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ابزارآالت بادی صنعتی 4

  ساخت کشور تایوان
  مجهز به موتور پرقدرت جهت داشتن باالترین سرعت و 

بدون لرزش
  تولید شده توسط تکنولوژی پیشرفته رباتیک به وسیله 
دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استانداردهای بین المللی 

CE، ANSI، ISO9001

  تعبیه اگزوز در پشت دستگاه جهت جلوگیری از مزاحمت 
هوای خروجی برای کاربر

  قابلیت تعویض آسان جهت چرخش تنها با یک انگشت
  دارای دسته ارگونومیک جهت دامنه حرکت باالی دستگاه

  ساخت کشور تایوان
  بدنه با طراحی ارگونومیک

  مجهز به موتور پرقدرت جهت کارایی و طول عمر باال
تولید شده توسط تکنولوژی پیشرفته رباتیک به وسیله   
 دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استانداردهای بین المللی 

CE، ANSI، ISO9001

  روکش دسته نرم و راحت جهت جلوگیری از خستگی حتی 
در کارهای مداوم و طوالنی مدت

  اگزوز تعبیه شده روی دسته جهت دور کردن جریان هوا 
از کاربر و قطعه کار

  مکانیزم پین کالچ جهت تولید قدرت یکنواخت و عملکرد 
سرعتی

  ساخت کشور تایوان
  مجهز به موتور پرقدرت جهت داشتن باالترین سرعت و بدون لرزش

   تولید شده توسط تکنولوژی پیشرفته رباتیک به وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استانداردهای بین المللی
CE، ANSI، ISO9001

  تعبیه اگزوز در پشت دستگاه جهت جلوگیری از مزاحمت هوای خروجی برای کاربر
  قابلیت تعویض آسان جهت چرخش تنها با یک انگشت

  دارای دسته ارگونومیک جهت دامنه حرکت باالی دستگاه

دریل بادی 10 میلی متری سه نظام آچاری 2138

دریل بادی 10 میلی متری سه نظام اتوماتیک  2138A

بکس بادی 1/2 اینچ 2301

230 میلی مترابعاد
6.3 بار)معادل PSI 90(فشار کاربردی

1800 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
آچاریسه نظام

10 میلی متریظرفیت سه نظام
1.12 کیلو گرموزن

-متعلقات

230 میلی مترابعاد
6.3 بار)معادل PSI 90(فشار کاربردی

1800 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
اتوماتیکسه نظام

10 میلی متریظرفیت سه نظام
1.12 کیلو گرموزن

-متعلقات

180 میلی مترابعاد
16 میلی مترظرفیت کاربری
6.3 بار)معادل PSI 90(فشار کاربردی

570 نیوتن مترحداکثر گشتاور

7000 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
پین کالچمکانیزم

1.12 کیلو گرموزن
-متعلقات
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  ساخت کشور تایوان
  بدنه با طراحی ارگونومیک

  مجهز به موتور پرقدرت جهت کارایی و طول عمر باال
به  رباتیک  پیشرفته  تکنولوژی  توسط  شده  تولید    
وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استانداردهای 

CE، ANSI، ISO9001المللی بین 
  روکش دسته نرم و راحت جهت جلوگیری از 
خستگی حتی در کارهای مداوم و طوالنی مدت

  اگزوز تعبیه شده روی دسته جهت دور کردن 
جریان هوا از کاربر و قطعه کار

  ساخت کشور تایوان
  بدنه با طراحی ارگونومیک از 

جنس کامپوزیت جهت سبکی و 
راحتی کاربری

  مجهز به موتور پرقدرت جهت 

کارایی و طول عمر باال
  تولید شده توسط تکنولوژی پیشرفته 
های  دستگاه  وسیله  به  رباتیک 
استانداردهای  تحت  اتوماتیک  تمام 
CE، ANSI، ISO9001 بین المللی

  روکش دسته نرم و راحت جهت 
جلوگیری از خستگی حتی در 
کارهای مداوم و طوالنی مدت

  اگزوز تعبیه شده روی دسته جهت 
دور کردن جریان هوا از کاربر و قطعه کار

  ساخت کشور تایوان
  بدنه با طراحی ارگونومیک از جنس کامپوزیت جهت سبکی و راحتی کاربری

  مجهز به موتور پرقدرت جهت داشتن باالترین میزان نیروی گشتاور
  تولید شده توسط تکنولوژی پیشرفته رباتیک به وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استانداردهای بین المللی 

CE، ANSI، ISO9001

  روکش دسته نرم و راحت جهت جلوگیری از خستگی حتی در کارهای مداوم و طوالنی مدت

بکس بادی 1/2 اینچ 2302

بکس بادی 1/2 اینچ کامپوزیت 2303

بکس بادی 3/4 اینچ کامپوزیت 2401

184 میلی مترابعاد
16 میلی مترظرفیت کاربری
6.3 بار)معادل PSI 90(فشار کاربردی

623 نیوتن مترحداکثر گشتاور

8000 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
دو چکشهمکانیزم

2.5 کیلو گرموزن
-متعلقات

174.1  میلی مترابعاد
16 میلی مترظرفیت کاربری
6.3 بار)معادل PSI 90(فشار کاربردی

928 نیوتن مترحداکثر گشتاور
7500 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد

