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E-FORCE 3 نسل جدیـد ابزارهــای باطری دار

 افــزایش نـــور منــطقه کاری به
LEDکمک المپ های         بیشتر

دارای دستگیره فوق حرفه ای : 
1- قابلیت چرخش 360 درجه

2- قابلیت تا شدن جهت کاهش فضای کاری 
3- چسبندگی حداکثری به کمک شیار های روی دستگیره

4-محافظت در برابر شوک های الکتریکی تا 1000 ولت

 اسـتـفـاده از رنـگ قـرمـز بـرای
 قطعات حـرکتـی و کـنتـرلی

 قابلیت تبدیل ابزار های هیدرولیکی
به باطری دار                       و بلعکس

افزایش سرعت ابزار به کمک :
بکارگیری سیستم هوشمند کنترل جریان

                                      
و استفاده از موتور جدید الکتریکی 

با کارایی باالتر 
E-FORCE 3

Intelligent switching Technology

رد
لک

عم

زمان کاری

E-FORCE 3

تازه های 2020  ا   طراحی جدید قیچی ها



E-FORCE 3 E-FORCE 2

 نسل جدید ابزار های امداد و نجات  وبر - رسکیو

سرعت باالتر به کمک تکنولوژی تغییر جریان

قابلیت تبدیل ابزار های هیدرولیکی به باطری دار و بلعکس با تکنولوژی                       ) برای قیچی ها ، فک ها و ابزارهای کمبی (

استفاده ازشیر تغییر جریان توسعه یافته ، امکان افزایش 25     سرعت عملکردی ابزار های جدید را میسر می سازد . 
افزایش سرعت ابزار های جدید                    با بکار گیری موتور جدید در کناراستفاده از شیر تغییر جریان 

X-CHANGE

 E-FORCE 3

خروجی << سرعت کاری
فشار کاری

افزایش عملکرد:
<< افزایش سرعت کاری 

<< کاهش زمان کاری

%
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 ابزار های امداد و نجات با طراحی جدید
درپوش کوپلینگ به رنگ قرمز جهت 

استفاده سریع در شرایط تاریک

تکنولوژی های ما :

اســتفاده از شــیلنگ هــای انتهایــی 
تقویــت شــده بــدون روکش فنــری به 
جهــت افزایش انعطاف و کاهــش وزن

دارای دستگیره فوق حرفه ای : 
1- قابلیت چرخش 360 درجه

2- قابلیت تا شدن جهت کاهش فضای کاری 
3- چسبندگی حداکثری به کمک شیار های روی دستگاه
4-محافظت در برابر شوک های الکتریکی تا 1000 ولت

شاســی منحصــر بــه فــرد وبــر - رســکیو 
بــا حساســیت بــاال و بهبــود قابلیــت 
بــا  حتــی   ، عملیــات  حیــن  کنترلــی 

دســتکش از  اســتفاده 

وجود محافظ ایمنی جدید کامالً 
Space-Saving

بــرای  قرمــز  رنــگ  از  اســتفاده 
کنترلــی  و  حرکتــی  قطعــات 

 Pivot   pins دسترســی آســان به  مهره اصلی
و تیغــه هــا بــا اســتفاده از محافــظ 3 تکــه

ــره  ــس خــور روی مه وجــود شــیار گیری
اصلــی بــازو هــا جهــت گیریــس کاری 

ــا ــرد بازوه ــش عملک ــریع و افزای س

شاســی منحصر بــه فــرد وبر- رســکیو 
بــا عملکــرد دقیق و حســاس

در  تعویــض  قابــل  هــای  تیغــه 
دقیقــه  2 از  کمتــر 

تیغــه هــای بهینــه شــده بــا عملکرد 
باال

قابلیت اتصال سریع و آسان کوپلینگ ها 
حتی در شرایط تحت فشار

سیســتم هوشــمند کنترل جریان 
افزایش ســرعت کاری 

هــای  ابــزار  تبدیــل  قابلیــت 
و  دار  باطــری  بــه  هیدرولیکــی 

انعطــاف نهایــت   ، بلعکــس 

باطری لیتیوم-یون قابل شارژ 

دســتگیره با قابلیت چرخــش 360 
درجــه ، تاشــو و جدا شــدنی

قابلیت برش ورق های آهنی سطوح 
خودرو ها مانند سقف و درب

ابــزار هــای کاربــردی مفیــد جهــت 
عملیــات هــای رهــا ســازی

بازوهای سبک ، قوی و منعطف ساخته 
FORGED شده با تکنولوژی

افزایــش چســبندگی بــه کمــک 
گل میــخ هــای روی تــوک فــک

تازه های  2020 ا   طراحی جدید قیچی ها



 قیچی مدل

XTREME ابزار برش یکپارچه با تکنولوژی برش
کاهش تنش حین برش با هم پوشانی کامل بازو ها

