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دریل ها و پیچ گوشتی های برقی
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دریل ها و پیچ گوشتی های برقی 10

350 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس
 صفر تا3600 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد

25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

6.5 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
1.3 کیلوگرموزن

آچار سه نظاممتعلقات

با  اتوماتیک مطابق  تولید شده توسط دستگاه های تمام  بالشتک های صنعتی  به آرمیچر و    مجهز 
CEاستاندارد

  بسیار سبک و جثه کوچک مناسب جهت کلیه کاربری های نصب در صنایع مختلف فلز و چوب
TUV مجهز به کلید دور متغیر با قابلیت راست گرد، چپ گرد و ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سـه نظام آچاری 6.5 میلی متری
  مناسب جهت ظریف کاری

  دارای کـابل 3 متری مقـاوم مطـابق با استاندارد VDE آلمان

  مجهز به آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک مطابق با 
CE استاندارد

  بسیار سبک و جثه کوچک مناسب جهت کلیه کاربری های نصب در صنایع مختلف فلز و چوب
TUV مجهز به کلید دور متغیر با قابلیت راست گرد، چپ گرد و ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سه نـظام 6 میلی متری اتوماتیک
  مناسب جهت ظریف کاری

  دارای کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان

350 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

 صفر تا3600 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

6 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
1.3 کیلوگرموزن

-متعلقات

دریل 6.5 میلی متری اتوماتیک 2106A

دریل 6.5 میلی متری 2106
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با  اتوماتیک مطابق  تمام  توسط دستگاه های  تولید شده  بالشتک های صنعتی  و  آرمیچر  به     مجهز 
CE استاندارد

  بسیار سبک و جثه کوچک مناسب جهت کلیه کاربری های نصب در صنایع مختلف فلز و چوب
TUV مجهز به کلید دور متغیر با قابلیت راست گرد، چپ گرد و ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سه نظام آچاری 6.5 میلی متری 
  مناسب جهت ظریف کاری

  دارای کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان

400 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

 صفر تا3500 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

6.5 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
1 کیلوگرموزن

آچار سه نظاممتعلقات

400 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

 صفر تا 3500 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

6 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
1 کیلوگرموزن

-متعلقات

  مجهز به آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک مطابق با 
CEاستاندارد

  بسیار سبک و جثه کوچک مناسب جهت کلیه کاربری های نصب در صنایع مختلف فلز و چوب
TUV مجهز به کلید دور متغیر با قابلیت راست گرد، چپ گرد و ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سه نظام 6 میلی متری اتوماتیک
  مناسب جهت ظریف کاری

  دارای کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان

2106C دریل 6.5 میلی متری اتوماتیک

دریل 6.5 میلی متری 2106B



دریل ها و پیچ گوشتی های برقی 12

400 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

 صفر تا 2900 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

10 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
1.5 کیلوگرموزن

-متعلقات

480 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

 صفر تا 3000 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

10 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
1.7 کیلوگرموزن

آچار سه نظاممتعلقات

تولید شده توسط  بالشتک های صنعتی  و  آرمیچر  از  با دوام متشکل  و  پر قدرت  به موتور    مجهز 
CE  دستگاه های تمام اتوماتیک مطابق با استاندارد

  بسیار سبک و کم حجم جهت انجام کلیه کاربری های نصب در صنایع مختلف فلز و چوب
TUV کلید راستگرد/ چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سه نظام اتوماتیک دو تکه 10 میلی متری
  دارای گیره اتصال کمری

  دارای دکمه قفل کن کلید در وضعیت روشن
  کلید الکترونیک دیمردار برای عملکرد آسان

  کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان

  موتور پر قدرت و صنعتی جهت سرعت در پیشروی در حین سوراخکاری
  مجهز به آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک مطابق با 

CE استاندارد
TUV کلید راستگرد/ چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سه نظام آچاری 10 میلی متری
  دارای دکمه قفل کن در وضعیت روشن

  کلید الکترونیک دیمردار برای عملکرد آسان
  کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان

دریل 10 میلی متری 2111

دریل 10 میلی متری اتوماتیک 2110
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2210 دریل چکشی13 میلی متری

دریل چکشی 10 میلی متری 2 2120 1

BMC

750 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

 صفر تا 2800 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
20 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

