملکرد
 حداکثر: 15000 دور در دقیقه
حداقل: 10000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

22mm کیت بتن کن شارژی بر اش لس
8910K

20 ولت ولتاژ باتری
چهار شیار نوع ابزارگیر

2/2 ژول توان ضربه
2/15 کیلوگرم وزن

صفر تا 1400 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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4.5A فست شارژر
8993

2x 2.2 A فست شارژر دوقلو
8994

2.2 A فست شارژر
8992

4.0Ah باطری لیتیوم سری براش لس
8991

20 ولت ولتاژ باتری
لیتیوم تکنولوژی باتری

4 آمپرساعت ظرفیت باتری
0/62 کیلوگرم وزن

240-220 ولت
60-50 هرتز ورودی

22 ولت، 2/2 آمپر خروجی
1/8 متر طول سیم

0/32 کیلوگرم وزن

240-220 ولت
60-50 هرتز ورودی

22 ولت، 4/5 آمپر خروجی
1/8 متر طول سیم

0/41 کیلوگرم وزن

240-220 ولت
60-50 هرتز ورودی

2 عدد 22 ولت، 2/4 آمپر خروجی
1/8 متر طول سیم

0/62 کیلوگرم وزن

2.0Ah باطری لیتیوم سری براش لس
8990 

20 ولت ولتاژ باتری
لیتیوم تکنولوژی باتری

2 آمپرساعت ظرفیت باتری
0/37 کیلوگرم وزن



4 | ابزارآالت برقی



ابزارآالت شارژی | 5
12V  دریل پیچگوشتی شارژی لیتیوم
8012

12V  )دریل شارژی لیتیوم )تک باتری
8012C

14.4V  دریل شارژی لیتیوم
8014

18V  دریل شارژی لیتیوم
8018

کیت دریل پیچگوشتی چکشی شارژی
8101K

کیت فرز مینیاتوری شارژی
8102K

12 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپرساعت ظرفیت باتری

1 کیلوگرم وزن
21 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1350 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

18 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپرساعت ظرفیت باتری

1/3 کیلوگرم وزن
30 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1350 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

12 ولت ولتاژ باتری
2 آمپرساعت ظرفیت باتری
1/47 کیلوگرم وزن
28 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1300 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

12 ولت ولتاژ باتری
1/3 آمپرساعت ظرفیت باتری

1/18 کیلوگرم وزن
در 6 حالت تنظیم سرعت

25000 - 5000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

12 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپرساعت ظرفیت باتری

1 کیلوگرم وزن
21 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1350 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

14/4 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپرساعت ظرفیت باتری

1/2 کیلوگرم وزن
26 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1350 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

اره افقی بر شارژی
8103K

12 ولت ولتاژ باتری
20 میلی متر عمق برش

2/42 کیلوگرم وزن
صفر تا 2700 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

12V کیت کمبو دریل و پیچ گوشتی
8105K

پیچگوشتی چکشی شارژی دریل-پیچگوشتی چکشی شارژی
12 ولت 12 ولت ولتاژ باتری

1/4 اینچ 10 میلی متری ابزارگیر ظرفیت سه نظام/
1/46 کیلوگرم 1/47 کیلوگرم وزن
120 نیوتن متر 28 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 2200 دور در دقیقه صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1300 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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14.4V  دریل شارژی لیتیوم
8614
Waterproof
motor

14/4 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

1/16 کیلوگرم وزن
30 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1500 دور در دقیقه چرخش در حالت آزاد

14.4V  کیت دریل شارژی لیتیوم
8614K
Waterproof
motor

14/4 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

1/16 کیلوگرم وزن
30 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1500 دور در دقیقه چرخش در حالت آزاد

Waterproof
motor

16V  کیت دریل شارژی لیتیوم
8616K

16 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

1/16 کیلوگرم وزن
30 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1500 دور در دقیقه چرخش در حالت آزاد

Waterproof
motor

18V  دریل شارژی لیتیوم
8618

18 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

1/85 کیلوگرم وزن
35 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1500 دور در دقیقه چرخش در حالت آزاد

10L جارو شارژی کامپکت
8640

18 ولت ولتاژ باتری
150 وات توان

10 لیتر بر ثانیه نرخ جریان هوا
10 کیلو پاسکال فشار مکش

3/5 کیلوگرم وزن

20L جارو شارژی سطلی
8641

18 ولت ولتاژ باتری
150 وات توان

10 لیتر بر ثانیه نرخ جریان هوا
10 کیلو پاسکال فشار مکش

4 کیلوگرم وزن

12V  دریل پیچگوشتی شارژی لیتیوم
8512

12 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

1 کیلوگرم وزن
30 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 350 دور در دقیقه
صفر تا 1350 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

12V  دریل پیچگوشتی شارژی لیتیوم
8612
Waterproof
motor

12 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

1 کیلوگرم وزن
25 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 400 دور در دقیقه
صفر تا 1500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

پیچگوشتی چکشی شارژی
8104K

12 ولت ولتاژ باتری
1/4 اینچ ظرفیت ابزارگیر

1/46 کیلوگرم وزن
120 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 2200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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3.6V  پیچگوشتی شارژی لیتیوم تاشو
8536

3/6 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

0/6 کیلوگرم وزن
3 نیوتن متر حداکثر گشتاور

200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

117BITS

پیچگوشتی شارژی مشتی  
8500

3/6 ولت ولتاژ باتری
1/4 اینچ ظرفیت ابزارگیر

0/6 کیلوگرم وزن
3 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

3.6V  پیچگوشتی شارژی لیتیوم تاشو
8530

3/6 ولت ولتاژ باتری
1/4 اینچ ظرفیت ابزارگیر

0/42 کیلوگرم وزن
5 نیوتن متر حداکثر گشتاور

210 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

+122
PCS Accessories

+40
PCS Accessories

3.6V  فرز مینیاتوری شارژی لیتیوم
3420

3/6 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

0/24 کیلوگرم وزن
6 حالته تنظیم سرعت

5000-18000 دور بر دقیقه چرخش در حالت آزاد

+26
PCS Accessories

8V  فرزمینیاتوری
3421

8 ولت ولتاژ باتری
2 آمپر ساعت ظرفیت باتری
0/4 کیلوگرم وزن

5 حالته تنظیم سرعت
5000-30000 دور بر دقیقه چرخش در حالت آزاد

12V  دریل شارژی لیتیوم
8812

12 ولت ولتاژ باتری
1/5 آمپر ساعت ظرفیت باتری

1/2 کیلوگرم وزن
30 نیوتن متر حداکثر گشتاور

صفر تا 350 دور در دقیقه
صفر تا 1350 دور در دقیقه چرخش در حالت آزاد
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6.5mm  دریل آچاری
2106B

6.5mm  دریل اتوماتیک
2106C

6.5mm  دریل آچاری
2107

6.5mm  دریل اتوماتیک
2107A

10mm  دریل اتوماتیک
2110

10mm  دریل آچاری
2111

10mm  دریل آچاری
2112

10mm  دریل اتوماتیک
2112A

10mm  دریل  اتوماتیک
2113

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1 کیلوگرم وزن
400 وات توان

صفر تا 3500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1 کیلوگرم وزن
400 وات توان

صفر تا 3500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/5 کیلوگرم وزن

400 وات توان
صفر تا 4300 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/5 کیلوگرم وزن

400 وات توان
صفر تا 4300 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/5 کیلوگرم وزن

400 وات توان
صفر تا 2900 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/7 کیلوگرم وزن

480 وات توان
صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/5 کیلوگرم وزن

450 وات توان
صفر تا 3300 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/5 کیلوگرم وزن

450 وات توان
صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/1 کیلوگرم وزن

350 وات توان
صفر تا 3100 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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10mm  دریل آچاری
2114

10mm  دریل اتوماتیک
 2115

10mm  دریل چکشی
2120

13mm  کیت دریل چکشی
2210

13mm  دریل چکشی
2210C

13mm  دریل چکشی
2211

13mm  دریل چکشی اتوماتیک
2213

13mm  دریل چکشی
2214

دریل چکشی  
10mm

2121

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/4 کیلوگرم وزن

400 وات توان
صفر تا 2700 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1/33 کیلوگرم وزن
420 وات توان

صفر تا 4200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/6 کیلوگرم وزن

750 وات توان
صفر تا 2800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/4 کیلوگرم وزن

810 وات توان
صفر تا 3200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/4 کیلوگرم وزن
810 وات توان

صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/4 کیلوگرم وزن
810 وات توان

صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1/88 کیلوگرم وزن
600 وات توان

صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/4 کیلوگرم وزن
650 وات توان

صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
750 وات توان

صفر تا 2800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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13mm  کیت دریل چکشی
2214K

13mm  کیت دریل چکشی
2214LK

13mm  دریل چکشی اتوماتیک
2215

13mm  کیت دریل گیربکسی
2220

13mm  دریل گیربکسی
2221

13mm  دریل چکشی
2250

13mm  کیت دریل چکشی
2250K

13mm  دریل چکشی
2260

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
750 وات توان

صفر تا 2800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
650 وات توان

صفر تا 2800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
2/1 کیلوگرم وزن

850 وات توان
صفر تا 2800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/5 کیلوگرم وزن
1050 وات توان

صفر تا 1100 دور در دقیقه
صفر تا 2800 دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد

220-240 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3 کیلوگرم وزن
1050 وات توان

صفر تا  1200 دور در دقیقه
صفر تا 3200 دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد

220-240 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
850 وات توان

صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
850 وات توان

صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
750 وات توان

صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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10mm  پیچگوشتی برقی دو سرعته ترکمتردار
2510