هدایت اجسام جهت برش به نقطه حداکثری قدرت
راحتی عملیات به کمک تیغه های کوتاه تر

قابل تبدیل به نوع باطری دار

160 mm اندازه باز شدن دهانه

BC160H-14,5 EN 13204 کالس 
1I-2K-3H-4J-5H EN 13204 کالس برش 

A7-B8-C6-D7-E8 NFPA کالس برش  
14.5 kg  وزن

1093226  کد سفارش

160 mm اندازه باز شدن دهانه 

BC160H-18,5 EN 13204* کالس 
1I-2K-3H-4J-5H EN 13204* کالس برش 

A7-B8-C6-D7-E8 NFPA کالس برش  
18.5 kg  وزن )با باطری(

1093508  کد سفارش

RSX 160 E-FORCE 3  قیچی باطری دار

ابزار برش یکپارچه باطری دار با سرعت باال و کارایی بیشتر
کاهش تنش برش با هم پوشانی کامل بازوها

هدایت اجسام جهت برش به نقطه حداکثری قدرت
راحتی عملیات به کمک تیغه های کوتاه تر

 Hose-bound قابل  تبدیل به نوع هیدرولیک

RSX 160

5

*according to EN 13204



RSX 185  قیچی مدل

 NFPA قوی ترین قیچی با توان حداکثری کالس

 NFPA قوی ترین قیچی باطری دار با توان حداکثری کالس

دارای تکنولوژی XTREME جهت بهترین عملکرد
مجهز به المپ های LED  جهت روشنایی بیشتر )جداشدنی(

        NFPA دارای باالترین کالس برش
قابل تبدیل به نوع باطری دار

دارای موتور کارا با سرعت باال تر
دارای تکنولوژی XTREME جهت بهترین عملکرد

مجهز به المپ های LED  جهت روشنایی بیشتر )جداشدنی(
        NFPA دارای باالترین کالس برش

Hose-bound قابل تبدیل به نوع هیدرولیک

265 mm اندازه باز شدن دهانه

CC240K-22,4 EN 13204 کالس 
1K-2K-3K-4K-5K EN 13204 کالس برش 

A9-B9-C9-D9-E9 NFPA کالس برش  
22.4 kg  وزن

1093248  کد سفارش

260 mm اندازه باز شدن دهانه

CC240-K-26,3 EN 13204* کالس 
1K-2K-3K-4K-5K EN 13204* کالس برش 

A9-B9-C9-D9-E9 NFPA کالس برش  
26.3 kg  وزن )با باطری (

1093510  کد سفارش

RSX 185 E-FORCE 3  قیچی باطری دار
 

(ALL 9) 

(ALL 9) 

تازه های 2020  ا   طراحی جدید قیچی ها

*according to EN 13204



RSX 185  قیچی مدل

 قیچی باطری دار

RSU 180 PLUS  قیچی مدل

قیچی هیدرولیک مدرن جهت برش خودرو های جدید 

قیچی باطری دار مدرن جهت برش خودرو های جدید 

فرم بازو ها، مناسب برای عملیات های دشوار
دارای بازو ها، با لبه های ساخته شده از آلیاژ مقاوم جهت برش خودرو های با بدنه تقویت شده 

قابلیت تعویض آسان و ارزان تیغه ها به جای بازو ها
قابل  تبدیل به نوع باطری دار

دارای موتور کارا با سرعت باال تر
فرم بازو ها، مناسب برای عملیات های دشوار

دارای بازو ها، با لبه های ســاخته شــده از آلیاژ مقاوم جهت برش خودرو های با بدنه تقویت شــده 
قابلیت تعویض آسان و ارزان تیغه ها به جای بازو ها