دو چکشهمکانیزم
1.82 کیلو گرموزن

-متعلقات

219  میلی مترابعاد
32 میلی مترظرفیت کاربری
6.3 بار)معادل PSI 90(فشار کاربردی

1626 نیوتن مترحداکثر گشتاور

5750 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
دو چکشهمکانیزم

3.15 کیلو گرموزن
-متعلقات
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  ساخت کشور تایوان
  مجهز به موتور پرقدرت جهت حداکثر نیروی گشتاور

  تولید شده توسط تکنولوژی پیشرفته رباتیک به وسیله 
دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استانداردهای 

CE، ANSI، ISO9001 بین المللی
  طراحی موتور با کیفیت باال و متعادل و بدون لرزش

ابزارگیر با باالترین کیفیت و گیرایی

  تعبیه اگزوز در پشت دستگاه جهت جلوگیری از مزاحمت 
هوای خروجی برای کاربر

  قابلیت تعویض آسان جهت چرخش تنها با یک انگشت
  دارای دسته ارگونومیک برای مانوردهی باالی دستگاه
  مجهز به سیستم خارجی تنظیم نیروی گشتاور تعبیه 

شده روی بدنه )بدون نیاز به بازکردن دستگاه(

  ساخت کشور تایوان
 CE، تولید شده توسط تکنولوژی پیشرفته رباتیک به وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استانداردهای بین المللی  

ANSI، ISO9001

  طراحی ارگونومیک دسته جهت کاربری راحت و ضد لغزش
  سیستم کنترل آسان سرعت

  بدنه کم حجم و سبک
  مناسب کار در محیط های محدود و غیر قابل دسترس

  ساخت کشور تایوان
  مجهز به موتور پرقدرت جهت داشتن باالترین میزان نیروی گشتاور

 CE، تولید شده توسط تکنولوژی پیشرفته رباتیک به وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استانداردهای بین المللی  
ANSI، ISO9001

  طراحی ارگونومیک
  وزن بسیار سبک و کم حجم جهت کاربری طوالنی مدت

  روکش دسته نرم و راحت جهت جلوگیری از خستگی حتی در کارهای مداوم و طوالنی مدت
  اگزوز تعبیه شده روی دسته جهت دور کردن جریان هوا از کاربر و قطعه کار

بکس بادی 3/4 اینچ 2402

پیچ گوشتی بادی 1/4 اینچ 2514

جغجغه بادی 1/2 اینچ 2601

214 میلی مترابعاد
25 میلی مترظرفیت کاربری
6.3 بار)معادل PSI 90 (فشار کاربردی

740 نیوتن مترحداکثر گشتاور

7500 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
دو چکشهمکانیزم

2.89 کیلو گرموزن
-متعلقات

215 میلی مترابعاد
6.3 بار)معادل PSI 90 (فشار کاربردی

12-5 نیوتن مترحداکثر گشتاور
1800 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد

تنظیم نیروی گشتاور از روی بدنهمکانیزم
1.23 کیلو گرموزن

-متعلقات

306 میلی مترابعاد 
13 میلی مترظرفیت کاربری
6.2 بار)معادل Psi 90 (فشار کاربردی

95 نیوتن مترحداکثر گشتاور
160 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد

1.3 کیلو گرموزن
-متعلقات
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  مجهز به 3 عدد فک های سخت کاری شده در قسمت پرچ کن جهت طول عمر کارکرد بسیار طوالنی مدت
  طراحی منحصر به فرد در قسمت سیلندر و ضربه زن جهت عملکرد پرچ کاری مداوم و اثربخش

  دارای مخزن تخلیه میخ پرچ و ضربه گیر الستیکی قوی در قسمت تحتانی جهت حفاظت دستگاه از ضربات 
احتمالی

  مجهز به چهار سایز نازل 2.4 / 3.2 / 4.0 و 4.8 با کیفیت باال  جهت انجام پرچ کاری تمامی انواع میخ پرچ 
های موجود در بازار

  مجهز به سیستم ماشه تمام فلزی جهت بهبود عملکرد و عمر کارکرد طوالنی مدت
  دارای متعلقات قطعات یدکی شامل: 3 عدد فک، 1 عدد سیلندر فک ها، 1 عدد ضربه زننده و روغن و آچارهای 

مربوطه

  ساخت کشور تایوان 
  طراحی حرفه ای برای مصارف صنعتی

  دارای فک های سخت کاری شده قوی و با کیفیت
  مجهز به سیستم ماشه تمام فلزی جهت بهبود عملکرد و عمر کارکرد طوالنی مدت

