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جعبه ابزار کامل کارهاى برقیاب

ــیم  ــق - س ــتی عای ــچ گوش ــت پی ــاب - س ــرق ی ــتگاه ب ــامل دس ش
چیــن عایــق- انبــر دســت عایــق- دمباریــک عایــق - نــوار چســب - 
فــاز متــر - دســتگاه تســتر- دســتکش عایــق - آچــار یــک ســر تخت 

و رینگــی )دســته عایــق( - فیــوز کــش - ســیم لخــت کــن

چنگک برق فشار معمولی

 
ــت  ــرق جه ــق ب ــوص عای ــواد مخص ــته از م ــخصات: دس  مش

ــده ــه دی ــرق صدم ــای ب ــردن کابل ه ــا ک ــه ج جاب
 117cm :طول دسته 

   35mm:قطر 

چنگک برق فشار قوى

 
 مشخصات:دسته از مواد مخصوص عایق برق جهت جابه جا 

کردن کابل های برق فشار قوی صدمه دیده
 117cm :طول دسته 

 35mm :قطر 

TRASH PUMP موتور پمپ لجن کش

موتــور پمــپ لجــن کــش خــود مکــش مخصــوص مکــش و تخلیــه 
ــا مخلــوط ضایعــات و ناخالصی هــای ایجــاد شــده در  مایعــات ب
اثــر آب گرفتگــی و ســیل آب هــا در معابــر و کانال هــا و زیــر زمیــن 
و غیــره بــا ظرفیت هــای مختلــف از 750 تــا 2000 لیتــر در 
دقیقــه و دارای موتــور بنزینــی و قابلیــت مکــش تــا عمــق 8 متــر
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جعبه ابزار کامل کارهاى فنی و مهندسی

جعبه ابزار آکاردئونی شامل انواع ابزار آالت فنی: 
ــک - آچــار  ــت - دمباری ــر دس ــتی4 ســو و 2 ســو- انب پیــچ گوش
لولــه گیـــر- تایلــور- قلــم در دو ســایز مختلــف - حلبـــی بــر- انبــر 
کالغـــی - آچارآلـــن - آچار ستاره ای - متـــه از ســـایز 1 الی 13 
- آچـــار رینگـــی و تخــت از ســایز 7 تــا 22 - جعبــه بکــس کامـــل 

- مـــتر - تیــغ کاتـــر - چســب بــرق و لولــه 

نیزه آتش نشانی

 
 جنس دسته: از چوب
 124cm :طول دسته 

 جنس قالب: چنگک آهنی 
36-38 mm :قطر دسته 

تبر آتش نشانی 

 
تبر دسته بلند

 82cm :طول تبر 
 دسته با روکش: عایق برق

بیل تاشو )سربازى(

 قابل استفاده جهت سه ابزار: بیل، کلنگ، اره. تاشو و سبک
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بیل سر پهناب

 6cm :طول دسته 
 32mm :قطردسته 
 جنس دسته: چوب

بیل معمولی

 
70cm :طول دسته 

 32mm :قطر دسته 
 جنس دسته: از چوب

دیلم فوالدى سرصاف و سرکج

 
 جنس: دیلم از فوالد آهنگری شده

1/30cm :طول دسته 
 30mm :قطر 

کلنگ

 73cm :طول 
 65mm :قطر 

 جنس دسته: چوب

هولیگان

ابزار مخصوص جهت ضربه زدن، اهرم کردن و بریدن و پاره 
کردن فلزات و باز کردن درب های فلزی و درب های اتومبیل در 

تصادفات جاده ای

 90cm :طول 
 وزن: 5 کیلوگرم
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میله مارگیرى

جهــت گرفتــن مــار و انتقــال آن بــه محــل موردنظــر - طــول دســته 
2-1/5 مترجنــس دســته از آلومینیــوم

پتک

 جنس: سر فلزی و دسته کامپوزیت 
 83cm 35 - طولmm :قطر 

 KAPRIOL :مدل 
ساخت ایتالیا

چکش فلزى بزرگ

 
 0/5kg :وزن چکش 
 30cm :طول دسته 

چکش الستیکی

دارای استاندارد اروپا

شرکت مهندسی سنگین کار صنعت
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سیم بکسل فلزى 1اب

2 متــرى دو ســر حلقــه بافتــه شــده بــا بســت پــرس شــده - تحمــل 
3 تــن و جنــس فــوالد گالوانیــزه   