Hose-bound قابل تبدیل به نوع هیدرولیک

185 mm اندازه باز شدن دهانه

BC185J-16,7 EN 13204 کالس 
1J-2K-3K-4K-5K EN 13204 کالس برش 

A8-B9-C7-D9-E9 NFPA کالس برش  
16.7 kg  وزن

1093279  کد سفارش

185 mm اندازه باز شدن دهانه

BC185J-20,6 EN 13204* کالس 
1J-2K-3K-4K-5K EN 13204* کالس برش 

A8-B9-C7-D9-E9 NFPA کالس برش  
20.6 kg  وزن) با باطری (

1093512  کد سفارش

RSU 180 PLUS  قیچی باطری دار
 E-FORCE 3
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RSU 210 PLUS  قیچی باطری دار
 E-FORCE 3

RSU 210 PLUS  قیچی مدل

EN قیچی هیدرولیک مدرن جهت برش خودرو های جدید با توان حداکثری کالس

EN قیچی باطری دار مدرن جهت برش خودرو های جدید با توان حداکثری کالس

فرم بازوها، مناسب برای عملیات های دشوار
دارای بازوها، با لبه های ســاخته شــده از آلیاژ مقاوم جهت برش خودرو های با بدنه تقویت شــده 

قابلیت تعویض آسان و ارزان تیغه ها به جای بازو ها
EN (ALL   K) دارای باالترین کالس برش

قابل تبدیل به نوع باطری دار

دارای موتور برقی کارا با سرعت باالتر
فرم بازوها، مناسب برای عملیات های دشوار

دارای بازوها، با لبه های ساخته شده از آلیاژ مقاوم جهت برش خودرو های با بدنه تقویت شده 
قابلیت تعویض آسان و ارزان تیغه ها به جای بازو ها

EN (ALL   K) دارای باالترین کالس برش
Hose-bound قابل  تبدیل به نوع هیدرولیک

210mm اندازه باز شدن دهانه

CC200K-19,6 EN 13204* کالس 
1K-2K-3K-4K-5K EN 13204* کالس برش 

A8-B9-C8-D9-E9 NFPA کالس برش  
19.6 kg  وزن

1093298  کد سفارش

210 mm اندازه باز شدن دهانه

CC200K-23,5 EN 13204* کالس 
1K-2K-3K-4K-5K EN 13204* کالس برش 

A8-B9-C8-D9-E9 NFPA کالس برش  
23.5 kg  وزن )با باطری(

1093514  کد سفارش

تازه های 2020  ا   طراحی جدید قیچی ها

*according to EN 13204



RSU 210 PLUS  قیچی باطری دار
 E-FORCE 3

RSU 210 PLUS  قیچی مدل

9



610 mm اندازه باز شدن بازوها 

44 - 857 kN قدرت باز شدن بازوها ) در منطقه کارکرد (
149 kN حداکثر قدرت له کنندگی 

465 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر
68 kN حداکثر قدرت کشش با زنجیر 

AS44/610-17,3 EN 13204  کالس
17.3 kg وزن )با باطری (

1093703 کد سفارش

SP 44 AS E-FORCE 3فک باطری دار مدل

نسل جدید فک های باطری دار با ساختار کامالً متفاوت 
دارای موتور برقی کارا با سرعت باالتر 

توک های دارای گل میخ های بیرونی و شیارهای داخلی جهت چسبندگی بیشتر
دارای دستگیره با قابلیت چرخش 360 درجه جدا شدنی و تاشو 

AS دارای  کالس استاندارد
Hose-bound  قابل تبدیل به نوع هیدرولیک

تازه های 2020  ا   نسل جدید فک ها

مجهز به دستگیره کمربندی
جهت استفاده سریع و آسان 

SLIM بسیار سبک با طراحی باریک

توک فک دارای گل میخ های بیرونی و 
شیارهای داخلی جهت چسبندگی بیشتر



805 mm اندازه باز شدن بازوها 

50 - 501 kN قدرت باز شدن بازوها ) در منطقه کارکرد (
144 kN حداکثر قدرت له کنندگی 

680 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر
67 kN حداکثر قدرت کشش با زنجیر 

BS50/805-20,9 EN 13204*  کالس
20.9 kg وزن )با باطری (

1091735 کد سفارش

805 mm اندازه باز شدن بازوها 

50 - 501 kN قدرت باز شدن بازوها ) در منطقه کارکرد (
144 kN حداکثر قدرت له کنندگی 

680 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر
67 kN حداکثر قدرت کشش با زنجیر 

