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عدد مرات القطع أكثر لكل بطاریة مشحونة قطع سریع عمر زمني أطول

نصالت المنشار األمثل
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دلیل الرموز 

عزل مزدوج

سرعة متغیرة

سرعة ثابتة

عاكس حركة

میكانیكي بسرعتین

میكانیكي بثالث سرعات

الكتروني بسرعتین

الكتروني بثالث سرعات

الكتروني بأربع سرعات

فرامل

ضبط عزم الدوران حتى 6 مراحل

ضبط عزم الدوران حتى 9 مراحل

ضبط عزم الدوران حتى 16 مرحلة

ضبط عزم الدوران حتى 18 مرحلة

عداد عزم الدوران

مصباح إضاءة مدمج أثناء العمل

بدایة خفیفة

مقبض لقمة بدون مفتاح

مجمع غبار

نصلة منشار رجاج بیونیت

نصلة منشار رجاج ماكیتا

قطع مداري

ضبط عمق رقمي

خطاف وأنشوطة

محرك تحریض

مستشعر الزیت

إزالة الضغط ذاتیاً

SDS-PLUS مجھز لتركیب لقم

SDS-MAX مجھز لتركیب لقم

مفتاح ساق سادسي 13 ملم

مفتاح ساق سداسي 17 ملم

مفتاح ساق سداسي 21 ملم

مفتاح ساق سداسي 28 ملم

مفتاح ساق سداسي 30 ملم

ساق ذات أخدود

مضاد اھتزاز

قطع مائل بدرجة 45 یسار و5 یمین 

قطع مائل بدرجة 45 یسار

قطع مائل بدرجة 45 یسار ویمین

قطع مائل 56 یسار

معیار تحدید عالمات لیزري

إیقاف ذاتي

تزییت ذاتي

فرامل بجنزیر

صمام فك الضغط 

مضخة إقالع

نظام تشغیل لتفریغ المكثف

بدایة سریعة

خرطوم دوار

خزان مقاوم للصدأ

فلتر ورقي

خرطوم خالي من الكھرباء الساكنة

وحدة تحكم عن بعد

حقیبة لحمل المعدات

17

13

21

30

28.6

INDUCTION



حزمة التشغیل الشاقدون تأثیر على الذاكرة
ال حاجة للتفریغ

امتصاص الصدمات شحن في أي وقت 

وظیفة حمایة البطاریة

التفریغ المفرط

حالة ارتفاعالتحمیل المفرط 
درجة الحرارة

شاحن مثالي سریع

نظام الشحن األمثل

تبرید ھواء قسري 
طریقة الشحن العامة نظام الشحن األمثل 

شحن سریع

تبدید الحرارة الطبیعیة 

زمن االنتظار للشحن

طریقة الشحن العامةنظام الشحن األمثل 

الجھد

درجة الحرارة

الزمنالزمن

الجھد

درجة الحرارة

التیار

من الضروري، عندما تكون حرارة البطاریة عالیة، تبریدھا وخفض درجة حرارتھا قبل شحنھا. حیث 
تعمل المروحة المدمجة على تدویر الھواء عبر البطاریة قبل بدء الشحن وتستمر بذلك طوال سیر 

عملیة الشحن من أجل تبرید البطاریة لتسریع زمن الشحن. 

یتصل شاحن ماكیتا األمثل واالسرع من فئتھ بالشریحة المدمجة للبطاریة طوال عملیة الشحن لتحسین 
عمر البطاریة من خالل التحكم الفعال في التیار والجھد ودرجة الحرارة.

التیار

الشحن الزائد

تعد ھذه الوظیفة عبارة عن تقنیة اتصال تتیح لألداة والبطاریة مراقبة الظروف وتبادل 
البیانات في الوقت الفعلي للحمایة من التحمیل الزائد واإلفراط في التفریغ واالرتفاع 

الشدید في درجة الحرارة. 



یوفر نظام الربط المفصلي ھذا (SJS II) آلیة 
تشغیل بواسطة زنبرك صفائحي وترس الكامة وقد 

تم تصمیمھ لتقلیل االھتزاز وزیادة راحة المشغل 
خالل فترة االستخدام الطویلة. 

إّن تقنیة القطع الدقیق والعمیق (TXD) ھي سلسلة من المزایا التي تمنح منشار ماكیتا المتري 
قدرة أكبر على القطع ودقة خارج النطاق التقلیدي لتحقیق أداء قطع متفوق.

تعد أدوات ماكیتا من بین األفضل في العالم من 
حیث مقاومة االھتزاز. وعمالً مع المستخدمین لحل 
مشكلة االھتزاز، تم تصمیم منتجات ماكیتا المقاومة 

لالھتزاز بما یلبي حاجة المستخدمین بشكل وثیق 
عند العمل في الموقع.

لوقت ا

االرتداد إلى الخلف

انخفاض مفاجئ 
في سرعة الدوران 

مالحظة: لیست وظیفة تقنیة ردود الفعل النشطة 
ھي منع حدوث االرتداد إلى الخلف 

(AFT) تقنیة استشعار ردود الفعل النشطة

(AVT) تقنیة منع االھتزاز

توقف تلقائي

تقنیة القطع الدقیق والعمیق

(SJS II) نظام ربط مفصلي فائق الكفاءة

تقدم محركات ماكیتا ذات األربعة أشواط والمؤكدة في قدراتھا وإمكانیاتھا ما یلي: أداء عالي، صغر الحجم وخفة الوزن، 
عدم وجود انبعاثات غازیة، تكلفة تشغیل منخفضة، سھولة الصیانة، وقلة الضوضاء مقارنة بمثیالتھا في الحجم من 

المحركات ثنائیة الشوط.

(MM4) محرك ماكیتا الصغیر ذو األربعة اشواط

في حال القفل مع دوران محور العمود الدّوار، یتمدد الزنبرك اللولبي 
الملتف وتزداد قوة إحكامھ لذلك یتثبت محور العمود الدّوار 
بشكل متین ویتحول إلى ترس مخروطي حلزوني األسنان. 

والتثبیت لإلحكام 

إذا قفلت أو انقبضت عجلة الجلخ، یقوم الزنبرك اللولبي الملتف 
بإرخاء وفك تعشیق التروس عن المحرك. وعندما تتوقف عجلة 

الجلخ تكون التروس والمحرك محمیة. 

إرخاء 

(SJS) نظام ربط مفصلي فائق الكفاءة

• وظیفة ذكیة لتقلیل خطر االرتداد إلى الخلف.
• إیقاف األداة لحمایة المستخدم عندما تنخفض فجأة سرعة الدوران 

(كاالرتداد إلى الخلف، على سبیل المثال).



سوف توفر ھذه البطاریات ذات الجھد 18 فولت لكل منھا (2×18 فولت) 
تیار مستمر بجھد 36 فولت للمحرك. ویستطیع ھذا المحرك بدوره أن 

یوفر مزیداً من القدرة وزمن التشغیل دون الحاجة للتخلي عن منصة 
بطاریة أیون اللیثیوم ذات الجھد 18 فولط.

عة
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ً تشغیل عزم الدوران تلقائیا

عالي

عند الحمل الخفیف: 
وضع الدوران عالي السرعة

عند الحمل الثقیل: 
وضع عزم الدوران العالي

عزم الدوران (تحمیل)

تعمل ھذه التقنیة على تغییر سرعة القطع تلقائیاً وفقاً لظروف التحمیل 
من أجل إجراء عملیات مثالیة: 

• عند الحمل الخفیف: وضع الدوران عالي السرعة 
• عند الحمل الثقیل: وضع عزم الدوران العالي 

(ADT) تقنیة تشغیل عزم الدوران األوتوماتیكي

نظام بطاریة مزدوجة

یستخدم نظام ماكیتا الالسلكي للتشغیل التلقائي تقنیة البلوتوث لالتصال الالسلكي من أجل توص یل وظیفة التشغیل واإلیقاف 
بین األداة المجھزة لھذا الغرض ونازع الغبار. وبمجرد االتصال عبر نظام الالسلكي األوتوماتیكي، سیتم تشغیل أو إیقاف 

نازع الغبار تلقائیا عند تشغیل أو إیقاف جھاز الالسلكي الخاص بك، ویعمل فقط عندما تكون األداة الالسلكیة قید االستخدام.

تعد ھذه التقنیة ھي الجیل التالي في األدوات التي تعمل بدون سلك ذات الجھد األعظمي 12 فولت. حیث تقدم ھذه التقنیة للمستخدمین 
حالَ أكثر ضغطاً مع المزید من الراحة والقدرة. كما توفر بطاریات أیون اللیثیوم من النمط اإلنزالقي بیئة عمل وراحة فائقة وتتیح 

لألدوات المتنقلة كالمدقة التصادمیة والمثاقب أن تقاوم ضغط العمل وتوفیر مزید من الراحة. وإّن مجموعة أدوات CXT ذات الجھد 
12 فولط مجھزة بمحركات فّعالة دون فرشاة لتحقیق زمن تشغیل أطول وزیادة في القدرة والسرعة ومنح عمر أطول لألداة.

یتمیز محرك ماكیتا أّنھ ال یحتوي على فرش كربونیة، وھذا ما یّمكن المحرك من العمل بشكل أكثر 
برودة وأكثر كفاءة ولعمر طویل. یستخدم المحرك بدون فرشاة والذي یتم التحكم بھ الكترونیاً الطاقة 

بكفاءة لجعل عزم الدوران وسرعة الدوران تتماشى مع الطلبات المتغیرة لالستخدام. 

لالستخدام في األعمال الخارجیة وفي الظروف البیئیة القاسیة حیث تعمل ھذا التقنیة على توفیر الحمایة 
من الغبار والمیاه المتساقطة.

محركات بدون فرشاة

(AWS) نظام السلكي أوتوماتیكي

تقنیة الحمایة القصوى

(CXT) تقنیة الحد األقصى المرصوص
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فھرس 

أدوات بدون سلك

األدوات الھوائیةصنفرة / صقل

أدوات للبستنة / تستخدم في الحدائق

مولدات

أدوات یدویة ومجموعات عدة متكاملة 

مناشیر

تحدید مسارات / تسویة

أدوات التنظیف واستخالص الغبار

مدفع حراري

لیزر
مخطط مرجعي لبطاریة أیون اللیثیوم والشاحن 

أدوات بدون سلك ببطاریات أیون اللیثیوم LXT 18 فولت + 18 فولت 

أدوات بدون سلك ببطاریة أیون اللیثیوم LXT 18 فولت 

أدوات بدون سلك ببطاریة أیون اللیثیوم LXT 14,4 فولت

أدوات بدون سلك ببطاریة أیون اللیثیوم MAX CXT 12 فولت 

أدوات بدون سلك ببطاریة أیون اللیثیوم LXT 7,2 فولت 

أدوات بدون سلك ببطاریة أیون اللیثیوم 3,6 فولت

G أدوات بدون سلك ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من سلسلة

G أدوات بدون سلك ببطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت من سلسلة

مریحة في العمل 

استخدام البطاریة والشاحن

بطاریات، شواحن، محوالت، اكسسوارات

مفك براغي الحائط الجاف 

مفك براغي

مفك براغي یعمل بالتغذیة الذاتیة

أداة تسنین

مفك صدم

مفتاح ربط تصادمي

اكسسوارات

مثقب عالي السرعة

مثقب

مثقب بقلب ماسي

مثقب زاویة

مثقب كباس

مثقب مغناطیسي

خالط یعمل بالطاقة

مثقب تصادمي

مثقب صدم بسرعتین 

اكسسوارات 

مطارق دورانیة SDS-PLUS / مدمجة

مطارق دورانیة SDS- MAX / مدمجة

مطارق دورانیة ذات ساق سداسیة 17 ملم

مطارق تقطیع

مطارق ھدم

كسارات كھربائیة

مكشطة كھربائیة

اكسسوارات

قاطع زوایا

قطاعة تعمل بالطاقة الكھربائیة 

قطاعة

نقاش حائط

قطاعة معادن

قاطع حزوز في األلمنیوم

منشار شریطي محمول

منشار قطع معادن

منشار قطع محمول

مقصات

قاضمة

اكسسوارات

أداة متعددة االستخدام (سلكیة والسلكیة)

اكسسوارات

400
403

404

405 & 401

406

407
407

409
410

410

411

411

413
417

421

424

426

430

431

433

434

435

438

441

442

443

451
452

461

جالخة زوایا 

جالخة قوالب 

جالخة تسویة 

جالخة منضدة 

جالخة تسویة خرسانة 

اكسسوارات 

أداة صنفرة قرصیة 

أداة صقل

أداة صنفرة – أداة صقل 

أداة صقل مداریة عشوائیة 

أداة صنفرة زاویة 

أداة صقل حجریة 

أداة صنفرة ذات سیر 

أداة صنفرة ذات عجالت 

أداة صنفرة تشطیبات 

أداة صنفرة مداریة

أداة صنفرة مداریة عشوائیة 

اكسسوارات 

منشار مركب إنزالقي

منشار المیتري مركب انزالقي 

منشار المیتري 

منشار المیتري تاجي على طاولة 

منشار مقلوب 

منشار طاولة 

منشار دائري 

منشار قطع دائري غاطس

منشار رجاج 

منشار قطع حلزوني 

منشار ترددي 

منشار شریطي 

اكسسوارات 

مسحاج كھربائي 

مسحاج/ أداة تحدید السماكة

أداة وصل ودمج األلواح 

أداة تقلیم وتشذیب 

مسحاج تخدید

مسحاج تخدید إطار

أداة قطع 

اكسوارات 

شفاطة ھوائیة

نازعة غبار/ شفاطة ھوائیة (بدون سلك)

شفاطة ھوائیة تحمل على الظھر (دون سلك) 

نازعة غبار تحمل على الظھر (دون سلك) 

مكنسة آلیة (روبوت) (دون سلك) 

مستخلص غبار/ نافخ ھواء (دون سلك) 

مكنسة إعصاریھ (دون سلك) 

مكانس من نوع العصا (دون سلك) 

منفاخ 

غسالة ضغط عالي 

اكسسوارات

مسدس حراري 

اكسسوارات 

مقیاس مسافة لیزري 

جھاز لیزري دّوار لتحدید المستوى  

جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى

اكسسوارات 

مولدات

كباسة تعمل بالضغط الھوائي

دباسة مسامیر براد تعمل بالضغط الھوائي

دباسة مسامیر صغیرة تعمل بالضغط الھوائي

اكسسوارات

رأس كھربائي متعدد الوظائف 

منشار جنزیر 

منشار طویل ذو عمود تلیسكوبي 

أداة تقلیم شجیرات السیاج 

أداة تقلیم عشب 

أداة تقلیم خیوط / قطاعة قش 

أداة تقلیم حواف الشجیرات 

مقص عشب 

منفاخ 

جزازة عشب 

مضخة غاطسة 

رشاش 

اكسسوارات 

أدوات یدویة صغیرة 

مجموعات عدد متكاملة متعددة األغراض

التثبیت/ اإلحكام

حفر / ھدم الخرسانة

التثقیب والحفر / التثقیب باالرتطام

قطع [خرسانة / مواد بناء/ معادن]

أداة متعددة المھام

239الجلخ
242

252

254

255

256

257

282
283

283

284

284

285

285

285

287

288

289

290

292

302
303

305

305

306

306

307

308

310

311

313

313

314

315

336
337

339

339

340

340

342

342

343

367
369

371

372

372

373

374

374

375

392

394

378

396
397

399

016
018

022

042

083

084

098

099

100

102

103

112

113

121
122

123

124

124

124

124

126

137
138

138

140

141

141

142

142

143

146

148

170
175

180

180

184

184

187

188

189

210
211

211

213

214

215

215

216

216

216

218

219

220

230
231

232
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1000
1100

1805N
1902

1911B
2000

2012NB
2107FK

2414
2414B
2416S

2703
 2704

2704N
2712
3000

3601B
3612BR

3700B
3706
3709
3710
3901
4000

4100NH
4107R

4112HS
4131

4300BA
4300BV

4326
4327
4329

4350CT
4350FCT
4351FCT

4403
5000

5007N
5016B
5103N
5143R
5201N

5402
5800NB

6000
6010B

6010BVR
6016
6301
6305
6408
6413
6501

6801B
6806B

6821
6827
6842

6904VH
6906
6953
8000
8416

8419B
8419B2
8420V

مسحاج كھربائي 
مسحاج كھربائي 
مسحاج كھربائي 
مسحاج كھربائي 

مسحاج/ أداة تحدید السماكة 
منشار شریطي محمول 

منشار قطع محمول 
منشار قطع محمول 
منشار قطع محمول 

منشار طاولة 
منشار طاولة 
منشار طاولة 
منشار طاولة 

مسحاج تخدید 
مسحاج تخدید (نوع غارز) 

أداة تقلیم 
أداة قطع 
أداة تقلیم 
أداة تقلیم 

أداة ربط ودمج األلواح/ دمج البسكویت 

قطاعة 
قطاعة 

قطاعة زوایا 
قطاعة معادن 
منشار رجاج 
منشار رجاج 
منشار رجاج 
منشار رجاج 
منشار رجاج 
منشار رجاج 
منشار رجاج 
منشار رجاج 

مسحاج تخدید إطار

منشار دائري 
منشار جنزیر كھربائي 

منشار دائري 
منشار دائري 
منشار دائري 
منشار دائري 
منشار دائري 

مثقب 
مثقب 
مثقب 
مثقب 
مثقب 
مثقب 
مثقب 

مثقب عالي السرعة 
مفك براغي 

سنانة 
مفك براغي الجدار الجاف 

مفك براغي
مفك براغي ذاتي التغذیة 

مفتاح ربط تصادمي
مفتاح ربط تصادمي
مفتاح ربط تصادمي

مثقب تصادمي 
مثقب تصادمي ذو سرعتین
مثقب تصادمي ذو سرعتین

مثقب تصادمي 

337
338
337
338

339
314 / 216
216
216
217
307
307
307
308

341
341
340
342
340
340
339

213
213
211
215
311
311
311
311
312
312
312
312
342

308
425
310
310
309
310
308

138
138
140
140
140
138
139
138
123
124
122
123
124
124
125
125

146
146
146
146

252
252
244
286
285
289
289
255
284
283
283
284
287
287
287
242
242
242
243
243
243
244
244
244
244
244
244
247
247
246
248
246
248
246
287
286
286
286

111
111
411
410
411
410
410
410

435
110
288
288
289
289
290
288
288
290
290
290
291

215
090
092

9000
906

906H
9015B

9031
9032

9045B
9046
9105

9207SPB
9218PB
9218SB

9237C
9401
9403
9404

9520B
9521NB
9522NB
9553HN
9554HN
9555HN
9556HN
9556HP
9557HN
9557HP
9558HN
9558HP
9561CR

9564C
9564PZ
9564PC
9565HZ
9565PC
9565PZ

9741
9910
9920

9924DB
A

ADP05
ADP06

AF201Z
AF301

AF505N
AT425B

AT1225BZ
AT1025B

B
BHX2500
BMR100
BO3700
BO3710
BO4510
BO4556
BO4566
BO4900
BO4901
BO5030
BO5041
BO6030

BO6050J
C

CA5000XJ
CC301D
CG100D

106
106
376/096
376/097
375/101
231/097
097
090

088
141
140
141
141
065
106
071
375/077
374/077
108
060
422
423
423
423
442/082
106
056
033
083
046
047
046
047
046
046
099
098
086
086
102
102
100
104
104
105
105
105
104
104
104
057
057
057
105
065
064
064
064
064
035
035
035
035
065
083

جالخة قوالب 
جالخة قوالب 
جالخة زوایا 

أداة صنفرة ذات سیر
أداة صنفرة ذات سیر 

أداة صنفرة للتشطیبات 
أداة صنفرة مداریة

أداة تسویة 
 أداة صنفرة – صقل 

أداة صقل وتلمیع
أداة صنفرة قرصیة 

جالخة صنفرة- صقل
أداة صنفرة ذات سیر 
أداة صنفرة ذات سیر 
أداة صنفرة ذات سیر 

جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 

أداة صنفرة بعجالت 
أداة صنفرة ذات سیر 
أداة صنفرة ذات سیر 
أداة صنفرة ذات سیر 

USB محولة
USB محولة

دباسة مسامیر صغیرة تعمل بالضغط الھوائي 
دباسة مسامیر براد تعمل بالضغط الھوائي
دباسة مسامیر براد تعمل بالضغط الھوائي

كباسة تعمل بالضغط الھوائي
كباسة تعمل بالضغط الھوائي
كباسة تعمل بالضغط الھوائي

منفاخ یعمل بالوقود 
رادیو السلكي للعمل في الموقع

أداة صنفرة للتشطیبات 
أداة صنفرة للتشطیبات 
أداة صنفرة للتشطیبات 
أداة صنفرة للتشطیبات 
أداة صنفرة للتشطیبات 
أداة صنفرة للتشطیبات 
أداة صنفرة للتشطیبات 

أداة صنفرة مداریة عشوائیة
أداة صنفرة مداریة عشوائیة
أداة صنفرة مداریة عشوائیة
أداة صنفرة مداریة عشوائیة

قطاعة حزوز في األلمنیوم
قطاعة بدون سلك

مدفع جلفطة لسد الشقوق دون سلك

مروحة دون سلك 
مروحة دون سلك 

مكنسة دون سلك
مكنسة/ منفاخ دون سلك 

مكنسة دون سلك 
طقم عدة دون سلك
طقم عدة دون سلك

قطاعة متعددة المھام دون سلك

مثقب زوایا دون سلك
مثقب زوایا 
مثقب زوایا 

مثقب بقلب ماسي
مثقب بقلب ماسي

جالخة صنفرة مداریة عشوائیة دون سلك
مروحة دون سلك

مسدس جلفطة لسد الشقوق دون سلك
مكنسة دون سلك
مكنسة دون سلك

أداة صنع قھوة دون سلك
قطاعة معدن دون سلك

منشار جنزیر یعمل بالوقود 
منشار جنزیر یعمل بالوقود 
منشار جنزیر یعمل بالوقود 
منشار جنزیر یعمل بالوقود 

عربة ید دون سلك
سترة حراریة دون سلك

مثقب ومفك براغي دون سلك 
مفك براغي دون سلك

مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 

معطف مروحة دون سلك
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 
مثقب مطرقة دون سلك 

معطف مروحة دون سلك
معطف مروحة دون سلك
معطف مروحة دون سلك
معطف مروحة دون سلك
معطف مروحة دون سلك
معطف مروحة دون سلك
معطف مروحة دون سلك
معطف مروحة دون سلك

مفك براغي ذاتي التغذیة دون سلك
مفك براغي دون سلك
مفك براغي دون سلك

سترة مروحة دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة زوایا دون سلك
جالخة قوالب دون سلك

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك

CF100D
CF101D

CL106FD
CL121D
CL183D

CLX203AX4
CLX214SAX1

CP100D
D

DA332D
DA3010

DA4000LR
DBM131
DBM230
DBO180
DCF102
DCG180
DCL180
DCL501
DCM501
DCS553

DCS5200
DCS7301
DCS7901
DCS9010
DCU180
DCV200
DDA351
DDA460
DDF446
DDF451
DDF456
DDF481
DDF482
DDF483
DDF484

DF001DW
DF012DSJ

DF331D
DF332D
DF347D

DF347DWEX1
DF457D
DFJ206
DFJ207
DFJ212
DFJ213
DFJ214
DFJ304
DFJ405
DFJ407
DFR550
DFS250
DFS452
DFV210
DGA452
DGA454
DGA455
DGA456
DGA458
DGA700
DGA701
DGA900
DGA901
DGD800
DHP446
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DHP451
DHP456
DHP459
DHP481
DHP482
DHP483
DHP484
DHR171
DHR182
DHR202
DHR242
DHR263
DHR280
DHR281
DHR283
DHR400
DHS660
DHS661
DHS680
DHS782
DHS783
DJN161
DJR181
DJR185
DJR187
DJR360
DJV180

DK18113X1
DKP180
DLM431
DLM460
DLS600
DLS111
DLS211
DLS713
DLS714
DLW140

DLX2248PT1
DML805
DML808
DMR107
DMR110
DMR200
DP4700
DPB180
DPB181
DPB182
DPJ180

DPO600
DPT351
DPT353
DRC200
DRS780

DRT50
DRT50ZJX9

DRV150
DS4011
DS5000
DSC102
DSC250
DSD180
DSP600
DSP601
DST112
DST221
DTD134
DTD148

DTD153
DTD154
DTD170
DTM51

DTP141
DTR180
DTS141

DTW1001
DTW181
DTW190
DTW251
DTW285
DTW450
DUB182
DUB361
DUB362
DUC252
DUC254
DUC405
DUH551
DUH751
DUM604
DUR189

DUR364L
DUT130
DUX60

DVC261
DVC265
DVC350

DVC750L
DVC860L
DVC864L

DVF104
DVP180
DWT310

E
EA3502S40B
EA4301F45B

EA6100P
EB5300TH
EB7660TH

EE2650H
EF1550RH

EG2250A
EG2850A
EG4550A
EG5550A
EG6050A
EH6000W
EH7500S
EH7500W

EK6100
EK7301WS

EK7650H
EK7651H

EK8100WS
ELM3320
ELM3720
ELM4110
ELM4612
ELM4613
EM2500U

EM2650UH
EM4350RH
EN4950H
EVH2000

EX2650LH

EY2650H25H
F

FS2300
FS2500
FS2700
FS4300
FS6300

G
GA4030

GA4040CZ
GA4040Z

GA4530
GA4540CZ

GA4540Z
GA5010
GA5011
GA5034

GA5040CZ
GA5040Z

GA6010
GA7001
GA7020
GA7030

GA7040S
GA7050
GA7062
GA7063
GA9020
GA9030

GA9040S
GA9050

GA9050R
GA9062
GA9063
GB601
GB602
GB800
GB801

GD0600
GD0602

GD0800C
GD0801C
GD0810C
GD0811C

GS5000
GS6000
GV6010

GV7000C
H

HB500
HG5012

HG5012K
HG6020

HG6030K
HG651CK
HG6530V

HG6531CK
HK0500
HK1810
HK1820

HM0810T
HM0870C
HM0871C
HM1101C
HM1111C
HM1201

HM1203C

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك 

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك 

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك 

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك 

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك 

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك 

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك 

مطرقة متعدد األغراض دون سلك
مطرقة متعدد األغراض دون سلك
مطرقة متعدد األغراض دون سلك
مطرقة متعدد األغراض دون سلك
مطرقة متعدد األغراض دون سلك
مطرقة متعدد األغراض دون سلك
مطرقة متعدد األغراض دون سلك
مطرقة متعدد األغراض دون سلك
مطرقة متعدد األغراض دون سلك

منشار دائري دون سلك 
منشار دائري دون سلك 
منشار دائري دون سلك 
منشار دائري دون سلك 
منشار دائري دون سلك 

قاضمة دون سلك
منشار ترددي دون سلك
منشار ترددي دون سلك
منشار ترددي دون سلك
منشار ترددي دون سلك
منشار رجاج دون سلك 
 G طقم عدة من سلسلة

مسحاج دون سلك 
جزازة عشب دون سلك 
جزازة عشب دون سلك 

منشار قطع دائري غاطس دون سلك 
منشار متري مركب إنزالقي دون سلك 
منشار متري مركب إنزالقي دون سلك 
منشار متري مركب إنزالقي دون سلك 
منشار متري مركب إنزالقي دون سلك 

قطاعة محمولة دون سلك 
طقم عدة LXT دون سلك 

مصباح إضاءة أثناء العمل دون سلك
كشاف ضوئي LED دون سلك

جھاز رادیو السلكي في موقع العمل 
جھاز رادیو السلكي في موقع العمل 

مكبر صوت السلكي 
مثقب 

منشار شریطي محمول دون سلك
منشار شریطي محمول دون سلك
منشار شریطي محمول دون سلك
أداة ربط ودمج األلواح دون سلك

أداة صقل مداریة عشوائیة دون سلك
دباسة دون سلك 
دباسة دون سلك 

مكنسة آلیة (روبوت) دون سلك
منشار بقبضة خلفیة دون سلك

أداة تقلیم دون سلك 
أداة تقلیم دون سلك 

مسدس برشام دون سلك
مثقب
مثقب

قطاعة قضبان مسننة دون سلك
قطاعة قضبان فوالذیة دون سلك
قطاعة الحائط الجاف دون سلك 

منشار دائري دون سلك
منشار دائري دون سلك

كباسة دون سلك
كباسة دون سلك

مدقة تصادمیة دون سلك
مدقة تصادمیة دون سلك

048
050
049
048
050
049
048
045
044
044
044
033
032
032
031
031
067
067
066
037
037
062
069
069
068
039
068
101
070
438/028
438/029
066
038
038
066
039
034
377/078
107
107
109
109
109
139
061
061
061
070
065
073
073
373/075
038
069
069
057
139
139
058
058
068
036
036
072
072
083
052

مدقة صدم دون سلك
مدقة صدم دون سلك
مدقة صدم دون سلك

أداة متعددة المھام دون سلك
مدقة صدم دون سلك

أداة ربط حدید التسلیح
مدقة صدم بنبض الزیت دون سلك

مفتاح ربط تصادمي دون سلك
مفتاح ربط تصادمي دون سلك
مفتاح ربط تصادمي دون سلك
مفتاح ربط تصادمي دون سلك
مفتاح ربط تصادمي دون سلك
مفتاح ربط تصادمي دون سلك

منفاخ دون سلك
منفاخ دون سلك
منفاخ دون سلك

منشار جنزیر دون سلك
منشار جنزیر دون سلك
منشار جنزیر دون سلك

أداة تقلیم سیاج الشجیرات دون سلك
أداة تقلیم سیاج الشجیرات دون سلك
أداة تقلیم سیاج الشجیرات دون سلك

أداة تقلیم وتنسیق دون سلك
أداة تقلیم خیوط دون سلك 

خالط دون سلك
رأس متعدد الوظائف دون سلك

مكنسة كھربائیة تحمل على الظھر دون سلك

نازع غبار یحمل على الظھر دون سلك 

نازع غبار یحمل على الظھر دون سلك 

منفاخ / مكنسة شفاطة ھوائیة دون سلك

مكنسة شفاطة ھوائیة سلكیة والسلكیة

مكنسة شفاطة ھوائیة دون سلك بنظام السلكي أوتوماتیكي

رشاش دون سلك 
مضخة تفریغ ھوائي دون سلك

مفتاح أداة جز دون سلك 

منشار جنزیر یعمل بالوقود
منشار جنزیر یعمل بالوقود
منشار جنزیر یعمل بالوقود

رشاش یعمل بالوقود یحمل على الظھر 
رشاش یعمل بالوقود یحمل على الظھر 

مقشطة الحواف تعمل بالوقود 
رشاش یعمل بالوقود

مولدة
مولدة
مولدة
مولدة
مولدة

أداة تقلیم شجیرات 
أداة تقلیم شجیرات 
أداة تقلیم شجیرات 

قطاعة تعمل بالطاقة 
قطاعة تعمل بالطاقة 
قطاعة تعمل بالطاقة 
قطاعة تعمل بالطاقة 
قطاعة تعمل بالطاقة 

جزازة أعشاب كھربائیة 
جزازة أعشاب كھربائیة 
جزازة أعشاب كھربائیة 
جزازة أعشاب كھربائیة 
جزازة أعشاب كھربائیة 

قطاعة قش تعمل بالبنزین 
قطاعة قش تعمل بالبنزین 

قطاعة قش تعمل بالبنزین تحمل على الظھر
أداة تقلیم حواف ذات عمود تعمل بالوقود 
رشاشة تعمل بالوقود وتحمل على الظھر

رأس متعدد الوظائف یعمل بالوقود

منشار طویل ذو عمود تیلسكوبي یعمل بالوقود

مفك براغي الحائط الجاف
مفك براغي
مفك براغي

مفك براغي الحائط الجاف
مفك براغي الحائط الجاف

جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة زوایا 
جالخة منضدة
جالخة منضدة
جالخة منضدة
جالخة منضدة
جالخة قوالب
جالخة قوالب
جالخة قوالب
جالخة قوالب
جالخة قوالب
جالخة قوالب
جالخة تسویة
جالخة تسویة

أداة صنفرة قرصیة 
أداة صنفرة قرصیة 

مثقب كھرومغناطیسي
مسدس حراري
مسدس حراري
مسدس حراري
مسدس حراري
مسدس حراري
مسدس حراري
مسدس حراري

كاشطة كھربائیة
كاشطة كھربائیة
كاشطة كھربائیة

مطرقة تكسیر إلى شظایا
مطرقة تكسیر إلى شظایا
مطرقة تكسیر إلى شظایا

مطرقة ھدم
مطرقة ھدم
مطرقة ھدم
مطرقة ھدم

052
051
051
231/062
053
059
053
054
055
055
055
054
054
435/081
435/028
435/028
421/026
421/080
421/026
426/027
426/080
434/081
430/081
430/027
056
417/025
372/040
372/040
374/076
373/076
371/041
371/041
442/081
071
034

422
422
423
437
437
433
442
407
408
408
408
408
429
429
429
211
211
212
212
211
438
439
439
439
439
430
431
432
429
442
417

424

122
123
123
122
122

243
247
246
243
247
246
245
245
243
247
246
245
248
249
251
251
248
250
250
249
251
251
248
249
250
250
255
255
255
256
252
252
253
253
253
253
254
254
283
283

142
398
398
398
397
398
397
397
188
188
188
184
184
184
184
185
185
185



HM1213C
HM1214C

HM1304
HM1306

HM1307C
HM1317C

HM1801
HM1802
HM1812
HP1230

HP1630K
HP1631K
HP1640K

HP1640KX2
HP1640KX3

HP2000
HP2010N

HP2050
HP2070
HP331D

HP331DWAX1
HP332D
HP347D
HP457D
HR166D

HR166DSAE1
HR1841F

HR2010
HR2020
HR2432
HR2475
HR2600

HR2611F
HR2611FT

HR2630
HR2630T
HR2631F

HR2631FT
HR2661
HR2800
HR2810

HR3200C
HR3210C

HR3530
HR3540C

HR3541FC
HR4001C

HR4002
HR4003C
HR4011C
HR4013C
HR4030C
HR4501C
HR4511C
HR5202C
HR5211C
HR5212C

HS301D
HS0600
HS7010
HW112
HW131
HW132
HW151

HW1200
HW1300

J
JN1601
JN3201
JR105D

JR1000FT
JR3050T
JR3060T

JR3070CT
JS1601
JS1602
JS3201
JV101D
JV102D
JV103D
JV183D

K
KP0800XK

KP0810K
L

LB1200F
LC1230
LD030P
LD050P

LD080PI
LF1000
LH1040

LH1201FL
LS0714

LS0815FL
LS1018L
LS1019L
LS1040
LS1216

LS1219L
LS1440
LW1400
LW1401

M
ML103
ML106

MLS100
MLT100

MP100D
MR052

N
N1900BK
N1923BK

N5900B
N9500N

NHP1300S
NHP1320S

P
P06000C

PC1100
PC5000C
PC5001C

PF0410
PJ7000

PLM4120N
PLM4620N2
PLM4630N2
PLM4621N2

PLM4622N
PLM5113N2

PLM5117P
PM7650H

PT354D
PV7000C
PW5001C

R
RBC411U

RP0900
RP1800

RP2300FC
RST250

RT0700C
S

SA7000C
SA7021
SD100D

SG150
SG1250

SG1251J
SJ401

SK102Z
SK103PZ
SK105GD

SK105D
SK106GD

SK106D
SKR301

SK312GD
SP6000
ST113D

T
TB131

TD0101
TD022D
TD110D
TD111D
TL064D
TL065D
TM30D

TM3010CK
TW0350
TW1000

U
UB0801V

UB1102
UB1103

UC4041A
UC4551A

UH4570
UH5261
UH6570
UH7580
UM600D
UR100D
UR3000
UT1301
UT1400
UT2204

V
VC3210LX1
VC3211HX1

مطرقة ھدم
مطرقة ھدم
مطرقة ھدم
مطرقة ھدم
مطرقة ھدم
مطرقة ھدم

كسارة كھربائیة
كسارة كھربائیة
كسارة كھربائیة
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي
مثقب تصادمي

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك

مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك

مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة

مطرقة متعددة األغراض
مطرقة متعددة األغراض

مطرقة دورانیة
مطرقة متعدد األغراض
مطرقة متعدد األغراض
مطرقة متعدد األغراض
مطرقة متعدد األغراض
مطرقة متعدد األغراض
مطرقة متعدد األغراض
مطرقة متعدد األغراض

مطرقة دورانیة
مطرقة متعددة األغراض
مطرقة متعددة األغراض
مطرقة متعددة األغراض

مطرقة دوارنیة
مطرقة متعددة األغراض
مطرقة متعددة األغراض

مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة
مطرقة دورانیة

منشار دائري دون سلك
منشار دائري
منشار دائري

مكنسة ضغط عالي
مكنسة ضغط عالي
مكنسة ضغط عالي
مكنسة ضغط عالي

185
186
186
186
186
187
187
188
187
143
144
144
145
145
145
147
147
147
147
087
087
087
102
100
086
086
175
175
175
176
176
176
177
177
176
177
177
178
178
179
179
179
179
180
180
180
181
180
181
182
181
182
182
182
183
183
183
091
309
308
395
395
395
395

مكنسة ضغط عالي
مكنسة ضغط عالي

قاضمة 
قاضمة 

منشار ترددي دون سلك
منشار ترددي / منشار رجاج مضمن

منشار ترددي
منشار ترددي مداري 
منشار ترددي مداري 

مقص مستقیم 
مقص معدن 
مقص معدن 

منشار رجاج دون سلك 
منشار رجاج دون سلك 
منشار رجاج دون سلك 
منشار رجاج دون سلك 

مسحاج كھربائي
مسحاج كھربائي 

منشار شریطي
 منشار قص معادن

مقیاس مسافة لیزري 
مقیاس مسافة لیزري 
مقیاس مسافة لیزري 

منشار مقلوب 
منشار المیتري تاجي على طاولة 
منشار المیتري تاجي على طاولة 

منشار مركب انزالقي 
منشار متري مركب انزالقي 

منشار مركب انزالقي 
منشار مركب انزالقي 
منشار المیتري مركب 
منشار مركب انزالقي

منشار مركب انزالقي 
منشار المیتري 
قطاعة محمولة 
قطاعة محمولة 

مصباح إضاءة LED دون سلك 
مصباح إضاءة LED دون سلك 

منشار متري 
منشار طاولة 

نافخة دون سلك 
رادیو السلكي 

مسحاج كھربائي 
مسحاج كھربائي

منشار دائري 
جالخة زوایا 

مثقب صدم
مثقب صدم 

أداة صقل مداریة عشوائیة 
مسحاج الخرسانة 
مسحاج الخرسانة

مسحاج الخرسانة 
مضخة غاطسة 

أداة وصل ودمج األلواح 
جزازة عشب تعمل بالوقود 
جزازة عشب تعمل بالوقود 
جزازة عشب تعمل بالوقود 
جزازة عشب تعمل بالوقود 

جزازة عشب تعمل بالوقود 
جزازة عشب تعمل بالوقود 
جزازة عشب تعمل بالوقود 

منفاخ ضباب یعمل بالوقود ویحمل على الظھر 

دباسة دون سلك 
أداة صقل 

أداة صقل حجر

قطاعة قش تعمل بالبنزین 
مسحاج تخدید (نوع غارز)  
مسحاج تخدید (نوع غارز)  
مسحاج تخدید (نوع غارز)  

أداة تقلیم خیوط تعمل بالبنزین  
أداة تقلیم 

أداة صنفرة زوایا 
أداة صنفرة زوایا 

قطاعة الحائط الجاف دون سلك 
نقاش حائط 
نقاش حائط 
نقاش حائط 

منشار زخرفة رفیع 
جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى

جھاز لیزر متصالب الخطوط بأربع نقاط 

جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى

جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى

جھاز لیزر متصالب الخطوط بأربع نقاط

جھاز لیزر متصالب الخطوط بأربع نقاط 

جھاز لیزر دّوار لتحدید المستوى 
جھاز لیزر متعدد الخطوط الخضراء دون سلك 

منشار دائري بقطع غاطس 
كباسة دون سلك 

مثقب كبس 
مفك صدم 

مفك صدم دون سلك 
مفك صدم دون سلك 
مفك صدم دون سلك 

مفك صدم زاویة دون سلك  
مفتاح ربط تصادمي زاویة دون سلك 

أداة متعددة المھام دون سلك 
أداة متعددة المھام

مفتاح ربط تصادمي 
مفتاح ربط تصادمي 

منفاخ كھربائي 
منفاخ كھربائي 
منفاخ كھربائي 

منشار جنزیر كھربائي 
منشار جنزیر كھربائي 

أداة تقلیم شجیرات كھربائیة 
أداة تقلیم شجیرات كھربائیة 
أداة تقلیم شجیرات كھربائیة 
أداة تقلیم شجیرات كھربائیة 

جزازة عشب دون سلك 
أداة تقلیم وتنسیق عشب دون سلك 
أداة تقلیم وتنسیق عشب كھربائیة  

خالط كھربائي 
خالط كھربائي 
خالط كھربائي 

مكنسة شفاطة ھوائیة  
مكنسة شفاطة ھوائیة 

440
441
441
437
093
284
285

431
341
341
342
431
340

285
285
091
214
214
214
313
405
405
401/095
401/095
401/095
401/095
404
093
310
093

141
124
098
088
088
089
089
231/090
231
125
125

392
392
392
425
425
427
427
427
427
434/096
430/096
431
142
142
142

369
369

394
394

219
219
092
313
313
313
314
218
218
218
092
091
091
101

338
338

314
216
404
403
403
306
306
306
304
305
304
303
305
304
303
306
217
217

108
108
305
307
107
110

337
337
309
242
143
143

284
256
256
256
441
339
440
440
441
440
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DUC405
منشار جنزیر السلكي مع بطاریة أیون اللیثیوم 18فولت

LXT 18 فولت +

DGA701 / DGA901

مطرقة السلكیة متعددة األغراض 
مع بطاریة أیون اللیثیوم

 LXT 18 فولت + 18 فولت
بنظام السلكي اوتوماتیكي 

DLW140
قطاعة السلكیة محمولة مع بطاریة أیون اللیثیوم

  LXT 18 فولت + 18 فولت

DRS780
منشار السلكي بمقبض خلفي مع بطاریة أیون اللیثیوم

LXT 18 فولت

DVC265
نازع غبار السلكي یحمل على الظھر مع بطاریة 

LXT أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

DWT310
مفتاح قص السلكي مع بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت 

  LXT 18 فولت +

DVC261
مكنسة كھربائیة السلكیة تحمل على الظھر مع بطاریة 

 LXT أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

DTW181
مفتاح ربط السلكي مع بطاریة أیون اللیثیوم

   LXT 18 فولت 

DRV150
مسدس برشام السلكي مع بطاریة أیون اللیثیوم 

LXT 18 فولت

DUT130
  LXT خالط السلكي مع بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

DCS553DPB182
منشار شریطي السلكي محمول مع بطاریة أیون اللیثیوم

18 فولت 

DJN161
LXT قاضمة السلكیة مع بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

DHR283
مطرقة السلكیة متعددة األغراض 

مع بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت 
 LXT 18 فولت +

بنظام السلكي اوتوماتیكي 

DHR280 / DHR281
مطارق السلكیة متعددة األغراض مع بطاریة أیون اللیثیوم

   LXT 18 فولت + 18 فولت

DLM460
منشار جنزیر السلكي مع بطاریة أیون اللیثیوم 18فولت

LXT 18 فولت +

P. 060P. 062 P. 061

P. 040

DLS111 / DLS211
منشار میتري مركب انزالقي 

السلكي مع بطاریة أیون اللیثیوم
  LXT 18 فولت + 18 فولت 

P. 038

DHS782 / DHS783
منشار دائري السلكي مع بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

LXT 18 فولت +

FOR DHS783
P. 037 P. 035

P. 026

P. 038

P. 034

P. 032 P. 029

P. 034

P. 040

P. 031

P. 057 P. 055P. 056

LXT قطاعة السلكیة مع بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت
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DTR180
أداة ربط حدید التسلیح بدون سلك مزودة ببطاریة 

      LXT أیون اللیثیوم 18 فولت

DPO600
أداة صقل مداریة عشوائیة بدون سلك مزودة ببطاریة 

LXT أیون اللیثیوم 18 فولت

DHS660 / DHS661
منشار دائري بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 

LXT 18 فولت
(DHS661 مزود بنظام 
تشغیل السلكي أوتوماتیكي)

DVC750L
مكنسة كھربائیة بدون سلك / نازعة للغبار/ نافخة للھواء 

مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 
LXT 18 فولت

DUC254
منشار جنزیر بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم

LXT 18 فولت

P. 080

DUH751
مروحة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم

LXT 18 فولت

DRT50ZJX9
 LXT أداة تقلیم بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم

وصندوق إكسسوارات وملحقات

SK105D / SK105GD / SK106D / SK106GD
أداة ضبط االستواء للخط العابر تعمل باللیزر بدون 

MAX CXT سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

CL121D
مكنسة كھربائیة / نافخة بدون سلك مزودة ببطاریة 

 MAX CXT أیون اللیثیوم 12 فولت

MP100D
آلة نفخ ھواء بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم

 MAX CXT 12 فولت

P. 140

P. 397

P. 310 P. 139

P. 423P. 431

6305
مثقب 

DS5000
مثقب 

HG6030K / HG6530V / HG6531CK
مدافع حراریة

EA6100P
منشار جنزیر یعمل بالوقود 

5143R
منشار دائري

RBC411U
قطاعة عشب ذات فرشاة تعمل بالوقود 

P. 095P. 097

P.107

CF101D
مروحة  بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

MAX CXT

P.106

DCF102
مروحة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم

     LXT 18 فولت

P. 080 P. 076 P. 069

P. 065

P. 106

P. 067 P. 059



ثالث شفرات لقطع حواف الشجیرات 
(شفرة قاطع األغصان)

P. 132

مجموعة ملحقات تعمل بالتغذیة الذاتیة 

P. 130

طقم أدوات مصدر إمداد الطاقة  طقم أدوات مصدر إمداد الطاقة 

كبل مصنوع من النایلون مقطعھ العرضي یشبھ 
ورقة البرسیم الرباعیة

إكسسوارات المسدس الحراري

P. 318P. 399

P. 448P. 449

شفرة منشار TCT خاصة بلوحة القطع
 B-63161

 42T × 165مم × 20 مم

197472-9
2مم × 15مم / اللون أخضر

نصالت إیفیكت (إضافیة)

P. 317

أزامیل متمیزة

P. 201

P. 155

علبة لقم (HSS) لثقب المعدن (اقتصادیة)

P. 151 P. 136

P. 021

طقم أدوات مصدر إمداد الطاقة  مجموعة مفكات بساق سداسیة 4/1 انش

199360-6 (3 مشابك) / 199359-1 (مشبكین)

 LXT+CXT لبطاریات DC18RE شاحن
LXT مع بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت – 5,0 أمبیر

وبطاریة CXT 12 فولت - 4,0 أمبیر

من أجل مدقة تربیعیة لمفاتیح ربط تصادمیة 1/2 انش
B-68476

متوفرة بأحجام مختلفة بدءا من 2,0 مم إلى 12,5 مم 
تباع بعلب تحتوي من 5 إلى 10 قطع

أزمیل طرق، أزمیل قطع على البارد، أزمیل تقشیر 
 SDS-MAX ومطارق دورانیة

P. 227

عجلة قطع محمولة
B-64696-25

مناسبة لألدوات التي بدون سلك

 B-69901
حقیبة بشكل بطاریة

D-36005مفكات براغي الجدار الجاف
D-47357

P. 194

لقم تعمل بالنبض SDS-PLUS (إضافیة)

مالئم من أجل
 SDS-PLUS مطارق دائریة

P. 192

مجموعة لقم مطرقة SDS-PLUS - 65 قطعة
SDS-PLUS مجموعة إكسسوارات خاصة بمثقب المطرقة الدوراني

 تتضمن لقم من أجل ثقب المعدن والخشب واألبنیة الحجریة ولقمة برغي 
وصامولة ضبط

قاطع SDS نبضي عدد 2 مع لقم تثقیب مناسبة من اجل األبنیة 
الحجریة والخرسانة

P. 199

لقمة مثقب نازع غبار 

ثقب الحفرة وتنظیفھا بخطوة واحدة 

أنواع متعددة من الخراطیم لمختلف نماذج المسدس الحراري 
HG6030K / HG6531CK / HG6530V

D-66020
230 مم ×25,4 مم 

من أجل تقلیم الشجیرات والعشب الكثیف

ملحقات الرأس الكھربائي متعدد الوظائف

P. 418-419

فرشاة كھربائیة
 أداة ملحقة
 أداة ملحقة للزوایا

مكنسة كھربائیة للزوایا

P. 438-439

ELM3320 / ELM3720
جزازة عشب كھربائیة
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أدوات یدویة

P. 452 - 460

تعتبر األدوات الیدویة مفیدة إلنھاء بعض الوظائف في أقسام الصیانة وورش السیارات والعدید من أماكن العمل األخرى. تمتلك ماكیتا أنواع مختلفة 
من األدوات الیدویة الجدیدة كما ھي أدناه: 

- شریط قیاس (مم)
- مجموعة مفاتیح ربط قابلة للتعدیل

- مفتاح قفل قابل للتعدیل
- مجموعة مفاتیح صامولة مكونة من 5 قطعة

- مجموعة مفاتیح حلقیة مزدوجة مكونة من 8 قطعة
- مجموعة مفاتیح ربط مركبة مكونة من 5 قطعة
- مجموعة مفاتیح ربط سداسیة مكونة من 9 قطع

- تصمیم مفصل صندوق
- كماشة مضخة میاه

- شاكوش مخلب بوجھ مصقول
- قصاصة صاج یدویة

- مشرط
- سكین النزع

- مجموعة سكاكین قابلة للسحب
- مجموعة سكاكین ذات حواف قابلة للطي ویمكن استبدالھا بسرعة

- مجموعة شفرات سكین مكونة 10 قطع
- مجموعة مقابس وسقاطات مكونة من 34 قطعة
- مجموعة مقابس وسقاطات مكونة من 32 قطعة

- مقبض قفل قابل للثني ذو رأس مجوف
- مقبض مستقیم برأس مجوف
- قضیب إطالة برأس مجوف

- مقابس برأس مجوف
- محول مقبس

- مجموعة مفاتیح صندوقیة مقبس مكونة من 14 قطعة 
- مجموعة مفاتیح صندوقیة مقبس مكونة من 21 قطعة

- سدادة ملولبة بسقاطة ومقبض لقمة اللولبة
- وصلة تحویل مأخذ

- محول لقمة لولبھ بقفل التوائي
- مجموعة سدادة ملولبة بسقاطة ولقمة لولبھ مكونة من 40 قطعة

- مفكات براغي
- مفكات االختبار

- مفك براغي بسقاطة
- مدقة صدم

- براغي نقر ومجموعة مفاتیح مقبس مكونة من 21 قطعة
- حقیبة مفكات براغي بسقاطة مع مقبض السقاطة مكونة من 11 قطعة

 LED مصباح إضاءة بشكل قلم -
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مــاكــبــاك
ماكباك ھي صنادیق یمكن تكدیسھا فوق بعضھا البعض وقفلھا باستخدام قفل مزالج. تشغل الصنادیق المترابطة مساحة تخزین أقل ویسھل نقلھا من وإلى موقع العمل. تجعل مقابض 

الحمل القویة والقابلة للطي عملیة نقلھا وتخزینھا عملیة سھلة، بینما تجعل المقابض الدائریة من السھل إزالة كل صندوق بمفرده. 

صندوق ماكباك للتخزین 

صندوق ماكباك للتبرید 

عربة ماكباك ماكباك صنادیق ترتبط ببعضھا البعض

سم
 3

1,
5

39,5 سم

29,5 سم

الصندوق نوع 1
رقم القطعة: 821549-5

سم
 2

1,
5

39,5 سم
29,5 سم

سم
 1

5,
5

39,5 سم
29,5 سم

سم
 1

0,
5

39,5 سم
29,5 سم

2 لتر 
4

500 مل
20 18 لتر

2 لتر 
2

500 مل
10 11 لتر

رقم القطعة: 198254-2

TR00000002 :رقم القطعة

رقم القطعة: 198730-6

یتألف نظام صنادیق مكباك التي ترتبط ببعضھا 
البعض من أربع صنادیق مختلفة من حیث االرتفاع.

یتألف نظام صندوق التبرید ماكباك من صندوقین 
مختلفین باالرتفاع.

توفر عربة ماكباك من ماكیتا القابلة للطي النقل السریع 
والسھل لمجموعة صنادیق ماكباك من ماكیتا. 

إن الحمولة القصوى البالغة 125 كغ ھي أكثر من 
كافیة للتعامل مع مجموعة من األدوات الكھربائیة. 

تحتوي العربة على شریط حزام لتأمین حمولة العربة 
من أجل السالمة. یسمح المقبض التلسكوبي بتحدید 

االرتفاع األكثر مالئمة لتحریك الحمولة بشكل مریح.

صندوق التبرید ھو صندوق تبرید كبیر مخصص من أجل 
أجل  من  مثالي  وھو  والثلج،  والمشروبات  الصیف  سلع 
والریاضة  والتخییم  والسفر  العمل  موقع  في  االستخدام 

والرحالت الترفیھیة

تصمیم مبتكر لصنادیق قابلة للصف فوق بعضھا 
ونقلھا  لألدوات  فعال  تنظیم  أجل  من  البعض 
وحمایتھا كما یمكن تكدیسھا فوق بعضھا وتثبیتھا 

معا باستخدام أقفال ذات مزالج.

Part No. 

TR00000002 

TR00000001 (EU) 

Set contents 

Charger Converter 

DC18SD - 

DC18RC - 

DC18RC - 

DC18RC - 

DC18RC - 

DC18RC - 

DC18RC - 

DC18RC - 

DC18RC - 

DC18RC BCV03 

DC18RC BCV03 

DC18RC BCV03 

DC18RC BCV03 

DC18RD - 

DC18RD - 

DC18RD - 

DC18RD - 

DC10WC - 

DC10SA - 

DC10WC - 

DC10SA - 

DC10WD - 

مجموعة أدوات توصیل ومحوالت من ماكباك

إن مجموعة أدوات التوصیل والمحوالت من ماكباك 
مخصصة للتوصیل مع المكنسة الكھربائیة من ماكیتا 

مناسبة لالستخدام فقط مع النماذج التالیة 
من المكانس الكھربائیة:

VC3210LX1
VC3211HX1

صنادیق لحمل األدوات الیدویة والملحقات ویمكن 
أن تصطف فوق بعضھا البعض وتثبیتھا باستخدام 

أقفال ذات مزالج.
 P-84137 :رقم القطعة
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الصندوق نوع 2
رقم القطعة: 821550-0

الصندوق نوع 3
رقم القطعة: 821551-8

الصندوق نوع 4
رقم القطعة: 142729-3

الصندوق نوع 4
رقم القطعة: 821552-6

الصندوق نوع 3

رقم القطعة: 198253-4
الصندوق نوع 4



 أدوات السلكیة



الجزء الدوار الخارجي108 مــم، 80 مــم، الجــزء الدوار الخارجي 52 مم، 44 مم و38 مم

أنواع مختلفة من المحركات 
بدون فرش

یوفر نظام الدوران المباشرة أعلى درجات الكفاءة في التشغیل للحصول على 
مزید من الطاقة، وسرعة أكبر ووقت تشغیل أطول. یوجد الجزء الدوار 

الخارجي للمحرك عدیم الفرش داخل المناشیر التي تعمل بجنزیر وأداة تقلیم 
أضالع وخطوط األعشاب.

تم تصمیم المحرك لیعطي طاقة كبیرة وكفاءة أعلى بالرغم من حجمھ الصغیر مع بنیة تروس 
معدنیة بالكامل لمزید من المتانة. یمكن العثور على محرك بدون فرش 52 مم في آالت نفخ 

محددة وآالت التقلیم وغیر ذلك الكثیر.

(مقارنة مع المحركات األخرى التي بدون سلك والمزودة بفرشاة)

أداء عالي باستخدام محرك یعمل 
بالتیار المستمر بدون فرشاة

محرك 

(دون فرشاة)

أخف وزن

أصغر حجماعمل أكثر

أقوىأكثر أناقة

حیاة أطول

 عمر المحرك أطول بنسبة تصل إلى
إّن محرك ماكیتا المصنوع بدون فرشاة ال یحتوي على الفرش الكربونیة مما یسمح ذلك للمحرك 

بالعمل بشكل أكثر برودة وأكثر كفاءة من أجل حیاة أطول.



مثقب دق
 DF332D

مثقب دق مطرقة
HP332D

منشار رجاج
JV103D / JV102D

مثقب تصادمي
TD111D

مطرقة دورانیة
HR166D

مثقب دق مطرقة
 / DHP483 / DHP481 / DHP459

 DHP485 / DHP484

مثقب دق
 / DDF481 / DDF459

DDF485 / DDF484 / DDF483

مدقة بنبض الزیت
DTS141

مدقة صدم
 / DTD155 / DTD154 / DTD153

DTD170

مدقــة صدم ذات أربعة أوضاع
DTP141

جالخة زوایا
DGA458 / DGA456 / DGA455 / DGA454

منشار ترددي
DJR187

شاكوش متعدد األغراض
DHR242

مطرقة دورانیة

مكنسة كھربائیة محمولة

DHR182 / DHR171
مفتاح ربط تصادمي

 / DTW285 / DTW181
 / DTW1001

مفك براغي
DFS452 / DFS250

مكنسة إعصاریة
DCL501DVC750L

مكنسة آلیة (روبوت)
DRC200

منشار دائري
DHS680 / DHS661 / DHS660

قاطعة معدن
DCS553 / DCS551

قطاعة قضبان مسننة
DSC102

أداة تقلیم حواف الشجیرات
 / DUH751

معطف مروحة
 / DFJ212
 / DFJ213

DFJ214

سترة مروحة
DFV210

أداة تربیط حدید التسلیح
DTR180

خالط
DUT130

منشار جنزیر
 DUC254

أداة تقلیم وتشذیب
DRT50

منشار میتري مركب

DUR189

DLS600

عربة ید
DCU180

أداة تقلیم وتشذیب أعشاب

قطاعة قضبان فوالذیة
DSC251 

أداة صنفرة مداریة عشوائیة
DPO600

Circular Sawمنشار میتري انزالقي مركب
 DLS211 / DLS714 / DLS111

منشار ترددي
DJR360

منشار بمقبض خلفي
DRS780DHS782 / DHS783

منشار جنزیر
DUC405 

مكنسة كھربائیة
DVC864L

مطرقة دوارة
DHR400

شاكوش متعدد األغراض
 / DHR281 / DHR280

DHR283

جالخة زوایا
 / DGA701 / DGA900 / DGA700

DGA901

أداة تشذیب الحشائش
 / DUR364L

منفاخ
DUB362

مكنسة كھربائیة تحمل على الظھر
DVC265 / DVC261

مفتاح قص
DWT310

رأس یعمل بالطاقة متعدد الوظائف
DUX60

منشار قطع غاطس
DSP601 / DSP600

قطاعة محمول
DLW140

جزازة عشب
DLM460

مجال المحرك عدیم الفرش



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري/ 
أدوات تعمل باللیزر/ مولدات

تحدید مسارات / 
تسویة

مناشیر

صنفرة/ 
صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / 
 أطقم عدة متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع
(الخرسانة/ البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / 
تھدیم 

التثقیب / 
التثقیب باالرتطام

التثبیت / 
اإلحكام

المخطط المرجعي لبطاریة أیون اللیثیوم / الشاحنبدون سلك

 22
دقیقة

 15
دقیقة

 55
دقیقة

60 دقیقة
60 دقیقة 120 دقیقة 

من بطاریة واحدة إلى بطاریتین

من ثالث بطاریات إلى أربع 
بطاریات

130 دقیقة
130 دقیقة

6,0 أمبیر/ ساعة

260 دقیقة
من بطاریة واحدة إلى بطاریتین

من بطاریتین إلى أربع بطاریات

30 دقیقة
30 دقیقة 60 دقیقة

من بطاریة واحدة إلى بطاریتین

من ثالث بطاریات إلى أربع 
بطاریات

شاحن ذو منفذ واحد
DC18RC

(LXT شاحن سریع)

شاحن ذو منفذین 
DC18RD

(LXT شاحن سریع)

شاحن ذو منفذین 
DC18RE

LXT + CXT)
(FAST CHARGER

شاحن ذو ثالثة منافذ 
DC18SF

( شاحن سریع 
(LXT + CXT

شاحن للسیارات
DC18SE

(LXT شاحن قیاسي)

220- 240 (النوع ذو المسارین) القطعة رقم

220-240 (النوع ذو الثالثة مسامیر) القطعة رقم

110- 120 (النوع ذو الثالثة مسامیر) القطعة رقم

110- 120 (النوع ذو المسارین) القطعة رقم

*196929-7
196933-6

195582-6

195584-2
197378-1

198443-9

198575-2
198447-1196427-1 196940-9

18 فولت
 LXT بطاریة أیون اللیثیوم

14,4 فولت
 LXT بطاریة أیون اللیثیوم

-

30 دقیقة
30 دقیقة

60 دقیقة
من بطاریة واحدة إلى بطاریتین

من ثالث بطاریات إلى أربع 
بطاریات

رقم تعریف البطاریة
 رقم القطعة
العبوة
عداد شحن البطاریة

BL1860B
197422-4

بطاریة 
L

 45
دقیقة

110 دقیقة
110 دقیقة

5,0 أمبیر ساعة

220 دقیقة
من بطاریة واحدة إلى بطاریتین 

من ثالث بطاریات إلى أربع 
بطاریات

- رقم تعریف البطاریة
 رقم القطعة
العبوة
عداد شحن البطاریة

BL1850B
197280-8
بطاریة مفردة

L

3,0 أمبیر/ ساعة
رقم تعریف البطاریة
 رقم القطعة
العبوة
عداد شحن البطاریة

BL1830B
632G12-3

مجموعة

BL1830B
197599-5
بطاریة مفردة

3,0 أمبیر/ ساعة
BL1430B
197615-3
بطاریة مفردة

LLL

L

1,5 أمبیر/ ساعة
رقم تعریف البطاریة
رقم القطعة
العبوة
عداد شحن البطاریة

BL1815N
632A54-1

مجموعة
x

1,5 أمبیر/ ساعة
BL1415NA
196280-5
بطاریة مفردة

1,3 أمبیر/ ساعة
رقم تعریف البطاریة
القطعة رقم
العبوة
عداد شحن البطاریة

BL1815
195445-6
بطاریة مفردة

x

 22
دقیقة

 15
دقیقة

 55
دقیقة

 45
دقیقة

 22
دقیقة

 15
دقیقة

 55
دقیقة

 45
دقیقة

(متوافق مع مقبس 
والعة السیجارة

 12 فولت/ 24 تیار متناوب)

194621-9

1,3 أمبیر/ ساعة
BL1415

638586-0
مجموعة

x

18 فولت/ 14,4 بطاریة أیون اللیثیوم (LXT )/ الشاحن

التحقق من التوافق

نھایة طرفیة سوداء
مع رمز

نھایة طرفیة صفراء 
مع رمز

نھایة طرفیة صفراء 
بدون رمز

نھایة طرفیة سوداء
بدون رمز

تحقق أدناه من توافق اآللة الخاصة بك مع بطاریات أیون اللیثیوم 18 فولت

غیر متوافقمتوافق متوافق متوافق 

تتوافق بطاریات أیون اللیثیوم LXT 18 فولت 6,0 أمبیر/ ساعة و5,0 أمبیر / ساعة مع آلة LXT 18 فولت الخاصة بك في 
حال كان لدیھا نجمة على النھایة الطرفیة للبطاریة أو لدیھا نھایة طرفیة صفراء مع نجمة أو نھایة طرفیة صفراء فقط.

x

DC18SF: غیر متوافق مع بطاریات أیون اللیثیوم 14,4 فولت
7-196929- سیكون متوفرا في المستقبل بالنوع ذو المسمارین فقط

شحن سریعشحن سریع

 15
دقیقة

 15
دقیقة

 15
دقیقة

شحن سریع

شحن سریع شحن سریع شحن سریع

شحن سریع شحن سریع شحن سریع

شحن سریعشحن سریعشحن سریع

شحن سریع شحن سریع شحن سریع

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري/ 
أدوات تعمل باللیزر/ مولدات

تحدید مسارات / 
تسویة

مناشیر

صنفرة/ 
صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / 
 أطقم عدة متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع
(الخرسانة/ البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / 
تھدیم 

التثقیب / 
التثقیب باالرتطام

التثبیت / 
اإلحكام

بدون سلك
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فیظنت

ریشانم

كلس نودب

بطاریة أیون اللیثیوم 7,2 فولت / 10,8 فولت / شاحن (من نوع العصا) 

 35
دقیقة 

 30
دقیقة 

 30
دقیقة 

 35
دقیقة 

 50
-دقیقة 

7,2 فولت  
(بطاریة من نوع العصا) 

بطاریة ایون اللیثیوم 

1,3 أمبیر / ساعة 
BL1013

رقم القطعة:  
196066-7

1,5 أمبیر / ساعة
B7015

رقم القطعة: 
198000-3

1,0 أمبیر / ساعة
B7010

رقم القطعة: 
194355-4

شاحن 7,2 فولت – 10,8 فولت  
DC10WA

شاحن 7,2 فولت 
DC70SA

220 – 240 (النوع ذو الثالثة مسامیر) القطعة رقم 630585-0 

1-194588 / 3-220194320 – 240 (النوع ذو المسمارین) القطعة رقم 630584-0  630584-0
630585-0

بطاریة ایون اللیثیوم

  (CXT) 10,8 فولت / 21 فولت كحد أقصى 

شاحن بمنفذ فردي 
DC10SB

 (CXT – شاحن سریع)

شاحن بمنفذین 
DC18RE

 (LXT+CXT شاحن سریع)

022-042 (النوع ذو الثالثة مسامیر) القطعة رقم

022 – 042 (النوع ذو المسمارین) القطعة رقم

011 – 021 (النوع ذو المسمارین) القطعة رقم

198447-1

197435-5
198576-0
198433-2

2,0 أمبیر/ ساعة  
رقم تعریف البطاریة 

رقم القطعة 
العبوة

عداد الشحن 

BL1021B
197396-9

صندوق كرتوني
L

4,0 أمبیر/ ساعة  
رقم تعریف البطاریة 

رقم القطعة 
العبوة

عداد الشحن 

BL1041B
197406-2

صندوق كرتوني
L

 60
دقیقة 

 60
دقیقة 

 30
دقیقة 

 30
دقیقة 

بطاریة أیون اللیثیوم 10,8 فولت / 12 فولت كحد أقصى (CXT) / شاحن (نوع منزلق) 

198443-9
198575-2

10,8 فولت  
(بطاریة من نوع العصا) 

بطاریة ایون اللیثیوم 

شحن سریع

شحن سریعشحن سریع

شحن سریع

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 019



22 دقیقة 

180 دقیقة 
-

- 2,6 أمبیر/ ساعة 

DC36RADC3600

220- 240 (من النوع ذو الثالثة مسامیر) القطعة رقم 

110- 120 (من النوع ذو المسمارین) القطعة رقم 

-

36 فولت
 LXT أیون اللیثیوم

BL3626
رقم القطعة: 194873-2

12,0 أمبیر/ ساعة 
BL36120A

 BL36120A :رقم القطعة

194869-3197727-2
194864-3

شاحن 14,4 فولت – 18 فولت 
DC18WA

197812-1
195423-6
197130-7

70 دقیقة 

18 فولت 
أیون اللیثیوم 
G من سلسلة

14,4 فولت
أیون اللیثیوم 

 G من سلسلة

1,5 أمبیر/ 
ساعة 
BL1815G
رقم القطعة: 
198186-3

1,5 أمبیر/ 
ساعة 
BL1415G
رقم القطعة: 
198192-8

220- 240 (من النوع ذو المسمارین) القطعة رقم 

220- 240 (من النوع ذو الثالثة مسامیر) القطعة رقم 

127 فولت (من النوع ذو المسمارین) القطعة رقم 

أیون اللیثیوم من سلسلة G (بطاریة أیون اللیثیوم 14،4 فولت – 18 فولت) 

محولة تیار متناوب مع منفذ BSU صغیر 
ADP07

 198363-7
 198369-5

 5-3
ساعات 

3,6 فولت
أیون اللیثیوم (بطاریة مدمجة) 

1,5 أمبیر/ ساعة 
رقم القطعة: 620693-3

(تأتي مع وحدة تحكم) 

مسمارین 
ثالثة مسامیر 

أیون اللیثیوم 3,6 فولت (بطاریة مدمجة مع محولة) 

أیون اللیثیوم 36 فولت بطاریة وشاحن 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري/ 
أدوات تعمل باللیزر/ مولدات

تحدید مسارات / 
تسویة

مناشیر

صنفرة/ 
صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / 
 أطقم عدة متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع
(الخرسانة/ البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / 
تھدیم 

التثقیب / 
التثقیب باالرتطام

التثبیت / 
اإلحكام

بدون سلك

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري/ 
أدوات تعمل باللیزر/ مولدات

تحدید مسارات / 
تسویة

مناشیر

صنفرة/ 
صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / 
 أطقم عدة متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع
(الخرسانة/ البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / 
تھدیم 

التثقیب / 
التثقیب باالرتطام

التثبیت / 
اإلحكام

بدون سلك



طقم أدوات مصدر إمداد الطاقة 
مجموعة متعددة األغراض من ماكیتا تضم بطاریات آیون اللیثیوم 18 فولت وشاحن 
في صندوق ماكباك یرتبط مع بعضھ البعض مع حشوة مقولبة. تمتلك ماكیتا أكبر تشكیلة 
على مستوى العالم من المعدات التي تعمل بدون سلك وتستخدم بطاریات آیون اللیثیوم 
ساعي،  أمبیر   5,0 ساعي،  أمبیر   6,0 مثل  مختلفة  بسعات  وتوفرھا  فولت   18

3,0 أمبیر ساعي. كما أنھا توفر معدات تعمل بدون شاحن وبطاریات.

أقتني اآلن طقم أدوات مصدر إمداد الطاقة من ماكیتا ثم اشتر ”معدات بدون بطاریة“ 
بجھد 18 فولت وسوف تقوم بانجاز المھمة. إنھا طریقة مثالیة للبدء في بناء مجموعة 
المعدات التي تعمل بدون سلك من ماكیتا. یمكن للمستخدمین الذین سبق لھم استخدام 
”إصدار األداة فقط“ (على سبیل المثال بدون بطاریة وشاحن) االستفادة من طقم أدوات 

مصدر إمداد الطاقة ھذه.

الطقم 3 (مع بطاریة 5,0 أمبیر ساعي عدد 4)

رقم القطعة

رقم القطعة

رقم القطعة

محتویات المجموعة

شاحنبطاریة
الكمیةالجھد النموذج مقیاس شحن األمبیر

الكمیة الجھد النموذجالبطاریة
صندوق 

ماكباك عدد المنفذ
المشابك

198568-9

197626-8

BL1850B

BL1850B

DC18RD

DC18RD

5,0 أمبیر ساعي

5,0 أمبیر ساعي

4 قطع

4 قطع

3

2

2

2

قطعة 
واحدة

قطعة 
واحدة

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت- 14,4 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت - 14,4 فولت

النوع 3

النوع 3




الطقم 4 (مع بطاریة 5,0 أمبیر ساعي عدد 2)
محتویات المجموعة

شاحنبطاریة
الكمیةالجھد النموذج مقیاس شحن األمبیر

الكمیة الجھد النموذجالبطاریة
صندوق 

ماكباك عدد 
المنافذ

عدد 
المشابك

198567-1

197629-2

BL1850B

BL1850B

DC18RD

DC18RD

5,0 أمبیر ساعة

5,0 أمبیر ساعة

قطعتین

قطعتین

3

2

2

2

قطعة 
واحدة

قطعة 
واحدة

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت - 14,4 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت - 14,4 فولت

النوع 3

النوع 3




الطقم 5 (مع بطاریة 5,0 أمبیر ساعي عدد 2)
محتویات المجموعة

شاحنبطاریة
الكمیةالجھد النموذج مقیاس شحن األمبیر

الكمیة الجھد النموذجالبطاریة
صندوق 

ماكباك عدد 
المنافذ

عدد 
المشابك

197972-9BL1830BDC18RD 43 قطع3,0 أمبیر ساعة قطعة 2
واحدة

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت - 14,4 فولت

النوع 3 

رقم القطعة

الطقم 2 (مع بطاریة 6,0 أمبیر ساعي عدد 1)
محتویات المجموعة

شاحنبطاریة
الكمیةالجھد النموذج  مقیاس شحن األمبیر

الكمیة الجھد النموذجالبطاریة
صندوق 

ماكباك عدد المنفذ
المشابك

198108-3BL1860BDC18RC قطعة 6,0 أمبیر ساعة
3واحدة قطعة 1

واحدة بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
النوع 181 فولت - 14,4 فولت 

رقم القطعة 

الطقم 1 (مع بطاریة 6,0 أمبیر ساعي عدد 2)
محتویات المجموعة

شاحنبطاریة
الكمیةالجھد النموذج مقیاس شحن األمبیر

الكمیة الجھد النموذجالبطاریة
صندوق 

ماكباك عدد 
المنافذ

عدد 
المشابك

198082-5BL1860BDC18RD 3قطعتین6,0 أمبیر ساعي قطعة 2
واحدة

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
النوع 183 فولت - 14,4 فولت 

رقم القطعة

الطقم LXT/CXT 6 (مع بطاریة CXT 4,0 أمبیر ساعي عدد 1 قطعة وبطاریة LXT 5,0 أمبیر ساعي عدد 1 قطعة)
محتویات المجموعة

شاحنبطاریة
الكمیةالجھد النموذج مقیاس شحن األمبیر

الكمیة الجھد النموذجالبطاریة
صندوق 

ماكباك عدد 
المنافذ

عدد 
المشابك

199360-6

199359-1

BL1041B
BL1850B
BL1041B
BL1850B

DC18RE

DC18RE

4,0 أمبیر ساعة

5,0 أمبیر ساعة

4,0 أمبیر ساعة

5,0 أمبیر ساعة

قطعة 
واحدة
قطعة 
واحدة
قطعة 
واحدة
قطعة 
واحدة

3

2

متعدد

متعدد

قطعة 
واحدة

قطعة 
واحدة

بطاریة آیون اللیثیوم 
MAX 12 فولت 

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

بطاریة آیون اللیثیوم 
MAX 12 فولت 

بطاریة آیون اللیثیوم 
18 فولت

LXT + CXT

LXT + CXT

النوع 3

النوع 3









صندوق ماكباك الذي یرتبط مع بعضھ البعض

شاحن بمأخذ متعددة المھام

بطاریات آیون اللیثیوم 18 فولت
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



یمكن تركیب اثنتین من بطاریات أیون اللیثیوم 18 فولت بشكل مباشر في اآللة لتوفیر الطاقة بجھد یصل إلى 36 فولت 
لمنظومة المحرك القوي الذي یعمل بالتیار المتناوب. 

المعدات التي تعمل على اثنتین من بطاریات آیون اللیثیوم 18 فولت على التسلسل

یوفر مفھوم البطاریة المزدوجة بجھد 18 فولت لكل منھما من شركة ماكیتا مجال أوسع من المعدات واآلالت التي تستخدم بطاریة آیون اللیثیوم 18 فولت لتوفیر أداء عالي للطاقة بجھد 
36 فولت مع تقدیم حل شراء اقتصادي من أجل مالكي معدات ماكیتا الحالیین.

مالحظة: عند استخدام بطاریات ذات سعات مختلفة في وقت واحد (على سبیل المثال بطاریة آیون اللیثیوم 18 فولت 3,0 أمبیر و5,0 أمبیر ساعي أو بطاریة 5,0 أمبیر ساعي مشحونة 
بالكامل وبطاریة 5,0 أمبیر ساعي بنسبة شحن 70%) فإن اآللة تتوقف عن العمل عندما تفرغ البطاریة ذات السعة األقل.

قابس للبطاریة
BAP182

صة بك
جموعة بطاریات آیون اللیثیوم الخا

ع م
سی

تو
م ب

ق

أداة تقلیم حواف الشجیرات
DUH551 / DUH651

 مكنسة كھربائیة
تحمل على الظھر
DVC261 / DVC265

منشار جنزیر
DUC405 / DUC400 / DUC355 / 
DUC353 / DUC305 / DUC303 / 
DUC302 / DUC252 / DUC252C

شاكوش متعدد األغراض
DHR263 / DHR264 

مطرقة دوارة
DHR400N

منشار ترددي
DJR360

أداة تشذیب الحشائش
DUR366L / DUR365U / 
DUR364L / DUR362L / 
DUR361U

آلة نفخ
DUB361 / 
DUB362

منشار دائري
DHS710 / DHS711 /
DHS781 / DHS780

جالخة زوایا
DGA701 / DGA901 / 
DGA700 / DGA900

منشار بمقبض خلفي
DRS780

منشار قطع غاطس
DSP600 / DSP601

مفتاح قص
DWT310

جزازة عشب
DLM460 / DLM431 
/ DLM380

مقص تقلیم
یعمل بالبطاریة
DUP361 / 
DUP362

 مكنسة كھربائیة تعمل
بسلك وبدون سلك
DVC860L / DVC861L

 منشار میتري
انزالقي مركب
DLS714 / DLS110 / 
DLS111 / DLS112 / 
DLS211 / DLS212

رأس یعمل بالطاقة
متعدد الوظائف
DUX60

 مكنسة كھربائیة
DVC862L / DVC863L / 
DVC864L

قطاعة محمولة
DLW140

محولة للبطاریة
BCV01

شاكوش متعدد األغراض
DHR280, DHR282+DX08 / 
DHR281, DHR283+DX09

محولة للبطاریة
BCV03



االختیار األفضل لالستخدام في المنتجعات والفنادق واألماكن العامة وبین المناطق السكنیة لألسباب التالیة:

بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 
معدات للحدائق 

توفر ماكیتا باعتبارھا مورد عالمي لمجموعة شاملة من معدات الطاقة ومعدات الحائق التي تساعد الناس في بوصةاء البیوت والبیئات المعیشیة، من المھم أن 
نأخذ بعین االعتبار التأثیر البیئي على نمط حیاة كل شخص وأن نعترف بأن القضایا البیئیة مثل االحتباس الحراري تھمنا بشكل مباشر. لقد تم تصمیم مجموعة 

معدات الحدائق التي تعمل بدون سلك من أجل استخدامھا مع بطاریات آیون اللیثیوم طویلة األمد لتوفیر الطاقة والقضاء على انبعاثات ثاني أكسید الكربون 
والحفاظ على البیئة وجعلھا خفیفة الوزن من أجل راحة المستخدم.

تعتبر معدات الحدائق الخاصة بنا والتي تعمل بدون سلك والمزودة ببطاریات آیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت صدیقة للمستخدمین والبیئة

ال ینتج عنھا انبعاث أدخنة

یرمز شعار ”Go Green“ إلى التزام ماكیتا المتواصل بتقدیم قیمة جدیدة كمورد دولي شامل للمعدات. ونحن نأمل أن نبقى دائما الشركة التي تحافظ على نظرة راسخة تجاه المجتمع، متحدین أنفسنا لخلق ”مجتمع مستدام موجھ نحو 
إعادة التدویر“ یجمع بین البیئة واالقتصاد

تتمیز بطاریة آیون اللیثیوم التي تعمل بالطاقة من ماكیتا بالجھد العالي والتكثیف العالي 
للطاقة وبأنھا تحمي المعدات من التحمیل الزائد واإلفراط في التفریغ وارتفاع درجة الحرارة.

تستھلك شواحن آیون اللیثیوم نجمة الطاقة
من ماكیتا مقدار أقل من الطاقة

یتمیز محرك ماكیتا أّنھ ال یحتوي على فرش كربونیة، وھذا 
ما یّمكن المحرك من العمل بشكل أكثر برودة وأكثر كفاءة 
ولعمر طویل

+ +++

شاھد الفیدیو

سھولة الصیانةاھتزاز أقلضجیج أقلال تسبب التلوث

ال یوجد وقود وال یوجد إزعاج



میــزة معــدات الحدیقة التي تعمل بدون ســلك
سھولة في االستخدام 

تحتاج المعدات المزودة بمحرك إلى وقت 
وإرشادات لإلقالع.