10 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
10 میلی مترظرفیت سوراخکاری در بتن

1.6 کیلوگرموزن

آچار سه نظاممتعلقات

  موتور پر قدرت صنعتی متشکل از آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام 
CE اتوماتیک مطابق با استاندارد

  استفاده از سیستم بلبرینگی دوبل در قسمت شفت جهت اثر بخشی باال حین سوراخکاری ضربه ای 
و طول عمر کارکرد

TUV کلید الکترونیک راستگرد/ چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  
  دارای کلید الکترونیک دیمردار

  دارای سه نظام آچاری 13 میلی متری
  مجهز به مخزن نگهدارنده مته تعبیه شده در دسته جانبی و نشانگر عمق سوراخکاری

  دارای مکانیزم ضربه ای )چکشی(
  مجهز به دسته گردان ارگونومیک 360 درجه

  دارای کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

  مجهز به موتور پر قدرت و با دوام متشکل از آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های 
CE تمام اتوماتیک مطابق با استاندارد

  بسیار سبک و کم حجم جهت انجام کلیه کاربری های نصب در صنایع مختلف فلز و چوب و بتن
TUV کلید راستگرد/ چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سه نظام آچاری 10 میلی متری
  دارای قابلیت سوراخکاری چکشی

  دارای دکمه قفل کن کلید در وضعیت روشن
  کلید الکترونیک دیمردار برای عملکرد آسان

  مجهز به محافظ کابل کروی جهت افزایش قابلیت مانور و طول عمر کابل
  کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان

  سیستم جدید تعبیه آچار به صورت خشابی بر روی کابل )برای سهولت استفاده و نیز دسترسی دائمی(

810 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

 صفر تا 3000 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  بتن

2.4 کیلوگرموزن

کیف BMC مقاوم در برابر ضربه - میله تنظیم عمقمتعلقات
دسته جانبی- آچار سه نظام



دریل ها و پیچ گوشتی های برقی 14
2210C دریل چکشی13 میلی متری

650 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس
 صفر تا 3000 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد

25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در بتن

2.4 کیلوگرموزن
کیف BMC مقاوم در برابر ضربه - میله تنظیم عمق و دسته جانبیمتعلقات

810 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

صفر تا 3000 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  بتن

2.4 کیلوگرموزن

میله تنظیم عمق- دسته جانبی- آچار سه نظاممتعلقات

  موتور پر قدرت صنعتی متشکل از آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام 
CE اتوماتیک مطابق با استاندارد

  استفاده از سیستم بلبرینگی دوبل در قسمت شفت جهت اثر بخشی باال حین سوراخکاری ضربه ای 
و طول عمر کارکرد

TUV کلید الکترونیک راستگرد/ چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  
  دارای کلید الکترونیک دیمردار

  دارای سه نظام آچاری 13 میلی متری
  مجهز به مخزن نگهدارنده مته تعبیه شده در دسته جانبی و نشانگر عمق سوراخکاری

  دارای مکانیزم ضربه ای )چکشی(
  مجهز به دسته گردان ارگونومیک 360 درجه

دریل چکشی 13 میلی متری اتوماتیک 2213

  مجهز به آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک مطابق با 
CE استاندارد

  طراحی منحصر به فرد پوسته و بدنه جهت انجام اثر بخش انواع کاربری های سوراخکاری و پیچ کاری 
در صنایع مختلف 

TUV  کلید الکترونیک راستگرد/ چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  
  دارای کلید الکترونیک دیمردار

  دارای سه نظام اتوماتیک تمام فلزی 13 میلی متری
  مجهز به مخزن نگهدارنده مته تعبیه شده در دسته جانبی و میله تنظیم عمق سوراخکاری فلزی

  دارای مکانیزم ضربه ای )چکشی(
  مجهز به دسته گردان ارگونومیک 360 درجه

  دارای کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

BMC



ش15
بخ ول
ا

قی
 بر

ای
ی ه

شت
گو

چ 
 پی

ا و
ل ه

دری
www.ronixtools.com

2230 دریل چکشی13 میلی متری

دریل گیربکسی 13 میلی متری 2 2220 1

1050 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس
 صفر تا 1100 دور در دقیقه /  صفر تا 2800 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد

30 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
16 میلی مترظرفیت سوراخکاری در بتن