BS50/805-17.0 EN 13204  کالس
17.0 kg وزن 

1090581 کد سفارش

فک باطری دار مدل

فک مدل

SP 50 BS E-FORCE 3

SP 50 BS

نسل جدید فک ها با ساختار کامالً متفاوت

نسل جدید فک های باطری دار با ساختار کامالً متفاوت 

BS یکی از سبک ترین فک ها در دنیا با کالس استاندارد
قابلیت باز شدن دهانه تا 805میلی مترمناسب برای کلیه کاربرد ها

توک ها دارای گل میخ های بیرونی و شیار های داخلی جهت چسبندگی بیشتر 
مجهز به دستگیره کمربندی جهت استفاده آسان و سریع ابزار 

BS دارای کالس استاندارد
قابل تبدیل به نوع باطری دار  

دارای موتور برقی کارا با سرعت باال
قابلیت باز شدن دهانه تا 805میلی مترمناسب برای کلیه کاربرد ها

توک ها دارای گل میخ های بیرونی و شیار های داخلی جهت چسبندگی بیشتر
مجهز به دستگیره کمربندی جهت استفاده آسان و سریع ابزار

BS دارای کالس استاندارد
Hose-bound  قابل تبدیل به نوع هیدرولیک
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SP 54 ASفک مدل

نسل جدید فک ها با ساختار کامالً متفاوت

نسل جدید فک های باطری دار با ساختار کامالً متفاوت

توک ها دارای گل میخ های بیرونی و شیار های داخلی جهت چسبندگی بیشتر
مجهز به دستگیره کمربندی جهت استفاده آسان و سریع ابزار

 AS دارای کالس استاندارد
قابل تبدیل به نوع باطری دار 

مجهز به موتور برقی کارا با سرعت باالتر
توک ها دارای گل میخ های بیرونی و شیار های داخلی جهت چسبندگی بیشتر

مجهز به دستگیره کمربندی جهت استفاده آسان و سریع ابزار
AS دارای کالس استاندارد

Hose-bound قابل تبدیل به نوع هیدرولیک

SP 54 AS E-FORCE 3فک باطری دار مدل

735 mm اندازه باز شدن بازوها 

55 - 501 kN قدرت باز شدن بازوها ) در منطقه کارکرد (
144 kN حداکثر قدرت له کنندگی 

620 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر
70 kN حداکثر قدرت کشش با زنجیر 

AS55/735-16,9 EN 13204  کالس
16.8 kg وزن 

1089800 کد سفارش

735 mm اندازه باز شدن بازوها 

55 - 501 kN قدرت باز شدن بازوها ) در منطقه کارکرد (
144 kN حداکثر قدرت له کنندگی 

620 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر
70 kN حداکثر قدرت کشش با زنجیر 

AS55/735-20,7 EN 13204* کالس 
20.7 kg وزن )با باطری (

1091736 کد سفارش

تازه های  2020 ا   نسل جدید فک ها

*according to EN 13204



SP 64 BSفک مدلفک مدل

نسل جدید فک ها با ساختار کامالً متفاوت

نسل جدید فک ها با ساختار کامالً متفاوت

توک ها دارای گل میخ های بیرونی و شیار های داخلی جهت چسبندگی بیشتر
دارای بیشترین اندازه باز شوندگی به میزان 820 میلی متر

مجهز به دستگیره کمربندی جهت استفاده آسان و سریع ابزار
BS دارای کالس استاندارد

غیر قابل تبدیل به نوع باطری دار 

WEBER-RESCUE قوی ترین فک شرکت
مناسب برای سنگین ترین عملیات ها با قدرت باز کنندگی تا 680 کیلو نیوتن

مجهز به دستگیره کمربندی جهت استفاده آسان و سریع ابزار
توک ها دارای گل میخ های بیرونی و شیار های داخلی جهت چسبندگی بیشتر

CS دارای کالس استاندارد
غیر قابل تبدیل به نوع باطری دار

 SP 84 CSفک مدل

820 mm اندازه باز شدن بازوها 

64 - 680 kN قدرت باز شدن بازوها ) در منطقه کارکرد (
129 kN حداکثر قدرت له کنندگی 

702 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر
74 kN حداکثر قدرت کشش با زنجیر 