تعمل المعدات التي بدون سلك مباشرة بعد تركیب 
البطاریة وتشغیلھا.

من الصعب المحافظة على سرعة 
دوران ثابتة عند الحمولة في المعدات 

التي تعمل بمحرك.

تحافظ المعدات التي تعمل بدون سلك 
على سرعة دوران ثابتة عند الحمولة من 

خالل وظیفة ”التحكم بثبات السرعة“.

=

اإلقالع

مقارن مستوى الضجیج بینضجیج أقل التحكم بسرعة ثابتة 

المعدات المزودة بمحرك یعمل على الوقود

المعدات التي تعمل بمحرك على الوقودالمعدات المزودة بمحرك یعمل على الوقود

المعدات التي تعمل بدون سلك

 المعدات التي تعمل بدون سلك

المعدات التي تعمل بمحرك 

المعدات المزودة بمحرك یعمل على الوقود

المعدات التي تعمل بدون سلك

المعدات التي تعمل بدون سلكالمعدات المزودة بمحرك یعمل على الوقودالمعدات التي تعمل بدون سلك

المعدات التي تعمل بدون سلكالمعدات التي تعمل بمحرك 

المعدات التي تعمل بدون سلك

تستغرق وقت من أجل تحضیر مزیج 
الوقود من أجل المحرك.

بمجرد إدخال البطاریة تكون 
جاھزة لالستخدام.

ال ینتج عن المعدات التي تعمل 
بدون سلك أي غاز من العادم.

انخفاض في التكلفة والوقتال یوجد انبعاثات

تخزین لفترة طویلةسھلة الصیانة

تحتاج المعدات التي تعمل بمحرك على الوقود إلى وقت من أجل الصیانة.

زیت المحرك

شمعة االشتعال

فلتر الھواءمأخذ الوقود

التشحیم

سھلة الصیانة والتنظیف

ال تحتاج المعدات التي تعمل 
بدون سلك إلى صیانة على 

عكس المعدات التي تعمل بالمحرك.

أكاسید 
النتروجین

أكسید
الكربون

أكاسید 
النتروجین

قد یتسبب بقاء الوقود في الخزان بحدوث مشكلة أو خلل 
وذلك في حال تخزین اآللة لفترة طویلة من الزمن

قد یتسبب بقاء الوقود 
في الخزان بحدوث 

مشكلة أو خلل.

بمجرد إدخال البطاریة تكون اآللة جاھزة لالستخدام.قد یتسبب بقاء الوقود في الخزان بحدوث مشكلة أو خلل.

بمجرد إدخال البطاریة تكون اآللة جاھزة لالستخدام 
حتى لو تم تخزینھا لفترة طویلة من الزمن

كربون
مرتفع

أكسید
الكربون

كربون
مرتفع
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك DUX60

LXT رأس ذو قدرة عالیة متعدد الوظائف یعمل بدون سلك مزود ببطاریتین آیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

تعادل آلة DUX60 من حیث القوة آلة تعمل بمحرك EX2650LH بدون عامل دفع مساعد.
إن آلة DUX60 مخصصة من أجل استخدامھا من قبل المستخدمین ألغراض مختلفة في الحدیقة، مثل التشذیب 
وتقلیم الحواف والحراثة وقطع األغصان من خالل الملحقات المتنوعة. وھذا یقلل من الحاجة إلى شراء معدات 

متعددة من أجل استعماالت مختلفة وبالتالي توفیر التكلفة ومساحة التخزین.

یتم فصل الطاقة بشكل تلقائي في حال عدم التشغیل 
لمدة دقیقة واحدة أو أكثر

زر تشغیل – إیقاف (ON-OFF) مع خاصیة 
اإلیقاف التلقائي من أجل التشغیل اآلمن

یسمح نظام قفل حامل العتلة بتركیب األداة واستبدال 
الملحقات بسرعة كبیرة.

سھولة التبدیل

أداة واحدة لجمیع احتیاجات الحدیقة الخاصة بك

تقوم ھذه التقنیة بإیقاف المحرك في حال انخفاض 
السرعة بشكل مفاجئ.

تقنیة استشعار 
رد الفعل النشطة

DUX60 Z

األشكال المختلفة المتاحة

األداة فقط 
(ال یشمل البطاریة / الشاحن)

3,0 أمبیر ساعي     الشكل المختلف ”زي“5,0 أمبیر ساعي

التجھیزات المعیاریة: حزام، نظارات السالمة، مفتاح ربط سداسي، حقیبة الملحقات.

المواصفات: 
الحد األقصى للخرج:

السرعة بدون حمولة (دورة في الدقیقة)
التحكم بالسرعة الثابتة

التحكم بالسرعة المتغیرة
وظیفة إزالة تقلیم العشب

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

600
مرتفعة: 0 - 9700 / وسط: 0 - 8200/ منخفضة: 0 - 5700 

نعم
من خالل الزناد + من خالل الزر (االختیار بین 3 سرعات)

نعم
1,011×320×216 مم

5,0 كغ

*زمن التشغیل المستمر بدون تحمیل 
(تقریبا): دقیقة

زمن التشغیل*

7 / 35 / 21 
منخفضمتوسط مرتفع

دقیقة

رأس قطع من النایلون

BL1850B x2

یوفر نظام فصل الرأس ذو القدرة العالیة عن الملحقات سھولة 
في التنقل والتحرك. كما أن خیار حقیبة األداة یجعل من النقل 

والتخزین أكثر سھولة. 

قابلیة الحركة والنقل ممتازة

منشار مزود بعصا إطالة

أداة الفالحة
KR400MP
195713-7

عرض القطع: 160 مم

KR401MP
199188-2

عرض القطع: 220 مم

أداة تقلیم الحدیقة
EN420MP
198060-5

EY401MP
196104-5

أداة تقلیم حواف
EE400MP
196752-0

أداة تقلیم حواف الشجیرات 
مستقیم/ زاویة

N410MP / EN401MP 
97740-0 / 196342-9 

قاطعة أغصان
M400MP 
95654-7 

أداة للجرف ذات قدرة 
عالیة مرفقة

فرشاة ذات قدرة 
عالیة أداة مرفقة

أداة إلطالة المقبض 
مرفقة

LE400MP
196032-4

أداة تقلیم خطوط األعشاب
R400MP 
95528-2 

جدید

جدید

الطول: 1,080 مم (42-2/1 بوصة)
تستخدم من أجل إطالة المنشار وإطالة 

أداة تقلیم حواف الشجیرات وحصادة البن.

W400MP 
99347-8  

یمكن جرف الماء عن السطح. 
جرف الغبار واألوراق 

المتساقطة أو الثلج عن األرض

R400MP 
99326-6  

تنظیف الرصیف مع العدید 
من الوصالت والحجارة 
غیر المستویة باستخدام 

فرشاة نایلون

یوفــر ھذا النوع من المحركات 
العدیــم الفرش وذو القدرة العالیة 

مستو تشغیل عالي الكفاءة

جدید
جدید
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
DUC252 250 مم (10 بوصة)

 LXT منشار جنزیر مزود بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

یعمل منشار الجنزیر بدون سلك عن طریق اثنتین من بطاریات أیون اللیثیوم 18 فولت
• ضبط شد الجنزیر من أجل تشغیل وصیانة المنشار بشكل مریح

• تؤمن فرامل االرتداد للخلف والفرامل الكھربائي أقصى درجات الحمایة للمشغل
• بدایة تشغیل ناعمة ومن بعدھا یتم زیادة السرعة بشكل تدریجي لتجنب صدمة اإلقالع

442

التجھیزات المعیاریة: جنزیر المنشار، شریط التوجیھ، غالف شریط التوجیھ، خزان التزوید بالزیت 

المواصفات: -

طول قضیب التوجیھ
میل الجنزیر

قیاس الجنزیر
سرعة الجنزیر

حجم خزان زیت الجنزیر
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

250 مم (10 بوصة)
8/3 بوصة

1,3 مم 
8,3 م/ ثانیة 

85 مل
545×234×198 مم

4,7 كغ

أداة فقط
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

 األشكال المختلفة المتوفرة

DUC252 Z
یحتوي على بطاریتین / شاحن واحد

DUC252 RF2
یحتوي على بطاریتین / منفذ للشحن عدد 2

DUC252 PT2

BL1850B x2
قطع560

كمیة العمل*

قضیب حفر

*كمیة العمل (تقریبا): عملیات القطع (قطع 50 مم من خشب األرز باستخدام منشار جنزیر 91PX تحت ظروف العمل العادیة)

DUC405 400 مم (16 بوصة)

LXT منشار جنزیر یعمل بدون سلك مزود ببطاریة آیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

التجھیزات المعیاریة: جنزیر المنشار، شریط التوجیھ، غالف شریط التوجیھ، خزان التزوید بالزیت 

المواصفات: -

طول قضیب التوجیھ
طول القطع

میل الجنزیر
قیاس الجنزیر

سرعة الجنزیر
حجم خزان زیت الجنزیر

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

400 مم (16 بوصة)
370 مم (14-2/1 بوصة)

8/3 بوصة
1,3/1,1 مم (0,043 بوصة/ 0,050 بوصة)

0 - 20 م/ثانیة (0 - 1200 م/ دقیقة) (0 - 3940 قدم في الدقیقة)
200 مل

أثناء قطع الخشب: 5,3 م/ ثا2
800×211×235 مم

5,5 كغ

جدید

5,0 أمبیر ساعي

أداة فقط
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

_

 األشكال المختلفة المتوفرة

DUC405 Z
یحتوي على بطاریتین / منفذ للشحن عدد 2

DUC405 PT2

الشكل المتغیر ”زي“ 3,0 أمبیر ساعي

محرك قوي دوار خارجي بدون فرشاة 

مفتاح زناد للسرعة المتغیرة ولفرامل االرتداد

مصباح LED مدمج مع مفتاح التشغیل / اإلیقاف مع خاصیة اإلیقاف 
التلقائي؛ التي تقوم بإیقاف المنشار تلقائیاً عندما یتأخر تشغیل المنشار 

منم أجل إطالة عمر البطاریة. باإلضافة لسھولة تشغیل منشار الجنزیر.
تساعد في منع النصلة 

من التعشیق المفاجئ

قدرة عالیة وجنزیر بسرعة عالیة
كفاءتھ تعادل كفاءة منشار جنزیر یعمل بمحرك من فئة 30 مل

*كمیة العمل (تقریبا): عملیات القطع (قطع 50 مم من خشب األرز باستخدام منشار جنزیر 91PX تحت ظروف العمل العادیة)

1) كفاءة تشغیل عالیة

3) سھولة التشغیل

4) عتلة قفل مدمجة 

2) قابلیة التشغیل العالیة تعادل 
منشار جنزیر یعمل بمحرك وقود

مفتاح على شكل 
زناد للسرعة المتغیرة

تثبت بشكل محكم لقطعة العمل لتوفیر
المزید من التحكم مما یجعل من عملیة

القطع أكثر سھولة

مصد مزود بمسامیر معدنیة طویلة

سعة البطاریة
لمبة للتحذیر

مسكة أمامیة للحمایة تنشط 
فرامل االرتداد للخلف

قبضة طریة 
من أجل عدم االنزالق 

أثناء التشغیل

مع عزق تثبیت
من أجل حجز الشریط الصلب

حجم العمل*

BL1850B x2

عملیة قطع550

السرعة القصوى للجنزیر

م/ثانیة20

اإلكسسوارات

نوع القضیب طول القضیب

جنزیر المنشار قضیب التوجیھ
قضیب التوجیھ من أجل النماذج

دلیل نوع القاطعرقم الجزء
التوجیھ

وصالت المیالن
الحركة

نصلة المنشار 
رقم القطعة

غالف القضیب 
رقم الجزء

91

91
VG

90
PX

CC

SC

CC

ذو أسنان

ذو أسنان

ذو أسنان
(صغیر- 
خفیف)

419560-5

419560-5

511492756

196742-3

196205-9

165202-6

165247-4

168408-5

56

56

40

40 سم /
16 بوصة

40 سم /
16 بوصة

25 سم /
10 بوصة

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

1,3 مم

1,1 مم

1,3 مم

DUC405

DUC252

السرعة القصوى 
للجنزیر

م/ثانیة20
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DUH551 550 مم (21-5 /8 بوصة)
LXT أداة تقلیم حواف الشجیرات بدون سلك مزودة باثنتین من بطاریات أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

قدرة عالیة على المناورة وصدیقة للبیئة.

442

التجھیزات المعیاریة: غالف النصلة.

المواصفات:-

طول النصلة
عدد األشواط في الدقیقة (شوط في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
درجة قوة الصوت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
قدرة الخرج القصوى

الوزن الصافي

550 مم (21 - 8/5 بوصة)
 3600 - 2000

(A) 81,5 دیسبیل
(A) 91 دیسبیل

1,065×225×220 مم
0,32 كیلو واط

5,1 كغ (11,3 رطل)

5,0 أمبیر ساعي

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة / شاحن)

_

 األشكال المختلفة المتوفرة

DUH551 Z

الشكل المتغیر ”زي“ 3,0 أمبیر ساعي

المواصفات:-

DUR364L
LXT أداة تقلیم أعشاب بدون سلك مزودة باثنتین من بطاریات آیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

أداة تقلیم بدون سلك مزود بمحرك BL بدون فرش یعمل على اثنتین من بطاریات 
أیون اللیثیوم LXT 18 فولت × 2 (36 فولت) ومزودة بمقبض على شكل انشوطة

(التحكم بمستویین للسرعة)
• یعمل التحكم بثبات السرعة على تقلیل االنخفاض بسرعة الدوران في حال وجود حمل

• یسمح خیار السرعتین (السرعة المنخفضة: 0 - 5000 دورة في الدقیقة، السرعة العالیة: 0 - 6500 
  دورة في الدقیقة) للمشغل بأن یطابق السرعة مع التطبیق العملي 

التجھیزات المعیاریة: نظارات السالمة، رأس قطع من النایلون، حقیبة الملحقات، مفتاح ربط سداسي

عرض القطع
السرعة بدون وجود تحمیل (دورة في الدقیقة)

مقاس العمود (المغزل)
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
زمن التشغیل األقصى (دقیقة)

الوزن الصافي

رأس أداة التقلیم: 350 مم
العالیة / المنخفضة: 6500 /5000

M8×1,25 یمیني االتجاه 
أمامي/ خلفي: 2,5/2,5 م/ثانیة2 أو أقل

1,754× 310 ×229 مم
 BL1850B :100 باستخدام محرك

4,4 كغ 

__

 األشكال المختلفة المتوفرة

الشكل المتغیر ”زي“ 3,0 أمبیر ساعي 5,0 أمبیر ساعي

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة / شاحن)

DUR364L Z

6500 دقیقة-1

یؤمن مزید من القدرة وسرعة أكبر 
وزمن تشغیل أطول 

یؤمن محرك BL ذو الجزء الدوار 
الخارجي كفاءة تشغیل عالیة

سرعة ثابتة
سرعة دوران عالیة

نظام توجیھ مباشر 

غالف المحرك من األلمنیوم

BL1850B x2

زمن التشغیل*

125 / 66
مرتفع

نصل مصنوع من البالستیك

منخفض

دقیقة

مفتاح عكسي
مفتاح عكسي من أجل تنظیف الحشائش الضارة 

والعشب وإزالتھا عن رأس القطع

زمن التشغیل*

BL1850B x2
دقیقة75-125

إمكانیة القفل بزاویة 45 درجة و90 درجة و0 درجة من جھة 
الیمین والیسار من أجل القیام بعملیة التقلیم بسھولة وسرعة في أي زاویة.

مقبض قابل للضبط في 5 مواضع
من خالل وضع البطاریة في النھایة الخلفیة لألداة.

تصمیم األداة یؤمن االتزان الجید 

*زمن التشغیل (تقریبا) بدون وجود تحمیل: دقیقة

*زمن التشغیل (تقریبا) بدون وجود تحمیل: دقیقة
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



DUB362

 LXT منفاخ السلكي مزود ببطاریة ثنائیة من ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

منفاخ السلكي بست سرعات متغیرة دون فرش مزود ببطاریتین من أیون اللیثیوم 
 LXT (36 فولت) بجھد 18 فولت لكل منھا

• إّنھ من أقوى معداتنا الالسلكیة الخاصة بنفخ الھواء حتى اآلن: تشغیل وأداء مذھل بقوة 54 متر/ ثانیة 
  و 13,4 متر مكعب/ دقیقة

• قرس اختیار سرعة/ حجم الھواء بست مراحل مع زناد تحكم بالسرعة المتغیرة
• خرطوم طویل تیلسكوبي بثالث مراحل مع نطاق ضبط وتعدیل بمقدار 100 ملم لتحقیق 

راحة المستخدم

المواصفات:- 

حجم الھواء
سرعة الھواء

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

6,9 - 13,4 متر مكعب /دقیقة 
27 - 54 متر/ ثانیة 
 21500 - 11400

96 دیسیبل (أ) 
0,3 متر/ ثانیة 

830 - 930×205×295 مم
3,5 كیلوغرام 

التجھیزات المعیاریة: خرطوم، حزام كتف.

_

_

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة  5,0 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط 
(ال تتضمن بطاریة / شاحن) 

DUB362 Z

اختیار سرعة/ حجم الھواء عبر 
6 مراحل فقط بواسطة قرص 

الضبط والتعدیل 

زر قفل 
قابل للتشغیل من كال الجانبین 

خرطوم تیلسكوبي طویل بثالث مراحل مع 
نطاق تعدیل بمقدار 100 ملم (4 بوصة) 

مستوى ضجیج منخفض 
مروحة بثالث شفرات لتقلیل مستوى 

الضجیج دون فقدان حجم وسرعة الھواء 

ھیــكل مبیت مزدوج من أجل تخفیض 
مستوى الضجیج 

اسفنجة إضافیة داخل المبیت المتصاص 
مستوى الضجیج

عدد شحن ثنائي یشیر إلى مقدار 
شحن كل بطاریة على حدة من خالل ثالث 

.LED مراحل لضوء المؤشر

فتحة في أسفل المبیت لتعلیق حزام للكتف 
الماكینة

DUB361

 LXT منفاخ السلكي مزود ببطاریة ثنائیة من ایون اللیثیوم 18 فولت+ 18 فولت

منفاخ دون سلك بسرعتین مزود ببطاریة ثنائیة ایون اللیثیوم 18 فولت 
 LXT (36 فولت) لكل منھا

المواصفات:- 

• ینتج المحرك المدمج من ماكیتا سرعة ھواء قصوى بقدرة 93 متر/ ثانیة 
• مضغوط وخفیف الوزن مناسب للتشغیل بید واحدة

• مفتاح یعمل بالضغط مناسب الختیار حجم الھواء (ضبط مرتفع/ منخفض)

حجم الھواء
سرعة الھواء

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى ضغط الصوت

مستوى قوة الصوت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

المرتفع: 4,4 متر مكعب/ دقیقة / المنخفض: 2,3 متر مكعب/ دقیقة 
المرتفع: 93 متر/ ثانیة/ المنخفض: 57 متر/ ثانیة

المرتفع: 17000/ المنخفض: 10000 
82,3 دیسیبل (أ) 
94,7 دیسیبل (أ)

905×141×194 مم 
2,6 كیلوغرام 

430

التجھیزات المعیاریة: خرطوم، حزام كتف.

_ _

البدائل المتاحة 

البدیل "زي" 3,0 أمبیر/ ساعة  5,0 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن) 

DUB361 Z

 *زمن التشغیل

11-73
BL1850B x2
دقیقة

 *زمن التشغیل

30-92
BL1850B x2
دقیقة

*زمن التشغیل المتواصل بدون وجود حمل (تقریباً): دقیقة 

*زمن التشغیل المتواصل بدون وجود حمل (تقریباً): دقیقة 

HW132DLM431

جزازة عشب دون سلك 18 فولت × 4302 میلمتر سھلة االستخدام.

التجھیزات المعیاریة: مفتاح حلقي سقاطة 

المواصفات:-

عرض القص
ارتفاع القص

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)
مساحة الجز الموصى بھا 

االستخدام المتواصل (دقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الطاقة المنتجة القصوى 
الوزن الصافي 

430 میلمتر (17 بوصة) 
20 - 75 مم 

3.600
500 - 1000 متر مربع 

50 لتر
1450×460×950 مم 

730 وات 
18,0 كیلوغرام 

• عداد شحن ثنائي یقع قرب ید المشغل.
• صندوق للعشب مع مؤشر لمستوى العشب في الصندوق.

• قوة دفع أقل بفضل غطاء سطح الھیكل.
• عجالت سیر سلسة.

5,0 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن)  _

البدائل المتاحة 

DLM431 Z
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد بمنفذین

DLM431 PT2

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

 LXT جزازة عشب دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

مساحة الجز الموصى بھا 
BL1850B x2

475 - 950 متر مربع
BL1850B x2

دقیقة30

زمن التشغیل 

*زمن التشغیل المتواصل 
بدون حمل (تقریباً): دقیقة 

 طوق مطاطي

اسفنجة امتصاص الضجیج 

مروحة بثالث شفرات

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 028



HW132DLM460

 LXT جزازة عشب دون سلك مزودة ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

التجھیزات المعیاریة: شفرة (نصلة)، مفتاح حلقي سقاطة

نوع الشفرات
قطر الفتحة

عرض القص
ارتفاع القص

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)
مساحة الجز الموصى بھا 

االستخدام المتواصل (دقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

ذات الحافتین للقص 
10,0 مم (3/8 بوصة)
460 مم (18 بوصة) 

20 - 75 مم (13/16 بوصة - 5/16-2 بوصة) 
3300 - 2500

6,0 أمبیر/ ساعة ×2: 800 - 1600 متر مربع / 5,0 أمبیر/ ساعة ×2: 680 - 1360 متر مربع 
6,0 أمبیر/ ساعة: 21 دقیقة / 5,0 أمبیر/ ساعة: 18 دقیقة/ 3,0 أمبیر/ ساعة: 10 دقیقة

أثناء التشغیل: 1319 - 1518×532×879 - 1138 مم 
27,6 كیلوغرام 

0,5 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن) 

_ _

البدائل المتاحة 

DLM460 Z

البدیل ”زي“ 0,3 أمبیر/ ساعة 
مساحة الجز الموصى بھا 

BL1860B x2

1600 - 800 متر مربع BL1860B x2

دقیقة21

زمن التشغیل

*زمن التشغیل المتواصل بدون وجود حمل (تقریباً): دقیقة 

ھیكل معدني متین یتحمل العمل الشاق 

ثالثة وظائف في آن واحد 

مفتاح قفل لحمایة األطفال 

عتلة مفردة 
لضبط ارتفاع القص قص/ تجمیع/ فرش 

رولمان مدمج على المحاور 
إلضافة مزید من المتانة

94 دیسیبل (ب)  85 دیسیبل (ب) 

=

خیار تقلیل الضجیج 

أداة بمحرك  DLM460

یوفر سرعة دوران 2500 دورة في الدقیة بواسطة التحكم بالسرعة الثابتة. 

قدرة عالیة وسرعة عالیة 

عداد شحن ثنائي

 خیارین من السرعة

 مفتاح رئیسي

 IPX4
(مقاومة للماء) 

مم460

المواصفات:- 

جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 029



DVC864L :النموذج

DHR400 :النموذج

نظام تشغیل السلكي أوتوماتیكي

یعمل نازع الغبار تلقائیا عند تشغیل اآللة. كما أن نازع الغبار یتوقف من تلقاء نفسھ 
عند إعادة ضبط اآللة

1

23

تستخدم الوحدة الالسلكیة (شریحة البلوتوث) تقنیة البلوتوث من أجل تشغیل 
وإطفاء االتصال الالسلكي

یرجى التأكد من إدخال الوحدة الالسلكیة (شریحة البلوتوث) في فتحة الوحدة 
الالسلكیة الموجود على األداة / نازع الغبار قبل االقتران

الحظ أیضا أنھ یمكن استخدام الوحدة الالسلكیة المقترنة مع أي أجھزة مجھزة 
بـنظام السلكي أوتوماتیكي وال تحتاج إلى إعادة االقتران مرة أخرى حتى إذا 

تم فك االرتباط

كیف یعمل

قم بضبط وضع االستعداد  
قم بوضع مفتاح التشغیل 

لنازع الغبار على الوضعیة 
”األوتوماتیكیة“ (من أجل 
 (DVC864L النموذج

وسحب المزلقة إلى وضعیة 
التشغیل ”ON“ (من أجل 

(DVC265 النموذج

ثم اضغط على زر 
تنشیط الوظیفة الالسلكیة 
في األداة حتى تومض 

لمبة تنشیط الوظیفة 
الالسلكیة باللون 

األخضر

قم بالضغط على زر تنشیط 
الوظیفة الالسلكیة الموجود 

على نازع الغبار لمدة 
3 ثواني حتى تومض لمبة 

التنشیط باللون األخضر

كما یمكنك فك االرتباط بین نازع الغبار المقترن والمعدات عن طریق الضغط على 
زر تنشیط الوظیفة الالسلكیة الموجود على نازع الغبار لمدة 6 ثواٍن والذي یحول 

لمبة تنشیط الوظیفة الالسلكیة إلى الومیض باللون األخضر ثم یصبح لونھا أحمر. بعد 
ذلك، اضغط على زر تنشیط الوظیفة الالسلكیة الموجود على األداة بنفس الطریقة

وحدة االتصال الالسلكي (شریحة البلوتوث) رقم القطعة: 198900-7

1

یمكن وصل نازع غبار واحد 
مع عدد من األدوات المزودة 

بنظام السلكي أوتوماتیكي یصل 
إلى 10 أدوات في وقت واحد، 

وللقیام بذلك ما علیك سوى 
إعادة توصیل خرطوم الغبار 

عند التبدیل بین األدوات العاملة 
مما یقلل من الوقت الضائع في 

تشغیل وإیقاف األدوات المتعددة 
بشكل یدوي

االتصال مع عدة أدوات

یعمل نظام التشغیل الالسلكي األوتوماتیكي لنازع الغبار عندما یكون نظام التشغیل 
الالسلكي األوتوماتیكي لألداة العاملة قید االستخدام والذي یعود بالفوائد التالیة:

أ)  إطالة زمن تشغیل البطاریة المشحونة لمرة واحدة لنازع الغبار مما من یزید اإلنتاجیة  
ب) سوف یقلل من الضجیج المستمر في موقع العمل بسبب توقف نازع الغبار تلقائیا إذا لم 

 تكن األداة قید االستخدام. 
ج)  تقلیل الزمن الضائع في تشغیل وإیقاف نازع الغبار یدویاً.

زمن تشغیل أطول / تقلیل مستوى الضجیج
یعني استخدام نازع الغبار الالسلكي الخاص بنا مع األداة التي تعمل بدون سلك 

ومزودة ببطاریة أیون اللیثیوم، حریة الحركة وتقلیل مخاطر السالمة وعدم وجود 
مشكلة في المكونات أو الطاقة

ال یوجد كبل (السلكي)

شاھد الفیدیو



(SDS-MAX مجھز لتركیب لقم) 40 مم DHR400

LXT مطرقة دورانیة دون سلك مزودة ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

• أداء ممتاز یعادل مثیالتھا من النماذج التي تعمل بالتیار المتناوب
• محرك دون فرش وتقنیة منع االھتزاز + وظیفة العمل بنعومة دون حمل مما یوفر قدرة عالیة بأقل اھتزاز

• خیارین للتشغیل – طرق مع دوران ودوران فقط
• مع نظام السلكي أوتوماتیكي

مطرقة دورانیة SDS-MAX – تعمل بواسطة بطاریتین أیون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھما

مبیت ماص لالھتزاز 
یعزل المقبض والمحرك

ماص اھتزاز دینامیكي نشط یتحرك في
 االتجاه المعاكس لمكبس الدفع المتحرك من أجل تقلیل االھتزاز

نابض مثبط یمتص اھتزازات 
الطرق من لقمة المثقب

المواصفات:-

طاقة الطرق
السعة

عدد الضربات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

11,4 جول
الخرسانة (بواسطة لقمة TCT بأسنان كربید التنجستن): 40 مم

الخرسانة (بواسطة لقمة اللب): 405 مم
2900 - 1450

500 - 250
91 دیسیبل (أ)

102 دیسیبل (أ)
تثقیب بالطرق في الخرسانة: 5,0 متر/ ثانیة مربعة

473x120x285 مم 
8,1 كغ

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي، قبضة جانبیة، مقیاس العمق، تشحیم اللقمة، قماش (ال یأتي مع األداة لقم)

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط – مع حقیبة حمل ورقاقة بلوتوث 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

_ _

البدائل المتاحة

DHR400 ZKU

5,0 أمبیر/ ساعةالبدیل ”زي“3,0 امبیر/ ساعة

األداة فقط – مع صندوق ماكباك
 (ال تتضمن بطاریة/ شاحن/ رقاقة بلوتوث)

__

البدائل المتاحة

DHR283 ZJ

البدیل ”زي“3,0 امبیر/ ساعة

جدید

(SDS-PLUS مجھزة لتركیب لقم) 28 مم DHR283

مطرقة متعددة األغراض دون سلك مزودة ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

مطرقة متعددة األغراض SDS-PLUS - تعمل بواسطة بطاریتین أیون اللیثیوم 
بجھد 18 فولت لكل منھما

• محرك دون فرش وتقنیة منع االھتزاز + وظیفة العمل بنعومة دون حمل مما یوفر قدرة عالیة باھتزاز اقل 
• ثالثة خیارات للتشغیل – دوران فقط، طرق مع دوران، طرق فقط 

• تقنیة االستشعار برد الفعل النشط، حیث تعمل ھذه التقنیة على إیقاف المحرك عندما تتوقف اللقمة 
فجأة عن الدوران 

• مع نظام السلكي أوتوماتیكي

المواصفات

طاقة الطرق
السعة

عدد الضربات في الدقیقة
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

3,2 جول
الخرسانة / المعدن الصلب/ الخشب / لقمة اللب/ لقمة بقلب ماسي (النوع الجاف):

28 / 13 / 32 / 54 / 65 مم 
5000 - 0

980 - 0
تثقیب بالطرق في الخرسانة: 9,5 متر/ ثانیة مربعة

تثقیب في المعدن: 2,5 متر/ ثانیة مربعة
92 دیسیبل (أ)

103 دیسیبل (أ)
404x134x232 مم

5,1 كغ

التجھیزات المعیاریة: كأس للغبار، تشحیم اللقمة، قماش، مقیاس العمق، قبضة جانبیة. 
قابض لقم سریع التبدیل (ال یأتي مع األداة لقم ورقاقة بلوتوث)

11,43,2

وحدة السلكي (رقاقة بلوتوث)
198900-7

وحدة السلكي
198900-7 

نظام السلكي ذاتي التشغیل

نظام السلكي ذاتي التشغیل

مفاصل ووصالت مطاطیة
آلیة موازنة

مقبض مقاوم لالھتزاز مقبض ماص لالھتزاز

قبضة مقاومة لالھتزاز

Q
u

ick
 change  d r ill ch u c k

 

حیث تعمل ھذه التقنیة (AFT) على إیقاف ھذه األداة
 عن العمل لحمایة المستخدم عندما تتباطأ سرعة 
الدوران فجأة

– (AFT) تقنیة استشعار رد الفعل النشط
 وظیفة ذكیة لتقلیل خطر االرتداد إلى الخلف

طرق مع دوران
ثالثة

طرقدوران

خیارات للتشغیل
طرق مع دوران

خیارین
Hammeringدوران

للتشغیل 

معدات السلكیة | 031

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

جولجول



DX08 / DX09

DX08 رقم القطعة: 199579-7 
DHR280 للنموذج  

DX08 رقم القطعة: 199583-6 
DHR281 / DHR283 للنموذج  

5,0 أمبیر/ ساعة

HR280 ZJ 
_

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

جدید

(SDS-PLUS مجھزة لتركیب لقم) 28 مم DHR280

مطرقة متعددة األغراض دون سلك مزودة ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

مطرقة متعددة األغراض SDS-PLUS - تعمل بواسطة بطاریتین أیون اللیثیوم 
بجھد 18 فولت لكل منھما

• محرك دون فرش وتقنیة منع االھتزاز + وظیفة العمل بنعومة دون حمل مما یوفر قدرة عالیة باھتزاز اقل
• ثالثة خیارات للتشغیل – دوران فقط، طرق مع دوران، طرق فقط

المواصفات:-

طاقة الطرق
السعة

عدد الضربات في الدقیقة
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

3,2 جول
الخرسانة / المعدن الصلب/ الخشب / لقمة اللب/ لقمة بقلب ماسي (النوع الجاف):

28 / 13 / 32 / 54 / 65 مم 
5000 - 0
980 - 0

تثقیب بالطرق في الخرسانة: 9,5 متر/ ثانیة مربعة
تثقیب في المعدن: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

92 دیسیبل (أ)
103 دیسیبل (أ)

404×134×232 مم 
4,9 كغ

التجھیزات المعیاریة: كأس للغبار، تشحیم اللقمة، قماش، مقیاس العمق، قبضة جانبیة.
(ال یأتي مع األداة لقم)

3,2
جول

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط – مع صندوق ماكباك
 (ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

األداة فقط – مع صندوق ماكباك
_ (ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

البدائل المتاحة

DHR281 ZJ

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

جدید

(SDS-PLUS مجھزة لتركیب لقم) 28 مم DHR281

مطرقة متعددة األغراض دون سلك مزودة ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

مطرقة متعددة األغراض SDS-PLUS - تعمل بواسطة بطاریتین أیون اللیثیوم 
بجھد 18 فولت لكل منھما

• محرك دون فرش وتقنیة منع االھتزاز + وظیفة العمل بنعومة دون حمل مما یوفر قدرة عالیة باھتزاز اقل
• ثالثة خیارات للتشغیل – دوران فقط، طرق مع دوران، طرق فقط

المواصفات:-

طاقة الطرق
السعة

عدد الضربات في الدقیقة
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

3,2 جول
الخرسانة / المعدن الصلب/ الخشب / لقمة اللب/ لقمة بقلب ماسي (النوع الجاف):

 28 / 13/ 32/ 54/ 65 مم 
5000 - 0

980 - 0
تثقیب بالطرق في الخرسانة: 9,5 متر/ ثانیة مربعة

تثقیب في المعدن: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 
92 دیسیبل (أ)

103 دیسیبل (أ)
404×134×232 مم

5,1 كغ

التجھیزات المعیاریة: كأس للغبار، تشحیم اللقمة، قماش، مقیاس العمق، قبضة جانبیة. 
قابض لقم سریع التبدیل (ال یأتي مع األداة لقم ورقاقة بلوتوث)

3,2
جول

نظام استخالص الغبار

غطاء صندوق غبار كبیر

آلیة تنظیف الفلتر

علبة غبار شفافة

جدید

Qu
ick

 change drill chuck 

DHR400
DHR280
DHR281
DHR283
DHR263

40mm
28mm
28mm
28mm
26mm

BL MOTORAVTنوع قابض اللقمةالساقالسعةالنموذج

XX

SOFT 
NO LOADAFT

X

X

X

X

XPT

X

مستخلص غبار

عادي
سریع التغییر
سریع التغییر 

عادي

SDS-MAX
SDS-PLUS
SDS-PLUS
SDS-PLUS
SDS-PLUS

-
DX08
DX09
DX09

-

تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد بمنفذین 
وصندوق ماكباك

DHR280 PT2
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد بمنفذین 

وصندوق ماكباك

DHR281 PT2

طرق مع دوران
ثالثة 

طرقدوران

خیارات للتشغیل 
ثالثة 

طرق مع دوران

طرقدوران

خیارات للتشغیل 

معدات السلكیة | 032

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



5,0 أمبیر/ ساعة

اآللة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

_

البدائل المتاحة 

DHR263 Z

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

(SDS-PLUS مجھز لیعمل بلقم) 26 مم DHR263

 LXT مطرقة السلكیة متعددة األغراض مزودة ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

مطرقة متعددة االستخدام – تعمل ببطاریتین أیون اللیثیوم بجھد 18 فولت 
لكل منھما على التوالي

• مقبض ماص لالھتزاز یوفر الراحة أثناء العمل
• ثالثة خیارات للتشغیل – خیار الدوران فقط، خیار الطرق مع الدوران، خیار الطرق فقط

• یوفر المقبض الناعم المریح والزناد الكبیر الذي یتسع إلصبعین مزیداً من الراحة في العمل

442

المواصفات:-

قوة التأثیر
السعة

عدد الضربات في الدقیقة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

3,0 جول
خرسانة/ فوالذ/ خشب: 26 / 13 / 32 مم

 5000 - 0
1250 - 0

مطرقة التثقیب في الخرسانة: 15,5 متر في الثانیة المربعة
التثقیب في المعدن: 5,0 متر في الثانیة المربعة 

94 دیسیبل (أ)
105 دیسیبل (أ)

 374×116×232 مم
5,1 كیلوغرام 

التجھیزات المعیاریة: مقیاس العمق (عمود سدادة)، مقبض جانبي (ال یأتي مع ھذه األداة لقمة)

DHR263 RF2
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد وحقیبة حمل

مفتاح عاكس االتجاه 
قابل للتشغیل بید واحدة

مقبض ناعم مضاد لالنزالق 

 أربعون إعداد مختلف لزاویة اللقمة

إیالستومر (یشبھ المطاط) 
من أجل الحمایة األمامیة 

قدرة كبیرة وسرعة عالیة بشكل استثنائي 
بفضل المحرك بدون فرش

DDA460 13 مم

LXT مثقب زاویة مزود ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

المواصفات:-
السعة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ: 13 مم
الخشب (لقمة تعمل بالتغذیة الذاتیة): 118 مم 

الخشب (منشار ثقب): 159 مم
العالیة: 0 - 1400

المنخفضة: 0 - 350
الثقب في المعدن: 2,5 متر في الثانیة المربعة أو أقل

538×128×223 مم
6,4 كیلوغرام 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة، مفتاح سداسي، قبضة جانبیة

5,0 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط (مع حقیبة حمل) 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

_

البدائل المتاحة

DA460 ZK 

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

مثقب زاویة بقدرة عالیة – یعمل ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت لكل منھما

DDA460 PT2
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد بمنفذین وحقیبة حمل

متوازن بشكل جید مقبض دوران

مبیت مصمم بطریقة جدیدة 
لحمایة ید المستخدم والبطاریات

توازن مثالي في الوزن 

 مقبض جانبي

223 مم

136 مم

محدد عزم الدوران

حامل مفتاح قابض اللقم 

عندما یتم قفل لقمة المثقب 
سیوقف الدوران اللقمة

إّن ضغط 
بالمقبض الجانبي 
على الركیزة یوفر 

ثباتاً أثناء العمل

قدرة ممتازة على المناورة

معدات السلكیة | 033

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

3,2
جول



حزام كتف (خیاري)
(للحمل)

عناصر للحد من التعب واإلجھاد خطاف للنقل 
(خیاري) 

حزام كتف وخطاف:
ال تستخدمھم كـأجھزة

للوقایة من السقوط 

DWT310

 LXT مفك قص السلكي یعمل ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

المواصفات:- 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
عزم التثبیت األقصى

مستوى االھتزاز
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

البراغي: M22 ،M20 ،M16 (8/5 بوصة، 4/3 بوصة، 8/7 بوصة)
14

 804 نیوتن - متر (593 قدم - باوند) 
2,5 متر في الثانیة المربعة أو أقل 

83 دیسیبل (أ) 
94 دیسیبل (أ) 

296×130×377 مم 
7,1 كیلوغرام 

التجھیزات المعیاریة: مفك براغي 

5,0 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط (مع حقیبة حمل) 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

_

البدائل المتاحة 

DWT310 ZK

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

PT2 DWT310
بتضمن بطاریتین / شاحن واحد بمنفذین وحقیبة حمل 

أداة ربط وإحكام بسرعة عالیة جداً
• لشد وإحكام براغي قص بعزم دوران M22 380 (8/7 بوصة) مزودة 
  ببطاریتین 18 فولت لكل منھما على التوالي بسعة شحن 6,0 أمبیر/ ساعة

DLW140 – 355 مم 

 LXT قطاعة السلكیة محمولة مزودة ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

قطر العجلة
قطر الفتحة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
السعة عند 90 درجة 

السعة عند 45 درجة
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

355 مم (14 بوصة)
25,4 مم (1 بوصة)

 3800
دائري: 127 مم (5 بوصة) 

مستطیل: 115×130 مم / مستطیل: 102×194 مم 
مستطیل: 70×233 مم 

دائري: 127 مم (5 بوصة) / مستطیل: 115×103 مم 
2,5 متر في الثانیة المربعة 

103 دیسبل (أ) 
115 دیسیبل (أ)

537×290×640 مم
17,8 كیلوغرام

التجھیزات المعیاریة: ال تتضمن العجلة الكاشطة (عجلة الجلخ) 

6,0 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

_

البدائل المتاحة 

DLW140 Z

البدیل ”زي“ 3,0 امبیر/ ساعة 

DLW140 PG2
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد بمنفذین فقط 

قطاعة السلكیة محمولة ھي األولى من نوعھا في العالم 
• تثبیت وإحكام براغي قص بعزم M22 380 (8/7 بوصة) 

  مع بطاریتین بجھد 18 فولت لكل منھما بسعة شحن 6,0 أمبیر/ ساعة 

حجم عمل التقطیع

 75× 45 مم، العزم: قضیب معدني 0,8 مم
BL1850B x2

130قطعة

قدرة كبیرة 
وسرعة عالیة 

قدرة عالیة وعزم دوران كبیر

إمكانیة ضبط وتعدیل لوحة التوجیھ بسھولة 
من خالل التعامل البسیط

• ثالث مراحل لتغییر الوضعیة
• ضبط الزاویة من 0 - 45 درجة 

كلما زاد حمل المحرك كلما زاد ضوء المصباح.

یجعل من السھل قفل وإغالق راس المنشار 
من أجل التخزین والنقل. 

مؤشر حالة التحمیل 

استبدال العجلة القاطعة الكاشطة 
دون أدوات 

ضبط لوحة التوجیھ دون أدوات

قفل رأس المنشار بواسطة قفل دبوس 

لسھولة النقل والعمل في الموقع
تحمل بالید 

واقیة كبیرة من الشرارة 

عزم دوران یحقق قوة إحكام قصوى

أكثر من 

800 نیوتن متر 

المواصفات:- 

عجلة قطع كاشطة من أجل القطاعة المحمولة الالسلكیة 

B-64696-25
355 مم × 2,5 مم × 25,4 مم 

االكسسوارات (خیاریة) 

جدیدجدید

معدات السلكیة | 034

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



(نظام ال سلكي آلي من أجل DGA701 / DGA901 فقط)

DGA 700 180 مم / DGA701 180 مم / DGA900 230 مم / DGA901 230 مم

DGA700

جالخ زوایا بدون سلك مزود ببطاریتین آیون اللیثیوم LXT 18 فولت + 18 فولت 

المواصفات:- 
قطر الدوالب

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
مستوى االھتزاز: جلخ السطح

قرص الصقل  
مستوى ضغط الصوت

درجة قوة الصوت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
محرك دون فرش

تقنیة تشغیل عزم الدوران األوتوماتیكي وتقنیة استشعار ردود الفعل النشطة
تقنیة الحمایة القصوى

نظام السلكي أوتوماتیكي

180 مم (7 بوصة)
7800

7,5 م/ ثا2
2,5 م/ ثا2 أو أقل

88 دیسیبل (أ)
99 دیسبیل (ب)

499×200×158 مم
6,0 كغ

DGA701
180 مم (7 بوصة)

7800
7,5 م/ ثا2

2,5 م/ ثا2 أو أقل
(A) 88 دیسیبل
(B) 99 دیسبیل

499×200×158 مم
6,0 كغ

230 مم (9 بوصة)
6000

7,5 م/ ثا2
2,5 م/ ثا2 أو أقل
(A) 88 دیسیبل
(B) 99 دیسبیل

499×200×158 مم
8,0 كغ

التجھیزات المعیاریة: غطاء الدوالب، قبضة جانبیة، مفتاح إغالق صوامیل (ال یتضمن دوالب جلخ)

5,0 أمبیر/ ساعة

_

_

_

_

_

_

البدائل المتاحة 

DGA700 ZK
اآللة فقط (مع صندوق حمل بالستیكي) (ال تتضمن بطاریة / شاحن)

DGA701 ZKU
اآللة فقط (مع صندوق حمل بالستیكي + شریحة بلوتوث) (ال تتضمن بطاریة / شاحن)

DGA900 ZK
اآللة فقط (مع صندوق حمل بالستیكي) (ال تتضمن بطاریة / شاحن )

DGA901 ZKU1
اآللة فقط (مع صندوق حمل بالستیكي + شریحة بلوتوث) (ال تتضمن بطاریة / شاحن)

DGA701 T2U1
تتضمن بطاریتین + شاحن بمنفذین + شریحة بلوتوث + صندوق حمل بالستیكي

DGA901 T2U1
تتضمن بطاریتین + شاحن بمنفذین + شریحة بلوتوث + صندوق حمل بالستیكي

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

جدید

DGA900
230 مم (9 بوصة)

6000
7,5 م/ ثا2

2,5 م/ ثا2 أو أقل
(A) 88 دیسیبل
(B) 99 دیسبیل

499×200×158 مم
8,0 كغ

DGA901

تخفیض سرعة الدوران
بشكل مفاجئ

قطع أسرع باستخدام طاقة عالیة /
عزم دوران عالي
محرك بدون فرشاة

المطاط المضاد لالھتزاز 
یؤمن اھتزاز أقل 
وعملیة تشغیل مریحة

تصمیم متقن 
مقبض مزود بمؤشر للبطاریة 
مع قبضة ناعمة

حمایة البطاریة

الزمن

تخفیض سرعة الدوران 
بشكل مفاجئ

 توقف تلقائي

عة
سر

ال

یتم إیقاف المعدة لحمایة المستخدم في حال 
حدث تباطؤ مفاجئ لسرعة الدوران.

تكنولوجیا االستشعار بالتغذیة االرتجاعیة

یتم تغیر سرعة القطع تلقائیا وفق ظروف التحمیل 
من أجل الحصول على تشغیل مثالي:

• في المھمة الخفیفة: وضع دوران عالي السرعة
• في المھمة الشاقة: وضع عزم الدوران العالي

تقنیة عزم الدوران اآللي
عة

سر
ال

یع
سر

توجیھ عزم الدورات تلقائیا 

عالي

في المھمة الخفیفة:
وضع دوران عالي السرعة

في المھمة الثقیلة:
عزم الدوران (تحمیل)

عزم الدوران (تحمیل)

موازنة أفضل للثقل
قدرة عالیة على المناورة في أي زاویة حیث یمكن ذلك 

لإلمساك بمركز الثقل.

ال یتم إقالع المحرك في حال تم إدخال البطاریة عندما 
.“ON” یكون المفتاح على وضعیة التشغیل

وظیفة منع إعادة التشغیل

عتلة تبدیل كبیرة
مع وظیفة اإلغالق (بدون وظیفة التحریر)

تمنع وظیفة اإلغالق من سحب عتلة التبدیل بشكل مفاجئ.

فرامل كھربائیة
یتم تفعیل الفرامل الكھربائیة بعد إطفاء اآللة.

حمایة الدوالب وتجمیع الغبار اختیاري
توصیل معدات الجلخ مع المكنسة الكھربائیة 

One touch cutting depth تعدیل

غطاء واضح للتحقق 
من طرف النصلة

كوع قابل للدوران 

من أجل جالخ زوایا DGA900 230 مم یعمل بالتیار المستمر فقط والحد األعظمي لعمق القطع: 60 مم 

باستخدام سن مفرد على كرسي تحمیل 
رقم الجزء 198380-7

یمكن أن یتم القطع الغاطس 
بدون رفع القاعدة

(تستخدم مع فلنجة داخلیة 45 سي سي، رقم القطعة 198675-8) 

xL
L
L
L

L
L
L

L
L
L

L
L
L
L

x
معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 035



DSP600 165 مم / DSP601 165 مم 
LXT منشار قطع غاطس بدون سلك مزود ببطاریة آیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

194368-5 :1,4 م سكة التوجیھ
194367-7 :3,0 م

الملحقاتیتم بیع اآللة مع سكة التوجیھ

DSP600

المواصفات:-

قطر الدوالب
قدرة القطع القصوى

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
نظام السلكي أوتوماتیكي

165 مم
90 درجة: 56 مم 
45 درجة: 40 مم
48 درجة 38 مم 
 6300 - 2,500

346×241×272 مم
5,1 كغ 

165 مم
90 درجة: 56 مم 
45 درجة: 40 مم
48 درجة 38 مم 
 6300 - 2,500

346×241×272 مم
5,1 كغ 

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن، مفك سداسي 

5,0 أمبیر/ ساعة

اآللة فقط 
(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

_
DSP600 Z

DSP601 Z
اآللة فقط (مع شریحة بلوتوث)

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

البدیل”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

“Z” VARIANT

DSP601

B-56166

B-56683

B-56655

B-09298

B-56677

B-09307

رقم القطعة
قطر النصلة 

(مم)
زاویة 

الخطاف
(درجة)

عدد 
األسنان

شكل 
األسنان

قطر الفتحة 
(التجویف)

(مم)

سماكة طرف 
الشق (قطع المنشار) 

(مم)

الصفیحة 
(مم)

التطبیق

165

165

20

20

48

48 5

5

8
8

1,85

2,01,4

3- 2,0

2,0

2,2

1,4

1,4

1,6
1,25ATB

ATB

TCG

TCG

TCG

الخشب 
الخشب 

كوریان®

األلمنیوم

أم دي أف

165

165
20

20

56

60

1652048

3- 2,41,7TCGاأللمنیوم 1652056

نصل أخرى لمنشار قطع غاطس 

مخصصة من أجل المعدات التي تعمل بدون سلك

رقم القطعة
قطر 

النصلة 
مم

من أجل
النموذج

زاویة 
الخطاف

عدد 
األسنان

شكل 
األسنان 

قطر ثقب
التجویف

سماكة حرف الشق 
(قطع المنشار)

الصفیحة 
مم 

165

التطبیق

B-57364الخشب / أم دي أف2056 DHS6801,45
رأس متعاقب 
وجھ متعاقب 23 درجة 1

L x

یمكن الوصل مع 
مكنسة كھربائیة

معالجة الغبار

سدادة عمق من أجل عملیة قطع خالیة من الشظایا 
تساعد في قطع األخدود التمھیدي بشكل سھل 

بعمق 2 مم من أجل عملیة قطع خالیة من الشظایا.

عتلة منزلقة

تصمیم مقاوم لالنقالب

تمنع العتلة المنزلقة 
سقوط ھذه اآللة عن السكة

ضبط زاویة المیل للقطع
موضع خط القطع ھو نفسھ دائماً بغض النظر 

عن زاویة المیل أثناء عملیة القطع باستخدام سكة 
التوجیھ الموصولة.

 18 مم

عملیة القطع قریبة من الجدار

18 مم فقط (الحد األدنى للبعد عن الجدار)

0 -1-1

45

22.5

48

زاویة میل القص
مجال زاویة المیل 

من 1 إلى 48 درجة

(نظام ال سلكي آلي خاص بالنموذج DSP601 فقط)

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 036



 (DHS783 نظام السلكي أوتوماتیكي فقط من أجل)

DHS783 / DHS782 185 – 190 مم

LXT منشار دائري السلكي مزود ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

جدید

 DHS783 / DHS782 األكسسوارات – نصل منشار دائري إفیكت للنموذج

سطح سفلي رقیق 
ذو كفاءة عالیة 

لتقلیل مقاومة القطع یوفر 
زمن تشغیل أطول 

یسمح بإزالة الرقاقة
بشكل ممتاز مع خفض

مقاومة القطع
توفر قطع واضح
بقلیل من الجھد 

جسم منحني 
ذو كفاءة عالیة  زاویة رأسیة حادة

ذات كفاءة عالیة 
رقم القطعة 

زاویة 
الخطاف 
(درجة) 

عدد 
األسنان 

شكل 
السن 

قطر الفتحة 
(الثقب) 

الحجم 
(مم) 

سماكة طرف 
الشق 

(قطع المنشار) 

الصفیحة 
(مم) 

التطبیق 

20 185

19020

24

24
B-62022خشب 

B-64200

1,45

1,45

رٍأس متعاقب 
وجھ متعاقب
رٍأس متعاقب 
وجھ متعاقب

23 درجة

23 درجة

1

خشب 1

نصلة إفیكت من النوعیة الممتازة 

المواصفات:- 

قطر نصلة المنشار 
سعة القطع القصوى 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
االستطاعة الناتجة القصوى 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
نظام السلكي أوتوماتیكي 

190/ 185 ملمیتر 
90 درجة: 60/62,5 مم 
45 درجة: 43/44,5 مم 

48 درجة: 41/42 مم 
 6000

1800 وات 
2,5 متر في الثانیة المربعة أو أقل 

348×210×290 مم 
5,1 كیلوغرام 

190 / 185 مم 
90 درجة: 60/62,5 مم 
45 درجة: 43/44,5 مم 

48 درجة: 41/42 مم 
 6000

1800 وات
2,5 متر في الثانیة المربعة أو أقل 

348×210×290 مم 
5,1 كیلوغرام 

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن، خرطوم غبار، مفك سداسي 

قدرة عالیة كمثیالتھ من المعدات التي تعمل بالتیار المتناوب 

 البدائل المتوفرة

DHS782 Z
اآللة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن + صندوق ماكباك) 

3,0 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة 

DHS783 ZU
اآللة فقط + رقاقة بلوتوث 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن + صندوق ماكباك)

DHS783 T2JU
یتضمن بطاریتین/ شاحت واحد بمنفذین / صندوق ماكباك

یربط ببعضھ البعض + رقاقة بلوتوث 

محرك بدون فرش 
یوفر 6000 دورة في الدقیقة 

من أجل أداء أفضل  في لوحة خشب منشور SPF 2×10 بسماكة 900 مم (شق) 
بواسطة بطاریتین BL1850B (5,0 أمبیر/ ساعة)

لما یصل إلى 

قطعة175

نظام السلكي یقلع تلقائیاً 

وحدة السلكي متوافقة مع كافة المعدات المدعومة 

48 درجة

سعة شطب قصوى 
إضاءة LED مزدوجة 

منفاخ لنفخ نشارة الخشب إلنارة مكان العمل 

زر إیقاف وضعي من 
أجل ضبط وتعدیل میل 
الشطفة عن الدرجة 
22,5 والدرجة 45 

یمكن ربطھ بالمكانس 
التي تعمل على تفریغ 

الھواء

سكة توجیھ متوافقة مع القاعدة من أجل سھولة ودقة القطع 

DHS782DHS783

L x

من أجل النموذج DHS783 فقط 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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یقطع لوح خشبي بسماكة 3 الواح (63,5 مم 

أو 2-2/1 بوصة) بسعة قطع قصوى 65 مم. 
5,0 امبیر/ ساعة 

اآللة فقط 
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن) 

__

البدائل المتاحة 

DRS780 Z

البدیل ”زي“3,0 امبیر/ ساعة 

DRS780 185 مم 

 LXT منشار السلكي بمقبض خلفي مزود ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

متانة عالیة وقدرة كبیرة في األداء بفضل المحرك دون فرش 
• تصمیم بمقبض خلفي إلى یسار النصلة یسمح بقطع لوح بسماكة ثالثة ألواح بمجرد تمریرة واحدة 
• بطاریتین أیون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھا توفر طاقة وأداء كبیر كما یرغب بھ مستخدمي 

 LXT المعدات السلكیة دون التخلي عن منصة أیون اللیثیوم 18 فولت  

قطر النصلة 
سعة القطع القصوى 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض× االرتفاع)

الوزن الصافي

185 مم 
90 درجة: 65 مم 
45 درجة: 45 مم 
53 درجة: 38 مم 

5,100
446×196×270 مم 

5,6 كیلوغرام 

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن، مفتاح موازنة (أوفسیت)

المواصفات:- 

جدید

 SPF 4×2 قطع لوح خشب منشور
عند رجة 0، قطع متقاطع 

(بمحرك دون فرش وبطاریتین) 

قطعة 700
أداء القطع 

 

زاویة شطب تصل إلى 
53 درجة 

تركیب مكون من مانعة وعقدة صغیرة 
من أجل ضبط وتعدیل الشطبة مع إیقاف 

وضعي عن الدرجة 22,5 والدرجة 45. 

53 درجة 

قوة/ فعالیة 
• تركیب یتكون من محرك بدون فرش مع نظام بطاریة ثنائیة وفكرة المنشار المیتري 

  مما یجعل الجھاز أكثر قوة وكفاءة مشابھاً للمنشار المیتري االنزالقي المركب الذي یعمل بسلك. 

DLS211 305 مم 

LXT منشار میتري انزالقي مركب دون سلك مزود ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

قطر النصلة 
زاویة المیل 

زاویة الشطب
سعة القطع القصوى

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

305 مم (12 بوصة)
ً 60 درجة یساراً / 60 درجة یمینا
ً 48 درجة یساراً / 48 درجة یمینا

زاویة میل 90 درجة: 107×363 مم 
زاویة میل 90 درجة: 92×382 مم 

زاویة میل 45 درجة، یسار/ یمین: 107×255 مم 
زاویة میل 45 درجة، یسار/ یمین: 92×268 مم 

 4400
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل

898×690×725 مم 
28,9 كیلوغرام

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن، كیس غبار، مسطرة بشكل مثلث، ملزمة عمودیة، مفك سداسي 

_ _

البدائل المتاحة 

LS211 ZU 

جدید

المواصفات:- 

قطر النصلة 
زاویة المیل 

زاویة الشطب
سعة القطع القصوى

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

260 مم (10-4/1 بوصة) 
ً 60 درجة یساراً / 60 درجة یمینا
ً 48 درجة یساراً / 48 درجة یمینا

زاویة میل 90 درجة: 91×279 مم (3-8/5 بوصة× 11بوصة) 
زاویة میل 90 درجة: 68×310 مم (2-16/11 بوصة× 12-4/1 بوصة) 

زاویة میل 45 درجة، یسار/ یمین: 91×197 مم (3-8/5 بوصة × 7-4/3 بوصة) 
زاویة میل 45 درجة، یسار/ یمین: 68×218 مم (2-16/11 بوصة × 8-8/5 بوصة)

 4,400
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

805×644×660 مم 
27,3 كیلوغرام 

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن، كیس غبار، مسطرة بشكل مثلث، ملزمة عمودیة، مفك سداسي 

5,0 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط (دون رقاقة بلوتوث) 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

_ _

البدائل المتاحة 

LS111 ZU 

البدیل”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 

المواصفات:- 

 (63.5 mm or 2-1/2”) 

قوة/ فعالیة 
• تركیب یتكون من محرك بدون فرش مع نظام بطاریة ثنائیة وفكرة المنشار المیتري 

مما یجعل الجھاز أكثر قوة وكفاءة مشابھاً للمنشار المیتري االنزالقي المركب الذي یعمل بسلك. 

DLS111 260 مم 

LXT منشار میتري انزالقي مركب دون سلك مزود ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

جدید

تصمیم بمقبض خلفي 
إلى یسار النصلة 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 038

البدیل”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة 

اآللة فقط (مع رقاقة بلوتوث) 
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن) 



DLS714 190 مم 

یؤمن المحرك بدون فرشاة قدرة عالیة تمكن من تنفیذ عملیة القطع بسرعة تماثل
منشار میتري مركب انزالقي یعمل بالتیار المتناوب.

• التحكم أوتوماتیكیا بالسرعة؛ یتم تغیر سرعة القطع بشكل أوتوماتیكي وفق ظروف التحمیل 
  من أجل الحصول على تشغیل مثالي.

• آلیة انزالقیة مزدوجة؛ یتم الحصول على مزایا ماكیتا من خالل استخدام 4 أقطاب فوالذیة 
  قصیرة مع 4 محامل كرویة خطیة.

• زاویة المیالن: 45 درجة نحو جھة الیسار و5 درجات نحو جھة الیمین.

المواصفات:- 
الطاقة القصوى للخرج

قدرة القطع العظمى

قطر نصلة المنشار
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

1,200 وات
بزاویة 0 درجة: 52×300 مم / بزاویة میالن 45 درجة نحو جھة الیسار: 40×300 مم

بزاویة میالن 5 درجات نحو الیمین: 40×300 مم
190 مم
 5700

655×430×445 مم
12,6 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن، كیس غبار، حامل، ملزمة عمودیة، مفتاح سداسي، مسطرة بشكل مثلث، بطاریة، شاحن 

LXT منشار میتري انزالقي مركب بدون سلك مزود ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت × 18 فولت

األداة فقط (مع حقیبة حمل) 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

_
DLS714 Z

DJR360

متانة أعلى بفضل آلیة أكثر صالبة لتعلیق القطعة المنزلقة وصفیحة أكثر صالبة

• أقوى منشار ترددي بدون سلك على اإلطالق: فعالیة وحجم عمل مذھل 
• توفر سرعة القطع العالیة وطول الشوط المعدل كفاءة قطع عالیة.

• یقلل تصمیم آلیة عمل العمود المرفقي الشاقولي الجدیدة من انحراف النصلة وتقلل من اھتزاز اآللة.
• توفر بطاریتي آیون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھا القدرة ووقت التشغیل ذاتھ التي تؤمنھا 

  المعدات السلكیة.

المواصفات:-

 LXT منشار قطع ترددي بدون سلك مزود ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت × 18 فولت

األداة فقط (مع حقیبة حمل) 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

_ _

DJR360 Z

التجھیزات المعیاریة: نصالت منشار ترددي 

القدرة 

طول الشوط
عدد أألشواط في الدقیقة (شوط في الدقیقة)

األبعاد (الطول× العرض ×االرتفاع)
الوزن الصافي

األنابیب المعدنیة: 130 مم (5- 8/1 بوصة)
الخشب: 255 مم (10 بوصة)

32 مم (1-4/1 بوصة)
عالي: 0 - 3000 

منخفض: 0 - 2300 
448×115×242 مم (17-8/5 بوصة × 4-2/1 بوصة × -9 2/1 بوصة)

4,0 كغ (8,9 رطل)

قاعدة دورانیة كبیرة

تجمیع الغبار 
بشكل ممتاز

بفضل الھیكل المدمج لسیاج التوجیھ
والسیاج السفلي الذي یجعل السیاج
أكثر صالبة، وھو یؤمن عملیة
قطع عالیة الدقة

یمكن تفعیل القفل
اإلنزالقي بلمسة واحدة 
من خالل إزالة / إدخال 

مسمار القفل

مفتاح لیزر مستقل 
من أجل خط اللیزر

تشغیل قفل الزاویة
المیتریة بسھولة

عملیة قطع عالیة الدقة

مقبض أمامي من أجل تعدیل 
زاویة المیل بسھولة 

وحدة النظام الالسلكي
(شریحة البلوتوث)

رقم الجزء: 198900-7

DLS211 / DLS111 المیزات: النموذجDRS780 / DLS211 / DLS111 نصلة منشار ”إیفیكت“ خاصة بالنموذج

عة
سر

یع
سر

توجیھ عزم الدوران تلقائیا

عالي

في المھمة الخفیفة: وضع سرعة الدوران – عالیة

في المھمة الشاقة: وضع عزم الدوران العالي

عزم الدوران (تحمیل)

اإلیقاف اآللي للنظام الالسلكيتقنیة توجیھ عزم الدوران األوتوماتیكي 
یتم تغیر سرعة القطع تلقائیا وفق ظروف التحمیل 

من أجل الحصول على تشغیل مثالي:
• في الحمل الخفیف: وضع دوران عالي السرعة

• في الحمل الشاق: وضع عزم الدوران العالي

تقوم وظیفة البلوتوث بتشغیل نازع الغبار 
بشكل تلقائي عندما تعمل األداة. كما أن نازع 

الغبار یتوقف من تلقاء نفسھ عندما تكون 
األداة بوضع إعادة الضبط

بفضل تصمیم سكة التوجیھ 
فإّنھ یمكن وضع األداة مقابل الحائط

یؤمن المحرك بدون فرشاة 
قدرة عالیة تمكن من تنفیذ 
عملیة القطع بسرعة تماثل 

منشار میتري مركب انزالقي 
یعمل بالتیار المتناوب.

تتم عملیة القطع بدقة عالیة 
من خالل السیاج الموجھ 

المدمج والسیاج السفلي

سطح سفلي رقیق 
بشكل فعال 

یقلل من مقاومة القطع 
لتوفیر وقت تشغیل أطول

یسمح بإزالة طبقة ممتازة 
مع تقلیل مقاومة القطع تؤمن عملیة قطع نظیفة 

مع جھد قلیل 

جسم منحني فّعال زاویة رأسیة حادة 

نصالت منشار مثالیة

تم صناعة نصالت المنشار ذات كربید التنجستن من سلسلة ”إیفیكت“ 
خصیصا من أجل المناشیر التي تعمل بدون سلك

(عدد الدورات في الدقیقة) رقم الجزء
قطر النصلة 

(مم )
قطر ثقب 

الفتحة
(مم)

الصفیحة
(مم)

زاویة
الخطاف
(درجة)

عدد 
األسنان

الثقب 
(مم)

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 039

3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة 

_

البدیل”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة البدیل”زي“

B-62022

B-64624

B-67234

B-67240

B-67256

B-67262

B-67278

8040 دورة في الدقیقة 

5870 دورة في الدقیقة 

5870 دورة في الدقیقة 

5870 دورة في الدقیقة 

5000 دورة في الدقیقة 

5000 دورة في الدقیقة 

5000 دورة في الدقیقة 

185

260

260

260

305

305

305

1,45

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

1

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

20

30

30

30

30

30

30

24

45

60

80

60

80

100

23

18

10

10

10

10

10



(جاف فقط) (جاف فقط)

DVC265

المواصفات:-

السعة
التشغیل المستمر (دقیقة)

أقصى تدفق للھواء

أقصى شفط محكم
قوة الشفط

مستوى االھتزاز
مستوى ضغط الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي 

حقیبة الغبار الورقیة: 2,0 لتر / حقیبة الغبار القماشیة: 1,5 لتر
(BL1860B مع النموذج) عالي: 40/ منخفض: 75

باستخدام الخرطوم المكتمل 28 - 1,0: 2,0 م3 /دقیقة
باستخدام الخرطوم المكتمل 28 - 1,0: 1,8 م3 /دقیقة

11 كیلو باسكال
مرتفعة / عادیة باستخدام الخرطوم 28 - 1,0: 90 /45 واط
مرتفعة / عادیة باستخدام الخرطوم 28 - 1,5: 85 /45 واط

التشغیل بدون تحمیل: 2,5 م / ثا2 أو أقل
0 دیسبل (A) او أقل

230×152×373 مم 
4,5 كغ

التجھیزات المعیاریة: خرطوم بطول 1,5 م وقطر 28 مم، كف أمامي 22,38، مفصل مطاطي 24، حقیبة ورقیة، 
     وحدة اتصال السلكي (شریحة بلوتوث)

LXT نازع غبار یحمل على الظھر دون سلك  مزود ببطاریتین آیون اللیثیوم 18 فولت × 18 فولت

أحزمة مریحة
تتمیز ھذه األداة بأحزمة الكتف والخصر 

القابلة للتعدیل لتناسب حجم المستخدم 
من اجل الشعور بإجھاد أقل حتى بعد 

التشغیل المستمر لفترة طویلة

البدائل المتاحة

DVC265 ZXU
األداة فقط (مع شریحة بلوتوث) 

( ال تتضمن بطاریة / شاحن او حقیبة حمل)
- -

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

DVC261

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: خرطوم بطول 1 م وقطر 28 مم، فوھة لألرض، خرطوم، نطاق خرطوم، مجموعة فوھات، 
     مجموعة أنبوب تلسكوبي، أنبوب منحني، حقیبة غبار

مكنسة كھربائیة محمولة على الظھر تعمل ببطاریتین آیون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھا.
• زیادة قوة الشفط إلى 105 واط من أجل التنظیف بحرفیة 

• یسمح المحرك بدون فرش بتدفق أعظمي للھواء 2,3 م3 / دقیقة / ضغط أعظمي للقسم 
  المحكم اإلغالق 11 كیلو باسكال وزمن تشغیل أطول للعمل مع بعضھما البعض

• تسمح وظیفة وضع الذاكرة بالتشغیل بنفس قوة الشفط التي تم إیقاف التشغیل عندھا سابقاً
• توفیر ما یصل إلى 140 دقیقة من وقت التشغیل باستخدام BL1860B باإلعدادات العادیة

LXT مكنسة شفاطة ھوائیة تحمل على الظھر دون سلك مزودة ببطاریتین آیون اللیثیوم 18 فولت × 18 فولت

أحزمة مریحة
تتمیز ھذه األداة بأحزمة الكتف والخصر 

القابلة للتعدیل لتناسب حجم المستخدم 
من اجل الشعور بإجھاد أقل حتى بعد 

التشغیل المستمر لفترة طویلة

البدائل المتاحة

DVC261 ZX11
( ال تتضمن بطاریة / شاحن او حقیبة حمل) - -

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

قادر على التقاط الجسیمات 
الصغیرة التي یتراوح حجمھا 

بین 0,3 - 1 مم بنسبة %99,97 

السعة
التشغیل المستمر (دقیقة)

أقصى تدفق للھواء

أقصى شفط محكم
قوة الشفط

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي 

حقیبة الغبار الورقیة: 2,0 لتر / حقیبة الغبار القماشیة: 1,5 لتر
(BL1860B مع) عالي: 40/ منخفض: 75

باستخدام الخرطوم المكتمل 38 - 1,5: 2,3 م3 /دقیقة
باستخدام الخرطوم المكتمل 28 - 1,0: 2,0 م3 /دقیقة
باستخدام الخرطوم المكتمل 28 - 1,0: 1,8 م3 /دقیقة

11 كیلو باسكال
الحد األعظمي/ مرتفعة / عادیة باستخدام الخرطوم 38 - 1,5 :105 /55/ 30 واط

الحد األعظمي/ مرتفعة / عادیة باستخدام الخرطوم 28 - 1,0 :45 /25 واط
الحد األعظمي / مرتفعة / عادیة باستخدام الخرطوم 28 - 1,5 :85 /45/ 25 واط

230×152×373 مم 
4,5 كغ

HEPA فلتر
یستعمل كفلتر رئیسي اللتقاط الجسیمات 

الصغیرة جدا بشكل فعال
HEPA فلتر

یستعمل كفلتر رئیسي اللتقاط 
الجسیمات الصغیرة جدا بشكل فعال

آلیة التحكم من خالل:
• وحدة االتصال الالسلكي (شریحة البلوتوث)

• االختیار بین طورین للطاقة

نازع غبار محمول على الظھر یعمل ببطاریتین أیون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھا.
الخیار األمثل والمناسب للعمل مع المعدات العاملة.

• تشغیل نظام االتصال الالسلكي تلقائیا واالتصال مع األداة العاملة باستخدام تقنیة البلوتوث
• زیادة قوة الشفط إلى 90 واط من أجل تجمیع الغبار بشكل أفضل

• یسمح المحرك بدون فرش بتدفق أعظمي للھواء 2,0 م3 / دقیقة / ضغط أعظمي للقسم 
  المحكم اإلغالق 11 كیلو باسكال وزمن تشغیل أطول للعمل مع بعضھما البعض

• تسمح وظیفة وضع الذاكرة بالتشغیل بنفس قوة الشفط التي تم إیقاف التشغیل عندھا سابقاً
أنبوب من األلمنیوم • توفیر ما یصل إلى 75 دقیقة من وقت التشغیل باستخدام BL1860B باإلعدادات العادیة 

مع نظام إقفال
یسمح بالتنظیف 

في المساحات الضیقة 
مثل المناطق تحت األثاث

مم590~942

آلیة التحكم باستخدام 
• ضوء العمل في 

 “LED” األماكن المظلمة  
• االختیار بین ثالث أطوار للطاقة

كشط وشفط الشعر / 
الحطام على السجاد

فرشاة إزالة الشعر

خرطوم مسطح واسع رقیق 

جدیدجدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 040

قادر على التقاط الجسیمات 
الصغیرة التي یتراوح حجمھا 

بین 0,3 - 1 مم بنسبة %99,97 



DVC860L

LXT مكنسة كھربائیة بسلك + بدون سلك مزودة ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت × 18 فولت

مكنسة كھربائیة بدون سلك وسلكیة تعمل بالتیار المتناوب واثنتین بطاریات 
أیون اللیثیوم 18 فولت.

المواصفات:- 

• فلتر قماشي: من أجل التنظیف بالشفط الرطب والجاف
• التیار المتناوب: مقدار الطاقة الكھربائیة 1050 واط

السعة 
االستخدام المستمر (دقیقة) 

أقصى تدفق للھواء
أقصى شفط محكم
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

غبار: 6/8 لتر
(BL1850B x2 مع محرك) 65 دقیقة

تیار متناوب/ تیار مستمر: 3,6/ 2,1 م3 / دقیقة
تیار متناوب/ تیار مستمر: 24/ 9 كیلو باسكال

2,5 م / ثا2 أو أقل
75 دیسبل (A) أو أقل
366×334×368 مم

8,6 كغ

التجھیزات المعیاریة: خرطوم كامل بقطر 28 مم، أنبوب مستقیم أنبوب منحني، مجموعة فوھات، مجموعة حقائب بولي

 

عداد شحن مزدوج 
للبطاریة 

التحكم بقوة الشفط صندوق تخزین قابل للنقل
متغیرعن طریق قرص

تخزین األنبوب على األداة

مقیاس شحن 
مزدوج للبطاریة

التحكم بقوة الشفط صندوق تخزین قابل للنقل
المتغیرة عن طریق 

قرص

تخزین األنبوب على األداة

أداة فرملة العجلة

• یسمح بالتبدیل بین وضعیة التشغیل / اإلیقاف بسھولة
• تعمل الوظائف فقط عندما یكون مفتاح الطاقة الرئیسي

  على وضعیة التشغیل لمنع التشغیل المفاجئ خالل النقل 
  وغیر ذلك

مفتاح تشغیل – إیقاف كبیر

البدائل المتاحة

DVC860LZ
األداة فقط ( ال تتضمن بطاریة / شاحن او حقیبة حمل)

البدیل ”زي“

تیار متناوب

 3,6 م3 / دقیقة
أقصى تدفق للھواء

24 كیلو باسكال
أقصى شفط محكم

(مع محرك بقوة 1,050 واط وخرطوم 38 – 25)

تیار مستمر

 2,1 م3 / دقیقة
أقصى تدفق للھواء

9 كیلو باسكال
أقصى شفط محكم

(باستخدام اثنتین من البطاریات، BL1850B، وضع قوة الشفط: 5، الخرطوم 38 - 25)

DVC864L

مكنسة شفاطة ھوائیة مزودة ببطاریتین آیون اللیثیوم 18 فولت ×18 فولت LXT مع وظیفة نظام االتصال الالسلكي األوتوماتیكي

مكنسة كھربائیة بدون سلك مع وظیفة نظام االتصال الالسلكي األوتوماتیكي ومحرك 
بدون فرشاة وتعمل من خالل اثنتین من بطاریات آیون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھا.

المواصفات:- 

السعة 
االستخدام المستمر (دقیقة) 

قوة الشفط
أقصى تدفق للھواء
أقصى شفط محكم
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

غبار: 8 لتر
(BL1850B x2 مع) 40 دقیقة

عالیة: 90 واط 
2,1 م3 / دقیقة 

9,8 كیلو باسكال
2,5 م / ثا2 أو أقل 

70 دیسبل (A) أو أقل
366×334×368 مم

8,4 كغ

التجھیزات المعیاریة: خرطوم كامل بطول 3,5 م وقطر 28 مم، أكمام أمامیة 24، 38، 22، مجموعة حقائب بولي

 

البدائل المتاحة

DVC864LZ
األداة فقط ( ال تتضمن بطاریة / شاحن او حقیبة حمل)

البدیل ”زي“

م3 / دقیقة2,1
أقصى تدفق للھواء

9,8 كیلو باسكال 
أقصى شفط محكم

(باستخدام اثنتین من البطاریات، BL1850B، وضع قوة الشفط: 5، الخرطوم 25-38)

نظام االتصال الالسلكي األوتوماتیكي لتوصیل 
المكنسة الكھربائیة مع األداة العاملة عن طریق البلوتوث

(جاف فقط)

(رطب وجاف)

اضبط مفتاح تشغیل وضع 
االستعداد في نازع الغبار على 

الوضعیة ”األوتوماتیكیة“ 

1 اضغط على زر تنشیط وظیفة االتصال 
الالسلكي الموجود على نازع الغبار 
لمدة ۳ ثواٍن حتى یومض مصباح تنشیط 
وظیفة االتصال الالسلكي باللون األخضر

2

ثم اضغط على زر تنشیط
وظیفة االتصال الالسلكي
في األداة

3

وحدة االتصال الالسلكي (شریحة البلوتوث)

شریحة بلوتوث مدمجة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 041

• یسمح بالتبدیل بین وضعیة التشغیل / اإلیقاف بسھولة
• تعمل الوظائف فقط عندما یكون مفتاح الطاقة الرئیسي

  على وضعیة التشغیل لمنع التشغیل المفاجئ خالل النقل 
  وغیر ذلك

مفتاح تشغیل – إیقاف كبیر

لف مریح للحبلأداة فرملة العجلة



18V Lithium-ion

 18 فولت × 2

بیر/ ساعة، 4,0 أمبیر/ ساعة
5 أم

,0 ،
اعة

/ س
بیر

 أم
6,

0

بیر/ ساعة، 1,5 أمبیر/ ساعة
2 أم

,0 ،
اعة

/ س
بیر

3 أم
,0

عربة ید

منفاخ

 دباسة
مسامیر براد

مدفع جلفطة

منشار جنزیر

مكنسة

آلة لصنع القھوة

رجاج 
خرسانة

أداة قطع

مكنسة إعصاریة

 منشار الحائط
الجاف

مروحة

جاكیت مزودة بمروحة

سترة مزودة بمروحة

 دباسة
تشطیبات

مقص عشب

أداة تقلیم عشب

جاكیت حراریة
سترة حراریة

أداة تقلیم حواف

منشار رجاج

 مكبر صوت للعمل في الموقع

LED مصباح إضاءة
 أثناء العمل

دباسة

مسحاج

 أداة وصل ودمج األلواح

أداة ربط حدید
 التسلیح

مسدس برشام

كباسة

اداة تقلیم أضالع وأغصان

أداة تقلیم

مضخة شفط

رادیو مع مصباح إضاءة

 رادیو السلكي للعمل في الموقع

 LED كشاف ضوئي

 كشاف ضوئي
قابل للشحن

مكنسة آلیة (روبوت) مكنسة كھربائیة محمولة

مكنسة كھربائیة

مكنسة كھربائیة
 محمولة على الظھر

 مطرقة متعددة
األغراض

منشار ترددي

مفتاح قص

منشار میتري 
مركب انزالقي مطرقة دورانیة



18V Lithium-ion

 18 فولت × 2

بیر/ ساعة، 4,0 أمبیر/ ساعة
5 أم

,0 ،
اعة

/ س
بیر

 أم
6,

0

بیر/ ساعة، 1,5 أمبیر/ ساعة
2 أم

,0 ،
اعة

/ س
بیر

3 أم
,0

270+
من المعدات

قد یختلف توفر المنتج حسب البلد أو المنطقة.