  مجهز به چهار سایز نازل 2.4 / 3.2 / 4.0 و 4.8 با کیفیت باال  جهت انجام پرچ کاری تمامی انواع میخ پرچ های 
موجود در بازار

  عملکرد پرچ کاری سریع
  دارای متعلقات قطعات یدکی شامل: 3 عدد فک، 1 عدد سیلندر فک ها، 1 عدد ضربه زننده و روغن و آچارهای مربوطه

  طراحی منحصر به فرد جهت کاربری آسان تر
  مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت

  مجهز به کلید LEFCO جهت کارایی اثربخش و 
عمر طوالنی

  سیستم قطع کن اتوماتیک حرارتی جهت حفا ظت 
موتور دستگاه

  سبک و کم حجم جهت حمل و نقل سریع و آسان
  قابلیت پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
CE مجهز به سوپاپ اطمینان با استاندارد  

  مجهز به 2 عدد خروجی از نوع کوپلر جهت اتصال 
سریع

پرچ کن بادی  2701

پرچ کن بادی 2702

RC-1010  کمپرسور 10 لیتری

6.3 بار)معادل PSI 90(فشار کاربردی

kgf 950قدرت

2.4-3.2-4.0-4.8ظرفیت کاربری

1.5 کیلو گرموزن

متعلقات
3 عدد فک -  1 عدد سیلندر فک ها -  1 عدد ضربه زننده  -  روغن  -  

آچارها - مخزن جمع آوری میخ پرچ-4 سایز نازل

6.3 بار)معادل PSI 90(فشار کاربردی

kgf 1045قدرت

2.4-3.2-4.0-4.8ظرفیت کاربری

1.5 کیلو گرموزن

متعلقات
2 عدد فک -  1 عدد سیلندر فک ها -  1 عدد ضربه زننده  -  ظرف روغن 

-  آچارهای مربوطه -   مخزن جمع آوری میخ پرچ - 4 سایز نازل

1 اسب بخارتوان

220 ولتولتاژ

10 لیترظرفیت مخزن

8 بارحداکثر فشار

200 لیتر بر دقیقههوای خروجی

2800 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد

14.5 کیلوگرموزن

فیلتر هوا - درپوش محفظه روغن - بطری حاوی روغن - پایه پالستیکی - روغنمتعلقات LEFCO
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  طراحی منحصر به فرد جهت کاربری آسان تر
  مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت

  مجهز به کلید F Bang جهت کارایی اثربخش و عمر 
طوالنی

از  اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت  قطع کن    سیستم 
موتور دستگاه

  سبک و کم حجم جهت حمل و نقل سریع و آسان
  قابلیت پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
CE مجهز به سوپاپ اطمینان با استاندارد  

  مجهز به 2 عدد خروجی از نوع کوپلر جهت اتصال سریع

  طراحی منحصر به فرد جهت کاربری آسان تر
  مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت

  مجهز به کلید F Bang جهت کارایی اثربخش و عمر 
طوالنی

از  اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت  قطع کن    سیستم 

موتور دستگاه
  سبک و کم حجم جهت حمل و نقل سریع و آسان

  قابلیت پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
CE مجهز به سوپاپ اطمینان با استاندارد  

  مجهز به 2 عدد خروجی از نوع کوپلر جهت اتصال سریع

  طراحی منحصر به فرد جهت کاربری آسان تر
  مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت

  مجهز به کلید F Bang جهت کارایی اثربخش و عمر طوالنی
  سیستم قطع کن اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه

  سبک و کم حجم جهت حمل و نقل سریع و آسان
  قابلیت پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
CE مجهز به سوپاپ اطمینان با استاندارد  

  مجهز به 2 عدد خروجی از نوع کوپلر جهت اتصال سریع

کمپرسور 25 لیتری RC-2510

کمپرسور 50 لیتری RC-5010

کمپرسور 80 لیتری RC-8010

2 اسب بخارتوان

220 ولتولتاژ

25 لیترظرفیت مخزن

8 بارحداکثر فشار

200 لیتر بر دقیقههوای خروجی

2800 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
23 کیلوگرموزن

فیلتر هوا - درپوش محفظه روغن - بطری حاوی روغن - پایه پالستیکی - 2 عدد چرخمتعلقات

2 اسب بخارتوان
220 ولتولتاژ

50 لیترظرفیت مخزن
8 بارحداکثر فشار
200 لیتر بر دقیقههوای خروجی

2800 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
30 کیلوگرموزن

فیلتر هوا - درپوش محفظه روغن - بطری حاوی روغن - پایه پالستیکی - 2 عدد چرخمتعلقات

2.5 اسب بخارتوان

220 ولتولتاژ

80 لیترظرفیت مخزن

8 بارحداکثر فشار

230 لیتر بر دقیقههوای خروجی

2800 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد
42 کیلوگرموزن

فیلتر هوا - درپوش محفظه روغن - بطری حاوی روغن - پایه پالستیکی - 2 عدد چرخمتعلقات