پیچگوشتی برقی صنعتی
2506

پیچگوشتی برقی تر کمتر دار
2513

پیچگوشتی برقی چکشی صنعتی
2520

بکس برقی 1/2 اینچ
2035

پیچگوشتی برقی دو سرعته ترکمتردار
2513T

13mm  کیت دریل چکشی
RS-0001

1300W  میکسر برقی دو سرعته
2410

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
650 وات توان

صفر تا 2800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/7 کیلوگرم وزن

600 وات توان
صفر تا 4500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/6 کیلوگرم وزن

230 وات توان
صفر تا 480 دور در دقیقه

صفر تا  1800 دور در دقیقه
سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/3 کیلوگرم وزن

280 وات توان
صفر تا 750 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1/31 کیلوگرم وزن
280 وات توان

صفر تا 440 دور در دقیقه
صفر تا 1650 دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/56 کیلوگرم وزن
450 وات توان

صفر تا  480 دور در دقیقه
صفر تا 1800 دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/7 کیلوگرم وزن
900 وات توان

صفر تا 2200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

4/5 کیلوگرم وزن
1300 وات توان

500-200 دور در دقیقه
700-280 دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد
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16mm  کیت دریل چکشی
2604

13mm  دریل ستونی
2603

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

15/5 کیلوگرم وزن
350 وات توان

2620-620 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
39 کیلوگرم وزن

550 وات توان
2770-180 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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3.5J-28mm  بتن کن چهار حالته
2700

3J-26mm  بتن کن چهار حالته
2701

4 Function

4 Function

4 Function4 Function

4 Function 3 Function

3 Function 4 Function

4.5J-36mm  بتن کن سه حالته
2707

4J-28mm  بتن کن سه حالته
2710

5J-32mm  بتن کن چهار حالته
2711

3J-26mm  بتن کن چهار حالته
2712

3.5J-28mm  بتن کن سه نظام خور
2713

2.2J-24mm  بتن کن چهار حالته چکشی
2724

3.5J-26mm  بتن کن چهار حالته
2725

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3 کیلوگرم وزن
850 وات توان

5500 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا 1280 دور در 
دقیقه

سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/6 کیلوگرم وزن
800 وات توان

صفر تا 1100 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
5/1 کیلوگرم وزن

1500 وات توان
2700 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در 

حالت آزاد
800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

4 کیلوگرم وزن
900 وات توان

3850 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا 980 دور در 
دقیقه

سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5 کیلوگرم وزن
1200 وات توان

4200 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا1050 دور بر 
دقیقه

سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/3 کیلوگرم وزن
720 وات توان

صفر تا 4500 ضربه در 
دقیقه

حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا 1200 دور در 
دقیقه

سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/35 کیلوگرم وزن
850 وات توان

صفر تا 5500 دور در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا 1280 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/5 کیلوگرم وزن
700 وات توان

صفر تا 5500 ضربه در 
دقیقه

حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا 1700 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3 کیلوگرم وزن
850 وات توان

صفر تا 5500 ضربه در 
دقیقه

حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا 1200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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3.5J-26mm  بتن کن چهار حالته
2726

4.2J-28mm  بتن کن چهار حالته
2729

4.5J-32mm  بتن کن سه حالته
2732

3 Function

3 Function

5J-36mm  بتن کن سه حالته
2736

40mm  بتن کن دو حالته
2740

10J-40mm  بتن کن
2741

13J-40mm  بتن کن
2742

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3 کیلوگرم وزن
850 وات توان

صفر تا 1200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

4/6 کیلوگرم وزن
1200 وات توان

4300 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

1000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/2 کیلوگرم وزن
1250 وات توان

صفر تا 2600 ضربه در 
دقیقه

حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا 800 دور دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/5 کیلوگرم وزن
1500 وات توان

صفر تا 3000 ضربه در 
دقیقه

حداکثر تعداد ضربه در 
حالت آزاد

صفر تا 750 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

220-240 ولت ولتاژ
50-60 هرتز فرکانس

6/8 کیلوگرم وزن
1250 وات توان

صفر تا 10 ژول توان ضربه
صفر تا 280 ضربه در 

دقیقه
نرخ ضربه

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

7/3 کیلوگرم وزن
1250 وات توان

410 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

8/3 کیلوگرم وزن
1350 وات توان

516-150 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

10/3 کیلوگرم وزن
1700 وات توان

1850 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد
50 میلی متر ظرفیت سوراخکاری در بتن

27J-50mm  بتن کن دو حالته
2750

4 Function4 Function
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20J-7Kg  چکش تخریب
2800

40J-14Kg  چکش تخریب
2801

48J-14Kg  چکش تخریب
2802

10J-6.5Kg  چکش تخریب
2806

6-25J - 11Kg    چکش تخریب
2811

45J-14Kg  چکش تخریب
2814

45J-14Kg  چکش تخریب
2814L

50J-15Kg  چکش تخریب
2815T

55J-18Kg  چکش تخریب
2818

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

7/5 کیلوگرم وزن
1300 وات توان

2400 ضربه در 
دقیقه

توان ضربه

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

13/1 کیلوگرم وزن
1500 وات توان

1150 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

15/5 کیلوگرم وزن
1750 وات توان

1620 ضربه در دقیقه تعداد ضربه در دقیقه

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

6/5 کیلوگرم وزن
950 وات توان

2900 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
11 کیلوگرم وزن

1800 وات توان
1900-1000 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

14/1 کیلوگرم وزن
1700 وات توان

1300 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

14/1 کیلوگرم وزن
1600 وات توان

1500 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
15 کیلوگرم وزن

1500 وات توان
1400 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
18 کیلوگرم وزن

1700 وات توان
1400 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد
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15J-6Kg  چکش تخریب
2820

27J-12Kg  چکش تخریب
2821

75J-30Kg  چکش تخریب سری تاپ الین
2830

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

6/4 کیلوگرم وزن
1100 وات توان

3900 ضربه در دقیقه تعداد ضربه در دقیقه

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

10/7 کیلوگرم وزن
1500 وات توان

2000-1000 ضربه در دقیقه تعداد ضربه در دقیقه

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
30 کیلوگرم وزن

2200 وات توان
950 ضربه در دقیقه تعداد ضربه در دقیقه
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1200W  پولیش دیمردار
6110

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/2 کیلوگرم وزن
1200 وات توان

3000-600 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

1400W  پولیش دیمردار
6112

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/3 کیلوگرم وزن
1050 وات توان

2000-600 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

1050W  دستگاه پولیش تفنگی
6115

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/85 کیلوگرم وزن
1200 وات توان

4500-1600 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/2 کیلوگرم وزن
880 وات توان

11000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
850 وات توان

12000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/2 کیلوگرم وزن
860 وات توان

11000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

1200W  پولیش اوربیتال
6122

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
2/1 کیلوگرم وزن

1100 وات توان
11000-3000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
2/1 کیلوگرم وزن

1100 وات توان
11000-3000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

115mm  مینی فرز دیمردار صنعتی
3100

115mm  کیت مینی فرز دیمردار صنعتی
3100K

 100/115 mm  مینی فرزصنعتی
3110

115mm  مینی فرزصنعتی
3111

115mm  مینی فرز
3112

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/85 کیلوگرم وزن
1400 وات توان

3000-800 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد



24 | ابزارآالت برقی
100/115mm  مینی فرز
3120

100/115mm  مینی فرز
3130

115mm  مینی فرزدسته بلند
3150N

125mm  مینی فرز دسته بلند
3151

115/125 mm  مینی فرزدسته بلند دیمردار
3160

115mm  مینی فرز
3161

125mm  مینی فرزدسته بلند دیمر دار
3165

180mm  فرز سوپر آهنگری
3210

180mm  فرزآهنگری
3211

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
2/1 کیلوگرم وزن

710 وات توان
11000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/5 کیلوگرم وزن

720 وات توان
11000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/35 کیلوگرم وزن
1050 وات توان

11000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/2 کیلوگرم وزن
1400 وات توان

9000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/5 کیلوگرم وزن
1000 وات توان

11000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/05 کیلوگرم وزن
1200 وات توان

11000-3000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
3/1 کیلوگرم وزن

1500 وات توان
8500-3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/5 کیلوگرم وزن
2400 وات توان

8000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/25 کیلوگرم وزن
2350 وات توان

8000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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230mm  فرز سنگبری
3212

230mm  فرز سوپر سنگبری
3220

180mm  فرز سوپر آهنگری
3231

230mm  فرز سوپر سنگبری
3241

710W  فرز انگشتی گلوکوتاه
3301

710W  فرز انگشتی گلوبلند
3302

840W  فرز انگشتی گلوبلند
3303

170W  کیت فرز مینیاتوری دیمردار دیجیتال
3401

170W  کیت فرزمینیاتوری دیمردار آنالوگ
3402

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/4 کیلوگرم وزن
2350 وات توان

6000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/4 کیلوگرم وزن
2400 وات توان

6000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/2 کیلوگرم وزن
2400 وات توان

8000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/3 کیلوگرم وزن
2400 وات توان

6000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/5 کیلوگرم وزن

710 وات توان
28000-12000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/8 کیلوگرم وزن

710 وات توان
28000-12000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

0/66 کیلوگرم وزن
170 وات توان

35000-8000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/13 کیلوگرم وزن
840 وات توان

28000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

0/66 کیلوگرم وزن
170 وات توان

35000-8000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد



26 | ابزارآالت برقی



ابزارآالت برقی | 27

+40 PCS Accessories

130W  فرز مینیاتوری
3403

+40 PCS Accessories+40 PCS Accessories

135W  فرزمینیاتوری
3404

200W  فرزمینیاتوری
3405

120W فرز مینیاتوری پدالی
3450

300W فرز مینیاتوری پدالی
3451

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

0/66 کیلوگرم وزن
130 وات توان

35000-10000 دور در دقیقه  سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

0/77 کیلوگرم وزن
135 وات توان

32000-10000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

0/77 کیلوگرم وزن
200 وات توان

40000-10000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/8 کیلوگرم وزن
120 وات توان