وسع تشكیلة بطاریات اللیثیوم الخاص بك

مدقة صدم
4 أوضاع

مثقب زاویة

جالخة زوایا

 مدقة صدم زاویة

مفتاح ربط تصادمي زاویة

مفك براغي 
ذاتي التغذیة

منشار دائري

مطرقة متعددة 
الوظائف

منشار متري مركب

جالخة قوالب

مثقب دق

 منشار الحائط
الجاف

مثقب مدقة 
وطرق

مدقة صدم

مفتاح ربط تصادمي

منشار رجاج

قطاعة معدن

 مقص معدن

خالط

أداة متعددة األغراض

قاضمة

مدقة بنبض الزیت

منشار نصلة 
محمول

أداة صقل 
مداریة عشوائیة

أداة صنفرة مداریة عشوائیة

منشار ترددي

مطرقة دورانیة

مثقب دق

منشار میتري 
مركب انزالقي

قطاعة قضبان فوالذیة مقص مستقیم

 قطاعة قضبان
مسننة

مقص تقلیم

جالخ زوایا

مثقب زاویة

مكنسة كھربائیة
 محمولة على الظھر

منفاخ

منشار جنزیر

منشار دائري

منشار بقبضة خلفیة

 أداة تقلیم
عشب

أداة تقلیم 
حواف 

الشجیرات

 جزازة عشب

 رأس ذو قدرة عالیة
متعدد الوظائف

 منشار قطع
غاطس

مكنسة كھربائیة

 أداة قطع
محمولة



--

(SDS-PLUS مجھز من أجل لقم) 18 مم DHR182
LXT مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت DX05 مطرقة متعددة األغراض بدون سلك مع نظام نزع الغبار

التجھیزات المعیاریة: كأس الغبار، قبضة جانبیة، مقیاس العمق. (ال یأتي مع األداة لقمة)

المواصفات:-
قدرة التأثیر بالصدم 

القدرة
عدد الضربات بالدقیقة 
السرعة بدون تحمیل 

مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

1,7 جول
الخرسانة: 18 مم / الفوالذ: 13 مم / الخشب: 24 مم

0 - 5000 ضربة بالدقیقة
0 - 1350 دورة بالدقیقة

الثقب التصادمي داخل الخرسانة: 11,0 م/ ثا2
الثقب في المعادن: 2,5 م/ ثا2 او أقل

(A) 89 دیسبل
(A) 100 دیسبل

301×82×285 مم
3,6 كغ (مع نازع الغبار)

األداة فقط (مع حقیبة ماكباك + شریحة بلوتوث)
(ال تتضمن بطاریة / شاحن)

البدائل المتاحة

DHR182 ZWJU

البدیل ”زي“ 

جدید

1,7

المطرقة متعددة األغراض األخف وزنا والمزودة 
بنظام تجمیع الغبار 

• مدمجة وخفیفة الوزن لتقلیل شعور المستخدم بالتعب

(SDS-PLUS مجھز من أجل لقم) 20 مم DHR202

LXT مطرقة متعددة األغراض بدون سلك مزودة ببطاریة آیون اللیثیوم 18 فولت

كفاءة عالیة بالتشغیل من خالل عزم دوران عالي.
• االختیار بین 3 أوضاع تشغیل - الطرق، الطرق مع الدوران والدوران.

• تركیبة المفصل المطاطیة الفریدة من نوعھا تمنع انتقال االھتزاز.
• یعمل محدد عزم الدوران على إیقاف اآللة عندما تصدم لقمة الثقب باألشیاء القاسیة.

• ضوء LED للعمل في األماكن المظلمة مع وظیفة العمل بعد غروب الشمس.
• قبضة طریة مغلفة بالمطاط تؤمن المزید من التحكم والراحة. 

(SDS-Plus مجھز من أجل لقم) 24 مم DHR242

LXT مطرقة متعددة األغراض بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

یوفر المحرك بدون فرش الذي یعمل بالتیار المتناوب طاقة إنتاجیة أعلى.
• القدرة على المناورة العالیة والتي تم تحقیقھا من خالل قبضة بنفس االتجاه ونقطة الثقل المثالیة 

  بالقرب من المقبض لدفع اآللة بسھولة .
• االختیار بین 3 أوضاع تشغیل - الطرق، الطرق مع الدوران، الدوران.

• تركیبة المفصل المطاطیة الفریدة من نوعھا تمنع انتقال االھتزاز.
• یمكن وصلھ مع نظام نزع الغبار DX01 رقم الجزء: 1-195897 (اختیاري).

441

التجھیزات المعیاریة: مقیاس العمق، قبضة جانبیة. (ال یأتي مع األداة لقمة)

المواصفات:-
قدرة الصدم 

القدرة

عدد الضربات بالدقیقة
السرعة بدون تحمیل

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

1,9 جول
الخرسانة: 20 مم

الفوالذ: 13 مم
الخشب: 26 مم

0 - 4000 ضربة بالدقیقة
0 - 1100 دورة بالدقیقة

358×84×259 مم
4,0 كغ

التجھیزات المعیاریة: مقیاس العمق، قبضة جانبیة. (ال یأتي مع األداة لقمة)

المواصفات:-
قوة الصدم 

السعة 
عدد الضربات بالدقیقة

السرعة بدون تحمیل (دورة بالدقیقة)
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

2,0 جول
الخرسانة: 24 مم/ الفوالذ: 13 مم / الخشب: 27 مم

4700 - 0
950 - 0

90 دیسبل (أ)
101 دیسبل (أ)

الثقب التصادمي داخل الخرسانة: 13,5 م/ ثا2
الحفر: 10,5 متر/ ثانیة مربعة / الثقب: 3,5 م/ ثا2 

328×85×213 مم
3,8 كغ

2,01,9

5,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

DHR242 Z
ال تتضمن بطاریتین / شاحن/ 

حقیبة حمل

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DHR242 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ 

صندوق ربط ماكباك

DHR242 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ 

صندوق ربط ماكباك

6,0 أمبیر/ ساعة

DHR242 RGJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ 

صندوق ماكباك

البدائل المتاحة

DHR202 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن/ حقیبة حمل)

DHR202 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ صندوق ماكباك

DHR202 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ صندوق ماكباك

مم 165

أقصى طول للقمة

DX05 مع

وحدة اتصال ال سلكي
(شریحة بلوتوث)

Auto-start Wireless System
مجھزة بتقنیة منع االھتزاز 
(AVT) ومیزات لتحقیق أفضل 
توازن من ناحیة تقلیل االھتزاز 
والوزن الخفیف في نفس الوقت.

یسقط الغبار من الفلتر من خال تدویر القرص

محرك BL (بون فرش)
مع قدرة عالیة نسبة
إلى الوزن والحجم

آلیة تنظیف الفلتر

طرق
مع

الدوران

3
طرق دوران

أوضاع

(نظام نزع الغبار DX05 رقم الجزء 199658-1)

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 044

جول

طرق
مع

الدوران

3
طرق دوران

أوضاع

البدیل ”زي“  3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة

جول

طرق
مع

الدوران

3
طرق دوران

أوضاع

جول

3,0 أمبیر/ ساعة5,0 أمبیر/ ساعة



 (SDS-Plus مجھزة لتركیب لقم) 17مم DHR171

 LXT مطرقة دورانیة دون سلك مزودة ببطاریة أیوم اللیثیوم 18 فولت

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس العمق (ال یأتي مع ھذه األداة لقم)

المواصفات:- 

قدرة التأثیر
السعة

عدد الضربات في الدقیقة
السرعة دون حمل (سرعة الدوران في الدقیقة)

مستوى االھتزاز

مستوى الضغط الصوتي
مستوى قدرة الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

1,2 جول
الخرسانة: 17 مم / الفوالذ: 10 مم / الخشب: 13 مم

4800 - 0
680 - 0

التثقیب بالطرق في الخرسانة: 9,0 متر/ثانیة مربعة
التثقیب في المعدن: 2,5 متر/ثانیة مربعة أو أقل

86 دیسیبل (أ)
97 دیسیبل (أ)

273×86×211 مم
2,8 كیلوغرام 

 5,0 أمبیر/ ساعة

-

البدائل المتاحة 

DHR171 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل) 
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ 

صندوق ماكباك یمكن ربطھ ببعضھ البعض

DHR171 RFJ

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

1,2

تصمیم مدمج للغایة وخیف الوزن 
لزیادة قدرتھا على المناورة 

محرك دون فرش یوفر سرعة دوران من 0 - 680 دورة في الدقیقة،   •
  وعدد ضربات 0 - 4800 في الدقیقة، وقدرة تأثیر بمقدار 1,2 جول من أجل تثقیب أسرع
مبیت ذو تصمیم ماص لالھتزاز مع قبضة مریحة من المطاط الطري من أجل امتصاص   •

  االھتزاز والعمل براحة 
محرك دون فرش یمتاز بقدرة كبیرة مقارنًة مع حجمھ ووزنھ   •

مم مم273

قابض لقم قابل لالنزالق بلمسة
واحدة لسھولة تغییر اللقمة

ضوء LED أثناء العمل 

مبیت ماص لالھتزاز
یقلل اھتزاز الید

الجزء الرجاج مقطع المقبض

مركز
الجاذبیة

تصمیم متوازن بشكل جید
مقبض مدمج الشكل

یخفف اإلجھاد والتعب عن الید

طرق
مع

الدوران

2
Hammeringدوران

أوضاع

مخطط للمقارنة بین المطرقة الدورانیة الالسلكیة والمطرقة المتعددة األغراض

حجم مضغوط وخفیف الوزن

ل 
جو

فع
رت

م
ض

خف
 من

صغیركبیر 

DHR202 
(SDS-PLUS)

HR166D (SDS-PLUS)
DHR171 (SDS-PLUS)

مدمج 
DHR263 
(SDS-PLUS)

DHR400 (SDS-MAX)

11,4 جول
40 مم

8,1 كغ
DHR83 / 81 / 280 (SDS-PLUS)

DHR242
(SDS-PLUS)

DHR182
(SDS-PLUS)

DHR283 ONLY

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 045

جول

3,2 جول
28 مم

4,9 -5,1 كغ

3 جول
26 مم

5,1 كغ

1,9 جول
20 مم

4 كغ

2,0 جول
24 مم

3,8 كغ

1,8 جول
24 مم

3,6 كغ
1,2 جول

17 مم

1,1 جول2,8 كغ
16 مم

2,4 كغ



DDF484 13 مم 

 LXT مثقب مدقة دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

محرك دون فرش قوي وتصمیم مدمج ومریح 
• یوفر مزیداً من التثقیب وسرعة التحریك والتثبیت 

• غطاء مبیت للتروس من األلمنیوم یخلق انطباعا بالصالبة والفخامة 
• سرعتین متغیرتین من أجل مجموعة واسعة من استخدامات التثقیب والتثبیت

• ضوء LED مزدوج بوظیفة اإلضاءة قبل الشروق وبعد الغروب یوفر إنارة جیدة في منطقة العمل 

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، مشبك حزام 

المواصفات: - 

السعة 
سعة قابض اللقمة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
عزم التثبیت األقصى

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الفوالذ/ الخشب: 13/ 38 مم
1,5 - 13 مم

العالیة/ المنخفضة: 0 - 2000/ 0 - 500
القاسي/ اللین: 30/54 نیوتن متر

172×79×261 مم
1,8 كغ 

5,0 أمبیر/ ساعة 

DHP484 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ 

صندوق ربط ماكباك 

البدائل المتاحة 

DHP484 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل) 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DHP484 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ 

صندوق ربط ماكباك 

DDF483 13 مم 

 LXT مثقب مدقة دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

تصمیم جدید مدمج ومریح یبلغ طولھ 162 مم فقط 
وخفیف الوزن لتقلیل إجھاد المشغل

• محرك بدون فرش یوفر قدرة أكبر وطاقة إنتاجیة أعلى 
• سرعتین متغیرتین من أجل مجموعة واسعة من استخدامات التثقیب والتثبیت

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، مشبك حزام 

المواصفات: - 

السعة 
سعة قابض اللقمة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
عزم التثبیت األقصى

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الفوالذ / الخشب: 13/ 36 مم 
1,5 - 13 مم

العالیة/ المنخفضة: 0 - 1700/ 0 - 500
القاسي/ اللین: 23/40 نیوتن متر 

162×79×247 مم 
1,6 كغ 

20

5,0 أمبیر/ ساعة 

DHP483 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد 

صندوق ربط ماكباك 

البدائل المتاحة 

DHP483 Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل) 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DHP483 RFJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد 

صندوق ربط ماكباك 

DDF481 13 مم

 LXT مثقب مدقة بدون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

محرك كبیر دون فرش تم تطویره حدیثاً یوفر قدرة أكبر 
وطاقة إنتاجیة أعلى. 

• عزم الدوران األقصى: 125 نیوتن متر (1090 بوصة - رطل) 
• حجم مضغوط بطول كلي قدره 208 مم (8-8/1 بوصة)

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، قبضة جانبیة 

المواصفات:- 

السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

عزم التثبیت األقصى 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 76 مم (3 بوصة) 

العالیة: 0 - 2100 
المنخفضة: 0 - 550 

القاسي/ اللین: 115/ 60 نیوتن متر
205×79×249 مم

3 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

DDF481 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / 

صندوق ربط ماكباك 

البدائل المتاحة 

DDF481 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل)

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 

DDF481 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ 

صندوق ربط ماكباك 

DDF451 13 مم

 LXT مثقب مدقة دون سلك مزود ببطاریة أیوم اللیثیوم 18 فولت

محرك بأربعة أقطاب أساسیة لتوفیر القدرة وخفة الوزن والحجم المضغوط.
• بمیة جسم صلب مع مبیت من األلومنیوم للتروس.

• نظام مفتاح تبدیل للتبدیل بسرعة بین أوضاع التشغیل.
• قبضة بأفضل شكل مریح ومناسب للید. 

• ضوء LED مزدوج مع وظیفة اإلضاءة بعد الغروب. 
• قبضة جانبیة مطاطیة مضادة لالنزالق. 

436

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، تركیب قبضة. 

المواصفات:-

السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

عزم التثبیت األقصى 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 65 مم (2 - 16/9 بوصة)   
األولى: 0 - 300، الثانیة: 0 - 600، 

الثالثة: 0 - 1,700  
القاسي/ اللین: 40/80 نیوتن متر 

238×78×257 مم
2,6 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

األداة فقط 
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل) 

DDF451 Z

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 

DDF451 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد صندوق ربط ماكباك 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 046

البدائل المتاحة 



DDF456 13 مم

 LXT مثقب مدقة دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

قدرة عالیة وخفة في الوزن 
• محرك بأربع أقطاب مدمج وخفیف الوزن یوفر قدرة عالیة 

• ترس ناقل حركة میكانیكي بسرعتین 
• قابض لقمة لھ كم مفرد دون مفتاح یتیح تركیب أو نزع اللقمة بسھولة وباستخدام ید واحدة 

• تضمن بنیة التروس المعدنیة كفاءة ومتانة عالیة في نقل الحركة 
• ضوء LED مع وظیفة اإلضاءة بعد الغروب 

440

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-) 2 -45، مشبك حزام 

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

--

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 

DDF456 RFE
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ 

حقیبة حمل بالستیكیة.

DDF482 13 مم

 LXT مثقب مدقة دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

 DDF456 تم تطویر ھذه األداة لتكون خلفاً للنموذج الحالي
• سرعة دوران عالیة: 1900 دورة في الدقیقة (العالیة) و600 دورة في الدقیقة (المنخفضة) 

• تصمیم مدمج خفیف الوزن 
• مقبض بتصمیم جدید مریح 

• ضوء LED مزدوج إلضاءة مكان العمل

440

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-) 2 -45، مشبك حزام 

5,0 أمبیر/ ساعة 

DDF482 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد 

صندوق ربط ماكباك 

DDF482 Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل) 

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 

DDF482 RFJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد 

صندوق ربط ماكباك 

المواصفات:- المواصفات:- 

 LXT مخطط مقارنة مثقب المدقة الالسلكي الذي یعمل ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

مجال جید 

مجال أفضل 

80 نیوتن متر

62 نیوتن متر

40 نیوتن متر

DDF481 DDF451 DDF483DDF456DDF482

120

100

80

60

40

20

50 نیوتن متر

115 نیوتن متر

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
العالیة: 0 - 2100
 المنخفضة: 0 - 550
3 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
العالیة: 0 - 1700
 المنخفضة: 0 - 500
 1,6 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
األولى: 0 - 300
الثانیة: 0 - 600
الثالثة: 0 - 1700
2,6 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
العالیة: 0 - 1900
المنخفضة: 0 - 600
1,8 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
العالیة: 0 - 1500
 المنخفضة: 0 - 400
 1,8 كغ

DDF484

54 نیوتن متر

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
 العالیة: 0 - 2000
 المنخفضة: 0 - 500
 1,8 كغ

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 047

السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

عزم التثبیت األقصى 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الفوالذ: 13 مم 
الخشب: 38 مم 

العالیة: 0 - 1900  
المنخفضة: 0 - 600 

القاسي/ اللین: 62/ 36 نیوتن متر 
185×79×232 مم

1,8 كغ 

السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

عزم التثبیت األقصى 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الفوالذ: 13 مم 
الخشب: 38 مم 

العالیة: 0 - 1500  
المنخفضة: 0 - 400 

القاسي/ اللین: 50/ 36 نیوتن متر 
192×79×251 مم

1,8 كغ 



-

DHP481 13 مم 

LXT مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

محرك كبیر دون فرش تم تطویره حدیثاً یوفر قدرة عالیة 
وطاقة إنتاجیة كبیرة.

• یتمیز بأعلى عزم دوران في ھذا القطاع من الصناعة. 
• حجم مضغوط بطول إجمالي قدره 205 مم. 

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، قبضة جانبیة، مشبك حزام

المواصفات:- 

السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

عزم التثبیت األقصى
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ: 13 مم / الخشب: 76 مم
البناء: 16 مم 

العالیة: 0 - 31500 / المنخفضة: 0 - 8250
العالیة: 0 - 2100 /   المنخفضة: 0 - 550 

القاسي/ اللین: 115/ 60 نیوتن متر 
205×79×249 مم

3,0 كغ 

5,0 أمبیر/ ساعة 

DHP481 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق ربط ماكباك 

البدائل المتاحة 

DHP481 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل) 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DHP481 RFJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق ربط ماكباك 

 مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك
DHP481

Cordless Driver Drill

 115 نیوتن متر :
 أقصى عزم تثبیت

440 DHP451 13 مم 

LXT مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

محرك بأربعة أقطاب أساسیة 
• بنیة جسم صلب مع مبیت من األلمنیوم للتروس.

• قبضة ذات شكل مریح ومناسب.
• ضوء LED مزدوج مع وظیفة اإلضاءة بعد الغروب. 

• قبضة جانبیة ماطیة مضادة لالنزالق. 

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، تركیب قبضة.

السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

عزم التثبیت األقصى
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ: 13 مم 
الخشب: 65 مم 

البناء: 16 مم 
الثالثة: 0 - 25500   الثانیة: 0 - 9000 األولى: 0 - 4500 

الثالثة: 0 - 1700     الثانیة: 0 - 600    األولى: 0 - 300
القاسي/ اللین: 80/ 40 نیوتن متر 

250×78×257 مم 
2,9 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

DHP451 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر ساعة 

DHP451 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق ربط ماكباك 

DHP484 13 مم 

محرك قوي دون فرش وتصمیم مدمج مریح 
• یوفر مزیداُ من سرعة الحفر والدق واإلحكام 

• غطاء مبیت للتروس من األلمنیوم یخلق انطباع بالصالبة والفخامة 
• سرعتین متغیرتین من أجل مجموعة واسعة من استخدامات التثقیب والتثبیت 

• ضوء LED مزدوج مع وظیفة اإلضاءة قبل الشروق وبعد الغروب یوفر إنارة لمنطقة العمل 

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، مشبك حزام

السعة
سعة قابض اللقمة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

عزم التثبیت األقصى
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

البناء/ الفوالذ/ الخشب/: 13/ 13/ 38 مم 
1,5 - 13 مم

العالیة/ المنخفضة: 0 - 30000/ 0 - 7500
العالیة/ المنخفضة: 0 - 2000/ 0 - 500

القاسي/ اللین: 54/ 30 نیوتن متر
182×79×261 مم

1,9 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

DHP484 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DHP484 RFJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندق حمل بالستیكي 

DHP484 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندق حمل بالستیكي 

المواصفات:- المواصفات:- 

LXT مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 048



مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك 
DHP483

مثقب مدقة بحفر بالطرق دون سلك 

غطاء متین من األلمنیوم 
لمبیت التروس

DHP484

54 نیوتن متر 
عزم التثبیت األقصى

40 نیوتن متر 
 عزم التثبیت األقصى

DHP483 13 مم 

تصمیم جدید مدمج إلى حد كبیر یوفر راحة عن االستخدام وبطول 176 مم فقط 
وھو خفیف الوزن من أجل تخفیف التعب واإلجھاد للمستخدم

• محرك دون فرش یوفر قدرة أكبر وطاقة إنتاجیة اعلى 
• سرعتین متغیرتین لمجموعة واسعة من عملیات الحفر والتثبیت 

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، قبضة جانبیة، مشبك حزام

المواصفات:- 

السعة 
سعة قابض اللقمة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

عزم التثبیت األقصى
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ/ الخشب/ البناء: 13/ 36/ 31 مم
1,5 - 13 مم

العالیة/ المنخفضة: 0 - 25500/ 0 - 7500
العالیة/ المنخفضة: 0 - 1700/ 0 - 500 

القاسي/ اللین: 40/ 23 نیوتن متر
176×79×247 مم

1,6 كغ 

20

5,0 أمبیر/ ساعة 

DHP483 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندق ربط ماكباك 

AVAILABLE VARIANTS

DHP483 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DHP483 RFJ
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك 

DHP459 13 مم 

 LXT مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

محرك دون فرش یوفر قدرة أكبر وطاقة إنتاجیة اعلى
• تصمیم مدمج بطول إجمالي یبلغ 192 مم فقط.

• طاقة إنتاج كافیة بشكل كبیر جداً.
• بنیة معدنیة للتروس تضمن متانة عالیة لنقل الحركة. 

• ضوء LED مع وظیفة اإلضاءة بعد الغروب من أجل إنارة منطقة العمل. 

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، قبضة جانبیة، مشبك حزام

المواصفات:- 

السعة 
سعة قابض اللقمة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

عزم التثبیت األقصى
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ/ الخشب/ البناء: 13/ 38/ 13 مم 
1,5 - 13 مم

العالیة/ المنخفضة: 0 - 22500/ 0 - 6000
العالیة/ المنخفضة: 0 - 1500/ 0 - 400 

القاسي/ اللین: 45/ 25 نیوتن متر
192×78×256 مم

1,8 كغ 

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

DHP459 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DHP459 RFJ
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك 

DHP459 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق ربط ماكباك 

 LXT مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

تصمیم نحیف مدمج 
إلى حد كبیر 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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DHP482 13 مم 

 LXT مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

.DHP456 تم تطویره لیكون خلفاً للنموذج الحالي
• تصمیم مدمج بطول إجمالي یبلغ 198 مم لزیادة القدرة على المناورة

• تصمیم خفیف الوزن 
• سرعة عالیة جداً تبلغ 1900 دورة في الدقیقة (العالیة) و600 دورة في الدقیقة (المنخفضة)

• مقبض مریح بتصمیم جدید
• ضوء LED مزدوج مع وظیفة اإلضاءة قبل الشروق وبعد الغروب من أجل إنارة منطقة العمل 

440

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، مشبك حزام

المواصفات:- 

السعة 
سعة قابض اللقمة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

عزم التثبیت األقصى 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ/ الخشب/ البناء: 13/ 38/ 13 مم
1,5 - 13 مم

العالیة/ المنخفضة: 0 - 28500/ 0 - 9000
العالیة/ المنخفضة: 0 - 1900/ 0 - 600

القاسي/ اللین: 62/ 36 نیوتن متر
198×79×249 مم

1,8 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

DHP482 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DHP482 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندق حمل بالستیكي

DHP456 13 مم 

متوافق مع البطاریات التي لھا دارة حمایة. 
• ترس ناقل حركة میكانیكي بسرعتین. 

• یحمي البطاریة من اإلفراط في التفریغ والحرارة العالیة والتیار الشدید. 
• أفضل شكل ممكن للقبضة مناسبة الستخدامات المثقب المدقة. 

• بنیة معدنیة للتروس تضمن متانة عالیة في نقل الحركة. 
• ضوء LED مع وظیفة اإلضاءة بعد الغروب.  

440

التجھیزات المعیاریة: لقمة (+) (-)، مشبك حزام

المواصفات:- 

السعة 
سعة قابض اللقمة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

عزم التثبیت األقصى 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ/ الخشب/ البناء: 13/ 38/ 13 مم 
1,5 - 13 مم

العالیة: 0 - 22500    المنخفضة: 0 - 6000 
العالیة: 0 - 1500      المنخفضة: 0 - 400

القاسي/ اللین: 50/ 36 نیوتن متر 
206×79×251 مم

1,8 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DHP456 RFE
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندق حمل بالستیكي - -

 LXT مثقب مدقة یحفر بالطرق دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

 LXT مخطط مقارنة للمثقب المدقة الالسلكي الذي یحفر بالطرق ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

80 نیوتن متر

62 نیوتن متر

40 نیوتن متر
45 نیوتن متر

DHP481 DHP451 DHP483DHP459DHP456DHP482

120

100

80

60

40

20

50 نیوتن متر

115نیوتن متر

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
العالیة: 0 - 2,100
 المنخفضة: 0 - 550
3 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
 العالیة: 0 - 1,700
 المنخفضة: 0 - 500
 1,6 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
األولى: 0 - 300
الثانیة: 0 - 600
الثالثة: 0 - 1,700
2,6 كغ

54 نیوتن متر

DHP484

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
العالیة: 0 - 2,000
المنخفضة: 0 - 500
1,9 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
 العالیة: 0 - 1,900
 المنخفضة: 0 - 600
 1,8 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
 العالیة: 0 - 1,500
 المنخفضة: 0 - 400
 1,8 كغ

سرعة الدوران
(دورة في الدقیقة)
 العالیة: 0 - 1,500
 المنخفضة: 0 - 400
 1,8 كغ

مجال أفضل

مجال جید 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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DTD170 Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیقة حمل) 

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DTD170 RFJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق ربط ماكباك 

DTD170 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق ربط ماكباك 

DTD170

 LXT مثقب صدم دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

اكثر انضغاطاً مع كفاءة عالیة بفضل المحرك بدون فرش 
• جسم قصیر جداً ومتوازن بشكل جید 

• ضوء LED مزدوج مع وظیفة توھج سابق وتوھج الحق 
• اربعة مراحل الختیار قوة تأثیر الصدم إضافًة إلى الوضع T والوضع المساعد

المواصفات:- 

براغي الماكینة:
المسامیر اللولبیة القیاسیة: 

المسامیر اللولبیة عالیة الشد: 
الخیط الخشن (بالطول):

ساق سداسیة
عدد الطرقات في الدقیقة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
عزم التثبیت األقصى

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام 

M8 - M4 (32/5 بوصة - 16/5 بوصة)
M16 - M5 (16/3 بوصة - 8/5 بوصة)

M14 - M5 (16/3 بوصة - 16/9 بوصة)
22 - 125 مم (8/7 بوصة - 4-8/7 بوصة)

6,35 مم (4/1 بوصة)
األقصى: 0 - 3800/ القاسي: 0 - 3600 / المتوسط: 0 - 2600/ اللین: 0 - 1100 
األقصى: 0 - 3800/ القاسي: 0 - 3200 / المتوسط: 0 - 2100/ اللین: 0 - 1100

175 نیوتن متر
117×79× 236 مم

1,5 كغ 

6 أوضاع للتثبیت والشد في العدید من االستخدامات 

 الوضع المساعد

 الوضع
TEX 

 الوضع
اللین

الوضع
المتوسط

الوضع
 القاسي

الوضع
 األعظمي

 117 مم
أقصر جسم 

DTD154

 LXT مثقب صدم دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

تصمیم مریح مدمج إلى حد كبیر وبطول 117 مم فقط 
• أداء عالي بفضل المحرك الذي تم تطویره حدیثاً بدون فرش ویعمل بالتیار المستمر 

• غطاء من األلمنیوم للمطرقة یخلق انطباعاً من صالبة ومتانة اآللة 
• ضوء LED مزدوج مع وظیفة اإلضاءة قبل الشروق وبعد الغروب من أجل إنارة منطقة العمل 

 T 3 مراحل الختیار قوة التأثیر إضافة إلى وظیفة الوضع •

المواصفات:- 

براغي الماكینة:
المسامیر اللولبیة القیاسیة: 

المسامیر اللولبیة عالیة الشد: 
الخیط الخشن (بالطول):

ساق سداسیة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)

عدد الطرقات في الدقیقة
عزم التثبیت األقصى

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

M8 - M4 (32/5 بوصة - 16/5 بوصة)
M16 - M5 (16/3 بوصة - 8/5 بوصة)

M14 - M5 (16/3 بوصة - 16/9 بوصة)
22 - 125 مم (8/7 بوصة - 4-8/7 بوصة)

6,35 مم (4/1 بوصة) 
1100-0 / 2100-0 /3600 - 0

1100 - 0 /2600 - 0 /3800 - 0
175 نیوتن متر

117×79× 236 مم
1,5 كغ 

5,0 أمبیر/ ساعة 

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل)

البدائل المتاحة 

DTD154 Z

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DTD154 RFJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك 

DTD154 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك 

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مجال جید

مجال جید جدًا 

مجال أفضل 

DTD153

 LXT مثقب مدقة دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

تصمیم مدمج وخفیف الوزن 
• أداء عالي بفضل المحرك الذي تم تطویره حدیثاً دون فرش والذي یعمل بالتیار المستمر.

• غطاء من األلمنیوم للمطرقة یخلق انطباعا بمتانة وصالبة اآللة 
• ضوء LED مزدوج مع وظیفة قبل الشروق وبعد الغروب إلنارة منطقة العمل 

المواصفات:- 

براغي الماكینة: 
المسامیر اللولبیة القیاسیة:

المسامیر اللولبیة عالیة الشد:
الخیط الخشن (بالطول):

ساق سداسیة
السرعة دون حمل (عدد الدورات في الدقیقة)

عدد الطرقات في الدقیقة
عزم التثبیت األقصى

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

M8 - M4 (32/5 بوصة - 16/5 بوصة)
M16 - M5 (16/3 بوصة - 8/5 بوصة)

M14 - M5 (16/3 بوصة - 16/9 بوصة)
22 - 125 مم (8/7 بوصة - 4-8/7 بوصة)

6,35 مم (4/1 بوصة)
3400 - 0
3600 - 0

175 نیوتن متر
126×79×238 مم

1,6 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن/ حقیبة حمل) 

البدائل المتاحة 

DTD153 Z

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DTD153 RFJ
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك 

DTD153 RTJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك 

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام  التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام 

DTD148

 LXT مثقب صدم دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

أداء عالیة بفضل المحرك الذي تم تصمیمھ حدیثاً دون فرش ویعمل بالتیار المستمر.
• 3 مراحل الختیار قوة التأثیر. 

• تم تحسین مقاومة االتربة والماء. 
• مصباح تحذیر عند انخفاض طاقة البطاریة. 

• قبضة مطاطیة بتصمیم مریح للید توفر مزیداً من الراحة والتحكم. 

المواصفات:- 

براغي الماكینة: 
المسامیر اللولبیة القیاسیة:

المسامیر اللولبیة عالیة الشد:
الخیط الخشن (بالطول):

ساق سداسیة
عدد الطرقات في الدقیقة

السرعة دون حمل (عدد الدورات في الدقیقة)
عزم التثبیت األقصى

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

M8 - M4 (32/5 بوصة - 16/5 بوصة)
M16 - M5 (16/3 بوصة - 8/5 بوصة)

M14 - M5 (16/3 بوصة - 16/9 بوصة)
22 - 125 مم (8/7 بوصة - 4-8/7 بوصة)

6,35 مم (4/1 بوصة)
الثالثة: 0 - 3600 / الثانیة: 0 - 2100 / األولى: 0 - 1100
الثالثة: 0 - 3800 / الثانیة: 0 - 2600 / األولى: 0 - 1100

175 نیوتن متر
119×79×238 مم

1,5 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DTD148 RFJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك 

 LXT مخطط مقارنة لمثقب الصدم دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

DTD170

175 نیوتن متر

1,5 كغ 
117 مم 

DTD154

 175 نیوتن متر

 1,6 كغ
 117 مم

 175 نیوتن متر

 1,6 كغ
 117 مم

6 أوضاع 

 3 أوضاع

DTD148 DTD153

 175 نیوتن متر

 1,6 كغ
 117 مم

 3 أوضاع

 وضع واحد
معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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PNEUMATIC TOOLS

CLEANING

HEAT GUN / LASERS /
GENERATORS

ROUTERING /
PLANING

SANDING /
POLISHING

SAWING

GRINDING

GARDEN TOOLS

HAND TOOLS /
COMBINATION SETS

MULTI TOOL

CUTTING
[CONCRETE/ MASONRY/
METAL]

CONCRETE DRILLING /
DEMOLITION 

DRILLING /
IMPACT DRILLING

FIXING / 
FASTENING

CORDLESS DTP141

LXT مفك تصادمي 4 وضعیات دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

تصمیم یتسم بالمزید من االنضغاط من خالل استخدام محرك كھربائي عدیم الفرش 
وآلیة تعلیق الكترونیة.

• 4 خیارات للتشغیل مع وضعیة البرغي ذاتي الدوران.
• توفر آلیة التعلیق االلكتروني مجال دوران أوسع.

• اختیار أسھل للوضعیة واستمراریة أطول آللیة االختیار.

المواصفات:-
السعة

عدد الضربات في الدقیقة

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

المستوى األقصى لعزم دوران التثبیت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

حدید صلب: 10 مم، خشب: 21 مم، بناء: 8 مم
وضعیة المفك التصادمي (صلب/ متوسط/ طري)

1200 - 0 /2400 - 0 /3200 - 0
وضعیة المثقب المطرقة (مرتفعة/ منخفضة): 0 - 32400/ 0 - 8400 

وضعیة المفك التصادمي (صلب/ متوسط/ طري):
1300 - 0 /2200 - 0 /2700 - 0

وضعیة المثقب (مرتفع/ منتخفض): 0 - 2700/ 0 - 700
وضعیة المثقب المطرقة (مرتفعة/ منخفضة): 0 - 2700/ 0 - 700

وضعیة مفك البراغي (مرتفع/ منخفض): 0 - 1100/ 0 - 300
وضعیة المفك التصادمي: 15 نانو متر

وضعیة المثقب: 22/ 13 نیوتن متر
171×79×250 مم

1,8 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو حقیبة للحمل)

البدائل متاحة

DTP141 Z -

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DTP141 RFJ
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك

Drilling holes in wood and metal
Drill (-2speed) المفك التصادمي (2 سرعة)

تدویر البراغي ذات األقطار الصغیرة

تثبیت عالي السرعة للبراغي بصوامیل 
وبراغي التثبیت اللولبیة

الثقوب الناجمة عن المثقب في الخشب والمعدن
مفك تصادمي (3 سرعات) المثقب (2 سرعة)

الثقوب الناجمة عن المثقب في الخشب 
والمعدن

Driving small diameter screws
Screwdriver (-2speed)

المثقب (2 سرعة)

Pe
rcu
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n-d
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l

Sc
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w
driv

erDrill
2-Speed

Im
pact-driver

مفك النبض الزیتي الالسلكي 
األقصر واألخف وزناً 

على مستوى العالم

135مم

DTS141

LXT مفك صدم بنبض الزیت دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

مدمج إلى حد كبیر وخفیف الوزن وذلك بفضل وحدة الزیت التي تّم تطویرھا حدیثاً 
والمحرك دون فرش

• صوت منخفض جداً بشكل ال یصدق خالل التشغیل، والفضل في ذلك یعود إلى آلیة الضغط 
  باستخدام وحدة زیت بدالً من استخدام المطرقة والسندان.

• الوضعیة ”T“: وضعیة إحكام براغي الحفر الذاتي والبراغي بصوامیل. 
• مع نظام تبرید لوحدة الزیت كفیل باستمراریة التشغیل لفترة طویلة.

المواصفات:-
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

عزم التثبیت األقصى
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي ربط ملولب بدون صمولة: M8 - M4 (32/5 بوصة - 16/5 بوصة)
برغي بصمولة معیاري: M8 - M5 (16/3 بوصة - 16/5 بوصة)
برغي بصمولة عالي القوة: M6 - M5 (16/3 بوصة - 4/1 بوصة)

برغي سن خشن: 22 - 125 مم (8/7 بوصة - 4-7/ 8 بوصة)
قاسي: 0- 2700 متوسط: 0 - 2200، طري: 0 - 1400
قاسي: 0- 3200 متوسط: 0 - 2000 طري: 0 - 1200

40 نیوتن متر
136×79×240 مم

1,2 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو علبة للحمل)

البدائل متاحة

DTS141 Z

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DTS141 RFJ
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك

DTS141 RTJ
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك

باستخدام وحدة زیت تم تطویرھا حدیثاً كآلیة ضغط بدالً من السندان والمطرقة، طرأ انخفاض كبیر 
على ضجیج التشغیل، وذلك بالمقارنة مع ما تكون علیھ الحال مع المفك التصادمي الالسلكي

77 دیسیبلصوت تشغیل منخفض 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام

DTW1001 4/3 بوصة (19 مم)
LXT مفتاح ربط تصادمي دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

أداء ممتاز بنفس قوة نموذج التیار المتناوب مع محرك كھربائي عدیم الفرش 
أدخلت علیھ تحسینات كبیرة.

• ضوء LED مزدوج مع وظیفة إضاءة ما قبل الشروق وما بعد الغروب 
• غالف مطرقة مثبت بشكل آمن باستخدام أربع براغي بصوامیل

• التحكم بالسرعة المتغیرة من خالل زناد
• مفتاح تغییر F/R سھل التشغیل من النوع المزود بزر تشغیل

• أفضل المقابض المتوافرة المریحة أثناء االستخدام

المواصفات:-
سعة التثبیت

مفك مربع
السرعة في حالة عدم وجود حمل (دورة في الدقیقة)

عدد الطرقات في الدقیقة
المستوى األقصى لعزم دوران التثبیت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي بصامولة معیاري: M30 - M12 (2/1 بوصة - 1 - 4/1 بوصة)
برغي بقدرة شد عالیة: M24 - M10 (8/3 بوصة - 1 بوصة)

19 مم (4/3) بوصة
صلب/ متوسط/ طري: 0 - 0/1800 - 0/1000 - 900

صلب/ متوسط/ طري: 0 - 0/2200 - 0/2000 - 1800
1,050 نانو متر

229×91×289 مم
3,7 كجم

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل متاحة

DTW1001 Z
األداة فقط

(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو حقیبة للحمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DTW1001 RTJ
-تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ علبة ربط ماكباك

--

من أجل تخفیض اإلحكام غیر الصحیح، یمكن أن یتم اختیار قوة التأثیر بالصدم عبر األوضاع 
”صلب/ متوسط/ طري“ للمادة موضوع العمل أو اختیار نوع البراغي من خالل ضغط الزر بكل بساطة.

S H S H S H

طريمتوسط صلب

خیار الكتروني من 3 أشواط لقوة التأثیر

أخف بمقدار 4,7 كجم

DTW10011000 نانو متر1050 نانو متر TW1000

أقصر بمقدار 153 مم 

229 مم
382 مم

مدمج وخفیف الوزن

8,4 كجم

3,7 كجم

مفتاح ربط تصادمي السلكي (1 بوصة) مفتاح ربط تصادمي السلكي (4/3 بوصة)

محرك عدیم الفرش بطاقة عالیة 
وآلیة طرق جدیدة

عزم إحكام أقصى بزیادة إضافیة قدره: 1050 نانو متر

DTW450 2/1 بوصة (12,7 مم)
LXT مفتاح ربط تصادمي دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

یوفر عزم تدویر مقداره 440 نیوتن متر لألعمال الصعبة
• السرعة القصوى في حالة عدم التحمیل ھي 1600 دورة في الدقیقة، 2200 طرقة في الدقیقة

• محرك قوي یعمل بالتیار المستمر مع فرش كربونیة قابلة لالستبدال من أجل إصالح 
  وصیانة اقتصادیین

• تصمیم مضغوط وخفیف الوزن بما یوفر المزید من القوة والتحكم
• مفتاح ذراع متأرجح كبیر للمزید من السھولة والراحة في التشغیل

المواصفات:-
قدرات التثبیت

مفك مربع
السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)

عدد الطرقات في الدقیقة
المستوى األقصى لعزم دوران التثبیت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي بصامولة معیاري: M22 - M12 (2/1 بوصة - 8/7 بوصة)
برغي بصامولة عالي الشد: M16 - M12 (2/1 بوصة - 8/5 بوصة)

12,7 مم (2/1) بوصة
1600
2200

440 نیوتن متر
266×82×290 مم

3,4 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل لمتاحة

DTW450 Z
األداة فقط

(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو حقیبة للحمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DTW285 2/1 بوصة (12,7 مم)
 LXT مفتاح ربط تصادمي دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

أداء عالي بفضل المحرك دون فرش
• وضعیة التوقف التلقائي للدوران العكسي توقف الدوران وتطرق في 0,2 ثانیة حین یتم إرخاء 

  المثبت على نحو كاٍف لمنع فقدان البرغي/ العزقة.
• عزم التثبیت األقصى بمقدار 280 نیوتن متر (270 قدم/ رطل).

• تصمیم مدمج بطول إجمالي قصیر قدره 147 مم.
• یمكن اإلشارة إلى الطاقة المتبقیة في البطاریة في 3 مراحل ببساطة من خالل ضغط الزر ذي الصلة.

• اختیار طاقة الضغط االلكتروني ثالثي األشواط. 

المواصفات:-
قدرات التثبیت

مفك مربع
السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)

عدد الطرقات في الدقیقة
المستوى األقصى لعزم دوران التثبیت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي بصامولة معیاري: M20 - M10 (8/3 بوصة - 4/3 بوصة)
برغي بصامولة عالي الشد: M16 - M10 (8/3 بوصة - 8/5 بوصة)

12,7 مم (2/1) بوصة
قاسي/ متوسط/ طري: 0 - 2800/ 0 - 0/2100 - 1600
قاسي/ متوسط/ طري: 0 - 3500/ 0 - 0/2600 - 1800

280 نیوتن متر
147×79×249 مم

1,8 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل متاحة

DTW285 Z
األداة فقط

(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو 
حقیبة للحمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DTW285 RFJ
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ 

صندوق ربط ماكباك

DTW285 RTJ
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ 

صندوق ربط ماكباك

6,0 أمبیر/ ساعة

DTW285 RGJ
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ 

صندوق ربط ماكباك

الملحقات المتخصصة
(DTW1001) لقمة إیرث اوجر لمفتاح ربط تصادمي 4/3 بوصة

القطر 20 مم × الطول 600 مم
القطر 25 مم × الطول 600 مم
القطر 30 مم × الطول 600 مم
القطر 35 مم × الطول 600 مم
القطر 40 مم × الطول 600 مم

مع فتحة 4/3 بوصة ومسمار وحلقة مستدیرة
مع فتحة 4/3 بوصة ومسمار وحلقة مستدیرة
مع فتحة 4/3 بوصة ومسمار وحلقة مستدیرة
مع فتحة 4/3 بوصة ومسمار وحلقة مستدیرة
مع فتحة 4/3 بوصة ومسمار وحلقة مستدیرة

B-54302
B-54318
B-54324
B-54330
B-57576

رقم القطعة:(طقم) التغلیفالقیاسات

ھذه اللقمات الدوارة مناسبة لتركیب الدعامات الخشبیة/ المعدنیة على األرض من أجل تركیب 
الدفیئات أو من أجل األعمال الزراعیة بصفة عامة. عالوًة على ذلك، یمكن استخدام لقمات الثقب 

ھذه لتركیب السیاج في مواقع التخییم وتركیب دعامات التثبیت في مناطق التخییم الصحراوي

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 054



DSC10

 18V LXT - Lithium-ion Cordless Threaded Rod

DSC25

 18V LXT - Lithium-ion Cordless Steel Rod

DTW2511 2/1 بوصة (12,7 مم)
 LXT مفتاح ربط تصادمي دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

تدویر عالي ووزن خفیف بتصمیم مدمج.
• جسم مضغوط یوفر زیادة في مستوى التحكم والقدرة على المناورة.

• ضوء LED مع خاصیتي اإلضاءة قبل الشروق وبعد الغروب. 
• محرك 4 اقطاب بطاقة عالیة وتصمیم مضغوط ووزن خفیف.

• مقبض مصمم لالستخدام المریح مع قبضة طریة مطاطیة توفر المزید من التحكم.
• صّدام مزود بالفوسفور لیتوھج عند حلول الظالم.

المواصفات:-
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)

المستوى األقصى لعزم دوران التثبیت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي بصامولة معیاري: M16 - M10 (8/3 بوصة - 8/5 بوصة)
برغي بصامولة عالي الشد: M14 - M10 (8/3 بوصة - 16/9 بوصة)

مفك مربع: 12,7 مم (2/1) بوصة
3200 - 0
2100 - 0

230 نیوتن متر (2040 بوصة في اللیبرة)
165×79×234 مم

1,5 كجم

430

5.0Aالبدائل المتاحة

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DTW251 RFJ
یشمل بطاریتین وشاحن واحد وحقیبة حمل

DTW190 2/1 بوصة (12,7 مم)
 LXT مفتاح ربط تصادمي دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

مدمج وخیف الوزن.

• یعتبر مثالیاً للسقاالت.
• عزم التثبیت األقصى: 190 نیوتن متر.

• مقبض مصمم لالستخدام السھل والمریح مع قبضة طریة مطاطیة.
• تحكم بالسرعات المتغیرة من خالل زناد.

• یمكنك الحصول على حزام للكتف مع القطة أدوات كملحقات إضافیة اختیاریة.

المواصفات:-
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)

المستوى األقصى لعزم دوران التثبیت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي بصامولة معیاري: M16 - M8 (16/5 بوصة - 8/5 بوصة)
برغي بصامولة عالي الشد: M12 - M8 (16/5 بوصة - 2/1 بوصة)

مفك مربع: 12,7 مم (2/1) بوصة
3000
2300

190 نیوتن متر
176×79×219 مم

1,4 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو حقیبة للحمل)

البدائل المتاحة

DTW190 Z

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DTW190 RFJ
یشمل بطاریتین وشاحن واحد وحقیبة للحمل

--

-

DSC25

 18V LXT - Lithium-ion Cordless Steel Rod

DTW181 2/1 بوصة (12,7 مم)
 LXT مفتاح ربط تصادمي دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

تصمیم یتمیز بأنھ مدمج إلى أبعد حد ومریح بشكل كبیر
• محرك عدیم الفرش یتمیز بفعالیتھ ویوفر عزم تثبیت بمقدار 210 نیوتن متر 

• سرعتین متغیرتین (0 - 1300/ 0 - 2400 دورة في الدقیقة /0 - 2000/ 0 - 3600 طرقة 
  في الدقیقة) بما یوفر تحكم بالتثبیت لمجال واسع من االستخدام

• مثالي للسقاالت
• ضوء LED مزدوج إلنارة منطقة العمل

• تم تصمیم تقنیة الحمایة القصوى لرفع مستوى مقاومة الغبار والماء للتشغیل في الظروف السیئة
• حزام للكتف مع القطة أدوات ضمن الملحقات االختیاریة

وضعیة اإلیقاف التلقائي للدوران العكسي
یتم إیقاف التدویر والطرق حین یتم حل المثبت بشكل كاٍف

المواصفات:-
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)

المستوى األقصى لعزم دوران التثبیت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي بصامولة معیاري: M16 - M8 (16/5 بوصة - 8/5 بوصة)
برغي بصامولة عالي الشد: M12 - M16 (4/1 بوصة - 2/1 بوصة)

مفك مربع: 12.7 مم (2/1) بوصة
قاسي: 0 - 3600/ طري: 0 - 2000
قاسي: 0 - 2400/ طري: 0 - 1300

210 نیوتن متر
151×79×235 مم

1.5 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو حقیبة للحمل)

البدائل المتاحة

DTW181 Z

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DTW181 RTJ
یشمل بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك

جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 055



DUT130 RTE
تشمل بطاریتین/ شاحن واحد وحقیبة معدات

DUT130 Z
األداة فقط

(ال یشمل البطاریة/ الشاحن/ حقیبة النقل)

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DUT130

LXT خالط السلكي مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

خالط السلكي بمحرك عدیم الفرش مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 

المواصفات:-

• ناقل حركة متغیر بسرعتین (0 - 350 و 0 - 1300 دورة في الدقیقة) لمجال واسع من االستخدامات
• زناد بسرعة متغیرة تتیح للمشغل المجال لتعدیل السرعة استناداً إلى المواد أو التطبیق

M14 أو M12 مالئم لدواسات الخالط بقطر یصل إلى 165 مم (6 - 2/1 بوصة) مع سن خشن •

 قطر النصلة
السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

165 مم (6 - 2/1 بوصة)
مرتفع/ منخفض: 0 - 1300/ 0 - 350

مع نصلة خلط: 920×89×231 مم
دون نصلة خلط: 323×89×231 مم

2,8 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصل الخلط، وعمود الدوران، والقبضة، ومفتاح الربط

المواصفات:-

DDA351 10 مم (8/3 بوصة)

LXT مثقب زاویة دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

رأس زاویة مضغوط بارتفاع رأس صغیر.
• محرك أصلي 4 أقطاب بقدرة عالیة وخفیف الوزن وحجم مضغوط.

• ضوء LED بمیزة العمل بعد الغروب.
• قبضة طریة مطاطیة مصممة لالستخدام السھل والمریح.

• مفتاح زناد نوع كبیر سھل التشغیل (مزود بدواسة).
• رأس مخرطة بكم مفرد وبال مفتاح یساعد على التركیب/ الفك السھل للقمة بید واحدة فقط.

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة.

السعة

السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

440

الحدید الصلب: 10 مم (8/3 بوصة)
الخشب: 25 مم (1 بوصة)

800 ،1-0
115×79×362

1,9 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

DDA351 Z
األداة فقط

(ال یشمل أي بطاریة/ شاحن أو علبة نقل) 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DDA351 RFE
یشمل بطاریتین/ شاحن واحد/ علبة نقل بالستیكیة -

 LXT مخطط مقارنة لمفتاح الربط التصادمي الالسلكي المزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

 1050
نیوتن متر

1000  -

750  -

500  -

250  -

DTW1001
4/3 بوصة

DTW285
2/1 بوصة

DTW450
2/1 بوصة

DTW251
2/1 بوصة

DTW181
2/1 بوصة

DTW190
2/1 بوصة

280 نیوتن متر
440 نیوتن متر

230 نیوتن متر 210 نیوتن متر 190 نیوتن متر

القطة معدات وحزام سالمة للكتف (ملحقات اختیاریة)

مجال جید

المجال األفضل

3 وضعیات

3 وضعیات

وضعیة مفردة

وضعیة مفردة 2 وضعیة 2 وضعیة

لتطبیقات األعمال الثقیلة 
ومالئم لمثبتات الحدید 

الصلب، ومھندسي المعدات 
فضالً عن األعمال الھندسیة 

الثقیلة

لتطبیقات األعمال الثقیلة 
ومالئم لمثبتات الحدید 

الصلب، ومھندسي المعدات 
فضالً عن األعمال الھندسیة 

الثقیلة

أداة فعالة للسقاالت 
ومثالیة لتصنیع الحدید 

الصلب وتركیب الحدید 
الصلب أو ألعمال 

المركبات اآللیة

مثالیة لتصنیع الحدید 
الصلب وتركیب الحدید 

الصلب أو ألعمال 
المركبات اآللیة

جھاز مثالي للسقاالت

جدید

یتم توفیر حقیبة المعدات مع النموذج DUT130 RTE فقط

للمزید من المعلومات حول نصل الخلط، 
یرجى االطالع على الصفحة 166

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 056



DFR550 RFE
تشمل بطاریتین/ شاحن واحد / صندوق بالستیكي

DFR550 Z
األداة فقط

(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو حقیبة للحمل)

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

-

DFR550

LXT مفك براغي ذاتي التغذیة مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

صندوق ألمنیوم أكثر متانة

المواصفات:- 

• توفر قاعدة السدادة أداة ضد المیالن للحیلولة دون تأرجح البراغي.
• توفر میزة التعلیق الصامت متانة كبیرة.

• دلیل البراغي مصمم لمنع تداخل شریط البراغي المجمعة.
• مفتاح لعكس اتجاه الدوران قابل للتشغیل بید واحدة.

السعة
قیاس اللقمة

السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد: (الطول × الوزن × االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي الحائط الجاف: 4×25 - 55 مم (32/5 بوصة × 1 بوصة- 2-3/ 16 بوصة)
ساق سداسیة 6,35 ملم (4/1 بوصة)

4000
424×80×238 مم (-16 3/ 4 بوصة × -3 8/1 بوصة × -9 8/3 بوصة)

2,1 كغ

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلیبس واحدة.

440

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

DFS452 Z
األداة فقط

(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DFS452 RFJ
تشمل بطاریتین/ شاحن واحد / صندوق ماكباك یمكن 

ربطھ ببعضھ البعض

DFS452 RTJ
تشمل بطاریتین/ شاحن واحد / صندوق ماكباك یمكن 

ربطھ ببعضھ البعض

DFS452

عالي الفعالیة مقارنة بمفكات البراغي التي تعمل بالتیار المتناوب 

عالي الفعالیة مقارنة بمفكات البراغي التي تعمل بالتیار المتناوب 

المواصفات:- 

• تقنیة التحریك بالدفع في وضعیة القفل، یعمل المحرك عند تعشیق المثبت فقط، ویفید في تخفیض 
  مستوى الضجیج في مكان العمل فضالً عن توفیر طاقة البطاریة 

• محرك دون فرش لتوفیر أداء أفضل
• تم تصمیم تقنیة الحمایة الفائقة (XPT) من أجل تحسین مستوى مقاومة الغبار والماء بھدف 

  التشغیل في الظروف السیئة

السعة

ساق حركیة سداسیة
السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)

مستوى االھتزاز
مستوى ضغط الصوت

األبعاد (الطول × الوزن × االرتفاع)
الوزن الصافي

مفك ذاتي الحفر: 6 مم (4/1 بوصة)
برغي الحائط الجاف (دراي وول): 5 مم (3/ 16 بوصة)

6.35 ملم (4/1 بوصة)
4,000 - 0

فك براغي دون طرق: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل
72 دیسیبل (أ)

251×79×259 مم (10 بوصة × 3-8/1 بوصة × 11-4/1 بوصة)
1,8 كغ

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلیبس واحدة + لقمة توصیل مغنطیسي.

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

DFS250 Z
األداة فقط

(ال تشمل أي بطاریة/ شاحن أو حقیبة للحمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DFS250

 LXT مفك براغي دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

عالي الفعالیة مقارنة بمفكات البراغي التي تعمل بالتیار المتناوب 

المواصفات:-

• عزم تدویر مرتفع على نحو مثالي لتطبیقات األرضیة
• تكنولوجیا التحریك بالدفع في وضعیة القفل، یعمل المحرك عند تعشیق المثبت فقط، 

  ویفید في تخفیض مستوى الضجیج في مكان العمل فضالً عن توفیر طاقة البطاریة
• محرك دون فرش لتوفیر أداء أفضل

السعة

ساق حركیة سداسیة
السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)

مستوى االھتزاز
مستوى ضغط الصوت

األبعاد (الطول × الوزن × االرتفاع)
الوزن الصافي

سن خشن: 4,5×90 مم (16/3 بوصة × 3-2/1 بوصة)
برغي الحائط الجاف: 5 مم (3/ 16 بوصة)

برغي ذاتي الحفر: 6 مم (4/1 بوصة)
6,35 مم (4/1 بوصة)

 2,500 - 0
فك براغي دون طرق: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل

72 دیسیبل (أ)
259×79×259 مم 

1,9 كغ

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلیبس واحدة + لقمة توصیل مغنطیسي.

DRV150 RFJ
یشمل بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق بالستیكي

DRV150 ZJ
األداة فقط (مع صندوق ماكباك)

(ال یشمل بطاریة/ شاحن)

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DRV150

LXT مسدس مسامیر مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

مسدس مسامیر دون سلك مع محرك دون فرش یعمل ببطاریة ایون اللیثیوم 

المواصفات:-

• یثبت مسامیر عمیاء بقطر یتراوح بین 4,8 و 2,4
• ارتفاع مركز الضغط لزیادة مستوى المناورة مقابل الجدار

• میزة حفظ المسمار
• حاویة شفافة لعمود الدوران

• ضوء LED إلنارة منطقة العمل 
• تم تصمیم تقنیة الحمایة القصوى (XPT) لرفع مستوى مقاومة الغبار والماء من أجل التشغیل 

  والعمل في الظروف السیئة

قوة السحب القصوى
طول الشوط

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

10 كیلو نیوتن
25 مم (1 بوصة)

310×80×287 مم
2,2 كغ

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام

جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 057



DSC102 ZJ
األداة + صندوق ماكباك فقط
(ال یشمل البطاریة/ الشاحن)

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

--

DSC102

LXT قطاعة القضبان ذات األسنان اللولبیة بدون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

محرك دون فرش بتصمیم مدمج و طاقة إنتاجیة أكبر 

األكسسوارات (الملحقات)

المواصفات:-

• یوفر الوزن الخفیف سھولة وراحة أكبر في القص العلوي
• ال شرارة ولیس ھناك حاجة للتخلص من الزعانف والحواف الخشنة كما أن ضجیج التشغیل منخفض

• یمكن أن یتم تركیب العزقة بشكل مباشر
LXT یناسب للتشغیل مع بطاریات ایون اللیثیوم 18 فولت و14,4 فولت •

السعة
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الفوالذ: M6 - M10 مم (w3/8 بوصة)
:(W3/8 قیاس العمود) عمود قص فوالذي خیطي

2,5 م/ ثانیة مربعة أو أقل
199×103×308 مم

3,3 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصل قاطع، مسمار لولبي برأس مسدس مجوف، غطاء النصل، مقیاس العمق، مسمار كبس، 
مفتاح ربط سداسي

مقطع محرك مدمج 
بطول إجمالي قدره 

مم177

توازن ممتاز لألداة بما 
یتیح المجال للتشغیل 

بجھد أقل للمعصم.

یمكن من خالل ھذه األداة تنفیذ قص مستقر حتى على األرض

موجھ القضیب

[ 1 ]

W8/3, M10 M8, M6
قیاس القضیب ذو االسنان اللولبیة

ھناك وضعیتان لتوجیھ القضیب.

قیاس القضیب ذو االسنان اللولبیة
[ 2 ]

نصلة قطاعة ذو عمر تخزیني طویل
· متانة عالیة

· نصلة مزدوجة الحواف

M6199086-0فوالذ طري - فوالذ مقاوم للصدأ
M8199084-4فوالذ طري - فوالذ مقاوم للصدأ

M10199082-8فوالذ طري

SC09002890 نصل منشار بأسنان 
 (TCT) كربید التنجستن

سطح قص نظیف
قص خالي من أي حواف خشنة أو زعانف بما یتیح المجال 

لسھولة اإلحكام والتثبیت.

DSC250 ZK
األداة فقط

(ال یشمل البطاریة/ الشاحن أو صندوق النقل)

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

--

DSC250

LXT قطاعة قضبان فوالذیة دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

مثالیة لقص أطراف القضیب اللولبي والقضبان الفوالذیة

االكسسوارات

المواصفات:-

• قص دقیق لألطراف: یمكن قص القضبان الفوالذیة عند قیاس 3,5 مم من زاویة الشبكة في 
  كال االتجاھین، العمودي واألفقي

• یمكن قص القضبان اللولبیة أیضاً عند مسافة قدرھا 3,5 مم من األرض/ السطح
• یكون حجم الضرر الالحق بالقضیب اللولبي أقل، ولذلك یمكن أن یتم تركیب العزقات دون إزالة 

  الحواف الخشنة (الزعانف)
• تساھم تكنولوجیا التوجیھ التلقائي لعزم الدوران ADT في تعدیل السرعة وعزم التدویر خالل 

  التشغیل من أجل الوصول إلى األداء األمثل
• مستوى مرتفع من الطاقة مع محرك دون فرش

قطر النصلة
كفاءة القص

السرعة في حالة عدم التحمیل (دورة في الدقیقة)
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × الوزن × االرتفاع)
الوزن الصافي

110 مم (4 - 5/ 16 بوصة)
القطر: 10- 25 مم (8/3 بوصة - 1 بوصة)

2200
قص القضیب الفوالذي: 2,5 م/ ثانیة مربعة أو أقل

471×137×139 مم
4,0 كغ

التجھیزات المعیاریة: منشار مستدق النصل، كیس للغبار، قبضة جانبیة، مفتاح ربط سداسي

القیاس رقم القطعة: النوع القیاس رقم القطعة:النوع

110 مم

قص حواف ممتاز
3,5 مم من األرض/ السطح

تركیب سلس للعزقة دون الحاجة 
إلزالة الحواف الخشنة (الزعانف)

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 058



DTR180 ZJ
األداة فقط (مع صندوق ماكباك)

(ال تشمل البطاریة/ الشاحن)

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

--

المواصفات:-

سلك الربط
القضبان الفوالذیة الصالحة لالستخدام

مستوى االھتزاز
مستوى ضغط الصوت

األبعاد (الطول × الوزن × االرتفاع)
الوزن الصافي

القطر 0,8 مم
D10×D10 - (D13×2) × (D13×2)

2,5 متر / ثانیة مربعة أو أقل
78 دیسیبل (أ)

304×93×318 مم
2,6 كغ

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي، خطاف

جدید

كفاءة الربط (2 قطعة من 
القضبان الفوالذیة)

D10
(#3)

D10(#3)

D13
(#4)

D13(#4)

D16
(#5)

D16(#5)

(#: تعني الطول المحیطي: سم) 

كفاءة الربط (4 قطعة من 
القضبان الفوالذیة)

D10(#3)
x

D10(#3)
D13(#4)

x
D13(#4)

D10
(#3)

D10
(#3) xD13

(#4)
D13
(#4) x

كفاءة الربط (3 قطعة من 
القضبان الفوالذیة)

D10
(#3)

D10
(#3) xxD13

(#4)
D13
(#4)

D10(#3)

D13(#4)

D16(#5)

القضبان الفوالذیة الصالحة لالستخدام:
D10×D10 - (D 13×2)×(D 13×2)

DTR180

LXT أداة ربط قضبان فوالذیة دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

وضعیة التدویر المستمر
أمسك بالزناد واسحب صفیحة التماس مقابل القضبان الفوالذیة

قوة ربط القضبان الفوالذیة على نحو قابل للتعدیلیمكن لك أن تختار واحدة من وضعیتین

التدویر المستمر

التدویر المفرد

BL1850B :قطعتین من القضبان الفوالذیة، البطاریة ،D 10 × D10

عدد مرات الربط مع كل شحنة یساوي*

5300 مرة
حوالي

120 مرة
حوالي

بكرة واحدة * 

تصمیم مضغوط ونحیف

سھلة التحمیل مع تدویر سلك الربط

مركز الثقل

93 مم

یمكن استخدامھا في المساحات الضیقة

مجموعة أسالك ربط: (القطر 0,8 مم) / 50 قطعة / علبة 
(غیر مشمولة مع الماكینة)

الطول: 100 م
رقم القطعة: 199137-9

الملحقات

زیادة في سھولة وسرعة ربط 
القضبان المتسلسلة

یتم استخدام ھذه األداة لتوفیر 
الطاقة لبرم سلك الربط

سرعة الربط
حوالي

ثانیة
0,95

*

* D10 × D1، قطعتان من القضبان الفوالذیة، مع بطاریة 18 فولت

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 059

وفقاً لحالة مادة الربط، 
یمكن أن یتم تعدیل قوة 
الربط عبر 6 مراحل.



DCS553 150 مم (5-7/ 8 بوصة)

LXT قطاعة معادن دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

تمكنك النصلة، وقطرھا 150 مم، من قص أنبوب بقطر داخلي مقداره 2 بوصة 
(قطر خارجي 55,8 مم) من خالل تمریر األداة لمرة واحدة فیھ

• مزودة بصندوق مدمج لجمع الغبار من أجل الحفاظ على نظافة أجواء العمل
• یمكن التخلص من الشرائح المعدنیة/ الغبار المعدني بمجرد فتح غطاء صندوق الجمع

• زیادة في السرعة (4200 دورة في الدقیقة)، األمر الذي یوفر تشغیالً أكثر وسھولة وراحة 
  عند االستخدام مع األحمال الخفیفة

• یمكن قطع أنبوب بقطر قدره 51 مم (2 بوصة) من خالل تمریر األداة فیھ لمرة واحدة فقط 

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن، مفتاح ربط سداسي، نظارات للوقایة، مسطرة توجیھیة

قطر النصلة 
سعة القطع القصوى 

السرعة دون وجود تحمیل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

150 مم (5-8/7 بوصة) 
90 درجة: 57,5 مم (2-4/1 بوصة) 

 4200
قطع المعدن: 2,5 متر/ ثانیة مربعة او اقل 

103 دیسیبل (أ) 
114 دیسیبل (أ) 

267×186×250 مم (10-2/1 بوصة × 7-8/3 بوصة × 9-8/7 بوصة) 
3,1 كغ 

المواصفات:- 

البدائل المتاحة 

DCS553 Z
األداة فقط 

(ال تشمل البطاریة/ الشاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“ 5,0 امبیر/ ساعة 

- -

األكسسوارات 

نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن من أجل قطاعة المعدن الالسلكیة 

رقم القطعة  قطر النصلة 
مناسبة للنماذج (مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة) 

النوع المواد/ االستخدام شكل االسنان عدد األسنان  قطر (التجویف) 
الفتحة (مم) 

سماكة الطرف 
(الشق) (مم) 

136

150

DCS55020

20

1,5030MTCG
32 1,50

0 1,1 2060

فوالذ طري 

-

-

فوالذ طري 

فوالذ مقاوم للصدأ/ طري 

B-07319

B-46296

B-47014

MTCG

SMTCG

DCS551 / 553

DCS551 / 553 شق طولي 150
لیزري 

DCS551 / DCS553 نصل معدنیة بأسنان كربیدیة للعدید من االستخدامات والتطبیقات مع قطاعة معدنیة

صفیحة معدنیة قناة

XX

XXX

X

المواد

السماكة: 1,5 مم السماكة 40×45 مم 
السماكة: 1,5 مم 

40×45 مم 
السماكة: 1,6 مم 

فوالذ مقاوم للصدأ 

B-46296

B-47014

فوالذ مقاوم للصدأ  فوالذ مقاوم للصدأ فوالذ فوالذ 

30×30 مم 
السماكة: 1,5 مم 

فوالذ 

القطر 25 
السماكة: 1,2 مم 

أنابیب  مواسیر 

30×30 مم 
السماكة: 1,5 مم  القیاس (مم)  رقم القطعة 

(طرف خزف معدني ”سرمت“) 150 مم × 60 سن 

150 مم × 32 سن 

جدید

مم65
نسبة التقصیر

267 مم 

 DCS551 النموذج السابق
332 مم 

تصمیم مدمج 
تم تقصیر الطولي الكلي لألداة بشكل كبیر 

وذلك من خالل نقل وتغییر موقع تجمیع البطاریة 

ذراع ضبط العمق 

سھولة التخلص من الغبار بواسطة 
فتح غطاء الغبار بكل بساطة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: نصلة شریط للمنشار، مفتاح ربط سداسي

السعة

سرعة النصلة
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

قطر قطعة العمل الدائریة: 64 مم (2-2/1 بوصة)
قطعة العمل المستطیلة بدون حامل:

64×64 مم (2-2/1 بوصة ×2-2/1 بوصة) 
3,2 م/ ثا (630 قدم /دقیقة)

468×197×233 مم (18-2/1 بوصة × 7-4/3 بوصة × 9-8/1 بوصة)
3,2 كغ 

DPB181

LXT منشار شریطي بدون سلك محمول یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

تصمیم خفیف الوزن مع توازن ممتاز.
• استبدال النصلة بسھولة عن طریق التحریر السھل والسریع ألداة شد / إطالة النصلة باستخدام عتلة كبیرة.

• صفیحة صد قابلة للتعدیل.
• مقبض سھل اإلمساك بھ مع سطح مطاطي مانع لالنزالق.

البدائل المتاحة

DPB181 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

-

البدائل المتاحة

DPB180 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

- -

DPB180

LXT منشار شریطي بدون سلك محمول یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

أداة ذات تصمیم خفیف الوزن وتوازن جید.
• محدد لشدة التیار الكھربائي من أجل الحمایة من الحمل الزائد (مع لمبة تحذیر).

• مصباح إضاءة LED مفرد مع وظیفة إضاءة وقت الغروب.
• یسمح قرص التحدید المسبق للسرعة بضبط سرعة النصلة لتناسب المادة المصنوعة منھا قطعة 

  العمل أو التشطیب المرغوب للعمل.
• مقبض مصمم بشكل مریح مع سطح من المطاط الصناعي من أجل قبضة ثابتة مانعة لالنزالق.

• یحمي المصد جسم األداة عند وضعھا على األرض. 

التجھیزات المعیاریة: نصلة شریط للمنشار من فوالذ الكربون (18 سن لكل بوصة)، مفتاح ربط سداسي.

المواصفات:-

السعة

سرعة النصلة
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

قطر قطعة العمل الدائریة: 120مم (4-4/3 بوصة)
قطعة العمل المستطیلة بدون حامل: 120×120 مم 

(4-3/ 4 بوصة × 4-4/3 بوصة) 
84 م (275 قدم) - 162 م (530 قدم) / دقیقة

523×231×313 مم (20-8/5 بوصة × 9-8/1 بوصة ×12-8/3 بوصة)
6,4 كغ 

DPB182

LXT منشار شریطي بدون سلك محمول یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

یؤمن الھیكل الصلب المصنوع من األلمنیوم إجراء عملیة القطع بثبات واستقرار 
• عملیة قطع ثابتة

• یمكن تعدیل النصلة المداریة بسھولة من الخارج
• تصمیم خفیف الوزن مع توازن ممتاز

• استبدال النصلة بسھولة عن طریق التحریر السھل والسریع ألداة شد / إطالة النصلة باستخدام ذراع كبیرة
• مقبض سھل اإلمساك بھ مع سطح من مادة لدنة تشبھ المطاط (إالستومر) مانع لالنزالق

التجھیزات المعیاریة: نصلة شریط للمنشار، مفتاح ربط سداسي

السعة

سرعة النصلة
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

قطر قطعة العمل الدائریة: 64 مم (2-2/1 بوصة)
قطعة العمل المستطیلة مع / بدون حامل:

64×64 مم (2-2/1 بوصة ×2-2/1 بوصة) 
3,2 متر / ثانیة (630 قدم /دقیقة)

477×197×229 مم (18-4/3 بوصة × 7-4/3 بوصة × 9 بوصة)
4,0 كغ 

المواصفات:-

البدائل المتاحة

DPB182 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

- -

جدید

إطار من األلمنیوم الصلب

سھولة تعدیل مسار 
النصلة من خالل 

تدویر البرغي 

سھولة وسرعة 
في استبدال النصلة 

من خالل ذراع شد النصلة 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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--

جدید

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي، مفتاح ربط، خرامة، قالب تشكیل

DJN161
LXT قاضمة بدون سلك مزودة بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

قاضمة بدون سلك 1,6 مم (16 قیاس) مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت، 
مثالیة من أجل قطع صفائح السطح المعدنیة بسماكات تصل إلى 16 قیاس 

• یوفر محرك ماكیتا المثبت 1900 شوط في الدقیقة الواحدة من أجل أن تكون عملیة القطع سلسة وسریعة
• حامل على شكل لولب یدور بزاویة 360 درجة لتلبیة متطلبات القطع في كافة االتجاھات

• شریحة سھلة االستبدال واإلزالة أسفل مادة القطع لتقلیل الضرر على سطح القطع
• نصف قطر القطع: الحافة الداخلیة 45 مم (1-4/3 بوصة)؛ الحافة لخارجیة 50 مم (2 بوصة)

المواصفات:-

السعة

أدنى نصف قطر للقطع

عدد األشواط في الدقیقة 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ الطري یصل إلى 400 نیوتن/ مم2: 1,6 مم 
الفوالذ المقاوم للصدأ یصل إلى 600 نیوتن/ مم2: 1,2 مم

األلمنیوم یصل إلى 200 نیوتن/ مم2: 2,5 مم
الحافة الداخلیة: 45 مم (1-4/3 بوصة)

الحافة الخارجیة: 50 مم (2 بوصة)
 1900

313×78×189 مم 
2,3 كغ 

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DJN161 RFE
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي 

DTM51
LXT أداة متعددة المھام بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

مشبك لإلكسسوارات ملحق مجھز من أجل التركیب واالستبدال السریع 
بدون استخدام عدة.

• إمكانیة ضبط اإلكسسوارات في 12 زاویة مختلفة عند كل 30 درجة من 0 إلى 360 درجة.
• قرص للتحكم بالسرعة المتغیرة.

• مصباح تحذیر یدل على سعة البطاریة.
• وظیفة إعادة التشغیل تمنع التشغیل المفاجئ.

المواصفات:-

عدد التذبذبات في الدقیقة 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

 20000 - 6000
یسار/ یمین / إجمالي: 1,6 درجة / 1,6 درجة / 3,2 درجة

340×80×122 مم 
2,4 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة 

DTM51 Z
األداة فقط 

( ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

DTM51 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن / صندوق ربط ماكباك

DTM51 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن / صندوق ربط ماكباك 

430

رقم الجزء:  سماكات قطعةنوع النصل
العمل

السماكات 
(مم)

العرض × الطول 
(مم)

عدد القطع 
في كل علبة  االستعمال 

792560-3

792567-9

792559-8

792556-4

792558-0

792557-2

البالستیك والفلزات غیر المعدنیة.
الفوالذ الطري، فوالذ صب، حدید صب 

البالستیك والفلزات غیر المعدنیة 
الفوالذ الطري، فوالذ صب، حدید صب.

الفوالذ القاسي والفوالذ المقاوم للصدأ.

14

الخشب6 -

18

18

24

24

14

فوالذ الكربون

فوالذ الكربون

فوالذ الكربون

فوالذ الكربون

ثنائیة المعدن

ثنائیة المعدن

ثنائیة المعدن

أكثر من 5 مم

4 - 5 مم

1140 × 13 مم

1140 × 13 مم

1140 × 13 مم

1140 × 13 مم

1140 × 13 مم

أقل من 4 مم

أقل من 4 مم

أكثر من 5 مم

4 - 5 مم

1

1

1

3

3

3

3

عدد األسنان 
في البوصة 

الواحدة 

0,5

0,5

0,5

رقم الجزء:  نوع النصل
سماكات قطعة

العمل
السماكات 

(مم)
العرض × الطول 

(مم)
عدد القطع 

في كل علبة 
االستعمال 

B-40559

B-40543

B-40565

البالستیك والفلزات غیر المعدنیة.
الفوالذ الطري، فوالذ صب، 

حدید صب. الفوالذ القاسي والفوالذ 
المقاوم للصدأ.

18

14 3 مم - 6 مم 

24

ثنائیة المعدن

ثنائیة المعدن

ثنائیة المعدن

2 مم - 3 مم 

اقل من 2 مم 

835 × 13 مم

835 × 13 مم

835 × 13 مم

5

5

5

عدد األسنان 
في البوصة 

الواحدة 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

DPB180 :خاصة بالنموذج

DPB182 / DPB181 :خاص بالنماذج

سن على شكل موجة

سن على شكل موجھ

سن على شكل موجھ

سن على شكل موجھ

194692-6

اإلكسسوارات 
نصالت منشار شریطي محمول

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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1140 × 13 مم

1140 × 13 مم



PNEUMATIC TOOLS

CLEANING

HEAT GUN / LASERS /
GENERATORS

ROUTERING /
PLANING

SANDING /
POLISHING

SAWING

GRINDING

GARDEN TOOLS

HAND TOOLS /
COMBINATION SETS

MULTI TOOL

CUTTING
[CONCRETE/ MASONRY/
METAL]

CONCRETE DRILLING /
DEMOLITION 

DRILLING /
IMPACT DRILLING

FIXING / 
FASTENING

CORDLESS
جالخة زوایا بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت LXT 115 مم (4-2/1 بوصة)

الوقت 

االرتداد للخلف

انخفاض السرعة
الدورانیة فجأة 

مالحظة: وظیفة تقنیة استشعار ردود الفعل 
النشطة ال تمنع حدوث االرتداد للخلف.

تقنیة استشعار ردود الفعل النشطة

إیقاف األداة لحمایة المستخدم، في حال انخفاض السرعة 
الدورانیة بشكل مفاجئ (على سبیل المثال، االرتداد للخلف).

التوقف التلقائي 

وظیفة ذكیة لتقلیل خطر االرتداد للخلف

تقنیة توجیھ عزم الدوران أوتوماتیكیا

تغیر سرعة عملیة القطع بشكل أوتوماتیكي 
وفق وضع التحمیل من أجل عملیة قطع مثالیة

مجھز بتحكم أوتوماتیكي بالسرعة

عة 
سر

ع 
ری

س التحكم أوتوماتیكیا بالسرعة

عالي 

عند الحمل الخفیف: 
وضع الدوران عالي السرعة 

عند الحمل الثقیل:  
وضع عزم الدوران العالي 

عزم الدوران (تحمیل) 

DGA454

DGA452

DGA456

DGA455

DGA458

8500

11000 مفتاح انزالقي

مفتاح انزالقي

مفتاح انزالقي

مفتاح مجدافي 

مفتاح مجدافي 

8500

8500

8500

جالخات 
السرعة بدون تحمیل 115 مم 

(دورة في الدقیقة)
نوع المفتاح

وظیفة منع 
فراملإعادة التشغیل

قائمة مقارنة لنماذج المنتج
تقنیة تشغیل عزم 

الدوران األوتوماتیكي 
ADT

تقنیة استشعار ردود 
الفعل النشطة
AFT 

محرك بدون 
فرش
Bl

تقنیة الحمایة 
القصوى
XPT 

مفتاح من النوع المجدافي مفتاح انزالقي

وظیفة منع إعادة التشغیل
إیقاف عجلة الجلخ أو القطع في غضون بضع ثواني من أجل تحقیق 

أقصى قدر من اإلنتاجیة والسالمة

فرامل كھربائیة
تمنع ھذه الوظیفة عمل المحرك في حال تم إدخال البطاریة والمفتاح 

.“ON” على وضعیة التشغیل

میزة نظام تدفق الھواء القسري ھي توجیھ الھواء النظیف 
من قاعدة األداة عبر آلیة التحكم ومنة خالل ھیكل المحرك 

من أجل دقة أداء المحرك وإطالة عمره التشغیلي.

نظام تدفق الھواء القسري
التعامل مع التحمیل الثقیل 

من خالل وظیفة التبرید 
الممتازة!

حمایة األجزاء المكونة لألداة!

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 063

یحقق الكفاءة العالیة



-

البدائل المتاحة 

DGA458 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

DGA458 115 مم (4-2/1 بوصة) (مفتاح مجدافي)

 LXT جالخة زاویة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

أداء قوي وممتاز یماثل أداء محرك یعمل بالتیار المتناوب وذلك من خالل 
محرك تیار مستمر بدون فرشاة مطور إلى درجة كبیرة

• مفتاح تشغیل / إیقاف مجدافي ومزود بوظیفة منع إعادة التشغیل وفرامل كھربائي.
• حمایة المستخدم من االرتداد للخلف؛ حیث یتم إطفاء األداة لحمایة المستخدم، وذلك في حال تباطؤ 

  الحركة الدورانیة بشكل مفاجئ (على سبیل المثال، االرتداد للخلف).
• التحكم أوتوماتیكیا بالسرعة: تغییر سرعة القطع بشكل أوتوماتیكي وفق وضع التحمیل من أجل 

  عملیات قطع مثالیة. التعامل مع التحمیل الثقیل باستخدام وظیفة تبرید عالیة األداء.
• یوفر محرك التیار المستمر بدون فرشاة الكفاءة العالیة وإنجاز كمیة عمل أكبر.

المواصفات:-
العجلة 

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

115 مم (4-2/1 بوصة)
 8500

362×130×151 مم (14-4/1 بوصة × 5-1/ 8 بوصة × 15-16/15 بوصة) 
2,6 كغ (5,8 رطل)

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة مضغوطة ومفتاح صامولة حلقي وقبضة جانبیة.

