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متعلقات ابزارآالت برقی و بادی
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متعلقات ابزارآالت برقی و بادی 4
شلنگ فنری     RH-6105 ~ RH-6115

مته طالیی آهن     RH-5551 ~ RH-5570

کوپلینگ و اتصاالت باد

  بدنه جثه بزرگ مناسب جهت مصارف صنعتی با عمر کارکرد طوالنی
15 kgf / cm2 روکش از جنس کروم مقاوم در برابر ساییدگی با حداکثر فشار  

10 kgf / cm2 تحمل حداکثر فشار تا  

Din 338 

  روکش تیتانیوم 
  قابل عرضه به صورت تکی و در کلیه سایزها

  تولید شده از بهترین مواد اولیه، PU تایوانی
  مجهز به کوپلینگ های باد و اتصاالت جثه بزرگ

  مجهز به فنرهای ضخیم، مقاوم و بلند در دو طرف شلنگ، جهت باال بردن عمر کارکرد در شرایط مختلف کاری

RH-6105RH-6110RH-6115مدل

15 متر10 متر5 مترطول

3 میلی متر3 میلی متر3 میلی مترضخامت

SM 20کوپلینگ 1/4 رزوه بیرون

SM 40کوپلینگ 1/2 کمپرسوری
SF 20کوپلینگ 1/4 رزوه داخل
SH 20کوپلینگ سر شلنگی
SP 20کوپلینگ شلنگ فنری

WAYS 2کوپلینگ باد دو راهی
WAYS 3کوپلینگ باد سه راهی
PM 20دنباله رزوه بیرون
PF 20دنباله رزوه داخل
PH 20دنباله شلنگ خور
PP 20دنباله شلنگ فنری

RH-5551RH-5552RH-5553RH-5554RH-5555مدل

11.522.53سایز

RH-5556RH-5557RH-5558RH-5559RH-5560مدل

3.544.24.55سایز

RH-5561RH-5562RH-5563RH-5564RH-5565مدل

5.566.577.5سایز

RH-5566RH-5567RH-5568RH-5569RH-5570مدل

88.599.510سایز
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مته الماسه بتن   RH-5706 ~ RH-5712

مته الماسه گرانیت   RH-5806 ~ RH-5812

ست مته طالیی آهن   RH-5580

RH-5706RH-5707RH-5708RH-5710RH-5712مدل

12 میلی متر10 میلی متر8 میلی متر7 میلی متر6 میلی مترسایز

RH-5806RH-5807RH-5808RH-5810RH-5812مدل

12 میلی متر10 میلی متر8 میلی متر7 میلی متر6 میلی مترسایز

  ساخته کشور فرانسه
  ساخته شده تحت پیشرفته ترین تکنولوژی تولید در کشور فرانسه

  نوک مته ساخته شده از بهترین کیفیت تنگستن کارباید جهت طول عمر سوراخکاری باالتر
  بدنه سند بالست جهت کارایی بیشتر

  20 درصد صرفه جویی درمدت زمان شارژ باطری حین استفاده از دریل های شارژی

  ساخته کشور فرانسه
  ساخته شده تحت پیشرفته ترین تکنولوژی تولید در کشور فرانسه

  باالترین کیفیت الماسه نوک جهت سوراخکاری گرانیت و سنگهای سخت
  آبکاری طالیی منحصر به فرد

Din 338 

  روکش تیتانیوم
  شامل سایزهای 1 الی 10 میلی متر



متعلقات ابزارآالت برقی و بادی 6
مته الماسه 4 شیار   RH-5906 ~ RH-5912

گرد بر الماسه  RH-5201 ~ RH-5208

پد پولیش چسبی  RH-3518

  پد پولیش 18 سانتی متری
  صفحه چسبی مقاوم جهت اتصال مستحکم و کاربری مداوم

  دیواره بلند جهت انواع پولیش کاری در گوشه ها
  نصب و تعویض آسان

  استحکام بافت جهت طول عمر بیشتر و کاربری بلند مدت
  بافت متراکم تولید شده از 90 درصد پشم طبیعی

  صفحه کامال باالنس جهت دقت و کیفیت باال حین عملیات پولیش کاری

  سگمنت های الماسه بسیار مقاوم
  عمق برش مناسب در قطعه کار با جنس چوب، نئوپان و ام دی اف

  برش تمیز و دقیق در صفحات روکش شده

  ساخته کشور فرانسه
   ساخته شده تحت پیشرفته ترین تکنولوژی تولید درکشور فرانسه

  30 درصد سرعت پیشروی بیشتر به علت طراحی منحصر به فرد شیارها
  قابلیت سوراخکاری تخریبی و تعداد باالتر سوراخکاری به علت زاویه خاص نوک مته

RH-5201RH-5202RH-5203RH-5204RH-5205مدل

75 میلی متر70 میلی متر65 میلی متر60 میلی متر50 میلی مترسایز

RH-5206RH-5207RH-5208مدل

100 میلی متر90 میلی متر80 میلی مترسایز

RH-5906RH-5907RH-5908RH-5910RH-5912مدل

160  12 میلی متر160  10 میلی متر160  8 میلی متر160  7 میلی متر160  6 میلی مترسایز
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دنباله گرد بر بایمتال RH-5250 / RH-5251