BS64/820-20,1 EN 13204  کالس
20.0 kg وزن 

1093902 کد سفارش

660 mm اندازه باز شدن بازوها 

82 - 680 kN قدرت باز شدن بازوها ) در منطقه کارکرد (
129 kN حداکثر قدرت له کنندگی 

540 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر
93 kN حداکثر قدرت کشش با زنجیر 

CS82/660-19,8 EN 13204* کالس 
19.7 kg وزن 

1093904 کد سفارش
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ابزار کمبی مدل

ابزار کمبی باطری دار مدل

SPS 270 MK2

ابزار ترکیبی 5 کاره 
 RZM برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن و بلند کردن به کمک رم جک مکانیکی  740 

ابزار ترکیبی 5 کاره 
RZM برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن و بلند کردن به کمک رم جک مکانیکی 740

ابزار کمبی فوق سبک فقط 9.7 کیلو
دارای دستگیره با قابلیت چرخش 360 درجه جدا شدنی و تاشو 

RZM قابل استفاده با رم جک مکانیکی 740
قابل تبدیل به نوع باطری دار

دارای موتور برقی کارا ، سرعت باالتر
دارای دستگیره با قابلیت چرخش 360 درجه ، جدا شدنی و تاشو 

RZM قابل استفاده با رم جک مکانیکی 740
 Hose-bound قابل تبدیل به نوع هیدرولیک

270 mm اندازه باز شدن دهانه فک

31 - 591 kN قدرت بازکنندگی فک ) در منطقه کارکرد (
221 mm اندازه باز شوندگی جهت  برش
380 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر

36 kN حداکثر قدرت کشش 
BK31/270G-9,7 EN  کالس

1H-2G-3G-4H-5G EN کالس برش
A6-B7-C6-D7-E7 NFPA کالس برش

9.7 kg وزن
1093263 کد سفارش

270 mm اندازه باز شدن دهانه فک

31 - 591 kN قدرت بازکنندگی فک ) در منطقه کارکرد (
221 mm اندازه باز شوندگی جهت  برش
395 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر

36 kN حداکثر قدرت کشش 
BK31/270G-13,6 EN  کالس
1H-2G-3G-4H-5G EN کالس برش
A6-B7-C6-D7-E7 NFPA کالس برش

13.6 kg وزن ) با باطری(
1093515 کد سفارش

SPS 270 MK2  E-FORCE 3

تازه های 2020  ا   نسل جدید کمبی ها



360 mm اندازه باز شدن دهانه فک

36 - 783 kN قدرت بازکنندگی فک ) در منطقه کارکرد (
285 mm اندازه باز شوندگی جهت  برش
440 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر

53 kN حداکثر قدرت کشش 
CK36/360H-14,9 EN  کالس

1I-2J-3H-4K-5I EN کالس برش
A7-B8-C6-D8-E8 NFPA کالس برش

14.9 kg وزن
1096646 کد سفارش

360 mm اندازه باز شدن دهانه فک

36 - 783 kN قدرت بازکنندگی فک ) در منطقه کارکرد (
285 mm اندازه باز شوندگی جهت  برش
440 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر

53 kN حداکثر قدرت کشش 
CK36/360H-18,8 EN  کالس

1I-2J-3H-4K-5I EN کالس برش
A7-B8-C6-D8-E8 NFPA کالس برش

18.8 kg وزن ) با باطری (
1096647 کد سفارش

ابزار کمبی مدل

ابزار کمبی باطری دار مدل

ابزار ترکیبی 5 کاره 
RZM برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن و بلند کردن به کمک رم جک مکانیکی 740

ابزار ترکیبی 5 کاره 
RZM برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن و بلند کردن به کمک رم جک مکانیکی 740

ابزار کمبی سبک و قدرتمند
دارای دستگیره با قابلیت چرخش 360 درجه ، جدا شدنی و تاشو 

RZM قابل استفاده با رم جک مکانیکی 740
قابل تبدیل به نوع باطری دار

دارای موتور برقی کارا ، با سرعت باالتر 
دارای دستگیره با قابلیت چرخش 360 درجه جدا شدنی و تاشو 

RZM قابل استفاده با رم جک مکانیکی 740
 Hose-bound قابل  تبدیل به نوع هیدرولیک

SPS 360 MK2

SPS 360 MK2  E-FORCE 3
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SPS 370 MK2ابزار کمبی مدل