البدائل المتاحة 

DGA456 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

DGA456 115 مم (4-2/1 بوصة) (مفتاح مجدافي)

 LXT جالخة زاویة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

أداء قوي وممتاز یماثل أداء محرك یعمل بالتیار المتناوب وذلك من خالل 
محرك تیار مستمر بدون فرشاة محسن إلى درجة كبیرة

• مفتاح تشغیل / إیقاف مجدافي ومزود بوظیفة منع إعادة التشغیل وفرامل كھربائي
• حمایة المستخدم من االرتداد للخلف؛ حیث یتم إطفاء األداة لحمایة المستخدم، في حال تباطؤ 

  الحركة الدورانیة بشكل مفاجئ (على سبیل المثال، االرتداد للخلف).
• التحكم أوتوماتیكیا بالسرعة: تغییر سرعة القطع بشكل أوتوماتیكي وفق وضع التحمیل من أجل

  عملیات قطع مثالیة. التعامل مع التحمیل الثقیل باستخدام وظیفة تبرید عالیة األداء.
• یوفر محرك التیار المستمر بدون فرشاة الكفاءة العالیة وإنجاز كمیة عمل أكبر.

المواصفات:-
قطر العجلة 

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

115 مم (4-2/1 بوصة)
 8500 

362×130×151 مم (14-4/1 بوصة × 5-1/ 8 بوصة × 5-16/15 بوصة) 
2,6 كغ (5,7 رطل)

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة مضغوطة ومفتاح صامولة حلقي وقبضة جانبیة.

البدائل المتاحة 

DGA455 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

DGA455 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن / صندوق ربط ماكباك

DGA455 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن / صندوق ربط ماكباك

DGA455 115 مم (4-2/1 بوصة) (مفتاح مجدافي)

أداء قوي وممتاز یماثل أداء محرك یعمل بالتیار المتناوب وذلك من خالل محرك 
تیار مستمر بدون فرشاة محسن إلى درجة كبیرة

• مفتاح تشغیل / إیقاف مجدافي ومزود بوظیفة منع إعادة التشغیل.
• حمایة المستخدم من االرتداد للخلف؛ حیث یتم إطفاء األداة لحمایة المستخدم، في حال تباطؤ

  الحركة الدورانیة بشكل مفاجئ (على سبیل المثال، االرتداد للخلف).
• التحكم أوتوماتیكیا بالسرعة: تغییر سرعة القطع بشكل أوتوماتیكي وفق وضع التحمیل من أجل 

  عملیات قطع مثالیة. التعامل مع التحمیل الثقیل باستخدام وظیفة تبرید عالیة األداء.
• یوفر محرك التیار المستمر بدون فرشاة الكفاءة العالیة وإنجاز كمیة عمل أكبر.

المواصفات:-
قطر العجلة 

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

115 مم (4-2/1 بوصة)
 8500

362×130×145 مم (14-4/1 بوصة × 5-1/ 8 بوصة × 5-4/3 بوصة) 
2,5 كغ (5,6 رطل)

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیو مضغوطة ومفتاح صامولة حلقي وقبضة جانبیة.

البدائل المتاحة 

DGA454 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

DGA454 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن / صندوق ربط ماكباك

DGA454 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن / صندوق ربط ماكباك

DGA454 115 مم (4-2/1 بوصة) (مفتاح مجدافي)

 LXT جالخة زاویة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم

أداء قوي وممتاز یماثل أداء محرك یعمل بالتیار المتناوب وذلك من خالل محرك تیار 
مستمر بدون فرشاة مطور إلى درجة كبیرة

• مفتاح تشغیل / إیقاف مجدافي ومزود بوظیفة منع إعادة التشغیل.
• حمایة المستخدم من االرتداد للخلف؛ حیث یتم إطفاء األداة لحمایة المستخدم، في حال تباطؤ

  الحركة الدورانیة بشكل مفاجئ (على سبیل المثال، االرتداد للخلف).
• التحكم أوتوماتیكیا بالسرعة: تغییر سرعة القطع بشكل أوتوماتیكي وفق وضع التحمیل من أجل

  عملیات قطع مثالیة. التعامل مع التحمیل الثقیل باستخدام وظیفة تبرید عالیة األداء.
• یوفر محرك التیار المستمر بدون فرشاة الكفاءة العالیة وإنجاز كمیة عمل أكبر.

المواصفات:-
قطر العجلة 

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

115 مم (4-2/1 بوصة)
 8500

362×130×145 مم (14-4/1 بوصة × 5-1/ 8 بوصة × 5-4/3 بوصة) 
2,5 كغ (5,6 رطل)

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیو مضغوطة ومفتاح صامولة حلقي وقبضة جانبیة.

مفتاح مجدافي

مفتاح مجدافي

 LXT جالخة زاویة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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PNEUMATIC TOOLS

CLEANING

HEAT GUN / LASERS /
GENERATORS

ROUTERING /
PLANING

SANDING /
POLISHING

SAWING

GRINDING

GARDEN TOOLS

HAND TOOLS /
COMBINATION SETS

MULTI TOOL

CUTTING
[CONCRETE/ MASONRY/
METAL]

CONCRETE DRILLING /
DEMOLITION 

DRILLING /
IMPACT DRILLING

FIXING / 
FASTENING

CORDLESS

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 065

 DGD800

LXT جالخة قوالب بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

تتوفر ھذه األداة اآلن بدون سلك من أجل سھولة الحمل في موقع العمل.
• ذات مقدمة طویلة.

• علبة حامل من األلمنیوم الصلب.
• فتحات التھویة مصممة لتوجیھ الھواء الخارج من العادم بعیدا عن المشغل.

• بیت المحرك سھل اإلمساك مع محیط صغیر.

430

التجھیزات المعیاریة: طوق معدني مخروطي الشكل، مفتاح ربط عدد 2 قطعة

المواصفات:-

السعة
قطر العجلة 

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الطوق المعدني: 3 مم - 8 مم 
38 مم (1-2/1 بوصة)

 26000
402×82×118 مم 

(15-4/3 بوصة × 3-4/1 بوصة × 4-8/5 بوصة) 
2,0 كغ (4,4 رطل)

التجھیزات المعیاریة: قرص كاشط، كیس غبار أو صندوق غبار

DBO180 125 مم (5 بوصة)

LXT أداة صنفرة مداریة عشوائیة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

أداء عالي باستخدام محرك بدون فرشاة والذي یوفر سرعة مداریة عالیة. قدرة عالیة تماثل القدرة التي توفرھا األداة التي تعمل بالتیار المتناوب وذلك 
من خالل محرك بدون فرشاة ذو طاقة عالیة

المواصفات:-

• تصمیم مدمج مع ارتفاع قصیر وتخفیض مركز الثقل لسھولة التعامل معھا.
• أداء عالي یماثل بالقوة النموذج الذي یعمل بالتیار المتناوب لیعطي إنتاجیة عالیة.
• قبضة أفضل ما تكون من الناحیة الھندسیة باإلضافة إلى تصمیم األداة المضغوط.

• إمكانیة التوصیل مع المكنسة الكھربائیة من ماكیتا بدون أداة تحویل.

حجم وسادة الصقل
قطر القرص الكاشط 

عدد المسارات الدائریة في الدقیقة 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

123 مم (4-7/ 6 بوصة) 
125 مم (5 بوصة)

11000 / 9500 / 7000
175×123×153 مم (6-8/7 بوصة × 4-8/7 بوصة × 6 بوصة)

1,7 كغ (3,6 رطل) 

البدائل المتاحة

DGD800 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

-

البدائل المتاحة

DBO180 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

- -

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي

DPO600 150 مم (6 بوصة)

LXT أداة صقل مداریة عشوائیة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

المواصفات:-

االختیار بین وضعین للحركة الدورانیة: الوضع العادي من أجل صقل األسطح القاسیة ووضع التشطیب من أجل الصقل الدقیق  •
الوضع العادي ھو العمل بشكل دائري مع حركة دورانیة قسریة لوسادة الصقل الخاصة بصقل األسطح القاسیة مثل معالجة السطح  •

حجم وسادة الصقل 
عدد المسارات الدائریة في الدقیقة 

عدد األشواط في الدقیقة 
السرعة بدون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

قطر المسار الدائري
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

150 مم (6 بوصة) 
الوضع العادي: 0 - 6800 / وضع التشطیب: 0 - 5300 

الوضع العادي: 0 - 13600 / وضع التشطیب: 0 - 10600 
الوضع العادي: 0 - 780 / وضع التشطیب: 0 - 610

5,5 مم (32/7 بوصة)
530×123×128 مم 

3,6 كغ 

البدائل المتاحة

DPO600 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

-

-

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

البدائل المتاحة

DGA452 Z

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DGA452 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن / صندوق ربط ماكباك

DGA452 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن في حقیبة ماكباك

DPO600 RTE
بطاریتین / شاحن في حقیبة بالستیكیة

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة مضغوطة ومفتاح قفل الصامولة وقبضة جانبیة.

430 DGA452 115 مم (4-2/1 بوصة) 

 LXT جالخة زاویة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

جالخة زاویة قویة بدون سلك.

المواصفات:-

• إمكانیة استخدام العجالت / األقراص الخاصة بالجالخات التي تعمل بالتیار المتناوب.
• سھلة اإلمساك، مبیت صغیر یحیط بالمحرك.

• وظیفة منع إعادة التشغیل من أجل السالمة (مع لمبة إنذار).
• محدد وضابط الكتروني لشدة التیار (مع لمبة إنذار).

قطر عجلة الجلخ 
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

115 مم (4-2/1 بوصة)
 11000

317×129×126 مم 
(12-2/1 بوصة × 5-8/1 بوصة × 5 بوصة) 

2,0 كغ (4,4 رطل)

 High power similar to AC
بحركة دورانیة قسریة

ھو العمل بشكل دائري مع حركة 
دورانیة قسریة لوسادة الصقل 

الخاصة بصقل األسطح القاسیة 
مثل إزالة الخدوش.

ھو العمل بشكل دائري مع 
حركة دورانیة حرة لوسادة 

الصقل الخاصة بالصقل الدقیق.

مع حركة دورانیة حرة
وضع صقل األسطح القاسیة  وضع الصقل الدقیق 

جدید



التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن (TCT)، كیس غبار، ملزمة عمودیة، مفتاح ربط سداسي، 
مسطرة على شكل مثلث

DLS600 165 مم (6-2/1 بوصة)

LXT منشار میتري مركب بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

دقة عالیة + وزن خفیف + بدون سلك

المواصفات:-

• مناسب من أجل قطع األلواح وزخرفة السقوف وغیر ذلك
• ھیكل مدمج وخفیف الوزن یوفر سھولة ممتازة في الحمل

قطر النصلة
الزاویة بین سطحین مشطوبین

زاویة الشطب
أقصى قدرة للقطع

السرعة بدون وجود حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × الغرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

165 مم (6-2/1 بوصة)
52 درجة للیمین/ 52 درجة للیسار
46 درجة للیمین/ 46 درجة للیسار

الزاویة بین سطحین مشطوبین 90 درجة: 46×92 مم 
5000

340×400×440 مم
6,6 كغ 

البدائل المتاحة

DLS600 Z
األداة فقط 

( ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”ي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

- -

اإلكسسوارات

64T x 20 x 1651,41,910B-56487
(تجھیزات معیاریة)

60T x 20 x 1651,21,85B-56530

رقم القطعةزاویة القطعالشق (مم)اللوح (مم)القیاس (مم) األلمنیومالخشب

دقة عالیة
سھولة في الحمل والنقل

DHS680 165 مم (6-2/1 بوصة) 

LXT منشار دائري بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

محرك بدون فرشاة ذو كفاءة عالیة یوفر طاقة أعلى 
وإمكانیة إنجاز كمیة أكبر من العمل.

المواصفات:-

• تصمیم مضغوط وخفیف الوزن.
• التحكم بالسرعة أوتوماتیكیا: تغییر سرعة القطع أوتوماتیكیا وفق حالة التحمیل من أجل عملیات

   قطع مثالیة.
• تعمل وظیفة النافخ على نفخ نشارة الخشب الناتجة عن خط القطع نحو األمام من أجل الحصول 

  على رؤیة أفضل.
• ضوء LED مزدوج إلنارة منطقة العمل.

أقصى قدرة للقطع

قطر النصلة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × الغرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

عند الزاویة 0 درجة: 57 مم (2-4/1 بوصة)
عند الزاویة 45 درجة: 41 مم (1-8/5 بوصة)

عند الزاویة 50 درجة: 37 مم (1-16/7 بوصة)
165 مم (6-2/1 بوصة)

5000
350×170×238 مم (13-4/3 بوصة × 6-16/11 بوصة × 9-8/3 بوصة)

3,1 كغ (6,8 رطل)

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن TCT، مفتاح ربط، سیاج إرشاد، فوھة خرطوم غبار.

البدائل المتاحة

DHS680 Z
األداة فقط 

( ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

3,0 أمبیر/ ساعة 5.0A“البدیل ”زي

DHS680 RFJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ صندوق ربط ماكباك

DHS680 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ صندوق ربط ماكباك

نصلة منشار من أجل المنشار المیتري المركب بدون سلك

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار باسنان كربید التنجستن TCT، ملزمة عمودیة، مقبس، مفتاح ربط، مسطرة على 
شكل مثلث، حقیبة غبار، مجموعة حامل

441 DLS713 190 مم (7-2/1 بوصة)

LXT منشار مركب میتري انزالقي بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

مدمج لكنھ یقوم بأداء عملك 

المواصفات:-

• آلیة انزالق مزدوج. 
• قبضة طریة من مادة لدنة (إالستومر) توفر إمكانیة مسك مضمونة لكنھا مریحة لتسھیل 

  حملھ في موقع العمل. 
• فرش كربونیة یمكن الوصول إلیھا خارجیاً من أجل استبدالھا بسھولة.

أقصى قدرة للقطع

قطر النصلة
الثقب

السرعة بدون وجود حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × الغرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

عند الزاویة 0 درجة: 52 × 300 مم (2-16/1 بوصة × 11-4/3 بوصة)
عند الزاویة 45 درجة: 25 × 300 مم (1بوصة ×11-4/3 بوصة)

190 مم (7-1/ 2 بوصة)
20 مم 
2200

655×430×454 مم
(25-4/3 بوصة × 17 بوصة × 17-8/7 بوصة)

12,7 كغ (28,0 رطل)

البدائل المتاحة

DLS713 Z
األداة فقط 

( ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

- -

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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CLEAN-

SANDING 
/

SAWIN

GRIND-

FIXING / 
FASTEN-

CORD-
DHS661 / DHS660 165 مم (6-2/1 بوصة)

DHS661

LXT منشار دائري بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

جدید

اإلكسسوارات – نصالت منشار ”إیفیكت“ من أجل النماذج 

زاویة 
حافة الرأس

تؤمن إجراء قطع تام 
دون بذل جھد

تسمح بإزالة رقائق 
القطع بإتقان وتقلیل 

مقاومة القطع

حافة الجسم 
المنحنیة العملیة

تقلل من مقاومة عملیة 
القطع مما یساعد على 

توفیر وقت تشغیل أطول

الحافة السفلیة 
الرفیعة العملیة

رقم جزء
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

عدد األسنان شكل السن
(التجویف) 
قطر الثقب 

(مم)

الحجم 
(مم)

سماكة 
حرف الشق 

(مم)

الصفیحة 
(مم) االستعمال

2065 

65 20

56

5 
B-57364

B-63018

,45 

,40 

ATAFR

ATAFR

230

230

 

الخشب 

نصالت منشار إضافیة

المواصفات:-

قطر النصلة
قطر الثقب

أقصى قدرة للقطع 

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

األبعاد (الطول × الغرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

(AWS) نظام السلكي أوتوماتیكي

165 مم 
15,88/ 20 مم 

بزاویة 90 درجة: 57 مم 
بزاویة 45 درجة: 41 مم/ 50 درجة: 37 مم

5000
القطع بالخشب: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل

93 دیسبل (أ)
104 دیسبل (أ)

270×186×250 مم 
3,2 كغ

165 مم 
15,88/ 20 مم 

بزاویة 90 درجة: 57 مم 
بزاویة 90 درجة: 57 مم

5000
القطع بالخشب: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل

93 دیسبل (أ)
104 دیسبل (أ)

270×186×250 مم 
3,2 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار TCT، مفتاح ربط، سیاج إرشاد، فوھة خرطوم غبار.

ضوء LED مزدوج 
إلنارة منطقة العمل وظیفة المنفاخ

سھولة تدویر زر إلغاء القفل رؤیة أفضل 
یحسن من عملیة التشغیل.لطرف النصلة

• وضع عزم الدوران العالي: یضيء 
المصباح باللون األخضر

• وضع الحركة الدورانیة عالیة السرعة: 
ینطفئ المصباح

• تنبیھ الحمل الزائد: المصباح یومض 
باللون األخضر

مصباح إشارة

من السھل رؤیة طرف 
النصلة عن طریق تغییر 
موضع المقبض األمامي

DHS661 / DHS660النموذج السابق
350 مم270 مم

مم 80-

یوفر المحرك بدون فرشاة 
5000 دورة في الدقیقة الواحدة 

من أجل الحصول على أداء أفضل

تصمیم مضغوط/ وزن خفیف
تم تصمیم النموذج الجدید لتقصیر الطول الكلي من خالل نقل مكان البطاریة

المقیاس
مالئم للداللة إلى موقع نصلة المنشار وعمق القطع وزاویة 
الشطب على سبیل المثال، وغیر ذلك

البدائل المتاحة

DHS660 Z
األداة فقط 

( ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

DHS660 RTJ
تتضمن بطاریتین / شاحن/ صندوق ربط ماكباك

DHS661 ZJU
األداة فقط 

( ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

DHS661 RTJU
تتضمن بطاریتین / شاحن/ صندوق ربط ماكباك

+ شریحة بلوتوث

خاص بالنموذج DHS661 فقط

(خاص بالنموذج DHS661 فقط)

DHS660

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 067
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-

DSD180

LXT قطاعة الحائط الجاف بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

مناسبة من اجل إجراء القطع المستقیم في أعمال السقف مثل، إطارات المصابیح 
وفتحات التھویة وغیر ذلك 

المواصفات:-

• إجراء عملیة القطع بقوة وسالسة بسرعة دورانیة عالیة تبلغ 3700 دورة في الدقیقة بفضل 
المحرك الذي تم تحسینھ. 

• یمكن تعدیل عمق القطع وفقا لسماكة الحائط الجاف.
• یساعد الشق على شكل حرف v الموجود في الصفیحة القاعدیة على تتبع مسار القطع. 

• یحمي غطاء النصلة سطح الحائط الجاف من التلف/ الخدوش. 

عدد األشواط في الدقیقة 
طول الشوط

السعة

أقصى طاقة خرج
مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

6000 - 0
6 مم (1/4 بوصة)

الحائط الجاف: 30 مم (1-3/16 بوصة)
الخشب: 15 مم (9/16 بوصة)

340 ولط
قطع الحائط الجاف (السماكة 30 مم): 2,5 م/ ثا2

(A) 79 دیسبل
263×79×291 مم (10-3/8 بوصة × 3-1/8 بوصة × 11-3/8 بوصة) 

1,9 كغ (4,2 رطل)

التجھیزات المعیاریة: نصلة، غطاء النصلة، غطاء القاعدة، مفتاح ربط سداسي

البدائل المتاحة

DSD180 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) - -

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

رقم الجزء خاص بالمواد التالیةمناسب من أجل النماذج 

SD100D ,DSD180

SD100D ,DSD180

الحائط الجاف

الخشب

B-49703

B-49719

اإلكسسوارات

440 DJV180

LXT منشار رجاج بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

دقة وكفاءة عالیة
• ضجیج واھتزاز أقل.

• یسمح نظام القفل بالدفع بتغییر نصلة المنشار بسرعة فائقة بدون استخدام أدوات.
• مانع تسرب الغبار المطاطي الموجود على القضیب والحاجز یمنع الغبار من الدخول.

• یوفر مفتاح الزناد الكبیر سھولة التشغیل مع ارتداء القفاز.
• مقبض یدوي مصمم بشكل ھندسي مع قبضة مطاطیة طریة توفر مزید من التحكم والراحة.

المواصفات:-

السعة

طول الشوط
عدد الضربات بالدقیقة (ضربة بالدقیقة)

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الخشب : 135 مم (5-16/5 بوصة)
المعدن: 10 مم (8/3 بوصة)

26 مم (1 بوصة)
2600 - 0

257×73×208 مم (10-1/8 بوصة × 2-7/8 بوصة × 8- 3/16 بوصة)
2,8 كغ (6,1 رطل)

التجھیزات المتاحة: نصلة منشار رجاج (رقم B-22 ،BR-13 ،B-10، اثنتین من كل رقم)، صفیحة الغطاء، جھاز 
مضاد للتشقق، مفتاح ربط سداسي).

البدائل المتاحة

DJV180 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

- -

DJR187

LXT منشار ترددي بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

فعالیة عالیة وكمیة عمل أكبر باستخدام محرك التیار المستمر بدون فرشاة
• آلیة العمود المرفقي العمودیة المصممة حدیثا

تقلل من انحراف النصلة عن نقطة التصویب وخاصة في قطع المعادن   أ) 
تقلل من االھتزاز في االتجاه األفقي   ب) 

• سرعتین كھربائیة من أجل قطع الخشب/ المعدن
• سھولة في التعامل عن طریق مشبك النصلة ذو التصمیم الجدید

• مقبض مصمم بشكل ھندسي من أجل تشغیل أفضل في كافة التطبیقات

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصل منشار ترددي

السعة

طول الشوط
عدد الضربات بالدقیقة (ضربة بالدقیقة)

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي 

أنبوب: 130 مم (5-1/8 بوصة)
خشب: 255 مم (10 بوصة) 

32 مم (1-1/4 بوصة) 
عالي: 0 - 3000 / منخفض: 0 - 2300 

439×83×230 مم (17-1/4 بوصة × 3-1/4 بوصة × 9 بوصة)
3,4 كغ (7,6 رطل)

المواصفات:-

البدائل المتاحة

DJR187 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

- DJR187 RTE
یتضمن بطاریتین/ شاحن/ حقیبة حمل بالستیكیة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 068



DJR181

LXT منشار ترددي بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

نموذج بسرعة قطع عالیة جدا مع مفتاح زناد كبیر للتحكم 
بالسرعة المتغیرة

• تغیر النصلة  وتعدیل اللقمة بدون استخدام أدوات.
• تدفق الھواء یمنع دخول الغبار مما یحمي آلیة الرأس األمامیة.

• الشكل األمثل من الناحیة الھندسیة من أجل االستعمال على السقف مع ارتداء القفاز.
• مصباح عمل LED ثنائي مع وظیفة العمل بعد الغروب.

• مزودة بخطاف علوي.

التجھیزات المعیاریة:  مجموعة نصل منشار ترددي.

السعة

طول الشوط
عدد األشواط بالدقیقة (شوط بالدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 

األنابیب: 130 مم (5- 1/8 بوصة)
خشب: 255 مم (10 بوصة) 

28 مم (1-1/8 بوصة) 
2900 - 0

499×91×234 مم (19-5/8 بوصة × 3-5/8 بوصة × 9-1/4 بوصة)
3,7 كغ (8,1 رطل)

المواصفات:-

441

البدائل المتاحة

DJR181 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

DJR181 RFE
یتضمن بطاریتین/ شاحن/ حقیبة حمل بالستیكیة

DJR181 RTE
یتضمن بطاریتین/ شاحن/ حقیبة حمل بالستیكیة

DRT50

 LXT سنانة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

أداة بدون سلك من أجل سھولة المناورة باإلضافة إلى 4 قواعد مختلفة 
لمزید من مجاالت االستخدام

• قاعدة من األلمنیوم لمزید من المتانة والدقة
• ضوء LED ثنائي یضيء حافة القطع ویزید من الرؤیة

• إمكانیة الوصل مع مكنسة ماكیتا (الشفاطة الھوائیة) باستخدام فوھة الغبار من أجل بیئة 
عمل نظیفة

• یمكن استخدام اإلكسسوارات والملحقات ذاتھا كما في النموذج RT0700C الذي یعمل 
بالتیار المستمر

التجھیزات المعیاریة:  طوق مخروطي الشكل، مجموعة قاعدة التشذیب، مجموعة الدلیل المستقیم ، دلیل 
القالب، مفتاحي ربط، دلیل التشذیب.

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
سعة الغرز

األبعاد (الطول × العرض× االرتفاع)
الوزن الصافي

30000 - 10000
مع قاعدة تشذیب : 0 - 40 مم

مع قاعدة غرز: 0 - 35 مم 
134×89×226 مم 

2,1 كغ 

المواصفات:-

البدائل المتاحة

DRT50 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

DRT50 ZJX9
األداة فقط + مجموعة إكسسوارات + حقیبة ماكباك

(ال تتضمن بطاریة / شاحن)

3,0 أمبیر/ ساعة مع مجموعة اإلكسسوارات البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة:  نصالت منشار ترددي (قطعتان)، مفتاح ربط سداسي.

السعة

طول الشوط
عدد األشواط بالدقیقة (شوط بالدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 

األنابیب: 50 مم (2 بوصة)
خشب: 50 مم (2 بوصة) 

13 مم (1/2 بوصة) 
3000 - 0

392×81×209 مم (15-1/2 بوصة×3-3/16 بوصة×8-1/4 بوصة) 
1,6 كغ (3,5 رطل)

DJR185

LXT منشار ترددي بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

یتوفر مع ھذا النموذج ذراعین للتبدیل مع تحكم بالسرعة المتغیرة
• ھیكل مضغوط وخفیف الوزن وعملي.

• مشبك تثبیت النصلة متوافق مع نصالت المنشار الترددي والمنشار الرجاج.
• مصباح LED لإلضاءة أثناء العمل مع وظیفة العمل بعد الغروب.

البدائل المتاحة

DJR185 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

- -

طوق مخروطي الشكل
(تجھیزات معیاریة من أجل 

(DRT50Z

دلیل قالب
(تجھیزات معیاریة من أجل 

(DRT50Z

مفتاحي ربط
(تجھیزات معیاریة من 

(DRT50Z أجل

قبضة أو مجموعة 
قاعدة الغرز 
153489-2

مجموعة وصلة 
تحویل الدلیل 
194579-2

مجموعة حامل 
الدلیل 195564-8

فوھة غبار 
خاصة بمجموعة 

قاعدة الغرز 
194733-8

أداة ملحقة لنزع 
الغبار، قاعدة ثابتة 

195559-1
(تجھیزات معیاریة 

(DRT50Z من أجل

دلیل التشذیب 
122703-7

(تجھیزات 
معیاریة من أجل 

(DRT50Z

مجموعة 
قاعدة المیل 

198985-3

مجموعة 
قاعد الغرز 

195563-0
DRT50Z - أداة تقلیم 

بدون سلك مزود ببطاریة 
أیون اللیثیوم 18 فولت 

مع مجموعة قاعدة تشذیب 
(تجھیزات معیاریة من أجل 

(DRT50Z

دلیل الخط المستقیم 
122391-0

(تجھیزات معیاریة من 
(DRT50Z أجل

جدیدDRT50ZJX9 یأتي مع الملحقات التالیة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 069



DPJ180

 LXT أداة ربط ودمج األلواح دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

  BL1830 توفر ما یصل إلى 300 قطعة أو 150 دمجة بدورة شحن واحدة لبطاریة
• نظام سیاج عمودي مزود بجریدة مسننة وترس مصمم من أجل الضبط الدقیق للسیاج 

• سیاج محوري مصبوب من األلمنیوم بثالث نقاط توقف إیجابیة تبدأ من الدرجة 0 ثم 45 ثم 90، مع 
سھولة تحدید المركز لالستخدام على مواد ذات سماكة 20 مم 

• ستة أوضاع لضبط العمق مع نھایات توقف بلمسة واحدة للقیاس رقم 0، ورقم 10 ورقم 20 إضافًة 
إلى معظم القیاسات الشائعة لرقائق البسكویت

PJ7000 یمكن لھذه األداة استخدام نفس االكسسوارات والملحقات كما في النموذج الذي یعمل بالتیار المتناوب •

430

التجھیزات المعیاریة:  نصلة قاطعة، دلیل زوایا، مفتاح صامولة غلق، لوحة تحدید وتثبیت، كیس للغبار

المواصفات:- 

عرض السحج 
عمق السحج 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

100 مم (4 بوصة) 
20 مم (3/4 بوصة) 

6500
351×139×149 مم 

3,1 كغ

البدائل المتاحة 

DPJ180 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)
- -

3,0 امبیر/ ساعة  البدیل ”زي“5,0 امبیر/ ساعة 

-

DKP180 82 مم (3-1/4 بوصة) 
 LXT مسحاج دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

مقبض یتمیز بسھولة المسك والدفع والحمل بفضل زاویتھ وشكلھ 
• ضبط دقیق لعمق السحج والقشط من خالل تعدیل العقدة مع نھایات النقر. 

• قدم على صفیحة القاعدة تحمي القطعة التي یتم العمل علیھا مع النصالت من الخدوش والضرر. 
• أقواس جانبیة داعمة مصبوبة من األلمنیوم الصلب. 
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التجھیزات المعیاریة:  نصلة مسحاج، مجموعة معیار النصلة، مسطرة دلیلیة، مفتاح سقاطة، خرطوم غبار

المواصفات:- 

عرض السحج 
عمق السحج 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

82 مم (3-1/4 بوصة)
2,0 مم (5/64 بوصة) 

14000
333×157×160 مم (13-1/8 بوصة × 6-3/16 بوصة × 6-5/16 بوصة)

3,4 كغ (7,4 رطل)

البدائل المتاحة 

DKP180 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)
- -

3,0 امبیر/ ساعة  البدیل ”زي“5,0 امبیر/ ساعة 

DPJ180
 LXT أداة ربط ودمج األلواح دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

غراء ورقائق بسكویتیة 
داخل كل شق مما یخلق درزة قویة. 

حیث تعتبر أداة مثالیة لصنع المفروشات وإنشاء الخزائن واألعمال والتطبیقات الخشبیة الدقیقة. 

الدقة في حفر األخادید
مبیت نحیف للمحرك مع قبضة مریحة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 070



DVP180

LXT مضخة تفریغ ھوائي مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

مضخة تفریغ ھوائي دون سلك من أجل كسح وتنفیض الھواء اثناء عملیة تركیب مكیف 
ھواء الغرفة

• تزیل كل الھواء من أنابیب التبرید لخلق بیئة فراغیة قبل شحن األنابیب بغاز التبرید. 
 BL1850B زمن تشغیل طویل بمقدار 50 دقیقة مع بطاریة مشحونة بالكامل من النموذج •

• نوع الضغط: نوع دوراني زیتي (نوع ریشة مروحة)، مرحلة واحدة 
• سھلة الحمل مع جسم مضغوط وخفیف الوزن

التجھیزات المعیاریة:  زیت مضخة تفریغ ھوائیة (رقم القطعة: AS00VP050M)، قابس 

المواصفات:- 

معدل التدفق 
قوة التفریغ القصوى 

سرعة المحرك 
سعة خزان الزیت 

منفذ الداخل 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

50 لتر/ دقیقة 
20 باسكال (150 مكرون) 

3840 دورة في الدقیقة 
115 مل 

5/16 بوصة 
265×93×175 مم (10-3/8 بوصة × 3-5/8 بوصة × 6-7/8 بوصة)

3,5 كغ 

البدائل المتاحة 

DVP180 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)
- -

3,0 امبیر/ ساعة  البدیل ”زي“5,0 امبیر/ ساعة 

DCG180

 LXT مدفع جلفطة (مسدس سلیكون) دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

كفاءة ممتازة في العمل.
• إمكانیة التحكم بالسرعة المتغیرة عن طریق قرص وزناد من أجل تحقیق أقصى قدرة ممكنة 

للتحكم في معدل تدفق مادة اإلحكام (مانع التسرب). 
• یمكن استخدام حامل حجمھ 300 مل و 600 مل. 

• وظیفة منع التنقیط إلیقاف الترشیح الزائد فقط عند تحریر زناد المفتاح.  
• قبضة طریة من المطاط  توفر راحة وتحكم أفضل أثناء مسكھا. 

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حوامل (ا)، نظارات حمایة.

المواصفات:- 

قوة الدفع القصوى
السرعة دون وجود حمل 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

5000 نیوتن
0 - 28 مم/ ثانیة (0 - 66 بوصة/ مم) 

404×108×281 مم 
2,1 كغ 

البدائل المتاحة 

DCG180 ZK
األداة مع حقیبة حمل بالستیكیة 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن)
-

3,0 امبیر/ ساعة  البدیل ”زي“5,0 امبیر/ ساعة 

مجموعة حامل (ب) 

مكبس أ، ب، ج 

حامل بحجم 600 مل 

حامل بحجم 300 مل 
مجموعة حامل (أ) (رقم القطعة 196351-8) 

 

مجموعة حامل (ب) (رقم القطعة 196352-6) 

المكبس (أ) 

اكسسوار اختیاري 

اإلكسسوارات المعیاریة 

االكسسوارات 

یمنع الفلتر المدمج المصنوع من الشبك المعدني زیت المضخة من التطایر عبر 
منفذ الدخان العادم. تركیبة المضخة: مضخة دورانیة أحادیة الشوط مما یجعلھا 

تصل إلى مستوى التفریغ النھائي بشكل مناسب

 LXT مضخة تفریغ ھوائي مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت - DVP180

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 071



DST221

LXT كباسة السلكیة مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

مخزن مصنوع آلیاً من األلمنیوم یضمن التحمیل والتغذیة 
السلسة للدبابیس. 

• قبضة مطاطیة بتصمیم مریح توفر مزیدا من التحكم والراحة اثناء العمل. 
• مزودة بوظیفة ضبط عمق الكبسة. 

• نافذة لرؤیة الدبابیس المتبقیة. 
• یمكن إطالق الدبابیس واحدة بعد األخرى. 

التجھیزات المعیاریة: نظارات حمایة 

المواصفات:-

السعة

سعة مخزن الدبابیس
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

العرض: 10 مم (8/3 بوصة) 
الطول: 10، 13، 16، 19، 22 مم 

(3/8، 1/2، 5/8، 3/4، 7/8 بوصة) 
BL1830B 98 قطعة: مع البطاریة

251×91×212 مم
2,4 كغ

البدائل المتاحة

DST221 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)
-

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 امبیر/ ساعة

DST112

 LXT كباسة السلكیة مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

تصمیم مدمج وخفیف الوزن یمكنھا العمل بإحدى الطریقتین،
إما ”كبس متواصل“ أو ”كبس فردي متتابع“.  
• خفیفة الوزن من أجل تقلیل التعب واإلجھاد للمستخدم

• ضوء LED مدمج من أجل إضاءة منطقة العمل
• وضعیة الكبس المتواصل تدفع الدبابیس بشكل متكرر من أجل العمل السریع

التجھیزات المعیاریة: نظارات حمایة، خطاف.

المواصفات:-

الدبابیس 

سعة المخزن 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 

العرض: 10 مم (3/8 بوصة)
الطول: 7 - 10 مم (9/32 بوصة  - 3/8 بوصة) 

المقیاس: 0,5×0,7 مم 
BL1830B 150 قطعة (160 حد اقصى)  مع البطاریة

235×79×165 مم 
1,8 كغ

البدائل المتاحة

DST112 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)
-

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 امبیر/ ساعة

االكسسوارات
دبابیس (اختیاري) 

اداة لضبط عمق الكبسة (اختیاري) 

االكسسوارات 
دبابیس (اختیاري)

قبضة ذات تصمیم مریح 

قذف متواصل 

نافذة لرؤیة الدبابیسمخزن بالستیكي 

• آلیة عدم اإلطالق دون دبابیس 

• قوة رد فعل منخفضة 

یمكن ضبط عمق الكبسة من خالل تركیب ھذا الملحق االختیاري. 

10x10
13x10
16x10
19x10
22x10

F-32647
F-32650
F-32663
F-32676
F-32689

5040
5040
5040
5040
5040

رقم القطعة قطعة/رزمة الطول (مم) 
10x7

10x10
F-81518
F-81521

25000
15000

رقم القطعة: 

197731-1
رقم القطعة 

قطعة / رزمة  الطول (مم)

قبضة طریة من المطاط 

مخزن من األلمنیوم
مصنوع آلیاً

ذراع لمنع إطالق الدبابیس 
بشكل غیر مقصود 

نافذة لرؤیة 
الدبابیس 
المتبقیة 

أربع مراحل للتحكم بالعمق 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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DPT353
LXT دباسة مسامیر السلكیة مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

تسھل آلیة تخفیض قوة رد الفعل عملیة كبس المسامیر الطویلة 
وتعطي نتیجة ذات جودة عالیة

• سھولة رؤیة طرف مقدمة المسمار الرفیع مما یسمح بالوصول السھل والسریع إلى نقطة التثبیت المطلوبة
• یمكن إطالق المسمار في اخدود اللوح 

BL1860B تطلق 6400 مسمار في دورة الشحن الواحدة الكاملة للبطاریة •
• تمكن آلیة ذراع االحتكاك من إطالق المسامیر بشكل متواصل وإطالق المسامیر بطریقة السحب

التجھیزات المعیاریة: قابس لرأس المسمار، نظارات حمایة، مشبك حزام، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

السعة

سعة مخزن المسامیر 
االبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الطول: 15، 18، 25، 30، 35 مم 
(5/8 بوصة، 11/16 بوصة، 1 بوصة، 1-3/16 بوصة، 1-3/8 بوصة)

القطر: 0,6 مم (1/32 بوصة)
المقیاس: 23 قیاسي

120
257×79×226 مم

2,3 كغ

5.0 

18 مم
25 مم
30 مم

35 مم 

Sta-

F-31825
F-31838
F-31841
F-31854

10000
10000
10000
10000

رقم القطعة قطعة/ رزمة الطول (مم)

االكسسوارات 

البدائل المتاحة

DPT353 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)
-

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

مسامیر دبوس (اختیاري) 

DPT351
LXT دباسة مسامیر السلكیة مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

دون خرطوم مما یمكنھا من القیام بعملیات أكثر كفاءة في أعمال التشطیبات الداخلیة 
دون أن یتم إعاقتھا من قبل خرطوم الھواء. 

• تستخدم مسامیر بطول 18 إلى 35 مم (11/16 إلى 3/8-1).
• تعمل آلیة عدم اإلطالق دون وجود مسامیر على حمایة القطعة التي یتم العمل علیھا من الضرر. 

• ضوء LED من أجل إنارة منطقة العمل. 
• زناد مزدوج یمنع من إطالق المسامیر بشكل غیر مقصود. 

التجھیزات المعیاریة: نظارات حمایة، مفتاح ربط سداسي 

المواصفات:-

السعة

سعة مخزن المسامیر 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 

الطول: 18، 25، 30، 35 مم
(11/16، 1، 1-3/16، 1-3/8 بوصة)

القطر: 0,6 مم (1/32 بوصة)
130 قطعة 

249×79×227 مم (9-3/4 بوصة×3-1/8 بوصة×8-15/16 بوصة)
1,8 كغ (4,0 رطل)

البدائل المتاحة

DPT351 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)
- - -

3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 امبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 امبیر/ ساعة

آلیة ذراع االحتكاك
+

آلیة تخفیض قوة رد الفعل

DPT353
LXT دباسة دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تحسین شحن البطاریة 
شحن دون ارتفاع درجة الحرارة

زمن شحن سریع 

حافظ على نظافتك/ حافظ على سالمتك وصحتك مع
مكانس ماكیتا الالسلكیة التي تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم

مقطع فیدیو
عن المكنسة

بطاریةشاحن

أداء عالي
مع المحركات دون فرش
،DRC200 للنماذج)

 ،DCL501 ،DVC265 ،DVC261
 (DVC864L

اھتزاز منخفض/
ضجیج منخفض/
عدیمة االنبعاثات

لالستخدام
السكني / التجاري

حریة في الحركة / 
خفیفة في الوزن/ 

مدمجة وقویة 

زمن تشغیل بطاقة ثابتة مما یحمي 
اآلالت من الحمل الزائد والتفریغ 

المفرط وارتفاع درجة الحرارة

مكنسة آلیة (روبوت)
دون سلك تعمل ببطاریة
ایون اللیثیوم 18 فولت

DRC200

شفاطة ھوائیة/ نازعة غبار
دون سلك محمولة على الظھر تعمل 

ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت 
+ 18 فولت (مع وظیفة بلوتوث) - 

DVC261/ DVC265

مكانس من نوع العصا
دون سلك تعمل ببطاریات أیون اللیثیوم - 

DCL 180W / DCL180
(أیون اللیثیوم 18 فولت)

(ایون اللیثیوم MAX CXT 12 فولت)

مكنسة إعصاریھ
دون سلك تعمل ببطاریة أیون 

DCL501- اللیثیوم 18 فولت

مكنسة/ منفاخ
دون سلك تعمل ببطاریة أیون 

اللیثیوم Max CXT 12 فولت - 
CLC21D

تتوفر أیضاً مجموعة واسعة من االكسسوارات/ الملحقات لجمیع أنواع احتیاجات التنظیف

شفاطة ھوائیة ھجینة
(للتنظیف الجاف والرطب)

مع ودون سلك مزودة ببطاریتین
أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت - 

DVC860L

مكنسة شفاطة ھوائیة 
دون سلك مزودة ببطاریتین 

أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت 
مع وظیفة بلوتوث

DVC864L



تركیب یتألف من حجرتین، واحدة من أجل المخلفات صغیرة الحجم واألخرى للمخلفات كبیرة الحجم 
 SH00000213 :وھي مجھزة بفلتر عالي الكفاءة والفعالیة؛ رقم القطعة

فرش جانبیة تسمح بالتنظیف 
بجانب الجدران وحول الحواجز 

أو الزوایا الضیقة

مكنسة روبوتیة
ذكیة من ماكیتا
میزات تنظیف متمیزة ومفیدة

في االستخدامات التجاریة

منطقة التنظیف 

شریط الصق لتحدید الخط الحدودي، 
SH00000231 رقم القطعة

یسمح ھذا الشریط الالصق للمستخدم تحدید منطقة التنظیف من خالل وضعھ على الخط الحدودي 
لألرض بحیث ال یمكن للمكنسة أن تتخطاه.

وظیفة ضبط مساحة التنظیف

 SH00000063 :رقم القطعة الخاص بالفرشاة ذات القوة الكبیرة
 SH00000064 :رقم القطعة الخاص بغطاء تدویر الفرشاة

رقم القطعة الخاص بالفرشاة الجانبیة: 
SH00000065

فرش جانبیة كبیرة الحجم + فرشاة ذات قوة كبیرة

فرشاة دورانیة بقوة كبیرة ذات 
قطر 50 مم × 260 مم

صندوق غبار بسعة 2,5 لتر

میزات تنظیف متمیزة ومفیدة لالستخدام في األوساط واألماكن التجاریة.

تنظیــف تلقائي (نظامین لتجمیع الغبار یمكن االختیار بینھما) 
نظام التنظیف العشوائي نظام التنظیف المنظم

المتجر  المستودع  المكتب المصنع 

البدیل ”زي“  3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة 

--
DRC200 Z

األداة فقط
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 

البدائل المتاحة 

200-120
مع البطاریة من نموذج BL1830Bx2: 300 متر مربع 
مع البطاریة من نموذج BL1830Bx2: 500 متر مربع

0,3 متر/ ثانیة 
2,5 لتر 

460×460×180 مم 
7,3 كغ

االستخدام المتواصل (عدد الدقائق) 
مساحة التنظیف القصوى

 
سرعة الدوران القصوى 

الخزان 
األبعاد: (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

قادرة على تنظیف مساحة تبلغ 300 متر مربع خالل 120 دقیقة بمعدل تغطیة %80  •
(اثنتین من بطاریات النموذج BL1830B على التوازي)

جھاز تحكم عن بعد السلكي  •

المواصفات:-

مكنسة روبوتیة (روبوت) لالستخدامات التجاریة/ الصناعیة

LXT مكنسة آلیة روبوتیة دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

DRC200

التجھیزات المعیاریة: جھاز تحكم السلكي (یشمل بطاریتین قلویتین AAA)، فرش جانبیة، شریط الصق للخط 
الحدودي (لفة بطول 15 متر).

المساحة خارج 
منطقة التنظیف 

المحددة 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مالءمة لالستخدام مع معدات ماكیتا التي تعمل دون سلك

أثناء قص وتقطیع الخشب 
(بالمنشار الدائري)

أثناء قص وتقطیع الخشب 
(بالمنشار الرجاج) 

 أثناء الحفر والتثقیب في الخرسانة

(بالمطرقة المتعددة األغراض)
أثناء قطع الخرسانة

(بجالخة الزوایا)

جدیدة

التجھیزات المعیاریة: خرطوم، فوھة خرطوم لالستخدامات األرضیة، فوھة خرطوم لتنظیف إطارات النوافذ

DVC750L

مكنسة (شفاطة ھوائیة) / نازعة غبار/ منفاخ دون سلك مزودة 
LXT بطاریة أیون اللیثیوم  18 فولت

السعة 
االستخدام المتواصل (عدد الدقائق)

التدفق األقصى للھواء
أقصى مستوى للشفط المغلق

استطاعة الشفط 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوز ن الصافي 

الغبار: 7,5 لتر
مع البطاریة من النموذج BL1860B (األعلى): 35 /

مع البطاریة من النموذج BL1860B (األدنى) 70
1,6 متر مكعب في الدقیقة 

6,7 كیلو باسكال
األعلى/ األدنى: 50 / 25 وات

418×251×278 مم 
4,6 كغ 

البدائل المتاحة 

DVC750L ZX1
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)
- -

3,0 أمبیر/ ساعة   البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة 

المواصفات:-

تصمیم مدمج قابل للحمل وسھل االستخدام

قدرة عالیة وزمن تشغیل طویل بفضل المحرك دون فرش

أدوات لتحقیق ثالثة أغراض في آن واحد (التنظیف/ نزع الغبار/ النفخ)

للمواد الجافة فقط 

خرطوم مرن قابل للتمدد: 28 مم
- 2 متر، بدءاً من الكفة رقم 38 

یمكن فك وتخزین الخرطوم  

للتنظیف بالشفط الھوائي

یمكن فك وتخزین فوھة الخرطوم

یتم إدخال الخرطوم إلى فوھة منفذ 
المنفاخ وإدارتھ بعكس اتجاه عقارب 
الساعة حتى سماع صوت نقرة

رقم قطعة تثبیت الفوھة الخرطومیة: 192236-6
الفوھة الخرطومیة

البدیل ”زي“  3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة

--
DVC350 Z

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدائل المتاحة 

تستخدم مع الفوھة الخرطومیة من أجل استعمال 
خیار المنفاخ

رقم القطعة  الطول   
132025-7    220m
134182-7    430mm

قابلة للتحویل إلى منفاخ عن طریق 
ربط الفوھة الخرطومیة. 

وظیفتان في آلة واحدة 

LXT منفاخ/ نازعة غبار دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

•  مفتاح تحكم یوفر قدرة على ضبط المستوى األعلى/ األدنى لحجم الھواء بما یتناسب مع طبیعة االستخدام. 
•  حزام كتف یمكن ربطھ بسھولة على الكتف من أجل إضافة مزیداً من الحركة.

نازعة غبار محمولة تعمل ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت 

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطومیة، كیس غبار، خرطوم مكتمل مع كفات أمامیة، حزام كتف

3,4 متر مكعب في الدقیقة
5,5 كیلو باسكال 

3,0 لتر 
273×195×226 مم 

2,2 كغ 

الدرجة القصوى لتدفق الھواء 
أقصى مستوى للشفط المغلق

السعة المستخلصة
األبعاد (الطول × العرض× االرتفاع) 

الوزن الصافي 

المواصفات:-

DVC350

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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خیار طاقة
أعلى / أدنى

مكنسة إعصاریة
أنبوب تلیسكوبي یمكن تمدیده 

لیسمح بتعدیل ارتفاع القبضة بما 
یناسب ارتفاع المستخدم.

1- ضوء برتقالي یشیر إلى إنذار 
تنظیف الفلتر

2- ضوء أحمر یشیر إلى إنذار 
سعة البطاریة

ضوء إنذار 

1

كأس الغبار

متوفرة باللون األزرق واللون األبیض
من ماكیتا

فلتر أولي فلتر 

فوھة خرطوم لتنظیف
إطارات النوافذ 

منفذ شفط زاوي
یمنع األنبوب القابل للتمدد من اإللتفاف والتقلب

قبضة طریة
 من المطاط

فوھة خرطوم على شكل 
حرف T لتنظیف األرضیات 

مع قدرة مناورة محسنة

مقبض مریح مع مفتاح بزناد سھل 
(ON/OFF) للتشغیل أو اإلیقاف

سعة كبیرة للغبار تبلغ
650 مل

من نوع الكبسولة
للتخلص من الغبار بسرعة  

دون حاجة الستخدام كیس ورقي. 

+

مكنسة دون سلك مثالیة من أجل المستخدمین في األوساط 
واألماكن الصناعیة واإلنشائیة

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة

-
DCL180 ZW (لون أبیض)

األداة فقط

DCL180 Z (لون أزرق ماكیتا)
األداة فقط

DCL180 RFW (لون أبیض)
تتضمن بطاریة واحدة/ شاحن واحد 

DCL180 RF (لون أزرق ماكیتا)
تتضمن بطاریة واحدة/ شاحن واحد 

البدائل المتاحة 

650 مل 
(BL1830B مع البطاریة من نموذج) 20 دقیقة

1,4 متر مكعب/ دقیقة 
4,2 كیلو باسكال 

999×114×152 مم 
1,2 كغ 

السعة
االستخدام المتواصل (عدد الدقائق) 

أقصى مستوى لتدفق الھواء 
أقصى مستوى للشفط المغلق 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

•  مفتاح بزر لمس لضبط إعدادات طاقة الشفط المرتفعة/ المنخفضة.
•  ضوء LED یشیر إلى إنذار طاقة البطاریة.

•  غطاء أمامي بتصمیم محسن من أجل نزع كیس الغبار بسھولة.

المواصفات:-

یمكن أن تكون عملیة نزع الغبار أكثر نظافة وبساطة مع كیس الغبار 
الورقي المخصص لالستعمال لمرة واحدة والتخلص منھ بسھولة.

 LXT مكنسة دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

DCL180

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطوم 28 على شكل حرف T لتنظیف األرضیات، فوھة خرطوم لتنظیف 
إطارات النوافذ، حامل فوھة الخرطوم المخصصة لتنظیف إطارات النوافذ، انبوب، فلتر، فلتر أولي 

المواصفات:-

تحتوي المكنسة على أفضل نظام الفلترة اإلعصاري بفضل 
الفلتر HEPA ذو القدرة الكبیرة والكفاءة العالیة في تجمیع 

جسیمات الغبار الصغیرة والكبیرة 

نظام فلترة متقدم مع فصل اإلعصار 

• یمكن غسیل كأس الغبار والفلتر بالماء 

التخلص من الغبار بسھولة

• یمكن نزع كأس الغبار بسھولة من أجل التخلص من الغبار ببساطة عن طریق سحب ذراع 
تحریر الكأس إلى األعلى وذلك من خالل الضغط زر التحریر

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة 

--
DCL501 Z

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدائل المتاحة

250 مل
(BL1860B مع البطاریة من النموذج) المرتفع: 35 / المنخفض: 77

1,2 متر مكعب/ دقیقة
10 كیلو باسكال 

352×189×252 مم 
3,1 كغ

السعة
االستخدام المتواصل (عدد الدقائق) 

أقصى مستوى لتدفق الھواء
أقصى مستوى للشفط المغلق

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

المواصفات:-

فلتر عالي الكفاءة لتنقیة جسیمات الھواء (HEPA) بقدرة تنقیة عالیة.

 LXT مكنسة إعصاریة دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

DCL501

التجھیزات المعیاریة: حزام كتف، فوھة خرطوم بشق طولي، فرشاة تنظیف، فوھة خرطوم لتنظیف 
األرضیات، أنبوب تلیسكوبي، خرطوم، خطاف لتعلیق الخرطوم

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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شاحن بمنفذین
DC18RD

10 قطع من فلتر ورقي من 
DCL181 أجل النموذج

10 قطع من فلتر قماشي 
من أجل النموذج 

DVC260

فوھة خرطوم 
لتنظیف المقعد

فرشاة 
دائریة

فوھة خرطوم
مطاطیة

ثالثة قطع من بطاریة 
ایون اللیثیوم 18 فولت 

5,0 أمبیر/ ساعة
 BL1850B

فوھة خرطوم 
لتنظیف الزوایا

خرطوم
مرن

DCL181FZ
مكنسة مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت 

DVC260Z
مكنسة (شفاطة ھوائیة) محمولة على الظھر مزودة 

ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

DVC260 DCL181 المواصفات:-
2,0 لتر

المرتفع: 60 / المنخفض: 90
(BL1850B مع بطاریتین من نموذج)

1,5 متر مكعب/ دقیقة
7,1 كیلو باسكال

230×152×373 مم 
4,3 كغ

650 مل
المرتفع: 20 / المنخفض: 40

(BL1830B مع البطاریة من نموذج)
1,4 متر مكعب/ دقیقة

5,3 كیلو باسكال
999×114×152 مم 

1,2 كغ

السعة 
االستخدام المتواصل (عدد الدقائق)

أقصى مستوى لتدفق الھواء
أقصى مستوى للشفط المغلق

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

 LXT طقم عدة تنظیف دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم

DLX2248PT1

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مقص عشب
DUM604 عربة ید

DCU180 أداة تقلیم شجیرات السیاج
DUH751

منشار جنزیر
DUC254 منفاخ

DUB182

مقص عشب
DVF104

أداة تقلیم عشب
DUR189L

LXT معدات للحدائق مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت
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جدید

 LXT منشار جنزیر دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 180 فولت

التجھیزات المعیاریة: جنزیر منشار، شریط توجیھ، غطاء قضیب التوجیھ، مفتاح ربط، حقیبة ملحقة 

طول شریط التوجیھ
درجة میل وانحراف الجنزیر/ مقیاس الجنزیر 

سرعة الجنزیر 
حجم خزان زیت الجنزیر 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

250 مم (10 بوصة) 
8/3 بوصة / 1,1 مم (0,043 بوصة) 
8/3 بوصة / 1,3 مم (0,050 بوصة) 

0 - 24 متر/ ثانیة (0 - 1440 متر/ دقیقة) (0 - 4720 قدم في الدقیقة) 
140 مل 

92,2 دیسیبل (أ) 
103,2 دیسیبل (ا) 

قطع الخشب: 3,1 متر/ ثانیة مربعة 
دون قضیب التوجیھ: 258×184×191 مم 

3,2 كغ 

البدائل المتاحة 

DUC254 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 
- -

0,3 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“ 0,5 أمبیر/ ساعة 

المواصفات:- 

یوفر المحرك الخارجي الدوار دون فرش 
كفاءة عالیة في العمل 

بكفاءة تشغیل عالیة 

یوفر المحرك الخارجي الدوار دون فرش 
كفاءة عالیة في العمل

كفاءة تشغیل عالیة 

توفر الفرامل الجنزیر ومفاتیح التشغیل 
متغیرة السرعة قابلیة تشغیل عالیة 

مكافئة للمنشار الجنزیر بالمحرك الذي 
یعمل بالوقود. 

قابلیة عالیة للتشغیل والعمل

الحبسة 
تمنع من فقدان الصامولة عند نزع 

الغطاء المسنن الستبدال شریط 
التوجیھ أو جنزیر المنشار. 

DUC254 - 250 مم (10 بوصة) 

 LXT أداة تقلیم شجیرات السیاج دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة، نظارات واقیة 

طول النصلة 
عدد األشواط في الدقیقة (شوط في الدقیقة) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

750 مم (29-2/1 بوصة) 
مرتفع/ معتدل/ منخفض: 0 - 4400/ 0 - 3600/ 0 - 2000 

1261×192×225 مم 
4,5 كغ 

البدائل المتاحة 

DUH751 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 

 DUH751 PT2
بطاریتین/ شاحن واحد بمنفذین 

(ال تتضمن حقیبة شحن) 
-

0,3 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“ 0,5 أمبیر/ ساعة 

المواصفات:- 

DUH751 - 750 مم (29-2/1 بوصة) 

شكل مثالي للنصلة من أجل عملیة قص سلسة 
نصل بحواف حادة: 

النصلة العلویة ... منحنیة نحو األسفل 
النصلة السفلیة ... منحنیة نحو األعلى 

یتم التقاط حواف الشجیرات المتفرعة 
بسھولة ومسكھا بإحكام 

نقطة االتصال لیست 
سوى كال الطرفین 

جدید 

نظام دوران عكسي 

ھیكل مقاوم لالھتزاز 

النموذج السابق 

ھیكل مقاوم لالھتزاز 
یتألف من قسم ذراع تدویر المحرك وقسم المقبض المربوط بخمس 

وسادات المتصاص االھتزاز من النصلة وقسم ذراع تدویر المحرك 
یقفل عند الدرجة 45 والدرجة 90 إلى الیسار والیمین   •

والدرجة 0. 
یجعل عملیة التقلیم الرأسي والزاوي أسھل واسرع.   •

مقبض خلفي یمكن تدویره إلى 5 وضعیات. 

B0581LB
قطعة مع 160

البطاریة من 
النموذج 

مقدار العمل*

 91px 90 أوpx :جنزیر المنشار
متر/ ثانیة 24

السرعة القصوى للجنزیر 

*مقدار العمل (تقریباً): القطع (قطع خشب االرز بجنزیر منشار 91PX تحت الظروف الطبیعیة). 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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المواصفات:- 

DUR189

أداة تقلیم عشب السلكیة بمحرك دون فرش وتقنیة تشغیل عزم الدوران اوتوماتیكیاً، 
تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت LXT ومزودة بأنبوب تلیسكوبي ومقبض بشكل 

حلقة (مفتاح تحكم بثالث سرعات) 
أنبوب تلیسكوبي قصیر ومریح یوفر سھولة التعامل في المساحات الضیقة.   •

لوحة تحكم متعددة الوظائف من أجل التشغیل واإلیقاف (ON/OFF) والتحكم بالسرعة المتغیرة/   •
عكس جھة دوران النصلة 

رأس للقص من النایلون یدور بجھة عقارب الساعة لمنع تطایر قصاصات العشب باتجاه المستخدم  •

التجھیزات المعیاریة: حزام مفرد، رأس قص نایلون، نظارات واقیة، مفتاح ربط سداسي.

عرض القطع 
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

قیاس محور الدوران 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
زمن التشغیل األقصى (دقیقة) 

الوزن الصافي 

رأس أداة التقلیم: 300 مم 
المرتفعة/ المتوسطة/ المنخفضة/ وضعیة تشغیل عزم الدوران أوتوماتیكیا: 

 6000 - 4000 /5000 /6000
 1,25×8

األمامي/ الخلفي: 2,1/ 1,6 أو أقل 
1518 - 1618×258×369 مم 

 139 :BL1850B مع بطاریة من النموذج
3,1 - 3,4 كغ (6,8 - 7,5 رطل) 

_

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 0,3 أمبیر/ ساعة  0,5 أمبیر/ ساعة 

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن) 

DUR189 Z
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد 
DUR189 RFE

LXT أداة تقلیم عشب دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

المواصفات:- 

DUM604

 LXT مقص عشب دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

 LXT مقص عشب 16 سم دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت
مقبض ذو تصمیم مریح مع قبضة محكمة یوفر مزیداً من التحكم والراحة   •

صندوق تجمیع عشب لتقلیل عملیة التنظیف   •
 BL1860B ما یصل إلى 250 دقیقة من زمن التشغیل في دورة شحن واحدة لبطاریة من النموذج  •

2500 شوط في الدقیقة من أجل تحقیق عملیة قص فعالة   •
اثنین في واحد: یمكن ربط نصلة تقلیم ونصلة قص   •

التجھیزات المعیاریة: نصلة قص عشب، صندوق مجمع عشب، غطاء نصلة، 
نصلة تقلیم شجیرات (متاحة مع البدیل ”زي“ فقط)   

عرض القطع: 
ضبط العمق 

عدد األشواط في الدقیقة (شوط في الدقیقة) 
االستخدام المتواصل (عدد الدقائق) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

160 مم 
15، 20، 25 مم 

2500
مع بطاریة من النموذج BL1830B / BL1850B / BL1860B: 250/ 200/ 125 دقیقة 

76 دیسیبل (أ) 
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

337×177×131 مم 
1,8 كغ 

_

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 0,3 أمبیر/ ساعة  0,5 أمبیر/ ساعة 

األداة + نصلة قص عشب + نصلة 
تقلیم شجیرات فقط 

DUM604 ZX
تتضمن بطاریة واحدة/ شاحن واحد + نصلة 

قص عشب 

DUM604 RT

نصل تقلیم شجیرات السیاج (متاحة مع البدیل ”زي“ فقط) رقم القطعة 198409-9 

10L  DVF104
 LXT رشاش (بخاخ) للحدائق دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فوات

المواصفات:- 

الضغط األقصى 
خزان المواد الكیماویة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

3,0 میغا باسكال 
10 لتر 

315×225×415 مم 
4,1 كغ 

 LXT رشاش للحدائق دون سلك سعة 10 لتر یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت
أداة صدیقة للبیئة دون أي انبعاثات وضجیج منخفض إلى حد كبیر   •

ذراع صمام ید مع وضعیتین لالختیار  •
تكالیف تشغیل منخفضة مع بطاریة أیون اللیثیوم القابلة إلعادة الشحن   •

تصمیم مدمج خفیف الوزن یوفر سھولة التعامل والمناورة بدرجة عالیة   •
تم تضمین فوھتین مختلفتین للخرطوم كتجھیزات معیاریة إلضافة تنوع في االستخدام   •

التجھیزات المعیاریة: فوھة بوضع عمودي ذات رأس مزدوج، فوھة خرطوم بزاویة عریضة لرش مبیدات األعشاب، 
حامل انبوب رش، حزام للكتف. 

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة / شاحن) 

_ _

البدائل المتاحة 

DVF104 Z

3,0 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة 

المواصفات:- 

حجم الھواء 
سرعة الھواء 
ضغط الھواء 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستولى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

2,6 متر مكعب/ الدقیقة 
80 متر/ ثانیة 

5,4 كیلو باسكال (550 ملیمتر ماء) 
 18000 - 0

85 دیسیبل (أ) 
95 دیسیبل (أ) 

2,5 متر/ ثانیة مربعة 
525×155×212 مم 

1,7 كغ 

DUB182

 LXT منفاخ دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

LXT منفاخ دون سلك بثالث سرعات متغیرة یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت
سرعة متغیرة (0 - 18000 دورة في الدقیقة) من أجل تحكم مثالي بالسرعة   •

ما یصل إلى 12 دقیقة من العمل المتواصل في دورة الشحن الواحدة في السرعة العالیة   •
تصمیم مدمج مریح بطول 525 مم (20-3/4 بوصة)   •
وزن خفیف من أجل تقلیل التعب واإلجھاد على المشغل   •

مقبض بمسكة طریة من المطاط من أجل زیادة راحة المشغل   •

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطومیة، حزام كتف.

_ _

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 0,3 أمبیر/ ساعة  0,5 أمبیر/ ساعة 

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن) 

DUB182 Z

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



معدات السلكیة | 082 

شكلین مختلفین: بشكل ناقلة وبشكل دلو 

یوفــر المحرك الخارجي الدوار دون فرش 
كفاءة عالیة في العمل 

بكفاءة تشغیل عالیة 

تقنیة الحمایة القصوى

بعد إزالة العجالت الخلفیة 
وتثبیت القدم (یسار / یمین)، 

یمكن استخدام العربة كدراجة 
أحادیة العجلة. 

إلنارة المنطقة األمامیة   •
مقطع علبة البطاریة مجھز   •

بمفتاح تشغیل/ إیقاف 
 (On/OFF)

مناسب لتقلیل 
مساحة التخزین 

عجلة خلفیة قابلة لالنفصال  قابلة للتشغیل حتى مع بطاریة واحدة بفضل توصیل 
البطاریة المتوازي. 

 LED أضواء

مقبض قابل للطي 

صینیة دلو (رقم القطعة: 199008-0)
یمكنھا تحمیل الرمل، والحصى 

والمسحوق، الخ. 

صینیة مسطحة (رقم القطعة: 199009-8) 

عربة ید مع صینیة دلو عربة ید مع صینیة مسطحة 

یمكن تعدیل قیاس العرض. 
إذا تم نزع القضبان الجانبیة، یمكن 

عندھا تحمیل مواد كبیرة الحجم. 

 LXT عربة ید مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت 

DCU180

 LXT عربة متحركة تعمل ببطاریة أو بطاریتین أیون اللیثیوم

أقصى زمن تشغیل (دقیقة) 
سعة التحمیل القصوى 

سرعة الحركة 

قدرة التسلق القصوى 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

 120 :BL1860B مع البطاریة من النموذج
130 كغ (290 رطل) 

إلى األمام، سریعة / بطیئة: 0-3,5/ 0-1,5 كم/ ساعة 
إلى الوراء: 0 - 1 كم/ ساعة 

12 درجة 
عند تركیب الحامل/ خالل العمل: 

1315×1060×900 مم 
44,8 كغ 

المواصفات:- 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قفل، ساقین للدعم واإلسناد، مفاتیح ربط

(یرجى المالحظة أنھ لن یتم تورید الصینیة المسطحة أو الصینیة الدلو مع عربة الید إنما تحتاج إلى طلبھا بشكل منفصل) 

األداة فقط 
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن/ صینیة مسطحة 

أو صینیة دلو) 

_ _

البدائل المتاحة 

DCU180 Z

3,0 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة 

 سعة التحمیل القصوى

 كغ130

أقصى زاویة تسلق 

 درجة12

درجة12

تمنع من تحرك العربة بشكل 
عرضي على المنحدر. 

(عجالت أمامیة) 

ذراع فرملة مع آلیة قفل

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



083 | معدات السلكیة 

المواصفات:- 

السعة 

عدد الصدمات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم دوران 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

مسمار اآللة اللولبي: M8 - M4 (32 /5 بوصة - 16/5 بوصة)
البرغي المعیاري: M14 - M5 (16/3 بوصة - 16/9 بوصة) 

برغي عالي الشد: M12 - M5 (16/3 بوصة - 2/1 بوصة) 
سن خشن (في الطول): 22 - 125 مم (8/7 بوصة - 4-8/7 بوصة) 

 3200 - 0
 2400 - 0

155 نیوتن متر (1370 بوصة رطل)
138×79×238 مم (5-16/7 بوصة × 3-8/1 بوصة × 9-8/3 بوصة) 

1,2 كغ (2,6 رطل) 

DHP446 13 مم (1/2 بوصة) 

خفیف الوزن بقدرة عالیة 
قدرة عالیة بمحرك مضغوط خفیف الوزن ذو أربعة أقطاب.   •

ترس میكانیكي بسرعتین.  •
قابض لقمة ذو كم مفرد یمكن من تركیب وإزالة اللقمة بسھولة باستعمال ید واحدة دون مفتاح.   •

بنیة معدنیة للترس تضمن عملیة نقل الحركة بمتانة وكفاءة عالیة.   •
ضوء LED إلنارة منطقة العمل مع وظیفة اإلضاءة وقت الغروب.   •

التجھیزات المعیاریة: (+ -) لقمة ومشبك حزام.

السعة

 
عدد الطرقات في الدقیقة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم تثبیت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الفوالذ الصلب: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 38 مم (1-2/1 بوصة) 

البناء: 13 مم (2/1 بوصة) 
األعلى: 0 - 22500 

األدنى: 0 - 6000 
األعلى: 0 - 1500 

األدنى: 0 - 400 
قاسي/ طري: 44/ 30 نیوتن متر 

206×79×251 مم (8-8/1 بوصة × 3-8/1 بوصة × 9-8/7 بوصة) 
1,7 كغ (3,8 رطل) 

DTD134

المواصفات:-

440440

معدات تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت 

3,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة

1,50 أمبیر/ ساعة 

DHP446 RYE
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ حقیبة حمل بالستیكیة 

DHP446 RFE
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ حقیبة حمل بالستیكیة 

3,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

1,50 أمبیر/ ساعة

- DTD134 RFE
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / حقیبة حمل بالستیكیة

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: (+ -) لقمة ومشبك حزام. 

السعة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم تثبیت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الفوالذ الصلب: 13 مم (1/2 بوصة) 
الخشب: 38 مم (1-1/2 بوصة) 

األعلى: 0 - 1500 
األدنى: 0 - 400 

قاسي/ طري: 44/ 30 نیوتن متر 
192×79×251 مم (7-9/16 بوصة × 3-1/8 بوصة × 9-7/8 بوصة) 

1,7 كغ (3,7 رطل) 

DDF446 13 مم (1/2 بوصة)

قدرة عالیة وخفة في الوزن 
محرك ذو قدرة عالیة، مدمج وخفیف الوزن بأربعة أقطاب.  •

ترس میكانیكي بسرعتین.  •
قابض لقمة ذو كم مفرد یمكن من تركیب وإزالة اللقمة بسھولة باستعمال ید واحدة دون مفتاح.   •

بنیة معدنیة للترس تضمن عملیة نقل الحركة بمتانة وكفاءة عالیة.   •
ضوء LED إلنارة منطقة العمل مع وظیفة اإلضاءة وقت الغروب.   •

440

3,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة

1,50 أمبیر/ ساعة 

DDF446 RYE
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ حقیبة حمل بالستیكیة 

DDF446 RFE
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ حقیبة حمل بالستیكیة 

أداء محسن مقاوم للغبار والتنقیط 
تصمیم مدمج بطول قصیر یبلغ في مجملھ 138 مم (5-16/7 بوصة).   •

عزم التثبیت األقصى: 155 نیوتن متر (1370 بوصة رطل)   •
یمكن اإلشارة إلى الطاقة المتبقیة في البطاریة عبر ثالث مراحل بمجرد الضغط على زر.   •

تصمیم مریح للقبضة المطاطیة مما یوفر مزیداً من الراحة والتحكم.   •

 LXT مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت LXT مفك صدم دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت

 LXT مثقب مطرقة دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت

التجھیزات المعیاریة: (+ -) لقمة ومشبك حزام.

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



دقیقة30 
DC10SB(MAX شاحن سریع لبطاریة 12 فولت)

لشحن بطاریة أیون اللیثیوم المنزلقة 
2,0 أمبیر/ ساعة بالكامل 

فترة الشحن

شاحن CXT: تم تطویر ھذا الشاحن خصیصا من أجل شحن 
بطاریات أیون اللیثیوم من منصة 12 فولت MAX الجدیدة

قم بتوسیع تشكیلة بطاریات أیون اللیثیوم الخاصة بك

شكیلة بطاریات أیون اللیثیوم الخاصة بك
یع ت

وس
 بت

قم

   4
,0A

h   2,0Ah

مكبر صوت في موقع العمل
 DMR200 / DMR201 /

DMR202

سترة حراریة
CV102D

معطف مروحة
DFJ210 / DFJ211
DFJ310 / DFJ311
DFJ410 / DFJ411
DFJ212 / DFJ213

DFJ214

سترة مروحة
DFV210

LED كشاف ضوئي
ML103 / ML104
ML105 / ML106

مكنسة
CL106D / CL107D
CL108D / CL121D

أداة تقلیم الشجیرات
UH201D

أداة تقلیم عشب
UR100D

معطف حراري
 CJ105D /

CJ106D

جھاز لیزر متعدد الخطوط 
الخضراء قابل للشحن

 SK209GD /
SK312GD

جھاز تسویة لیزري
SK105GD / SK105D
SK106GD / SK106D

مروحة
 CF100D /

CF101D
قطاعة متعددة المھام

CP100D

مثقب ومفك براغي مطرقة 
HP332D / HP333D

مقص عشب
UM600D

مدفع جلفطة (سیلیكون)
CG100D

مفك صدم
TD110D / TD111D

مطرقة دورانیة
HR140D / HR166D

مفتاح ربط تصادمي
TW140D / TW141D
TW160D / TW161D

TW060D
مثقب زاویة

 DA332D /
DA333D

مدقة صدم زاویة
TL064D / TL065D

منشار ترددي
/ JR103D
JR105D

أداة متعددة المھام
TM30D

قطاعة
CC301D

منشار دائري
HS301D

منشار رجاج
 JV101D /
 JV102D /

JV103D

جھاز رادیو في موقع العمل
DMR107 / DMR108
DMR109 / DMR110

DMR112 / MR052DF332D / DF032D
DF333D / DF033D

مثقب ومفك براغي

دباسة
PT354D

USB محولة
ADP06 / ADP08

كباسة
ST113D

منشار الحائط الجاف
SD100D



DC18RE / DC10SB
لشحن بطاریة أیون اللیثیوم المنزلقة 2,0 أمبیر/ ساعة بالكامل

دقیقة فترة الشحن السریع 30

النھایة الطرفیة من النوع المنزلق ومتعدد نقاط االتصال
・

・

تضمن اتصال ثابت مع األداة حتى 
في ظروف االھتزاز الشدیدة.

تسمح بتجھیز المعدات بقبضة 
ذات تصمیم مریح.

مقیاس شحن البطاریة
یمكن ببساطة إظھار الطاقة المتبقیة في البطاریة في 

4 مراحل من خالل الضغط على الزر.

 CXT و LXT یشحن بطاریات DC18RE
على التعاقب

البطاریات المتوافقة ھي:
بطاریات 14,4/ 18 فولت LXT وبطاریات 12 فولت 

.CXT MAX مقیاس شحن البطاریة 
(ضوءLED یشیر إلى 

مستوى الشحن بأربع مراحل)

زر ضغط

مروحة تبرید

نظام شحن مثالي

یمكن تقصیر وضع االستعداد حتى یبدأ الشحن بشكل كبیر من خالل ・
استخدام الشاحن DC10SB المجھز بمروحة تبرید مدمجة.

یعمل نظام التبرید بالھواء الموجھ على تبرید كل خلیة في البطاریة 
باإلضافة إلى بؤر الحرارة بشكل فعال.

・

نظام التبرید بالھواء الموجھ (الشاحن DC10SB فقط)

قابل للتعلیق على الجدار من أجل الشحن
یمكن تعلیق الشاحن على الجدار من أجل الشحن، 
مما یسمح للمستخدم بالحصول على أوسع مساحة 

عمل ممكنة على طاولة العمل.

یبین حالة الشحن لبطاریة یتم شحنھا على مرحلتین: أقل من 80% و80% أو أكثر.
مبین حالة الشحن

CXT البطاریة متاحة بنوعین 4,0 أمبیر/ ساعة و 2,0 أمبیر/ ساعة بطاریة أیون اللیثیوم

رقم تعریف البطاریة
رقم القطعة
العبوة
عداد شحن البطاریة

رقم تعریف البطاریة
رقم القطعة
العبوة
عداد شحن البطاریة

BL1021B
197396-9
علبة كرتون
 

BL1041B
197406-2
علبة كرتون
 

MAX البطاریة المنزلقة 12 فولت

2,0 أمبیر/ ساعة

4,0 أمبیر/ ساعة

DC18REDC10WC
630967-4

DC10SB
197435-5
198576-0
198433-2

30
دقیقة

60
دقیقة

30
دقیقة

60
دقیقة

70
دقیقة

130
دقیقة

شاحن بمنفذین
 (CXT + LXT)

شاحن قیاسي
(CXT)

شاحن سریع
(CXT)

110 - 120 (النوع ذو مشبكین) رقم القطعة
220 - 240 (النوع ذو مشبكین) رقم القطعة

1-220198447 - 240 (النوع ذو الثالثة مشابك) رقم القطعة



DF332D  10 مم (3/8 بوصة)
 MAX CXTمثقب ومفك براغي بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

یعود الفضل بزیادة الحجم المضغوط وزیادة كمیة العمل إلى المحرك بون فرشاة 
المطور والجدید كلیا وإلى بطاریة أیون اللیثیوم المنزلقة

• سرعة دورانیة عالیة
• المقبض المریح ھو األفضل من أجل تطبیقات الحفر/ الثقب

• یتم تنشیط دارة حمایة البطاریة عند ارتفاع درجة حرارة البطاریة لحمایة البطاریة من األضرار 
بسبب التفریغ الزائد وارتفاع الحرارة أو زیادة حمل التیار

• قابض لقم المثقب ال یحتاج مفتاح ومزود بجلبة مفردة قیاس 10 مم (3/8 بوصة) مع صوت نقر 
للداللة على أن لقمة الثقب قد تم قفلھا بالكامل

• ضوء LED مفرد إلضاءة منطقة العمل مع وظائف قبل الغروب وبعد الغروب

المواصفات:-

السعة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 
أقصى عزم إلحكام الربط

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الفوالذ الصلب: 10 مم (3/8 بوصة) 
الخشب: 28 مم (1-1/8 بوصة) 

األعلى: 0 - 1500 / األدنى: 0 - 450 
قاسي/ طري: 35 / 21 نیوتن متر 

154×66×217 مم (6-1/6 بوصة × 2-5/8 بوصة × 8-1/2 بوصة)
1,0 كغ (2,3 رطل)

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام، لقمة فیلیبس

DF331D  10 مم (3/8 بوصة)
 MAX CXTمثقب ومفك براغي بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

زیادة قدرة المحرك من أجل الحصول على سرعة استعمال أعلى 
وأقصى عزم إلحكام الربط

• المقبض المریح ھو األفضل من أجل تطبیقات الحفر/ الثقب
• یتم تنشیط دارة حمایة البطاریة عند ارتفاع درجة حرارة البطاریة لحمایة البطاریة من األضرار 

بسبب التفریغ الزائد وارتفاع الحرارة أو زیادة حمل التیار
• قابض لقم المثقب ال یحتاج مفتاح ومزود بجلبة مفردة قیاس 10 مم (3/8 بوصة) مع صوت نقر 

للداللة على أن لقمة الثقب قد تم قفلھا بالكامل 
• ضوء LED مفرد إلضاءة منطقة العمل مع وظائف قبل الغروب وبعد الغروب

المواصفات:-

السعة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 
أقصى عزم إلحكام الربط

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الفوالذ الصلب: 10 مم (3/8 بوصة) 
الخشب: 21 مم (13/16 بوصة) 

األعلى: 0 - 1700 األدنى: 450-0 
قاسي/ طري: 14/30 نیوتن متر 

189×66×209 مم (7-7/16 بوصة × 2-5/8 بوصة × 8-1/4 بوصة) 
1,1 كغ (2,4 رطل)

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام، لقمة فیلیبس

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

 DF332D WAE
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ حقیبة حمل 

بالستیكیة

DF332D Z
األداة فقط

(ال تت ضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة 
حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

 DF331D WAE
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ حقیبة حمل 

بالستیكیة

DF331D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

(SDS-PLUS محول من أجل لقم ) 16 مم  HR166D

MAX CXT مطرقة دورانیة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

مطرقة دورانیة بتصمیم مضغوط وخفیف الوزن ”بحجم كف الید“ من أجل سھولة 
االستخدام إلى أبعد حد: مناسب من أجل االستعماالت التصاعدیة واألفقیة

• غطاء یمتص االھتزاز باإلضافة إلى القبضة المطاطیة الطریة المصممة من أجل امتصاص 
االھتزاز والتشغیل المریح

• مركز الثقل قریب من الید من أجل تحقیق التوازن والتحكم األمثل
• ثقب عالي الكفاءة: توفیر في وقت التشغیل یصل إلى 50%، وسرعة أكبر تصل إلى %40

• تؤمن طاقة الطرق التي تبلغ 1,1 جول كفاءة عالیة

المواصفات:-

قوة الطرق
السعة

عدد الطرقات بالدقیقة 
السرعة بدون حمل (دورة بالدقیقة)

مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

1,0 جول
البناء: 14 مم / الفوالذ الصلب: 10 مم/ الخشب: 13 مم

4900 - 0
850 - 0

الحفر بالطرق داخل البناء: 6,5 متر/ ثانیة مربعة
الحفر داخل المعدن: 3,0 متر/ ثانیة مربعة أو أقل
(BL1021B مع البطاریة) 246×74×179 مم

(BL1021B مع البطاریة) 1,9 كغ

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

HR166D WAJ
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / حقیبة حمل

البدیل ”زي“

HR166D Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن سریع واحد / 
حقیبة حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة (مع طقم إكسسوارات)

HR166D SAE1
تتضمن طقم إكسسوارات مكون من 65 قطعة 

وبطاریتین/ شاحن سریع واحد/ حقیبة حمل

HR166D SAE1 (مع طقم إكسسوارات)

لقم مشقوقة بمقاسات مختلفة مكونة من 8 قطع:
لقم برأس نجمي بمقاسات مختلفة مكون من 8 قطع
لقم فیلیبس بمقاسات مختلفة مكون من 10 قطع:
مجموعة صامولة ضبط مكونة من 4 قطع
لقم بوزي بمقاسات مختلفة مكون من 10 قطع:
حامل لقمة ثقب بجلبة ( SDS+ ساق)
 M6 لقمة تخویش
شریط قیاس – 3 متر
لقم ثقب HSS مكونة من 8 قطع
لقم حفر برأس مسمار مكونة من 5 قطع
لقم حفر SDS – PLUS مكونة من 5 قطع

حقیبة حمل

بطاریتین 2,0 أمبیر/ ساعة

شاحن سریع واحد

طقم إكسسوارات مكون من 65 قطعة مطرقة دورانیة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 086



HP332D  10 مم (3/8 بوصة)

 MAX CXTمثقب ومفك براغي یعمل بالنقر بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

یعود الفضل بزیادة الحجم المضغوط وزیادة كمیة العمل إلى المحرك بدون فرشاة 
المطور والجدید كلیا وإلى بطاریة أیون اللیثیوم المنزلقة

• سرعة دورانیة عالیة
• المقبض المریح ھو األفضل من أجل تطبیقات التثقیب/ فك وشد البراغي

• یتم تنشیط دارة حمایة البطاریة عند ارتفاع درجة حرارة البطاریة لحمایة البطاریة من األضرار 
بسبب التفریغ الزائد وارتفاع الحرارة أو زیادة حمل التیار.