گرد بر بایمتال  RH-5220 ~ RH-5242

مته خزینه الماسه  RH-5301 ~ RH-5304

RH-5250RH-5251مدل

دنباله بزرگدنباله کوچکنوع

32 میلی متر و بیشتر30 میلی متر و کمترسایز

RH-5301RH-5302RH-5303RH-5304مدل

3.5 میلی متر مدادی3 میلی متر مدادی3.5 میلی متر معمولی3 میلی متر معمولیسایز

  کاربری آسان و سهولت در نصب و استفاده
  مقاوم و مستحکم، ساخته شده از بهترین متریال

  تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک CNC تحت استاندارد CE اروپا
  استفاده از بهترین مواد اولیه تنگستن کارباید در قسمت عامل جهت طول عمر بیشتر و اثربخشی عملکرد

  تیغه الماسه جهت سوراخ کاری مداوم و با کیفیت
  دارای یک عدد مته بلند، پیچ آلن و آچار آلن اضافه

  ساخته شده با 8 درصد کبالت
  کاربری چند منظوره جهت استفاده در متریال های فلزی 

و آلیاژی مختلف با درجه سختی متفاوت
  قابل نصب بر روی انواع دریل های ستونی، رادیال و ...

  برش صاف و دقیق

  عمق برش مناسب در قطعه کار 38 میلی متری
  بدنه و دندانه های مقاوم

باالترین کیفیت و  لبه های برشی ساخته شده تحت    
تکنولوژی جهت افزایش طول عمر و بهبود کارایی

RH-5220RH-5221RH-5222RH-5223RH-5224مدل

30 میلی متر27 میلی متر25 میلی متر22 میلی متر20 میلی مترسایز

RH-5225RH-5226RH-5227RH-5228RH-5229مدل

51 میلی متر46 میلی متر40 میلی متر35 میلی متر32 میلی مترسایز

RH-5230RH-5231RH-5232RH-5233RH-5234مدل

76 میلی متر73 میلی متر70 میلی متر65 میلی متر60 میلی مترسایز

RH-5235RH-5236RH-5237RH-5238RH-5239مدل

102 میلی متر92 میلی متر83 میلی متر80 میلی متر79 میلی مترسایز

RH-5240RH-5241RH-5242مدل

127 میلی متر125 میلی متر114 میلی مترسایز



متعلقات ابزارآالت برقی و بادی 8
مته گازور الماسه  RH-5305 ~ RH-5312

مته برگی RH-5320 / RH-5322 

  روکش تیتانیوم جهت باال بردن عمر مته
  طراحی نوک منحصر به فرد جهت سوراخکاری بهینه

  حداکثر دقت و قدرت برش
  تهیه شده از بهترین مواد اولیه

  40 عدد تیغ اورفرزهای کاربردی در سایزها و اشکال متنوع
  باالترین درجه کیفیت برای نوک های تنگستن کارباید

  بسته بندی منحصر به فرد

  ساخته شده از بهترین مواد اولیه تنگستن کارباید در قسمت عامل جهت سوراخکاری با کیفیت
  تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک CNC تحت استاندارد CE اروپا

  طراحی منحصر به فرد در قسمت زوایای برش الماسه، جهت باال بردن سرعت و سهولت عملکرد حین سوراخکاری مداوم
  سگمنت های ضخیم

  باالترین درجه کیفیت برای نوک های تنگستن کارباید

RH-5305RH-5306RH-5307RH-5308RH-5309مدل

35 میلی متر25 میلی متر22 میلی متر20 میلی متر15 میلی مترسایز

RH-5310RH-5311RH-5312مدل

50 میلی متر45 میلی متر40 میلی مترسایز

RH-5320RH-5322مدل

22 میلی متر20 میلی مترسایز

ست تیغ اورفرز  RH-5340
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سری پیچ گوشتی طالیی   RH-5401~ RH-5408

سری پیچ گوشتی تیتانیوم   RH-5409 / RH-5410

مته کبالت %5  RH-5501 ~ RH-5520

RH-5401RH-5402RH-5403RH-5404مدل

دو سر چهارسونوع
یکسر چهارسو، یکسر 

دو سو
یکسر دو سو بلندیکسر چهارسو بلند

50 میلی متر50 میلی متر65 میلی متر65 میلی مترسایز

RH-5405RH-5406RH-5407RH-5408مدل

یکسر چهارسو کوتاهیکسر دو سو کوتاهیکسر دو سو بلندیکسر چهارسو بلندنوع

25 میلی متر25 میلی متر50 میلی متر50 میلی مترسایز

  ساخت کشور ژاپن
  تولید شده از بهترین مواد اولیه ) آلیاژ S2 ( جهت عمر طوالنی و اثربخشی بیشتر حین کار