ابزار ترکیبی 4 کاره 
برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن

ابزار نسبتاً سبک ولی قدرتمند - قدرت باز کنندگی تا 783 کیلو نیوتن
قدرت برش میلگرد: 30 میلیمتر

دارای دستگیره با قابلیت چرخش 360 درجه جدا شدنی و تاشو 
قابل تبدیل به نوع باطری دار

ابزار کمبی باطری دار مدل

ابزار ترکیبی 4 کاره 
برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن

ابزار قدرتمند - قدرت باز کنندگی تا 783 کیلو نیوتن
قدرت برش میلگرد: 30 میلیمتر

دارای موتور برقی کارا ، با سرعت باالتر 
دارای دستگیره با قابلیت چرخش 360 درجه ، جدا شدنی و تاشو 

 Hose-bound قابل  تبدیل به نوع هیدرولیک

SPS 370 MK2  E-FORCE 3

370 mm اندازه باز شدن دهانه فک

35 - 783 kN قدرت بازکنندگی فک ) در منطقه کارکرد (
295 mm اندازه باز شوندگی جهت  برش
405 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر

57 kN حداکثر قدرت کشش 
CK35/370H-16,1 EN  کالس

1I-2J-3H-4J-5I EN کالس برش
A7-B8-C6-D8-E8 NFPA کالس برش

16.1 kg وزن
1096648 کد سفارش

370 mm اندازه باز شدن دهانه فک

35 - 783 kN قدرت بازکنندگی فک ) در منطقه کارکرد (
295 mm اندازه باز شوندگی جهت  برش
405 mm حداکثر اندازه باز شدن بازو ها جهت استفاده از زنجیر

57 kN حداکثر قدرت کشش 
CK35/370H-20,0 EN  کالس

1I-2J-3H-4J-5I EN کالس برش
A7-B8-C6-D8-E8 NFPA کالس برش

20.0 kg وزن ) با باطری(
1096649 کد سفارش

تازه های 2020  ا   نسل جدید کمبی ها
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جهت نور پردازی دقیق صحنه حادثه
   دارای 4 المپ LED قابل استفاده برای 4 نقطه مختلف

   قابل چرخش در جهات مختلف

    هر المپ با مصرف 50 وات و نور مجموع خروجی 6000 لومینس

   قابل استفاده 2 و 4 تایی المپ ها

 WEBER - RESCUEدارای باطری قابل تعویض 28 ولت ، مشترک با ابزار های باطری دار   

   زمان استفاده 4 المپ بصورت هم زمان با یک باطری ، مداوم برای 35 تا 40 دقیقه

   قابل استفاده با برق شهر )بدون باطری (

   دارای پایه های تاشو با الستیک های ضربه گیر جهت استحکام کامل

دیلم با سری اهرم شکل جهت جابجایی

دیلم با سری آهن بر جهت برش

پروژکتور باطری دار با المپ LED 28 ولت

بهترین ابزار برای عملیات های تکنیکی
   در 2 نوع :دیلم با سری آهن بر جهت برش - دیلم با سری اهرم شکل جهت جابجایی

   دارای توک های باریک جهت ورود آسان در شیار ها

   در 2 سایز

   دارای دستگیره با سطح شیار دار ) ضد سر خوردن ( 

دیلم های هالیگان

920 mm 770 mm طول
5.0 kg 4.5 kg وزن
1089641 1089461 کد سفارش

920 mm 770 mm طول
5.0 kg 4.5 kg وزن
1089643 1089642 کد سفارش

ACCESSORIES

 ACCESSORIES  تازه های 2020 ا

430 x 120 x 370 mm ابعاد حمل
480 x 280 x 370 mm ابعاد زمان استفاده
IP54 کالس محافظتی
4 x 50 W مصرف المپ ها
4500 Kelvin میزان نور لومینس
8.4 kg وزن
1084044 کد سفارش



اره رفت و برگشتی باطری دار  
    مجهز به تیغه های منحصر به فرد  وبر - رسکیو جهت برش کلیه اجسام به جز بتن    

    قابلیت برش بدنه خودرو ها از قسمت بیرونی 
    مجهز به موتور 4 قطب  اختصاصی میلواکی بسیار قدرتمند 