• قابض لقم المثقب ال یحتاج مفتاح ومزود بكم مفرد قیاس 10 مم (3/8 بوصة) مع صوت نقرة للداللة 
على أن لقمة الثقب قد تم قفلھا بالكامل

• ضوء LED مفرد إلضاءة منطقة العمل مع وظائف قبل الغروب وبعد الغروب

المواصفات:-

السعة

عدد الصدمات في الدقیقة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم إلحكام الربط
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ الصلب: 10 مم (3/8 بوصة) 
الخشب: 28 مم (1-1/8 بوصة) 

البناء: 8 مم (5/16 بوصة)
األعلى: 0 - 22500 / األدنى: 0 - 6750 

األعلى: 0 - 1500 / األدنى: 0 - 450 
قاسي/ طري: 35/ 21 نیوتن متر 

168×66×217 مم (6-5/8 بوصة × 2-5/8 بوصة × 8-1/2 بوصة) 
1,1 كغ (2,5 رطل)

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام، لقمة فیلیبس

HP331D  10 مم (3/8 بوصة)

 MAX CXTمثقب ومفك براغي یعمل بالنقر بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

تم زیادة قدرة المحرك من أجل الحصول على سرعة استعمال أعلى 
وأقصى عزم إلحكام الربط 

• المقبض المریح ھو األفضل من أجل تطبیقات التثقیب/ فك وشد البراغي
• یتم تنشیط دارة حمایة البطاریة عند ارتفاع درجة حرارة البطاریة لحمایة البطاریة من األضرار 

بسبب التفریغ الزائد وارتفاع الحرارة أو زیادة حمل التیار
• قابض لقم المثقب ال یحتاج مفتاح ومزود بكم مفرد قیاس 10 مم (3/8 بوصة) مع صوت نقر للداللة 

على أن لقمة الثقب قد تم قفلھا بالكامل 
• ضوء LED مفرد إلضاءة منطقة العمل مع وظائف اإلضاءة في فترة ما قبل الشروق وبعد الغروب

المواصفات:-

السعة

عدد الصدمات في الدقیقة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم إلحكام الربط
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

الفوالذ الصلب: 10 مم (3/8 بوصة) 
الخشب: 21 مم (13/16 بوصة) 

البناء: 8 مم (5/16 بوصة)
األعلى: 0 - 25500 / األدنى: 0 - 6750 

األعلى: 0 - 1500 / األدنى: 0 - 450 
قاسي/ طري: 30 / 14 نیوتن متر 

201×66×209 مم (7-7/8 بوصة × 2-5/8 بوصة × 8-1/4 بوصة)
1,1 كغ (2,5 رطل)

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام، لقمة فیلیبس 

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل "زي"

 HP332D WAE
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ حقیبة حمل 

بالستیكیة

HP332D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

HP331D WAJ
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحدد/ حقیبة حمل

البدیل ”زي“

HP331D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة (مع طقم إكسسوارات)

HP331D WAX1
تتضمن طقم اكسسوارات یحتوي 74 قطعة وبطاریتین / 

شاحن واحد/ حقیبة حمل

حقیبة حمل

بطاریتین 
2,0 امبیر/ساعة شاحن واحد

مثقب ومفك یعمل بالنقر

2 قطعة من لقم فیلبس (طویلة) 
2 قطعة من لقم بوزي (طویلة) 
2 قطعة من لقم توركس (طویلة) 
2 قطعة من اللقم المشقوقة (طویلة) 
10 قطعة من لقم فلیبس 
8 قطعة من لقم مشقوقة 
10 قطعة من لقم بوزي 
8 قطعة من لقم توركس 
4 قطعة من لقم سداسیة 
4 قطعة من مقبس مجوف 
5 قطعة من لقم ثقب اللبناء 
8 قطعة من لقم ثقب الحدید عالي السرعة
5 قطعة من لقم ثقب الخشب
2 قطعة من لقم مسطحة 
1 قطعة من حامل لقم مغناطیسي 
1 قطعة من لقم توسیع الثقب

HP331D WAX1 (مع طقم اكسسوارات)
طقم اكسسوارات یتضمن 74 قطعة

یتمتع محرك ماكیتا بدون فرشاة بعمر تشغیلي أطول بنسبة تصل إلى 
50% مقارنة بالمحرك ذو الفرشاة

اعتماد ماكیتا المحرك بدون فرشاة وإلغاء فرش الكربون، مكن المحرك من العمل بشكل أكثر 
برودة وأكثر كفاءة من أجل حیاة أطول. یستخدم محرك المحرك بدون فرشاة، والذي یتم التحكم 

بھ الكترونیا، الطاقة لمطابقة عزم الدوران وعدد الدورات في الدقیقة مع الحاجات المتغیرة 
لالستعمال.

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 087



2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

 TD110D WAE
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / حقیبة حمل

TD110D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

 TD111D WAE
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / حقیبة حمل

 TD111D WME
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / حقیبة حمل

TD111D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

 TD110D

MAX CXT مفك صدم دون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

طاقة عالیة، تم زیادة قدرة المحرك من أجل سرعة تطبیق أعلى 
وأقصى عزم دوران للتثبیت

• مقبض ذو تصمیم مریح من أجل استخدامات مفك البراغي
• یعمل ببطاریة ایون اللیثیوم المنزلقة

• تنشط دارة حمایة البطاریة عند ارتفاع درجة حرارة البطاریة لحمایة البطاریة من التلف بسبب زیادة 
التفریغ أو ارتفاع درجة الحرارة أو الحمل الزائد

• مصباح LED أحادي إلضاءة منطقة العمل مع وظائف اإلضاءة قبل الغروب وبعد الغروب

المواصفات:-

السعة

عدد الصدمات في الدقیقة
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم دوران للتثبیت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

برغي ماكینة لولبي: M8 - M4 مم (32/5 بوصة - 16/5 بوصة)
البرغي المعیاري: M12 - M5 (16/3 بوصة - 2/1 بوصة) 
برغي عالي الشد: M10 - M5 (16/3 بوصة - 8/3 بوصة) 

سن خشنة (في الطول): 22 - 90 مم (8/7 بوصة - 3-2/1 بوصة) 
 2600 - 0
 3500 - 0

110 نیوتن متر 
153×66×204 مم

1,0 كغ
التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام ولقمة فیلیبس

 TD111D

MAX CXT مفك صدم دون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

مزود بمحرك بدون فرش واختیار لقوة الصدم بوضعین عالي/ منخفض 
مع وضع (أ) أیضا ( الوضع المساعد)

• مقبض ذو تصمیم مریح من أجل استعماالت مفك البراغي
• یوفر المحرك المعدل أعلى عزم دوران

• تنشط دارة حمایة البطاریة عند ارتفاع درجة حرارة البطاریة لحمایة البطاریة من التلف بسبب زیادة 
التفریغ أو ارتفاع درجة الحرارة أو الحمل الزائد

• مصباح LED أحادي إلضاءة منطقة العمل مع وظائف اإلضاءة قبل الغروب وبعد الغروب

المواصفات:-

السعة

عدد الصدمات في الدقیقة
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم دوران للتثبیت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

برغي ماكینة لولبي: M8 - M4 مم (5/ 32 بوصة - 16/5 بوصة)
برغي معیاري: M14 - M5 (16/3 بوصة - 16/9 بوصة) 
برغي عالي الشد: M12 - M5 (16/3 بوصة - 2/1 بوصة) 

سن خشن (في الطول): 22 - 90 مم (8/7 بوصة - 3-2/1 بوصة) 
أعلى: 0 - 3000    أدنى: 0 - 1300 
أعلى: 0 - 3900    أدنى: 0 - 1600 

135 نیوتن متر 
مع بطاریة BL1021B: 135×66×210 مم

0,97 كغ
التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام ولقمة فیلیبس

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

 DA332D SAJ
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق ماكباك 

یرتبط ببعضھ البعض

DA332D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

DA332D 10 مم

MAX CXT مثقب زاویة بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

ارتفاع رأس وارتفاع مركزي مدمج من أجل االستخدام في األماكن القریبة 
غیر المرتفعة

• سرعة الحفر أسرع بنسبة تصل إلى 40% وزمن تشغیل أطول بنسبة %380
• بطاریة من النوع المنزلق وقبضة مریحة مطورة

• جزء من سلسلة بطاریات 12 فولت MAX CXT الواسعة، التي تجمع بین األداء وأفضل تصمیم 
ھندسي بحجم مضغوط صغیر

• تضمن أطراف التوصیل المتعددة استقرار الوصل مع البطاریة حتى في حالة االھتزاز الشدید

المواصفات:-

السعة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)

ارتفاع الرأس
ارتفاع المركز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الفوالذ الصلب: 10 مم / الخشب: 12 مم
 1100 - 0

63 مم (2-2/1 بوصة)
23,5 مم (16/15 بوصة)

مع بطاریة BL1021B: 313×68×86 مم 
1,2 كغ

التجھیزات المعیاریة: لقمة، مشبك حزام، مفتاح قابض لقم المثقب، حامل مفتاح قابض لقم المثقب

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 088



2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

TL065D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

TL064D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

TL065D

MAX CXT مفتاح ربط تصادمي بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

مفتاح ربط تصادمي زاویة مضغوط وخفیف الوزن من أجل التثبیت والفك في 
األماكن الضیقة

• سرعة متغیرة من أجل استخدامات متعددة من إصالح السیارات إلى تركیب الكابینة
• مفتاح مجدافي كبیر بمكان مالئم من أجل التشغیل المریح

• أكثر من قدم واحدة من امتداد األداة من أجل زیادة الوصول إلى داخل األماكن الضیقة العمیقة

المواصفات:-
السعة

قابض لقم سداسي
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عدد الصدمات في الدقیقة 
أقصى عزم دوران للتثبیت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

البرغي المعیاري: M12 - M4 (32/5 بوصة - 2/1 بوصة) 
برغي عالي الشد: M8 - M4 (32/5 بوصة - 16/5 بوصة) 

9,5 مم (8/3 بوصة)
 2000 - 0
 3000 - 0

60 نیوتن متر 
361×66×86 مم

1,6 كغ

التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام التجھیزات المعیاریة: مشبك حزام ولقمة فیلیبس

TL064D

MAX CXT مفك صدم زاویة دون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

مفك صدم زاویة مضغوط وخفیف الوزن من أجل التثبیت والفك في األماكن الضیقة
• سرعة متغیرة من أجل استخدامات متعددة من إصالح السیارات إل تركیب الكابینة

• مفتاح مجدافي كبیر بمكان مالئم من أجل التشغیل المریح
• أكثر من قدم واحدة من امتداد األداة من أجل زیادة الوصول إلى داخل األماكن الضیقة العمیقة

المواصفات:-
السعة

رأس مربع الشكل 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عدد الصدمات في الدقیقة 
أقصى عزم دوران للتثبیت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

برغي ماكینة لولبي: M8 - M4 مم (32/5 بوصة - 16/5 بوصة)
البرغي المعیاري: M12 - M4 (32/5 بوصة - 2/1 بوصة) 
برغي عالي الشد: M8 - M4 (32/5 بوصة - 16/5 بوصة) 

سن خشن (في الطول): 22 - 75 مم (8/7 بوصة - 2-32/31 بوصة)
6,35 مم (4/1 بوصة)

 2000 - 0
 3000 - 0

60 نیوتن متر 
361×66×86 مم

1,6 كغ

53مم

18مم

60
نیوتن متر

ارتفاع الرأس

ارتفاع الوسط

أقصى عزم
تثبیت المصد الفسفوري مشبك الحزام

TL064D     /   TL065Dتصمیم مضغوط ونحیل من أجل سھولة التعامل
مفتاح ربط تصادمي زاویة مفك صدم زاویة

1,3كغ
وزن خفیف

BL1016 مع بطاریة

TL064D :الصورة

(2,8 رطل)

الرأس المستقیم
رقم القطعة 192440-7

21 مم

رأس السقاطة
رقم القطعة 192439-2

Sta-

رقم القطعة 134745-9
9,5 مم (3,8 بوصة)

TL064D / TL065D محول مقبس من أجل
رقم القطعة 134746-7
12,7 مم (1/2 بوصة)

اإلكسسوارات
ملحقات اختیاریة من أجل االستخدامات المتنوعة

رأس مربع الشــكل: 9,5 مم
(3/8 بوصة) قابض لقم سداسي:

6,35 مم (4/1 بوصة) TL064D فقط

عادي
أقصر مع لقمة 
بطول 45 مم

رأس مفتاح الربط الزاویة
من أجل التثبیت والفك
في األماكن الضیقة

TL065D فقط

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 089



CC301D  85 مم 
MAX CXT قطاعة بدون سلك بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

قطاعة سلسة وقویة
• سرعة دورانیة عالیة تبلغ 1500 دورة في الدقیقة
• تصمیم مضغوط مع طول إجمالي یبلغ 313 مم 

• مقابض ذات تصمیم مریح 
• خزان تزوید الماء مع كأس كبیرة

• عملیة قطع مائلة بزوایا تصل إلى 45 درجة
• قاعدة مطلیة بالنیكل لمنع الصدأ 

المواصفات:-
أقصى قدرة للقطع

قطر النصل
السرعة بدون تحمیل

سعة الخزان
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

عند زاویة 0 درجة: 25,5 مم (1 بوصة)
عند زاویة 45 درجة: 16,5 مم (8/5 بوصة)

85 مم (3-8/3 بوصة)
 1600

الماء 0,5 لتر
313×170×125 مم 

1,8 كغ

التجھیزات المعیاریة: عجلة ألماس، مفتاح ربط، مجموعة خزان التزوید بالماء

TM30D
MAX CXT أداة متعددة المھام بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

طاقة عالیة ومجموعة واسعة من اإلكسسوارات المتاحة من أجل االستخدامات العملیة 
المتنوعة باإلضافة إلى الكفاءة العالیة

• ضبط اإلكسسوارات في 12 زاویة مختلفة عند كل 30 درجة من 0 إلى 360 درجة
• قبضة مطاطیة ذات تصمیم مریح توفر مزید من التحكم والراحة.

• وظیفة منع إعادة التشغیل تمنع التشغیل المفاجئ.
• قرص للتحكم بالسرعة المتغیرة

المواصفات:-

عدد االھتزازات في الدقیقة (اھتزاز في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

 20000 - 6000
277×65×98 مم (10-8/7 بوصة × 2-16/9 بوصة × 3-8/7 بوصة)

1,1 كغ (2,4 رطل)

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي

CP100D  85 مم

MAX CXT قطاعة متعددة المھام بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

أداة ذات طاقة عالیة وخفیفة الوزن ومضغوطة من أجل سھولة المناورة
• وظیفة الشحذ التلقائي تحافظ على أداء القطع الحاد

• كمیة عمل كبیرة في دورة شحن واحدة للبطاریة
• طاقة عالیة تلبي حتى االحتیاجات المھنیة مثل احتیاجات مقاولین السجاد

• قطع المواد الرفیعة والسمیكة حتى 6 مم مثل الورق المقوى والسجاد واألقمشة والجلود واألقراص المدمجة 
وأقراص ”دي في دي“ وأقراص ”بلو راي“

• حجم عملي من أجل سھولة المناورة في مختلف التطبیقات المتعلقة باالستخدامات المنزلیة والمھنیة

المواصفات:-

أقصى قدرة للقطع
السرعة بدون تحمیل

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

6 مم (4/1 بوصة)
300

األبعاد مع محرك BL1021B: 272×66×120 مم 
0,72 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصلة

السجادلباد

الورق القوى

ورق الفینیل

المطاط

جلد

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

CP100D SA1J
تتضمن بطاریة واحدة / شاحن واحد / صندوق 

ماكباك یرتبط ببعضھ

CP100D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو صندوق حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

TM30D WAJ
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق ماكباك 

یرتبط ببعضھ

TM30D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

CC301D WAE
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / صندوق حمل

CC301D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو صندوق حمل)

مع مسمار قفل
رقم القطعة 198603-3

Sta-
اإلكسسوارات

مجموعة نصالت

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 090



HS301D  85 مم 

MAX CXT منشار دائري دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

قدرة عالیة وكفاءة عالیة في القطع
• مقبض مصمم بشكل مریح مع قبضة ناعمة یوفر عملیة مسك مریحة ومزیداً من التحكم في حین أّنھ 

یخفف من تعب وإجھاد الید. 
• دارة حمایة للبطاریة؛ یتم تنشیطھا عند ارتفاع درجة الحرارة من أجل حمایة البطاریة من الضرر بسبب 

ارتفاع درجة الحرارة والحمل الزائد للتیار. 
• مكان مخصص على األداة من أجل تخزین مفتاح الربط

• وظیفة منفاخ تعمل على نفخ غبار النشر عن رأس الخط من أجل توفیر رؤیة أفضل لعملیة القطع.

المواصفات:-

 سعة القطع القصوى

قطر النصلة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

عن الدرجة 0: 25,5 مم (1 بوصة) 
عند الدرجة 45: 16,5 مم (8/5 بوصة) 

85 مم (3-8/3 بوصة) 
 1500

313×170×155 مم (12-8/3 بوصة × 6-16/11 بوصة × 6-8/1 بوصة) 
1,6 كغ (3,5 رطل)

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان كربید التنجستن TCT، مفتاح ربط سداسي، فوھة غبار

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

HS301D WAE
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد/ حقیبة حمل

HS301D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

SD100D

أداة ذات توازن ممتازة یتیح إمكانیة العمل بسھولة في االستخدامات في السقف
• مثالیة من أجل قطع الثقوب في الجدران الجافة عند إعداد اإلنارة في السقوف وفتحات التھویة وما 

شابھ ذلك. 
• أكثر مالءمًة من أجل القطع بشكل مستقیم مقارنة مع أدوات ومعدات القطع العامة األخرى
• صندوق للغبار مصمم اللتقاط الغبار في االستخدامات المرتفعة من أجل العمل بشكل مریح

المواصفات:-

السعة

طول الشوط 
عدد األشواط في الدقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

 6000 - 0
6 مم (4/1 بوصة) 

الحائط الجاف: 30 مم 
الخشب: 15 مم 

239×79×266 مم 
1,6 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصلة، غطاء النصلة، غطاء القاعدة، مفتاح ربط سداسي

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

SD100D ZJ
األداة مع حقیبة حمل فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن)

JV102D  (مقبض برمیل)

MAX CXT منشار رجاج دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 12 فولط

تسمح قبضة البرمیل مع الرمانة األمامیة المرفوعة بالتحكم بالماكینة بكلتا الیدین

المواصفات:-

السعة
طول الشوط 

عدد األشواط في الدقیقة 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

خشب/ ألمنیوم/ فوالذ طري: 90/ 20 / 10 مم 
23 مم 

3000 - 800
237×76×186 مم 

1,9 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار رجاج، مفتاح ربط سداسي، فوھة غبار، غطاء غبار، صفیحة للتغطیة

 JV103D

MAX CXT منشار رجاج دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

نموذج ذو مقبض علوي یستخدم غالباً من أجل العمل بید واحدة
• قطع أسرع وزمن تشغیل أطول

• تعطیل وظیفة الدوران الناعم دون تحمیل حسب تفضیل المستخدم
• وظیفة الدوران الناعم دون تحمیل تقلل من االھتزاز وتعمل على محاذاة النصلة مع خط القطع بسھولة

• مشبك نصلة من أجل تغییر النصلة بسھولة دون استخدام أدوات
• یمكن ربط فوھة غبار مستقلة من أجل وصل المنشار مع مكنسة ماكیتا التي تعمل بالشفط الھوائي وال 

یتطلب إزالتھا حتى عند القطع المائل

• قطع أسرع وزمن تشغیل أطول
• تعطیل وظیفة الدوران الناعم دون تحمیل حسب تفضیل المستخدم

• وظیفة الدوران الناعم دون تحمیل تقلل من االھتزاز وتعمل على محاذاة النصلة مع خط القطع بسھولة
• مشبك نصلة من أجل تغییر النصلة بسھولة دون استخدام أدوات

• یمكن ربط فوھة غبار مستقلة من أجل وصل المنشار مع مكنسة ماكیتا التي تعمل بالشفط الھوائي 
وال یتطلب إزالتھا حتى عند القطع المائل

المواصفات:-

السعة 
طول الشوط 

عدد األشواط في الدقیقة 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

خشب/ ألمنیوم/ فوالذ طري: 90/ 20 / 10 مم 
23 مم 

3000 - 800
237×76×206 مم 

1,9 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار رجاج، مفتاح ربط سداسي، فوھة غبار، غطاء غبار، صفیحة للتغطیة

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

JV102D SA1J
یتضمن بطاریة/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك

JV102D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

JV103D SA1J
یتضمن بطاریة/ شاحن واحد/ صندوق ربط ماكباك

JV103D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

قطاعة الحائط الجاف دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

رقم القطعةللموادمناسبة للنماذج

SD100D ،DSD180

SD100D ،DSD180

الحائط الجاف 

الخشب

B-49703

B-49719

االكسسوارات

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 091



JV101D
MAX CXT منشار رجاج دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 12 فولت

جسم مضغوط وخفیف الوزن مثالي من أجل القطع بحمل خفیف
• مقبض ذو تصمیم مریح یوفر مزیدا من التحكم والراحة. 

• قاعدة من األلمنیوم الصلب تمیل بزاویة 0 إلى 45 درجة نحو الیسار والیمین
• ذراع تغییر اإلعدادات إلى ثالثة إعدادات قطع مداریة وقطع مستقیم

المواصفات:-

السعة

طول الشوط 
عدد األشواط في الدقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

الخشب: 65 مم (2-16/9 بوصة) 
الفوالذ: 2 مم (16/1 بوصة) 

18 مم (16/11 بوصة) 
 2850 - 0

232×76×196 مم 
1,8 كغ

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار رجاج (الرقم B-10) مفتاح ربط سداسي

2,0 امبیر/ ساعة 4,0 امبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

JV101D WAE
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ حقیبة حمل

JV101D Z
االداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

2,0 امبیر/ ساعة 4,0 امبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

JR105D WAE
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد/ حقیبة حمل

JR105D Z
االداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

JR105D
MAX CXT منشار ترددي دون سلك مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 12 فولت

مفتاحان (مفتاح زناد ومفتاح مجداف) في مواضع مختلفة یسمحان بوضعیات مختلفة 
للقبضة لتسھیل التشغیل باستخدام أي من المفتاحین.

• نصلة من النوع اللولبي المتوافق مع شفرات كل من المنشار الترددي / المنشار الرجاج 
• أفضل مقبض مریح ممكن مع قبضة ناعمة یناسب یدك بشكل مثالي لتوفیر أقصى قدر من 

الراحة والتحكم.
• یتم تنشیط دائرة حمایة البطاریة عند ارتفاع درجة حرارة البطاریة لحمایة البطاریة من التلف بسبب 

اإلفراط في التفریغ أو ارتفاع درجة الحرارة أو الحمل الزائد.

المواصفات:-

السعة

طول الشوط 
عدد األشواط في الدقیقة 

االبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

االنابیب: 50 مم (2 بوصة) 
الخشب: 50 مم (2 بوصة) 

13 مم (2/1 بوصة) 
 3300 - 0

376×66×186 مم 
1,3 كغ

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي، نصل منشار ترددي

CG100D

MAX CXT مدفع (مسدس) جلفطة لسد الشقوق دون سلك مزود بطاریة ایون اللیثیوم 12 فولت

كفاءة ممتازة في العمل.
• تحكم في السرعة المتغیرة من خالل القرص ومفتاح الزناد من اجل اقصى حد من التحكم 

بمعدل تدفق مادة منع التسرب (اإلحكام). 
• یمكن استخدام حامل بحجم 300 مل و 600 مل.

• وظیفة منع التنقیط التي تعمل على إیقاف الخروج الزائد للمادة فقط عند تحریر زناد المفتاح. 
• قبضة طریة مطاطیة توفر عملیة مسك مریحة وتحكم أفضل.

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حوامل (أ) نظارات واقیة

المواصفات:-

قوة الدفع القصوى
السرعة دون وجود حمل 

االبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

5000 نیوتن 
0 - 28 ملیمتر / ثانیة (0 - 66 بوصة / دقیقة) 

300، 600، 800 مل 
404×108×259 مم 

1,9 كغ

البدائل المتاحة

CG100D ZAK
األداة مع حقیبة حمل بالستیكیة

(ال تتضمن بطاریة / شاحن)

2,0 امبیر/ ساعة البدیل ”زي“4,0 امبیر/ ساعة

مجموعة حوامل (ب)

مكبس أ، ب، ج

مجموعة حوامل (ب) ذات الحجم 600 مل

مجموعة حوامل (أ) ذات الحجم 300 مل 
(رقم القطعة 196351-8)

 

(رقم القطعة 196352-6)

مكبس أ

ملحقات اختیاریة

ملحقات اساسیة

االكسسوارات

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 092



PT354D

MAX CXT دباسة مسامیر دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

آلیة رد فعل منخفضة القوة تمكن من عملیة كبس المسامیر الطویلة بشكل أسھل
• نتیجة عالیة الجودة 

• من السھولة رؤیة الطرف األمامي الرفیع مما یتیح الوصول إلى نقطة التثبیت المرغوبة بشكل سریع وسھل
• یمكن اطالق المسامیر في أخدود اللوحة القاعدیة

• آلیة ذراع احتكاك تمكن من القیام بعملیة ”إطالق المسامیر بشكل متواصل“ و ”اطالق المسامیر بطریقة السحب“

• خط أفقي / خط أفقي / عمودي / خط عمودي ثالثي (نظام مفتاح خط اإلرجاع) 
• دقة عالیة + /- 1 مم / 10 متر 

• ما یصل إلى 28 ساعة من اإلضاءة المتواصلة في وضعیة الرؤیة العالیة مع البطاریة 
 BL1041B من النموذج

• لیزر ذاتي التسویة للخط العابر األفقي/ العمودي

المواصفات:-
السعة

طول الشوط 
عدد األشواط في الدقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

الطول: 15، 18، 25، 35 مم 
القطر: 0,6 مم 

المقیاس: 23 قیاس 
 120

 226×66×231
1,8 كغ

التجھیزات المعیاریة: مقبس المقدمة، نظارات وقایة، مشبك حزام، مفتاح ربط سداسي

التجھیزات المعیاریة: نظارات من أجل ضوء اللیزر، حزام كتف، حقیبة تخزین

2,0 امبیر / ساعة 4,0 امبیر / ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

PT354D Z
االداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

2,0 امبیر / ساعة 4,0 امبیر / ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

ST113D Z
االداة فقط

(ال یتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

ST113D

MAX CXT كباسة دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

كباسة بتصمیم مدمج وخفیف الوزن
• قابلة للتشغیل في إحدى الطریقتین: ”كبس متواصل“ أو ”كبس فردي متعاقب“

• تعمل وظیفة الكبس المتواصل على كبس الدبابیس بشكل متكرر من أجل العمل السریع
• بینما تعمل وظیفة التشغیل الفردي المتعاقب على كبس الدبابیس واحداً تلَو اآلخر بطریقة تسلسلیة

المواصفات:-

السعة

طول الشوط 
عدد األشواط في الدقیقة 

األبعاد (الطول × العرض ×االرتفاع) 
الوزن الصافي

العرض: 10 مم 
الطول: 7 - 10 مم 

المقیاس: 0,5×0,7 مم 
150 (األقصى 160) 
211×81×159 مم 

1,3 كغ

التجھیزات المعیاریة: نظارات وقایة، مشبك حزام

SK312GD

MAX CXT جھاز لیزر متعدد الخطوط لون اخضر قابل إلعادة الشحن مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

المواصفات:-

دقة التسویة 
نطاق التسویة الذاتیة 

زاویة المروحة اللیزریة 
عدد خطوط اللیزر 

نوع اللیزر 
درجة حرارة التشغیل 

منصب ثالثي القوائم لھ أسنان لولبیة 
فئة الحمایة 

زمن التشغیل (عدد الساعات التقریبیة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

± 1 ملیمتر / 10 متر 
± 2 درجة 

األفقي: 110 درجة / العمودي: 130 درجة 
 3

لیزر الفئة 2: 515 نانو متر 
-10-40 درجة 

8/5 بوصة 
 IP54

 28 - 10
مع البطاریة من النموذج BL1021B/BL1016: 122×110×225 مم 

1,5 كغ

2,0 امبیر / ساعة 4,0 امبیر / ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“

SK312GD Z
األداة فقط داخل حقیبة حمل من األلمنیوم

(ال تتضمن بطاریة / شاحن)

ضوء لیزر أخضر اللون عالي الســطوع من أجل زیادة الرؤیة في مكان 
ذو ضوء ساطع

 ADP05 باستخدام محول LXT یمكن شحنھ من بطاریات
بمنفذ USB وكبل إمداد الطاقة الكھربائیة.

كبل إمداد الطاقة 
الكھربائیة

 USB محول من أجل
ADP05

199006-4

مسكة (عقدة) من أجل الضبط 
الدقیق من كال الجانبین وذلك عن 

طریق تدویرھا.

ساق لولبیة للتعدیل والضبط 
یمكن ضبط الخط األفقي

مقبض كبیر یمنع 
األداة من السقوط.

خط عمودي ثالثي

االكسسوارات
دبابیس (اختیاري)

10x7
10x10

F-81518
F-81521

25000
15000

رقم القطعة قطعة / رزمة الطول (مم)

مجموعة ضبط العمق 1-197731 (اختیاري)

18 مم
25 مم
30 مم
35 مم

Sta-

F-31825
F-31838
F-31841
F-31854

10000
10000
10000
10000

رقم القطعة قطعة / رزمة الطول (مم)

االكسسوارات
مسامیر دبوس (اختیاري)

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 093



SK106GD / SK106D / SK105GD / SK105D

SK106DSK105DSK106GDSK105GD
خط عابر  خط عابر + نقطةخط عابر خط عابر + نقطة 

2- الخطوط (خط أفقي وخط عمودي)2- الخطوط (خط أفقي وخط عمودي)  2- الخطوط (خط أفقي/ خط عمودي) 
4- النقاط (االتجاھات یسار/ یمین/ أعلى/ أسفل)

2- الخطوط (خط أفقي/ خط عمودي) 
4- النقاط (االتجاھات یسار/ یمین/ أعلى/ أسفل)

CXT سلسلة من أجھزة لیزر تعمل ببطاریات أیون اللیثیوم 12 فولت

اختیار سطوع شعاع الخط 
(الوضع الساطع والوضع البیئي ”إیكو“)

یمكن القفل المتأرجح من استخدامھ في التطبیقات 
المنحدرة من أجل زیادة طاقة الحركة

مفتاح قفل

 LXT یسمح بشحن الجھاز من بطاریات
 USB بمنفذ ADP05 باستخدام محولة

وكبل إمداد الطاقة الكھربائیة

فیش تیار مستمر

كبل طاقة 
(رقم القطعة 199178-5) 

وبطاریات اختیاریة 

قفل متأرجح

مؤشر السطوع 

ساطع 

وضع التشغیل 
ECO

اختیار خط اللیزر ومفتاح 
التشغیل/ اإلیقاف

جھاز لیزر للخط العابر اخضر اللون قابل إلعادة الشحن جھاز لیزر خط عابر لون أحمر قابل إلعادة الشحن 



SK106GD
MAX CXT جھاز لیزر الخط العابر بأربعة نقاط قابل إلعادة الشحن مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 12 فولت

ضوء لیزر ساطع لون أخضر الفئة الثانیة 525 نانومتر مع نطاق قیاس یصل لغایة 
35 متر مع دقة تسویة ±3 ملیمتر / 10 متر من أجل دقة ھي األفضل في فئتھا

• ضوء لیزر اخضر عالي السطوع من أجل زیادة الرؤیة في المكان الساطع
LXT فیش إلمداد الطاقة الكھربائیة الخارجیة من أجل استخدام بطاریة •

• نطاق رؤیة الخط لغایة 35 متر/ 80 متر (مع جھاز استقبال)
• قفل متأرجح یمكن من استخدامھ في التطبیقات المنحدرة من أجل زیادة تعددیة االستخدامات؛ 

یوفر حمایة إضافیة للصمام اللیزري الثنائي خالل النقل والتخزین

المواصفات:-
نطاق القیاس 

نطاق القیاس مع كاشف 
دقة التسویة 

نطاق التسویة الذاتیة 
زاویة المروحة اللیزریة 

عدد النقاط/ الخطوط اللیزریة 
نوع اللیزر 

درجة حرارة التشغیل 
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

لغایة: 35 متر 
لغایة: 80 متر 

± 3 ملیمتر / 10 متر 
± 4 درجة 

األفقي: 180 درجة / العمودي: 170 درجة
2 / 4

لیزر الفئة 2: 525 نانومتر 
-10 -50 درجة مئویة

7 - 20 ساعة
102x64x138 مم (مع بطاریة 2,0 أمبیر/ ساعة)

0,48 كغ (دون البطاریة)

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، محول (قابس)، لوحة الھدف

المواصفات:-
نطاق القیاس 

نطاق القیاس مع كاشف 
دقة التسویة 

نطاق التسویة الذاتیة 
زاویة المروحة اللیزریة 

عدد النقاط/ الخطوط اللیزریة 
نوع اللیزر 

درجة حرارة التشغیل 
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

لغایة: 25 متر 
لغایة: 80 متر 

± 3 ملیمتر / 10 متر 
± 4 درجة 

األفقي: 180 درجة / العمودي: 170 درجة
2 / 4

لیزر الفئة 2: 635 نانومتر 
-10 -50 درجة مئویة

15 - 40 ساعة
102x64x138 مم (مع بطاریة 2,0 أمبیر/ ساعة)

0,48 كغ (دون البطاریة)

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، محول (قابس)، لوحة الھدف 

2,0 أمبیر/ ساعة 0,4 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

 اإلصدار ”زي“

SK106GD Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن او حقیبة حمل)

2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

 اإلصدار ”زي“

SK106D Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن او حقیبة حمل)

SK106D
MAX CXT جھاز لیزر الخط العابر بأربعة نقاط قابل إلعادة الشحن مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 12 فولت

ضوء لیزر ساطع لون أحمر الفئة الثانیة 635 نانومتر مع نطاق قیاس یصل لغایة 
25 متر مع دقة تسویة ±3 ملیمتر / 10 متر من أجل دقة ھي األفضل في فئتھا

 LXT فیش إلمداد الطاقة الكھربائیة الخارجیة من أجل استخدام بطاریة •
• نطاق رؤیة الخط لغایة 35 متر/ 80 متر (مع جھاز استقبال) 

• قفل متأرجح یمكن من استخدامھ في التطبیقات المنحدرة من أجل زیادة تعددیة االستخدامات؛ 
یوفر حمایة إضافیة للصمام اللیزري الثنائي خالل النقل والتخزین

ضوء لیزر ساطع لون أحمر الفئة الثانیة 635 نانومتر مع نطاق قیاس یصل لغایة 
25 متر مع دقة تسویة ±3 ملیمتر / 10 متر من أجل دقة ھي األفضل في فئتھا

 LXT فیش إلمداد الطاقة الكھربائیة الخارجیة من أجل استخدام بطاریة •
• نطاق رؤیة الخط لغایة 35 متر / 80 متر (مع جھاز استقبال) 

• قفل متأرجح یمكن من استخدامھ في التطبیقات المنحدرة من أجل زیادة تعددیة االستخدامات؛ 
یوفر حمایة إضافیة للصمام اللیزري الثنائي خالل النقل والتخزین

ضوء لیزر ساطع لون أحمر الفئة الثانیة 525 نانومتر مع نطاق قیاس یصل لغایة 
35 متر مع دقة تسویة ±3 مم / 10 متر من دقة ھي األفضل في فئتھا

SK105GD
LXT جھاز لیزر الخط العابر قابل إلعادة الشحن مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 12 فولت

2,0 أمبیر/ ساعة 0,4 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

2,0 أمبیر/ ساعة اإلصدار ”زي“ 0,4 أمبیر/ ساعة
البدائل المتاحة

 اإلصدار ”زي“

SK105D Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

SK105GD Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

SK105D

MAX CXT جھاز لیزر الخط العابر قابل إلعادة الشحن مزود ببطاریة ایون اللیثیوم 12 فولت

المواصفات:-
نطاق القیاس 

نطاق القیاس مع كاشف 
دقة التسویة 

نطاق التسویة الذاتیة 
زاویة المروحة اللیزریة 

عدد النقاط/ الخطوط اللیزریة 
نوع اللیزر 

درجة حرارة التشغیل 
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

لغایة: 25 متر 
لغایة: 80 متر 

± 3 ملیمتر / 10 متر 
± 4 درجة 

األفقي: 180 درجة / العمودي: 160 درجة
2

لیزر الفئة 2: 635 نانومتر 
-10 -50 درجة مئویة

15 - 40 ساعة
102x64x138 مم (مع بطاریة 2,0 أمبیر/ ساعة)

0,46 كغ (دون البطاریة)

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، محول (قابس)، لوحة الھدف

المواصفات:-
نطاق القیاس 

نطاق القیاس مع كاشف 
دقة التسویة 

نطاق التسویة الذاتیة 
زاویة المروحة اللیزریة 

عدد خطوط اللیزر 
نوع اللیزر 

درجة حرارة التشغیل
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

لغایة: 35 متر 
لغایة: 80 متر 

± 3 ملیمتر / 10 متر 
± 4 درجة 

األفقي: 180 درجة / العمودي: 160 درجة
2

لیزر الفئة 2: 525 نانومتر 
-10 -50 درجة مئویة

7 - 20 ساعة
102x64x138 مم (مع بطاریة 2,0 أمبیر/ ساعة)

0,46 كغ (دون البطاریة)

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، محول، لوحة الھدف 

• ضوء لیزر اخضر عالي السطوع من أجل زیادة الرؤیة في المكان الساطع
LXT فیش إلمداد الطاقة الكھربائیة الخارجیة من أجل استخدام بطاریة •

• نطاق رؤیة الخط لغایة 35 متر / 80 متر (مع جھاز استقبال)
• قفل متأرجح یمكن من استخدامھ في التطبیقات المنحدرة من أجل زیادة تعددیة االستخدامات؛ 

ویوفر حمایة إضافیة للصمام اللیزري الثنائي خالل النقل والتخزین

جدیدجدید

جدید جدید

ضوء لیزر أحمر اللونضوء لیزر أخضر اللون

ضوء لیزر أحمر اللون ضوء لیزر أخضر اللون

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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المواصفات:-

UR100D

MAX CXT أداة تقلیم عشب بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

MAX CXT أداة تقلیم عشب بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت
• تصمیم متوازن مع میزات قابلة للتعدیل بالكامل لتناسب أي مشغل

• توفر 10000/ 9000 دورة في الدقیقة من أجل عملیة قطع أسرع
• حجم مضغوط مناسب من اجل تقلیم وتحدید الحواف

التجھیزات المعیاریة: نظارات السالمة، حزام الكتف، رأس قطع من النایلون، حبل نایلون، مفتاح ربط سداسي

عرض القطع
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

قیاس محور الدوران
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
أقصى زمن تشغیل (دقیقة)

الوزن الصافي

رأس قطع مصنوع من النایلون: 260 مم
رأس قطع مصنوع من النایلون: 9000

RH 1,25 x M8
-

210x267x1185 - 835 - 315 مم
38 :BL1041B مع

2,3 كغ

البدائل المتاحة

4,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“2,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

UR100D Z
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد
UR100D WME

التجھیزات المعیاریة: نصلة مقص عشب، صندوق تجمیع العشب، غطاء النصلة، 
نصلة أداة تقلیم الحواف (مع البدیل ”زي“ فقط)

المواصفات:-

UM600D

MAX CXTمقص عشب 16 سم بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت
• مقبض نحیل أكثر بوقت تشغیل أطول وأداء عالي

• مقبض یدوي مصمم بشكل ھندسي مع قبضة ثابتة تؤمن المزید من التحكم والراحة
 BL1041B وقت تشغیل یصل إلى 90 دقیقة في دورة شحن واحدة لبطاریة من النموذج •

• 2500 شوط في الدقیقة من أجل عملیة قطع فعالة
• اثنتین في واحد: یمكن دمج األداتین في أداة واحدة من خالل وصل نصلة التقلیم مع نصلة المقص

عرض القطع 
تعدیل العمق

عدد الضربات في الدقیقة 
االستخدام المستمر (دقیقة) 

مستوى ضغط الصوت
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

160 مم (6 - 16/5 بوصة) 
15، 20، 25 مم 

 2500
مع المحرك BL1021B / BL1041B: 90 / 45 دقیقة

75 دیسبل (أ)
2,5 m/s² or less
131x177x329 مم

1,5 كغ

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة

األداة + نصلة منشار مقص+ نصلة أدات تقلیم الحواف فقط
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

UM600D ZX
تتضمن بطاریة/ شاحن واحد+ نصلة مقص عشب

UM600D SM

نصلة تقلیم حواف (مع البدیل ”Z“ فقط)
رقم القطعة: 198409-9

التجھیزات المعیاریة: فوھة على شكل حرف T خاصة بالسقف 28، فوھة إلطار النافذة، حامل فوھة إطار النافذة، 
أنبوب، فلتر، فلتر أولي  

 CL106FD

MAX CXTمكنسة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

مكنسة بدون سلك مدمجة تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم من منصة ماكیتا 12 فولت 
MAX والتي تركب بشكل انزالقي

المواصفات:-

• تصمیم مدمج وخفیف الوزن
• النوع كبسولة - التخلص بسرعة من الغبار ولیس ھناك حاجة الستخدام كیس ورق

• ضوء LED إلنارة منطقة العمل
• فوھة على شكل حرف T للسقف مع قدرة مناورة مطورة

السعة
زمن التشغیل المتواصل (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء
أقصى امتصاص محكم (عمود الماء)
األبعاد (الطول × العرض× االرتفاع)

الوزن الصافي

600 میلي لتر
(BL1041B مع بطاریة من النموذج) 42 دقیقة

1,3 متر مكعب/ دقیقة
3,1 كیلو باسكال

150x100x958 مم
1,1 كغ

البدائل المتاحة

CL106FD Z
األداة 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

CL106FD WM
تتضمن بطاریة/ شاحن واحد

البدیل ”زي“ 2,0 أمبیر/ ساعة4,0 أمبیر/ ساعة

مكنسة بدون سلك مثالیة من أجل المنشآت 
أو المستخدمین الصناعیین

فلترفلتر أولي

فوھة خرطوم 
لتنظیف 

إطار النافذة

منفذ للشفط المائل
یمنع أنبوب اإلطالة 

من التأرجح أثناء االستخدام

 قبضة طریة
مطاطیة

 T فوھة على شكل حرف
للسقف مع قدرة 

مناورة مطورة

مقبض یدوي مریح مع مفتاح تشغیل/ إیقاف 
(ON/OFF) مریح على شكل زناد

سعة غبار كبیرة تصل إلى 
650 میلي لتر

النوع كبسولة
التخلص من الغبار بشكل سریع 

دون الحاجة إلى كیس ورق

+

MAX CXT مقص عشب بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التجھیزات المعیاریة: فوھة شفط المقاعد، فوھة لشفط السجاد، فوھة من المطاط، فرشاة ناعمة، منفاخ 
ملحق، كیس غبار، حزام الكتف

CL121D

MAX CXT مكنسة/ منفاخ بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

مكنسة بدون سلك مدمجة تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم من منصة ماكیتا 12
فولت MAX تركب بشكل انزالقي

المواصفات:-

• مثالیة لتنظیف داخل السیارة
• الملحقات المتنوعة مناسبة لتنظیف داخل السیارة

• وظیفتین في آلة واحدة من حیث قابلیة التحول إلى منفاخ
• زمن تشغیل یصل إلى 67 دقیقة من التشغیل المتواصل في دورة شحن واحدة لبطاریة 

BL1041B من النموذج
• یبدأ مصباح التحذیر الخاص بسعة البطاریة بالومیض عندما تبدأ سعتھا باالنخفاض

السعة
زمن التشغیل المتواصل (مع بطاریة نموذج (BL1041B (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء
أقصى شفط مغلق (عمود ماء)

قوة الشفط
األبعاد (الطول × العرض× االرتفاع)

الوزن الصافي

كیس الغبار: 500 میلي لتر/ علبة الورق: 330 میلي لتر 
الحد األقصى: 27/ مرتفع: 32/ طبیعي: 67 

1,3 متر مكعب/ دقیقة
4,4 كیلو باسكال (450 میلیمتر ماء) 

الحد األقصى: 30 وات/ مرتفع: 20 وات/ طبیعي: 5 واط 
202x138x345 مم

1,8 كغ

البدائل المتاحة

CL121D Z
األداة 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن وحقیبة أدوات)

CL121D SM
تتضمن بطاریة/ شاحن واحد وحقیبة أدوات

 البدیل ”زي“2,0 أمبیر/ ساعة4,0 أمبیر/ ساعة

CLX214SAX1
MAX CXTطقم عدة (مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر + مكنسة) بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

طقم عدة

جدید

CLX203AX4
MAX CXT طقم عدة (مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر + أداة متعددة المھام) بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

HP331DZ مثقب 
ومفك براغي یعمل بالنقر 

(بطاریة أیون اللیثیوم 
(MAX CXT 12 فولت

 TM30DZ
أداة متعددة المھام 

(بطاریة أیون اللیثیوم 
(MAX CXT 12 فولت

شاحن DC10WC10,8 فولت خاص 
بشحن بطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

MAX CXT

حقیبة أدوات

إكسسوارات اھتزازیة لألداة 
متعددة المھام مكونة من 

13 قطعة ضمن حقیبة بالستیكیة
(TMA007 نصلة منشار للتقسیم 

TMA009 نصلة منشار قطع غاطس،
وسادة صقل، 

ورق كاشط على شكل دلتا مع حبیبات 
متفاوتة األحجام 60، 80، 120، 

(240 ،180

اثنتین من البطاریات 
 × BL1021B نموذج

2,0 أمبیر/ ساعة 
(بطاریة أیون اللیثیوم 

(MAX CXT 12 فولت

طقم عدة

شاحن DC10SAB 10,8فولت 
خاص بشحن بطاریة أیون اللیثیوم 12 

MAX CXT فولت

اثنتین من البطاریات 
× BL1021B نموذج

2,0 أمبیر/ ساعة 
(بطاریة أیون اللیثیوم 

(MAX CXT 12 فولت

HP331DZ مثقب 
ومفك براغي یعمل بالنقر 

(بطاریة أیون اللیثیوم 
( MAX CXT 12 فولت  CL106FD

مكنسة بدون سلك 
(بطاریة أیون اللیثیوم 

 MAX 12 فولت
(CXT

فوھة خرطوم لتنظیف السجاد 120
459056-4

فوھة من المطاط 330
422437-5

فوھة خرطوم لتنظیف المقاعد 120 كاملة
140H95-0

فوھة خرطوم منفاخ كاملة
140H94-2

فرشاة ناعمة 360 كاملة
140H94-2

ملحقات قابلة للتغییر مصممة بشكل خاص

مثالي من أجل تنظیف داخل السیارة

رقم الجزء 199900-0

حقیبة أدوات 
(مع النموذج CL121DSM فقط)

مجموعة فالتر ورقیة (5 قطع في 
كل مجموعة) (اختیاري)
رقم القطعة 194566-1

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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DF012DSJ

 LXT مثقب ومفك براغي بدون سلك متوافق مع بطاریة أیون اللیثیوم 7,2 فولت

المواصفات:-

قابض إیقاف تلقائي: یتم إیقاف األداة عندما یتم فك تعشیق القابض من أجل التحكم اإلضافي بالتثبیت؛   •
یمنع اإلدخال الزائد ألداة التثبیت

سرعتین مخصصة من أجل تطبیقات عزم الدوران العالي أو المنخفض  •
قبضة بتصمیم مریح تعمل بوضعین، قبضة مستقیمة أو قبضة مسدس  •

ً یمكن استخدامھا كمثقب یدوي أیضا  •
21 إعداد للقابض ووضع الدق من أجل تحكم إضافي بالتثبیت  •

ذراع قفل یمنع التشغیل المفاجئ  •

أداة مضغوطة وخفیفة الوزن جداً

السعة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

أقصى عزم دوران للتثبیت
األبعاد (الطول× العرض× االرتفاع)

األبعاد (الطول× العرض)
الوزن الصافي

الفوالذ: 5 مم / الخشب: 6 مم 
األعلى: 650 / األدنى: 200 

قاسي/ طري: 5,6 / 3,6 نیوتن.متر
نمط المسدس: 218×44×142 مم 

النمط المستقیم: 273×44 مم 
0,53 كغ

التجھیزات المعیاریة: حافظة، مجموعة لقم، بطاریتین 7,2 فولت - 1,5 أمبیر/ ساعة، شاحن التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلبس، بطاریتین 7,2 فولت 1,5 أمبیر/ ساعة، شاحن

TD022DSJ

 LXT مفك صدم بدون سلك متوافق مع بطاریة أیون اللیثیوم 7,2 فولت

المواصفات:-

قبضة بتصمیم مریح تعمل بوضعین، قبضة مستقیمة أو قبضة مسدس.  •
ً یمكن استخدامھا كمثقب یدوي أیضا  •

یسمح المفتاح الدوراني متغیر السرعة ومتعدد الوظائف للمشغل بضبط سرعة الثقب واالتجاه معا   •
من أجل استعماالت التثبیت الدقیق

فرامل كھربائي من أجل ألقصى قدر من اإلنتاجیة وزیادة سالمة المشغل.  •
زر القفل یمنع التشغیل المفاجئ  •

تصمیم خفیف الوزن ومضغوط مع تحكم دقیق وعزم دوران للتثبیت عالي

السعة

ساق سداسیة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

عدد الصدمات في الدقیقة (صدمة في 
الدقیقة) 

أقصى عزم دوران للتثبیت
األبعاد (الطول× العرض× االرتفاع)

الوزن الصافي

برغي ماكینة لولبي: M8 - M3 (8/1 بوصة - 16/5 بوصة) 
برغي معیاري: M8 - M3 (8/1 بوصة - 16/5 بوصة)
برغي عالي الشد: M6 - M3 (8/1 بوصة - 4/1 بوصة)

سن خشن (في الطول): 22 - 45 مم (8/7 بوصة - 1-4/3 بوصة)
6,35 مم (4/1 بوصة) 

2450 - 0
3000 - 0

25 نیوتن.متر (220 بوصة.رطل)
نمط المستقیم: 282×42×52 مم

نمط المسدس: 227×42×142 مم
0,56 كغ

معدات مضغوطة/ وزنھا خفیف جداً تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 7,2 فولت

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



 USB التجھیزات المعیاریة: مجموعة لقم (81 قطعة)، شاحن، كبل

DF001DW

مفك براغي بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 3,6 فولت مدمجة

المواصفات:-

مناسب لألماكن الضیقة  •
یعمل بوضعیتین للقبضة، قبضة مستقیمة أو قبضة مسدس من أجل التشغیل المریح  •

 6723DW كمیة العمل أكبر بحوالي 1,4 أضعاف حجم العمل المنفذ بالنموذج  •
مصباح إضاءة عمل LED مدمج مع مفتاح تشغیل/ إیقاف مستقل.  •

مفتاح تشغیل/ إیقاف مع وضعین أمامي وخلفي  •
یعمل ببطاریة مدمجة قابلة للشحن   •

یتضمن منفذ USB صغیر محول تیار متردد  •

مفك براغي مدمج وخفیف الوزن

سعات التثبیت
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

أقصى عزم دوران للتثبیت 
زمن الشحن (عدد الساعات)

األبعاد (الطول× العرض× االرتفاع)

الوزن الصافي

مسمار الخشب اللولبي: قطر3,8× 32 مم
 220

قاسي/ طري: 4,0/ 3,0 نیوتن.متر
 5 - 3

نمط المستقیم: 287×47×51 مم
نمط المسدس: 205×47×51 مم

0,36 كغ

معدات خفیفة الوزن جدا/ مدمجة تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 3,6 فولت

لقمة مغناطیس: قطعة واحدة

لقم فیلیبس: PH1- 5 قطع، PH0- 5 قطع

فیلیبس: PH1- قطعة واحدة، PH2- 6 قطع ، PH3- 3 قطع

فیلیبس: PH3- قطعتین،
PZ0 :Pozi- قطعة واحدة، PZ1- قطعتین، PZ2- قطعتین، PZ3× قطعة واحدة،

سداسیة: H2- قطعتین

سداسیة: H2,5- قطعتین، H3- قطعتین، H4- قطعتین، H5- قطعتین، H6- قطعتین

مشقوقة: 1,2 × 6,5 – قطعتین
مربعة: SQ0- قطعة واحدة، SQ1- قطعتین، 

         SQ2- قطعتین، SQ2- قطعة واحدة

حامل لقمة مغناطیسي: 6 قطع 
10 مم، 9 مم، 8 مم، 7 مم، 6 مم، 5 مم

PH3 ،PH2 ،PH1 :فیلیبس 3 قطع
لقم مشقوقة 3 قطع: 1,2×6,5، 0,8×5,5، 0,5×4,0 

لقم مشقوقة 10 قطع: 1,2×6,5 - قطعتین
مربعة: SQ0- قطعة واحدة،SQ1 - قطعتین، SQ2 - قطعتین ، SQ2 - قطعة واحدة

لقم مشقوقة 10 قطع:
0,5×3 - قطعتین، 0,5×4 - قطعتین، 0,6×4,5 - قطعتین، 0,8×5,5 - قطعتین، 1,0×5,5- قطعتین

1

1

2

2

3

3

4

4
5
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8
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9

تتضمن مجموعة لقم مكونة من 81 قطعة

بطاریة مدمجة مع آلیة تحكم 
رقم القطعة: 620693-3

USB كابل
رقم القطعة: 199006-4

 ADP07 محول تیار مستمر
مع منفذ USB صغیر

رقم القطعة: مشبكین- 198363-7 
رقم القطعة: ثالث مشابك - 198369-5 

زمن الشحن: من 3 - 5 ساعات

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 099



معدات السلكیة | 100 

التجھیزات المعیاریة: (+) (-) لقمة.

DF457D 13 مم 

 G مثقب ومفك براغي بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة

.G یعمل حصریا ببطاریة أیون اللیثیوم من السلسلة

المواصفات:- 

تصمیم مضغوط وخفیف الوزن.  •
تضمن البنیة المعدنیة لكافة التروس نقل الحركة بمتانة وكفاءة عالیة.  •

قابض اللقمة المزود بجلبة معدنیة أحادیة یمكن من تركیب وفك اللقمة بسھولة باستعمال ید واحدة   •
وبدون استخدام مفتاح.

قبضة مطاطیة طریة ذات تصمیم مریح توفر مزید من التحكم والراحة.  •

السعة 

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
أقصى عزم دوران للتثبیت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الفوالذ الصلب: 13 مم (2/1 بوصة)
الخشب: 36 مم (1-16/7 بوصة)

األعلى: 0 - 1400 / األدنى: 0 - 400 
قاسي / طري: 24/42 نیوتن متر

221×83×240 مم (8-4/3 بوصة × 3-4/1 بوصة × 9-2/1 بوصة)
1,7 كغ (3,7 رطل)

التجھیزات المعیاریة: (+) (-) لقمة

HP457D 13 مم 

.G یعمل حصرا ببطاریة أیون اللیثیوم من السلسلة

المواصفات:-

تضمن البنیة المعدنیة لكافة التروس  نقل الحركة بمتانة وكفاءة عالیة.  •
قابض اللقمة المزود بجلبة معدنیة أحادیة یمكن من تركیب وفك اللقمة بسھولة باستعمال ید واحدة   •

وبدون استخدام مفتاح.
قبضة مطاطیة طریة ذات تصمیم مریح توفر مزید من التحكم والراحة.  •

السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم تثبیت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الفوالذ الصلب: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 36 مم (1- 16/7 بوصة) 

البناء: 13 مم (2/1 بوصة) 
األعلى: 0 - 21000 / األدنى: 0 - 6000  

األعلى: 0 - 1400 / األدنى: 0 - 400 
قاسي/ طري: 42/ 24 نیوتن متر 

239×83×240 مم (9-8/3 بوصة × 3-4/1 بوصة × 9-2/1بوصة) 
1,7 كغ (3,8 رطل) 

 G السلسلة

 G السلسلة

G السلسلة
إن مجموعــة السلســلة G مــن ماكیتــا عبــارة عــن منصــة مختلفة 
من بطاریات أیون اللیثیوم الخاصة بمجموعة LXT من ماكیتا التي 
تضــم معــدات كھربائیــة ال ســلكیة احترافیــة والتــي تعمــل 

.DC18WA والشاحن G حصرا ببطاریات من السلسلة

وحیــث أن البطاریــات مــن السلســلة G تــم إنتاجھــا بجــودة تفوق 
بكثیــر جــودة منتجــات DIY، فإنھــا توفــر مجموعــة شــاملة مــن 

المعدات بسعر منافس للسعر السائد في السوق

G البطاریات من السلسلة

DC18WA :الشاحن
نطاق جھد البطاریة: 14,4 فولت - 18 فولت

 G مالئم من أجل: بطاریات أیون اللیثیوم من السلسلة
زمن الشحن: 60 دقیقة

مدة الشحن للبطاریة بسعة 
1,5 أمبیر/ ساعة 

70
دقیقة 

بطاریة أخف
سلسلة بطاریات أیون اللیثیوم بسعة 1,5 أمبیر/ ساعة

یرجــى االنتبــاه غلــى أن البطاریــات مــن السلســلة G لیســت متوافقــة مــع مجموعــة األدوات 
الالسلكیة LXT من ماكیتا أو الشواحن

البدائل المتاحة

HP457D WE
تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد وحقیبة حمل

HP457D Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 1,5 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

-
DF457D WE

یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد / صندوق حمل

البدیل ”زي“ 1,5 أمبیر/ ساعة

18 فولت

18 فولت 

 G مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

یمكن تمییز البطاریة التي تنتمي للسلســلة G من خالل لون القسم 
العلــوي للبطاریــة ذي اللــون األبیــض، وتقــدم ھــذه السلســلة 
بطاریــة بســعة 1,5 أمبیــر/ ســاعة فــي كل مــن المنصــات أیــون 
اللیثیوم 18 فولت وأیون اللیثیوم 14,4 فولت. تحتاج ھذه البطاریة 
إلــى زمــن شــحن یبلــغ 70 دقیقــة والــذي یمكــن تحقیقھ باســتخدام 

.G الخاص بالبطاریات من السلسلة DC18WA الشاحن



التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار رجاج، مفتاح ربط سداسي

JV183D 10 مم 
 G مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة

.G یعمل حصرا ببطاریة أیون اللیثیوم من السلسلة

المواصفات:- 

3 إعدادات مداریة باإلضافة إلى القطع المستوي من أجل االستخدام في مجموعة واسعة من المواد  •
عملیة قطع مائلة بزاویة 45 درجة إلى جھة الیمین أو الیسار وتوقف إیجابي عند الزاویة 90 درجة   •

من أجل أداء عملیة القطع بقوة
تعمل القاعدة المصبوبة باأللمنیوم شدیدة التحمل على زیادة المتانة وزیادة عمر األداة  •

فرامل كھربائي من أجل تحقیق أقصى قدر من اإلنتاجیة وزیادة سالمة المشغل  •
غطاء الغبار یمنع تتطایر حواف الثقب  •

یوفر منفذ الغبار عبر الجسم معالجة الغبار بشكل مثالي باستخدام الشفط  •
یمكن تركیب فوھة خرطوم الغبار من أجل التوصیل مع مكنسة شفاطة ھوائیة من ماكیتا   •

السعة

طول الشوط
عدد الضربات في الدقیقة

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

الخشب: 65 مم
الفوالذ: 6 مم

18 مم
 2900 - 0

248×76×196 مم
2 كغ

 G السلسلة

البدائل المتاحة

JV183D Z
األداة 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

البدیل ”زي“ 1,5 أمبیر/ ساعة

18 فولت 

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطوم على شكل حرف T خاصة بالسقف 28، فوھة خرطوم لتنظیف إطار النافذة، حامل 
فوھة خرطوم لتنظیف إطار النافذة، أنبوب، فلتر، فلتر أولي.

CL183D

G مكنسة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة

تصمیم یصدر ضجیج منخفض وھي مثالیة لعملیة التنظیف الھادئة في مواقع العمل

المواصفات:-

• تصمیم مدمج وخفیف الوزن.
• تنظیف سریع مع قوة شفط قویة

• زیادة الفترة الزمنیة التي تفصل بین مرات التخلص من النفایات من خالل زیادة سعة التخزین
• نظام فلترة قماشي على مرحلتین وبدون أكیاس یسمح بتنظیف أسھل

• یمكن غسل الفالتر بالماء والصابون وبالتالي إعادة استخدامھا أكثر من مرة
• فوھة خاصة بإطارات النوافذ من أجل تنظیف الزوایا والشقوق ضمن السیارة أو األثاث

• یوفر منفذ الشفط على شكل زاویة إمكانیة تنظیف األرضیة بسھولة بدون استخدام الفوھة 
  الخرطومیة الخاصة باألرضیة

• أداة مثالیة لالستخدام في المتجر والمكتب والمستشفیات والمطار وضمن الطائرة والمحطات 
  وضمن القطار والمنزل وغیر ذلك 

السعة
زمن التشغیل المتواصل (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء
أقصى امتصاص محكم 

(عمود الماء)
األبعاد (الطول × العرض× االرتفاع)

600 میلي لتر
24 دقیقة 

1,3 متر مكعب/ دقیقة
2,6 كیلو باسكال

966×102×148 مم 
1,1 كغ

18 فولت

البدائل المتاحة

CL183D Z
(اللون عاجي)

األداة فقط
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

CL183D W
(اللون عاجي)

تتضمن بطاریة واحدة/ شاحن واحد

البدیل ”زي“ 1,5 أمبیر/ ساعة

G السلسلة

DK18113X1

طقم عدة

 G طقم عدة بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة

 G السلسلة

18فولت 

HP457DZ مثقب ومفك یعمل 
بالنقر 13 مم بدون سلك مزود 

ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت 
G من السلسلة

بطاریتین 18 فولت 
BL1815G من 
السلسلة G بسعة 

1,5 أمبیر/ ساعة 
شاحن DC18WC لكل منھا

لبطاریات 18 فولت – 
14,4 فولت من 

 G السلسلة

JV183DZ منشار 
ترددي بدون سلك 

مزود ببطاریة أیون 
اللیثیوم 18 فولت من 

 G السلسلة

مثقب ومفك یعمل بالنقر+ منشار ترددي

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 101



التجھیزات المعیاریة: (+) (-) لقمة.

DF347D 10 مم 

G مثقب ومفك براغي بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت من السلسلة

.G یعمل حصریا ببطاریة أیون اللیثیوم من السلسلة

المواصفات:- 

• تصمیم مضغوط وخفیف الوزن.
• تضمن البنیة المعدنیة لكافة التروس نقل الحركة بمتانة وكفاءة عالیة.

• قابض اللقمة المزود بجلبة معدنیة أحادیة یمكن من تركیب وفك اللقمة بسھولة باستعمال ید واحدة
  ودون استخدام مفتاح.

• قبضة مطاطیة طریة ذات تصمیم مریح توفر مزید من التحكم والراحة.

السعة 

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
أقصى عزم دوران للتثبیت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

الفوالذ الصلب: 10 مم (8/3 بوصة)
الخشب: 25 مم (1 بوصة)

األعلى: 0 - 1400/ األدنى: 0 - 400 
قاسي/ طري: 30/ 15 نیوتن متر

198×83×235 مم (7-4/3 بوصة × 3-4/1 بوصة × 9-4/1 بوصة)
1,4 كغ (3,2 رطل)

G-SERIES

البدائل المتاحة

DF347D WE
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد / صندوق حمل

DF347D WEX1
یتضمن مجموعة إكسسوارات مؤلفة من 6 قطع

بطاریتین/ شاحن واحد/ صندوق حمل

یتضمن مجموعة إكسسوارات مؤلفة من 6 قطع فقط مع النموذج 
DF347D WEX1

1,5 أمبیر/ ساعة مع طقم إكسسوارات1,5 أمبیر/ ساعة

14,4 فولت

شریط قیاس
قطعة واحدة

حامل اللقمة
قطعة واحدة

قلم 
قطعة واحدة

سكین
قطعة واحدة

مقابس
 9 قطع

لقم ثقب للخشب 
4 قطع

لقم ثقب HSS خاصة 
بالمعدن – 4 قطع

لقم سداسیة 
12 قطعة

حامل لقمة مغناطیسي 
قطعة واحدة

لقم ثقب للخرسانة 
3 قطع

لقم فیلیبس 
12 قطعة

لقم فیلیبس
12 قطعة

لقم مشقوقة / لقم فیلیبس 
4 قطع/ قطعتین

التجھیزات المعیاریة: (+) (-) لقمة.

HP347D 10 مم 
 G مثقب ومفك براغي یعمل بالنقر بدون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة

.G یعمل حصریا ببطاریة أیون اللیثیوم من السلسلة

المواصفات:-

• تضمن البنیة المعدنیة لكافة التروس نقل الحركة بمتانة وكفاءة عالیة.
• قابض اللقمة المزود بجلبة معدنیة أحادیة یمكن من تركیب وفك اللقمة بسھولة باستعمال ید واحدة 

  ودون استخدام مفتاح.
• قبضة مطاطیة طریة ذات تصمیم مریح توفر مزید من التحكم والراحة.

السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة (طرقة في الدقیقة)
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

أقصى عزم تثبیت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الفوالذ الصلب: 10 مم (8/3 بوصة) 
الخشب: 25 مم (1 بوصة) 
البناء: 10 مم (8/3 بوصة) 

األعلى: 0 - 21000/ األدنى: 0 - 6000  
األعلى: 0 - 1400/ األدنى: 0 - 400 

قاسي/ طري: 30/ 15 نیوتن متر 
216×83×235 مم (8-2/1 بوصة × 3-1/ 4 بوصة × 9-4/1 بوصة) 

1,5 كغ (3,3 رطل) 

G-SERIES

البدائل المتاحة

-
HP347D WE

تتضمن بطاریتین/ شاحن واحد وحقیبة حمل

البدیل ”زي“1,5 أمبیر/ ساعة

14,4 فولت

-

البدیل ”زي“

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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لعمل ا في  حة  را



PNEUMATIC TOOLS

CLEANING

HEAT GUN / LASERS /
GENERATORS

ROUTERING /
PLANING

SAWING

SANDING / 
POLISHING

GRINDING

GARDEN TOOLS

HAND TOOLS /
COMBINATION SETS

MULTI TOOL

CUTTING
[CONCRETE/ MASONRY/

METAL]

CONCRETE DRILLING /
DEMOLITION 

DRILLING /
IMPACT DRILLING

FIXING /
FASTENING

CORDLESSDFJ206 / DFJ207 / DFJ304 / DFJ405 / DFJ407

LXT/ CXT جاكیت مروحة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم

خاص باألعمال العامة

تعمل جاكیت المروحة بدون سلك من ماكیتا باستخدام حامالت البطاریة LXT أو CXT (ال یأتي حامل البطاریة مع جاكیت المروحة بدون سلك وھو متاح كواحد 
من اإلكسسوارات االختیاریة)

• الجاكیت مزودة بقطعتین من مجموعات المراوح المسطحة من أجل مزید من الراحة
• أربطة لمنع سقوط مجموعات المروحة

• تم تحسین قوة تجاویف البطاریة باستخدام اثنتین من األزرار المشبكیة 
• طوق عنق (یاقة) الجاكیت منتصب: یتدفق الھواء البارد إلى الخوذة من خالل طوق العنق المنتصب لتوفیر المزید من الراحة

• تم تزوید الجاكیت بجیوب شبكیة على الظھر من أجل تخزین عبوات الثلج

المواصفات:- 

زمن التشغیل (عدد الساعات)
تدفق الھواء

القیاس
الجیوب

الوزن الصافي

 18,5 /26,5 /40 :BL1860B األدنى / المتوسط / األعلى باستخدام بطاریة
توربین / األعلى / المتوسط/ األدنى: 2,1 / 1,9 / 1,5 / 1,3 متر مكعب/ الدقیقة

متوسط/ كبیر/ كبیر جدا
5

وزن الجاكیت بدون غطاء للرأس: 360 غرام
وزن الجاكیت مع غطاء الرأس: 380 غرام

DFJ206 MZ
DFJ207 MZ
DFJ304 MZ
DFJ405 MZ
DFJ407 MZ

طوق رقبة منتصب
مع غطاء للرأس

طوق رقبة منتصب
طوق رقبة منتصب

مع غطاء للرأس

DFJ206 LZ
DFJ207 LZ
DFJ304 LZ
DFJ405 LZ
DFJ407 LZ 

DFJ206 XLZ
DFJ207 XLZ
DFJ304 XLZ
DFJ405 XLZ
DFJ407 XLZ

القیاسات المتاحة

األعمال العامة
األعمال العامة

أعمال الجلخ
األعمال الخارجیة
األعمال الخارجیة

بولیستر
بولیستر

قطن
تیتانیوم + بولیستر
تیتانیوم + بولیستر

طوق الرقبة (الیاقة) نوع القماش مقاس كبیر جدامقاس كبیرمقاس متوسطمن أجل

DFJ206DFJ405 DFJ207

خاص باألعمال الخارجیةخاص بأعمال الجلخ
DFJ304DFJ407

حامل بطاریة LXT متوافق مع كافة البطاریات 
LXT أیون اللیثیوم 18 فولت و14,4 فولت

رقم القطعة: 198632-6 

Sta-
اإلكسسوارات
حامل بطاریة

یأتي المحول مع منفذ خرج USB والذي یمكن 
من خاللھ شحن الھاتف النقال واألجھزة األخرى 
القابلة للشحن (كبل USB لیس جزء من المحول)

(ال تتضمن جاكیت المروحة بدون سلك حامل البطاریة أو البطاریة / شاحن وصندوق حمل)

ج 2

ج 1

ب

أ

د

ه

مجموعتین من المراوح لتبریدك بشكل فعال 
مع المزید من الراحة

 
(سم)

القیاس متوسط  كبیر كبیر جدا

 

ج 1

ج 2

 
 

21 26 31 

2 7 2 

4 6,5 9 

6 8 0 

6 8 0 

13 18 23 

أ -    عرض الصدر
ب -   الخصر

ج 1 -عرض الكتف
ج 2 -طول األكمام

د-     الطول
ه-     الخصر (الحد األقصى)

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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حامل بطاریة CXT متوافق مع كافة البطاریات 
  MAX CXT أیون اللیثیوم 10,8 فولت و 12 فولت

رقم القطعة: 198637-6 



DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210

LXT/ CXT جاكیت مروحة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم

تعمل جاكیت المروحة بدون سلك من ماكیتا باستخدام حامالت البطاریة LXT أو CXT (ال یأتي حامل البطاریة مع جاكیت المروحة بدون سلك وھو متاح كواحد 
من اإلكسسوارات االختیاریة)

• إمكانیة اختیار 3 أوضاع لتدفق الھواء (األعلى/ المتوسط/ األدنى) + وضع التوربو
• مجموعة مراوح مجھزة بمحرك بدون فرش

• الشكل الخارجي واضح ومرئي بدرجة كبیرة وھناك صعوبة في قابلیة النموذج للتمدد وبالتالي یحسن الراحة لالرتداء (من أجل النموذج DFJ214 فقط)
• ھناك صعوبة في قابلیة النموذج للتمدد وبالتالي یحسن الراحة لالرتداء (من أجل النماذج DFJ213 / DFJ212 / DFV210 فقط)

• طوق الرقبة للجاكیت منتصب: یتدفق الھواء البارد إلى الخوذة من خالل طوق العنق المنتصب لتوفیر المزید من الراحة

المواصفات:- 

زمن التشغیل (عدد الساعات)

القیاس
الجیوب

الوزن الصافي

( BL1860B باستخدام بطاریة) 33 / 24,5 / 13,5 ساعة
(BL1041B باستخدام بطاریة) 13 / 9 / 5 ساعة

وسط / كبیر / كبیر جدا / ضخم
(DFV210) 3 / (DFJ212) 4 / (DFJ214) (DFJ213) 5

(DFV210) 0,38 كغ / (DFJ214) (DFJ213) 0,54 / (DFJ212) 0,43 كغ

DFJ212Z M
DFJ213Z M
DFJ214Z M
DFV210Z M

جاكیت طوارئ
لباس عمل

جاكیت تحذیر
سترة

DFJ212Z L
DFJ213Z L
DFJ214Z L
DFV210Z L

DFJ212Z XL
DFJ213Z XL
DFJ214Z XL
DFV210Z XL

DFJ212Z 2XL
DFJ213Z 2XL
DFJ214Z 2XL
DFV210Z 2XL

البدائل المتاحة

ضخمكبیر جداكبیروسطالنوع

حامل بطاریة LXT متوافق مع كافة البطاریات 
LXT أیون اللیثیوم 18 فولت و14,4 فولت

رقم القطعة: 198632-6 

Staple
اإلكسسوارات
حامل بطاریة

یأتي المحول مع منفذ خرج USB والذي یمكن 
من خاللھ شحن الھاتف النقال واألجھزة األخرى 
القابلة للشحن (كبل USB لیس جزء من المحول)

(ال تتضمن جاكیت المروحة بدون سلك حامل البطاریة أو حامل البطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

طوق رقبة منتصب 

DFV210

قماش بولیستر 
عازل لدرجة كبیرة 

نوع السترة طوق رقبة منتصب

DFJ214

قماش بولیستر 
عازل للماء ومضاد للكھرباء الساكنة

نوع جاكیت التحذیر طوق رقبة منتصب 

DFJ213

نسیج بولیستر
مطاطي عازل لدرجة كبیرة 

نوع مالبس العمل  طوق رقبة منتصب مع غطاء للرأس مخفي 

قماش بولیستر 

نوع جاكیت طوارئ

DFJ212

DFJ212

DFJ213
DFJ214

DFJ213
DFJ214

DFJ214
DFV210

DFJ212
DFV210

DFJ212

شرائط الفیلكرو من أجل إغالق السحاب
تعدیل الكم

حبل سحب على طرف الجاكیت 
من أجل إجراء التعدیل المناسب

سحاب مع وظیفة 
التحریر السریع

زر كباس مع ثنیة مطاطیة 
من أجل تعدیل الطرف 

الكھرباء الساكنة

DFJ214

شرائط عاكسة للضوء

احتفظ ببرودة جسمك في مواقع العمل القاسیة
ینتج التدفق الفعال للھواء البارد من خالل مجموعتین من المراوح مع محرك بدون فرش

معدات السلكیة | 105

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

حامل بطاریة CXT متوافق مع كافة البطاریات 
MAX CXT أیون اللیثیوم 10,8 فولت و 12 فولت

رقم القطعة: 198637-6 



جدید

جدید

4,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

CF100D Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 2,0 أمبیر/ ساعة

CF100D

 LXT مروحة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

المواصفات:- 

حجم مضغوط یسمح بالتركیب حتى في األماكن الصغیرة
• تغییر االتجاه تلقائیا بزاویة 45 درجة نحو الیمین والیسار
• حجم مضغوط یسمح بالتركیب حتى في األماكن الصغیرة

• مؤقت زمني بثالث مراحل یسمح باختیار إیقاف المروحة تلقائیا بعد مرور ساعة واحدة أو ساعتین أو 4 ساعات.
• ما یصل إلى 21,2 ساعة عمل متواصلة بأدنى سرعة باستخدام بطاریة 18 فولت LXT بسعة 6,0 أمبیر/ ساعة 

  (لم یتم تضمین البطاریة)

• 3 إعدادات (األعلى 180 متر/ ثانیة، األوسط 150 متر/ ثانیة، األدنى 120 متر/ ثانیة) من 
  أجل تحكم مثالي بسرعة الھواء

التشغیل المتواصل (تقریبا) (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء: متر/ دقیقة
األبعاد: (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

(BL1041B باستخدام بطاریة) األدنى / األوسط / األعلى: 630/ 380/ 275
(BL1021B باستخدام بطاریة) األدنى / األوسط / األعلى: 315/ 190/ 135

األعلى / األوسط / األدنى: 4,6/ 3,8/ 3,0 لتر/ الدقیقة
148×260×252 مم

(BL1021B مع بطاریة) 1,4 كغ - (BL1021B مع بطاریة) 1,2 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

DCF102 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DCF102

 LXT مروحة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت / 14,4 فولت

المواصفات:- 

حجم مضغوط یسمح بالتركیب حتى في األماكن الصغیرة
• تغییر االتجاه تلقائیا بزاویة 45 درجة نحو الیمین والیسار
• حجم مضغوط یسمح بالتركیب حتى في األماكن الصغیرة

• مؤقت زمني بثالث مراحل یسمح باختیار إیقاف المروحة تلقائیا بعد مرور ساعة واحدة أو ساعتین أو 4 ساعات.
• ما یصل إلى 21,2 ساعة عمل متواصلة بأدنى سرعة باستخدام بطاریة 18 فولت LXT بسعة 6,0 أمبیر/ ساعة 

  (لم یتم تضمین البطاریة)

• 3 إعدادات (األعلى 180 متر/ ثانیة، األوسط 150 متر/ ثانیة، األدنى 120 متر/ ثانیة) من أجل تحكم مثالي 
   بسرعة الھواء

التشغیل المتواصل (تقریبا) (عدد الدقائق)
أقصى تدفق للھواء: متر/ دقیقة

األبعاد: (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

(BL1860B باستخدام بطاریة) األدنى/ األوسط / األعلى: 1270/ 705/ 575
األعلى / األوسط / األدنى: 4,6/ 3,8/ 3,0 لتر/ الدقیقة 

185×272×284 مم
 (BL1860B مع بطاریة) 2 كغ

البدائل المتاحة

DCV200 ZM
(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

DCV200 ZL
(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

DCV200 ZXL
(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

كبیر جداكبیروسط

DCV200

 LXT سترة حراریة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت/ 14,4 فولت

المواصفات:- 

أبقي جسمك دافئاً في مواقع العمل ذات البیئة القاسیة والباردة.
BL1850(B) ما یصل إلى 28 ساعة من الحرارة باستخدام بطاریة •

• منطقتین حراریتین أساسیتین (في الكتف والظھر) تؤمن توزیع مثالي للحرارة.
• ثالث إعدادات للحرارة من أجل التحكم الدقیق بالتسخین

LED مع ثالثة مصابیح إشارة (ON/OFF) مفتاح تشغیل وإطفاء التسخین •

زمن التشغیل (عدد الساعات)
مناطق التسخین

إعدادات التسخین
القیاسات المتوفرة

الجیوب
الوزن الصافي

(BL1850B باستخدام بطاریة) األدنى / األوسط/ األعلى: 28/ 16/ 8
كامل الجسم / األكتاف/ الظھر: 2/ 1/ 1 

األعلى / األوسط / األدنى
متوسط / كبیر / كبیر جدا

4
0,66 كغ (الجاكیت + المروحة) 

التجھیزات المعیاریة: حامل بطاریة، جعبة (حقیبة)

4,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

CF101D Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 2,0 أمبیر/ ساعة

CF101D

 MAX CXT مروحة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

المواصفات:- 

حجم مضغوط یسمح بالتركیب حتى في األماكن الصغیرة
• تغییر االتجاه تلقائیا بزاویة 45 درجة نحو الیمین والیسار
• حجم مضغوط یسمح بالتركیب حتى في األماكن الصغیرة

• مؤقت زمني بثالث مراحل یسمح باختیار إیقاف المروحة تلقائیا بعد مرور ساعة واحدة 
  أو ساعتین أو 4 ساعات.