  دارای خاصیت مگنتیک )آهنربایی( در قسمت نوک سری پیچگوشتی ها
  دارای بسته بندی منحصر به فرد و نگهدارنده کمری پالستیکی برای هر 10 عدد سری پیچگوشتی

  تولید شده تحت استانداردهای CE و GS اروپا
  مقاومت باال در برابر خوردگی، فرسودگی و ضربات سخت

  تولید شده به روش Fully Ground )سنگ زده شده(
  سرعت باالی پیشروی

  عمر کارکرد طوالنی
  بسته بندی منحصر به فرد

  عرضه شده به صورت تکی و در کلیه سایزها

  ساخت کشور ژاپن
  تولید شده از بهترین مواد اولیه ) آلیاژ S2 ( جهت عمر طوالنی و اثربخشی بیشتر حین کار

  روکش تیتانیوم جهت طول عمر بیشتر
  دارای خاصیت مگنتیک )آهنربایی( در قسمت نوک سری پیچگوشتی ها

  دارای بسته بندی منحصر به فرد و نگهدارنده کمری پالستیکی برای هر 10 عدد سری پیچگوشتی
  تولید شده تحت استانداردهای CE و GS اروپا

  مقاومت باال در برابر خوردگی، فرسودگی و ضربات سخت

RH-5409RH-5410مدل

یک سر چهارسو، یک سر دو سو تیتانیومدو سر چهارسو تیتانیومنوع

65 میلی متر65 میلی مترسایز

RH-5505RH-5504RH-5503RH-5502RH-5501مدل

1 میلی متر1.5 میلی متر2 میلی متر2.5 میلی متر3 میلی مترسایز

RH-5510RH-5509RH-5508RH-5507RH-5506مدل

3.5 میلی متر4 میلی متر4.2 میلی متر4.5 میلی متر5 میلی مترسایز

RH-5515RH-5514RH-5513RH-5512RH-5511مدل

5.5 میلی متر6 میلی متر6.5 میلی متر7 میلی متر7.5 میلی مترسایز

RH-5520RH-5519RH-5518RH-5517RH-5516مدل

8 میلی متر8.5 میلی متر9 میلی متر9.5 میلی متر10 میلی مترسایز



متعلقات ابزارآالت برقی و بادی 10

مته چهار شیار و پنج شیار  RH-5001 ~ RH-5017

  نوک الماسه با کیفیت
  بدنه با ساختار مارپیچی منحصر به فردو مستحکم

  سرعت باالی پیشروی

  تولید شده به روش Fully Ground )سنگ زده شده(
  شامل سایزهای 1 الی 10 میلی متر

  سرعت باالی پیشروی
  عمر کارکرد طوالنی

  بسته بندی منحصر به فرد
  عرضه شده به صورت تکی و در کلیه سایزها

RH-5001RH-5002RH-5003RH-5004RH-5005RH-5006مدل

مته چهار شیارمته چهار شیارمته چهار شیارمته چهار شیارمته چهار شیارمته چهار شیارنوع

x 1107 x 1108 x 1106 x 1607 x 1608 x 160 6سایز

RH-5007RH-5008RH-5009RH-5010RH-5011RH-5012مدل

مته پنج شیارمته پنج شیارمته پنج شیارمته پنج شیارمته چهار شیارمته چهار شیارنوع

x 16012 x 16014 x 50016 x 50018 x 50020 x 500 10سایز

RH-5013RH-5014RH-5015RH-5016RH-5017مدل

مته پنج شیارمته پنج شیارمته پنج شیارمته پنج شیارمته پنج شیارنوع

x 50024 x 50026 x 50030 x 50032 x 500 22سایز

RH-5018RH-5019RH-5020RH-5021مدل

قلم نوک پهن پنج شیارقلم نوک تیز پنج شیارقلم نوک تخت شش گوشقلم نوک تیز شش گوشنوع

x 41030 x 410 x 3018 x 40018 x 400 x 25 30سایز

RH-5022RH-5023RH-5024RH-5025مدل

قلم نوک پهن چهار شیارقلم نوک پهن چهار شیارقلم نوک تیز چهار شیارقلم نوک پهن پنج شیارنوع

x 400 x 5014 x 25014 x 250 x 2514 x 250 x 50 18سایز

RH-5026RH-5027RH-5028مدل

قلم تخت شش گوشقلم تخت شش گوشقلم نوک تیز شش گوشنوع

x 40017 x 400 x 2517 x 400 x 50 17سایز

ست مته کبالت %5 RH-5550

1 تا 10 میلی مترسایز

  بدنه مستحکم تولید شده تحت استاندارد های مقاومتی و تنشی
  نوک سخت کاری شده طبق فرآیند های حرارتی

  تولید شده توسط ماشین آالت فوق پیشرفته و مدرن

قلم های چهار شیار، پنج شیار و شش گوش  RH-5018 ~ RH-5028





RH-5401 ~ 8
POWER BITSسری پیچ گوشتی طالیی



نوک آهنربایی

تولید شده از بهترین مواد اولیه S2 / ساخت کشور ژاپن

دارای بسته بندی منحصر به فرد