3.7 کیلوگرموزن

متعلقات
کیف BMC مقاوم در برابر ضربه - میله تنظیم عمق

دسته جانبی - آچار سه نظام

810 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس
 صفر تا 3000 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد

30 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در بتن

2 کیلوگرموزن
میله تنظیم عمق - دسته جانبی - آچار سه نظاممتعلقات

  مجهز به موتور پر قدرت گیربکسی دو سرعته صنعتی جهت اثربخشی بیشتر در حین سوراخکاری
  مجهز به آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک مطابق با 

CE استاندارد
TUV کلید الکترونیک راستگرد / چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای کلید الکترونیک دیمردار
  دارای سه نظام آچاری تمام فلزی 13 میلی متری

  مجهز به مخزن نگهدارنده مته تعبیه شده در دسته جانبی و میله تنظیم عمق سوراخکاری فلزی
  دارای مکانیزم ضربه ای )چکشی(

  مجهز به دسته گردان ارگونومیک 360 درجه
  دارای کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

  کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان

  مجهز به موتور پر قدرت و با دوام متشکل از آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های 
CEتمام اتوماتیک مطابق با استاندارد

  طراحی منحصر به فرد و سبک جهت کاربری طوالنی مدت
  دارای کلید الکترونیکی ضد غبار با قابلیت  چپگرد/ راستگرد ، مطابق با استاندارد TUV آلمان

  دارای سه نظام آچاری 13 میلی متری
  دارای گیره اتصال کمری

  دارای قابلیت سوراخکاری چکشی / ساده
  مجهز به بلبرینگ های ضد غبار جهت جلوگیری از استهالک زودرس

  مجهز به دسته جانبی گردان ارگونومیک 360 درجه
  دارای دکمه قفل کن کلید در وضعیت روشن

  کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان

BMC
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2240 دریل چکشی 13 میلی متری

2250 دریل چکشی 13 میلی متری

  موتور پر قدرت صنعتی متشکل از آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام 
CE اتوماتیک مطابق با استاندارد

  بسیار سبک  و کم حجم جهت انجام کلیه کاربری های نصب در صنایع مختلف فلز و چوب و بتن
TUV کلید الکترونیک راستگرد/ چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سه نظام آچاری 13 میلی متری
  دارای مکانیزم ضربه ای )چکشی(

  دارای کلید الکترونیک دیمردار
  دارای دکمه قفل کن در وضعیت روشن

  مجهز به مخزن نگهدارنده مته تعبیه شده در دسته جانبی و نشانگر عمق
  مجهز به محافظ کابل کروی جهت افزایش  قابلیت مانور و طول عمر کابل

  مجهز به دسته گردان ارگونومیک 360 درجه
  سیستم جدید تعبیه  آچار به صورت خشابی  بر روی کابل )برای سهولت استفاده و نیز دسترسی 

دائمی(

  مجهز به موتور پر قدرت صنعتی متشکل از آرمیچر و بالشتک تولید شده توسط دستگاه های تمام 
اتوماتیک

  دارای کلید دیمردار چپ گرد و راست گرد ضد غبار
  دارای دکمه قفل کن در وضعیت روشن

  دارای سه نظام 13 میلی متری آچاری با کیفیت جهت دستیابی به حداکثر گیرایی ابزار
  طراحی بدنه ارگونومیک با باالترین کیفیت

  دسته جانبی ضد لغزش 360 درجه 
  دارای مکانیزم ضربه ای )چکشی(

750 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

 صفر تا 2800 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
20 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در بتن

1.8 کیلوگرموزن

میله تنظیم عمق- دسته جانبی- آچار سه نظاممتعلقات

850 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

صفر تا 3000 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
20 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب

13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  بتن

2 کیلوگرموزن

میله تنظیم عمق- دسته جانبی- آچار سه نظاممتعلقات
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دریل چکشی 13 میلی متری نیم تنه فلزی 2281

کیت دریل چکشی 13 میلی متری اتوماتیک 2 2271K 1

  مجهز به موتور پر قدرت متشکل از آرمیچر و بالشتک صنعتی منطبق با استاندارد CE اروپا
قابلیت سوراخکاری چکشی دارای  کاربری طوالنی مدت  و سبک جهت  فرد  به  منحصر    طراحی 