• ما یصل إلى 21,2 ساعة عمل متواصلة بأدنى سرعة باستخدام بطاریة 18 فولت LXT بسعة 6,0 أمبیر/ ساعة 
  (لم یتم تضمین البطاریة)

• 3 إعدادات (األعلى 180 متر/ ثانیة، األوسط 150 متر/ ثانیة، األدنى 120 متر/ ثانیة) من أجل تحكم مثالي 
   بسرعة الھواء

التشغیل المتواصل (تقریبا) (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء: متر/ دقیقة
األبعاد: (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

(BL1041B باستخدام بطاریة) األدنى / األوسط / األعلى: 630/ 380/ 275
(BL1021B باستخدام بطاریة) األدنى / األوسط / األعلى: 315/ 190/ 135

األعلى / األوسط / األدنى: 4,6/ 3,8/ 3,0 لتر/ الدقیقة
185×260×284 مم

(BL1021B مع بطاریة) 1,7 كغ - (BL1021B مع بطاریة) 1,3 كغ

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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جدید

یسمح الحجم المضغوط للنافخة بتركیبھا حتى في األماكن الصغیرة
• نفخ إطارات السیارات والدراجات

• مؤشر ضغط رقمي مع خلفیة باللون األبیض لزیادة وضوح الرؤیة
• تصمیم سھل االستخدام على األرض

• مصباح LED مدمج من أجل إنارة منطقة العمل
• وظیفة إیقاف النفخ عند الضغط المحدد مسبقا

البدائل المتاحة

MP100D Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

المواصفات:- 

أقصى ضغط للھواء
كمیة تفریغ الھواء

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

830 كیلو باسكال (121 رطل بالبوصة المربعة)
200 كیلو باسكال: 10 لتر/ متر

(BL1021B مع بطاریة) 235×74×173 مم
(BL1041B مع بطاریة) 255×74×173 مم

1,2 - 1,3 كغ

التجھیزات المعیاریة: وصلة تحویل بریطانیة، وصلة تحویل فرنسیة، وصلة تحویل لنفخ الكرة، 
     وصلة تحویل لنفخ دوالب السباحة

التجھیزات المعیاریة: خطاف حزام

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

DML805 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DML805

تؤمن مصابیح LED اإلنارة وحتى أنھا تؤمن اإلضاءة لمساحات عمل كبیرة

المواصفات:- 

• التشغیل على وضعین: على الوضع العالي یؤمن إضاءة بقوة 750 شمعة أو على الوضع المنخفض حیث یؤمن 
  إضاءة بقوة 450 شمعة

• ما یصل إلى 8,5 ساعة من اإلضاءة المتواصلة باستخدام بطاریة سعة 5,0 أمبیر/ ساعة على الوضع العالي
• ما یصل إلى 17 ساعة من اإلضاءة المتواصلة باستخدام بطاریة سعة 5,0 أمبیر/ ساعة على الوضع المنخفض
• تم تصمیم تقنیة الحمایة القصوى (XPT) من أجل تحسین مقاومة الغبار والماء لتحسین التشغیل في الظروف 

  القاسیة (باستخدام التیار المستمر فقط)

وقت التشغیل (عدد الساعات)
اإلضاءة

التدفق الضوئي
الوزن الصافي

یصل إلى: 17
على 0,5 متر من مصدر الضوء: عالي: 1150 شمعة معیاریة (لكس)، منخفض: 750 شمعة معیاریة (لكس) 

على 1 متر من مصدر الضوء: عالي: 300 شمعة معیاریة (لكس)، منخفض: 200 شمعة معیاریة (لكس) 
عالي: 750 شمعة، منخفض: 450 شمعة

2,7 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

DML808 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة

DML808

المواصفات:- 

یوزع العاكس متعدد األوجھ اإلضاءة بالتساوي لزیادة وضوح الرؤیة
• تضبط وظیفة التكبیر مجال اإلضاءة

• 4,9 واط استطاعة مصباح LED واحد على وضعیة اإلضاءة العالیة
• یوفر الكشاف الضوئي LED األحادي على وضع اإلضاءة العالیة إضاءة تعادل 190 شمعة

BL1860B ما یصل إلى 32 ساعة من اإلضاءة باستخدام بطاریة •

وقت التشغیل (عدد الساعات)
اإلضاءة

التدفق الضوئي
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

یصل إلى: 32 
190 شمعة معیاریة 

على 1 متر من مصدر الضوء: 170 - 4500 شمعة معیاریة (لكس) 
297×79×119 مم 

2,7 كغ

كشاف ضوئي بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت/ 14,4 فولت مصباح إضاءة أثناء العمل LED بدون سلك + مع سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت/ 14,4 فولت 

MP100D

 MAX CXT نافخة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

1 11,5

00 
و

ما دون
0 
و

ما دون

وصلة خاصة بنفخ بدوالب 
السباحة/ كرة الشاطئ

كرة القدم 
(القطر - 5) 

كرة الشاطئ
(القطر 30 سم)

3  4  

كرة الشاطئ/ وصلة خاصة 
بنفخ بدوالب السباحة

E00000333 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة5,0 أمبیر/ ساعة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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10 لتر/ دقیقة
أقصى قدرة ضخ

كیلو باسكال 830
(121 رطل في البوصة المربعة)

أقصى ضغط للھواء

وصالت تحویل الصمام

شكل الصمام

محول 
(تجھیزات معیاریة)

أقصى ضغط ھواء: 
كیلو باسكال

كمیة التفریغ: 
لتر/ دقیقة 

(عند الضغط المنشود)

بطاریة مفردة 
مشحونة بالكامل: 

العدد

50 

0 

(تقریبا)

سیارة/ 
دراجة ناریة

  
إطارات السیارة 
(60R16 /215)

ال یأتي مع المضخة 
MP100D وصلة تحویل 

أمریكیة

وصلة تحویل بریطانیة 
TE00000346

وصلة تحویل خاصة بالكرة وصلة تحویل فرنسیة

  

00 00 
(تقریبا)(تقریبا)

دراجة الطریقدراجة

6  0  
إطارات الدراجة

(القیاس - 26 بوصة)
إطارات دراجة الطریق 

(700x23c)

كرة

E00000334 E00000335 



4,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

ML103 Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“2,0 أمبیر/ ساعة

ML103

MAX CXT كشاف ضوئي بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

المواصفات:-

حجم مضغوط یناسب یدك تماما
• خفیف الوزن من أجل تخفیف تعب المشغل

• تصمیم مریح سھل اإلمساك بھ سواء من األعلى أو الجانب
• قبضة طریة توفر المزید من الراحة

• مصباح LED أحادي أبیض باستطاعة 1,5 واط یوزع الضوء لتفیر إضاءة مشرقة وعریضة

وقت التشغیل (عدد الساعات)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 

یصل إلى: 28
77×54×28 مم (بدون بطاریة) 

(BL1021B مع بطاریة) 87×64×54 مم
(BL1041B مع بطاریة) 87×64×73 مم

0,27 كغ (مع البطاریة BL1021B) / 0,43 كغ 
(BL1041B مع البطاریة)

التجھیزات المعیاریة: خطاف حزام

4,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

ML106 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“2,0 أمبیر/ ساعة

ML106

MAX CXT كشاف ضوئي بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

المواصفات:-

یوزع العاكس متعدد األوجھ اإلضاءة بالتساوي لزیادة وضوح الرؤیة
• تضبط وظیفة التكبیر مجال اإلضاءة

• مغناطیس مرفق اختیاري یستخدم لتثبیت الكشاف على مواد متعددة (على سبیل المثال، 
مسمار كبیر، غطاء المحرك) لكي تكون الیدین حرة أثناء العمل

• 4,9 واط استطاعة مصباح LED واحد على وضعیة اإلضاءة العالیة
• یوفر الكشاف الضوئي LED األحادي على وضع اإلضاءة العالیة إضاءة تعادل 190 شمعة

وقت التشغیل (عدد الساعات)
التدفق الضوئي

اإلضاءة
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

یصل إلى: 12
190 شمعة

على 1 متر من مصدر الضوء: 170 - 4500 شمعة معیاریة (لكس)
271×66×93 مم

0,78 كغ

التجھیزات المعیاریة

DCM501 Z
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 

البدیل ”زي“

DCM501

LXT / CXT أداة صنع القھوة بدون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم

المواصفات:-

LXT أو بطاریة CXT یتم استخدام إما بطاریة
• سھولة في صب الماء، وبفضل إمكانیة إزالة خزان الماء یمكن االحتفاظ بآلة صنع 

القھوة دون رطوبة.
• وظیفة الحمایة من الغلیان الجاف (دون وجود ماء) تقوم بإیقاف آلة صنع القھوة تلقائیا 

إذا لم یكن ھناك كمیة كافیة من الماء

سعة خزان الماء
االستطاعة التقدیریة المستمرة: واط

سعة التخمیر (تقریبا)

وقت التخمیر لفنجان واحد من القھوة:
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

240 میلي لتر 
(LXT بطاریة 18 فولت) 300 واط / (MAX بطاریة 12 فولت) 190 واط

260 مل باستخدام بطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت MAX سعة 4,0 أمبیر/ ساعة
320 مل باستخدام بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت LXT سعة 3,0 أمبیر/ ساعة
640 مل باستخدام بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت LXT سعة 6,0 أمبیر/ ساعة

(LXT بطاریة 18 فولت) (160 مل) 5 دقائق / (MAX بطاریة 12 فولت) (160 مل) 7 دقائق
217x186x225 مم

1,4 كغ

التجھیزات المعیاریة: كوب، ملعقة قیاس

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 108



5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

DMR200 Z
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“3,0 أمبیر / ساعة

DMR200

LXT/ CXT مكبر صوت بلوتوث بدون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم

 CXT/LXT مصدر مزدوج للطاقة: بطاریات أیون اللیثیوم
(12 فولت MAX /14,4 فولت/ 18 فولت) أو محول تیار متردد

المواصفات:-

• مكبر صوت قوي بسماعتین: مكبر األصوات ذات التردد المنخفض بقطر 101,6 مم 
ومكبر األصوات ذات التردد العالي بقطر 36 مم

• بلوتوث 4,0 لالتصال مع األجھزة االلكترونیة المحمولة التي تبعد مسافة تصل إلى 10 م
• مقاوم لعوامل الطقس والماء مما یجعلھ مناسب لموقع العمل أو االستخدام الریاضي / الترفیھي 

• یمكن وصل الھاتف النقال وشحنھ 
• مقبس USB 2,1 أمبیر للتزوید بالطاقة یسمح بشحن الھاتف النقال أو أي جھاز آخر

حجم مكبر الصوت
أقصى طاقة خرج

بلوتوث
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

قطر مكبر األصوات ذات التردد المنخفض: 101,6 مم / قطر مكبر األصوات ذات التردد العالي: 36 مم
18 فولت: 10 واط
14,4 فولت: 6 واط

10,8 فولت: 3,5 واط
التیار المتردد: 4 واط

اإلصدار: 4,0
211×203×286 مم

2,9 كغ

التجھیزات المعیاریة: محول التیار المتردد

التجھیزات المعیاریة

DMR107 Z
(ال یتضمن بطاریة أیون اللیثیوم / شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“

DMR107

 LXT/ CXT جھاز رادیو السلكي في موقع العمل یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم

المواصفات:-

• یوفر صوت ستریو فخم من سماعتین جانبیتین قویتین بقطر 76 مم 
• أقصى مقاومة لعوامل الطقس والماء مما یجعلھ مناسب من أجل موقع العمل أو االستخدام الریاضي / الترفیھي

• تحمي مصدات االستومر واألنابیب المعدنیة من التعامل القاسي.
• مقبس إضافي من أجل التوصیل مع الصوت الخارجي

• أزرار تحكم وقرص مضیئة من أجل تحسین الرؤیة
• الحامل الدوار والھوائي المنحني الطري یمنع الكسر و/ أو الفقدان.

/ MAX 12 فولت) CXT/LXT مصدر مزدوج للطاقة: بطاریات أیون اللیثیوم
7,2 فولت، 10,8 فولت، 14,4 فولت / 18 فولت) أو محول تیار متردد

نطاق التردد

قیاس مكبر الصوت
أقصى طاقة خرج

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

 :(FM/ AM) لة السعة لة التردد / الموجة معدَّ الموجة معدَّ
87,5 - 108 میغاھرتز/ 522 - 1,710 كیلو ھرتز

قطر مكبر األصوات ذات التردد المنخفض: 76 مم ×2
18 فولت: 3,5 واط × 2 / 14,4 فولت: 2,2 واط ×2

10,8 فولت: 1,2 واط × 2 / 7,2 فولت: 0,5 واط × 2
257×163×431 مم

1,4 كغ

التجھیزات المعیاریة: محول التیار المتردد 

التجھیزات المعیاریة

DMR110 Z
(ال یتضمن بطاریة أیون اللیثیوم / شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“

DMR110

LXT/ CXT جھاز رادیو السلكي في موقع العمل یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم

المواصفات:-

• یوفر صوت ستریو فخم من سماعتین جانبیتین قویتین بقطر 76 مم 
• أقصى مقاومة لعوامل الطقس والماء مما یجعلھ مناسب من أجل موقع العمل أو االستخدام الریاضي / الترفیھي

• تحمي مصدات االستومر واألنابیب المعدنیة من التعامل القاسي
• مقبس إضافي من أجل التوصیل مع الصوت الخارجي

• أزرار تحكم وقرص مضیئة من أجل تحسین الرؤیة
• الحامل الدوار والھوائي المنحني الطري یمنع الكسر و/ أو الفقدان

/ MAX 12 فولت) TXL/TXC مصدر مزدوج للطاقة: بطاریات أیون اللیثیوم
7,2 فولت، 10,8 فولت، 14,4 فولت / 18 فولت) أو محول تیار متردد

 نطاق التردد

قیاس مكبر الصوت
أقصى طاقة خرج

األبعاد (الطول× العرض× االرتفاع)
الوزن الصافي

 :(FM/ DAB/ DAB+) لة التردد / اإلذاعة االلكترونیة / اإلذاعة االلكترونیة بلس الموجة معدَّ
87,5 – 108 میغا ھرتز/ 174928 - 239200 میغا ھرتز/ 174928 – 239200 میغا ھرتز

قطر مكبر األصوات ذات التردد المنخفض: 76 مم ×2
18 فولت: 3,5 واط × 2 / 14,4 فولت: 2,2 واط ×2

10,8 فولت: 1,2 واط × 2 / 7,2 فولت: 0,5 واط × 2

431x163x257 مم
4,1 كغ

لتشغیل الموسیقى الخاصة بك عن طریق البلوتوث أو باستخدام 
الھاتف النقال المتصل بالمقبس

مكبر صوت مثالي

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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AA التجھیزات المعیاریة: محول التیار المتردد، بطاریة

البدائل المتاحة

MR052 Z
(ال یتضمن بطاریة أیون اللیثیوم / شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“

MR052
MAX CXT جھاز رادیو السلكي في موقع العمل یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

المواصفات:-

لة السعة AM مدمجة ضمنھ) وال یحتاج إلى إطالة. • ھوائي من المطاط (الموجة معدَّ
• مقبس إضافي من أجل التوصیل مع مشغالت الصوت الفردیة.

• شاشة عرض LCD من أجل تأمین رؤیة أفضل حتة في المناطق المظلمة.
• مقبس سماعة یمكن من خاللھ وصل سماعة الرأس

• خطاف دائري للتعلیق على عارضة مناسب لتعلیق جھاز الالسلكي على أنابیب الشقالة وغیرھا

تصمیم مضغوط من أجل إمكانیة نقل عالیة

نطاق التردد 

التشغیل المتواصل (عدد الساعات)

األبعاد (الطول× العرض× االرتفاع) 
الوزن الصافي

لة السعة (FM / AM): 87,5 - 108 میغاھرتز/  لة التردد / الموجة معدَّ الموجة معدَّ
522 - 1710 كیلو ھرتز

30 :BL1041B مع بطاریة
15 :BL1021B مع بطاریة

169×73×74 مم
0,72 كغ 

التجھیزات المعیاریة: محول التیار المتردد 

البدائل المتاحة

BMR100 Z
(ال یتضمن بطاریة أیون اللیثیوم / شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“

BMR100
LXT جھاز رادیو السلكي في موقع العمل یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت / 14,4 فولت

المواصفات:-

• مقاوم إذا بقي تحت المطر لمدة تصل إلى 5 دقائق وتم التحقق من ذلك بوضع تحت دش الحمام.
• نظام ستریو بسماعتین بقطر 76 مم (8 أوم) لكل منھا

• شاشة عرض كوارتز رقمیة

مصدر مزدوج للطاقة: بطاریات أیون اللیثیوم 18 فولت LXT أو 
محول تیار متردد

أقصى طاقة خرج
نطاق التردد 

األبعاد (الطول× العرض× االرتفاع) 
الوزن الصافي

14,4 فولت: 2 واط × 2، 18 فولت: 3 واط ×2، 24 فولت: 5 واط × 2
لة التردد (AM / FM): 522 - 1629 كیلوھرتز/  لة السعة / الموجة معدَّ الموجة معدَّ

87,5 - 108 میغا ھرتز
261×167×433 مم

4,6 كغ

رقم النموذج

DMR110

DMR107

MR052

DMR200

7,2 فولت10,8 فولت14,4 فولت18 فولت

بطاریة 
أیون اللیثیوم

بطاریة 
أیون اللیثیوم

بطاریة 
أیون اللیثیوم

12 فولت
MAX

بطاریة نیكل ھیدرید فلز / 
 (MH / NI-CD) نیكل كادیوم

18 فولت – 9,6 فولت 18 فولت 
G من السلسلة

14,4 فولت
G من السلسلة

بطاریة 
أیون اللیثیوم

بطاریة 
أیون اللیثیوم

مقارنة مالئمة البطاریة

BMR100

USB

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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بطاریة 
أیون اللیثیوم

بطاریة 
أیون اللیثیوم



5,0 أمبیر/ ساعة

البدائل المتاحة

ADP05 Z
المحول فقط (ال یتضمن بطاریة أیون اللیثیوم / شاحن)

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

ADP05

 LXT یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت/ 14,4 فولت USB محول

المواصفات:-

محول مصمم من أجل تحمل ظروف موقع العمل ومتوافق مع األجھزة التي تعمل بنظام 
أندروید ونظام IOS (نظام تشغیل آیفون)

• یمكن وصل ھذه المحوالت مع بطاریات أیون اللیثیوم وشحن أجھزة USB المتوافقة مثل الھواتف 
الذكیة والجھاز اللوحي وغیر ذلك

• منفذ خرج USB عدد 2: إمكانیة شحن جھازین في الوقت نفسھ
• دارة حمایة من زیادة التفریغ

• ثقب حزام مدمج لتعلیق الحزام أو الحافظة

الجھد
 USB منفذ

أقصى خرج للتیار الكھربائي: أمبیر
األبعاد

الوزن الصافي

 (LXT) بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت / 14,4 فولت
2

منفذ واحد: 2,1 / منفذین 4,2
102×72×43 مم

0,11 كغ

4,0 أمبیر/ ساعة 

البدائل المتاحة

ADP06 Z
المحول فقط (ال یتضمن بطاریة أیون اللیثیوم / شاحن)

البدیل ”زي“2,0 أمبیر/ ساعة

ADP06

 MAX CXT یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت USB محول

المواصفات:-

محول مصمم من أجل تحمل ظروف موقع العمل ومتوافق مع األجھزة التي تعمل بنظام 
أندروید ونظام IOS (نظام تشغیل آیفون)

• یمكن وصل ھذه المحوالت مع بطاریات أیون اللیثیوم وشحن أجھزة USB المتوافقة مثل الھواتف 
الذكیة والجھاز اللوحي وغیر ذلك

• منفذ خرج USB عدد 2: إمكانیة شحن جھازین في الوقت نفسھ
• دارة حمایة من زیادة التفریغ

• ثقب حزام مدمج لتعلیق الحزام أو الحافظة

الجھد
 USB منفذ

أقصى خرج للتیار الكھربائي: أمبیر
األبعاد

الوزن الصافي

(LXT) MAX بطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت
1

2,1
80×53×38 مم

0,07 كغ

 LXT متوافق مع بطاریات أیون اللیثیوم 18 فولت ADP05 النموذج
MAX CXT متوافق مع بطاریات 12 فولت ADP06 النموذج

یعمل كشاحن للھواتف الذكیة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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أیون اللیثیوم

جاھز للشحن

جاري الشحن (مشحونة بنسبة أكثر من %70)

جاري الشحن (مشحونة بنسبة أقل من %50)

تكییف بالھواء

بطاریة تالفة

اكتمال الشحن

شحن بطيء 
(تبرید البطاریة أو البطاریة باردة جداً)

التبرید غیر طبیعي

وظائــف شــاحن بطاریــات أیــون اللیثیوم 

استخدام بطاریة أیون اللیثیوم 
قم دائما بشحن البطاریة غلى أقصى سعة لھا.

قم بإعادة شحن البطاریة حالما تالحظ انخفاض في أداء األداة.
ال تترك البطاریة حتى تصل إلى حد الشحن الحرج.

تجنب القوة الزائدة الخطیرة أثناء تشغیل المعدات بدون سلك حیث یتطلب ذلك شدة تیار عالیة 
من البطاریة األمر الذي یسبب زیادة حرارة البطاریة.

قم بالتخلص من البطاریة بطریقة آمنة.

تتراوح درجة حرارة الشحن المناسبة بین 23 درجة مئویة إلى 32 درجة مئویة.

قم بحفظ البطاریة في مكان بارد وجاف بدرجة حارة أقل من 40 درجة مئویة وبعیدا عن أشعة 
الشمس المباشرة.

%100

أشعة الشمس 
المباشرة

درجة حرارة 
الغرفة



بطاریات أیون اللیثیوم 

رقم القطعة العبوةمقیاس الشحنأمبیر/ ساعةالجھدرقم تعریف البطاریة النوع

BL1850B5,0
أمبیر/ساعة

بطاریة واحدة 8-197280أیون اللیثیوم 18 فولت

بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت (سعة 5,0 أمبیر/ ساعة)

L

رقم القطعةرقم تعریف البطاریة العبوةمقیاس الشحنأمبیر/ ساعةالجھد النوع

BL1850B 6,0
أمبیر/ ساعة

بطاریة واحدة 4-197422أیون اللیثیوم 18 فولت

بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت (سعة 6,0 أمبیر/ ساعة)

L

بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت (سعة 3,0 أمبیر/ ساعة)

رقم القطعة العبوةمقیاس الشحنأمبیر/ ساعةالجھدرقم تعریف البطاریة النوع

BL1830B

BL1830B

3,0
 أمبیر/ ساعة

3,0
 أمبیر/ ساعة

بطاریة واحدة

مجموعة

أیون اللیثیوم

أیون اللیثیوم

197599-5

632G12-3

18 فولت

18L فولت

L

بطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت (سعة 3,0 أمبیر/ ساعة)

رقم القطعة العبوةمقیاس الشحنأمبیر/ ساعةالجھدرقم تعریف البطاریة النوع

BL1430B 3,0
أمبیر/ ساعة

بطاریة واحدة 3-197615أیون اللیثیوم 14,4L فولت

BL1430B

بطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت (سعة 1,5 أمبیر/ ساعة)

رقم القطعة العبوةمقیاس الشحنأمبیر/ ساعةالجھدرقم تعریف البطاریة النوع

BL1415NA 1,5
أمبیر/ ساعة

بطاریة واحدة 5-196280أیون اللیثیوم 14,4L فولت

بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت (سعة 1,5 أمبیر/ ساعة)

x

رقم القطعة العبوةمقیاس الشحنالجھدرقم تعریف البطاریة النوع

BL1815N 1,5
أمبیر/ ساعة

مجموعة 632A54-1أیون اللیثیوم 18 فولت

بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت (سعة 1,3 أمبیر/ ساعة)

رقم القطعة العبوةمقیاس الشحنأمبیر/ ساعةالجھدرقم تعریف البطاریة النوع

BL1815 1,3
أمبیر/ ساعة

بطاریة واحدة 6-195445أیون اللیثیوم 18x فولت

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أمبیر/ ساعة
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بطاریة أیون اللیثیوم 7,2 فولت (سعة 1,5 أمبیر/ساعة) 
(سعة 1,0 أمبیر/ساعة) 

(بطاریة بشكل عصا)

رقم القطعة الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

BL7015

BL7010

1,5 أمبیر/ساعة

1,0 أمبیر/ساعة

أیون اللیثیومأیون اللیثیوم

أیون اللیثیوم

7,2 فولت

7,2 فولت

198000-3

194355-4

البطاریات المدمجة

رقم القطعة سعة البطاریةالجھدخاص بالنماذج

CL105DWX

DF001DW

1,3 10,8 فولت
632D82-4أمبیر/ ساعة

أیون اللیثیوم 1,3 3,6 فولت
أمبیر/ ساعة

620693-3
تأتي مع آلیة تحكم

رقم القطعة الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

BL10137-10,8196066 فولتأیون اللیثیوم1,3 أمبیر/ ساعة

بطاریة أیون اللیثیوم 10,8 فولت (سعة 1,3 أمبیر/ساعة) 
(بطاریة بشكل عصا)

BL1415G198192-8

رقم القطعة الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

أیون اللیثیوم 1,5 أمبیر/ ساعة
G من السلسلة

14,4 فولت

G بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة
(سعة 1,5 أمبیر/ساعة)

 G بطاریة أیون اللیثیوم 14,4 فولت من السلسلة
(سعة 1,5 أمبیر/ساعة)

رقم القطعة الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

BL1815G1,5 أمبیر/ ساعة
أیون اللیثیوم 

G 3-18198186 فولتمن السلسلة

رقم القطعة الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

BL36262-36194873 فولتأیون اللیثیوم2,6 أمبیر/ ساعة

بطاریة أیون اللیثیوم 36 فولت (سعة 2,6 أمبیر/ساعة)

رقم القطعة الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

BL36120A36 فولتأیون اللیثیوم12,0 أمبیر/ ساعةBL36120A

بطاریة أیون اللیثیوم 36 فولت 
(سعة 12,0 أمبیر/ساعة)

 MAX CXT بطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت
(بطاریة منزلقة)

رقم القطعة العبوةمقیاس الشحنأمبیر/ساعةالجھدرقم تعریف البطاریة النوع

BL1040B

BL1020B

4,0
أمبیر/ ساعة

 2,0
أمبیر/ ساعة

أیون اللیثیوم

أیون اللیثیوم

بطاریة واحدة

بطاریة واحدة

197406-2

197396-9

 10,8
فولت

 10,8
Lفولت

L

(سعة 4,0 
أمبیر/ ساعة)

(سعة 2,0 
أمبیر/ ساعة)

النوع 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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بطاریات كادیوم - النیكل 

بطاریات نیكل - ھیدرید فلز

رقم القطعة خاصة بالنماذج

سعة 1,2 أمبیر/ساعة * 4 قطع

بطاریات أخرى

سعة البطاریة

6723DW1,2 أمبیر/ساعةTP00000164

رقم القطعة

بطاریة بشكل عصا نیكل - الكادیوم
(9,6 فولت و 7,2 فولت)

الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

9000

1,3 أمبیر/ ساعة7000

1,3 أمبیر/ ساعة

شكل العصا

شكل العصا

7,2 فولت

9,6 فولت
191679-9

191681-2

رقم القطعة الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

9,6 فولتعنقودیة1,3 أمبیر/ ساعة9100

9,6 فولت عنقودیة1,9 أمبیر/ ساعة9122

192019-4

192595-8

بطاریة نیكل - كادیوم 9,6 فولت

193059-5

رقم القطعة الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

12 فولتعنقودیة3,0 أمبیر/ ساعة1235

193061-8

رقم القطعة

بطاریة نیكل - ھیدرید فلز 18 فولت

الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

0-18193060 فولتعنقودیة2,8 أمبیر/ساعة1835

رقم القطعة

بطاریة نیكل - ھیدرید فلز 14,4 فولت

الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

14,4 فولتعنقودیة2,8 أمبیر/ ساعة1435

رقم القطعة

بطاریة نیكل - كادیوم 12 فولت

الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

1202
1,3 أمبیر/ ساعة1200

1,9 أمبیر/ ساعة
عنقودیة
عنقودیة

12 فولت
12 فولت

12 فولتعنقودیة1,3 أمبیر/ ساعة1220

192271-4
192536-4
192681-5

193058-7

رقم القطعة

بطاریة نیكل - ھیدرید فلز 12 فولتبطاریة نیكل - ھیدرید فلز 9,6 فولت

الجھدالنوع سعة البطاریةرقم تعریف البطاریة

9,6 فولتعنقودیة2,8 أمبیر/ ساعة9135

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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DC18RC
شاحن سریع بمنفذ واحد

120 - 110

2

3

2

195584-2

197378-1

195582-6

240 - 220

240 - 220

14,4 فولت - 
18 فولت

رقم القطعة نوع 
البطاریة

مجال 
الجھدالبطاریة

أیون- 
اللیثیوم

نوع مشبك 
الشحن

120 - 110

2

3

3

3

196933-6

196940-9

196929-7*

*سوف یكون الحقا الشاحن ذو المنفذ المزدوج ھو المتوفر فقط

240 - 220

240 - 220

رقم القطعة نوع 
البطاریة

مجال 
الجھدالبطاریة 

أیون 
اللیثیوم

نوع مشبك 
الشحن

• سریع جدا، یشحن البطاریة خالل 22 دقیقة مع تحذیر صوتي عند اكتمال الشحن.
تم تصمیم تقنیة الشحن ماكستار لزیادة دورة حیاة البطاریة وحجم العمل لكل بطاریة 

ماكستار.

• نظام الشحن األمثل مع التحكم الفعال بالتیار والتحكم الحراري الفعال والتحكم الفعال 
بالجھد؛ یوجد قناتین لالتصال مع البطاریة من خالل شرائح وحدة المعالجة المركزیة. 

• یمكن أن یشحن بطاریات النیكل - الكادیوم 7,2 فولت، 9,6 فولت، 12 فولت، 14,4 فولت، 18 فولت 
في حال استخدام وصلة التحویل الملحقة االختیاریة المتوفرة.

DC18RD
شاحن سریع بمنفذ مزدوج

یشحن بطاریتین في نفس الوقت ویعطي مستخدمي المعدات كفاءة شحن غیر متوازیة 
وبالتالي تبقى البطاریات في العمل لفترة أطول وتحتاج لفترة شحن أقل. ولمزید من الراحة، 

فإن الشاحن DC18RD لدیھ منفذ USB من أجل شحن األجھزة االلكترونیة المتوافقة.

المیزات األخرى:-
 .LED شاشة عرض •

• نظام تبرید موجھ
• أداة تحدید وضبط الكترونیة للتیار من أجل الحمایة من الحمل الزائد.

• منفذ USB یعطي شدة تیار كھربائي 1,5 امبیر من أجل شحن الھواتف الذكیة 
واألجھزة اللوحیة وغیرھا.

• یتصل الشاحن مع الخلیة المستقلة في البطاریة باستخدام وحدة معالجة مركزیة 
مدمجة وعندھا یتحكم الشاحن بالتیار والجھد ودرجة الحرارة من أجل الشحن المثالي 
والسریع. لذلك یكون عمر البطاریة أطول حیث أنھا تشحن بأفضل طریقة ومدة زمنیة.

DC18SF
شاحن معیاري ذو أربع منافذ

240 - 220

رقم القطعة نوع 
البطاریة

مجال 
الجھدالبطاریة

أیون 
اللیثیوم

مالئم لشحن عدد من بطاریات أیون اللیثیوم LXT یصل إلى أربعة بطاریات. یحتوي 
الشاحن على وحدتي تحكم والتي تقوم بتوجیھ طاقة الشحن إلى البطاریة وبالتالي یكون 

الشاحن ذو المنافذ األربعة من ماكیتا والمزود بوحدتي تحكم الشاحن األكثر كفاءة من أجل 
الشحن السریع (انظر فترات الشحن أدناه): 

المیزات األخرى:-
• شاشة لعرض الشحن سھلة المشاھدة.

• تصمیم مضغوط من أجل سھولة الحمل تحت الذراع
• یمكن تثبیتھ على الجدار باستخدام أربعة مسامیر لولبیة.

• یتصل الشاحن مع الخلیة المستقلة في البطاریة باستخدام وحدة معالجة مركزیة مدمجة 
وعندھا یتحكم الشاحن بالتیار والجھد ودرجة الحرارة من أجل الشحن المثالي والسریع. 

لذلك یكون عمر البطاریة أطول حیث أنھا تشحن بأفضل طریقة ومدة زمنیة.

196427-1

نوع مشبك 
الشحن

DC18SE
شاحن سریع یستخدم في السیارات

مقبس والعة السجائر 
12 فولت / تیار متناوب

رقم القطعة نوع 
البطاریة

مجال 
نوعالبطاریة

أیون 
اللیثیوم

أصبح بإمكانك اآلن شحن بطاریات أیون اللیثیوم 18 
فولت / 14,4 فولت LXT من ماكیتا اثناء القیادة. حیث 

یتوافق ھذا الشاحن الجدید مع مقبس والعة السجائر 
12 فولت / 24 فولت DC والمتوفر في السیارات 

والشاحنات والقوارب.

باإلضافة إلى ذلك سوف یكون ھذا الشاحن مثالي من 
أجل المرافق وأطقم الصیانة المتنقلة 

194621-9

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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14,4 فولت - 
18 فولت

14,4 فولت - 
18 فولت

14,4 فولت 
- 18 فولت



DC36RA

127194869-3

3

2

194864-3 240 - 220
36 فولت

رقم القطعة
نوع 

البطاریة
مجال 

البطاریة 
الجھد

أیون 
اللیثیوم

نوع مشبك 
الشحن

• شحن بطاریة أیون اللیثیوم 36 فولت خالل 22 دقیقة

 LXT فولت   14,4 و   LXT فولت   8 البطاریات  منصات  كل  شحن  یمكنھ   •
MAX CXT و 12 فولت

• شحن سریع، حیث یشحن بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت - سعة 3,0 أمبیر/ ساعة 
في غضون 22 دقیقة

• تقوم وحدة المعالجة المركزیة المدمجة بجمع المعلومات من شریحة ذاكرة البطاریة 
لتحدید طریقة الشحن األمثل

• مروحة تبرید بالھواء الموجھ - تعمل على تبرید البطاریة من أجل تقلیل زمن الشحن
• شاشة عرض LED تحدد وضع البطاریة ووضع الشحن

DC10SB
 / MAX شاحن سریع لبطاریة ایون اللیثیوم 12 فولت

CXT 10,8 فولت

DC10WC

2

رقم القطعة نوع مشبك 
الشحن

نوع 
البطاریة

مجال 
البطاریة 

أیون اللیثیوم

 / MAX شاحن معیاري لبطاریات أیون اللیثیوم 12 فولت
CXT 10,8 فولت

630967-4

120 - 110

2

3

2

198576-0

198433-2

197435-5

240 - 220

240 - 220

12 فولت 
 - MAX
10,8 فولت

رقم القطعة نوع 
البطاریة

مجال 
الجھدالبطاریة 

أیون 
اللیثیوم
CXT

نوع مشبك 
الشحن

DC18RE

18 فولت – 14,4 فولت + 12 فولت MAX / بطاریات 
CXT أیون اللیثیوم 10,8 فولت

(LXT+ CXT شاحن سریع لبطاریات) شاحن ذو منفذ مزدوج

2

2

3

198443-9

198575-2

198447-1

120 - 110

240 - 220

240 - 220

:LXT
18 فولت - 
14,4 فولت

:CXT
12 فولت 

MAX

رقم القطعة
نوع 

البطاریة
مجال 

الجھدالبطاریة 

أیون 
اللیثیوم

 + LXT
CXT

نوع مشبك 
الشحن

DC10WA

2630584-0 240 - 220  10,8 - 7,2
فولت

رقم القطعة الجھدمجال البطاریة نوع البطاریة

أیون اللیثیوم

3630585-0 240 - 220 أیون اللیثیوم

• شحن سریع وقوي للمعدات التي تعمل ببطاریة 10,8 فولت.
• االستعمال: المعدات بدون سلك، 10,8 فولت، البطاریات، الشحن

نوع مشبك الشحن

DC07SA

2194588-1 / 194320-3• 240 - 220 7,2 فولت

رقم القطعة الجھدمجال البطاریة نوع البطاریة

أیون اللیثیوم

• شحن سریع وقوي للمعدات التي تعمل ببطاریة 7,2 فولت.
• االستعمال: المعدات بدون سلك، 7,2 فولت، البطاریات، 

الشحن

نوع مشبك الشحن

DC18WA

2

2

3

127 فولت

240 - 220

240 - 220

18 فولت - 
14,4 فولت

رقم القطعة
نوع 

البطاریة
مجال 

البطاریة 
الجھد

أیون اللیثیوم 
G من السلسلة

 G شاحن بطاریة أیون اللیثیوم من السلسلة •
• البطاریات ذات الجھد 18فولت و 14,4 فولت 

نوع مشبك 
الشحن

197812-1

195423-6

197130-7

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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 10,8 - 7,2
فولت

12 فولت MAX / 10,8 فولت



DC1414

127

193864-0 240 - 220

240 - 220

• شاحن لبطاریات النیكل كادمیوم 
• شحن خالل 30 و 45 دقیقة لمجموعة 

واسعة من بطاریات ماكیتا

مخطط مرجع الوقت

نیكل - 
كادمیوم

7,2 فولت7000191679-9

9,6 فولت
9,6 فولت

9,6 فولت
9,6 فولت

12 فولت

12 فولت

12 فولت

12 فولت

14,4 فولت
14,4 فولت

1,330 أمبیر/ ساعة
30
30
30

30

30

30

45

45

45

45

1,3 أمبیر/ ساعة
1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

191681-2

192019-4

192638-6

192595-8

192271-4

192536-4
192681-5

192597-4

193062-6

192600-1

9000
9100

9120

9122
1200

1202

1220
1222

1420

1422

2

-

3

1.9Ah 1.9Ah 1.9Ah

مخطط مرجعي للوقت

7,2 فولت7000191679-9

9,6 فولت
9,6 فولت

9,6 فولت
9,6 فولت

12 فولت

12 فولت

12 فولت

12 فولت

14,4 فولت
14,4 فولت

18 فولت

18 فولت

1,330 أمبیر/ ساعة
30
30
30

30

30

30

45

45

45

45

30
45

1,3 أمبیر/ ساعة
1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

191681-2

192019-4

192638-6

192595-8

192271-4

192536-4
192681-5

192597-4

193062-6

192600-1

194105-7
192827-3

9000
9100

9120

9122
1200

1202

1220
1222

1420

1422

PA18
1822

زمن الشحن (بالدقائق) أمبیر/ساعةالجھد رقم القطعةرقم تعریف البطاریة 

زمن الشحن (بالدقائق) أمبیر/ساعةالجھد رقم القطعةرقم تعریف البطاریة 

DC1804
• شاحن من أجل بطاریات النیكل – كادمیوم

• شحن خالل 30 و 45 دقیقة من أجل 
مجموعة واسعة من بطاریات ماكیتا. 

127

193827-6 2

-

3

193848-8

197380-4

7,2 فولت
9,6 فولت
12 فولت

14,4 فولت
18 فولت

رقم القطعة نوع 
البطاریة

نطاق 
الجھدالبطاریة

نیكل - 
كادمیوم

نوع مسمار 
القابس

رقم القطعة نوع 
البطاریة

نطاق 
نوع مسمار الجھدالبطاریة

القابس

240 - 220

240 - 220

DC24SA

240 - 220

240 - 220

7,2 فولت 
9,6 فولت
12 فولت 
14,4 فولت
18 فولت
24 فولت

• یمكن ایضاً شحن بطاریات النیكل - كادمیوم إذا تم 
استخدام المحول المتاح أدناه وھو ملحق اختیاري

محدد مرجعي للوقت

رقم القطعة نوع 
البطاریة

نطاق 
الجھدالبطاریة

أمبیر/ساعةالجھد

لیثیوم - أیون / 
نیكل - كادمیوم

نوع مسمار 
القابس

رقم تعریف البطاریة

7,2 فولت7000191679-9

9,6 فولت
9,6 فولت

9,6 فولت
9,6 فولت

12 فولت

12 فولت

12 فولت

12 فولت

14,4 فولت
14,4 فولت

18 فولت

18 فولت

*1,313 أمبیر/ ساعة
13*
13*
13*
20*
13*
20*

13*
20*
13*
20*

20*
13*

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

191681-2

192019-4

192638-6

192595-8

192271-4

192536-4
192681-5

192597-4

193062-6

192600-1

194105-7
192827-3

9000
9100
9120
9122
1200
1202
1220
1222
1420
1422
PA18
1822

دقائقرقم القطعة

194164-1

194165-9

2

3

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

یستخدم مع المحول

محول قابل للتبدیل ADP04 193947-6 (ملحق اختیاري). یعمل الشاحن فقط * 
بمساعدة ھذا المحول إلعادة شحن البطاریة.

محول التنشیط التلقائي ADP03 193682-6 (ملحق اختیاري). یمكن أن 
یعمل الشاحن مع ھذا المحول لتنشیط البطاریات.

DC1439 (شاحن سریع)

192808-7•

192935-0

• شاحن سریع بزمن 9 - 15 دقیقة لمجموعة واسعة من بطاریات ماكیتا
• شاحن سریع جداً من أجل بطاریات النیكل - كادمیوم

مخطط مرجعي للوقت 

رقم القطعة
نوع 

البطاریة
نطاق 

الجھدالبطاریة

أمبیر/ساعةالجھد

نیكل - 
كادمیوم 

نوع مسمار 
القابس

رقم تعریف البطاریة

7,2 فولت7000191679-9

9,6 فولت
9,6 فولت

9,6 فولت

9,6 فولت

12 فولت

12 فولت

12 فولت

12 فولت

14,4 فولت
14,4 فولت

1,39 أمبیر/ ساعة
9
9
9

9

9

9

14

14

14

14

1,3 أمبیر/ ساعة
1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,3 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

1,9 أمبیر/ ساعة

191681-2
192019-4
192638-6
192595-8
192271-4
192536-4
192681-5
192597-4
193062-6
192600-1

9000
9100

9120

9122
1200

1202

1220
1222

1420

1422

رقم القطعة

240 - 220

240 - 220

7,2 فولت
9,6 فولت
12 فولت

14,4 فولت

زمن الشحن (بالدقائق)

2

3

DC1209 شاحن •

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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7,2 فولت
9,6 فولت
12 فولت

14,4 فولت



2

محوالت

للنموذج
نوع مسمار 

القابس الجھد رقم القطعةزمن الشحن

220

240

3 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

192737-4

2
3

3

-

-

---

-

192739-0
4072D (مكنسة شفاطة 

ھوائیة دون سلك 7,2 فولط)

(مكنسة دون سلك تعمل ببطاریة 
أیون اللیثیوم 10,8 فولت)

 5-3
ساعات 

(مفك براغي دون سلك یعمل 
ببطاریة أیون اللیثیوم 3,6 فولت)

ADP07– محول من النموذج

DF001DW198363-7

198369-5

196990-4
شاحن DC1001 من 
CL105DWX تیار متناوب أجل

فقط

 DC18RC / DC24SA لشواحن

DC18RC / DC24SA لشواحن

محول قابل للتبدیل 
(محولة)

محول تنشیط
• تكییف البطاریة، تنشیط البطاریة 

• تنشیط اوتوماتیكي 

• یعمل على تحویل شاحن البطاریة المنزلقة 
إلى النوع العنقودي

193682-6

193206-8

 193947-6

رقم القطعة النوع

WUT01

�ΙϭΗϭϠΑ
ΔϗΎϗέ

� 

وحدة السلكي
(رقاقة بلوتوث)

• من أجل الماكینات ذات النظام 
الالسلكي األوتوماتیكي 

198900-7

رقم القطعة النموذج

رقم القطعة النوع

SE00000063

SE00000078

محول لجھاز رادیو موقع 
DMR100 العمل

 Part

195311-7 نموذج 36 فولت

رقم القطعةللنموذج
BAP36N

النوع

محوالت بطاریة
تسمح بفصل البطاریة عن األداة من أجل تخفیف وزن األداة مما یقلل 

من تعب وإجھاد الید والذراع. 

BBC300LRD ال ینطبق على قطاعة األغصان BAP36N النموذج

197581-4 أیون اللیثیوم 18 فولت 
+ 18 فولت

رقم القطعةللنموذج

BAP182

BAP182

النوع

یالءم المعدات التي تعمل ببطاریتین 
أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

 Part

100 

Battery adapter & Battery convert- Anti kick back head assem- 
 Model Typ  Part 

 BFH040/F, BFH090/F, BFH120F,
 BFT041F, BFT042F, BFT043F,  

 BFT081F/R, BFT082F, BFT083F,
 BFT123F,  124F, 

M 19523 -5

N 19523 -3

A  ti kick back head 
 Model  Part 

 BFL300F, BFL301F, BFL400F, BFL401F, 19562 -4

 BFL060F, BFL080F, BFL081F, BFL120F, BFL121F, BFL200F, 19562 -2

DFL6  FDFL651 19704 -0

 hange ring ove 
195511-9 ایون اللیثیوم 36 فولت

رقم القطعةللنموذج
BCV01

BCV01

النوع

یتالءم مع المعدات التي تعمل 
ببطاریة أیون اللیثیوم 36 فولت

یتناسب مع قطعتین من 
بطاریات ایون اللیثیوم 

18 فولت

یتناسب مع بطاریة 
أیون اللیثیوم 36 فولت

یعلق على حزام 
الخصر

یتناسب مع قطعتین من 
بطاریات أیون اللیثیوم 

18 فولت

BAP36N

197727-2

رقم القطعةللنموذج النوع
أیون اللیثیوم 18 فولت 

+ 18 فولت

یالءم المعدات التي تعمل 
ببطاریتین أیون اللیثیوم

یتصل مع البطاریة 
BL36120A

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات السلكیة | 119



حمایة بطاریة

رقم القطعةللبطاریة

BL1860 ،BL1850 ،BL1830 ،BL1430

قطعتین لكل مجموعة

A-90261
A-83973
A-30673

192242-1
192545-3

لمبة بیل (مشعل) دون سلك 

الجھدللنموذج

BML185Z 
ML140 ،ML120

ML121
ML702

ML903 ،ML902

18 فولت
14,4 فولت، 12 فولت
9,2 فولت، 12 فولت

7,2 فولت
9,6 فولت

رقم القطعة

194649-7

رقم القطعةللبطاریةللنموذج

DTD134BL1440 ،BL1430 ،BL1415

 ،BL1830 ،BL1815/N
BL1850 ،BL1840

 ،DTD147 ،DTD146
 ،DTS141 ،DTD148

195797-5

195798-3

النوع ب: مصممة لحمایة غالف البطاریة من الغبار وقطرات الماء في 
االستخدامات الخارجیة أو في البیئة القاسیة.

النوع أ: إطار ماص للصدمات یعمل على حمایة البطاریات من الضرر

النوع أ

النوع ب

النوع أ

النوع ب

197043-2

رقم القطعة

197941-0

• یمكن من ربط الجھاز على حزام الخصر.
• مناسب لتعلیق األداة مؤقتا من الحزام.

• یساعد استخدام ھذا المشبك المستخدمین على الحفاظ على أیدیھم خالیة 
أثناء العمل في مواقع عمل مرتفعة.

القط لألداة

النوع أ: القط لألداة یمكن استخدامھ من أجل األنواع التالیة من 
الماكینات التي تعمل دون سلك.

مثقب زاویة  DDA
مثقب مفك   DDF

مثقب مفك یعمل بالنقر  DHP
مفك صدم   DTD

مفك صدم بأربع وضعیات  DTP
مفتاح ربط تصادمي  DTW

دباسة مسامیر  DPT
كباسة  DST

النوع ب: القط أداة مع حزام كتف 
 ،DTD148 ،DTD134 ،DTD152 :یمكن استخدامھ مع النماذج التالیة
 ،DTW251 ،DTW250 ،DTW190 ،DTS141 ،DTD170

DTW285 ،DTW281 ،DTW280

النوع أ



تثبیــــت / احـكــــام 



قابض صامت من أجل العمل بھدوء
• جسم وھیكل ھو أفضل ما یمكن توفره لألداة من أجل فك البراغي.

• سھولة تولید ضغط في النسق مع مركز محور اللقمة.
• مزود بحامل لقمة وحامل محدد عمق.

• محدد عمق بلمسة واحدة، ومشبك حزام متین.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلبس (قطعتین)، حامل لقمة مغناطیسي.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عزم التثبیت األقصى 
ساق تحریك (سداسیة) 

السرعة دون وجود حمل
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة

570 وات 
برغي الحائط الجاف: 5 مم (16/3 بوصة) 

برغي ذاتي الحفر: 6 مم (1/ 4 بوصة)
القاسي: 16 نیوتن متر 

6,35 مم (4/1 بوصة) 
0,4 - 4000 دورة في الدقیقة

279×207×65 مم 
(11 بوصة × 2-16/9 بوصة × 8-8/1 بوصة)

1,4 كغ (3,1 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

419 FS4300

مفك براغي الحائط الجاف

FS2300

مفك الحائط الجاف

قابض صامت من أجل العمل بھدوء

المواصفات:-

• جسم وھیكل ھو أفضل ما یمكن توفره لألداة من أجل فك البراغي.
• سھولة تولید ضغط في النسق مع مركز محور اللقمة.

• مزود بحامل لقمة وحامل محدد عمق.
• محدد عمق بلمسة واحدة، ومشبك حزام متین.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عزم التثبیت األقصى 
ساق تحریك (سداسیة) 

السرعة دون وجود حمل
األبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة

570 وات 
برغي الحائط الجاف: 5 مم (16/3 بوصة) 

برغي ذاتي الحفر: 6 مم (4/1 بوصة)
القاسي: 25 نیوتن متر 

6,35 مم (4/1 بوصة) 
0,2 - 2500 دورة في الدقیقة 

290×70×207 مم
(11-8/3 بوصة × 2-4/3 بوصة × 8-8/1 بوصة)

1,6 كغ (3,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلبس (قطعتین)، حامل لقمة مغناطیسي 

419 6821

مفك براغي الحائط الجاف

محرك ماكیتا القوي من أجل أداء عالي السرعة.

المواصفات:-

• مقبض بتصمیم مستقیم على نفس النسق من أجل الدفع بأقصى قوة.
• مستوى ضجیج منخفض من أجل العمل بھدوء.

• محدد عمق قابل للتعدیل من أجل ضبط عمق البرغي بشكل متناسق.
• زناد كبیر لتغییر السرعة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة دون وجود حمل 
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة

570 وات 
برغي الحائط الجاف: 5 مم (16/3 بوصة) 

برغي ذاتي الحفر: 6 مم (4/1 بوصة) 
ساق تحریك (سداسیة): 6 مم 

(4/1 بوصة) 
0 - 4000 دورة في الدقیقة 
273 مم (10-4/3 بوصة) 

1,3 كغ (2,9 رطل) 
2,0 متر (6,6 قدم)

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلبس (قطعتین)، حامل لقم مغناطیسي

419

• جسم ھو أفضل ما یمكن توفره لألداة من أجل فك البراغي.
• سھولة تولید ضغط في النسق مع مركز محور اللقمة.

• مزود بحامل لقمة وحامل محدد عمق.
• محدد عمق بلمسة واحدة، ومشبك حزام متین.

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلبس (قطعتین)، حامل لقمة مغناطیسي

قابض صامت من أجل العمل بھدوء

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عزم التثبیت األقصى 
ساق تحریك (سداسیة) 

السرعة دون وجود حمل
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة

570 وات 
برغي الحائط الجاف: 4 مم (32/5 بوصة) 

القاسي: 11 نیوتن متر 
6,35 مم (4/1 بوصة) 

0 - 6000 دورة في الدقیقة
279×207×65 مم 

(11 بوصة × 2-16/9 بوصة × 8-8/1 بوصة)
1,4 كغ (3,1 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

419 FS6300

مفك براغي الحائط الجاف

التثبیت / اإلحكام | 122

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



FS2700

مفك براغي الحائط الجاف

6 مراحل لضبط عزم الدوران من أجل مجموعة واسعة من التطبیقات واالستخدامات.

المواصفات:-

• جسم وھیكل ھو أفضل ما یمكن توفره لألداة من أجل فك البراغي.
• سھولة تولید ضغط في النسق مع مركز محور اللقمة.

• مزود بحامل لقمة.
• ضوء LED إلنارة أماكن العمل ذات المظلمة.

• مشبك حزام متین.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عزم التثبیت األقصى 
ساق تحریك (سداسیة) 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة

570 وات 
برغي سداسي: 6 مم (4/1 بوصة)

برغي الحائط الجاف: 6 مم (4/1 بوصة) 
برغي ذاتي الحفر: 6 مم (4/1 بوصة)

القاسي: 8 - 32 نیوتن متر 
6,35 مم (4/1 بوصة) 

0,2 - 2500 دورة في الدقیقة
207×70×301 مم

(11-8/7 بوصة × 2-4/3 بوصة × 8-8/1 بوصة)
1,8 كغ (4,0 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: لقمة مقبس (جوزة) مغناطیسیة

FS2500

مفك براغي

جسم ھو أفضل ما یمكن توفره لألداة من أجل فك البراغي.

المواصفات:-

• سھولة ربط اللقمة مما یسمح بتغییر اللقمة بشكل سریع دون استخدام كماشة.
• محدد عمق بلمسة واحدة، مشبك حزام متین.

• جزء أمامي قابل للضبط والتعدیل بشكل كامل.
• یمكن استخدامھ مع البراغي ذاتیة الحفر.

• مثالي لالستخدام في أعمال السقف والواجھات والكسوة والمستودعات.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عزم التثبیت األقصى 
ساق تحریك (سداسیة) 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة

570 وات 
برغي الحائط الجاف: 5 مم (16/3 بوصة) 

برغي ذاتي الحفر: 6 مم (4/1 بوصة)
29 نیوتن متر 

6,35 مم (4/1 بوصة) 
0 - 2500 دورة في الدقیقة

207×70×280 مم
(11 بوصة × 2-4/3 بوصة × 8-8/1 بوصة)

1,5 كغ (3,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

419

419

تتمیز ھذه األداة بنظام التحكم بعزم الدوران من أجل مجموعة واسعة 
من أعمال التثبیت واإلحكام.

• محرك قوي باستطاعة 570 وات من أجل أفضل عملیة تثبیت.
• كل بنیة المحامل والمبیت من األلمنیوم المصبوب لتوفیر متانة في األعمال القاسیة.

• قبضة مریحة من أجل توفیر أفضل إمكانیة مسك.
• قابض مسامیر متزامن صامت من أجل العمل بھدوء.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة

570 وات 
برغي ماكینة لولبي: M8 (16/5 بوصة) 

برغي سداسي: 6 مم (4/1 بوصة)
برغي ذاتي الحفر: 6 مم (4/1 بوصة)

ساق تحریك (سداسیة): 6 مم (4/1 بوصة)
0 - 2500 دورة في الدقیقة 

304 مم (12 بوصة)
1,8 كغ (4,0 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

6827

مفك براغي (تحكم بعزم الدوران)

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلبس.

419

6801B

مفك براغي

مثالي من أجل شد وإحكام البراغي السداسیة والبراغي ذاتیة الحفر.

المواصفات:-

• أداة مثالیة من أجل التعامل مع البراغي ذاتیة الحفر.
• حلقة قفل من أجل ضبط وتعدیل المانعة من أجل البراغي الذاتیة الحفر أو البراغي السداسیة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عزم التثبیت األقصى 
ساق تحریك تحریك (سداسیة) 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة

570 وات 
برغي ذاتي الحفر: 6 مم (4/1 بوصة) 

(4/1 بوصة) سداسي
2000 دورة في الدقیقة 

270 مم (10-8/5 بوصة) 
2,1 كغ (4,6 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: لقمة فلیبس.

55

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام

التثبیت / اإلحكام | 123



عزم دوران قابل للتعدیل والضبط من أجل االستخدام على أنواع مختلفة من المواد.
• مجھزة بمفتاح تبدیل إلى األمام / الخلف.

• خفیفة الوزن والحجم لسھولة حملھا والتعامل معھا.
• مجھزة بعزل مزدوج لسالمة المستخدمین.

• السعة القصوى 6 مم للمعدن الصلب.

• فرشاة كربونیة یمكن الوصول إلیھا خارجیا.
• ال ضرر للمعصم عندما یكون البرغي عمیق الجذور في مكانھ.

• یسمح بتحریك وتدویر البراغي اللولبیة حتى بدون عمل ثقوب تجریبیة بشكل مسبق.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة.

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلبس.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة

200 وات 
الفوالذ: 6 مم (4/1 بوصة) 

األلمنیوم: 8 مم (16/5 بوصة) 
دوران أمامي: 380 دورة في الدقیقة 
دوران عكسي: 750 دورة في الدقیقة 

388 مم (15-4/1 بصة)
2 كغ (4,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

64 6806B 6 مم (4/1 بوصة) 

أداة تسنین (سنانة)

تصمیم مدمج یوفر إمكانیة تعامل واستخدام مثالیة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

ساق التحریك (سداسیة) 
عدد الصدمات في الدقیقة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
أقصى عزم تثبیت

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة

470 وات 
برغي ماكینة لولبي: M8 - M4 (32/5 بوصة - 16/5 بوصة) 
البرغي المعیاري: M14 - M5 (16/3 بوصة - 16/9 بوصة) 

برغي عالي الشد: M10 - M5 (16/3 بوصة - 8/3 بوصة) 
سن خشن (في الطول): 22 - 90 مم (8/7 بوصة - 3-2/1 بوصة)

6,35 مم (4/1 بوصة) 
 3200 - 0
 3600 - 0

100 نیوتن متر (885 بوصة رطل)
184×67×192 مم

(7-4/1 بوصة × 2-8/5 بوصة × 7-16/9 بوصة) 
0,99 كغ (2,2 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

411 TD0101

مفك صدم

مفتاح ربط تصادمي متعدد االستخدامات لتثبیت الصوامیل والبراغي اللولبیة 
وحتى براغي ربط الخشب الكبیرة.

• سرعتین لالختیار مع سرعة متغیرة في كال الحدین األعلى واألدنى.
• تصمیم خفیف الوزن لتوفیر الراحة والتحكم.

• مبیت قاسي متجعد مع مصد من المطاط إلطالة عمر األداة.
• قابس لقمة (وصلة مھیأة للقمة) اختیاري الستخدام لقم تناسب الخشب.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: 3 لقم مقبس (جوزة).

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عدد الصدمات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عزم التثبیت األقصى

الطول الكلي
الوزن الصافي 

360 وات 
برغي معیاري: M16 - M10 (8/3 بوصة - 8/5 بوصة) 

برغي عالي الشد: M12 - M10 (8/3 بوصة - 2/1 بوصة) 
برغي مربع: 12,7 مم (2/1 بوصة) 

العالي: 0 - 3000 صدمة في الدقیقة / المنخفض: 0 - 2500 صدمة في الدقیقة 
العالیة: 0 - 2400 دورة في الدقیقة / المنخفضة: 0 - 1200 دورة في الدقیقة 

العالي: 196 نیوتن متر (145 قدم. رطل) 
المنخفض: 147 نیوتن متر (109 قدم. رطل) 

265 مم (10-8/3 بوصة) 
2,5 كغ (4,0 رطل)

415 6904VH 12,7 مم (2/1 بوصة)

مفتاح ربط تصادمي

6842

مفك براغي ذاتي التغذیة

یحرك البراغي بسرعة مع القلیل من الجھد.

المواصفات:-

• یوفر غالف من األلمنیوم أكثر صالبة مع قاعدة سدادة.
• جھاز لمقاومة المیل لمنع البراغي من التأرجح وااللتواء.

• مرفق تغلیف أكثر موثوقیة.
• قابض صامت جدید، یضمن كفاءة تشغیل عالیة مع ناقل حركة مباشر في الدوران العكسي.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

قیاس اللقمة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة

470 وات 
برغي الحائط الجاف: 4 × 25 - 55 مم 

(32/5 بوصة × 1 بوصة - 2-16/3 بوصة) 
ساق سداسیة: 6,35 مم (4/1 بوصة) 

4700
400×75×243 مم 

(15-4/3 بوصة × 2-16/15 بوصة × 9-16/9 بوصة)
2,0 كغ (4,4 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: لقمة فیلبس، مشبك حزام، برغي ابھام 

411

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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6906 19 مم (4/3 بوصة)

مفتاح ربط تصادمي

عزم دوران قوي یبلغ 588 نیوتن متر (441 قدم. رطل) للتطبیقات فائقة 
الجھد والحمل.

المواصفات:-

• مفتاح عكس الدوران من النوع المتأرجح لسھولة التشغیل إلى األمام أو الخلف بید واحدة.
• مقبض انزالقي یمكن ضبطھ بمعدل 360 درجة لتوفیر الراحة أثناء التشغیل في أي زاویة.

• فرش كربونیة یمكن الوصول إلیھا من الخارج لتسھیل عملیة الصیانة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة

السعة

عدد الصدمات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عزم التثبیت األقصى
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة

115 فولت/ 220 فولت 850 وات 
برغي معیاري: M22 - M16 (8/5 بوصة - 8/7 بوصة) 

برغي عالي الشد: M20 - M16 (8/5 بوصة - 4/3 بوصة) 
برغي مربع: 19 مم (4/3 بوصة) 

1600 صدمة في الدقیقة
1700 دورة في الدقیقة 

588 نیوتن متر (441 قدم. رطل) 
327 مم (12-8/7 بوصة) 

5,6 كغ (12,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

TW1000 25,4 مم (1 بوصة)

مفتاح ربط تصادمي

مفتاح بط تصادمي بعزم دوران قوي لالستخدام في األعمال الشاقة

المواصفات:-

• عزم دوران عالي بشكل ال یصدق 1000 نیوتن متر.
• مفتاح تبدیل من النوع المتأرجح یوفر عملیة انعكاس سھلة.

• مصد مطاطي لحمایة جسم األداة.
• خطاف تعلیق من أجل التشغیل والعمل بشكل مریح.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
عزم التثبیت األقصى

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة

1200 وات 
برغي معیاري: M30 - M24 (16/15 بوصة - 1-16/3 بوصة) 

برغي عالي الشد: M24 - M22 (8/7 بوصة - 16/15 بوصة) 
برغي مربع: 25,4 مم (1 بوصة) 

1400 دورة في الدقیقة 
1000 نیوتن متر (738 قدم. رطل) 

382 مم (15 بوصة) 
8,6 كغ (19,9 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: لقمة مقبس

التجھیزات المعیاریة: لقمة مقبس 24 - 45، قبضةالتجھیزات المعیاریة: قبضة، لقمة مقبس.

TW0350 12,7 مم (2/1 بوصة) 

مفتاح ربط تصادمي

عزم دوران عالي بشكل ال یصدق 350 نیوتن متر (260 قدم. رطل)

المواصفات:-

• مقبض انزالقي یمكن ضبطھ بمعدل 360 درجة لتوفیر الراحة أثناء التشغیل في أي زاویة
• فرش كربونیة یمكن الوصول إلیھا من الخارج لتسھیل عملیة الصیانة

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عدد الصدمات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عزم التثبیت األقصى
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة

400 وات 
برغي معیاري: M22 – M12 (2/1 بوصة – 8/7 بوصة) 

برغي عالي الشد: M16 – M12 (2/1 بوصة – 8/5 بوصة) 
برغي مربع: 12,7 مم (2/1 بوصة) 

 2000
 2000

350 نیوتن متر (260 قدم. رطل) 
282 مم (11-8/1 بوصة) 

3,0 كغ (6,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

153

411

100

جسم مضغوط (طولھ الكلي: 233 مم) مع قبضة ناعمة تالئم راحة الید لضمان 
التعامل بأفضل شكل.

• یمكن تثبیت مشبك حزام قابل لإلزالة على جانبي األداة.
• فرش كربونیةي یمكن الوصول إلیھا من الخارج لتسھیل عملیة الصیانة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عدد الصدمات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عزم التثبیت األقصى
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة

280 وات 
برغي معیاري: M16 - M10 (8/3 بوصة - 8/5 بوصة) 

برغي عالي الشد: M12 - M8 (16/5 بوصة - 2/1 بوصة) 
برغي مربع: 12,7 مم (2/1 بوصة) 

0 - 3000 صدمة في الدقیقة
0 - 3000 دورة في الدقیقة 

150 نیوتن متر (110 قدم. رطل) 
233 مم (9-8/1 بوصة) 

1,5 كغ (3,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

6953 12,7 مم (2/1 بوصة)

مفتاح ربط تصادمي

التجھیزات المعیاریة: ال یأتي مع األداة لقم مقبس.

411

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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القیاس
شكل 

طرف اللقمة
العدد في 
رقم القطعةكل عبوة

798308-1

784229-3

B-04787

784203-1

784230-8

798336-6

784234-0

798337-4

784206-5

3

1

3

1

1

3

1

3

1

NZ - C

NZ - C

NZ - C قاسي

NZ - C

NZ - C قاسي

NZ - B

NZ - B

NZ - C

NZ - C

45

45

65

65

65

82

110

110

110

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

الطول 
(مم)

نوع 
الساق

B AC - النموذج E – النموذج
C(ذات طرف واحد)

E – النموذج
(ذات طرف مزدوج) 

ساق سداسیة 4/1 بوصة NZساق سداسیة 4/1 بوصةNZساق سداسیة 4/1 بوصة

17 مم14 مم

نوع طرف اللقمة/ نوع الساق

(PH) فیلبس(SL) مشقوق

مجموعة متنوعة من أنواع اللقم تفي بكافة احتیاجات تثبیت وفك البراغي

لقم فلیبس 

لقم فیلبس

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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1

3

NZ - C

110

45

فیلبس 3

فیلبس 2 – 
مشقوق 0,8 

القیاس شكل 
طرف اللقمة

العدد في 
رقم القطعةكل عبوة

5

5

5

3

5

1

3

10

3

NZ - B

NZ - B

NZ - B
للنموذج 6834

للنموذج 6834

للنموذج 6842
 DFR550

 6835D للنموذج

NZ - C

NZ - C

NZ - C

NZ - C

NZ - C

NZ - C

117

132

146

150

162

250

45

50

65

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 3

فیلبس 3

فیلبس 3

الطول 
(مم)

نوع 
الساق

لقم فلیبس 

A-12697

A-16536

A-19825

798338-2

B-10481

784221-9

798310-4

P-06080

798311-2

798339-0

784614-0

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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لقم إدخال من فیلبس

لقم مشقوقة 

قضیب توصیل لقمة مرن 

القیاس  رقم القطعة العدد في كل عبوة شكل طرف اللقمة 

P-06030

P-06052

798398-4

798314-6

798301-5

798298-8

798299-6

798300-7

798302-3

798303-1

798304-9

798335-8

10

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

A

A

A

A

 

NZ - B
 
 

NZ - B

NZ - B

NZ - B

NZ - B

NZ - B

NZ - B

NZ - B

25

25

25

25

45

70

45

45

70

52

70

82

فیلبس 1

فیلبس 2

فیلبس 2

فیلبس 3

0,6

0,8

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

0,8

نوع الساق الطول الكلي (مم) 

B (مم) A (مم)  رقم القطعة العدد في كل عبوة شكل طرف اللقمة  نوع الساق الطول (مم) 

الطول الكلي 

B-51867 1
 

300 مم 

رقم القطعة العدد في كل عبوة  الطول (مم) 

• مجموعة متنوعة من أنواع اللقم تفي بكافة احتیاجات 
  فك وتثبیت البراغي

• قضیب تمدید مرن لفك وتركیب البراغي في أماكن وزوایا معینة صعب الوصول إلیھا.
• االستخدامات: المطابخ، أعمال النجارة، الثقب

• مالئم للنجارین، وموردي أعمال الدیكور الداخلي، السباكین، وموردي التجھیزات الكھربائیة 
  وموردي مستلزمات صیانة السیارات.

5,0

6,0

6,35

8,0

8,0

10

10

5,0

+
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

+

+

+



 P-51708
P-51742

P-51714

P-51720

P-51736

حامل مغناطیسي للقم فیلبس 

العدد في كل عبوةالنوع  رقم القطعة للنماذج 

784811-8

P-05979

P-05985

1

1

1

1

60

60

75

76

6,35

6,35

6,35

6,35

مغناطیسي 

مغناطیسي 

مغناطیسي 

مغناطیسي 

الطول (مم) القیاس (مم)

6825 ،6824 ،6823

784604-3 1 76 6,35 -غیر مغناطیسي 

6825 ،6824 ،6823

6821

6821

(من أجل لقم اإلدخال) 

حامل لقمة مغناطیسي 

النوع/ القیاس 

یحمل كل اللقم ذات القیاس 4/1 بوصة بثبات لالستخدام مع قابض اللقمة ذو الثالث فكوك وقابض اللقمة من النوع ماكلوك والمفكات السداسیة الرأس 4/1 بوصة
رقم القطعة 

P-51982 1 × حامل لقمة مغناطیسي 
القیاس: 4/1 بوصة × 75 مم 

مثبت مغناطیسي للصوامیل 

النوع/ القیاس 

لالستخدام مع قابض اللقمة ذو الثالث فكوك وقابض اللقمة من النوع ماكلوك والمفكات السداسیة الرأس 4/1 بوصة

رقم القطعة 

القیاس: 7 مم  1 × مثبت لقمة مغناطیسي 
القیاس: 16/5 بوصة  1 × مثبت لقمة مغناطیسي 

القیاس: 8 مم  1 × مثبت لقمة مغناطیسي 

القیاس: 10 مم  1 × مثبت لقمة مغناطیسي 

القیاس: 13 مم  1 × مثبت لقمة مغناطیسي 

P-51839

P-51845 1 × محول من المقبس السداسي إلى المربع   القیاس: 4/1 بوصة × 2/1 بوصة 

1 × محول من المقبس السداسي إلى المربع   القیاس: 4/1 بوصة × 8/3 بوصة 

النوع/ القیاس 

لالستخدام مع قابض اللقمة ذو الثالث فكوك وقابض اللقمة من النوع ماكلوك والمفكات السداسیة الرأس 4/1 بوصة 

رقم القطعة 

محول للتحویل من المقبس السداسي إلى المربع

P-51421 1 × قابض لقمة سریع التغییر من النوع ماكلوك 

قابض لقمة من النوع ماكلوك

النوع/ القیاس 

لالستخدام مع األدوات والمفكات 4/1 بوصة ومع قابض اللقمة ذو الثالث فكوك

رقم القطعة 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام

784801-1



جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مجموعة لقم براغي مكونة من 31 قطعة 
ضمن حقیبة بشكل بطاریة 

• مجموعة لقم براغي مكونة من 31 قطعة تأتي في حقیبة 
  بشكل بطاریة أصلیة من ماكیتا مع غطاء شفاف.

• مثالیة من اجل األشخاص الذین یقومون بإصالح المعدات وعمال البناء 
  والنجارین واألشخاص الذین یستخدمون طریقة ”افعلھا بنفسك“.

• تأتي في عبوة تفتح كصدفة المحار.
• مالئمة من أجل الفتح بید واحدة لوجود زر یفتح بلمسة واحدة.

• یمكن وضعھا في الفراغ المخصص للبطاریة االحتیاطیة في حقیبة 
  معدات الطاقة البالستیكیة.

رقم القطعةالنوع

B-69901

عبوة مكتوب علیھا 
بلد المنشأ  الطول

نعم

القیاسمقبض

 ،PH3 ،4×PH2 ،PH1 ،PH0
 ،PZ3 ،4×PZ2 ،PZ0

 ،T27 ،2×T25 ،2×T20 ،T15 ،T10
T40 ،T30

 ،HEX6 ،HEX5 ،HEX4 ،HEX3
 SL ،5،5 ×0,8 SL ،4,5×6 ،SL0

 6,5 ×1,2

60 مم حامل لقم

 C - النموذج

سداسي 1/ 4 بوصة

25 مملقم براغي

لقم فتل
أ) لقم فتل ذات طرف مزدوج

ب) لقم فتل حلزونیة ذات طرف مزدوج

میزات لقم الفتل
سوف یؤدي عزم الدوران العالي الذي ینتج عن مفكات الصدم إلى تلف لقم مقك البراغي المعیاریة ولكن أداء لقمة الفتل ذات الطرف المزدوج الخاصة 

بمفك البراغي من ماكیتا یفوق كل التوقعات وتدوم ما یصل إلى 10 إضعاف اللقم المعیاریة.

• یمكن أن تدوم لقم الفتل أطول من لقمة البراغي المنتظمة.
• تمتص الصدمات عند التالمس

• یمنع تشظي اللقمة ویطیل عمرھا الزمني
• من اجل تثبیت عزم الدوران العالي مع مفكات الصدم.

• مثالیة من أجل براغي المعدن ذاتیة الحفر وبراغي الخشب الطویلة

• یمكن أن تدوم أكثر بعشر مرات من لقمة البراغي المنتظمة.
• طرف مزدوج بطول 65 مم 

• من أجل استمرار تثبیت عزم الدوران العالي
• امتصاص الصدمة

• مغناطیسیة
• مناسبة من أجل البراغي ذاتیة الحفر والبراغي الطویلة

أ) لقم فتل ذات طرف مزدوج

كل عبوةالنوع رقم القطعةمن أجل

B-55376 3

عبوة مكتوب علیھا 
بلد المنشأ

نعم 65  PH2 مغناطیسي

الطول (مم)الشكل

مفكات صدم 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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أسطوانة مغناطیسیة

• یمكن أن تدوم ما یصل إلى 20 مرة أكثر من لقمة البراغي المنتظمة.
• طرف مزدوج بطول 65 مم 

• من أجل استمرار تثبیت عزم الدوران العالي
• امتصاص الصدمة

• مغناطیسیة
• مناسبة من أجل البراغي ذاتیة الحفر والبراغي الطویلة
• تحتوي األسطوانة على وظیفة المغنطة وإزالة المغنطة.

ب) لقم فتل حلزونیة ذات طرف مزدوج

كل عبوةالنوع  رقم القطعةمن أجل

B-63127 تحتوي كل اسطوانة على 10 لقم 65 PH2 مغناطیسیة

الطول (مم)الشكل

مفكات صدم 

لقمة مقبس
Aالطول

A (مم) رقم القطعةكل عبوةنوع الساقالطول (مم)قیاس البرغي

مغناطیسي

النوع

غیر مغناطیسي
غیر مغناطیسي
غیر مغناطیسي
غیر مغناطیسي

غیر مغناطیسي

غیر مغناطیسي
غیر مغناطیسي

غیر مغناطیسي
غیر مغناطیسي
غیر مغناطیسي

M3

M4
M5
M6

M6

M5
M6

M8
M8

M8

M10

5,5
7,0
8,0
10

10

13

17
14

12

8,0
10

55NZ - B
NZ - B
NZ - B
NZ - B

NZ - B

MZ - B
MZ - B

NZ - B
NZ - B
NZ - B

NZ - B

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

55
55

55

70

55

55
55

86

65
65

784401-7

784403-3

784402-5

784405-9

784406-7

784408-3
784409-1
784416-4

784415-6
784806-1

784407-5

مغناطیسي

A (بوصة) رقم القطعةكل عبوةالطول (مم)النوع

مغناطیسي
مغناطیسي
مغناطیسي
مغناطیسي

من أجل البراغي ذاتیة الحفر

مغناطیسي

غیر مغناطیسي

1
1
1
1
1
1
1

1

4/1 بوصة

8/1 بوصة

16/3 بوصة

4/1 بوصة

2/1 بوصة

2/1 بوصة

16/3 بوصة

4/1 بوصة

8/3 بوصة

16/5 بوصة

8/3 بوصة

4/1 بوصة

16/5 بوصة
8/3 بوصة

16/7 بوصة

16/7 بوصة

55

55

55

65

65

65

65
65

784404-1

784808-7

784809-5

784803-7

784804-5
784802-9

784805-3
784414-8

NZ - B
MZ - B

MZ - B

MZ - B

MZ - B

MZ - B
NZ - B
NZ - B

نوع الساق قیاس البرغي



• من أجل مفكات البراغي ذاتیة التغذیة

• من أجل مفكات براغي الحائط الجاف
• إمكانیة التثبیت حتى في األماكن الضیقة

• وظیفة الدوران العكسي
• الربط/ الفك بلمسة واحدة مع 8 إعدادات للزاویة

مجموعة معدات ربط ذاتیة التغذیة

لقم اختیاریة خاصة بمجموعة 
معدات الربط ذاتیة التغذیة
لقم فلیبس رقم 2 (5 قطع)
رقم القطعة 199155-7

رقم القطعةكل عبوة القطر (مم)

41 x 3,9øP-04139

32 x 4,0ø

40 x 4,0øA-12429

A-12413

• 50 قطعة × 20 شریط في كل صندوق

1000

1000

1000

من أجل النماذج 

6832 ،DFR550
6835D ،6834

6842

رقم القطعةكل عبوة من أجل النماذج

6834 ،6832192501-3

890 ~ 990 مم

األبعاد

890 - 990 مم

-

1

1

قضیب إطالة المقبض الیدوي

رقم القطعة لقمة تجھیز معیاریة 

لقمة فیلیبس رقم 2،
لقمة مربعة رقم 2

199078-9

خاص بالنماذج

DFS452 ،DFS250
FS4300 ،FS2300

FS6300

194500-1 DFR550

رقم القطعةكل عبوةمن أجل النماذج

1

1

1

1

1

1

1

122211-8

122450-0

152483-1

151760-8

151726-8

152823-3 6826

6821

6801B

6820V

6825 ،6824

6823

158876-0 FS6300 ،FS4300 ،FS2300

• من أجل مفكات البراغي ومفكات الحائط الجاف

• من أجل مفكات البراغي ومفكات الحائط الجاف

الغطاء األمامي

كل عبوةمن أجل النماذج رقم القطعةالقیاس (مم)

1 12

• من أجل لقمة مقبس

322070-2 FS2700 ،6827 ،6850BV ،6801B

مجموعة تحدید الموضع

• من أجل مفكات البراغي ذاتیة التغذیة
• مزید من الراحة ومجھود أقل 

  وسرعة في التركیب
• تسمح ھذه األداة للمستخدم بأن 

  یستخدم مفك البراغي ذاتي التغذیة 
  على األرض والسقف

جدید

شریط المسامیر اللولبیة الخاصة بالحائط الجاف

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مقابس صدم خاصة بمفاتیح الربط التصادمیة

(O- Ring كافة المقابس المذكورة أعاله تأتي مع مسمار تثبیت وحلقة دائریة)

134847-1

134848-9

134849-7

30

32

32

78

50

78

27

27

50

78

134844-7

134845-5

3050134846-3

• مقابس خاصة بمفاتیح ربط تصادمیة ذات رأس رباعي 25,4 مم (1 بوصة).
DTW1000 ،6910 :من أجل النماذج •

• مقابس خاصة بمفاتیح ربط تصادمیة ذات رأس رباعي 127 مم (2/1 بوصة).
  ،DTW285 ،6905B ،TW0350 ،690VH ،6953 :من أجل النماذج •

DTW450 ،DTW190 ،DTW181 ،DTW251  

134864-1

134865-9

134872-2

35

36

41

80

80

80

رقم القطعةالطول (مم)A (مم) 

رقم القطعةالطول (مم)A (مم) 

LA

• مقابس خاصة بمفاتیح ربط تصادمیة ذات رأس رباعي 19 مم (4/3 بوصة).
DTW1001 ،6906 :من أجل النماذج •

A-85494

A-85503

A-85519

17

17

19

501

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

95

50

A-85525

A-85531

A-85547

A-85553

A-85569

A-85575

A-85581

134853-6

19

21

21

22

22

24

24

26

95

52

95

52

95

52

95

52

134854-4

134855-2

134856-0

26

27

27

95

52

95

134857-8

134858-6

134871-4

134859-4

30

30

32

32

52

95

52

95

19

21

21

21

22

22

23

23

78

38

52

78

38

52

38

52

134837-4

134838-2

134833-2

134839-0

134851-0

134834-0

134840-5

134835-8

24

24

45

52

134841-3

134836-6

26

26

50

78

134842-1

134843-9

134860-9 3556

134862-5

134863-3

36

36

56

95

رقم القطعةالطول (مم)A (مم) 

رقم القطعةالطول (مم)A (مم) 

• مقابس خاصة بمفاتیح ربط تصادمیة ذات رأس رباعي 127 مم (2/1 بوصة).
  ،DTW285 ،6905B ،TW0350 ،690VH ،6953 :من أجل النماذج •

DTW450 ،DTW190 ،DTW181 ،DTW251  

17

17

19

38

52

38

134829-3

134830-8

134831-6

14

14

38

52

134826-9

134828-5

12

13

13

75

38

52

134867-5

134825-1

134827-7

1952134832-4

كل عبوة 

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

كل عبوة 

1

1
1

1

1

1

كل عبوة 

1

1

1

كل عبوة 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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مجموعة مقابس صدم 2/1 بوصة مكونة من 9 قطع مع محول مقبس
• یسمح لمفك الصدم بشد أو فك البراغي والعزق.