20000-500 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/4 کیلوگرم وزن
300 وات توان

صفر تا 21000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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550W  اره عمودبر مشتی
4101

3 Cutting Speed3 Cutting Speed

3 Cutting Speed3 Cutting Speed3 Cutting Speed

600W  اره عمودبر شش دور صنعتی
4110

650W  اره عمودبر شش دور صنعتی
4120

200mm  چرخ سنباده
3502N

125mm  چرخ سنباده
3509N

150mm  چرخ سنباده
3510

75mm  چرخ سنباده مینیاتوری با شلنگ
3575

550W  اره عمودبر برقی
4150

750W  اره عمودبر گیربکس فلزی
4111

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
11 کیلوگرم وزن

350 وات توان
2950 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

4 کیلوگرم وزن
150 وات توان

2950 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/5 کیلوگرم وزن
220 وات توان

2950 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/4 کیلوگرم وزن
120 وات توان

صفر تا 10000 دور در 
دقیقه

سرعت متغیر

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3 کیلوگرم وزن
600 وات توان

سرعت در حالت آزاد 500-2500 دور در دقیقه

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
550 وات توان

صفر تا 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/8 کیلوگرم وزن
750 وات توان

3100-1500 دور بر دقیقه  سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/75 کیلوگرم وزن
650 وات توان

صفر تا 3100 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
550 وات توان

3000-1000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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250W  فرز همه کاره آچاری
4203

235mm  اره گردبر نجاری
4320

180mm  اره گردبر
4318

115MM  مرمر بر
3411

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1/35 کیلوگرم وزن
250 وات توان

 3/2° زاویه نوسان
21000-10000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

705W  اره افقی بر
4221

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/85 کیلوگرم وزن
705 وات توان

3000-800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

180mm   اره گردبر نجاری
4311

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

4/2 کیلوگرم وزن
1500 وات توان

4800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

230mm  اره گردبر
4323

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

7/7 کیلوگرم وزن
2800 وات توان

4600 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2/5 کیلوگرم وزن
1500 وات توان

14000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/5 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

6000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/7 کیلوگرم وزن
1350 وات توان

6000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

6 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

4200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

2000W  شیار زن دو تیغ
3412
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220W   سنباده لرزان نجاری مشتی
6402

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/4 کیلوگرم وزن

220 وات توان
15000 نوسان در دقیقه حداکثر سرعت صفحه 

در دقیقه

300W  سنباده لرزان نجاری
6401

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
300 وات توان

13000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

320W  سنباده لرزان نجاری
6403

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
320 وات توان

14000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

125W  سنباده لرزان اوربیتال
6406

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2 کیلوگرم وزن
320 وات توان

صفر تا 12000 لرزش 
در دقیقه

لرزش در حالت آزاد

550W  لبه گیر برقی
7103

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/8 کیلوگرم وزن

550 وات توان
30000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

550W  لبه گیر برقی
7106

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/8 کیلوگرم وزن

550 وات توان
30000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

710W/6-8mm  فرز نجاری دوکاره
7108

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3 کیلوگرم وزن
710 وات توان

33000-13000 دور در دقیقه  سرعت در حالت آزاد

1850W/6-8-12mm  اور فرز نجاری
7112

2100W/6-8-12mm  اور فرز نجاری
7113

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

6 کیلوگرم وزن
1850 وات توان

22000-5000 دور در دقیقه  سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

6/92 کیلوگرم وزن
2100 وات توان

22000-9000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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1050W  سنباده تانکی
9103

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/4 کیلوگرم وزن
1050 وات توان

380-150 متر بر دقیقه سرعت

900W  رنده برقی
9224

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/2 کیلوگرم وزن
900 وات توان

14500دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

50W  میخکوب برقی
7530

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

0/95 کیلوگرم وزن
20 وات توان

20 شلیک در دقیقه ظرفیت میخ کاری

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

PA6 متریال
20-10 وات توان

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

PA6 متریال
25 )60( وات توان

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

PA6 متریال
40 وات توان

20W  میخکوب و منگنه کوب برقی
7514

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/2 کیلوگرم وزن

50 وات توان
20 شلیک در دقیقه ظرفیت میخ کاری

20W تفنگ چسب حرارتی
RH-4463

40W تفنگ چسب حرارتی
RH-4464

60W تفنگ چسب حرارتی
RH-4465
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210mm فارسی بر ثابت
5100

255mm  فارسی برموتور تسمه ای ثابت
5103

180mm  فارسی برکشویی
5300

210mm  فارسی بر کشویی
5301

255mm  فارسی بر کشویی تسمه ای
5302

305mm  فارسی بر کشویی تسمه ای
5303

210mm  فارسی بر کشویی
5401

250mm  فارسی بر کشویی دو طرفه
5001

300mm  فارسی بر کشویی دو طرفه
5002

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
21 کیلوگرم وزن

1500 وات توان
4500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
26 کیلوگرم وزن

1800 وات توان
4000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

7/4 کیلوگرم وزن
1450 وات توان

5000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
12 کیلوگرم وزن

2000 وات توان
5300 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
12 کیلوگرم وزن

1000 وات توان
5000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
11 کیلوگرم وزن
1450 وات توان

5000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

18/2 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

5300 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

20/7 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

4300 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

14/5 کیلوگرم وزن
1500 وات توان

5000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

Electric Brake
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250mm  فارسی بر کشویی
5402

250mm  فارسی بر کشویی
5403

300mm  فارسی بر کشویی
5404

210mm   اره میزی
5601

355mm  پروفیل بر صنعتی
5901

355mm  پروفیل بر صنعتی
5902

355mm  پروفیل بر صنعتی
5904

180mm  پروفیل بر
5918

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

17/6 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

4800 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

17/1 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

4800 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

20/7 کیلوگرم وزن
2200 وات توان

5000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
22 کیلوگرم وزن

2000 وات توان
سرعت در حالت آزاد 5000 دور بر دقیقه

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
17 کیلوگرم وزن

2300 وات توان
4000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
18 کیلوگرم وزن

2400 وات توان
3900 دور در دقیقه حداکثر سرعت گردش 

در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
17 کیلوگرم وزن

2000 وات توان
3800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

7/5 کیلوگرم وزن
1280 وات توان

7000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

Electric BrakeElectric BrakeElectric Brake
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240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

وزن 2/2 کیلوگرم
160 وات توان

2 اینچ دهانه خروجی
3600-3000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

160 W  دمنده برقی صنعتی
1221

2000W  سشوار صنعتی دیمر دار
1102

2000W  سشوار هفت حالته
1103

2000W  سشوار دو حالته
1104

680W  بلوور صنعتی دیمردار
1205

500W  بلوور برقی
1206

600W  بلوور برقی
1207

600W  بلوور برقی
1209

2000W  کیت سشوار صنعتی دیمردار
1101

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

1( 250 لیتر بر دقیقه/50°
2( 250 لیتر بر دقیقه/600°-50°
3( 500 لیتر بر دقیقه/600°-50°

حجم هوای خروجی
و درجه حرارت

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
0/8 کیلوگرم وزن

2000 وات توان
1( 250 لیتر بر دقیقه/450°
2( 500 لیتر بر دقیقه/600°

حجم هوای خروجی
و درجه حرارت

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1/91 کیلوگرم وزن
680 وات توان

صفر تا 16000 دور در دقیقه چرخش در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس
1/7 کیلوگرم وزن

500 وات توان
صفر تا 13000 دور در دقیقه چرخش در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

1( 250 لیتر بر دقیقه/50°
2( 250 لیتر بر دقیقه/600°-50°
3( 500 لیتر بر دقیقه/600°-50°

حجم هوای خروجی
و درجه حرارت

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

0/84 کیلوگرم وزن
2000 وات توان

1( 250 لیتر بر دقیقه/50°
2( 250 لیتر بر دقیقه/450°-50°
3( 500 لیتر بر دقیقه/600°-90°

حجم هوای خروجی
و درجه حرارت

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

وزن 1/7 کیلوگرم
600 وات توان

صفر تا 15000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

وزن 1/7 کیلوگرم
600 وات توان

3000-16000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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30L  جارو برقی صنعتی
1231

40L  جارو برقی صنعتی
1241

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

3/2 کیلوگرم وزن
260 وات توان
2/5 اینچ دهانه خروجی

3600-3000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

260 W  دمنده برقی صنعتی
1222

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

5/2 کیلوگرم وزن
370 وات توان

3 اینچ دهانه خروجی
3600-3000 دور بر دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1400 وات توان
20 کیلو پاسکال فشار مکش

1/9 متر مکعب بر دقیقه نرخ جریان هوا

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

1400 وات توان
20 کیلو پاسکال فشار مکش

1/9 متر مکعب بر دقیقه نرخ جریان هوا

370 W  دمنده برقی صنعتی
1223

130W  پیستوله برقی
1313

350W  پیستوله برقی
1335

650W  پیستوله برقی خرطومی
1365

950W  پیستوله برقی خرطومی
1395

750W  پیستوله برقی چرخ دستی
1375T

240-220 ولت ولتاژ
50-60 هرتز فرکانس
1/6 کیلوگرم وزن

800 میلی لیتر حجم مخزن
0/8 میلی متر نازل

240-220 ولت ولتاژ
50-60 هرتز فرکانس
1/2 کیلوگرم وزن

700 میلی لیتر حجم مخزن
2/6-1/8 میلی متر نازل

240-220 ولت ولتاژ
50-60 هرتز فرکانس

2/7 کیلوگرم وزن
800 میلی لیتر حجم مخزن

2/6-1/8 میلی متر نازل

240-220 ولت ولتاژ
50-60 هرتز فرکانس

4/3 کیلوگرم وزن
800 میلی لیتر حجم مخزن

2/6-1/8 میلی متر نازل

240-220 ولت ولتاژ
50-60 هرتز فرکانس

3/2 کیلوگرم وزن
800 میلی لیتر حجم مخزن

2/6-1/8 میلی متر نازل
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کارواش دینامی
100Bar 