  نیم تنه فلزی مقاوم جهت کلیه مصارف سوراخکاری صنعتی مداوم
  مجهز به بلبرینگ های ضد غبار جهت جلوگیری از استهالک زودرس

  دارای کلید الکترونیکی ضد غبار با قابلیت چپگرد / راستگرد منطبق با استاندارد TUV آلمان
  دارای سه نظام 13 میلی متری آچاری با باالترین درجه گیرایی مته

  مجهز به دسته جانبی گردان 360 درجه ارگونومیک
  مجهز به کابل 3 متری منعطف، مقاوم و منطبق با استاندارد VDE آلمان

  مجهز به موتور پر قدرت متشکل از آرمیچر و بالشتک صنعتی منطبق با استاندارد CE اروپا
  دارای قابلیت سوراخکاری چکشی

  دارای کلید دیمردار و دکمه قفل کن کلید در وضعیت روشن برای عملکرد آسان
 TUV کلید راستگرد/ چپگرد، ضد غبار مطابق با استاندارد  

  دارای سه نظام اتوماتیک قفل دار 13 میلی متری با باالترین درجه گیرایی
  مجهز به بلبرینگ های ضد غبار جهت جلوگیری از استهالک زودرس

  کابل 3 متری مقاوم مطابق با استاندارد VDE آلمان
  مجهز به دسته جانبی گردان ضد لرزش 360 درجه ارگونومیک

  دارای کیف Hard Air، ست مته های فلز، بتن و نیز سری پیچ گوشتی دو سو و چهارسو

KIT

810 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس
 صفر تا 3200 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد

30 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در بتن

2 کیلوگرموزن
میله تنظیم عمق- دسته جانبی- آچار سه نظاممتعلقات

710 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس
 صفر تا 2800 دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد

25 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  چوب
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در فلز
13 میلی مترظرفیت سوراخکاری در  بتن

2 کیلوگرموزن
میله تنظیم عمق- دسته جانبی- کیف Hard Airمتعلقات

متعلقات کیت
مته های فلز HSS: سایزهای 3- 3.5- 4 و 5

مته های الماسه: سایز های 6- 7 و 8
S2 سری های پیچ گوشتی 2 و 4 سو 



دریل ها و پیچ گوشتی های برقی 18
RH-4913 (2913) دریل ستونی 13 میلی متری

  مجهز به الکتروموتور القایی پر قدرت و با کیفیت جهت افزایش طول عمر 
  الکترو موتور با سیم پیچی تمام مسی جهت افزایش طول عمر

  طراحی دقیق و توزیع استاندارد وزن در دستگاه جهت دستیابی به حداکثر ایستایی
  سیستم انتقال نیرو و تنظیم سرعت تسمه ای جهت کاهش صدا و افزایش اثربخشی عملکرد

  بدنه و میز کار متحرک ساخته شده از مقاوم ترین آلیاژ ها
  پایه با ابعاد بزرگ و قابلیت نصب بر روی میز کار جهت افزایش تعادل دستگاه

  طراحی بهینه جهت دستیابی به حداکثر ظرفیت سوراخکاری

  مجهز به الکتروموتور القایی پر قدرت و با کیفیت جهت افزایش طول عمر 
  الکترو موتور با سیم پیچی تمام مسی جهت افزایش طول عمر

  طراحی دقیق و توزیع استاندارد وزن در دستگاه جهت دستیابی به حداکثر ایستایی
  سیستم انتقال نیرو و تنظیم سرعت تسمه ای جهت کاهش صدا و افزایش اثربخشی عملکرد

  بدنه و میز کار متحرک ساخته شده از مقاوم ترین آلیاژ ها
  پایه با ابعاد بزرگ و قابلیت نصب بر روی میز کار جهت افزایش تعادل دستگاه

  طراحی بهینه جهت دستیابی به حداکثر ظرفیت سوراخکاری
  میز کار دوار جهت افزایش سهولت کاربری

  اهرم ارتفاع برای تنظیم میز 

350 وات توان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

13 میلی مترظرفیت سه نظام
2620-620 دور در دقیقهسرعت در حالت آزاد

5 حالتتعداد حالت های تغییر سرعت
590 میلی مترارتفاع کل
290×190 میلی مترابعاد پایه 

160×160 میلی مترابعاد صفحه متحرک 

50 میلی مترجابجایی صفحه متحرک
50 میلی مترقطر ستون

15 کیلوگرموزن
گیره 2.5 اینچی- گاردمتعلقات

RH-4916 (2916) دریل ستونی 16 میلی متری

550 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

16 میلی مترظرفیت سه نظام
2840-220 دور در دقیقهسرعت در حالت آزاد

16 حالتتعداد حالت های تغییر سرعت
990 میلی مترارتفاع کل
460×280 میلی مترابعاد پایه 