• یسمح محول المقبس من نوع الكرة سھولة ربط أو فصل المقابس.

القیاسات: 8، 10، 12، 13، 14، 15، 17 ، 18 مم 
محول مقبس 50 مم 

العدد في 
كل عبوة

رقم القطعةمن أجل

B-55762
9 قطع في 
المجموعة 

الواحدة

عبوة مكتوب علیھا 
بلد المنشأ

نعم  (NZ) سداسي 4/1 بوصةNZ-B2/1 بوصة SQ

القیاسنوع الساق النوع

مفكات الصدم

حامل مطاطي مع عبوة ذات فقاعات(محول مقبس قطعة واحدة ومقابس صدم 8 قطع) 

رقم القطعة

رقم القطعة

08 مم

10 مم

11 مم

12 مم

13 مم

14 مم

16 مم

17 مم

18 مم

19 مم

21 مم

22 مم

24 مم

27 مم

30 مم

32 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

81,5 مم

B-52146

B-52152

B-52168

B-52174

B-52180

B-52196

B-52205

B-52211

B-52227

B-52233

B-52249

B-52255

B-52261

B-52277

B-52283

B-52299

B-54542

B-54558

B-54564

B-54570

8 مم - 16 مم

17 مم

18مم و 19 مم

20 مم - 32 مم

3 قطع

3 قطع

3 قطع

3 قطع

مقبس صدم خاص بمفاتیح الربط التصادمیة

 (O- Ring ) مجموعة حلقات دائریة
من أجل مقبس صدم مربع 2/1 بوصة

الطول (مم)A (مم)

المجموعةالقیاس

رقم القطعة

B-54586

B-54592

B-54601

B-54617

8 مم - 16 مم

17 مم

18مم و 19 مم

20 مم - 32 مم

3 قطع

3 قطع

3 قطع

3 قطع

مجموعة مسامیر التثبیت
من أجل مقبس صدم مربع 2/1 بوصة

المجموعةالقیاس

(O- Ring كافة المقابس المذكورة أعاله تأتي مع مسمار تثبیت وحلقة دائریة)

من أجل السندان (مصد) 2/1 بوصة (127 ملم) 
الطول 81,5 مم 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)
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التثقیب / التثقیب باالرتطام
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التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



B-52308

رقم القطعةالقیاس (مم)الوصف

،19 ،17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10
x 32 ،30 ،27 ،24 ،22 ،21 81,5 مم

• مقابس عمیقة تجعل من الممكن تثبیت وفك العزق للبراغي الطویلة والعمل على مثل ھذه البراغي الطویلة البارزة

• لتثبیت البراغي والعزق في أي مكان ال تستطیع المقابس العمیقة الوصول ألیھ
• وصلة إطالة من النوع الكروي والتي تسمح بوصل أو فصل المقابس بسھولة

مسمار التثبیت وحلقة دائریة مشمولة مع المقبس

مجموعة لقم مقبس صدم عمیقة مكونة من 14 قطعة تركب على رأس مفك 2/1 بوصة

وصلة إطالة خاصة بمفتاح ربط تصادمي برأس مربع الشكل 2/1 بوصة 

من أجل السندان (مصد) 2/1 بوصة (127 ملم) 
 o- Ring مع مسمار تثبیت وحلقة دائریة

رقم القطعة الطول (مم)القیاس
مقبس صدم

رقم القطعة
مسمار التثبیت

رقم القطعة
حلقة دائریة 

B-55706

B-55712

B-55728

B-54586

B-54586

B-54586

B-54542

B-54542

B-54542

2/1 بوصة 

2/1 بوصة 

2/1 بوصة 

250

150

75

1

1

1

كل عبوة

(عبوة)

العدد في 
كل عبوة 

14 قطعة في 
كل مجموعة

عبوة مكتوب علیھا 
بلد المنشأ

نعم

الطول (مم)

(O- Ring كافة المقابس المذكورة أعاله تأتي مع مسمار تثبیت وحلقة دائریة)

رقم القطعةالعدد كل عبوةمن أجل النموذج 

1

1

1

الطول (مم) القیاس

• لتثبیت البراغي والعزق في أي مكان ال تستطیع المقابس العمیقة الوصول ألیھ

100 2/1
بوصة

4/3
بوصة

1 بوصة

134874-8

150134997-2

200134870-6

 ،6904VH ،6953 ،6918D
DTW255 ،TW0350

6906

TW1000 ،6910

م)
(م

ل 
طو

ال

(O- Ring كافة المقابس المذكورة أعاله تأتي مع مسمار تثبیت وحلقة دائریة)

رقم القطعةالعدد كل عبوةمن أجل النموذج 

1

1

وصلة مفصلیة عامة 
(تسمح بالحركة في جمیع االتجاھات)

2/1
بوصة

 4/3
بوصة

 ،6904VH ،6953 ،6918D
DTW251 ،TW0350

6906

84

150

134877-2

134998-0

• تسمح الوصلة المفصلیة بتغییر زاویة رأس الفك لمفاتیح الربط التصادمیة.
• تستخدم في الفراغات الضیقة التي ال یمكن أن تكون األداة على نفس استقامة 

  محور العزقة أو البرغي.
• مرونة كبیرة.

الطول (مم)

الطول (مم) القیاس

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام | 135

التثبیت / اإلحكام

وصلة إطالة خاصة بمفتاح ربط تصادمي برأس مربع الشكل 2/1 بوصة | 5/3 بوصة | 1 بوصة



1122727-3 TW1000

191880-6

• من أجل بمفك الصدم

وصل اللقم NZ 48 - 6,35 من أجل مفك الصدم

رقم القطعة خاصة بالنماذج

195870-1 یستخدم مع مفتاح الربط التصادمي

مجموعة نازع لقم المثقب
یتم استخدامھ مع مفتاح الربط التصادمي من أجل 

نزع لقم SDS – MAX العالقة على حدید 
التسلیح في الخرسانة.

رقم القطعةمجموعة قابض لقم المثقب خاصة بالنماذج

العدد في خاصة بالنماذج
رقم القطعةكل عبوة

1

1

1

• من أجل مفاتیح الربط التصادمیة.

العدد في خاصة بالنماذج 
كل عبوة رقم القطعةالقیاس

1 2/1 بوصة

مجموعة محوالت لقمة
 ،6953 ،6918D

6904VH ،DTW251134873-0 • تسمح لألداة بتثبیت براغي الماكینة 134873-0.
 O- Ring تأتي مع مسمار التثبیت وحلقة القفل •

• من أجل مفاتیح الربط التصادمیة.

122464-9
123018-5

122464-9

مجموعة مقبض 
6906
6910

6910

العدد في خاص بالنموذج 
كل عبوة رقم القطعةالقیاس

1 2/1 بوصة

وصلة تحویل لقم مفك البراغي ذات الساق السداسیة 4/1 بوصة

ذو طرف  تصادمي  ربط  مفتاح 
B-68476رباعي 2/1 بوصة

• تسمح لألداة بتثبیت براغي الماكینة اللولبیة.
• خاصة بمفاتیح الربط التصادمیة ذات الرأس الرباعي 1/ 2 بوصة

العدد في 
كل عبوة

1

1

جدید

الربط مع الساق السداسیة 1/ 4 بوصة

قابض لقم ذو كم اسطواني (جلبة)

الوصل مع مفتاح ربط تصادمي ذو طرف 
رباعي 2/1 بوصة

 O- Ring تأتي مع مسمار التثبیت وحلقة القفل

یشبھ آلیة الجلبة القابضة لمفك الصدم

مفتاح ربط تصادمي ذو 
طرف رباعي 2/1 بوصة

محول
لقم ذات ساق سداسیة 1/ 4 بوصة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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العدد في 
كل عبوة



تثقیب / تثقیب بالصدم 



6010B 10 مم (8/3 بوصة) 

مثقب

مثقب شائع یعمل بید واحدة.

المواصفات:-

• خاصیة عكس المفتاح وزناد التحكم بالسرعة المتغیرة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون تحمیل
الطول الكلي

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

305 وات
الفوالذ الصلب: 10 مم (8/3 بوصة)

الخشب: 15 مم (8/5 بوصة)
0 - 1800 دورة بالدقیقة
233 مم (9-4/1 بوصة)

1,5 كغ (3,5 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

6408 10 مم (8/3 بوصة) 

مثقب

سرعة متغیرة (0 - 2500 دورة في الدقیقة) من أجل إجراء الحفر في مواد مختلفة.

المواصفات:-

• تصمیم مقبض على خط مستقیم من أجل أقصى قوة دفع.
• أدنى مستوى للضجیج من أجل عملیة ثقب أكثر ھدوء.

• قابض لقمة ال یحتاج مفتاح.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون تحمیل
الطول الكلي

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

530 وات
الفوالذ الصلب: 10 مم (8/3 بوصة)

الخشب: 25 مم (1 بوصة)
0 - 2500 دورة بالدقیقة

261 مم (10-4/1 بوصة)
1,5 كغ (3,5 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: مفتاح لقابض لقم المثقب، سدادة قطبیة.

6501

مثقب عالي السرعة

مع مقیاس عمق من أجل عمق فتحة متجانس.

المواصفات:-

• مثالي من أجل الثقب السریع للثقوب الصغیرة من خالل سرعة دوران عالیة 
تصل إلى 4500 دورة في الدقیقة.

• جسم مضغوط بوزن 0,9 كغ فقط من أجل التعامل األفضل مع المثقب.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

230 وات
الفوالذ الصلب: 6,5 مم (4/1 بوصة)

الخشب: 9 مم (11/ 32 بوصة)
4500 دورة بالدقیقة

206 مم (8-8/1 بوصة)
0,9 كغ (2,0 رطل)
2,0 متر (6,6 قدم)

64

419

70

6010BVR 10 مم (8/3 بوصة) 

مثقب

مثقب شائع یعمل بید واحدة.

المواصفات:-

• خاصیة عكس المفتاح وزناد التحكم بالسرعة المتغیرة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون تحمیل
الطول الكلي

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

305 وات
الفوالذ الصلب: 10 مم (8/3 بوصة)

الخشب: 15 مم (8/5 بوصة)
1800 دورة بالدقیقة

233 مم (9-4/1 بوصة)
1,5 كغ (3,5 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

64

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

التثقیب / التثقیب باالرتطام | 138



مثقب ألداء األعمال الشاقة خاص بالمھنیین المحترفین .
• سرعة متغیرة (0 - 550 دورة في الدقیقة) من أجل تنفیذ األعمال المتنوعة.

• یزن 2,2 كغ فقط من أجل سھولة التعامل.
• قابض لقمة صناعي ذو أخدود.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة :مفتاح قابض اللقمة، قبضة

االستطاعة التقدیریة المستمرة

السعة
السرعة بدون وجود حمل

الطول الكلي
الوزن الصافي

كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

510 وات
الفوالذ الصلب: 13 مم (2/1 بوصة)

الخشب: 36 مم (1-8/3 بوصة)
0 - 550 دورة بالدقیقة

275 مم (10-7/ 8 بوصة)
2,2 كغ (4,8 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

64 DP4700 13 مم (2/1 بوصة) 

مثقب

تصمیم جدید یتسم بالجمال.
• أداء عالي.

• مقبض بشكل حرف D قابل للدوران 360 درجة كاملة مع نقاط توقف موجبة عددھا 24 من 
أجل التشغیل في مواضع متعددة.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة، قبضة جانبیة

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون وجود حمل
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

750 وات
الفوالذ الصلب: 13 مم 

الخشب: 36 مم 
600 دورة بالدقیقة

340×83×401 مم
2,8 كغ 
2,5 متر

411 DS4011 13 مم (2/1 بوصة)

مثقب

تصمیم جمالي جدید بسعة ثقب 16 مم
• أداء عالي.

• مقبض بشكل حرف D قابل للدوران 360 درجة كاملة مع نقاط توقف موجبة عددھا 24 من أجل 
التشغیل في مواضع متعددة.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة ، قبضة جانبیة

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون وجود حمل
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

750 وات
الفوالذ الصلب: 13 مم 

الخشب: 36 مم 
600 دورة بالدقیقة

348×83×401 مم
3,0 كغ

2,5 متر

411 DS5000 16 مم (8/5 بوصة)

مثقب

6413 10 مم (8/3 بوصة) 

مثقب

مضغوط وخفیف الوزن ولكن مع قوة كافیة.

المواصفات:-

• مقبض مطاطي ذو تصمیم مریح یوفر مزید من الراحة والتحكم. 
• سعة قابض اللقمة: 1,5 مم (16/1 بوصة - 8/3 بوصة).

• تصمیم متناسق یجعل ضغط الحفر على نفس الخط مع مركز محور لقمة الحفر.
• التصمیم الكلي للمحمل الكروي (الرولمان) یضمن متانة عالیة

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون حمل
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

450 وات
الفوالذ الصلب: 10 مم (8/3 بوصة)

الخشب: 25 مم (1 بوصة)
0 - 3400 دورة بالدقیقة

234×64×183 مم
9-4/1 بوصة × 2-2/1 بوصة × 7-4/1 بوصة)

1,3 كغ (2,9 رطل)
2,0 متر (6,6 قدم)

64

جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

التثقیب / التثقیب باالرتطام | 139



DBM131 (مبلل وجاف)

مثقب بقلب ماسي

مثقب بقلب ماسي مبلل للعمل الشاق مزود بمحرك قوي من أجل التثقیب الدقیق 
بدون صدم في األبنیة والحجارة الطبیعیة.

المواصفات:-

• محدد الكتروني لعزم الدوران مع إمكانیة التحكم بالسرعة والحصول على سرعة ثابتة حتى 
بوجود حمل.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

حامل األداة
السرعة بدون وجود حمل

الوزن الصافي

220 فولت: 1700 وات / 127 فولت: 1500 وات 
الكتل األسمنتیة (باستخدام لقمة بقلب ماسي): 132 مم (5-16/3 بوصة)

البناء (باستخدام لقمة بقلب ماسي): 70 مم (2-4/3 بوصة)
 M18 :(مغزلي)

العلیا: 0 - 2300 دورة في الدقیقة
الدنیا: 0 - 1100 دورة في الدقیقة

6,1 كغ (13,4 رطل)

 (P-40082) ینصح باستخدام األداة مع الحامل – رقم القطعة

السرعة الدنیا: 132 مم (5-16/3 بوصة)
السرعة العلیا: 70 مم (2-4/3 بوصة) مبلل وجاف

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة، مجموعة مقیاس العمق، قبضة.

قبضة جانبیة كبیرة ومقبض على شكل حرف D وقضیب عمق مصمم من أجل 
زیادة الراحة أثناء تنفیذ األعمال الصعبة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون وجود حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

700 وات
الفوالذ الصلب: 13 مم (1/ 2 بوصة)

الخشب: 30 مم (1-8/1 بوصة)
1300 دورة بالدقیقة

340 مم (13-8/3 بوصة)
3,1 كغ (6,7 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

106 6301 13 مم (2/1 بوصة)

مثقب

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة، مجموعة مقیاس العمق، قبضة.

مقبض خلفي مع قبضة مطاطیة ذات تصمیم مریح من أجل تشغیل مریح.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

850 وات
الفوالذ الصلب: 13 مم (2/1 بوصة)

الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة)
1450 دورة بالدقیقة

346×84×152 مم 
2,8 كغ

2,5 متر

303 6305 13 مم (2/1 بوصة)

مثقب

القوة وعزم الدوران یجتمعان في ھیكل من األلمنیوم القاسي من أجل االستخدام 
في األعمال الشاقة.

• مقبض بشكل حرف D قابل للدوران 360 درجة كاملة مع نقاط توقف موجبة 
عددھا 24 من أجل التشغیل في مواضع متعددة.

• قابض لقمة صناعي ذو أخدود.

• مصباح تحذیر یشیر إلى وجود مشكلة في الكابل أو المفتاح أو المحرك.
• مصمم للتركیب على حامل مثقب نوع - 43.

• ھیكل ذو عزل مزدوج.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة، قبضة، مقیاس للعمق

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون تحمیل
الطول الكلي

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

480 وات
الفوالذ الصلب: 16 مم (8/5 بوصة)

الخشب: 36 مم (1-8/3 بوصة)
700 دورة بالدقیقة

365 مم (14-8/3 بوصة)
4,1 كغ (9,0 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

6016 16 مم (8/5 بوصة)

مثقب

51

جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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DA3010 10 مم (8/3 بوصة)

مثقب زاویة

ھیكل مضغوط وخفیف الوزن حیث یزن 1,6 كغ (3,5 رطل) فقط.

المواصفات:-

• ارتفاع الرأس 66 مم (2 - 8/5 بوصة) فقط.
• قابض اللقمة مزود بمفتاح.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون تحمیل 
الطول الكلي

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

450 وات
الفوالذ: 10 مم (8/3 بوصة)

الخشب: 25 مم (1 بوصة)
0 - 2400 دورة في الدقیقة
270 مم (10- 8/5 بوصة)

1,6 كغ (3,5 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة.

سھولة في التحویل، أداة ربط زاویة جدیدة من أجل التحویل بین السرعة العالیة 
(0 - 900 دورة في الدقیقة) / السرعة المنخفضة (0 - 400 دورة في الدقیقة).

• تروس محسنة في أداة ربط ذات زاویة من أجل االستخدام الصناعي في العمل الشاق.
• قبضة طریة مریحة من أجل التعامل األفضل مع األداة.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: أداة ربط زاویة، مفتاح قابض اللقمة، سداسي.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون تحمیل

الطول الكلي
الوزن الصافي

كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

710 وات
الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة)

الخشب: (لقمة ذاتیة التغذیة) العالیة: 65 مم (2-16/9 بوصة)
الخشب: (لقمة ذاتیة التغذیة) الدنیا: 118مم (4-8/5 بوصة)

الخشب: (منشار ثقب) العالیة: 114 مم (4-2/1 بوصة)
الخشب: (منشار ثقب) الدنیا: 152مم (6 بوصة)

العالیة: 0 - 900 دورة في الدقیقة
الدنیا: 0 - 400 دورة في الدقیقة

413 مم (16-4/1 بوصة)
4,0 كغ (8,9 رطل)

2,5 م (8,2 قدم)

DA4000LR 13 مم (2/1 بوصة)

مثقب زاویة

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة، مفتاح ربط.

TB131 13 مم (2/1 بوصة) 

مثقب كباس

مثقب كباس صغیر الحجم.

المواصفات:-

• 5 سرعات
• طاولة دوارة (إلى الیمین أو الیسار: بزاویة 45 درجة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة:
ضغط عالي

السعة

السرعة بدون وجود حمل 
الوزن الصافي

كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

250 وات
 3/1

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة)
الخشب: 24 مم (15/ 16 بوصة)

2670 ،1900 ،1300 ،890 ،570
(50 ھرتز) دورة في الدقیقة 690، 1070، 1560، 2280 

3200 (60 ھرتز) دورة في الدقیقة
20 كغ (44,1 رطل)
1,75 متر (5,7 قدم)

51

DBM230

مثقب بقلب ماسي

مثقب بقلب ماسي مبلل للعمل الشاق مزود بمحرك قوي 2500 وات.

المواصفات:-

• في حال علقت اللقمة فإن آلیة التعشیق سوف تنزلق وتفصل اللقمة عن المحرك، 
وذلك بسبب وجود حمایة من الحمل الزائد.

• یوجد ضوء LED لإلشارة إلى الحمل الزائد
• مجھز بقاطع للتسرب األرضي في التیار

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

حامل األداة
السرعة بدون وجود حمل

الوزن الصافي

2500 وات
الكتل األسمنتیة (باستخدام لقمة بقلب ماسي)

 الدنیا: 230 مم 
الوسطى: 100 مم 

العلیا: 60 مم 
 M18 :(مغزلي)

السرعة الثالثة: 1700 دورة في الدقیقة
السرعة الثانیة: 1040 دورة في الدقیقة
السرعة األولى: 390 دورة في الدقیقة

11,2 كغ (24,7 رطل)

.(P-54190) مع حامل المثقب – رقم القطعة DBM230 استخدم دائما النموذج

السرعة الدنیا: 230 مم (9,05 بوصة)
السرعة العلیا: 60 مم (2,36 بوصة)

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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أداة خلط قویة باستطاعة 1300 وات ذات سرعة واحدة للخلط مناسبة للغایة 
لالستخدام المھني حتى 40 - 50 كغ/ لتر.

• نظرا لمیزاتھا التقنیة، تالئم ھذه األداة احتیاجات بعض المحترفین لخلط الطالء  والغراء والجص 
وما شابھ ذلك. 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر نصلة الخلط  

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

قیاس الساق 
السعة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

1050 وات (127 فولت) / 1300 (220 فولت) 
140 مم (5-2/1 بوصة) 

0 - 850 دورة في الدقیقة (127 فولت) / 
0 - 900 دورة في الدقیقة (220 فولت) 

M14
50 لتر

430×180×305 مم 
5,2 كغ

UT1400 140 مم (5-2/1 بوصة)

خالط یدوي

• مثالي لتحریك الراتنج والطالء والمواد الالصقة بسرعة عالیة.
• نصلة الخلط ومحور الدوران غیر قابلة للصدأ.

• یمنع جھاز الحمایة المواد الملتصقة من االلتصاق بالجسم.

التجھیزات المعیاریة: نصلة خلط، مفتاح ربط سداسي، مفتاح ربط.

أفضل خالط لخلط الطالء واألسمنت والبالط والجص ومادة الحشو بسرعة عالیة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر نصلة الخلط  

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة

700 وات 
130 مم (5-8/1 بوصة) 

1300 دورة في الدقیقة 
820 مم (32-4/1 بوصة)

3,6 كغ (7,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 رطل)

106 UT1301

خالط كھربائي

خالط بعزم دوران عالي وباستطاعة 850 وات لألعمال الشاقة.
• مقبض خلفي مع قبضة مطاطیة ناعمة، مصمم ھندسیا لتوفیر راحة أثناء العمل.

• غطاء غبار یحمي المحرك وأجزاء ناقل الحركة بشكل فعال.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفاتیح ربط، قبضة جانبیة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر نصلة الخلط  

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة

850 وات 
220 مم (8-8/5 بوصة) 

550 دورة في الدقیقة 
929×89×152 مم 

(36-2/1 بوصة × 3-2/1 بوصة × 6 بوصة) 
3,4 كغ (7,5 رطل) 

2,5 متر (8,2 رطل) 

303 UT2204

خالط

HB500

مثقب مغناطیسي

مثقب مغناطیسي للعمل الشاق (240 فولت/ 5,3 أمبیر ساعة)

المواصفات:-

• قاعدة مغناطیسیة وحامل مثقب وآلة حفر جمیعھم في نظام حزمة واحدة یتیح القیام باإلعدادات 
والضبط بشكل سھل. 

• قاعدة مغناطیسیة قویة تدعم أعمال الحفر بشكل مستقر ومریح. 
• مزود بنظام اإلمداد بالزید من أجل تحقیق عملیة حفر وتثقیب سلسة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
قوة االلتقاط المغناطیسي 

الوزن الصافي

1150 وات 
الفوالذ: 50 مم (2 بوصة) 

 650 / 350
الحد األدنى 2000 باوند في كل بوصة مربعة / 907 كیلو غرام 

17,9 كغ (39,5 رطل)

التجھیزات المعیاریة: شیاق سریع التحریر، مشبك ومجمع كوب زیت صغیر، حقیبة حمل، 
واقي للحمایة، حزام أمان من البولیستر، مفاتیح ألین الثابتة ذات التغذیة الزیتیة المتكاملة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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• تصمیم مدمج وخفیف الوزن.
• خیاران للتشغیل - طرق مع دوران ودوران فقط.

• مقبض مصمم ھندسیا مع قبضة مطاطیة یوفر مزیدا من التحكم والراحة.
• مفتاح تشغیل كبیر سھل التشغیل وزر قفل.

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، مقیاس العمق، مقبض جانبي. 

مبیت ترس من األلمنیوم یوفر جودة وصالبة عالیة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عدد الصدمات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة

400 وات 
القرمید / البناء: 12 مم (32/15 بوصة) 

الفوالذ: 10 مم (8/3 بوصة) 
الخشب: 15 مم (16/9 بوصة) 

 31900 - 0
 2900 - 0

239 × 67 × 188 مم 
(9-8/3 بوصة × 2-8/5 بوصة × 7-8/3 بوصة)

1,6 كغ (3,6 رطل) 
2 متر (6,6 قدم)

419 HP1230 12 مم (32/15 بوصة)

مثقب صدم

أفضل القطع مبیعاً في جمیع انحاء العالم نظراً للموثوقیة المذھلة.
• تمت ترقیتھ، اإلصدار NHP1030 13 مم.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عدد الضربات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل 

الطول الكلي 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة

430 وات 
القرمید/ البناء: 13 مم (2/1 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 18 مم (16/11 بوصة) 

0 - 29700 ضربة في الدقیقة 
0 - 2700 دورة في الدقیقة 
278 مم (10-8/7 بوصة) 

1,7 كغ (3,7 رطل) 
2 متر (6,6 قدم) 

NHP1320S 13 مم (2/1 بوصة)

مثقب صدم

أفضل القطع مبیعاً في جمیع انحاء العالم نظراً للموثوقیة المذھلة.
• تمت ترقیتھ، اإلصدار NHP1030 13 مم.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة، قبضة.التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض اللقمة، قبضة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

عدد الضربات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل 

الطول الكلي 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة

430 وات 
القرمید / البناء: 13 مم (2/1 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 18 مم (16/11 بوصة) 

0 - 29700 ضربة في الدقیقة 
0 - 2700 دورة في الدقیقة 
278 مم (10-8/7 بوصة) 

1,7 كغ (3,7 رطل) 
2 متر (6,6 قدم) 

415415 NHP1300S 13 مم (2/1 بوصة)

مثقب صدم

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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HP1630K / HP1631K 16 مم (8/5 بوصة)

مثقب صدم

المواصفات:-
االستطاعة التقدیریة المستمرة 

السعة 

عدد الصدمات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة 
نوع قابض اللقمة 

710 وات 
القرمید/ البناء: 16 مم (8/5 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة) 

0 - 48000 صدمة في الدقیقة 
0 - 3200 دورة في الدقیقة

296×75×204 مم 
(11-8/5 بوصة × 2-16/15 بوصة × 8 بوصة)

HP1630K :(4,6 رطل) 2,1 كغ
HP1631K :(4,4 رطل) 2,0 كغ

2 متر (6,6 قدم)
قابض لقمة بمفتاح

710 وات 
القرمید/ البناء: 16 مم (8/5 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة) 

0 - 48000 صدمة في الدقیقة 
0 - 3200 دورة في الدقیقة

296×75×204 مم 
(11-8/5 بوصة × 2-16/15 بوصة × 8 بوصة)

HP1630K :(4,6 رطل) 2,1 كغ
HP1631K :(4,4 رطل) 2,0 كغ

2 متر (6,6 قدم) 
قابض لقمة دون مفتاح

.HP1630K التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مفتاح قابض لقمة للنموذج

85

HP1631K

محرك عالي القدرة 710 وات

مبیت محرك بشكل اسطواني متین

االستطاعة التقدیریة المستمرة:
710 وات
وھي األعلى في ھذه الفئة

قبضة طریة مطاطیة
توفر مزیداً من الراحة والتحكم.

HP1631: قابض لقمة دون مفتاح 
HP1630: قابض لقمة بمفتاح

خیاران للتشغیل:
دوران فقط/ طرق مع دوران

غطاء مبیت ترس من 
األلمنیوم المتین 

مفتاح تحكم بالسرعة المتغیرة مع 
ذراع التغییر إلى األمام أو الخلف

HP1630

HP1631K HP1630K

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

مناشیر

الجلخ



• نظام جدید لعكس اتجاه الدوران یسمح بعمر افتراضي طویل للفرشاة الكربونیة.
• ال یوجد تخفیض في الطاقة حتى في الدوران العكسي.
• یزید تصمیم المقبض اإلیجابي المضّمن من قوة الدفع.

• مفتاح الزناد كبیر لتسھیل عملیة التشغیل.
• یتضمن مجموعة حفر من 18 قطعة في صندوق معدني

• حقیبة حمل مصممة مع حجرة تخزین

HP1640 16 مم (8/5 بوصة) 

HP1640KX3 HP1640KX2 HP1640K

مثقب صدم

خیاران للتشغیل ”دوران فقط“ و ”دوران مع طرق“.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عدد الصدمات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة
مجموعة االكسسوارات

680 وات 
القرمید/ البناء: 16 مم (8/5 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة) 

0 - 44000 صدمة في الدقیقة 
0 - 2800 دورة في الدقیقة

303×72×222 مم
2,0 كغ (4,4 رطل) 

2,0 متر (6,6 قدم)
-

680 وات 
القرمید/ البناء: 16 مم (8/5 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة) 

0 - 44000 صدمة في الدقیقة 
0 - 2800 دورة في الدقیقة

303×72×222 مم
2,0 كغ (4,4 رطل) 
2,0 متر (6,6 قدم) 

مجموعة حفر من 18 قطعة
مع حقیبة حمل خاصة

680 وات 
القرمید/ البناء: 16 مم (8/5 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة) 

0 - 44000 صدمة في الدقیقة 
0 - 2800 دورة في الدقیقة

303×72×222 مم
2,0 كغ (4,4 رطل) 

2,0 متر (6,6 قدم)
مجموعة حفر وتثقیب من 74 قطعة 

مع حقیبة حمل عادیة

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس العمق، مفتاح قابض لقمة

419

(األداة فقط)

مجموعة حفر 
وتثقیب من 

74 قطعة

مجموعة حفر من 18 قطعة

حقیبة حمل مع حجرات 
تخزین

المواصفات:-

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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• نقرة من المفتاح الختیار وضعیة التشغیل، إما طرق مع دوران أو دوران فقط.
• أداة قویة مع خاصیة تغییر السرعة المالئمة.

• جسم قاسي مصنوع من األلومنیوم من اجل تحمل االستخدامات ذات األعمال الشاقة.

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، تركیب قبضة، قضیب العمق. 

أداة قویة مع خاصیة تغییر السرعة المالئمة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عدد الضربات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة 

660 وات 
القرمید/ البناء: 20 مم (4/3 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة)

0 - 21000 ضربة في الدقیقة 
0 - 1400 دورة في الدقیقة

368 مم (14 - 2/1 بوصة) 
3 كغ (6,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

106 8420V 20 مم (4/3 بوصة) 

مثقب صدم

• محرك قوي 600 وات من اجل االستخدامات الشاقة.

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، تركیب قبضة، قضیب العمق.

مبیت ترس معدني صناعي یوفر صالبة ومتانة وعمر طویل لألداة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عدد الضربات في الدقیقة

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة

600 وات 
القرمید/البناء: 19 مم (4/3 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة)

السرعة العلیا: 2300 دورة في الدقیقة
السرعة الدنیا: 900 دورة في الدقیقة

األعلى: 46000 
األدنى: 18000 

350 مم (13-4/3 بوصة)
3 كغ (6,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

55 8419B2 19 مم (4/3 بوصة)

مثقب صدم ذو سرعتین

8419B 19 مم (4/3 بوصة)

مثقب صدم ذو سرعتین 

مبیت ترس من المعدن الصناعي یوفر صالبة ومتانة وعمر طویل لألداة.

المواصفات:-

• سرعتین لتوفیر أداء یتناسب مع المھمة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عدد الضربات في الدقیقة 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة

650 وات 
القرمید/ البناء: 19 مم (4/3 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 30 مم (1-16/3 بوصة)

السرعة العلیا: 1300 دورة في الدقیقة
السرعة الدنیا: 1000 دورة في الدقیقة

االعلى: 14300 
األدنى: 11000 

370 مم (14-2/1 بوصة)
3 كغ (6,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، تركیب قبضة، قضیب العمق.

51

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، تركیب قبضة، قضیب العمق.

8416 16 مم (8/5 بوصة)

مثقب صدم

بنیة قویة من األلومنیوم مع خیارین للتشغیل:
”الدوران مع الطرق“ و”الدوران فقط“.

المواصفات:-

• قبضة جانبیة قویة تدور بمقدار 360 درجة. 
• یزن فقط 2,7 كیلوغرام (6,0 رطل).

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عدد الضربات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة 

570 وات 
القرمید/ البناء: 16 مم (8/5 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
21000 ضربة في الدقیقة 

1400 دورة في الدقیقة
351 مم (13-4/3 بوصة) 

2,7 كغ (6,0 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

55

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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HP2050 20 مم (4/3 بوصة)

مثقب صدم ذو سرعتین

جسم نحیف ومدمج مع ھیكل متین من المعدن.

المواصفات:-

• مستوى اھتزاز منخفض للغایة لتقلیل إجھاد المشغل. 
• خیاران للتشغیل ”الدوران فقط“ و ”الدوران مع الطرق“.

• محدد عزم دوران مدمج یسمح بتوقیف دوران اللقمة عند ضرب الخرسانة المسلحة. 
• قابض لقمة قوي یعمل بمفتاح. 

• یتمیز بوجود ضوء LED مدمج إلنارة موقع العمل. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عدد الصدمات في الدقیقة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة 

720 وات 
الخرسانة: 20 مم (4/3 بوصة) 

الفوالذ عالي: 8 مم (16/5 بوصة) 
الفوالذ منخفض: 13 مم (2/1 بوصة)

الخشب عالي: 25 مم (1 بوصة) 
الخشب منخفض: 40 مم (1-16/9 بوصة) 

األعلى: 0 - 58000 
األدنى: 0 - 24000 

السرعة العالیة: 0 - 2900 
السرعة المتدنیة: 0 - 1200 
362 مم (14-4/1 بوصة) 

2,5 كغ (5,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، تركیب قبضة، قضیب العمق. 

HP2070 20 مم (4/3 بوصة) 419

مثقب صدم ذو سرعتین 

قوة عالیة في جسم نحیف ومدمج مع مبیت تروس متین من المعدن 
(مع قابض لقمة دون مفتاح). 

المواصفات:-

• خیاران للتشغیل ”الدوران فقط“ و”الدوران مع الطرق“.
• محدد عزم دوران مدمج یسمح بتوقیف دوران اللقمة عند ضرب الخرسانة المسلحة. 

• نظام جدید لعكس جھة الدوران: *لتمدید العمر التشغیلي للفرشاة الكربونیة، *ال تخفیض للقوة حتى 
في الدوران العكسي

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عدد الصدمات في الدقیقة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة 

1010 وات 
الخرسانة: 20 مم (4/3 بوصة) 

الفوالذ عالي: 8 مم (16/5 بوصة) 
الفوالذ منخفض: 16 مم (8/5 بوصة)

الخشب عالي: 25 مم (1 بوصة) 
الخشب منخفض: 40 مم (1-16/9 بوصة) 

األعلى: 0 - 58000 
األدنى: 0 - 24000 

السرعة العلیا: 0 - 2900 
السرعة الدنیا: 0 - 1200 

362 مم (14-4/1 بوصة) 
2,5 كغ (5,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، تركیب قبضة، قضیب العمق.

419

مبیت ترس معدني صناعي من أجل صالبة ومتانة تدوم طویالً. 
• ترس ذو سرعتین متغیرتین من أجل الوصول إلى السرعة والقوة المثالیتین. 

• مفتاح لتغییر السرعة للبدء بفتح الثقوب بسھولة. 
• مقبض جانبي قابل للتعدیل لخلق مزید من التحكم.

• خاصیة عكس اتجاه الدوران. 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عدد الضربات في الدقیقة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة 

750 وات 
القرمید/ البناء: 20 مم (4/3 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 40 مم (1-16/9 بوصة)

األعلى: 0 - 46000 
األدنى: 0 - 18000 

السرعة العلیا: 0 - 2300 دورة في الدقیقة 
السرعة الدنیا: 0 - 900 دورة في الدقیقة 

350 مم (13-4/3 بوصة) 
2,9 كغ (6,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

HP2010N 20 مم (3/4 بوصة) 

مثقب صدم ذو سرعتین

مبیت ترس معدني صناعي من أجل صالبة ومتانة تدوم طویالً. 
• حفر سریع وثابت بمحرك قوي بقدرة 800 وات. 

• نطاقان من التروس للسرعة المتغیرة العالیة أو المنخفضة لعزم الدوران في كال المجالین 
لتحدید موضع الثقب.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، تركیب قبضة، قضیب العمق. التجھیزات المعیاریة: مفتاح قابض لقمة، تركیب قبضة، قضیب العمق. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

عدد الضربات في الدقیقة 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة 

800 وات 
القرمید/ البناء: 20 مم (4/3 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 40 مم (1-16/9 بوصة)

السرعة العلیا: 0 - 2300 دورة في الدقیقة 
السرعة الدنیا: 0 - 900 دورة في الدقیقة 

األعلى: 0 - 46000 
األدنى: 0 - 18000 

350 مم (13-4/3 بوصة)
3 كغ (6,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

106106 HP2000 20 مم (3/4 بوصة)

مثقب صدم ذو سرعتین

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تصنیف لقم تثقیب الخشب

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مناشیر

الجلخ

لقمة مسطحة لقمة مبرومةلقمة تثقیب الخشب

مناسبة لما یلي: حفر ثقوب بقطر صغیر إلى متوسط. 

االستخدام: البالستیك الطري واألخشاب بشكل عام. 

الخصائص: فعالیة عالیة من أجل حفر ثقوب أكثر 
نظافة ودقة مقارنة باللقم المسطحة. 

مناسبة لما یلي: حفر ثقوب عمیقة بقطر متوسط 
إلى كبیر.

االستخدام: الخشب الطري والقاسي 

الخصائص: تعمل األطراف اللولبیة على دفع اللقمة 
إلى داخل قطعة العمل مما یسمح بتوفیر عمل سریع 
وسھل االستخدام وذاتي التغذیة. إنھا فعالة للغایة في 
حفر ثقوب نظیفة ودقیقة مقارنة باللقم المسطحة ولقم 

تثقیب الخشب. 

مناسبة لما یلي: حفر ثقوب بقطر متوسط إلى كبیر. 

االستخدام: الخشب الطري والبالستیك الطري. 

الخصائص: تمنع الساق السداسیة قابض اللقمة من 
االنزالق. ویوجد حز في الرأس مع أطراف قطع 

خارجیة عند محیط الثقب. 



لقمة تثقیب خشب قیاسیة ذات ثالث نقاط 
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• تعتبر ھذه اللقم ممتازة عند االستخدام مع الخشب الطري 
ومتوسط الصالبة.

• لھا جسم فوالذي المع ونقطة لتحدید المركز.

نوع العبوة

نوع العبوة 

لقم مبرومة
• حفر ثقوب عمیقة مع فتحات متوسطة إلى كبیرة.

وذات  مم،   30 إلى  مم   6 من  تتراوح  بأحجام  اللقم  تأتي   •
تغذیة ذاتیة وبمعدل قطع مرتفع.
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رقم القطعة(L1) (مم) طول مسافة العمل 

(L2) (مم)

قطر اللقمة 
(D) (مم)

العدد في 
رقم القطعةكل عبوة الطول الكلي

(L1) (مم)
طول مسافة العمل 

(L2) (مم)

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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5 قطع من لقم المسطحة 

1
1

1
1

1

150 120
150 120

150 120
150 120
150 120

لالستخدام مع أي قابض لقم ذو ثالثة فكوك ومع قابض اللقم من 
نوع مكلوك واألدوات ذات الرأس السداسیة 1/4 بوصة

16

18

22

25

32

P-46084

8 قطع من لقم مسطحة 

1
1

1
1

1

1
1

1

150 120
150 120

150 120
150 120
150
150
150
150

120
120
120
120

لالستخدام مع أي قابض لقم ذو ثالثة فكوك ومع قابض اللقم 
من نوع مكلوك واألدوات ذات الرأس السداسیة 4/1 بوصة 

مع حقیبة بالستیكیة 
12

14

16

18

20

22

25

32

P-52093

قطر اللقمة 
(D) (مم) 

الطول 
رقم القطعة العدد في كل عبوة الكلي (L1) (مم) 

طول مسافة 
العمل  
(مم) 

الطول 
(مم) 

القیاس
رقم القطعة العدد في كل عبوة  (مم) 

طول مسافة 
العمل  
(مم) 

الطول 
(مم) 

القیاس
رقم القطعة العدد في كل عبوة  (مم) 

لقمة مجرفة (مسطحة) 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

150

10

14

12

15

16

18

20

22

24

25

150

150

150

150

6

8

150

150

150

150

150

150

150

26

28

32

30

34

35

36

160

160

160

160

160

160

160

D-07674

D-07680

D-07696
D-07705

D-07711

D-07727

D-07733

D-07749

D-07755

D-07761

D-07777
D-07783

D-07799

D-07808

D-07820

D-07814

D-07836

D-07858

D-07842

• لُقم حفر مسطحة ذات جودة عالیة، مالئمة للخشب الطري.
• بأقطار من 6 إلى 36 مم وبساق سداسیة للتطبیقات التي 

  تحتاج إلى عزم كبیر.
• ساق سداسیة تمنع انزالق قابض اللقمة. 

  حز في الرأس وأطراف قطع خارجیة عند محیط الفتحة.

نوع العبوة  <
L1

>

< >D



لقم تثقیب البالط والزجاج 
• ساق سداسیة 4/1 بوصة 

• تستخدم في وضع الدوران تقریبا مع أي مثقب مطرقة 
  ومثقب دوار

• مثالیة لحفر ثقوب في الزجاج والبالط
• تعطي ثقب سریع ونظیف ودقیق دون تشققات

<L1>

<
>

D

مجموعة لقم ذاتیة التغذیة مكونة من 
7 قطع 

• مناسبة لحفر ثقوب ذات قطر كبیر من أجل االنابیب
  والقنوات في الخشب. 

• تعمل األطراف اللولبیة المسننة على سحب اللقمة 
  إلى داخل قطعة العمل مما یسمح بتوفیر عمل سریع 
  وذاتي التغذیة سھل االستخدام. إنھا مناسبة ألعمال 

  السباكة والتركیبات الكھربائیة. 

مجموعة لقم فورستنر مكونة 
من 5 قطع مع حقیبة خشبیة 

• مناسبة لحفر الثقوب العمیاء أو اختراق الثقوب ذات 
  القطر المتوسط إلى الكبیر بجودة عالیة. مناسبة للعمل 

  الدقیق مثل صناعة األثاث 

جدید

جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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رقم القطعة العدد في كل عبوة نوع/ قطر اللقمة 

1

1

1

1

1

1 بوصة (25 مم) 

1-4/1 بوصة (32 مم) 

1-2/1 بوصة (38 مم) 

2 بوصة (51 مم) 

2-9/16 بوصة (65 مم) 

3 بوصة (76 مم) 

قضیب تمدید 5 -2/1 بوصة (140 مم) 

نقطة لولبیة 1-1/4 بوصة × 2 بوصة 

نقطة لولبیة 8/3 بوصة × 2 - 4/3 بوصة

مفتاح ربط سداسي 

برغي استبدال. 

1

1

3
1

2

2

D-36005

قطر اللقمة 
(D) (مم) 

الطول
 الكلي (L1) (مم) 

1

1

1

1

1

4

5

6

8

10

65

65

65

70

80

D-15958

D-15964

D-15970

D-15986

D-15942

1

1

1

1

1

15 مم

20 مم

25 مم

30 مم

35 مم

D-47357

رقم القطعة العدد في كل عبوة نوع/ قطر اللقمة 

رقم القطعة العدد في كل عبوة 



النطاق 

العمر التشغیلي
100 200 300250150

 3
 ذات طرفین 

معدن معدن معدن

 HSS لقم ثقب معادن مصنوعة من فوالذ القطع عالي السرعة

مقبول 

ینصح بھ

السرعة

23456

23456

فوالذ قطع عالي 
السرعة مدقوق

فوالذ قطع عالي السرعة ذات طرفین 
مطلي بنترید التیتانیوم 
لمفكات البراغي التي 

تعمل بالصدم 

فوالذ قطع عالي 
السرعة - نسبة 

الكوبالت %50 

فوالذ قطع عالي 
السرعة مطلي بنترید 

التیتانیوم 

الوصف 

التصنیف

الوصف 

مصنوعة من 

مخصصة 

مدقوق 

نقطة الشق 135 نقطة الشق 135 

مستویة (اسطوانیة) 

مدقوقة: 
لقم ثقب مدقوقة من الكتلة مع 

سطح ذو جودة ممتازة. 

حافة الشق 135 درجة: 
تضمن عدم حدوث إزاحة وتبدأ 

بعملیة الثقب بشكل سریع بمجرد 
التالمس. 

معدن غیر حدیدي (مثل 
النحاس والنیكل والزنك) 

مستویة (اسطوانیة) 

تشطیبات بلون الكھرمان 
األصفر (مقاوم للصدأ) 

مستویة (اسطوانیة) 

مطلیة بنترید التیتانیوم  تشطیبات المعة 

مستویة أو سداسیة 
4/1 بوصة

مستویة أو سداسیة 4/1 بوصة 

عمر تشغیلي طویل 

مخطط المواد التي 
یمكن العمل علیھا 

بھذه اللقم 

 المادة

 خشب

 بالستیك

معدن غیر حدیدي

صفائح الفوالذ

 حدید مصبوب

سبائك الفوالذ

فوالذ مقاوم للصدأ

1   فوالذ قطع عالي 
السرعة مطلي بنترید التیتانیوم

HSS-TiN اقتصادیة

2   فوالذ قطع عالي 
HSS-G السرعة مدقوق

2

فوالذ قطع عالي 
السرعة مطلي بنترید 

التیتانیوم اقتصادیة

نقطة الشق 135 
حافة اإلزمیل 118 درجة 

مطلیة بنترید التیتانیوم

عمر تشغیلي طویل 

1

تنظیف

مناشیر

الجلخ
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

  4
فوالذ قطع عالي السرعة 

مطلي بنترید التیتانیوم
 HSS-TiN

 6
فوالذ قطع عالي السرعة 

HSS-Co كوبالت

   5
فوالذ قطع عالي السرعة مطلي 
HSS-TiN  بنترید التیتانیوم

من أجل مفكات البراغي التي تعمل 
بالصدم 

 فوالذ
 اینوكس
 مقاوم للصدأ

عملیة التصنیع 

ھندسة الطرف

السطح 

الساق 



لقمة ثقب معادن مصنوعة من فوالذ 
HSS-G القطع عالي السرعة المدقوق

• لقمة ثقب مدقوقة الحواف مناسبة للمعادن الحدیدیة غیر الحدیدیة، 
  وھي توفر سرعات جیدة للحفر وعمر تشغیلي مدید.

• متوفرة بقیاسات 1,5 مم - 13 مم في عبوات متعددة. 
• عبوات متعددة تحتوي لقم HSS ذات حواف مدقوقة 

  1,5 مم - 8 مم: عبوة تحتوي 10 قطع 
  8,25 مم - 13 مم: عبوة تحتوي 5 قطع 

6,50D-06432 101
6,75D-06448 101
6,80D-46779 109

2,2553
2,50
2,75

57
61

2,90
3,0

61
61

1,50
1,75
2,0

40

46
49

10 18
22
24
27
30
33
33
33
36
36
36
39
39
43
43
43
47
47
52
52
52
52
57
57
57
63
63
69
69
69
69
69
75
75
75
75
81
81
81
81
81
87
87
87
87
94
94
94

101
101
101

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10

10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10

10
10

10
10
10
10
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5

3,2065
3,2565
3,3065
3,5070

4,0

4,50
4,75

75

4,2575
80

4,2075

3,7570

80
5,086

5,2586
5,3086

5,2086

6,093
6,25101

5,5093
5,7593

7,0 D-06454 109

8,0

8,50

D-06498

D-06513

117

117

7,25D-06460 109

8,75D-06529 125
8,80D-46785 125

8,25D-06507 117

7,50D-06476 109
7,75D-06482 117

9,0D-06535 125

9,50

10,0

D-06557

D-06579

125

133

9,25D-06541 125

9,75D-06563 133

10,5D-06591 133
10,8

13,0
12,5
12,0
11,5
11,0

D-46800
D-06600
D-06616
D-06622
D-06638
D-06644

142
142
142
151
151
151

10,3D-46791 133

D-06264
D-06270
D-06286
D-46648

D-06236
D-06242
D-06258

D-34942
D-06301
D-46567
D-06317

D-06339

D-06351
D-06345
D-17762

D-06323

D-06367
D-06373

D-06389
D-46654

D-34986

D-06410
D-06426

D-06395
D-06404

D-06292

< >

<

L2

>

L1

>

D

<
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
قطر اللقمة 
(D) (مم) 

الطول 
الكلي (L1) (مم) 

طول مسافة 
العمل (L2) (مم) 

العدد في 
رقم القطعة كل عبوة 



لقمة ثقب ذات طرفین (فوالذ قطع 
 (HSS-G عالي السرعة – مدقوق

لقم مثقب ذات طرفین مشتقة من فوالذ عالي 
السرعة مدقوق ولھا طرفین للحفر.

المواد: 
نفس المواد كفوالذ القطع عالي السرعة المدقوق بالكامل. 

حافة القطع: 
°135 نقطة شق بزاویة 135 درجة والتي تضمن عدم 
االنزالق أو التحرك. األطوال اإلجمالیة تكون أقصر من 
غیرھا من لقم الثقب المصنوعة م الفوالذ عالي السرعة. 

القیاس: 
یبلغ إجمالي القیاسات 21 قیاس: من 2,0 مم إلى 

10,0 مم بما في ذلك 3,1 مم، 3,2 مم، 3,3 مم وھي 
أحجام مناسبة لحفر ثقوب المسامیر.

عمق الثقب: أقصر بمقدار 30% من الثقب الذي تحدثھ 
اللقمة المصنوعة من فوالذ القطع عالي السرعة المدقوق. 

وھو مناسب من أجل صفائح المعدن الرقیقة بسبب 
الطول.

العبوة: 10 قطع من كل قیاس في عبوة. 

االستخدامات: أثناء حفر العدید من الثقوب على صفائح 
معدنیة رفیعة، ُتفضل لقم الحفر ذات الطرفین بسبب 

طولھا القصیر وعمرھا الطویل.

نوع الصناعة: أعمال الصفائح المعدنیة واالستخدام في 
ورش السیارات والصیانة. 

10

10
10

10

10
10

10

10
10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

لقم مثقب ذات طرفین مع مثقب زاویة تجعل العمل مریح جداً في المساحات الضیقة

38 
46 

49 

49 

49 

52 

55 

55 

55 

55 

55 
58 

62 

62 

62 

62 

62 
66 

66 

79 

89 

7,5 

10,6

11,0
11,0
11,0

13,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0
16,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

19,0
19,0

25,0

25,0

2,0
3,0 

3,1 

3,2 
3,3 

3,5

3,8

4,0

4,1

4,2

4,3
4,5

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2
5,5

6,0

8,0

10,0 

>
<

>L2<

L1<

D>
<

D

>L2<

>

B-26864
B-26870

-
-
-

B-26917
-

B-26939
B-26945

-
-

B-26973
-
-

B-27006
-
-
-

B-27040
-
-

B-26652
B-26668
B-26674
B-26680
B-26696
B-26705
B-26711

       -
B-26733
B-26749
B-26755
B-26761
B-26777
B-26783
B-26799
B-26808
B-26814
B-26820
B-26836
B-26842
B-26858

قطر اللقمة 
(D) (مم) 

الطول 
الكلي (L1) (مم) 

طول مسافة 
العمل (L2) (مم) 

العدد في 
كل عبوة 

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ)  رقم القطعة 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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 لقمة مثقب ذات طرفین

 لقمة مثقب قیاسیة



لقمة ثقب معادن مصنوعة من فوالذ 
القطع عالي السرعة مع الكوبالت 

• لقم ثقب من فوالذ القطع عالي السرعة مع محتوى من الكوبالت 
  بنسبة 5% لتسھیل عملیة ثقب السبائك العالیة أو ألواح الفوالذ 

عالي الشد. 
• جسم مدقوق لزیادة الدقة وتخفیف المقاومة. 

• تستخدم على الفوالذ الخفیف، الفوالذ الذي ال یصدأ والفوالذ عالي 
  الخالئط ویكون صعب االستخدام على الماكینات واألماكن الملحومة 

  والعمل على ھیكل السیارة.
5,593D-16704• مثالیة للعمل على الفوالذ الذي ال یصدأ وقوالب الحدید. 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

4924

30

33

39

43

47
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D-16623

D-16639
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D-16667
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6,5
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7,5

8,0

8,5

9,0

9,5
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11,5
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12,5
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93
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133
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151

151

151

D-16710

D-16726

D-16732

D-16748

D-16754

D-16760

D-16776

D-16782

D-16798

10,5133D-16807

D-16813

D-16829

D-16835

D-16841

D-16857

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

> <

>
L2

<

>
L1

<

D

لقم ثقب معادن مصنوعة من فوالذ 
القطع عالي السرعة مطلیة بنترید 

التیتانیوم 
10

10
10

5

5

5
5

5

5

5

10
10

10

10

10

10

10

10

10

D-64272
D-64288
D-64294
D-64303
D-64319
D-64325
D-64331
D-64347
D-64353
D-64369
D-64375
D-64397
D-64406
D-64412
D-64428
D-64434
D-64456
D-64478
D-64484

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0
11,0
12,0
12,5

49
57
61
70
75
80
86
93
93

101
109
117
117
125
125
133
142
151
151

24
30
33
39
43
47
52
57
57
63
69
75
75
81
81
87
94

101
101

إّن سطح اللقم مطلي بنترید التیتانیوم وھو 
شدید الصالبة ومقاوم لالھتراء، وبالتالي 
یعزز من الجودة ویزید من عمر المنتج. 

یحتوي طرف لقمة الثقب على حافة شق 
بزاویة 135 درجة مما یضمن عدم 

حدوث انزیاح وانزالق أثناء التشغیل. 

متوفرة في عدة أحجام ومقاییس بدءاً من 
2,0 مم إلى 12,5 مم، ویتم بیعھا في 

عبوات تحتوي على 5 قطع و 10 قطع. 

• 

• 

• 

 
L1

<

 
L2

<

  

 

قطر اللقمة 
(D) (مم) 

الطول 
الكلي (L1) (مم) 

طول مسافة 
العمل (L2) (مم) 

العدد في 
رقم القطعة كل عبوة 

قطر اللقمة 
(D) (مم) 

الطول 
الكلي (L1) (مم) 

طول مسافة 
العمل (L2) (مم) 

العدد في 
رقم القطعة كل عبوة 
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جدید
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المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

التثقیب / التثقیب باالرتطام | 156

رقم القطعة  القیاس 
(مم) 

لقم من الفوالذ عالي السرعة المطلي 
بالتیتانیوم مع ساق سداسیة

لالستخدام مع قابض لقم ذو ثالثة فكوك وقابض لقم ماكلوك 
واألدوات ذات الرأس السداسیة 4/1 بوصة 

1,5

القطعة/ 
العبوة

1
1

1
1

1

2

3,2
3

5

P-51611
P-51661
P-51677
P-51627

P-51633

16 قطعة من لقم مصنوعة من الفوالذ عالي 
السرعة – مطلیة بالتیتانیوم 

لالستخدام مع قابض لقم ذو ثالثة فكوك مع حقیبة بالستیكیة 

لقم مثقب صدم من الفوالذ عالي السرعة المطلي 
بنترید التیتانیوم مع ساق سداسیة 4/1 بوصة 

1P-51873 قطعة في كل عبوة 

رقم القطعة 
(مع بلد المنشأ) 

القطعة/ 
العبوة 

قطر اللقمة 
(مم) 

الطول 
(مم) 

طول مسافة العمل 
(مم) 

1
1

1
1

1

B-51085
B-51116
B-51122
B-51172
B-51247

3

3,5

4

6

10

64

70

71

80

102

26

29

30

37

50

 ،4 ،3,5 ،3,2 ،3 ،2,5 ،2 ،1,5
10 ،8 ،7 ،6,5 ،6 ،5,5 ،5 ،4,5

• ساق سداسیة 4/1 بوصة سھلى التركیب واالستخدام في مثقب الصدم. 
• تتمیز بحافة شق بزاویة 135 درجة لمنع االنزیاح واالنزالق أثناء الحفر. 

في  األفضل  یعد  الذي  التیتانیوم  نترید  طالء  خالل  من  محققة  كبیرة  متانة   •
  مقاومة الحرارة واالھتراء. 

مجموعة 19 قطعة من لقم ثقب المعادن مصنوعة من 
فوالذ القطع عالي السرعة – المدقوق

• قطعة واحدة من كل لقمة بقیاس 1,0 إلى 10,0 مم تختلف عن بعضھا بمقدار 0,5 مم) 

قطر اللقمة 
(مم) 

العدد في كل 
عبوة 

D-50740
 ،5 ،4,5 ،4 ،3,5 ،3 ،2,5 ،2 ،1,5 ،1

10 ،9,5 ،9 ،8,5 ،8 ،7,5 ،7 ،6,5 ،6 ،5,5
1 قطعة في 

كل عبوة 

رقم القطعة 
(مع بلد المنشأ)

مجموعة 6 قطع من لقم ثقب المعادن المصنوعة 
من فوالذ قطع عالي السرعة – كوبالت 

النوع: مستوي (اسطواني) 

رقم القطعة 

D-57168

2×24 مم
3×33 مم
4×43 مم
5×52 مم
6×57 مم
8×75 مم

قطر اللقمة 
العدد في كل عبوة (مم) 

1 قطعة في كل عبوة 

القیاس 
رقم القطعة (مم)  القطعة/ 

العبوة
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معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
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ساق مستویة طولیة
(لقمة حفر البناء)

• ساق مستقیمة للُقمة ثقب البنایات ذات طرف من 
  كربید التنجستین 

• مثالیة لالستخدام في األماكن التي تتطلب حفر ثقوب 
ً   أكثر عمقا

12

12

16

16

20

20

400315

505

315

505

315

505

600

400

600

400

600

1

1

1

1

1

1

رقم القطعة العدد في كل عبوة  قطر اللقمة 
(D) (مم) 

الطول الكلي 
(L1) (مم) 

طول مسافة العمل 
(L2) (مم) 

<

>

<L1>

D

<L2>

D-17712

D-17697

D-17734

D-17728

D-17706

D-17740

-

قطر اللقمة  
(مم) 

الطول الكلي 
(مم) 

طول مسافة العمل 
رقم القطعة العدد في كل عبوة (مم) 

1

2
1 -

-
-

-

P-10182
5
6
8

85
100
120

قطر اللقمة 
(مم) 

الطول الكلي 
(مم) 

طول مسافة العمل 
(مم) 

العدد في كل 
رقم القطعة عبوة 

5 50

50
60

80

P-35520

5 قطع من ساق مستویة 
(لقمة حفر البناء)

485
5P-35536 585
5P-35242 6100
5P-35558 8120
5P-35564 10120
5P-35570 12150

4 قطع من ساق مستویة 
(لقمة حفر البناء)

ساق مستویة 
(لقمة حفر البناء)

• ساق مستقیمة للُقمة ثقب البنایات ذات طرف من 
  كربید التنجستین 

العدد في كل 
عبوة 

رقم القطعة  قطر اللقمة 
(D) (مم) 

الطول الكلي 
(L1) (مم) 

طول مسافة 
العمل 

(L2) (مم) 

< >

<

L1

>

D

<
L2

>

360D-05393

D-05402

D-05418

D-05424

D-05430

D-05446

D-05452

D-05468

D-05474

D-05480

D-05496

D-05505

D-05511

D-05527

D-05533

D-05549

D-05555

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D-05337

-

-

-

D-05371 

-

4

5

70

150

150

150

150

150

150

150

150

110

150

100

85

150

100

150

30

35

90

90

90

90

85

85

85

85

60

90

60

45

90

55

90

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

7

7
8
8

9

11

12

13

14

15

16

10

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ) 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
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مناشیر

صنفرة / صقل
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5 قطع من ساق مستویة 
(لقمة حفر البناء)

5D-16508

5 قطع من ساق مستویة 
(لقمة حفر البناء)

710055
5D-16514 811060

1

1

3

2

2

2

2

رقم القطعة 
الطول
(مم) 

قطعة/ 
عبوة  النوع 

41

1

1

1

1

5

6
8

10

70
85

100
100

100

D-05175D-03894

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ) 

لقم حفر البناء 
لالستخدام مع قابض لقمة ذو ثالثة فكوك وقابض 

ماكلوك واألدوات ذات الرأس السداسیة 4/1 بوصة 

13 قطعة من لقم حفر البناء 
لالستخدام مع قابض اللقمة ذو ثالثة فكوك مع 

حقیبة بالستیكیة
4
5
5,5
6
6,5
7
8

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

P-51889

1

1

1

1

1

1

1

4
5
5,5
6
6,5
7
8

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

P-51758

P-51764
P-51770

P-51786
P-51792
P-51801

P-51817

-
-

-
-

-
-

-
-

1

P-35514

8 قطع من ساق مستویة 
(لقمة حفر البناء)

370
1 485
1 585
1 6100

1001 7
1 8120

120
120

1 9
1 10

قطر اللقمة 
(مم) 

الطول الكلي 
(مم) 

طول مسافة العمل 
رقم القطعة العدد في كل عبوة (مم) 

قطر اللقمة 
(مم) 

الطول الكلي 
(مم) 

طول مسافة العمل 
(مم) 

العدد في كل 
عبوة 

العدد في كل 
عبوة 

العدد في كل 
رقم القطعة عبوة 

القیاس 
(مم) 

الطول الكلي 
(مم) 

طول مسافة العمل 
رقم القطعة (مم) 

القیاس 
(مم) 

الطول الكلي 
(مم) 

طول مسافة العمل 
(مم) 

رقم القطعة 
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ماس مقوى بالنحاس الفراغي 

ماس رطب للسیرامیك 
القاسي 

 (BiM) منشار ثقب ثنائي المعدن

نابض قاذف

محول معیاري

درجة انحراف متغیرة 

فوالذ قطع عالي السرعة ثنائي المعدن

منشار ثقب ثنائي المعدن من أجل 
الصفائح المعدنیة 

فوالذ عالي السرعة ثنائي 
المعدن مع كوبالت بنسبة 

8% بدرجة میالن متغیرة 

سدادة تمتص الصدمة عندما 
یدخل المنشار خالل المادة 

مخطط المواد 
االستخدام 

ثنائي المعدن 

 ثنائي المعدن للصفائح المعدنیة

االستخدام / مالحظات 

مقبول ینصح بھ

الفوالذ 

یستخدم 
للقطع / زیت 

یستخدم 
للقطع / زیت 

یستخدم 
للقطع / زیت 

سرعة 
منخفضة، 
یستخدم 

للقطع / زیت 

حجر كلس 
فوالذ اینوكس 
ألمنیوم المقاوم للصدأ 

للمعادن غیر 
بي في سي ألواح الجص ام دي اف خشب الحدیدیة 

األلواح المقواة 
باأللیاف 
الزجاجیة 

زجاجقرمید بالط طري  جرانیت  رخام بالط قاسي 



معدات تعمل بضغط الھواء
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مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام
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عمود الدوران والمثقب اإلرشادي (لمنشار الثقب) 

منشار ثقب ثنائي المعدن (مجموعة معیاریة)
• مناشیر ثقب ذات تصمیم أسنان بدرجة انحراف 6/4 

• یوصى بھا من أجل قطع األلواح األنبوبیة من الفوالذ والحدید المصبوب واأللمنیوم والنحاس والنحاس األصفر. 

المجموعة المعیاریة القیاس (مم) 

P-35106 (المجموعة 
االستثنائیة)

D-16994

D-17005

68

76

83

92

105

127

152

152

D-17251

D-17011

D-17027

D-17033

D-17267

D-17049

D-17061

D-17055

D-17273

D-17077

D-17083

D-17099

D-17108

D-17114

D-17120

D-17136

D-17142

D-17158

D-17164

D-35368

D-35374

D-35380

D-35396

D-35405

D-35411

D-35427

D-35433

D-35449

D-35455

D-35461

D-35477

D-35483

59D-35499

67D-35508

73D-35514

79D-35520

86D-35536

89D-35542

95D-35558

98D-35564

102D-35570

108D-35586

111D-35592

114D-35601

121D-35617

140D-35623

16

19

20

22

24

25

29

32

35

38

40

44

51

57

17

21

27

30

33

37

41

43

46

48

52

56

14

المجموعة المعیاریة القیاس (مم) المجموعة المعیاریة القیاس (مم) 

المثقب اإلرشادي  عمود الدوران 

D-17170

D-17186

D-17603

D-17619

P-35190

14 - 29 مم من أجل ثقب 10 مم 

32 - 152 مم 

14 - 29 مم 

32 - 76 مم 

من أجل ثقب 13 مم 

 SDS-PLUS من أجل

 SDS-PLUS من أجل

 SDS-PLUS من أجل

P-35215

D-17192

طول 102 مم 

الكل طول 71 مم 

32 - 210 مم 

نظام تغییر سریع لعمود الدوران 

المثقب اإلرشادي

المجموعة االستثنائیة 
رقم القطعة 

المجموعة االستثنائیة 
رقم القطعة 

یالئم مناشیر 
الثقب التالیة  النوع 

عمود الدوران والمثقب اإلرشادي 

المقاسات الستة األكثر شیوعا من أجل أعمال السباكة وأعمال 
الكھرباء وتأتي بحقیبة من البالستیك 

منشار ثقب (متنوع) 

D-16944

نابض قاذف 

محول 11 مم (3/8 بوصة) 
مع مثقب إرشادي

محول 11 مم (7/16 بوصة) 
مع مثقب إرشادي 

D-16938

رقم القطعة  القیاس (مم) 

19، 22، 29، 38، 44، 57 مم 
16، 20، 25، 32، 40، 51 مم 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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منشار ثقب مستدیر ثنائي المعدن للصفائح المعدنیة (من المجموعة االستثنائیة) 
• للعمل الشاق 

• سماكة قدرة القطع للمعادن ھي 0,8 - 5 مم وللفوالذ غیر القابل للصدأ ھي 0,8 - 2 مم. 
• عمر أطول بسبب المعدن الثنائي مع نسبة كوبالت %8 

رقم القطعة القیاس (مم) رقم القطعة القیاس (مم) رقم القطعة القیاس (مم) 

B-29692

B-29723

B-29739

B-29773

B-29795

B-29804

B-29854

B-29898

B-36049

B-36011

B-36061

B-36108

B-29670

B-29701

B-29751

B-29810

B-29882

B-35994

B-36027

B-36083

B-36099

B-36114

19

22

25

32

35

38

51

64

68

76

83

127

20

29

40

60

65

70

89

102

152

16

من  محتوى  مع  الجودة  عالي  ثنائي  معدن 
الكوبالت بنسبة %8

منشار  یخترق  عندما  الصدمة  السدادة  تمتص 
الثقب المادة 

من  المعدنیة  الصفیحة  قطعة  اخراج  السھل  من 
المنشار بسبب النابض القاذف 

عمود دوران جدید لمنشار ثقب مستدیر بقطر 38 - 152 مم 

 O ring محول مھایئ مع حلقة دائریة

 

اسحب الجزء الفضي 
واقبض علیھ بأصابعك 

قم بتثبیت واحكام منشار الثقب 
إلى المحولة المھایئة

اضبط مسامیر المواضع وقم 
بوضعھم داخل منشار الثقب

قم بربط النابض 

عمود دوران ومثقب إرشادي 
(لمنشار الثقب المستدیر)

كیفیة استخدام عمود الدوران 

B-36120

B-36136

HSS6542 16 - 35 مم من أجل لقمة ثقب 10 مم 

HSS6542 38 - 152 مم  من أجل لقمة ثقب 13مم 

B-36142 الكل  طول 60 مم 

مثقب ارشادي 

یالئم مناشیر الثقب 
المستدیر التالیة 

بمثقب 
ارشادي  رقم القطعة النوع 

عمود دوران مع مثقب ارشادي 

المقاسات الستة األكثر شیوعاً من أجل أعمال السباكة واألعمال الكھربائیة. 

B-38663

محوالت مھایئة 11/9,5 مم مع قطعة واحدة من المثقب اإلرشاد 

B-38679

رقم القطعة  القیاس (مم) 

منشار ثقب مستدیر 
للصفائح المعدنیة (متنوع) 

20، 25، 32، 38، 51، 64 مم 

19، 22، 29، 38، 44، 57 مم 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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B-45870

B-45886

B-45892

B-45901

B-45917

B-45923

B-45939

B-45945

B-45951

B-45967

B-45973

B-45989

منشار ثقب مقوى بالماس یعمل بالتفریغ 

منشار ثقب من الماس للحفر الرطب 
في السیرامیك القاسي 

16

19

25

30

32

35

38

45

50

53

57

64

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

طول مسافة العمل
رقم القطعة (مم) 

قطر اللقمة
(مم) 

رقم القطعة  القیاس (مم) 

D-61210

D-61226

D-61232

D-61248

D-61254

D-61260

D-61276

D-61282

D-61298

D-61307

D-61313

D-61329

D-61335

D-61341

D-61357

D-61363

D-61379

D-61385

D-61391

D-61400

D-61416

D-61422

D-61438

D-61444

D-61450

19

20

22

25

29

32

35

38

41

44

51

54

57

60

64

65

67

68

70

76

79

83

 محولة 9,5 مم سداسیة (من أجل منشار الثقب المستدیر 19 - 29 مم)

 محولة 11 مم سداسیة (من أجل منشار الثقب المستدیر 32 - 82 مم)

لقمة قابلة للسحب إلرشاد وتوجیھ عملیة التثقیب

• یمكن أن یحفر ثقوب في أنواع مختلفة من المواد

•  مناسب في عملیات الحفر الرطب
•  یوصى باستخدامھ مع المثاقب التي تعمل بالتیار المستمر من أجل العمل 

   على السیرامیك القاسي مع الماء
• حجر من الماس لتوفیر عملیة قطع اسرع وعمر أطول حتى عند العمل 

  على المواد القاسیة
• من السھل تحدید المركز على السیرامیك الصلب - تأتي المناشیر ذات 

  الثقب المستدیر مع لقمة ثقب تعمل كدلیل توجیھ وارشاد قابلة للسحب محملة 
  على نابض.

• یمكن حفر ثقوب في الجدران السمیكة وقطع القرمید السمیكة باقل مجھود 
  وأقل فترة عمل

  

 الرخام المالط القرمید

للماكینة: لقمة ثقب 10 - 13 مم 
منشار الثقب: مادة الحواف: الماس 

مادة الجسم: فوالذ كربوني 
لقمة الثقب المركزیة: مادة الحواف: كربید التنجستن 

زاویة الحواف: 135 درجة / تستخدم بوضعیة المفك 
قضیب التمدید: ساق مستقیمة بطول 150 مم لمنشار الثقب من كافة القیاسات. 
عدد الدورات في الدقیقة: 16 مم - 64 مم، 500 - 3000 دورة في الدقیقة 

لقمة قابلة للسحب إلرشاد وتوجیھ عملیة التثقیب 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك رقم القطعة الطول (مم)  القطر الخارجي (مم) قطاعات ذات قلب مجوف من الماس للحفر الرطب

للنموذج: DBM131/DBM230 (مثقب مجوف ماسي) 
المواد: یمكن استخدام ھذه األدوات من أجل الخرسانة الطریة والقاسیة والمسلحة.

الخصائص: بدء سریع، سھولة تحدید المركز، احتكاك قلیل وتوفیر في الوقت
سن الربط اللولبي: 1 4/1 بوصة ذات خشونة موحدة

• بدء سریع
• سھولة تحدید المركز

• احتكاك قلیل
• توفیر في الوقت

لقمة مجوفة (تثبیت) 

لقمة مجوفة

P-65953

P-78330

P-78346

P-65969

P-78352

P-78368

P-78374

P-65975

P-78380

P-65981

P-78396

P-78405

P-65997

P-78411

P-66008

P-66014

P-66020

P-66036

P-66042

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

32

42

52

62

65

72

78

82

92

102

107

112

122

127

132

152

162

202

225

اكسسوارات للقطاعات ذات القلب المجوف

انثى 1 4/1 بوصة بسن ذات خشونة موحدة إلى ذكر 
1 4/1 بوصة بسن ذات خشونة موحدة 

300mm

قطاعات ذات قلب مجوف من الماس
– قضیب تمدید سداسي من الفوالذ 

زیت لماكینة المثقب الماسي المجوف 

DBM230 ،DBM131
100 مم

300P-41626 مم
P-41604

 رقم القطعة

 رقم القطعة

الطول (مم)  للنموذج 

یمكن ربط النموذج DBM230 بسھولة إلى القطاعة.

یمكن وصل النموذج DBM131 إلى القطاعة باستخدام
(P-42151 رقم القطعة) M18 المحولة

PE150 EE71000036زیت للنموذج DBM230 (مثقب بقلب مجوف من الماس)  1000ml



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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22300P-25535

28300P-25541

 رقم القطعةالطول الفعال (مم)القطر (مم) 

HP2070 ،HP2050/F ،HP2010N ،HP2000 ،8420 ،8419B-2 :للنماذج •
• لالستخدام مع نظام قابض لقمة المثقب

• مالحظة: استخدم القطاعات ذات القلب المجوف بوضعیة الدوران فقط.

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

117لقمة مجوفة PRB7لقمة مجوفة PRB7 (تثبیت) 

127

152

162

32

38

48

52

65

78

91

107
P-25622

P-25638

P-25644

P-44753

P-44731

P-25557

P-25563

P-25579

P-25585

P-25591

P-25600

P-25616

 P-34562 أ: قابض لقمة 13 مم 0 یستخدم مع المحولة
    P-30031 یستخدم مع المحولة - HR2470 ،HR2460 ،HR1830 :ب

     P-30031 یستخدم مع المحولة - HR3000C :ج
 P-49286 یستخدم مع المحولة - DBM131 :د

محولة ذكر ½ بوصة ذات سن لولبیة حسب 
معیار األنابیب القیاسیة البریطانیة 

من اجل محولة قابض لقمة 13 مم 
P-34562

 SDS Plus لقابض لقمة R½ محولة
،HR2470 ،HR2460 ،HR1830 :للنماذج

 HR3000C ،HR2432
محولة ذكر ½ بوصة ذات سن لولبیة حسب 

معیار األنابیب القیاسیة البریطانیة 
 DBM131 للنموذج

مفتاح دفع 
(إلزالة المثقب اإلرشادي)

 A مثقب إرشادي 10 مم مستدق

قضیب توجیھ 

A مرشد نقطة نابض مستدق

 SDS Plus – عبوة محولة
(محولة قابض لقمة، قضیب توجیھ، مفتاح دفع)

R½ وصلة تمدید برمیلیة 100 مم

R½ وصلة تمدید برمیلیة 300 مم

تثبیت اللقمة المجوفة
  طرف اللقمة المجوفة

أ، ب، ج، د

أ، ب، ج، د
أ، ب، ج، د
أ، ب، ج، د

ب، ج، د 

ج، د 
ج، د 

د 

د 
د 

د 

د 

قطاعات ذات قلب مجوف من الماس 

الطول الفعال 
قطاعات ذات قلب مجوف للحفر الجاف   رقم القطعة(مم)

 (PRB7 جسم مشقوق)

القطر 
(مم)   للنموذج

النوع/ للنموذج  رقم القطعة اكسسوارات الحفر الجاف 

P-30031

P-49286

P-34752

P-34724

P-34746

 P-49301

P-34730

P-41551

 P-34718



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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  HB500 زیت قطع من أجل
(مثقب كباس كھرومغناطیسي)

MMOIL02 500 مم 

وعاء 
فارغ 

بسعة 1 لتر 

قطاعة خرامة لماكینة 
الحفر المغناطیسي 

(MM)PILOT L
(MM)PILOT S 25 مم

50 مم

MMCHU03 

 رقم القطعةالقطر  القطر رقم القطعة

MM32 فقط

طویلة = عمق 50 مم قصیرة = عمق 25 مم 

دبوس إرشاد وتوجیھ 
للقطاعة الخرامة 

دبوس ارشاد 
وتوجیھ صغیر 25 مم 

دبوس إرشاد 
وتوجیھ كبیر 50 مم 

رقم القطعة دبوس اإلرشاد والتوجیھ 

رقم القطعة رقم القطعة لالستخدام مع 

محولة قابض لقمة 
للقطاعة الخرامة 

(MM)12S
(MM)13S
(MM)14S
(MM)15S
(MM)16S
(MM)17S
(MM)18S
(MM)19S
(MM)20S
(MM)21S
(MM)22S
(MM)23S
(MM)24S
(MM)25S
(MM)26S
(MM)27S
(MM)28S
(MM)29S
(MM)30S
(MM)31S
(MM)32S
(MM)33S
(MM)34S
(MM)35S
(MM)36S
(MM)37S
(MM)38S
(MM)39S
(MM)40S
(MM)41S
(MM)42S
(MM)43S
(MM)44S
(MM)45S
(MM)46S
(MM)47S
(MM)48S
(MM)49S
(MM)50S

12 مم  قصیرة
13 مم  قصیرة
14 مم  قصیرة
15 مم  قصیرة
16 مم  قصیرة
17 مم  قصیرة
18 مم  قصیرة
19 مم  قصیرة
20 مم  قصیرة
21 مم  قصیرة
22 مم  قصیرة
23 مم  قصیرة
24 مم  قصیرة
25 مم  قصیرة
26 مم  قصیرة
27 مم  قصیرة
28 مم  قصیرة
29 مم  قصیرة
30 مم  قصیرة
31 مم  قصیرة
32 مم  قصیرة
33 مم  قصیرة
34 مم  قصیرة
35 مم  قصیرة
36 مم  قصیرة
37 مم  قصیرة
38 مم  قصیرة
39 مم  قصیرة
40 مم  قصیرة
41 مم  قصیرة
42 مم  قصیرة
43 مم  قصیرة
44 مم  قصیرة
45 مم  قصیرة
46 مم  قصیرة
47 مم  قصیرة
48 مم  قصیرة
49 مم  قصیرة
50 مم  قصیرة

12 مم  طویلة
13 مم  طویلة
14 مم  طویلة
15 مم  طویلة
16 مم  طویلة
17 مم  طویلة
18 مم  طویلة
19 مم  طویلة
20 مم  طویلة
21 مم  طویلة
22 مم  طویلة
23 مم  طویلة
24 مم  طویلة
25 مم  طویلة
26 مم  طویلة
27 مم  طویلة
28 مم  طویلة
29 مم  طویلة
30 مم  طویلة
31 مم  طویلة
32 مم  طویلة
33 مم  طویلة
34 مم  طویلة
35 مم  طویلة
36 مم  طویلة
37 مم  طویلة
38 مم  طویلة
39 مم  طویلة
40 مم  طویلة
41 مم  طویلة
42 مم  طویلة
43 مم  طویلة
44 مم  طویلة
45 مم  طویلة
46 مم  طویلة
47 مم  طویلة
48 مم  طویلة
49 مم  طویلة
50 مم  طویلة

(MM)12L
(MM)13L
(MM)14L
(MM)15L
(MM)16L
(MM)17L
(MM)18L
(MM)19L
(MM)20L
(MM)21L
(MM)22L
(MM)23L
(MM)24L
(MM)25L
(MM)26L
(MM)27L
(MM)28L
(MM)29L
(MM)30L
(MM)31L
(MM)32L
(MM)33L
(MM)34L
(MM)35L
(MM)36L
(MM)37L
(MM)38L
(MM)39L
(MM)40L
(MM)41L
(MM)42L
(MM)43L
(MM)44L
(MM)45L
(MM)46L
(MM)47L
(MM)48L
(MM)49L
(MM)50L



 UT120 / UT1400 نصلة مزج خاصة بالنموذج

نصلة مزج من أجل الخالط

رقم القطعة الطول الكليالعمودكمیة المزجالقطر تأثیر المزجالمواد

ینتج عن األجنحة شدیدة االنحدار مستوى عالي من قدرة التقطیع للدھانات والمواد السائلة، مما یمنع تشكل الكتل. 
وھذه القطعة مصممة خصیصا من أجل الكتل التي تتشكل باستمرار.