RP-0100

کارواش دینامی کامپکت
100Bar 

RP-U100C

کارواش یونیورسال کامپکت
100Bar 

RP-U100C

کارواش دینامی کامپکت با قابلیت مکش
100Bar 

RP-0101C

کارواش یونیورسال
100Bar 
RP-U100

کارواش یونیورسال
100Bar 
RP-U100E

کارواش دینامی کامپکت
100Bar 

RP-0102C

کارواش دینامی کامپکت
110Bar 

RP-0110C

کارواش یونیورسال
110Bar 

RP-U111

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

(Induction) دینامی نوع موتور
100 بار حداکثر فشار آب خروجی

1400 وات توان
6/5 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

ذغالی نوع موتور
100 بار حداکثر فشار آب خروجی

1400 وات توان
6/5 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

ذغالی نوع موتور
100 بار حداکثر فشار آب خروجی

1400 وات توان
6/5 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

(Induction) دینامی نوع موتور
100 بار حداکثر فشار آب خروجی

1400 وات توان
5/4 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

دینامی نوع موتور
100 بار حداکثر فشار آب خروجی

1200 وات توان
5/5 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

دینامی نوع موتور
110 بار حداکثر فشار آب خروجی

1400 وات توان
6 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

یونیورسال نوع موتور
110 بار حداکثر فشار آب خروجی

1400 وات توان
5 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

ذغالی نوع موتور
100 بار حداکثر فشار آب خروجی

1400 وات توان
5/4 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

دینامی نوع موتور
100 بار حداکثر فشار آب خروجی

1000 وات توان
5/2 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی
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140Bar  کارواش یونیورسال
RP-U141

160Bar  کارواش یونیورسال
RP-U161

160Bar  کارواش دینامی
RP-1160

نکات فنی مربوط به جارو برقی و دمنده نکات فنی کارواش
240-220 ولت ولتاژ 240-220 ولت ولتاژ

60-50 هرتز فرکانس 60-50 هرتز فرکانس
1/4 مترمکعب بر دقیقه حداکثر جریان هوای خروجی یونیورسال نوع موتور

1000 وات توان 100 بار حداکثر فشار آب خروجی
16 کیلوپاسکال حداکثر قدرت مکش 1400 وات توان

3 لیتر ظرفیت مخزن 6/5 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

کارواش چند کاره  
RP-2100

140Bar  کارواش دینامی
RP-0140

180Bar  کارواش دینامی
RP-0180

130Bar  کارواش یونیورسال
RP-U130

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

یونیورسال نوع موتور
130 بار حداکثر فشار آب خروجی

1600 وات توان
7/2 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

ذغالی نوع موتور
160 بار حداکثر فشار آب خروجی

2000 وات توان
6 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

(Induction) دینامی نوع موتور
160 بار حداکثر فشار آب خروجی

2200 وات توان
7/3 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

(Induction) دینامی نوع موتور
180 بار حداکثر فشار آب خروجی

3000 وات توان
9/2 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

(Induction) دینامی نوع موتور
140 بار حداکثر فشار آب خروجی

1800 وات توان
6/5 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

ذغالی نوع موتور
140 بار حداکثر فشار آب خروجی

1650 وات توان
5 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی
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نکات فنی مربوط به جارو برقی و دمنده نکات فنی کارواش
240-220 ولت ولتاژ 240-220 ولت ولتاژ

60-50 هرتز فرکانس 60-50 هرتز فرکانس
1/4 مترمکعب بر دقیقه حداکثر جریان هوای خروجی ذغالی نوع موتور

800 وات توان 130 بار حداکثر فشار آب خروجی
16 کیلوپاسکال حداکثر قدرت مکش 1500 وات توان

8 لیتر در دقیقه حداکثر جریان آب خروجی

130Bar  کارواش و جارو برقی چهار کاره
RP-4100
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1500W-51.7CC  حاشیه زن موتوری
4552

1500W-51.7CC  حاشیه زن موتوری پشتی
4552B

1350W-51.7CC  حاشیه زن موتوری
4554

 1350W-51.7CC  حاشیه زن موتوری
4553

 1350W-51.7CC حاشیه زن موتوری چرخدار
4555

دو زمانه نوع موتور
بنزین منبع تغذیه

1500 وات توان موتور
255 میلی متر قطر تیغه برش

3200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

دو زمانه نوع موتور
بنزین منبع تغذیه

1350 وات توان خروجی
900 میلی لیتر ظرفیت مخزن

7500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

دو زمانه نوع موتور
بنزین منبع تغذیه

1350 وات توان خروجی
1000 میلی لیتر ظرفیت مخزن

7500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

دو زمانه نوع موتور
بنزین منبع تغذیه

1500 وات توان موتور
255 میلیمتر قطر تیغه برش

3100 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

دو زمانه نوع موتور
بنزین منبع تغذیه

1350 وات توان خروجی
900 میلی لیتر ظرفیت مخزن

7500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
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1300W-35cm  اره بنزینی
4635

2300W-50cm  اره بنزینی
4650

1900W-45cm  اره بنزینی
4647

2200W-40cm  اره درخت بر برقی
4742

1300 وات توان موتور
بنزین منبع تغذیه

35 سانتیمتر طول ساطور
310 میلی لیتر ظرفیت مخزن سوخت

8000 دور در دقیقه حداکثر سرعت

1800 وات توان موتور
بنزین بدون سرب با 

نسبت 1 به 40
نسبت بنزین و روغن

دیافراگم نوع کاربراتور
45 سی سی حجم موتور

300 ± 3200 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

1900 وات توان موتور
بنزین منبع تغذیه

45-40 سانتی متر ظرفیت برش
550 میلی لیتر ظرفیت مخزن سوخت

3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

2300 وات توان موتور
بنزین منبع تغذیه

50 سانتی متر ظرفیت برش
550 میلی لیتر ظرفیت مخزن سوخت

200 ± 3000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

240-220 ولت ولتاژ
50-60 هرتز فرکانس

4/8 کیلوگرم وزن
40 سانتی متر ظرفیت برش

12/8 متر بر ثانیه سرعت زنجیر

1800W-45cm  اره درخت بر بنزینی
4645Pro

MADE IN USA

2400W-40cm  اره درخت بر برقی
4740

2400 وات توان موتور
40 سانتی متر ظرفیت برش

14 متر بر ثانیه حداکثر سرعت برش
حداکثر 0/12 ثانیه زمان ترمز
7000 دور در دقیقه حداکثر سرعت آزاد با زنجیر

MADE IN USA

600W  ژنراتور بنزینی
RH-4760

2800W  ژنراتور بنزینی
RH-4728

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

6000 وات توان
12 ولت - 8 آمپر DC خروجی

25 لیتر ظرفیت مخزن سوخت
389 سی سی ظرفیت سیلندر

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

2800 وات توان
12 ولت - 8 آمپر DC خروجی

15 لیتر ظرفیت مخزن سوخت
196 سی سی ظرفیت سیلندر

800W  ژنراتور بنزینی
RH-4708

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

800 وات توان
12 ولت - 8 آمپر DC خروجی

4/2 لیتر ظرفیت مخزن سوخت
63 سی سی ظرفیت سیلندر
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8-20L سم پاش دستی 2L سم پاش دستی

حداکثر فشار 
جریان خروجی

حجم 
کاری

حداکثر 
حجم مخزن آیتم کد

2/5 بار 2 لیتر 2/5 لیتر RH-6001

4-1 بار 2 لیتر 2/5 لیتر RH-6002

حداکثر فشار 
جریان خروجی

حجم 
کاری

حداکثر 
حجم مخزن آیتم کد

2/5 بار 8 لیتر 10 لیتر RH-6003

4/5-1/5 بار 20 لیتر 20 لیتر RH-6005

زاویه پاشش دامنه آبپاشی آیتم کد
قابل تنظیم 24 متر RH-4014

جنس دسته حاالت پاشش آیتم کد
TPR 9 حالته RH-4013

فواره آبپاش زمینیآب پاش دسته تلسکوپی 9 حالته 

اتصال دهنده آیتم کد
1/2 اینچی RH-4015

کوپلینگ

آب پاش7 حالته و 2 حالته

جنس دسته حاالت پاشش آیتم کد
TPR 2 حالته RH-4010

TPR 7 حالته RH-4011

TPR 7 حالته RH-4012
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200A  اینورتر پاور پالس
RH-4604