اره رفت و برگشتی باطری دار
BATTERY RECIP SAW

   قابل استفاده با باطری 28 ولت لیتیوم - یون

19

ACCESSORIES

کد سفارش  وزن

1059177 3 کیلو گرم اره رفت و برگشتی بدون باطری

1078452 ست کامل شامل اره ، 2 عدد باطری ، 1 عدد شارژر ، کیف قابل حمل

1078478 بسته 10 عددی تیغه های منحصر به فرد وبر در 2 سایز

1078476 150mm تیغه منحصر به فرد

1078477 230mm تیغه منحصر به فرد

1083101 کمربند حمل تیغه ها

10831011078478
1078476

1078477



اره  چرخشی  آهن بر باطری داربا تیغه فلزی جهت برش های بدون سایش و جرقه    
    مجهز به موتور 4 قطب  اختصاصی میلواکی بسیار قدرتمند 

    دارای سیستم محافظت موتور جهت افزایش طول عمر باطری ، موتور و دنده ها 

Single  Cell قابل استفاده با باطری 28 ولت لیتیوم - یون با سیستم کنترل مدار    

     مجهز به موتور توقف سریع در نتیجه تیغه در عرض چند ثانیه می ایستد 

   دارای دستگیره حمل حرفه ای

   دارای دستگیره قفل شو جهت تعویض آسان تیغه

اره عمود برباطری دار برای برش های عمودی و تفکیکی با دقت بسیار باال    
    مجهز به موتور 4 قطب  اختصاصی میلواکی بسیار قدرتمند 

    دارای سیستم محافظت موتور جهت افزایش طول عمر باطری ، موتور و دنده ها 

Single   Cell قابل استفاده با باطری 28 ولت لیتیوم - یون با سیستم کنترل مدار    

     دارای سیستم تعویض تیغه سریع بدون نیاز به ابزار خاص

دریل چکشی باطری دار  
    دارای موتور آرمیچر دار با توان باالتر و طول عمر بیشتر

    دارای سیستم محافظت موتور جهت افزایش طول عمر باطری ، موتور و دنده ها 

Single   Cell قابل استفاده با باطری 28 ولت لیتیوم - یون با سیستم کنترل مدار    

       سیستم  ضد لرزش

   دارای سیستم تعویض مته سریع بدون نیاز به ابزار خاص

اره چرخشی آهن بر باطری دار

اره عمود بر باطری دار

دریل چکشی باطری دار

کد سفارش     وزن

1059178 3.2 کیلو گرم اره چرخشی آهن بر )بدون باطری(

1089463 ست کامل اره چرخشی  آهن بر شامل اره ، 2 عدد باطری ، شارژر ، کیف قابل حمل

کد سفارش وزن

1089454 .2 کیلو گرم 5 اره  عمود بر باطری دار  28 ولت ) بدون باطری (

1089455 ست کامل اره عمود بر شامل اره ، 2 عدد باطری ، شارژر ، کیف قابل حمل

کد سفارش وزن

1089452 3.7 کیلو گرم دریل چکشی باطری دار)بدون باطری(

1089453 ست کامل دریل چکشی باطری دار شامل دریل ، 2 عدد باطری ، شارژر ، کیف قابل حمل

ACCESSORIES

 ACCESSORIES تازه های 2020 ا



اره جدا سازی شیشه جلویی خودرو ها
    قابلیت جدا سازی سریع شیشه های با ضخامت باالی 10 میلیمتر ) شیشه چند الیه (

    استفاده از طریق نصب روی ابزار های باطری دار و برقی ) دارای سوکت با سایز 10 میلیمتر و سه لبه ( 

   قابلیت سریع برش سطوح محدب

   دارای تیغه های برش با قابلیت پرتاب خرده شیشه به طرف بیرون )دور از مصدوم (

  قابلیت برش دقیق حتی در محل باالی داشبورد به کمک تیغه های کوتاه و مسافت کوتاه طی شده تیغه

ابزار چند کاره با قابلیت  چکشی ، پبچ گوشتی و مته
   مجهز به موتور 4 قطب  اختصاصی میلواکی بسیار قدرتمند

    دارای سیستم محافظت موتور جهت افزایش طول عمر باطری ، موتور و دنده ها 

    دارای سه  نظام فلزی اتوماتیک ، بسیار با کیفیت ، 13 میلیمتر ، مجهز به قفل سوییچ خودکار

