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حلقه بر دستیت

 
ــر  ــه و واش ــتر، حلق ــواع انگش ــدن ان ــت بری ــرد: جه ــوع کارب  ن

ــده ــت دی ــت جراح ــتر از دس ــردن انگش ــارج ک خ
 جنس تیغه: فوالد آلیاژی

 جنس بدنه: استلس استیل
 مکانیزم کار: اهرمی دستی

حلقه بر برقی

تیغــه ایـــن دســتگاه به نحــوی عمــل می کند که تنهـــا درهنگـــام 
برخــورد بــا جنـــس ســخت عمــل بــرش را انجـــام می دهــد 
ــام  ــرش انج ــات ب ــروی وارده عملیـ ــش نی ــرش و کاه ــس از ب پ
نمی شــود، بــا کیــف آلومینیومــی و بــا قابلیــت بــرش انـــواع 
انگشتـــر و حلقه هــای فـــوالدی مجهـــز به سیســتم خنــک کننده 

ــان ــاخت آلم ــی س ــه یدک ــا تیغ ــراه ب ــه، هم تیغ

دستگاه هوا برش و گاز

 شــامل: ســایز بــزرگ کپســول اکســیژن 40 لیتــری و کپســول 
ــرش،  ــوا ب ــوص ه ــو مخص ــیلنگ دو قل ــری دارای ش گاز11 لیت
رگوالتــور فشــار قــوی و دســته مخصــوص بــرش جهــت کارهــای 
طوالنـــی سایزکوچک)پرتابـــل(دارای کپســـول 5 لیتری گاز و 5 
ــته  ــور و دس ــو و رگوالت ــیلنگ دوقل ــیژن، دارای ش ــری اکس لیت

بــرش 
 32kg :وزن کامل 
CE دارای استاندارد
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اره آهن بر

 مشــخصات فنــی: اره آهــن بــر دســتی فریــم فلــزی - طــول 
ــاال - وزن ســبک و اســتفاده  ــا قابلیــت تنــش ب تیغــه 300mm ب

آســان

مینی فرز

 
115-GWS :مدل 

3/6A - 220V :ولتاژ 
 50hz :فرکانس 

800W :توان 

اره موتورى چند منظوره

 TS STIHL مدل: اشتیل 
دارای صفحــه بــرش بــا قطــر 300mm و ســت ابزارهــای متعلقه.

ایــن مــدل شــامل یــک متعــادل کننــده مخلــوط ســوخت و هــوا 
ــه  ــوخت ب ــد س ــش از ح ــری از ورود بی ــث جلوگی ــد و باع می باش

داخــل فیلتـــر می شــود. دارای صفحــه بــرش آهــن و بتــن 
 64/1 cm :حجم موتور 

3/2 kw :قدرت خروجی 
 300 mm :قطر تیغه  

STIHL CHAIN SAW اره موتورى زنجیرى

ــیار  ــرایط بس ــرای کار در ش ــه ای ب ــوی و حرف ــیار ق  اره: اره بس
دشــوار 

 مجهز به سیستم ضدلرزش و ترمز زنجیر
 72/2 cm :حجم موتور 

 19/4 kw :قدرت خروجی 
 6/6 kg :وزن 

 50 cm :طول تیغه 
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قفل بر بزرگت

جهــت بریــدن انــواع مفتــول، قفــل، میــخ پــرچ بــا حداکثــر 
الســتیکی روپــوش  دارای  دســتگیره ها  قــدرت  و  ســختی 

 3600TP :مدل 
 900mm :طول دسته 

13mm :حداکثر قطر برش 

قفل بر کوچک

جهــت بریــدن انــواع مفتــول، قفــل و تیــغ پــرچ بــا حداکثــر 
الســتیکی  روپــوش  دارای  دســتگیره ها  قــدرت  و  ســختی 

 1800TP :مدل 
 450mm :قطر دسته 

 8mm :قطر برش 
 330mm :طول دسته 

چاقوى آتش نشانی

تیغــه ســاخته شــده از استیـــل بــا ســختی بــاال، دستگیـــره 
پالستیـــکی انتهـــای دســته طراحـــی شــده جهــت ضربــه زدن و 
خـــورد کــردن، غــالف یـــا روپـــوش بــا تسمـــه حلقــه ای و ســاخته 

ــی   ــاف مصنوع ــده از الی ش

 RESCUE TOOL چاقوى نجات چندکاره

طراحـــی شــده مخصـــوص عملیــات امــداد و نجــات بــا تیغه هــای 
مخصـوص بریـــدن شیشه اتومبیـل، کمربنـــد ایمنی، پالستیک، 
ــا کیــف کمــری - ســاخت  تسمـــه، خــرد کــردن شیشــه همــراه ب

ســوئیس 
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شیشه بر خودرو

 
 WSC1 :مدل 

ابــزار دســتی بــرای بریــدن پنجــره خودروهــا )ســواری، اتوبــوس، 
کامیــون( و همچنیــن بــرای بــرش شیشــه های ایمنــی )شیشــه 

جلــوی اتومبیــل( 

BOSCH فرز بزرگ

بریــدن انــواع فلــزات، لولــه، آهــن، انــواع بــراده بــرداری، بریــدن 
بدنــه اتومبیل هــا گاردریــل جــاده و غیــره

 180-24GWS : مدل 
  230V :ولتاژ 

 50HZ :فرکانس 
 12A :آمپر 

 2600W :وات 
180mm :قطرصفحه برش 

لوله بر دستی

ــس  ــه ای از جن ــا تیغ ــه ب ــواع لول ــدن ان ــت بری ــتی جه ــزار دس اب
ــده   ــخت کاری ش ــوالد س ف

کیف ابزار فنی کوچک

ــک  ــت ت ــک تخ ــار ی ــتی آچ ــچ گوش ــت - پی ــامل:انبر دس  ش
رینگــی از 6 تــا 24 - آچــار بوکــس بــا دســته هرزگــرد و واســطه - 

ــن ــر کالغــی - آچــار آل چکــش متوســط - انب