دستگاه جوش لوله سبز تک گوشه زن  
RH-4403

دستگاه جوش لوله سبز گوشه زن با متعلقات
RH-4404 

دستگاه جوش لوله سبز با متعلقات  
RH-4401

دستگاه جوش لوله سبز تک  
RH-4400

250A  اینورتر پاور پالس
RH-4605

9/5 کیلو ولت آمپر توان
% 60 چرخه عملکرد

200-30 آمپر جریان خروجی 
1/6 -5/0 قطر الکترود
65  ولت ولتاژ در حالت بی باری

7/6 کیلو ولت آمپر توان
% 60 چرخه عملکرد

180-30 آمپر جریان خروجی 
1/6-3/2 قطر الکترود
65  ولت ولتاژ در حالت بی باری

11/7 کیلو ولت آمپر توان
% 60 چرخه عملکرد

250-30 آمپر جریان خروجی 
1/6-5/0 قطر الکترود
65  ولت ولتاژ در حالت بی باری

9/5 کیلو ولت آمپر توان
% 60 چرخه عملکرد

200-30 آمپر جریان خروجی 
1/6-5/0 قطر الکترود
65  ولت ولتاژ درحالت بی باری

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

300-50 درجه 
سانتی گراد

حداکثر درجه حرارت تولیدی

40-20 میلی متر سایز سوکت
16 آمپر ترموستات

240-220 ولت ولتاژ
60-50 هرتز فرکانس

300-50 درجه 
سانتی گراد

حداکثر درجه حرارت تولیدی

40-20 میلی متر سایز سوکت
16 آمپر ترموستات

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
2000 وات توان

300-50 درجه سانتی گراد دمای کاری
25-20 میلی متر سایز سوکت

16 آمپر ترموستات

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
2000 وات توان

300-50 درجه سانتی گراد دمای کاری
40-20 میلی متر سایز سوکت

16 آمپر ترموستات

200A  اینورتر جوشکاری تک برد
RH-4602

180A  اینورتر پاور پالس
RH-4603
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میخکوب بادی تیپو 50  
RA-T50

میخکوب بادی اسکا
RA-F30

میخکوب بادی اسکا
RA-1850

منگنه کوب بادی
RA-8016

میخکوب بادی تی
RA-CT64

شلنگ فنری
RH-6105

شلنگ فنری
RH-6110

شلنگ فنری
RH-6115

5 متر سایز
PU جنس شلنگ

8 بار حداکثر فشار
3 میلی متر ضخامت شلنگ

10 متر سایز
PU جنس شلنگ

8 بار حداکثر فشار
3 میلی متر ضخامت شلنگ

15 متر سایز
PU جنس شلنگ

8 بار حداکثر فشار
3 میلی متر ضخامت شلنگ

80 ظرفیت خشاب
60-100 PSI فشار کاری

T )تی پو(
حداکثر تا ارتفاع 55 میلی متر

نوع میخ
16 گیج مفتول سوزنی مصرفی

1/3 کیلوگرم وزن

140 ظرفیت خشاب
60-100 PSI فشار کاری

21 گیج مفتول سوزنی مصرفی
0/95 کیلوگرم وزن

100 ظرفیت خشاب
60-100 PSI فشار کاری

  )F( اسکا
حداکثر تا ارتفاع 30 میلی متر

نوع میخ
18 گیج مفتول سوزنی مصرفی

1/1 کیلوگرم وزن

80 ظرفیت خشاب
60-100 PSI فشار کاری

DT ،ST

حداکثر تا ارتفاع 64 میلی متر نوع میخ
2/93 کیلوگرم وزن

100 ظرفیت خشاب
60-100 PSI فشار کاری

)F( اسکا
حداکثر تا ارتفاع 55 میلی متر

نوع میخ
18 گیج مفتول سوزنی مصرفی

1/3 کیلوگرم وزن
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 میخکوب تی پو 50 جیت
T50

میخکوب اسکا جیت
F30

میخکوب بادی اسکا 50 جیت
1850A

منگنه کوب بادی جیت
JS16-80

میخکوب بادی تی 64 جیت
CT64-R

140 ظرفیت خشاب
فشار کاری 7-4 بار
سری 80 نوع سوزن

20 گیج مفتول سوزنی مصرفی
0/86 کیلوگرم وزن

100 ظرفیت خشاب
فشار کاری 7-4 بار

  )F( اسکا 
حداکثر تا ارتفاع

30 میلی متر

نوع میخ

18 گیج مفتول سوزنی مصرفی
1/10 کیلوگرم وزن

100 ظرفیت خشاب
فشار کاری 7-4 بار

  )F( اسکا 
حداکثر تا ارتفاع

50 میلی متر

نوع میخ

18 گیج مفتول سوزنی مصرفی
1 کیلوگرم وزن

100 ظرفیت خشاب
فشار کاری 8-5 بار

 T )تی پو(
حداکثر تا ارتفاع

50 میلی متر

نوع میخ

16 گیج مفتول سوزنی مصرفی
1/84 کیلوگرم وزن

80 ظرفیت خشاب
فشار کاری 8-5 بار
DT ،ST

حداکثر تا ارتفاع
64 میلی متر

نوع میخ

14 گیج مفتول سوزنی مصرفی
2/43 کیلوگرم وزن
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10L  کمپرسور
RC-1010

25L  کمپرسور
RC-2510

50L  کمپرسور
RC-5010

80L  کمپرسور
RC-8010

6L  کمپرسور سایلنت
RC-0612

10L  کمپرسور سایلنت
RC-1012

50L  کمپرسور سایلنت
RC-5012

25L  کمپرسور سایلنت
RC-2512

50L  کمپرسور سایلنت دوموتوره
RC-5013

OIL-FREEOIL-FREEOIL-FREE

OIL-FREE OIL-FREE

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
10 لیتر ظرفیت مخزن

200 لیتر در دقیقه هوای خروجی
1 اسب بخار توان

2800 دور در دقیقه سرعت

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
25 لیتر ظرفیت مخزن

200 لیتر در دقیقه هوای خروجی
2 اسب بخار توان

2800 دور در دقیقه سرعت

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
60-50 لیتر ظرفیت مخزن

200 لیتر در دقیقه هوای خروجی
2 اسب بخار توان

2800 دور در دقیقه سرعت

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
80 لیتر ظرفیت مخزن

230 لیتر در دقیقه هوای خروجی
2/5 اسب بخار توان

2800 دور در دقیقه سرعت

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
6 لیتر ظرفیت مخزن

45 لیتر بر دقیقه هوای خروجی
600 وات توان

2800 دور در دقیقه سرعت

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
10 لیتر ظرفیت مخزن

80 لیتر بر دقیقه هوای خروجی
1280 وات توان

2800 دور در دقیقه سرعت

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
25 لیتر ظرفیت مخزن

100 لیتر بر دقیقه هوای خروجی
1380 وات توان

2800 دور در دقیقه سرعت

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
50 لیتر ظرفیت مخزن

140 لیتر بر دقیقه هوای خروجی
1680 وات توان

2800 دور در دقیقه سرعت

240-220 ولت/ 60-50 هرتز ولتاژ/ فرکانس
50 لیتر ظرفیت مخزن

200 لیتر بر دقیقه هوای خروجی
2600 وات توان

2800 دور در دقیقه سرعت
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DC مینی کمپرسور سه کاره دیجیتال فندکی
RH-4260

مینی کمپرسور سه کاره دیجیتال فندکی
RH-4260B

AC مینی کمپرسور آنالوگ با برق شهری
RH-4262

مینی کمپرسورآنالوگ فندکی
RH-4263

مینی کمپرسور دیجیتال سه کاره فندکی/برق شهری 
RH-4261B

DC فندکی 12 ولت منبع تغذیه
400 لیتر بر دقیقه حجم باد خروجی بلوور

11 بار
1100 کیلوپاسکال

 PSI 160

حداکثر فشار

1/6 کیلوگرم وزن

DC فندکی 12 ولت منبع تغذیه
400 لیتر بر دقیقه حجم باد خروجی بلوور

11 بار
1100 کیلوپاسکال

 PSI 160

حداکثر فشار

1/6 کیلوگرم وزن

برق شهری 220-240 
ولت/ 60-50 هرتز

منبع تغذیه

70 سانتی متر طول نازل مینی 
کمپرسور

11 بار
1100 کیلوپاسکال

 PSI 160

حداکثر فشار

1/52 کیلوگرم وزن

برق مستقیم 12 ولت
)فندک خودرو(

منبع تغذیه

30 سانتی متر طول شلنگ
11 بار

1100 کیلوپاسکال
 PSI 160

حداکثر فشار

1/52 کیلوگرم وزن

مینی کمپرسور دیجیتال سه کاره فندکی/برق شهری 
RH-4261

برق مستقیم 12 ولت )فندک 
خودرو(/ برق شهری 

240-220 ولت/60-50 هرتز

منبع تغذیه

400 لیتر بر دقیقه حجم باد خروجی بلوور
11 بار

1100 کیلوپاسکال
 PSI 160

حداکثر فشار

2 کیلوگرم وزن

برق مستقیم 12 ولت )فندک 
خودرو(/ برق شهری 

240-220 ولت/60-50 هرتز

منبع تغذیه

400 لیتر بر دقیقه حجم باد خروجی بلوور
11 بار

1100 کیلوپاسکال
 PSI 160

حداکثر فشار

2 کیلوگرم وزن
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بکس بادی "1.2
2301

بکس بادی "3.4
2402

10mm دریل بادی آچاری
2138

10mm دریل بادی اتوماتیک
2138A

پیچگوشتی بادی "1.4
2514

بکس بادی "1.2
2302

6/3 بار  فشار کاربردی 
570 نیوتن متر حداکثر گشتاور

16 میلی متر ظرفیت کاربری
1/12 کیلوگرم وزن

7000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

6/3 بار  فشار کاربردی 
740 نیوتن متر حداکثر گشتاور

25 میلی متر ظرفیت کاربری
2/89 کیلوگرم وزن

7500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

6/2 بار  فشار کاربردی 
10 میلی متر ظرفیت سه نظام

1/12 کیلوگرم وزن
1800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

6/3 بار  فشار کاربردی 
10 میلی متر ظرفیت سه نظام

1/12 کیلوگرم وزن
1800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

6/3 بار  فشار کاربردی 
12-5 نیوتن متر حداکثر گشتاور

1/4 میلی متر ظرفیت ابزارگیر
1/23 کیلوگرم وزن

1800 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

6/3 بار  فشار کاربردی 
623 نیوتن متر حداکثر گشتاور

16 میلی متر ظرفیت کاربری
2/5 کیلوگرم وزن

8000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

ساخت تایوان

ساخت تایوان ساخت تایوان

ساخت تایوان

ساخت تایوان

ساخت تایوان

ساخت تایوان

ساخت تایوان

پرچ کن بادی
RA-2702

جغجغه بادی "1.2
2602

6-5/5 بار  فشار کاربردی 
1045 کیلوگرم نیرو قدرت

16 میلی متر طول کورس حرکتی
48 میلی متر حداکثر ظرفیت

پرچ کاری
1/48 لیتر به ازای هر 

کورس کاری
میانگین مصرف هوا

6/2 بار  فشار کاربردی 
95 نیوتن متر حداکثر گشتاور

160 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
1/3 کیلوگرم وزن
13 میلی متر ظرفیت کاربری
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فشار ظرفیت سایز نازل آیتم کد
3/5-2 بار 600 ml 1/3 mm RH-6313

