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متعلقات برشی
Cutting Accessories



متعلقات برشی 4
صفحهگرانیتبر115میلیمتر RH-3502

  مجهز به سگمنت بلند با ارتفاع 8 میلی متر و تکنولوژی نوین در تولید سگمنت ها برای ایجاد شیار های منظم در تمام 
سطح سگمنت جهت کاهش اصطکاک، افزایش سرعت برش و کیفیت یکسان برش از ابتدا تا انتهای ارتفاع سگمنت

  تولید شده به روش Hot Press توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استاندارد TUV و CE اروپا
  استفاده از فرموالسیون پیشرفته در قسمت الماسه به صورت یکنواخت جهت یکسان ماندن کیفیت برش و عمر کارکرد

  مناسب جهت برش های خشک و تر
  به همراه دو عدد تبدیل

11.5سانتیمترسایز
13000دوربردقیقهحداکثرسرعت
22.2میلیمترقطرسوراخوسط
8میلیمترارتفاعسگمنت

صفحهگرانیتبر180میلیمتر RH-3503

  مجهز به سگمنت بلند با ارتفاع 10 میلی متر و تکنولوژی نوین در تولید سگمنت ها برای ایجاد شیار های منظم در 
تمام سطح سگمنت جهت کاهش اصطکاک، افزایش سرعت برش و کیفیت یکسان برش از ابتدا تا انتهای ارتفاع سگمنت

  تولید شده به روش Hot Press توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استاندارد TUV و CE اروپا
  استفاده از فرموالسیون پیشرفته در قسمت الماسه به صورت یکنواخت جهت یکسان ماندن کیفیت برش و عمر کارکرد

  مناسب جهت برش های خشک و تر
  به همراه دو عدد تبدیل

18سانتیمترسایز
8500دوربردقیقهحداکثرسرعت
22.2میلیمترقطرسوراخوسط
10میلیمترارتفاعسگمنت

صفحهگرانیتبر125میلیمتر RH-3509

12.5سانتیمترسایز
12200دوربردقیقهحداکثرسرعت
22.2میلیمترقطرسوراخوسط
10میلیمترارتفاعسگمنت

  مجهز به سگمنت بلند با ارتفاع 10 میلی متر و تکنولوژی نوین در تولید سگمنت ها برای ایجاد شیار های منظم در 
تمام سطح سگمنت جهت کاهش اصطکاک، افزایش سرعت برش و کیفیت یکسان برش از ابتدا تا انتهای ارتفاع سگمنت

  تولید شده به روش Hot Press توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استاندارد TUV و CE اروپا
  استفاده از فرموالسیون پیشرفته در قسمت الماسه به صورت یکنواخت جهت یکسان ماندن کیفیت برش و عمر کارکرد

  مناسب جهت برش های خشک و تر
  به همراه دو عدد تبدیل  
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صفحهگرانیتبر230میلیمتر RH-3501

  مجهز به سگمنت بلند با ارتفاع 10 میلی متر و تکنولوژی نوین در تولید سگمنت ها برای ایجاد شیار های منظم در 
تمام سطح سگمنت جهت کاهش اصطکاک، افزایش سرعت برش و کیفیت یکسان برش از ابتدا تا انتهای ارتفاع سگمنت

  تولید شده به روش Hot Press توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استاندارد TUV و CE اروپا
  استفاده از فرموالسیون پیشرفته در قسمت الماسه به صورت یکنواخت جهت یکسان ماندن کیفیت برش و عمر کارکرد

  مناسب جهت برش های خشک و تر
  به همراه دو عدد تبدیل 

23سانتیمترسایز
6650دوربردقیقهحداکثرسرعت
22.2میلیمترقطرسوراخوسط
10میلیمترارتفاعسگمنت

صفحهسرامیکبر115میلیمتر RH-3507

115میلیمترسایز
13300دوربردقیقهحداکثرسرعت
22.2میلیمترقطرسوراخوسط
10میلیمترارتفاعسگمنت

  مجهز به سگمنت بلند با ارتفاع 10 میلی متر و تکنولوژی نوین در تولید سگمنت ها برای ایجاد شیارهای منظم در تمام 
سطح سگمنت جهت کاهش اصطکاک، افزایش سرعت برش و کیفیت یکسان برش از ابتدا تا انتهای ارتفاع سگمنت 

  تولید شده از صفحه استیل با مقاومت خمشی 145Kgf.cmجهت باال بردن کیفیت برش های سخت و طوالنی 
  استفاده از فرموالسیون پیشرفته در قسمت الماسه به صورت یکنواخت جهت یکسان ماندن کیفیت برش و عمر کارکرد

صفحهسرامیکبر230میلیمتر RH-3508

230میلیمترسایز
6650دوربردقیقهحداکثرسرعت
22.2میلیمترقطرسوراخوسط
10میلیمترارتفاعسگمنت