   مجهز به چراغ LED  جهت روشنایی در محیط کم نور

   مجهز به دسته کمکی

اره جدا سازی شیشه جلویی خودرو ها

دریل پیچ گوشتی چکشی باطری دار 

قابل استفاده به کمک هر نوع دریل پیچ گوشتی باطری دار

21

کد سفارش وزن

1095126 0.9 کیلو گرم اره جدا سازی شیشه جلویی خودروها

کد سفارش          وزن           

1078454 .1 کیلو گرم 5 دریل پیچ گوشتی چکشی باطری دار )بدون باطری(

1089456 ست کامل ابزار شامل دریل، 2 عدد باطری ، شارژر ، کیف قابل حمل

ACCESSORIES

ACCESSORIES



آچار بکس باطری دار

مینی فرز باطری دار

فرز انگشتی گلو بلند باطری دار 

ACCESSORIES

آچار بکس  باطری دار
   مجهز به موتور 4 قطب  اختصاصی میلواکی  بسیار قدرتمند 

    دارای سیستم محافظت موتور جهت افزایش طول عمر باطری ، موتور و دنده ها 

Single  Cell قابل استفاده با باطری 28 ولت لیتیوم - یون با سیستم کنترل مدار   

    دارای سه  نظام فلزی اتوماتیک ، بسیار با کیفیت ، 13 میلیمتر ، مجهز به قفل سوییچ خودکار

   قابلیت چپگرد و راست گرد 

   دارای دور متغیر ) دیمر( 

   مجهز به چراغ LED  جهت روشنایی در محیط کم نور

مینی فرز باطری دار
   مجهز به موتور 4 قطب  اختصاصی میلواکی بسیار قدرتمند 

Single  Cell قابل استفاده با باطری 28 ولت لیتیوم - یون با سیستم کنترل مدار   

    دارای سیستم محافظت موتور جهت افزایش طول عمر باطری ، موتور  و دنده ها 

   دارای دسته کمکی برای تسلط بیشتر

   طراحی باریک و ارگونومیک

   سهولت تعویض قطعات

فرز انگشتی گلو بلند باطری دار
   مجهز به موتور 4 قطب  اختصاصی میلواکی  بسیار قدرتمند 

Single  Cell قابل استفاده با باطری 28 ولت لیتیوم - یون با سیستم کنترل مدار   

     دارای سیستم محافظت موتور جهت افزایش طول عمر باطری ، موتور و دنده ها 

    دارای نوک بلند و باریک جهت دسترسی فضا های باریک

کد سفارش وزن

1059180 3.1 کیلو گرم آچار بکس باطری دار )وزن بدون باطری (

کد سفارش وزن

1089450 1.8 کیلو گرم مینی  فرز باطری دار )بدون باطری(

1089451
ست  مینی فرز باطری دار شامل 2 عدد باطری ، شارژر ، کیف قابل حمل

کد سفارش وزن

1078453 2.1 کیلو گرم فرز انگشتی گلو بلند باطری دار)  بدون باطری(

 ACCESSORIES تازه های 2020 ا



کد سفارش  تجهیزات

1075189 باطری 28 ولت  5 آمپر

1054097 شارژر برق 230 ولت

1060423 شارژر خودرویی

1060422 آدابتور برق شهر

1056921  کیف حمل باطری کمری

1056920  کمر بندِ کیف حمل باطری

1078259 بند حمل

1078261 بند تثبیت کننده 

  EFORCE   3  1058128 کیف حمل ابزار های باطری دار

تجهیزات جانبی ابزار های باطری دار

مشخصات باطری:
Lithium-ion 28ولت 5 آمپر      

     دارای نشانگر میزان شارژباقی مانده
     طول عمر 1000 بار شارژ

     مدت زمان شارژ باطری 60 دقیقه 
    قابل استفاده برای کلیه ابزار های وبر- رسکیو و میلواکی 

 (Stand  by) قابلیت کارکرد برای 5 ساعت در حالت آماده به کار    
    قابلیت نگهداری شارژ تا 80      پس از یکسال

SPS 270 MK2  ,  SPS  360  MK2  مناسب مدل های :     قابلیت کارکرد  15دقیقه تحت فشار کامل یا 60 برش ) مطابق استاندارد آلمان (

   SPS 370 MK2  ,RSX 160 ,  RSU 180   ,  SP 44 AS

ACCESSORIES

%

1056921 1060422 1060423 1054097

1078261 1078259

1058128

1056920

1075189
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