3/5-2 بار 600 ml 1/5 mm RH-6315

پیستوله بادی حرفه ای
کاسه فلزی

پیستوله بادی سایه پاش

فشار ظرفیت سایز نازل آیتم کد
PSI 50-80 125 ml 0/5 mm RH-6405

پیستوله بادی کاسه زیر

فشار ظرفیت سایز نازل آیتم کد
3/5 بار 1000 ml 1/6 mm RH-6406

3/5 بار 1000 ml 1/8 mm RH-6408

پیستوله بادی کاسه فلزی

فشار ظرفیت سایز نازل آیتم کد
3/5 بار 600 ml 1/6 mm RH-6416

3/5 بار 600 ml 1/8 mm RH-6418

پیستوله بادی دو کاسه

فشار ظرفیت سایز نازل آیتم کد
3/5 بار 600 ml 1/6 mm RH-6426

3/5 بار 600 ml 1/8 mm RH-6428

کنیتکس پاش حرفه ای

فشار ظرفیت سایز نازل آیتم کد
3/5-2 بار 6000 ml 4 ، 6 ، 8 mm RH-6501

فشار ظرفیت سایز نازل آیتم کد
3/5-2 بار 600 ml 1/5 mm RH-6215

3/5-2 بار 600 ml 1/7 mm RH-6217

پیستوله بادی کاسه پالستیکی

گازوئیل پاش

فشار ظرفیت ورودی 
هوا

آیتم کد

PSI 50 600 ml 1/4 اینچ RH-6601

فشار ظرفیت ورودی 
هوا

آیتم کد

PSI 150 1000 ml 1/4 اینچ RH-6602

قیر پاش
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تفنگ بادپاش

اندازه کلی طول ثابت نازل مدل آیتم کد
252 ml 100 ml مگا RH-6701

252 ml 100 ml دلتا RH-6702

طول نازل حداکثر 
فشار کار

سایز نازل آیتم کد

75 mm 10بارومتر 1/8 mm RH-6703

تفنگ بادپاش

حداکثر فشار میزان فشار 
باد

آیتم کد

115پوند بر 
اینچ مربع

100پوند بر 
اینچ مربع

RH-6801

درجه باد کارگاهی تفنگی

سایز ورودی هوا حداکثر 
فشار محدوده فشار آیتم کد

1/2 اینچ PSI 140 PSI 10-120 RH-6901

فیلتر تک

سایز ورودی هوا حداکثر 
فشار محدوده فشار آیتم کد

1/2  اینچ PSI 140 PSI 10-120 RH-6902

فیلتر دوقلو

محصول آیتم کد محصول آیتم کد محصول آیتم کد
دنباله شلنگ فنری 20PP کوپلینگ شلنگ فنری 20SP کوپلینگ 1/4 رزوه بیرون 20SM

کوپلینگ باد دو راهی 2WAYS دنباله رزوه بیرون 20PM کوپلینگ 1/2 کمپرسوری 40SM

کوپلینگ باد سه راهی 3WAYS دنباله رزوه داخل 20PF کوپلینگ 1/4 رزوه داخل 20SF

دنباله شلنگ خور 20PH کوپلینگ سرشلنگی 20SH

کوپلینگ و اتصاالت باد
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متر روکشدار پی وی سی

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
7/5 متر RH-9075 3 متر RH-9030

10 متر RH-9017 5 متر RH-9050

5/5 متر RH-9055

متر سری اُمگا

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
7/5 متر RH-9078 3 متر RH-9036

10 متر RH-9016 5 متر RH-9063

5/5 متر RH-9060

متر روکش دار میکرون

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
7/5 متر RH-9079 3 متر RH-9037

10 متر RH-9019 5 متر RH-9061

5/5 متر RH-9062

متر فایبر گلس

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
50 متر RH-9805 20 متر RH-9802

30 متر RH-9803

متر لیزری

دقت اندازه گیری محدوده 
اندازه گیری آیتم کد

3± میلي متر 30-0/05 متر RH-9139

1/5± میلي متر 50-0/05 متر RH-9150T

متر لیزری
با بلوتوث

دقت اندازه گیری محدوده 
اندازه گیری آیتم کد

1/5± میلي متر 100-0/05 متر RH-9100

1/5± میلي متر 80-0/05 متر RH-9180

متر لیزری صفحه رنگی

دقت اندازه گیری محدوده اندازه گیری آیتم کد
1/5± میلي متر 60-0/05 متر RH-9196

متر لیزری

دقت اندازه گیری محدوده 
اندازه گیری آیتم کد

2± میلي متر 50-0/05 متر RH-9351

2± میلي متر 100-0/05 متر RH-9353

دقت خطوط 
افقی و عمودی

برد دستگاه/
با رسیور

دامنه 
خودترازی عملکر د

2± میلی متر 
در 5 متر

10 متر/
50 متر با ِرسیور ±4° 1V 1H

تراز لیزری دوخط
RH-9500

دقت خط لیزر برد دستگاه/
با رسیور

دامنه 
خودترازی عملکرد

2± میلی متر
در 5 متر

10 متر/
50 متر با ِرسیور ±3° 1H 1V

تراز لیزری دو خط اکو
RH-9501

دقت خطوط 
افقی و عمودی

برد دستگاه/
با رسیور

دامنه 
خودترازی عملکرد

2± میلی متر
در 5 متر

15 متر/
50 متر با ِرسیور

±4°  360(h)

+

120(V)

تراز لیزری دو خط 360+120 درجه
RH-9502

دقت خطوط 
افقی و عمودی

برد دستگاه/
با رسیور

دامنه 
خودترازی عملکرد

2± میلی متر
در 5 متر

15 متر/
50 متر با ِرسیور

±3°  360(h)

+

120(V)

تراز لیزری دوخط 120+360 درجه نور قرمز
RH-9503
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دقت خطوط 
افقی و عمودی

برد دستگاه/
با رسیور

دامنه 
خودترازی عملکرد

2± میلی متر 
در 5 متر

15 متر/
50 متر با ِرسیور

±3°  360(h)

+

120(V)

دقت خطوط 
افقی و عمودی

برد دستگاه/
با رسیور

دامنه 
خودترازی عملکرد

2± میلی متر 
در 5 متر

15 متر/
50 متر با ِرسیور

±3°  360(h)

+

120(V)

+

120(V)

دقت خطوط 
افقی و عمودی

برد دستگاه/
با رسیور

دامنه 
خودترازی عملکرد

2± میلی متر 
در 5 متر

15 متر/
70 متر با ِرسیور

±2/5°    360°

H+2V

تراز لیزری 120+360 درجه نور سبز
RH-9503G

تراز لیزری سه خط 120+120+360 درجه
RH-9504

تراز لیزری سه بعدی 360 درجه
RH-9537

تراز بنایی

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
50 سانتی متری RH-9415 20 سانتی متری RH-9408

60 سانتی متری RH-9413 25 سانتی متری RH-9409

80 سانتی متری RH-9414 30 سانتی متری RH-9411

100 سانتی متری RH-9416 40 سانتی متری RH-9412

گونیا مهندسی استیل لبه دار سنگین

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
30 سانتی متری RH-9762 20 سانتی متری RH-9760

40 سانتی متری RH-9763 25 سانتی متری RH-9761

گونیا مهندسی استیل سبک

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
60 سانتی متری RH-9755 20 سانتی متری RH-9750

70 سانتی متری RH-9756 25 سانتی متری RH-9751

80 سانتی متری RH-9757 30 سانتی متری RH-9752

90 سانتی متری RH-9758 40 سانتی متری RH-9753

100 سانتی متری RH-9759 50 سانتی متری RH-9754



ابزارآالت دستی | 63

جرثقیل زنجیری، پولیفت

ظرفیت آیتم کد ظرفیت آیتم کد
3 تن  RH-4105 0/5 تن  RH-4101

5 تن  RH-4106 1 تن  RH-4102

1/5 تن  RH-4110 1/5 تن  RH-4103

3 تن RH-4111 2 تن RH-4104

جک روغنی صنعتی

میزان توان 
تحمل وزن آیتم کد میزان توان 

تحمل وزن آیتم کد

15 تن RH-4905 2 تن RH-4901

20 تن RH-4906 3 تن RH-4902

32 تن RH-4907 5 تن RH-4903

10 تن RH-4904

جک سوسماری گاراژی صنعتی

ارتفاع باال 
بردن نوع جک ظرفیت آیتم کد

340 میلی متر جک چرخ دار 2 تن RH-4911C

465 میلی متر جک چرخ دار 3 تن RH-4912

250-1000Kg  باالبر برقی
RH-4130~RH-4136

سرعت )متر بر دقیقه( ظرفیت بار )کیلوگرم( ارتفاع )متر( قدرت موتور ولتاژ آیتم کد
 استاندارد: 10 متر بر دقیقه