سیم بکسل فلزى 2

 
50 متــری و قطــر ســیم 12 میلیمتــر- دو ســر دارای قــالب 

مخصــوص بلنــد کــردن بــار - جنــس از فــوالد گالوانیــزه

سیم بکسل فلزى 3

20متری دارای دو سر دارای قالب مخصوص بلند 
کردن بار - جنس از فوالد گالوانیزه - تحمل 3 تن

الوار

از نوع چوب روسی فراوری شده
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قالب اتصال U شکل

استیل با تحمل قدرت هاى 1/5، 2/5، 4 و 6 تن 

کارابین

با تحمل قدرت هاى مختلف در اندازه هاى مختلف
 

زنجیر با قالب مربوطه در سه سایز

داراى استاندارد اروپا

 SOS ابزار نجات چندکاره

مشخصات 
 وزن: 2/7 کیلو گرم - تعداد تکه: 12 عدد 

اولیــن و مجهزتریــن ســت قابــل حمــل نجــات - قابــل اســتفاده 
ــایل  ــرای وس ــن ب ــن جایگزیـ ــزار - بهتری ــوع اب ــوان 12 ن ــه عن ب
ســنگین وقتــی ســرعت عمـــل بــاال نیـــاز اســت - مناســب بـــرای 

اســتفاده پرســنل نجــات و تیــم امـــداد 
 شامل: تبر - چکـش سبک - چکش سنگین- اره آهن- اره 

چوب - بیل- کلنگ - چاقو - دیلم - تیغ برش ورق- زاویه 
سنج- عمق سنج - تیغه برش- کیـف حمل 
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دریل برقیاب

 مدل: 2-650 
 650w :قدرت ورودی اسمی 

 280w :قدرت خروجی 
 1/8kg :وزن دستگاه بدون کابل 

  230/240 v:ولتاژ 
همراه دو ست مته فلز و بتن

 BOSCH GBH 11 DE چکش برقی تخریبی

مشخصات: 
 قدرت: 1500w - تعداد ضربه در هر دقیقه: از 1100 تا 2250

 1/11 kg :وزن 
 250R.P.M 120 تاR.P.M سرعت در کار: از

قطر سوراخ کاری در بتن:52mm-همراه بادسته کمکى 

دستگاه پمپ کف کش

 2/3 m:100-500 - عمق مکش lit :ظرفیت 
 ولتاژ : 220-240 - آمپر: 84/5   
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تیفور

 
ظرفیــت 3/2 تــن - ظرفیــت اســمی 4 تــن - ارتفــاع باالبــری 20 

متــر - قطــر 
16mm سیم بکسل

دوربین

 
 ابعاد: 8×30 - 

 131/1000m :مقیاس 
 مشخصات: دارای عدسی های روکش دار

طراحی عالی و ظاهر زیبا - میدان دید وسیع 

جک نگهدارنده سقف

جهــت جلوگیــرى از ریــزش آوار و نگاه داشــتن ســقف ســاختمان هایى 
کــه حادثــه دیــده انــد. داراى پایــه قابــل تنظیم 
قطر 48/6mm - طول 367cm - جنس از آهن

جک مکانیکی

ــورت  ــن - روش کار به ص ــا وزن 10 ت ــار ت ــردن ب ــد ک ــت بلن جه
ــتی   ــی دس هندل
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ظرف حمل مایعات قابل اشتعالاب

 
مخصــوص حمــل مــواد ســوختی مثــل بنزیــن، گازوئیــل و غیــره 
ــه ســبز کــوره ای - دارای درب  ــه آهــن - رنــگ بدن - جنــس بدن

بــا واشــر آب بنــدی 
20lit :ظرفیت 

تسمه بلند کردن بار

تســمه جهــت بلنــد کــردن بــار - جهــت بلنــد کــردن تــا وزن 3 و 
6 تــن در متــراژ اســتاندارد

گیره حمل شیشه

ــه  ــه - دارای دو صفح ــل شیش ــل و نق ــردن و حم ــد ک ــت بلن جه
ــده  مکن

بلندگوى دستی

جهــت اطــالع رســانی در مناطــق عملیــات - جنــس بلندگــو از 
پالســتیک بــا مقاومــت بــاال 

20v قدرت خروجی: حداکثر 
 ولتاژ تغذیه: 12v مستقیم

 نوع باطری: 2/1A 12v قابل شارژ 