290×290 میلی مترابعاد صفحه متحرک 
360 میلی مترجابجایی صفحه متحرک

82 میلی مترقطر ستون
52 کیلوگرموزن

گیره 4 اینچی - گاردمتعلقات
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پیچ گوشتی برقی صنعتی 2506

  دارای موتور پر قدرت و با دوام
  مجهز به گیربکس فلزی صنعتی

  مجهز به سیستم پیشرفته کالچ، جهت تنظیم خودکار میزان گشتاور مورد نیاز حین پیچ کاری
  طراحی منحصر بفرد در قسمت ابزارگیر جهت تنظیم عمق پیچ کاری مورد نیاز

  مجهز به کلید ضد غبار الکترونیک راستگرد/ چپگرد مقاوم در شرایط کارکرد طوالنی مطابق با استاندارد 
TUV

  دارای کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

BMC

2513 پیچ گوشتی برقی ترکمتردار

  دارای موتور پر قدرت
  مجهز به گیربکس صنعتی قابل تنظیم در گشتاورهای متفاوت جهت پیچ کاری

TUV استفاده از بلبرینگ های ضد غبار مطابق با استاندارد  
  طراحی منحصر بفرد بدنه مقاوم در برابر انواع ضربات حین کار و سقوط دستگاه از ارتفاع

  دارای کلیدگازی ضد غبار جهت عملکرد آسان
  دارای طراحی ارگونومیک جهت کنترل آسان و کاهش خستگی ناشی از کار

 دارای گیره اتصال کمری

280 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس
صفر تا 750  دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد

45 نیوتن مترگشتاور
10  میلی مترظرفیت سه نظام

1.3 کیلوگرموزن
-متعلقات

600 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس
صفر تا 4500  دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد

6  میلی مترقطر پیچ کاری
 درایو شش گوش 1/4 اینچنوع بیت گیر

1.7 کیلوگرموزن
کیف BMC مقاوم در برابر ضربه - سری پیچ گوشتی چهار سومتعلقات



دریل ها و پیچ گوشتی های برقی 20
پیچ گوشتی برقی دو سرعته ترکمتردار 2 2513T 1

  دارای موتور پر قدرت
  مجهز به گیربکس دو سرعته صنعتی قابل تنظیم در گشتاورهای متفاوت جهت پیچ کاری

TUV استفاده از بلبرینگ های ضد غبار مطابق با استاندارد  
  طراحی منحصر بفرد بدنه مقاوم در برابر انواع ضربات حین کار و سقوط دستگاه از ارتفاع

  دارای کلیدگازی ضد غبار جهت عملکرد آسان
  دارای طراحی ارگونومیک جهت کنترل آسان و کاهش خستگی ناشی از کار

 دارای گیره اتصال کمری

280 واتتوان
220 ولتولتاژ

50 هرتزفرکانس

صفرتا 440  دور در دقیقهسرعت در حالت  آزاد
صفر تا 1650  دور در دقیقه

48 نیوتن مترگشتاور
10  میلی مترظرفیت سه نظام

1.31 کیلوگرموزن
-متعلقات





دریل چکشی 13 میلی متری
با دو بلبرینگ ضد غبار در قسمت شفت سه نظام 

2210 / 2210C
IMPACT DRILL



دارای سه نظام آچاری تمام فلزی 13 
میلیمتری

درجه    360 گردان  جانبی  دسته 
ارگونومیک مجهز به مخزن مته

موتور پر قدرت صنعتی ، مجهز به آرمیچر 
و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط 
دستگاه های تمام اتوماتیک مطابق با 

CE استاندارد

استفاده از سیستم بلبرینگی دوبل در 
باال  بخشی  اثر  قسمت شفت جهت  
و طول  ای  کاری ضربه  حین سوراخ 

عمر کارکرد

دارای کلید الکترونیک دیمردارضد غبار 
TUV مطابق با استاندارد