دوبل: 5 متر بر دقیقه
 استاندارد: 125 کیلوگرم

دوبل: 250 کیلوگرم
 استاندارد: 18 متر

دوبل: 9 متر 450 وات 220ولت RH-4130

 استاندارد: 10 متر بر دقیقه
دوبل: 5 متر بر دقیقه

 استاندارد: 150
دوبل: 300

 استاندارد: 18 متر
دوبل: 9 متر 550 وات 220ولت RH-4131

 استاندارد: 10 متر بر دقیقه
دوبل: 5 متر بر دقیقه

 استاندارد: 200
دوبل: 400

 استاندارد: 18 متر
دوبل: 9 متر 800 وات 220ولت RH-4132

 استاندارد: 10 متر بر دقیقه
دوبل: 5 متر بر دقیقه

 استاندارد: 250
دوبل: 500

 استاندارد: 18 متر
دوبل: 9 متر 800 وات 220ولت RH-4133

 استاندارد: 10 متر بر دقیقه
دوبل: 5 متر بر دقیقه

 استاندارد: 300
دوبل: 600

 استاندارد: 18 متر
دوبل: 9 متر 1050 وات 220ولت RH-4134

 استاندارد: 10 متر بر دقیقه
دوبل: 5 متر بر دقیقه

 استاندارد: 400
دوبل: 800

 استاندارد: 18 متر
دوبل: 9 متر 1300 وات 220ولت RH-4135

 استاندارد: 10 متر بر دقیقه
دوبل: 5 متر بر دقیقه

 استاندارد: 500
دوبل: 1000

 استاندارد: 18 متر
دوبل: 9 متر 1600 وات 220ولت RH-4136
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حداکثر 
دامنه 

روشنایی

شدت 
روشنایی 

المپ
توان 
LED

آیتم کد

50 متر 70 لومن 1 وات RH-4280

50 متر 90 لومن 1/5 وات RH-4281

150 متر 160 لومن 2 وات RH-4282

LUMEN SERIES  چراغ پیشانی

روغن کش دستی

قابلیت چرخش قابلیت مکش آیتم کد
70 دور در دقیقه 29 لیتر RH-4310

حداکثر دامنه 
روشنایی

شدت 
روشنایی

ظرفیت 
باتری آیتم کد

500 متر 300 لومن 2000 میلی 
آمپر ساعت

RH-4230

1200 متر 700 لومن 3600 میلی 
آمپر ساعت

RH-4255

نور افکن شارژی

شدت روشنایی نوع المپ آیتم کد
120 لومن 12 عدد المپ 

LED

RH-4271

MAGLIGHT  چراغ گرد آهنربایی

دستکش ایمنی

جنس دستکش آیتم کد
پلی استر با روکش التکس RH-9001

پلی استر با روکش التکس نرمال RH-9002

پلی استر با روکش نیتریل RH-9011

UV نوع آیتم کد
400 شفاف RH-9022

400 دودی RH-9023

عینک ایمنی

منگنه کوب دستی

منگنه کوب دستی

جنس بدنه حداکثر طول 
سوزن منگنه آیتم کد

فوالد ضدزنگ 14 میلی متر RH-4803

جنس بدنه حداکثر طول 
سوزن منگنه آیتم کد

فوالد ضدزنگ 14 میلی متر RH-4804

تفنگ میخکوب

وزن ظرفیت توان آیتم کد
3/9کیلوگرم 72 mm 400 ژول RH-6416
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رنده بغل دو راهه

سایز تیغه آیتم کد
38 میلی متر RH-7101

چسب فوری )1-2-3(

حجم اسپری 
اکتیواتور

حجم مایع 
چسب آیتم کد

400 میلی لیتر 100 گرم RH-9921

400 میلی لیتر 100 گرم RH-9921G

چسب آکواریوم شفاف

حجم آیتم کد
280 گرم RH-9920

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
50 سانتی متر RH-7224 20 سانتی متر RH-7220

60 سانتی متر RH-7225 25 سانتی متر RH-7221

80 سانتی متر RH-7226 30 سانتی متر RH-7222

100 سانتی متر RH-7227 40 سانتی متر RH-7223

پیچ دستی  

سایز آیتم کد
12اینچ RH-3614

کمان اره آهن بر

تلمبه پایی

نوع آیتم کد
تلمبه پایی تک پمپ RH-4201

تلمبه پایی دو پمپ RH-4202

دستگاه پرس لوله 5 الیه

نوع دسته نوع لقمه اندازه لقمه آیتم کد
تلسکوپی گرد  -20 -16

25 و 32 
میلی متر

RH-4450
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کیف ابزارکیف ابزار

کیف ابزارکیف ابزار کنسولی کیف ابزار کنسولی

سایز آیتم کد
13 اینچ RH-9151

14 اینچ RH-9152

17 اینچ RH-9153

19 اینچ RH-9154

جعبه ابزار پالستیکی

سایز آیتم کد
12 اینچ RH-9128

جعبه ابزار ارگانایزر

سایز آیتم کد سایز آیتم کد
40 سانتی متر RH-9173 30 سانتی متر RH-9170

50 سانتی متر RH-9174 30 سانتی متر RH-9171

50 سانتی متر RH-9175 40 سانتی متر RH-9172

جعبه ابزار فلزی اتوماتیک

مدل آیتم کد
Median RH-9113

Grand RH-9114

مدل آیتم کد
Micro RH-9118

Roco RH-9125

مدل آیتم کد
Home Line RH-9168

سایز آیتم کد
40 سانتی متر RH-9191

35 سانتی متر RH-9192

سایز آیتم کد
30 سانتی متر RH-9193

خودرویی RH-9194

مدل آیتم کد
Vigor RH-9195

کیف ابزار
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جلیقه کار

مدل آیتم کد
Robelt RH-9165

کیف ابزار کمری

مدل آیتم کد
Rovest RH-9160
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سر پیچگوشتی طالیی و تیتانیوم

نوع سایز آیتم کد نوع سایز آیتم کد
یک سر دوسو بلند 50 میلی متر RH-5404 دوسر چهارسو 65 میلی متر RH-5401

دوسر چهارسو تیتانیوم 65 میلی متر RH-5409 یک سر چهارسو یک سر دوسو 65 میلی متر RH-5402

یک سرچهارسو یک سر  دوسو تیتانیوم 65 میلی متر RH-5410 یک سر چهارسو بلند 50 میلی متر RH-5403

ست سر پیچگوشتی

نوع آیتم کد
ترکیبی بلند و کوتاه/دو سو و چهارسو RH-5420

  سری پیچگوشتی دوسر چهارسو مات

نوع سایز آیتم کد نوع سایز آیتم کد
یک سر دوسو مات 50 میلی متر RH-5433 دوسر چهارسو مات 65 میلی متر RH-5430

دوسر چهارسو بلند مات 100 میلی متر RH-5434 یک سرچهارسو یک سر دوسو مات 65 میلی متر RH-5431

دوسر چهارسو بلند مات 150 میلی متر RH-5435 یک سر چهارسو مات 50 میلی متر RH-5432
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ست مته ترکیبی آهن و بتن

سایز مته ها )میلی متر( نوع مته ها جنس بدنه آیتم کد

سایز مته آهن: 3، 3/5، 4، 5، 6، 8
سایز مته الماسه بتن: 6، 7، 8

مجموعه ای متشکل از 9  مته دریل
HSS Twist

HSS RH-5585

ست مته آهن

سایز مته ها )میلی متر( نوع مته ها جنس بدنه آیتم کد

  ،6 ،5/5  ،5 ،4/5 ،4 ،3/5 ،3 ،2/5 ،2 ،1/5 ،1
10 ،9/5  ،9 ،8/5  ،8 ،7/5 ،7 ،6/5

مجموعه ای متشکل از 19 مته دریل
HSS Twist

HSS RH-5581

مته طالیی

سایز آیتم کد سایز آیتم کد سایز آیتم کد سایز آیتم کد
8 میلی متر RH-5566 5/5 میلی متر RH-5561 3/5 میلی متر RH-5556 1 میلی متر RH-5551

8/5 میلی متر RH-5567 6 میلی متر RH-5562 4 میلی متر RH-5557 1/5 میلی متر RH-5552

9 میلی متر RH-5568 6/5 میلی متر RH-5563 4/2 میلی متر RH-5558 2 میلی متر RH-5553

9/5 میلی متر RH-5569 7 میلی متر RH-5564 4/5 میلی متر RH-5559 2/5 میلی متر RH-5554

10 میلی متر RH-5570 7/5 میلی متر RH-5565 5 میلی متر RH-5560 3 میلی متر RH-5555

مته الماسه بتن و چهارشیار

نوع سایز آیتم کد نوع سایز آیتم کد

مته چهار شیار 16 سانت

6 میلی متر RH-5920

مته الماسه بتن

6 میلی متر RH-5720

7 میلی متر RH-5921 7 میلی متر RH-5721

8 میلی متر RH-5922 8 میلی متر RH-5722

10 میلی متر RH-5923 10 میلی متر RH-5723

12 میلی متر RH-5924 12 میلی متر RH-5724
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جنس  تعداد دندانه در هر اینچ سایز تیغه آیتم کد
 HSS 18 300 میلی متر/ 12 اینچ RH-3801

تیغ اره آهن بر

مته و قلم چهار و پنج شیار و شش گوش

نوع سایز آیتم کد نوع سایز آیتم کد
SDS-Max مته پنج شیار  500×26 RH-5015 SDS-Plus مته چهار شیار  110×6 RH-5001