  مجهز به سگمنت بلند با ارتفاع 10 میلی متر و تکنولوژی نوین در تولید سگمنت ها برای ایجاد شیارهای منظم در تمام 
سطح سگمنت جهت کاهش اصطکاک، افزایش سرعت برش و کیفیت یکسان برش از ابتدا تا انتهای ارتفاع سگمنت 
  تولید شده از صفحه استیل با مقاومت خمشی  145Kgf.cmجهت باال بردن کیفیت برش های سخت و طوالنی 

  استفاده از فرموالسیون پیشرفته در قسمت الماسه به صورت یکنواخت جهت یکسان ماندن کیفیت برش و عمر کارکرد



متعلقات برشی 6
تیغارهالماسه RH-5101 ~ RH-5117

سنگپروفیلبر355میلیمتر RH-3732

سنگپروفیلبر355میلیمتر RH-3731

  دارای باالتریـن کیفیت برش با طول عـمر باال
  تهیه شده از بهترین مواد اولیه

  ساخت کشور فیلیپین
  تولید شده بر اساس آخرین استانداردهای کیفی اروپا

  باالترین کیفیت برش با طول عمر باال

  مناسب جهت برش چوب، نئوپان، MDF و لترون
  دارای دندانه های تنگستن کارباید با باالترین کیفیت

  قدرت پیشروی باال
RH-5105RH-5104RH-5103RH-5102RH-5101مدل

سایز
چوب

200میلیمتر 48
MDF

180میلیمتر 56
چوب

180میلیمتر 56
چوب

180میلیمتر 42
MDF

150میلیمتر 48

RH-5110RH-5109RH-5108RH-5107RH-5106مدل

سایز
چوب

250میلیمتر 60
چوب

250میلیمتر 40
MDF

230میلیمتر 64
MDF

200میلیمتر 64
چوب

200میلیمتر 64

RH-5115RH-5114RH-5113RH-5112RH-5111مدل

سایز
چوب

300میلیمتر 96
چوب

300میلیمتر 72
چوب

300میلیمتر 48

MDF

250میلیمتر 80
چوب

250میلیمتر 80

RH-5117RH-5116مدل

سایز
MDF

350میلیمتر 108
MDF

300میلیمتر 96

355میلیمترسایز 3 آهن25.4

355میلیمترسایز 3 آهن25.4
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سنگهایبرشوسایش RH-3701 ~ RH-3722

سنگهایبرشوسایش RH-3703 ~ RH-3742

تیغارهآهنبر RH-3801

300میلیمترسایز
18TPIتعداددندانهدرهراینچ

  دارای باالتریـن کیفیت برش و سـایش با طول عـمر باال
  تهیه شده از بهترین مواد اولیه

  ساخت کشور آلمان
  استفاده از متریال HSS Bi-metal جهت انعطاف پذیری فوق العاده و مقاومت باال در برابر شکستگی حین کاربری

  دارای آرایش خاص تیغه ها تحت سیستم Super Cut-Plus جهت کاهش اصطکاک و سرعت پیشروی فوق العاده 
حین کارکرد

  طول تیغه 300 میلی متر )12 اینچ( با قابلیت انعطاف باال

  ساخت کشور فیلیپین
  تولید شده بر اساس آخرین استانداردهای کیفی اروپا

  دارای باالتریـن کیفیت برش و سـایش با طول عـمر باال

سنگهایسایشسنگهایبرش

RH-3701RH-3721RH-3711RH-3702RH-3722مدل

سایز
آهن

180میلیمتر
آهن

115میلیمتر
سنگ

230میلیمتر
آهن

180میلیمتر
آهن

115میلیمتر

سنگهایسایشسنگهایبرش

RH-3703RH-3723RH-3712RH-3704RH-3724مدل

سایز
آهن

180میلیمتر
آهن

115میلیمتر
سنگ

230میلیمتر
آهن

180میلیمتر
آهن

115میلیمتر

RH-3741RH-3742مدل

سایز
استیل

115میلیمتر
استیل

180میلیمتر



متعلقات برشی 8
تیغارهعمودبر)چکشی( RH-5601 ~  RH-5603

  ساخت کشور آلمان
  تولید شده از بهترین مواد اولیه از آلیاژ کروم وانادیوم با استفاده از تکنولوژی برتر کشور آلمان
  دارای قابلیت برش CHIP FREE جهت باالترین کیفیت برشکاری و عمر کارکرد طوالنی تر

 مناسب جهت کاربری توسط انواع دستگا های اره عمود بر تیغ اره عمود بر ام دی اف مخصوص برش انواع صفحات روکش شده 
و مالمینه با بهترین کیفیت برش بدون لب پریدگی

  مناسب جهت برش قطعات چوبی، ام دی اف و فلزات

RH-5601RH-5602RH-5603مدل

100MDFمیلیمترآهن100میلیمترچوب100میلیمترطول





گرانیت بر
230 میلی متر

RH-3501
GRANITE CUTTER



بدنه مقاوم

سگمنت های بلند

Hot Pressکیفیتباالدربرش/طولعمرباال/فرموالسیونپیشرفتهدرقسمتالماسبرش/تولیدشدهبهروش