SDS-Max مته پنج شیار  500×30 RH-5016 SDS-Plus مته چهار شیار  110×7 RH-5002

SDS-Max مته پنج شیار 500×32 RH-5017 SDS-Plus مته چهار شیار 110×8 RH-5003

pointed شش گوش، قلم نوک تیز  410×30 RH-5018 SDS-Plus مته چهار شیار 160×6 RH-5004

flat شش گوش، قلم نوک پهن 30×410×30 RH-5019 SDS-Plus مته چهار شیار  160×7 RH-5005

پنج شیار SDS-MAX، قلم نوک تیز 400×18 RH-5020 SDS-Plus مته چهار شیار  160×8 RH-5006

پنج شیار SDS-MAX، قلم نوک پهن 25×400×18 RH-5021 SDS-Plus مته چهار شیار  160×10 RH-5007

پنج شیار SDS-MAX، قلم نوک پهن 50×400×18 RH-5022 SDS-Plus مته چهار شیار  160×12 RH-5008

چهار شیار SDS-Plus، قلم نوک تیز 250×14 RH-5023 SDS-Max مته پنج شیار  500×14 RH-5009

چهار شیار SDS-Plus، قلم نوک پهن 25×250×14 RH-5024 SDS-Max مته پنج شیار  500×16 RH-5010

چهار شیار SDS-Plus، قلم نوک پهن 50×250×14 RH-5025 SDS-Max مته پنج شیار  500×18 RH-5011

pointed شش گوش، قلم نوک تیز 400×17 RH-5026 SDS-Max مته پنج شیار  500×20 RH-5012

flat شش گوش، قلم نوک پهن 25×400×17 RH-5027 SDS-Max مته پنج شیار  500×22 RH-5013

flat شش گوش، قلم نوک پهن 50×400×17 RH-5028 SDS-Max مته پنج شیار 500×24 RH-5014

مته گازور و خزینه الماسه 
نوع سایز آیتم کد نوع سایز آیتم کد

مته گازور 25 میلی متر RH-5308 مته خزینه الماسه مدادی 3 میلی متر RH-5303

مته گازور 35 میلی متر RH-5309 مته خزینه الماسه مدادی 3/5 میلی متر RH-5304

مته گازور 40 میلی متر RH-5310 مته گازور 20 میلی متر RH-5306

مته گازور 45 میلی متر RH-5311 مته گازور 22 میلی متر RH-5307
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صفحه گرانیت بر SILVER LINEصفحه گرانیت بر توربوصفحه گرانیت بر

SILVER LINE صفحه سرامیک بر

صفحه سرامیک بر

قطر صفحه آیتم کد
230 میلی متر RH-3501

115 میلی متر RH-3502

قطر صفحه آیتم کد
230 میلی متر RH-3510

115 میلی متر RH-3511

قطر صفحه آیتم کد
115 میلی متر RH-3538

230 میلی متر RH-3539

قطر صفحه آیتم کد
115 میلی متر RH-3507

230 میلی متر RH-3508

قطر صفحه آیتم کد
115 میلی متر RH-3504

230 میلی متر RH-3506

سنگ ساب و برش

سنگ ساب و برش

موارد استفاده قطر صفحه آیتم کد موارد استفاده قطر صفحه آیتم کد
ساب 180 میلی متر RH-3707 برش آهن 115 میلی متر RH-3726

برش سنگ 230 میلی متر RH-3716 برش آهن 180 میلی متر RH-3706

برش استیل 115 میلی متر RH-3717 برش استیل 115 میلی متر RH-3743

برش پروفیل 355 میلی متر RH-3733 برش استیل 180 میلی متر RH-3744

ساب 115 میلی متر RH-3727

موارد استفاده قطر صفحه آیتم کد موارد استفاده قطر صفحه آیتم کد
ساب 115 میلی متر RH-3724 برش آهن 115 میلی متر RH-3723

ساب 180 میلی متر RH-3704 برش آهن 180 میلی متر RH-3703

برش سنگ 230 میلی متر RH-3712 برش استیل 115 میلی متر RH-3741

برش پروفیل 355 میلی متر RH-3732 برش استیل 180 میلی متر RH-3742
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MDF تیغ اره الماسه چوب و

موارد استفاده قطر صفحه آیتم کد موارد استفاده قطر صفحه آیتم کد
چوب 250 میلی متر RH-5110 ام دی اف 150 میلی متر RH-5101

چوب 250 میلی متر RH-5111 چوب 180 میلی متر RH-5102

ام دی اف 250 میلی متر RH-5112 چوب 180 میلی متر RH-5103

چوب 300 میلی متر RH-5113 ام دی اف 180 میلی متر RH-5104

چوب 300 میلی متر RH-5114 چوب 200 میلی متر RH-5105

300 میلی متر چوب RH-5115 چوب 200 میلی متر RH-5106

ام دی اف 300 میلی متر RH-5116 ام دی اف 200 میلی متر RH-5107

ام دی اف 350 میلی متر RH-5117 ام دی اف 230 میلی متر RH-5108

چوب 250 میلی متر RH-5109

موارد استفاده قطر صفحه آیتم کد موارد استفاده قطر صفحه آیتم کد
چوب 250 میلی متر RH-5129 ام دی اف 150 میلی متر RH-5120

چوب 250 میلی متر RH-5130 چوب 180 میلی متر RH-5121

ام دی اف 250 میلی متر RH-5131 چوب 180 میلی متر RH-5122

چوب 300 میلی متر RH-5132 ام دی اف 180 میلی متر RH-5123

چوب 300 میلی متر RH-5133 چوب 200 میلی متر RH-5124

300 میلی متر چوب RH-5134 چوب 200 میلی متر RH-5125

ام دی اف 300 میلی متر RH-5135 ام دی اف 200 میلی متر RH-5126

ام دی اف 350 میلی متر RH-5136 ام دی اف 230 میلی متر RH-5127

چوب 250 میلی متر RH-5128

SILVER LINE تیغ اره الماسه
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موارد استفاده سایز )میلی متر( آیتم کد موارد استفاده سایز )میلی متر( آیتم کد
چوب و نئوپان 250×60 LHS107568-0 ام دی اف 200×64  LHC11320031

چوب و نئوپان 250×80 LHS086888-0 ام دی اف 230×64 LHC11323031

چوب و نئوپان 300×48 LHS107570-0 ام دی اف 250×80 LHS086889-0

چوب و نئوپان 300×72 LHS107571-0 ام دی اف 300×96 LHS086891-0

چوب و نئوپان 300×96 LHS086890-0 ام دی اف 350×108 LHS086893-0

چوب و نئوپان 350×72 LHC11135030 چوب و نئوپان 180×42 LHC14518032

چوب و نئوپان 350×84 LHC11235030 چوب و نئوپان 180×56 LHC14518033

چوب و نئوپان 350×108 LHS086892-0 چوب و نئوپان 200×48 LHC14520032

ام دی اف 250×80 LHC11325031G (سری گلدن)  چوب و نئوپان 200×64 LHC14520033

ام دی اف 300×96 LHC11330031G (سری گلدن) چوب و نئوپان 250×40 LHS107569-0

تیغ اره الماسه چوب و نئوپان،
MDF و طالیی انسی

تیغ اره الماسه خط زن انسی

موارد استفاده سایز
)میلی متر( آیتم کد

چوب و 
نئوپان 250×80 LHS066086-1 )با زاویه تند 38 درجه(

چوب و 
نئوپان 300×96 LHS972346-1 )با زاویه تند 38 درجه(

آلومینیوم 250×80 LHC20825032

آلومینیوم 300×96 LHC20830032

نوع دندانه آیتم کد
3/2 تخت LHS107696-0 )خط زن 120 تخت(

2/8، 3/8 کونیکال LHS055382-0 )خط زن 24×125 کونیکال(

2/8، 3/6 کونیکال LHC12512020 )خط زن تخت 120 دو تکه(

2/8، 3/6 تخت LHC12512022 )خط زن تخت 120 دو تکه(

تیغ اره الماسه زاویه تند و آلومینیوم بر انسی
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سنباده رول

ابعاد شرح آیتم کد ابعاد شرح آیتم کد
50 متر در 15 سانتی متر P150 سنباده رول RH-3788 50 متر در 15 سانتی متر P40 سنباده رول RH-3780

50 متر در 15 سانتی متر P180 سنباده رول RH-3785 50 متر در 15 سانتی متر P60 سنباده رول RH-3781

50 متر در 15 سانتی متر P220 سنباده رول RH-3786 50 متر در 15 سانتی متر P80 سنباده رول RH-3782

50 متر در 15 سانتی متر P400 سنباده رول RH-3787 50 متر در 15 سانتی متر P100 سنباده رول RH-3783

50 متر در 15 سانتی متر P120 سنباده رول RH-3784

ظرفیت کولت طول شلنگ آیتم کد
3.175 میلی متر 107 سانتی متر RH-9200

شلنگ فرز مینیاتوری

جنس پد پولیش اندازه آیتم کد
90 درصد پشم طبیعی 18 سانتی متر RH-3518

پد پولیش چسبی
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آرمیچر بالشتک کلید ذغال

درب جا ذغالی جا ذغالی مهره زیر مهره رو

بلبرینگ دنده مقابل پیستون

روکش سه نظام سه نظام موتور گیربکس

باتری تیغ رنده شارژر دسته جانبی

دسته کلید پوسته بالشتک پوسته گیربکس ترموستات

المنت سرامیکی تفنگ النس قابل تنظیم محافظ سنگ
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مشاوره قبل از خریدمشاوره قبل از خرید
بانک کامل قطعات        بانک کامل قطعات        

دریافت انتقادات و پیشنهادات دریافت انتقادات و پیشنهادات 
نظارت مداوم بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریاننظارت مداوم بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

خدمات با کیفیت رونیکس تداوم دارد...خدمات با کیفیت رونیکس تداوم دارد...

با با 170170 نماینده نماینده
خدمات پس از فروش رونیکسخدمات پس از فروش رونیکس

در سراسر ایراندر سراسر ایران

021021--64976497
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