P-22012
من األعلى 
إلى األسفل

590 مم 16M14 - 30 كغ120 مم 
المواد السائلة والخفیفة وذات القوام 

الضعیف مثل األلوان والقاعدة والطمي

تحریك جید للمادة من األسفل إلى األعلى كما أن مواضع الحلزون المسطح یتطلب بذل جھد أقل من قبل المستخدم والماكینة.

P-22028
من األسفل 
إلى األعلى

590 مم 10M14 - 15 كغ120 مم 
المواد الالصقة والدبقة 

مثل المالط والجص

تحریك جید للمادة من األسفل إلى األعلى كما ان مواضع الحلزون المسطح یتطلب بذل جھد أقل من قبل المستخدم والماكینة.

P-22040
من األسفل 
إلى األعلى

590 مم 15M14 - 30 كغ135 مم  المواد الالصقة والدبقة 
مثل المالط والجص

تستخدم ثالث نصالت مزج لضغط المادة من األعلى إلى األسفل، ال توجد لطخات ولكن ھناك زیادة في القدرة المطلوبة من الماكینة، لذلك ھي 
مناسبة بشكل خاص للمواد السائلة واللیفیة أو ذات القوام الخفیف أو القوام الكریمي أو الجص وھي تمنع تشكل الكتل.

P-22056
من األعلى 
إلى األسفل

590 مم 10M14 - 25 كغ120 مم 
المواد السائلة والخفیفة وذات القوام الرخو 

مثل األلوان والقاعدة والطمي

نصلة مزج 200 نصلة مزج 201نصلة مزج 183نصلة مزج 135 نصلة مزج 220 نصلة مزج 190 نصلة المزج 175

-

 16×M8

265440-1

 UT2204 نصلة مزج من أجل النموذج

265475-2 265475-2

A-43773 (فوالذ ال یصدأ) 

4-321086 (فوالذ ال یصدأ) 

 16×16/W5  16×16/W5 نوع سن
اللولب

نصلة مزج 150  نصلة مزج 165نصلة المزج 130 

25×M8 18×M8 18×M8 
5-265220265220-5265475-2

A-43773 (فوالذ ال یصدأ) 

A-43686 A-43670A-43692
-

-

¬

-

العمود، رقم القطعة

قیاس المسمار
رقم القطعة

نصلة مزج

المادة

الخصائص 

الشكل

رقم القطعة

من المحتمل أن یكون ھناك 
نصل مزدوج 

-مع مسمار 
-

-

تحمیل قلیل على المحرك 
بسبب القطر الصغیر

یكون اتجاه النصلة نحو األعلى مع وجود حلقة محیطة 
بھا وھذا األمر من شأنھ أن یقلل من االرتداد إلى 
الخلف عندما تضرب بالجانب أو بأسفل الوعاء.

تسمح الفتحات األربعة الكبیرة بسھولة 
الحركة نحو األعلى واألسفل

نصلة مزج من أجل المواد عالیة اللزوجة مثل المالط أو الجص.

من أجل مزج المواد عالیة اللزوجة 
مثل المالط أو الجص مزج المواد ذات اللزوجة القلیلة مثل الدھانات

ألمنیوم

من أجل نصلتین 
(ضعف قدرة المزج) خفیفة 
ألنھا مصنوعة من األلمنیوم 

اھتراء أقل وعمر 
زمني أطول للنصلین 

قطر كبیر ومزج واسع 
خفیف ألنھ مصنوع 

من األلمنیوم 

زاویة النصلة ضیقة 
من أجل مزج المواد الثقیلة 

مثل الخرسانة

زاویة النصلة ضیقة 
من أجل مزج المواد الثقیلة 

مثل الخرسانة
اھتراء أقل وعمر 

زمني أطول
اھتراء أقل وعمر زمني أطول

من الفوالذألمنیومألمنیوم ألمنیوممن الفوالذ

---

نصلة مزج

الشكل

قیاس المسمار

البرغي، رقم القطعة

العمود، رقم القطعة

المادة

الخصائص 

من المحتمل أن یكون ھناك 
نصل مزدوج 

مع برغي لولبي

A-43701A-33065A-43717A-43723A-43739A-33071A-43745رقم القطعة

فوالذ ال یصدأفوالذ ال یصدأ فوالذ ال یصدأ 

 UT1301 / DUT130 نصل مزج من أجل النموذج

نصلة مزج 135 

زاویة النصلة ضیقة من 
أجل مزج المواد الثقیلة مثل 

الخرسانة

ألمنیوم

-

-

A-43723

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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SAWING

 (DBM131) حامل المثقب الماسي
یتم استخدام ھذا الحامل عند ثقب ثقوب 

ذات قطر أكبر من 70 مم. ولكن 
یفضل استخدامھ في جمیع األوقات 
لتجنب تلف لقمة القلب و تلف اآللة.

 (DBM131 خاص بالنموذج)

 (DBM131 خاص بالنموذج) حامل مثقب ماسي

الوصف

P-40082

رقم القطعة

حامل مثقب نوع 43 

الوصف

A-36712

رقم القطعة

 (DBM230 خاص بالنموذج) حامل مثقب ماسيP-54190

یستخدم ھذا الحامل 
من أجل كافة االستعماالت. 

 (DBM230 خاص بالنموذج)

 (DBM230) حامل مثقب ماسي

الوصف 

الوصف 

رقم القطعة
1

2

نظام مرساة خاص بحامل 
المثقب الماسي 

القضیب المحلزنشاكوش التثبیت الممتد

قم بثقب فتحة قطرھا 15 مم وثبت شاكوش التثبیت الممتد، ثم قم 
بوضع القضیب المحلزن كما ھو موضح في األسفل وبعدھا ضع 

الحامل واربط الرندیلة والعزقة (العزقة على شكل جناح)

DBM230 / DBM131 خاص بالنموذج

مجموعة نظام مرساة

الوصف

P-40098 یتضمن 1 و 2 و 3 
و 4 و 5

رقم القطعة النوع

P-41735قضیب محلزن

P-40288لقمة ثقب

P-41741تثبیت ممتد 

عزقة على شكل جناح

رندیلة

P-41713

لن تكون الرندیلة 
متوفرة بشكل منفصل. 

بل مضمنة مع نظام 
المرساة

1

2

3

4

5

یستخدم ھذا الحامل من أجل النماذج 
التي قطر الرقبة فیھا 43 مم 

حامل مثقب نوع 43 

(TB)KK00000100

 TB131 یستخدم ھذا الحامل من أجل النموذج
 (TB131 خاصة بالنموذج) ملزمة

 (TB131 خاصة بالنموذج) ملزمة

رقم القطعة

عزقة على 
لقمة ثقبشكل جناح

مجموعة قضیب محلزن (مسنن)شاكوش التثبیت الممتد

رندیلة

1

2

3

4

5

مجموعة نظام مرساة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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192877-8763432-9

عمود دوران 
رقم القطعةرقم القطعة محلزن (مسنن) 

مفتاح قابض اللقمة
مفتاح قابض لقمة المثقب

قابض لقمة المثقب 
خاص بالنماذج 

رقم القطعةخاص بالنماذج 

قابض لقمة المثقب

6305 ،6301 ،6013BR ،6300-4 ،8416 ،8419B ،8419B2 
8420V ،DP4700 ،HP2000 ،HP2010N ،HP2050N، 

HP2050/F ،HP2070 ،NHP1300S ،NHP1320S 

6010N ،HP1230

HP1640

HP1640HP1510

HP1630

6501 ،DP2010

6010B 6010BVR ،6010DW ،6409

6016

DA3010 ،DDA350

DA4000LR ،6304LR

TB131

DF030D

DS5000

DP4010 ،HP2030 ،HP2050/F

DP4010،HP2030 ،HP2050/F. HP2051 ،HP2070/F ،HP2071/F

6806B

2/1 بوصة - 20 سن 
ناعمة موحدة

192879-4

196008-1

192887-5

192970-8

193318-7

(TB)KK00000060
763173-7

763066-8

193067-6

193442-6

763003-2
763068-4

763174-5

763011-3

 763232-7

766016-2

763415-9
763448-4

763235-1

763429-8

763418-3

763415-9

763432-9

763440-0

763414-1

(TB)KK00000061

763444-2
763432-9

8/3 بوصة - 24 سن
ناعمة موحدة

8/3 بوصة - 24 سن
ناعمة موحدة

8/3 بوصة - 24 سن
ناعمة موحدة

8/3 بوصة - 24 سن
ناعمة موحدة

مغزل عدد 3

6408 ،DA392DW

HP1630K ،HP1640K ،HP1631K ،HP1641K 

6349D ،8444D ،6339D ،8434D ،6319D ،8414D
 6281D ،6261D ،HP330D ،HP331D 

 8271D ،8281D ،HP330D ،HP331D 

6391D ،8391D ،DF457D ،HP457D ،DDF453 ،DHP453

6326D ،6336D ،6317D ،6337D

DDF441 ،DDF451 ،DHP441 ،DHP451

 HP2051/F ،HP2071/F

DF330D ،DF331D

DDA351

192016-0
766017-0 / 196193-0

763199-9

766002-3
766003-1 / 763229-6

766004-9

766010-4

766005-7

763191-5 / 763196-5

194254-0

763228-8
DDF446 ،DDF456 ،DHP456 ،DDF482 ،DHP482 ،DF457D ،HP457D ،DDF453 ،DHP453 ،DDF484، DHP484

DF332D ،HP332D

DDF481 ،DHP481

DDF483 ،DHP483

DA331D

766027-7

763238-5

763248-2

763241-6
766007-3

قابض لقمة المثقب ومفتاح قابض لقمة المثقب

قابض لقمة المثقب بدون مفتاح 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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6301، 6013BR، 6300-4، 8416،8419B 
8419B2، 8420V، DP4700 

HP2000،HP2010N، HP2050N 
HP2050/F، HP2070، NHP1300S 

NHP1320S192282-9 8/3 بوصة - 24 سن 
ناعمة موحدة

192284-5 - 6333DW

إغالق

فتح

یمنع نظام قفل قابض اللقمة الخاص بماكیتا انزالق اللقمة أو 
زیادة التثبیت.

یتم سحب قابض اللقمة نحو الخارج للفتح ونحو الداخل من 
أجل اإلغالق.

رقم القطعةقفل قابض اللقمة الذي یعمل بدون مفتاح عمود الدوران المحلزن خاص بالنماذج
(المسنن) 

رقم القطعة السرعة بدون تحمیلخاصة بالنماذج

STEX122177
 ،DS4011

6013BR ،6300LR
األعلى: 800 دورة في الدقیقة
األدنى: 350 دورة في الدقیقة

أداة ربط بشكل زاویة

 TD065 / TD064 أدوات ربط بشكل زاویة من أجل المعدات بدون سلك

من أجل التثقیب في األماكن المغلقة والزوایا وبین المفاصل والمسامیر الطویلة.

رقم القطعة:  القیاسرقم القطعة

192439-2
9,5 مم

(8/3 بوصة)
12,7 مم

(2/1 بوصة)

134745-9

134746-7

رقم القطعة: 

92440-7 

152492-0
151965-0

EE7DE33695

ج: مقبضب: مقبض مكتملأ: مجموعة مقبض

152892-4

273627-1

123018-5

273627-1

273479-0

6013BR / 6016 / 6300-4 / DA4000LR / DS4011 / DP4700 

DBM131

UT2204

8416 / 8420V / HP2000 / HP2010N

8416 / 8420V / HP2000 / HP2010N

8419B2

8419B

 مقبض
خاص بالنماذج 

152491-2

153503-4

122428-3 أ

أ

ب

ب

ب

ب

ب

ج

ج

ج

HP2050/F ،HP2051/F ،HP2070/F ،HP1640/F ،HP1641/F ،HP1630 HP1631 ،HP1230

HP2010N ،HP2000

NHP1300S / NHP1320S

المقبض النوع

رأس مستقیم

21 مم

 رأس بسقاطة

مفتاح ربط تصادمي  مفك صدم 

Sta-أدوات مرفقة اختیاریة من أجل تنوع االستخدام

محول الرأس بسقاطة 
( محول مقبس) 

یستخدم مع الرأس بسقاطة
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام



یم تھد  / نة  لخرسا ا ثقب 



HR1841F 1,4 جول4702 وات 2,5 كغ18 مم

HR2020 2,2 جول7102 وات2,3 كغ20 مم

HR2475 2,7 جول7803 وات 3,0 كغ24 مم

HR2800 2,9 جول8002 وات3,2 كغ28 مم

HR2810 2,9 جول8003 وات3,4 كغ28 مم

HR3200C 5,5 جول8503 وات4,8 كغ 32 مم

HR3210C 5,5 جول8503 وات5,2 كغ32 مم

HR3530 6,2 جول10101 وات5,3 كغ35 مم

HR3541FC 6,3 جول8503 وات5,6 كغ35 مم

HR4002 6,2 جول10502 وات6,6 كغ40 مم

HR4013C
HR4003C 40 مم

6,8 كغ40 مم 

1100 وات6,2 كغ
1100 وات

2

2

HR4030C 9,2 جول11001 وات6,9 كغ40 مم

HR4501C 12,5 جول13502 وات8,2 كغ45 مم

11,4 جول

11,4 جول

HR4511C 11,4 جول13502 وات8,5 كغ45 مم

DHR202 1,9 جول183 فولت 4,0 كغ 20 مم

HR5202C 21,0 جول15102 وات10,9 كغ52 مم

HR5212C 21,0 جول15102 وات11,9 كغ52 مم

DHR263

DHR400
(نظام السلكي أوتوماتیكي)

26 مم 

40 مم 

5,1 كغ

8,1 كغ 

3,0 جول183 + 18 فولت 

3,2 جول

HR2600 2,9 جول8002 وات 2,8 كغ 26 مم

HR2630 2,9 جول8003 وات2,8 كغ 26 مم

HR2631F 2,9 جول8003 وات2,8 كغ 26 مم

HR2630T 2,9 جول8003 وات2,8 كغ 26 مم

HR2631FT 2,9 جول8003 وات2,8 كغ 26 مم

المطارق الدوارة 

HK18206,2 جول550 وات3,4 كغ

HM0810T7,6 جول900 وات6,0 كغ

HM0870C11,4 جول1100 وات5,1 كغ

HM0871C11,6 جول1100 وات5,6 كغ

HM1101C17 جول1300 وات7,3 كغ

HM1111C17 جول1300 وات8,0 كغ

HM120114,2 جول1130 وات9,1 كغ

HM1203C25,5 جول1510 وات9,7 كغ

HM1213C25,5 جول1510 وات10,8 كغ

HM1214C26 جول1500 وات12,3 كغ

HM130425,7 جول1500 وات15,5 كغ

HM130628,8 جول1510 وات15,1 كغ

HM1307C33,8 جول1510 وات15,3 كغ

HM1317C33,8 جول1510 وات17,0 كغ

HM1802

HM1812

29,4 كغ

2000 وات31,3 كغ

2000 وات

72,8 جول

71,4 جول

DHR242

HR2661 2,9 جول8003 وات4,4 كغ26 مم

2,4 جول183 فولت 3,8 كغ 24 مم 

HR166D 16 مم
12 فولت
1,1 جول2كحد أقصى 

DHR171 2,8 كغ17 مم

1,8 كغ 

182 فولت 

2

DHR283
3,2 جول5,1 كغ28 مم (نظام السلكي أوتوماتیكي) 3

DHR281

DHR280

3,2 جول5,1 كغ28 مم  3

1,2 جول

DHR182 (AWS) 1,7 جول183 فولت 2,8 كغ18 مم

3,2 جول4,93 كغ28 مم 

مطارق تكسیر 

مطارق الھدم 

مخطط مقارنة للمطارق الدوارة / مطارق الھدم والتكسیر مخطط مقارنة للمطارق الدوارة / مطارق الھدم والتكسیر 
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18 + 18 فولت 

18 + 18 فولت 

18 + 18 فولت 

18 + 18 فولت 



مطرقة دوارة: مخطط االختیار 

DHR202
SDS-PLUS

HR2475
SDS-PLUS

DHR242
SDS-PLUS

HR2020
SDS-PLUS

HR166D
SDS-PLUS

DHR171
SDS-PLUS

HR1841F
SDS-PLUS

DHR182
SDS-PLUS

HR2800
SDS-PLUS

HR2810
SDS-PLUS

DHR283/81/80
SDS-PLUS

HR3200C
SDS-PLUS

HR3210C
SDS-PLUS

HR3541FC
SDS-MAX

HR3530
17mm Hex

HR4002
SDS-MAX

HR4030C
17mm Hex

HR4003C
SDS-MAX

HR4013C
SDS-MAX

DHR400
SDS-MAX

HR4501C
SDS-MAX

HR4511C
SDS-MAX

HR5202C
SDS-MAX

HR5212C
SDS-MAX

52 مم

45 مم

40 مم

35 مم

32 مم

28 مم

24 مم

20 مم

17 مم

18 مم

16 مم

اتجاه 
العمل

معدن/ 
خشب

خرسانة، 
جرانیت، 

حجر، قرمید

خرسانة 
ذات تسلیح 

عالي 102030405060708090100110120130140150160
الطاقة 
(جول)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

تقنیة منع 
االھتزاز 
(AVT)

ساق النموذج القیاس

قلب ماسي جاف 32 ~ 35

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 65

%13

%87

%13

%87

%13

%87

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%25

%75

%100

%100

%100

%63
%37

%63
%37

%50 %50

%50 %50

قلب ماسي جاف 32 ~ 65
%13

%87

HR2600
SDS-PLUS

HR2630
SDS-PLUS

HR2631F
SDS-PLUS

HR2630T
SDS-PLUS

HR2631FT
SDS-PLUS

HR2661
SDS-PLUS

DHR263
SDS-PLUS

26 مم

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

قلب ماسي جاف 32 ~ 65

%13

%87

%13

%87

%13

%87

%13

%87

%13

%87

%13

%87

%100

حفر/
نقش

18

18

قلب ماسي جاف 32 ~ 35

65 - 32

قلب ماسي جاف 32 ~ 35

65 - 32

قلب ماسي جاف 32 ~ 80

10 - 3,2

16 - 3,2

10 - 3,2

17 - 3,2

O: األمثل أفضل نطاق قیاس للنموذج سعة استخدام اللقمة ذات أسنان كربید التنجستن
سعة استخدام اللقمة المجوفة ذات أسنان كربید التنجستن 

P: الممكن

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

o

o

o
%13

%87 pp o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

%25

%75
pp o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1,1 جول

1,2 جول

1,4 جول

1,7 جول

2,2 جول

1,9 جول

2,7 جول

2,0 جول

2,9 جول

2,9 جول

2,9 جول

2,9 جول

2,9 جول

2,9 جول

3,0 جول

2,9 جول

2,9 جول

3,2 جول

5,9 جول

5,5 جول

6,3 جول

6,2 جول

6,2 جول

9,2 جول

11,4 جول

11,4 جول

11,4 جول

12,5 جول

12,5 جول

21,0 جول

21,0 جول

2,3 كغ

10,9 كغ

11,9 كغ

الوزن 
(كغ)

1,8 كغ

1,2 كغ

2,9 كغ

3,0 كغ

3,3 كغ

2,8 كغ

2,8 كغ

2,8 كغ

2,8 كغ

2,8 كغ

4,4 كغ

4,7 كغ

3,2 كغ

3,4 كغ

5,1 كغ

4,8 كغ

5,2 كغ

5,6 كغ

5,3 كغ

6,6 كغ

6,9 كغ

6,2 كغ

6,8 كغ

7,3 كغ

8,2 كغ

8,5 كغ

2,5 كغ

3,6 كغ
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52 مم45 مم40 مم35 مم32 مم28 مم26 مم24 مم20 مم18 مم

مطارق دوارة/ متعددة األغراض دون تقنیة منع االھتزاز

HR4003C(11,4 جول)  HR3530
(5,8 جول)

HR2600 (2,9 جول)
HR2630 / 30T (2,9 جول)

المجال (مم)

غ)
 (ك

زن
الو

HR4002(6,2 جول)
HR4030C(9,2 جول)

12 كغ -

10 كغ - 

08 كغ -

06 كغ -

04 كغ - 

02 كغ -

HR2020 (2,2 جول)
HR2475 (2,7 جول)

 /HR2800
HR2810(2,9 جول)

HR3200C
(5,5 جول) 

HR5202C(21,0 جول)

HR4501C(12,5 جول)

30 كغ25 كغ20 كغ17 كغ15 كغ12 كغ10 كغ5 كغ

HM1111C
(17 جول)

HM1213C
(25,5 جول)

HM1214C
(26 جول)

HM1317C (33,8 جول)

HM1812 (72,8 جول)

HM0871C
(11,6 جول)

مطارق ھدم بتقنیة منع االھتزاز 

الوزن (كغ)

ل)
جو

(ال
قة 

طا
ال

70 جول-

60 جول-

50 جول- 

40 جول-

30 جول-

20 جول- 

10 جول-

10 كغ6 كغ5 كغ 9 كغ 8 كغ

8 كغ

30 كغ25 كغ20 كغ15 كغ

 HM0810T
(7,6 جول)

HM1101C
(17 جول)

HM1201
(14,2 جول)

HM1203C
(25,5 جول)

HM1306 (28,8 جول)
HM1304 (25,7 جول)

HM1307C (33,8 جول)

HM1802 (71,4 جول)

 HM0870C
(11,4 جول)

مطارق ھدم بدون تقنیة منع االھتزاز

الوزن (كغ) 

ل)
جو

(ال
قة 

طا
ال

70 جول -

60 جول -

50 جول - 

40 جول -

30 جول -

20 جول - 

10 جول -

52 مم45 مم40 مم35 مم32 مم28 مم26 مم24 مم20 مم18 مم

مطارق دوارة/ متعددة األغراض بتقنیة منع االھتزاز

HR4013C (11,4 جول) 

HR2661 (2,9 جول)
HR2631F/ 31FT (2,9 جول)

المجال (مم)

غ) 
 (ك

زن
الو

12 كغ -

10 كغ - 

08 كغ -

06 كغ -

04 كغ - 

02 كغ -

HR3210C (5,5 جول) 

HR5212C (21,0 جول)

HR4511C (12,5 جول)

HR3541C (6,3 جول)

SDS-MAX مالئمة للقم SDS-PLUS مالئمة للقم سداسیةمالئمة للقم

HR1841F(1,4 جول)

ثقب الخرسانة / تھدیم | 173



قوة رد الفعل 

تعد أدوات ماكیتا المستخدمة في عملیات الھدم والتكسیر من بین أفضل األدوات في العالم التي تمتاز بخاصیة تقلیل االھتزاز. 
وبفضل العمل والتعاون مع المستخدمین لحل ھذه المشكلة، تم تصمیم منتجات ماكیتا التي تعمل بتقنیة منع االھتزاز لتلبیة احتیاجات 

المستخدمین على مستوى الموقع.

حمایة نشطة

تحت الحمل

ماص اھتزاز دینامیكي نشط

مكبس

موازن

ھواء

ھواء

واء
ھ

واء
ھ

مكبس

موازن

ھواء

ھواء

واء
ھ

واء
ھ

إن ترحیل ضغط الھواء في حجرة العمود المرفقي وحجرة البرمیل 
یؤدي للتحكم بنشاط في الموازن للتحرك عكس المكبس.

سرعة 
المحرك

أثناء عدم وجود حمل تحت الحمل

عند بدء التكسیر إلى شظایا 

تعلیق سرعة المحرك 

تزداد سرعة المحرك 
عندما تتجاوز الحمل 
الحالي مستوى معین

حمایة غیر نشطة

أثناء عدم وجود حمل

دائماً
اھتزاز منخفض

وظیفة العمل الناعم دون حمل
- تقلل من اھتزاز ھیكل األداة في حال السكون دون عمل، 

  وبالتالي تقلل من مقدار االھتزاز الذي یصل إلى أیدي 
  المشغل أثناء التشغیل.

- یقلل من انحراف طرف اللقمة عن نقطة الھدف عند 
  بدء التكسیر.

یتم تقلیل مستوى االھتزاز بشكل أكبر عن 
طریق فصل قسم امساك الماكینة تماما عن 

قسم المحرك / ناقل الحركة

ھیكل ماص لالھتزاز

نابض المخمد
یمتص قوة رد الفعل التي تنتجھا 

لقمة المثقب في لحظة الطرق.

قسم امساك
وحمل الماكینة

نابض

تقنیة منع االھتزاز



• سھولة تغییر اللقمة بلمسة واحدة لقابض اللقمة المنزلق. 
• دواسة للحد من عزم الدوران تعمل على فك التعشیق عند انحشار اللقمة.

التجھیزات المعیاریة: مقبض، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة).

جسم مضغوط، ومع ذلك فإّنھ قاسي ومتین.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

600 وات 
الخرسانة: 20 مم (16/13 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 24 مم (16/15 بوصة)

0 - 4000 طرقة في الدقیقة
0 - 900 دورة في الدقیقة

86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

302 مم (11-4/1 بوصة) 
3,4 كغ (7,4 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم)

105  SDS-PLUS 20 مم (4/3 بوصة) - مالئمة لساق HR2010

 SDS-PLUS مطرقة دوارة - مالئمة لساق

بنیة بسیطة وصلبة، ومع ذلك توفر أداء قوي.
• خیاران للتشغیل – طرق مع دوران ودوران فقط. 

• سرعة متغیرة + دوران عكسي. 

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مقیاس عمق، مقبض (ال یأتي مع األداة اي لقمة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

710 وات 
الخرسانة: 20 مم (4/3 بوصة)
الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 

الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)
0 - 4050 طرقة في الدقیقة
0 - 1050 دورة في الدقیقة

86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

352 مم (13-8/7 بوصة) 
2,3 كغ (5,1 رطل) 
4,0 متر (13,1 قدم)

419 SDS-PLUS 20 مم (4/3 بوصة) - مالئمة لساق HR2020

مطرقة دوارة

• تقنیة منع االھتزاز (AVT) ألفضل اھتزاز منخفض في فئتھا 
• إن تقنیة منع االھتزاز المدمجة في ھذه األداة ھي آلیتنا الفریدة من نوعھا التي تم تطویرھا 

خصیصاً من أجل المطارق الدوارة الصغیرة 
• جسم مضغوط مع وزن أقل

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

مطرقة دوارة 18 ملیمتر ھي األولى في فئتھا المجھزة بتقنیة منع االھتزاز 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة:
طاقة الطرق

السعة

عدد الضربات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

470 وات 
1,4 جول 

الخرسانة: 18 مم 
لقمة قلب أجوف: 35 مم / 

لقمة قلب أجوف ماسي (النوع الجاف): 65 مم 
الفوالذ: 13 مم / الخشب: 24 مم 

4800 - 0
2100 - 0

87 دیسیبل (أ) 
98 دیسیبل (أ) 

حفر بالطرق في الخرسانة: 7,5 متر/ ثانیة مربعة 
285×75×208 مم 

2,0 - 2,5 كغ 
2,5 متر

459 SDS-PLUS 18 مم (16/11 بوصة) - مالئمة لساق HR1841F

مطرقة دوارة

1,4
جول

2,2
جول

1,7
جول

أداء ممتاز في الحفر

النابض المخمد 

نابض مخمد

ھیكل ماص لالھتزاز

قوة رد الفعل 

یتم تقلیل مستوى االھتزاز بشكل أكبر 
عن طریق فصل قسم امساك الماكینة 

تماما عن قسم االھتزاز.

یمتص قوة رد الفعل

عدد الضربات 
0 - 4800 في الدقیقة

السرعة دون حمل
2100 - 0
في دقیقة واحدة 

أو أقل
في دقیقة واحدة 

أو أقل

شوط 
المكبس + +

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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SDS-PLUS 24 مم (15/16 بوصة) - مالئمة لساق HR2475

مطرقة متعددة األغراض

متانة عالیة في األجزاء المیكانیكیة والمحركات والفرشاة الكربونیة.

المواصفات:-

• ثالث خیارات للتشغیل - طرق، طرق مع دوران، دوران فقط.
• مقبض مریح على شكل D مع قبضة ناعمة بالمطاط یوفر المزید من الراحة والتحكم بشكل أفضل 

مع تقلیل التعب واأللم في الید.
• قابض لقمة منزلق بلمسة واحدة إلجراء تغییر اللقمة بسھولة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

780 وات 
الخرسانة: 24 مم (16/15 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4500 طرقة في الدقیقة
0 - 1100 دورة في الدقیقة

89 دیسیبل (أ) 
100 دیسیبل (أ) 

النقش: 10,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 15,5 متر/ ثانیة مربعة 
الحفر: 3 متر/ ثانیة مربعة 

429×84×158 مم (16-8/7 بوصة × 3-16/5 بوصة × 6-4/1 بوصة)
3,0 كغ (6,6 رطل)
4,0 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

419

2,7
جول

• وظیفة عكس الدوران على حامل الفرشاة. 
• مفتاح بزناد كبیر. 

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

خیاران للتشغیل: طرق مع دوران، ودوران فقط. 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

800 وات 
الخرسانة: 26 مم (1 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4600 طرقة في الدقیقة
0 - 1200 دورة في الدقیقة

91 دیسیبل (أ) 
102 دیسیبل (أ) 

الحفر بالطرق: 15,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة
361×77×209 مم (14-4/1 بوصة × 3 بوصة × 8-4/1 بوصة) 

2,8 كغ (6,2 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

325  SDS-PLUS 26 مم (1) بوصة - مالئمة لساق HR2600

مطرقة دوارة

2,9
جول

• ثالث خیارات للتشغیل - طرق، طرق مع دوران، دوران.
• تذبذب أقل للقمة. 

• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل تغییر اللقمة بسھولة. 
• ذراع لتغییر وضع التشغیل موجود في الجزء السفلي من مبیت التروس لتقلیل احتمال الكسر. 

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

مقبض سھل اإلمساك بھ مصمم ھندسیا لتوفیر أقصى قوة دفع.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

800 وات 
الخرسانة: 26 مم (1 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4600 طرقة في الدقیقة
0 - 1200 دورة في الدقیقة

91 دیسیبل (أ) 
102 دیسیبل (أ) 

الحفر بالطرق: 15,5 متر/ ثانیة مربعة / النقش: 9,5 متر/ ثانیة مربعة
الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

361×77×209 مم (14-4/1 بوصة × 3 بوصة × 8-4/1 بوصة) 
2,8 كغ (6,2 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

325 SDS-PLUS 26 مم (1 بوصة) - مالئمة لساق HR2630

مطرقة متعددة األغراض

2,9
جول

تتمیز بوجود نازع غبار مما یضمن عمل نظیف.
• مروحة كبیرة تعطي قدرة عالیة على استخالص الغبار.

• فوھة على شكل كوع تمنع تدلي الخرطوم مما یقلل من إمكانیة كسر الخرطوم. 
• مثالیة لالستخدام على األسقف.

• مالئة لألعمال المنزلیة لتجنب الغبار.
• ثالث خیارات متنوعة للتشغیل: دوران فقط، طرق مع دوران، وطرق فقط.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

780 وات 
الخرسانة (بلقمة ذات اسنان كربید التنجستن): 24 مم (16/15 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4500 طرقة في الدقیقة
0 - 1000 دورة في الدقیقة

87 دیسیبل (أ) 
98 دیسیبل (أ) 

النقش: 9,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 13,5 متر/ ثانیة مربعة 
الحفر: 7,5 متر/ ثانیة مربعة 

407×120×220 مم (16 بوصة × 4-4/3 بوصة × 8-4/3 بوصة) 
3,2 كغ (6,9 رطل) 
4,0 متر (13,1 قدم) 

SDS-PLUS Shank 24 مم (15/16 بوصة) - مالئمة لساق HR2432

مطرقة متعددة األغراض

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، غطاء، كیس غبار (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

419

2,2
جول

مع نازع غبار

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

ثقب الخرسانة / تھدیم | 176



ثالث خیارات للتشغیل - طرق، طرق مع دوران، دوران فقط.
• وظیفة عكس الدوران على حامل الفرشاة

• مفتاح بزناد كبیر

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
االھتزاز 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

800 وات 
الخرسانة: 26 مم (1 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (4/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4600 طرقة في الدقیقة
0 - 1200 دورة في الدقیقة

90 دیسیبل (أ) 
101 دیسیبل (أ) 

361×77×202 مم (14-4/1 بوصة × 3 بوصة × 8 بوصة)
11,5 متر/ ثانیة مربعة 

2,8 كغ (6,2 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

325 SDS-PLUS 26 مم (1 بوصة) - مالئمة لساق HR2611F

مطرقة متعددة األغراض

2,9
جول

التجھیزات المعیاریة: قابض لقمة سریع التغییر، قبضة جانبیة، مقیاس عمق 
(ال یأتي مع األداة أي لقمة)

SDS-PLUS 26 مم (1 بوصة) - مالئمة لساق HR2611FT

مطرقة متعددة األغراض

ثالث خیارات للتشغیل - طرق، طرق مع دوران، دوران فقط

المواصفات:-

• وظیفة عكس الدوران على حامل الفرشاة.
• مفتاح بزناد كبیر.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

800 وات 
الخرسانة: 26 مم (1 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (4/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4600 طرقة في الدقیقة
0 - 1200 دورة في الدقیقة

90 دیسیبل (أ) 
101 دیسیبل (أ) 

11,5 متر/ ثانیة مربعة 
361×77×202 مم (14-4/1 بوصة × 3 بوصة × 8 بوصة) 

2,8 كغ (6,2 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

325

2,9
جول

مقبض سھل اإلمساك بھ مصمم ھندسیا لتوفیر أقصى قوة دفع
• ثالث خیارات للتشغیل - طرق، طرق مع دوران، دوران.

• تذبذب أقل للقمة. 
• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل تغییر اللقمة بسھولة. 

• ذراع لتغییر وضع التشغیل موجود في الجزء السفلي من مبیت التروس لتقلیل احتمال الكسر. 
• قابض لقمة سریع التغییر من SDS-plus إلى قابض ذو ثالثة فكوك في ثانیة واحدة بكل ما 

  للكلمة من معنى

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

800 وات 
الخرسانة: 26 مم (1 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4600 طرقة في الدقیقة
0 - 1200 دورة في الدقیقة

91 دیسیبل (أ) 
102 دیسیبل (أ) 

الحفر بالطرق: 15 متر/ ثانیة مربعة / النقش: 9,5 متر/ ثانیة مربعة
الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

385×77×209 مم (15-8/1 بوصة × 3 بوصة × 8-4/1 بوصة)
3,0 كغ (6,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

SDS-PLUS 26 مم (1 بوصة) - مالئمة لساق HR2630T

مطرقة متعددة األغراض

التجھیزات المعیاریة: قابض لقمة سریع التغییر، قبضة جانبیة، مقیاس عمق 
(ال یأتي مع األداة أي لقمة)

325

2,9
جول

مقبض سھل اإلمساك بھ مصمم ھندسیا لتوفیر أقصى قوة دفع.
• ثالث خیارات للتشغیل - طرق، طرق مع دوران، دوران.

• تذبذب أقل للقمة. 
• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل تغییر اللقمة بسھولة. 

• ذراع لتغییر وضع التشغیل موجود في الجزء السفلي من مبیت التروس لتقلیل احتمال الكسر. 
• تتمیز ھذه األداة بضوء LED مدمج من أجل إنارة منطقة العمل.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

800 وات 
الخرسانة: 26 مم (1 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4600 طرقة في الدقیقة
0 - 1200 دورة في الدقیقة

90 دیسیبل (أ) 
101 دیسیبل (أ) 

الحفر بالطرق: 12 متر/ ثانیة مربعة
النقش: 9 متر/ ثانیة مربعة / الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

361×77×209 مم (14-4/1 بوصة × 3 بوصة × 8-4/1 بوصة)
2,9 كغ (6,4 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

325 SDS-PLUS 26 مم (1 بوصة) - مالئمة لساق HR2631F

مطرقة متعددة األغراض

2,9
جول

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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الجلخ
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في الدقیقة

 SDS-PLUS 26 مم (1 بوصة) - مالئمة لساق HR2661

مطرقة متعددة األغراض مع نظام ذاتي لتجمیع الغبار

مطرقة متعددة األغراض 26 مم بمقبض على شكل حرف D مزودة بتقنیة منع 
.SDS-PLUS تعمل بلقم ،HEPA االھتزاز ونظام تجمیع الغبار بشكل ذاتي نوع

المواصفات:-

• فلتر HEPA یزیل جزیئات الغبار بمعدل كفاءة یصل إلى %99,75.
• منفذ تجمیع الغبار على موجھ تلسكوبي مع نطاق انزالق 190 مم.

• وصلة محكمة بین علبة الغبار وقسم تجمیع الغبار لتحقیق أقل تسرب للغبار. 
• علبة غبار شفافة تتیح سھولة التحقق من كمیة الغبار المجمعة.

• إمكانیة إزالة علبة الغبار بسھولة للتخلص من الغبار وتنظیفھ بسھولة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

800 وات 
2,9 جول

الخرسانة: 26 مم / لقمة قلب مجوف: 68 مم 
لقم قلب ماسي (النوع الجاف): 80 مم 

الفوالذ: 13 مم / الخشب: 32 مم 
0 - 4500 طرقة في الدقیقة
0 - 1100 دورة في الدقیقة

90 دیسیبل (أ) 
101 دیسیبل (أ) 

الحفر بالطرق في الخرسانة: 9,5 متر/ ثانیة مربعة
666×89×228 مم 

4,4 كغ 
2,5 متر

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق، غطاء إحكام (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

419

2,9
جول

التجھیزات المعیاریة: قابض لقمة سریع التغییر، قبضة جانبیة، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

 SDS-PLUS 26 مم (1 بوصة) - مالئمة لساق HR2631FT

مطرقة متعددة األغراض

ثالث خیارات للتشغیل - طرق، طرق مع دوران، دوران فقط. 

المواصفات:-

• تذبذب أقل للقمة.
• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل تغییر اللقمة بسھولة.

• ذراع لتغییر وضع التشغیل موجود في الجزء السفلي من مبیت التروس لتقلیل احتمال الكسر.
• تتمیز ھذه األداة بضوء LED مدمج من أجل إنارة منطقة العمل.

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

800 وات 
الخرسانة: 26 مم (1 بوصة)

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة)

0 - 4600 طرقة في الدقیقة
0 - 1200 دورة في الدقیقة

90 دیسیبل (أ) 
101 دیسیبل (أ) 

الحفر بالطرق: 12 متر/ ثانیة مربعة
النقش: 9 متر/ ثانیة مربعة / الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

361×77×209 مم (14-4/1 بوصة × 3 بوصة × 8-4/1 بوصة) 
2,9 كغ (6,4 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

325

2,9
جول

ییر
ع التغ

قابض لقمة سری

نظــام ذاتي لتجمیع الغبار

یزیل جزیئات الغبار بمعدل كفاءة یصل إلى 
99,75% من الھواء الذي یمر خاللھ.

فلتر

فلتر

عالي 

منخفضعدد الثقوب المحفورة

27 جول

قطر لقمة الحفر: 10,5 مم،
عمق الحفر: 60 مم،

یحافظ على كفاءة عالیة في جمع الغبار

أداء عالي لوظیفة جمع 
الغبار من أجل االستخدامات 

في واألماكن المرتفعة

65
مم

سرعة دوران 
عالیة

مروحة كبیرة توفر قدرة عالیة لنزع 
الغبار بشكل ال یصدق

20900

 معدل جمع الغبار لالستخدامات في 
األماكن المرتفعة

وصلة محكمة
بین علبة الغبار وقسم تجمیع 

 الغبار لتحقیق أقل تسرب للغبار
سھولة التخلص من الغبار 
وسھولة تنظیف علبة الغبار
• من السھل فتح / إغالق غطاء علبة الغبار 

بحركة واحدة لمفتاح القفل 
• فتحة واسعة لعلبة الغبار

علبة غبار شفافة تسمح بإمكانیة التحقق 
من كمیة الغبار التي تم تجمیعھا

علبة غبار

SDS-PLUS 26 مم - المالئم لساق HR2661 للنموذج

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مجھزة بفلتر 
HEPA

مواد االختبار: الخرسانة مع قوة ضغط 
بمقدار 40 نیوتن/ ملیمتر مربع



SDS-PLUS 28 مم (8-8/1 بوصة) - مالئمة لساق HR2800

مطرقة دوارة

خیاران للتشغیل: طرق مع دوران، ودوران فقط.

المواصفات:-

• األعلى كفاءة في فئتھا من حیث الحفر والتكسیر.
.L مبیت محرك مدمج على شكل حرف •

• قابض لقمة منزلق بلمسة واحدة یمّكن من تغییر اللقمة بسھولة.
• مقبض مصمم ھندسیا مع قبضة مطاطیة یوفر مزیدا من التحكم والراحة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

800 وات 
الخرسانة (بلقم ذات اسنان كربید التنجستن): 28 مم (1-8/1 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة) 

0 - 4500 طرقة في الدقیقة
0 - 1100 دورة في الدقیقة

89 دیسیبل (أ) 
100 دیسیبل (أ) 

الحفر بالطرق: 20 متر/ ثانیة مربعة / الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 
314×89×225 مم (12-8/3 بوصة × 3-2/1 بوصة × 8-8/7 بوصة) 

3,2 كغ (7,1 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

325

SDS-PLUS 32 مم (1-4/1 بوصة) - مالئمة لساق HR3200C

 مطرقة متعددة األغراض

HR3000C تم تطویرھا لتكون خلفاً للنموذج

المواصفات:-

• ذراع تحكم واحد بسیط لتغییر وضعیة تشغیل األداة. 
• قابض لقمة منزلق بلمسة واحدو من أجل تغییر اللقمة بسھولة. 

• قابلیة إصالح عالیة - مع آلیة مبسطة لتوصیل االسالك وحامل اللقمة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

850 وات 
الخرسانة (بلقم ذات اسنان كربید التنجستن): 32 مم (1-4/1 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة) 
1650 - 3300 طرقة في الدقیقة

315 - 630 دورة في الدقیقة
89 دیسیبل (أ) 

100 دیسیبل (أ) 
الحفر بالطرق: 18 متر/ ثانیة مربعة / النقش: 12,5 متر/ ثانیة مربعة

الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 
398×108×239 مم (15-8/5 بوصة × 4-4/1 بوصة × 9-8/3 بوصة) 

4,8 كغ (10,5 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي، مقیاس عمق، تشحیم لقمة، حقیبة حمل بالستیكیة، قماش تنظیف 
(ال یأتي مع األداة أي لقمة)

350

5,5
جول

2,9
جول

SDS-PLUS 28 مم (8-8/1 بوصة) - مالئمة لساق HR2810

 مطرقة متعددة األغراض 

ثالث خیارات للتشغیل: طرق، طرق مع دوران، دوران فقط.

المواصفات:-

• األعلى كفاءة في فئتھا من حیث الحفر والتكسیر.
.L مبیت محرك مدمج على شكل حرف •

• قابض لقمة منزلق بلمسة واحدة یمّكن من تغییر اللقمة بسھولة.
• مقبض مصمم ھندسیا مع قبضة مطاطیة یوفر مزیدا من التحكم والراحة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

800 وات 
الخرسانة (بلقم ذات أسنان كربید التنجستن): 28 مم (1-8/1 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة) 
الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة) 

0 - 4500 طرقة في الدقیقة
0 - 1100 دورة في الدقیقة

89 دیسیبل (أ) 
100 دیسیبل (أ) 

النقش: 15,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 20 متر/ ثانیة مربعة 
الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

314×89×225 مم (12-8/3 بوصة × 3-2/1 بوصة × 8-8/7 بوصة) 
3,2 كغ (7,1 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

325

2,9
جول

• ذراع تحكم واحد بسیط لتغییر وضعیة تشغیل األداة. 
• قابض لقمة منزلق بلمسة واحدو من أجل تغییر اللقمة بسھولة. 

• قابلیة إصالح عالیة - مع آلیة مبسطة لتوصیل االسالك وحامل اللقمة. 

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي، مقیاس عمق، تشحیم لقمة، حقیبة حمل بالستیكیة، قماش تنظیف 
(ال یأتي مع األداة أي لقمة)

تتمیز ھذه األداة بمستوى اھتزاز منخفض وتصمیم خفیف الوزن لتحقیق 
كفاءة مثالیة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

850 وات 
الخرسانة (بلقم ذات اسنان كربید التنجستن): 32 مم (1-4/1 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة)، الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة) 
الخرسانة (بلقم ذات قلب مجوف): 90 مم (3-2/1 بوصة) 

1650 - 3300 طرقة في الدقیقة
315 - 630 دورة في الدقیقة

89 دیسیبل (أ) 
100 دیسیبل (أ) 

الحفر بالطرق: 10 متر/ ثانیة مربعة، النقش: 7,5 متر/ ثانیة مربعة
الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

398×114×239 مم (15-8/5 بوصة × 4-2/1 بوصة × 9-8/3 بوصة) 
5,2 كغ (11,4 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

350 SDS-PLUS 32 مم (1-4/1 بوصة) - مالئمة لساق HR3210C

مطرقة متعددة األغراض 

5,5
جول

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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• تصمیم مدمج وخفیف الوزن.
• ال تقوم بالطرق في حالة السكون.

• مقبض مصمم ھندسیا مع قبضة مطاطیة یوفر مزیدا من التحكم والراحة.
• فرشاة كربونیة ذاتیة القطع.

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي، مقیاس عمق (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

كفاءة عالیة في العمل.

المواصفات:-
االستطاعة التقدیریة المستمرة: 

السعة 
عدد الطرقات في الدقیقة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1010 وات 
الخرسانة (بلقم ذات قلب مجوف): 105 مم (4-8/1 بوصة) 

3100 طرقة في الدقیقة
760 دورة في الدقیقة

91 دیسیبل (أ) 
102 دیسیبل (أ) 

النقش: 12,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 19,5 متر/ ثانیة مربعة 
374×100×243 مم (14-4/3 بوصة × 3-16/15 بوصة × 9-16/9 بوصة) 

5,8 كغ (12,8 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم)

350 HR3530 35 مم (1-8/3 بوصة) - مالئمة لساق سداسیة

مطرقة دوارة

تضمن تقنیة منع االھتزاز توفیر أداء باھتزاز منخفض للغایة.
• یوفر المقبض الماص لالھتزاز راحة أثناء العمل. 

• ضوء LED مع وظیفة اإلضاءة في وقت الغروب. 
• ذراع تغییر موضوع على الجزء العلوي من الماكینة لتقلیل احتمالیة حدوث الكسر 

حتى عند إلقاء الماكینة لالستراحة. 
• سرعة ثابتة ومیزة بدء العمل الناعم عن طریق التحكم الكھربائي.

• مؤشر ضوء LED یشیر إلى الوقت الذي یجب فیھ استبدال الفرشاة الكربونیة.

المواصفات:-
االستطاعة التقدیریة المستمرة: 

السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

850 وات 
الخرسانة (بلقم ذات اسنان كربید التنجستن): 35 مم (1-8/3 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة)، الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة) 
الخرسانة (بلقم ذات قلب مجوف): 90 مم (3-4/1 بوصة) 

1650 - 3300 طرقة في الدقیقة
315 - 630 دورة في الدقیقة

91 دیسیبل (أ) 
102 دیسیبل (أ) 

النقش: 9 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 11 متر/ ثانیة مربعة، 
الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

439×114×239 مم (17-4/1 بوصة × 4-2/1 بوصة × 9-8/3 بوصة) 
5,6 كغ (12,3 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

SDS-PLUS 35 مم (1-8/3 بوصة) - مالئمة لساق HR3541FC

مطرقة متعددة األغراض

أداء عالي یتمیز بكفاءة عالیة في العمل وبشكل خاص في الحفر بواسطة 
لقم ذات قطر كبیر.

• ذراع تغییر موضوع على الجزء العلوي من الماكینة لتقلیل احتمالیة حدوث الكسر حتى 
عند إلقاء الماكینة لالستراحة. 

• قابض لقمة منزلق بلمسة واحدة من أجل تغییر اللقمة بسھولة. 
• سرعة ثابتة ومیزة بدء العمل الناعم عن طریق التحكم الكھربائي.

• مؤشر ضوء LED یشیر إلى الوقت الذي یجب فیھ استبدال الفرشاة الكربونیة.
• تم تزوید ھذه األداة بمصباح ضوء LED كمصباح إرشادي.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مقیاس عمق، مقبض جانبي (بشكل قضیب) تشحیم لقمة (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

التجھیزات المعیاریة: مقیاس عمق، مقبض جانبي (بشكل قضیب) تشحیم لقمة (ال یأتي مع األداة أي لقمة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

850 وات 
الخرسانة (بلقم ذات اسنان كربید التنجستن): 35 مم (1-8/3 بوصة) 

الفوالذ: 13 مم (2/1 بوصة)، الخشب: 32 مم (1-4/1 بوصة) 
الخرسانة (بلقم ذات قلب مجوف): 90 مم (3-2/1 بوصة) 

1650 - 3300 طرقة في الدقیقة
315 - 630 دورة في الدقیقة

93 دیسیبل (أ) 
104 دیسیبل (أ) 

النقش: 12,5 متر / ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 18 متر / ثانیة مربعة، 
الحفر: 2,5 متر/ ثانیة مربعة 

439×108×239 مم (17-4/1 بوصة × 4-2/1 بوصة × 9-8/3 بوصة) 
5,2 كغ (11,4 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم)

350

350

 SDS-MAX 35 مم (1-8/3 بوصة) - مالئمة لساق HR3540C

مطرقة متعددة األغراض

6,2
جول

6,3
جول

6,3
جول

تثقیبتكسیر

SDS-MAX 40 مم (1-16/9 بوصة) - مالئمة لساق HR4002

مطرقة دوارة

كفاءة عالیة بسرعة عالیة.

المواصفات:-

• قابض للحد من عزم الدوران.
• ھیكل من األلمنیوم یوفر جودة وصالبة عالیة. 

• خیاران للتشغیل - طرق مع دوران، ودوران فقط. 
• مقبض مصمم ھندسیا مع قبضة مطاطیة یوفر مزیدا من التحكم والراحة.

• قابض لقمة منزلق بلمسة واحدة یتیح تغییر اللقمة بسھولة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة: 
السعة 

عدد الطرقات في الدقیقة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1050 وات 
الخرسانة (بلقم ذات أسنان كربید التنجستن): 40 مم (1-16/9 بوصة)

الخرسانة (بلقم ذات قلب مجوف): 105 مم (4-8/1 بوصة) 
2500 طرقة في الدقیقة

680 دورة في الدقیقة
92 دیسیبل (أ) 

103 دیسیبل (أ) 
النقش: 10,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 17,5 متر/ ثانیة مربعة 
458×114×256 مم (18 بوصة × 4-2/1 بوصة × 10-8/1 بوصة) 

6,6 كغ (14,6 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي، مقیاس عمق، تشحیم لقمة (ال یأتي مع األداة أي لقمة).

350

6,2
جول

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التجھیزات المعیاریة: مقیاس عمق، مجموعة قبضة، تشحیم لقمة (ال تأتي األداة مع لقمة)

 SDS-MAX 40 مم (1-16/9 بوصة) - مالئمة لساق HR4001C

مطرقة دوارة

األداة األكثر قوة وفاعلیة بین النماذج األخرى من مطارق ماكیتا.

المواصفات:-

• الوصول غلى الطرقة األكثر كفاءة مع األداء القوي المرغوب.
• تعطي میزة المفتاح القابل للتحدید اختیار مفتاح الزناد من أجل الحفر ومفتاح التشغیل المنزلق 

الخاص بالھدم لساعات طویلة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1100 وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستین): 40 مم (1-16/9 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب مجوف): 105 مم (4-8/1 بوصة) 
 2750 - 1350

480 - 235
90 دیسبل (أ) 

101 دیسبل (أ) 
النقش: 10,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 12,5 متر/ ثانیة مربعة

468×106×261 مم (18-2/1 بوصة × 4-16/3 بوصة × 10-4/1 بوصة)
5,9 كغ (13,0 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

350

9,5
جول

المواصفات:-
االستطاعة التقدیریة المستمرة

السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1100 وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستین): 40 مم (1-16/9 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب مجوف): 105 مم (4-8/1 بوصة) 
 2900 - 1450

 500 - 250
92 دیسبل (أ) 

103 دیسبل (أ) 
النقش: 4,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 5 متر/ ثانیة مربعة

479×112×263 مم (18-16/11 بوصة × 4-8/3 بوصة × 10-8/3 بوصة
6,8 كغ (15,1 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

كفاءة عالیة وأدنى مستوى من االھتزاز بشكل ال مثیل لھ 

قوة رد الفعل التي تسببھا لقمة الحفر في 
لحظة الطرق.

بمستوى اھتزاز منخفض جدا. كما یسمح تصمیم األداة 
مع جوانب جسمھا بتحقیق أفضل تعامل مع اآللة.

ھي آلیة جدیدة لتقنیة منع االھتزاز مطورة عن آلیة ”المقبض الماص لالھتزاز“ الحالیة.

التجھیزات المعیاریة: مقیاس عمق، مقبض جانبي، شحم لقمة (ال تأتي األداة مع لقمة)

SDS-MAX 40 مم (1-16/9 بوصة) - مالئمة لساق HR4013C

مطرقة دوارة

350

11,4
جول

راحة كبیرة مع أدنى مستوى من الشعور باالھتزاز

آلیة متقدمة
للتحكم باالھتزاز

ھیكل ماص لالھتزاز

یضمن ماص االھتزاز المرن الفعال تشغیل األداة 

یقوم نابض تخمید االھتزاز بامتصاص 

یتم تقلیل مستوى االھتزاز أیضا 
بالفصل الكامل لقسم حامل اآللة 
عن قسم المحرك/ ناقل الحركة

• وظیفة التشغیل الناعم بدون تحمیل تقلل بشكل تلقائي من سرعة المحرك خالل الدوران البطيء 
لتثبیط اھتزاز جسم اآللة.

• مفتاحین جدیدین للتشغیل واإلیقاف ON/OFF مع قابلیة التبدیل في وضع الطرق.
• نظام تشغیل سھل من خالل ذراع التغییر.

التجھیزات المعیاریة: مقیاس عمق، مقبض جانبي، تشحیم لقمة (ال یأتي مع األداة اي لقمة)

SDS-MAX 40 مم (1-16/9 بوصة) - مالئمة لساق HR4003C

مطرقة دوارة

األداة األعلى قدرة وكفاءة في فئتھا 

المواصفات:-

• مفتاحي إیقاف وتشغیل ON/ OFF جدیدین للتحویل إلى وضعیة الطرق.
• سھولة في التحویل إلى وضعیة التشغیل من خالل ذراع التغییر.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون وجود حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1100 وات
الخرسانة (بلقمة ذات رأس من كربید التنجستن): 40 مم (1-16/9 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة ذات قلب مجوف): 105 مم (4-8/1 بوصة) 
 2900 - 1450

 500 - 250
92 دیسبل (أ) 

103 دیسبل (أ) 
النقش: 9 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 10 متر/ ثانیة مربعة

479×106×263 مم (18-16/11 بوصة × 4-16/3 بوصة × 10-8/3 بوصة
6,2 كغ (13,8 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

350

11,4
جول

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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• خیاران للتشغیل - طرق وطرق مع الدوران.
• تقنیة منع االھتزاز - ماص اھتزاز فعال ونشط یضمن أدنى مستوى لالھتزاز.

• قابض لقمة یعمل بلمسة واحدة یسمح بسھولة تغییر اللقمة.
• مقبض ذو تصمیم مریح مع قبضة مطاطیة یوفر مزید من التحكم والراحة.

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة على شكل حرف D، قبضة جانبیة، مقیاس عمق، شحم لقمة 
(ال تأتي األداة مع لقمة)

أداء عالي واھتزاز منخفض (مع قبضة تمتص االھتزاز)

المواصفات:-
االستطاعة التقدیریة المستمرة

السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1350 وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستین): 45 مم (1-4/3 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب مجوف): 125 مم (5 بوصة) 
 2750 - 1250

 280 - 130
94 دیسبل (أ) 

105 دیسبل (أ) 
التثقیب بالطرق: 7,5 متر/ ثانیة مربعة / النقش: 7,5 متر/ ثانیة مربعة

458×136×288 مم (18 بوصة × 5-8/3 بوصة × 11-8/3 بوصة)
8,5 كغ (18,7 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

175  SDS-MAX 45 مم (1-4/3 بوصة) - مالئمة لساق HR4511C

مطرقة دوارة

• خیاران للتشغیل - الطرق والطرق مع الدوران. 
• االختیار بین مفتاحین للتشغیل واإلیقاف ON/OFF على وضعیة الھدم.

• قابض لقمة ینزلق بلمسة واحدة مما یسمح بتغییر اللقمة بسھولة.
• مقبض ذو تصمیم مریح مع قبضة مطاطیة توفر مزید من التحكم والراحة.

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة على شكل حرف D، قبضة جانبیة، مقیاس عمق، شحم لقمة 
(ال تأتي األداة مع لقمة)

متانة وأداء عالي.

المواصفات:-
االستطاعة التقدیریة المستمرة

السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1350وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستین): 45 مم (1-4/3 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب): 125 مم (5 بوصة) 
 2750 - 1250

280 - 130
94 دیسبل (أ) 

105 دیسبل (أ) 
النقش: 16 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 12,5 متر/ ثانیة مربعة

458×121×288 مم (18 بوصة × 4-4/3 بوصة × 11-8/3 بوصة)
8,2 كغ (18,1 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

175  SDS-MAX 45 مم (1-4/3 بوصة) - مالئمة لساق HR4501C

مطرقة دوارة

12,5
جول

12,5
جول

HR4030C 40 مم (1-16/9 بوصة) - مالئمة لساق سداسیة

مطرقة دوارة

مع میزات التحكم االلكتروني والتصمیم المضغوط یصبح تنفیذ األعمال القاسیة أسھل. 
(من النوع ذو الساق السداسیة)

المواصفات:-

• ال یقوم بالطرق عندما یكون عزم الدوران بطيء (عندما ال یوجد تحمیل).
• عندما تصطدم لقمة الثقب بالخرسانة المسلحة فإن محدد عزم الدوران یعمل على إیقاف اآللة. 

• ھیكل من األلمنیوم یعطي جودة عالیة باإلضافة إلى الصالبة.
• فرشاة من الكربون ذاتیة الفصل.

• قرص تحكم الكتروني بالسرعة المتغیرة یسمح باختیار السرعة المناسبة للعمل.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1100 وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستین): 40 مم (1-16/9 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب مجوف): 118 مم (4-8/5 بوصة) 
 2600 - 1300

 460 - 230
92 دیسبل (أ) 

103 دیسبل (أ) 
9 متر/ ثانیة مربعة 

413×107×247 مم (16-4/1بوصة × 4-4/1 بوصة × 9-4/3 بوصة)
6,9 كغ (15,2 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: مقیاس عمق، قبضة جانبیة (ال تأتي األداة مع لقمة)

350

9,2
جول

تثقیبتكسیر

 SDS-MAX 40 مم (1-16/9 بوصة) - مالئمة لساق HR4011C

مطرقة دوارة

األداة األكثر قدرة وكفاءة في ھذه الفئة نموذج مریح جدا ومنخفض االھتزاز.

المواصفات:-

• تقنیة منع االھتزاز؛ حیث یساعد ماص االھتزاز المرن الفعال والقبضة الماصة لالھتزاز 
على تقلیل االھتزاز وإعطاؤك شعوراً كبیراً بالراحة أثناء العمل. 

• ینصح بھ من أجل السیطرة على االھتزاز الذي یتعرض لھ الجسم.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1100 وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستین): 40 مم (1-16/9 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب): 105 مم (4-8/1 بوصة) 
 2750 - 1350

 480 - 235
90 دیسبل (أ) 

101 دیسبل (أ)
النقش: 6,5 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 7,5 متر/ ثانیة مربعة

468×116×261 مم (18-2/1 بوصة × 4-16/9 بوصة × 10-4/1 بوصة)
6,7 كغ (14,8 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: مقیاس عمق، مجموعة قبضة، شحم لقمة (ال تأتي األداة مع لقمة)

350

9,5
جول

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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المواصفات:-
االستطاعة التقدیریة المستمرة

السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1510 وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستین): 52 مم (2 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب مجوف): 160 مم (6-16/5 بوصة) 
 2250 - 1100

 310 - 150
98 دیسبل (أ) 

109 دیسبل (أ) 
النقش: 8 متر/ ثانیة مربعة / الحفر بالطرق: 9 متر/ ثانیة مربعة

599×140×287 مم (23-2/1 بوصة × 5-2/1 بوصة × 11-4/1 بوصة)
11,9 كغ (26,2 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

كفاءة عالیة ومستوى اھتزاز منخفض ال مثیل لھ.
• خیاران للتشغیل – طرق وطرق مع الدوران

• مقبض ذو تصمیم مریح مع قبضة مطاطیة یوفر مزید من التحكم والراحة.
• االختیار بین مفتاحین للتشغیل واإلیقاف ON/OFF على وضع الھدم.

• قابض لقمة یعمل بلمسة واحدة یسمح بسھولة تغییر اللقمة.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة على شكل حرف D، قبضة جانبیة، مقیاس عمق، شحم لقمة 
(ال تأتي األداة مع لقمة)

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة على شكل حرف D، قبضة جانبیة، مقیاس عمق، شحم لقمة

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1510وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستین): 52 مم (2 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب مجوف): 160 مم (6-5/ 16 بوصة) 
 2250 - 1100

 150 - 130
99 دیسبل (أ) 

110 دیسبل (أ) 
النقش: 10,5 متر/ ثانیة مربعة / التثقیب بالطرق: 17 متر/ ثانیة مربعة

599 × 134× 287 مم (23-1/ 2بوصة × 5-1/ 4 بوصة × 11-1/ 4 بوصة)
10,9 كغ (24,1 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

175  SDS-MAX 52 مم (2-6/1 بوصة) - مالئمة لساق HR5202C

مطرقة دوارة

21
جول

 SDS-MAX 52 مم (2-6/1 بوصة) - مالئمة لساق HR5212C

مطرقة دوارة

175

21
جول

أداء عالي واھتزاز منخفض. (مع قبضة تمتص االھتزاز)
• خیاران للتشغیل - طرق وطرق مع الدوران.

• تقنیة منع االھتزاز - ماص اھتزاز فعال ونشط یضمن أدنى مستوى لالھتزاز.
• مقبض ذو تصمیم مریح مع قبضة مطاطیة یوفر مزیداً من التحكم والراحة.

• قابض لقمة بلمسة واحدة یسمح بسھولة تغییر اللقمة.

المواصفات:-
االستطاعة التقدیریة المستمرة

السعة

عدد الطرقات في الدقیقة
السرعة بدون تحمیل

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

 1500 وات
الخرسانة (باستخدام لقمة ذات طرف من كربید التنجستن): 52 مم (2 بوصة) 

الخرسانة (باستخدام لقمة قلب مجوف): 160 مم (6-1/ 4 بوصة) 
1075 - 2150 طرقة في الدقیقة

130 - 260 دورة في الدقیقة
100 دیسبل (أ) 
111 دیسبل (أ) 

النقش: 12 متر/ ثانیة مربعة / التثقیب بالطرق: 17 متر/ ثانیة مربعة
599×149×287 مم (23-2/1 بوصة × 5-8/7 بوصة × 11-4/1 بوصة)

12,2 كغ (26,9 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

 SDS-MAX 52 مم (2-6/1 بوصة) - مالئمة لساق HR5211C

مطرقة دوارة

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي على شكل حرف D، قبضة جانبیة، مقیاس عمق، تشحیم لقمة 
(ال تأتي األداة مع لقمة)

175

20
جول

كفاءة عالیة وأدنى مستوى من االھتزاز بشكل ال مثیل لھ 

قوة رد الفعل التي تسببھا لقمة الحفر في 
لحظة الطرق.

بمستوى اھتزاز منخفض جدا. كما یسمح تصمیم األداة 
مع جوانب جسمھا بتحقیق أفضل تعامل مع اآللة.

ھي آلیة جدیدة لتقنیة منع االھتزاز مطورة عن آلیة ”المقبض الماص لالھتزاز“ الحالیة.

راحة كبیرة مع أدنى مستوى من الشعور باالھتزاز

آلیة متقدمة
للتحكم باالھتزاز

ھیكل ماص لالھتزاز

یضمن ماص االھتزاز المرن الفعال تشغیل األداة 

یقوم نابض تخمید االھتزاز بامتصاص 

یتم تقلیل مستوى االھتزاز أیضا 
بالفصل الكامل لقسم حامل اآللة 
عن قسم المحرك/ ناقل الحركة

• وظیفة التشغیل الناعم بدون تحمیل تقلل بشكل تلقائي من سرعة المحرك خالل الدوران البطيء 
لتثبیط اھتزاز جسم اآللة.

• مفتاحین جدیدین للتشغیل واإلیقاف ON/OFF مع قابلیة التبدیل في وضع الطرق.
• نظام تشغیل سھل من خالل ذراع التغییر.

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل سھولة تركیب وفك اللقمة.
• مؤشر بضوء LED یشیر إلى موعد تغییر الفرشاة الكربونیة.

• تم تزوید ھذه األداة بمصباح LED كمصباح إرشادي.

التجھیزات المعیاریة: شحم من أجل اللقمة، مقبض جانبي (ال یأتي مع األداة إزمیل برأس مدبب)

متانة عالیة وأداء ممتاز بالھدم.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة)
مستوى ضغط الصوت

مستوى قوة الصوت
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1300 وات
2650 - 1100

90 دیسبل (أ) 
101 دیسبل (أ) 

النقش: 13,5 متر/ ثانیة مربعة 
528×115×247 مم 

(20-4/3 بوصة × 4-2/1 بوصة × 9-4/3 بوصة)
7,3 كغ (16,2 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

175  SDS-MAX مالئمة لساق - HM1101C

مطرقة ھدم

17
جول

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، مفتاح ربط سداسي، قبضة

HM0810T 16/11 بوصة: مالئمة لساق سداسیة 17 مم

مطرقة تكسیر إلى شظایا

أداة مثالیة تجمع بین القوة والمتانة والتصمیم المدمج.

المواصفات:-

• أقصى درجات التحكم بفضل التصمیم المضغوط والوزن الخفیف.
• مقبض جانبي بقبضة مطاطیة ناعمة ونابض مانع لالھتزاز على المقبض الخلفي من أجل تقلیل 

التعب واإلجھاد للمشغل. 
• قبضة بشكل دائري اسطواني یسھل اإلمساك بھ ومحمي بطبقة من المطاط.

• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل سھولة تركیب وفك اللقمة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

900 وات
2900

92 دیسبل (أ) 
103 دیسبل (أ) 

النقش: 14 متر/ ثانیة مربعة 
892 مم (16-8/7 بوصة)

5,5 كغ (12,1 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

105

7,6
جول

 SDS-MAX مالئمة لساق - HM0870C

مطرقة تكسیر إلى شظایا

متانة عالیة وأداء ممتاز بالھدم.

المواصفات:-

• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل سھولة تركیب وفك اللقمة.
• مؤشر بضوء LED یشیر إلى موعد تغییر الفرشاة الكربونیة.

• تم تزوید ھذه األداة بمصباح LED كمصباح إرشادي. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1100 وات
2650 -1100
87 دیسبل (أ) 
98 دیسبل (أ) 

النقش: 11,5 متر/ ثانیة مربعة 
449×109×230 مم (17-4/3 بوصة × 4-4/1 بوصة × 9 بوصة)

5,1 كغ (11,1 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: شحم من أجل اللقمة، مقبض جانبي (ال یأتي مع األداة ازمیل برأس مدبب)

350

11,4
جول

 SDS-MAX مالئمة لساق - HM0871C

مطرقة تكسیر إلى شظایا

AVT (تقنیة منع االھتزاز) تضمن أداء بأدنى مستوى من االھتزاز.

المواصفات:-

• وظیفة التشغیل الناعم بدون تحمیل تضمن أداء باھتزاز منخفض.
• متانة عالیة وأداء ممتاز بالھدم.

• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل سھولة تركیب وفك اللقمة.
• مؤشر بضوء LED یشیر إلى موعد تغییر الفرشاة الكربونیة.

• تم تزوید ھذه األداة بمصباح LED كمصباح إرشادي.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع)
االھتزاز

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1100 وات
1100 - 2650 طرقة في الدقیقة

86 دیسبل (أ) 
97 دیسبل (أ) 

النقش: 8 متر/ ثانیة مربعة 
466×116×230 مم

(18-8/3 بوصة × 4-16/9 بوصة × 9 بوصة)
8,4 متر/ ثانیة مربعة

5,1 كغ (11,1 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: شحم من أجل اللقمة، مقبض جانبي (ال یأتي مع األداة ازمیل برأس مدبب).

350

11,6
جول

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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الجلخ



• تضمن وظیفة التشغیل الناعم بدون تحمیل، أداء باھتزاز منخفض.
• متانة عالیة وأداء ممتاز بالھدم.

• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل سھولة تركیب وفك اللقمة.
• مؤشر بضوء LED یشیر إلى موعد تغییر الفرشاة الكربونیة.

• تم تزوید ھذه األداة بمصباحLED كمصباح إرشادي.

التجھیزات المعیاریة: شحم من أجل اللقمة، مقبض جانبي (ال یأتي مع األداة إزمیل برأس مدبب)

AVT (تقنیة منع االھتزاز) تضمن أداء بأدنى مستوى من االھتزاز.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1300 وات
1100 - 2650 طرقة في الدقیقة

88 دیسبل (أ) 
99 دیسبل (أ) 

النقش: 8 متر/ ثانیة مربعة 
528×115×247 مم (20-4/3 بوصة × 4-2/1 بوصة × 9-4/3 بوصة)

8,0 كغ (17,71 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

175  SDS-MAX مالئمة لساق - HM1111C

مطرقة ھدم

17
جول

تأثیر قوي في الطرق ناتج عن ھیكل األداة المصنوع من األلمنیوم القاسي
• نابض مانع لالھتزاز موجود في المقبض الخلفي من أجل تقلیل شعور المشغل بالتعب.

• علبة شحم من المصنع لتقلیل الحاجة إلى الصیانة.
• فصل تلقائي للفرشاة عند انتھاء مدة الخدمة.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، مفتاح ربط سداسي، قبضة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1130 وات
2000

480 مم (18-8/7 بوصة)
9,1 كغ (20,2 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

155 HM1201 16/13 بوصة: مالئمة لساق سداسیة 21 مم

مطرقة ھدم

13
جول

21

متانة عالیة وأداء ممتاز بالھدم.
• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل سھولة تركیب وفك اللقمة.

• التحكم االلكتروني بالسرعة من أجل تأدیة العمل على أكمل وجھ.
• یمكن ضبط اللقمة في 12 موضع من أجل التوافق مع ظروف العمل.

• مؤشر بضوءLED یشیر إلى موعد استبدال الفرشاة الكربونیة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1510 وات
950 - 1900 طرقة في الدقیقة

81 دیسبل (أ) 
95 دیسبل (أ) 

النقش: 16,5 متر/ ثانیة مربعة 
576×128× 265 مم (22-4/3 بوصة × 5 بوصة × 10-8/3 بوصة)

9,7 كغ (21,4 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

 SDS-MAX مالئمة لساق - HM1203C

مطرقة ھدم

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، شحم من أجل اللقمة، مقبض جانبي.

175

25,5
جول

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، شحم من أجل اللقمة، مقبض جانبي.

 SDS-MAX مالئمة لساق - HM1213C

مطرقة ھدم

AVT (تقنیة منع االھتزاز) تضمن أداء العمل بأدنى مستوى من االھتزاز.

المواصفات:-

• تخمید سرعة دوران المحرك عندما ال یكون ھناك تحمیل مما یقلل من اھتزاز ھیكل األداة.
• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل سھولة تركیب وفك اللقمة.

• التحكم االلكتروني بالسرعة للحصول على أعلى أداء في تنفیذ العمل.
• یمكن ضبط اللقمة في 12 موضع من أجل التوافق مع ظروف العمل.

• مؤشر بضوء LED یشیر إلى موعد استبدال الفرشاة الكربونیة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1510 وات
950 - 1900 طرقة في الدقیقة

75 دیسبل (أ) 
95 دیسبل (أ) 

النقش: 8,0 متر/ ثانیة مربعة 
576×149×265 مم (22-4/3 بوصة × 5-8/7 بوصة × 10-8/3 بوصة)

10,8 كغ (23,6 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

175

25,5
جول

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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الجلخ

مناشیر

تنظیف



• تحكم الكتروني بالسرعة للحصول على أعلى أداء في تنفیذ العمل.
• مؤشر بضوء LED یشیر إلى موعد تغییر الفرشاة الكربونیة.

• تم تزوید ھذه األداة بمصباح LED كمصباح إرشادي.

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي (ال یأتي مع األداة لقمة).

متانة عالیة وأداء ممتاز في الھدم.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1510 وات
 1450 - 730
81 دیسبل (أ) 

101 دیسبل (أ) 
النقش: 12,8 متر/ ثانیة مربعة 

715×129×266 مم (28-8/1 بوصة × 5-8/1 بوصة × 10-2/1 بوصة)
15,3 كغ (33,8 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

175 HM1307C 1-16/3 بوصة: مالئمة لساق سداسیة 30 مم

مطرقة ھدم

33,8
جول

30

 SDS-MAX مالئمة لساق - HM1214C

مطرقة ھدم 

تشغیل مریح عند الطرق نحو األسفل.

المواصفات:-

• AVT (تقنیة منع االھتزاز) تضمن أداء العمل بأدنى مستوى من االھتزاز.
• تخمید سرعة دوران المحرك عندما ال یكون ھناك تحمیل مما یقلل من اھتزاز ھیكل األداة.

• فرشاة من الكربون بحجم كبیر إلطالة العمر التشغیلي لھا.
• قابض لقمة منزلق یعمل بلمسة واحدة من أجل سھولة تركیب وفك اللقمة.

• مؤشر بضوء LED یشیر إلى موعد استبدال الفرشاة الكربونیة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1510 وات
950 - 1900 طرقة في الدقیقة

78 دیسبل (أ) 
98 دیسبل (أ) 

النقش: 8,0 متر/ ثانیة مربعة 
700×129×265 مم (27-2/1 بوصة × 5-8/1 بوصة × 10-8/3 بوصة)

12,3 كغ (23,6 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، شحم من أجل اللقمة، مقبض جانبي.

175

26
جول

HM1306 1-16/3 بوصة: مالئمة لساق سداسیة 30 مم 

مطرقة ھدم

تضمن تنفیذ عملیة التكسیر مع فقدان للطاقة بالحد األدنى حتى عند الضغط 
المستمر بأزمیل النقطة على الخرسانة أثناء عملیة التكسیر.

المواصفات:-

• صالبة عالیة.
• تؤمن القبضة الطریة مزیداً من التحكم وتعب أقل للید.

• مقبض جانبي كبیر قابل للتعدیل یحسن من شعور المشغل بالراحة وقدرتھ على التحكم.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1510 وات
1450

652×121×231 مم (25-4/3 بوصة × 4-4/3 بوصة × 9-8/1 بوصة)
15,1 كغ (33,3 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، مفتاح ربط، مقبض جانبي، عبوة زیت 100مل.

204

28,8
جول

30

تشحیم 
بالزیت

HM1304 - مالئمة لساق سداسیة 30 مم

مطرقة ھدم

تتمیز بضجیج واھتزاز منخفضین جدا مع طاقة عالیة متمیزة.

المواصفات:-

• مستو الضجیج واالھتزاز منخفض.
• زر اغالق من اجل التشغیل المستمر.

• قبضة مطاطیة طریة ومریحة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1500 وات
1450

80 دیسبل (أ) 
100 دیسبل (أ) 

674 (25-2/1 بوصة)
15,5 كغ (34,1 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، قبضة.

204

25,7
جول

30

التشحیم باستخدام الشحم
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



• تخمید سرعة دوران المحرك عندما ال یكون ھناك تحمیل مما یقلل من اھتزاز ھیكل األداة.
• متانةعالیة وأداء ممتاز في الھدم.

• تحكم الكتروني بالسرعة للحصول على أعلى أداء في تنفیذ العمل.
• مؤشر بضوءLED یشیر إلى موعد تغییر الفرشاة الكربونیة.

• تم تزوید ھذه األداة بمصباح LED كمصباح إرشادي.

التجھیزات المعیاریة: مقبض جانبي. (ال یأتي مع األداة لقمة)

AVT (تقنیة منع االھتزاز) تضمن أداء العمل بأدنى مستوى من االھتزاز.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1510 وات
730- 1450 طرقة في الدقیقة

81 دیسبل (أ) 
101 دیسبل (أ) 

النقش: 8,5 متر/ ثانیة مربعة 
715×129×266 مم

(28-8/1 بوصة × 5-8/1 بوصة × 10-2/1 بوصة)
17,0 كغ (37,5 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

175 HM1317C 1-16/3 بوصة - مالئمة لساق سداسیة 30 مم

مطرقة ھدم 

33,8
جول

30

األعلى كفاءة في فئتھا بین معدات الھدم.
• مصباح تحذیر ضوئي یبین وجود مشكلة في السلك.

• حامل أداة اسطواني مع إمكانیة عالیة لإلصالح حیث یمكن حفر ثقوب جدیدة للبراغي عندما یحدث 
انسداد في ثقوب البراغي األصلیة بالبراغي المكسورة.

• سطح مستوي من أجل نقش الملكیة أو لصاقات رقم التعریف.
• بطاقة اسمیة توضع في مكان لیس فیھ احتمال لحدوث أضرار.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي. (ال یأتي مع األداة إزمیل برأس مدبب)

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

220 فولت: 2000 وات / 127 فولت: 1650 وات
1100

84 دیسبل (أ) 
104 دیسبل (أ) 

14 متر/ ثانیة مربعة 
824×146×633 مم (32-2/1 بوصة × 5-4/3 بوصة × 25 بوصة)

30,0 كغ (66,2 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

204 HM1801 1-8/1 بوصة: مالئمة لساق سداسیة 28,6 مم 

كسارة كھربائیة 

63
جول

28,6

AVT األعلى طاقة في فئة معدات الھدم ومزودة بتقنیة منع االھتزاز
• آلیة موازنة ومبیت یمتص االھتزاز یساعد في تقلیل االھتزاز.

• تخمید سرعة دوران المحرك خالل وضع عدم التحمیل یقلل من اھتزاز ھیكل األداة عند 
تباطؤ الدوران.

• تشغیل ناعم من أجل تخمید رد فعل إقالع األداة.
• قبضة طریة تؤمن مزید من التحكم وتقلل من تعب الید.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
طاقة الطرق

عدد الطرقات في الدقیقة
مستوى ضغط الصوت

مستوى قوة الصوت
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

2000 وات
72,8 جول

870
96 دیسبل (أ) 

108 دیسبل (أ) 
6,5 متر/ ثانیة مربعة 

834×210×608 مم (33-4/1 بوصة × 8-4/1 بوصة × 24 بوصة)
32,2 كغ (70,9 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

HM1812 1-8/1 بوصة: مالئمة لساق سداسیة 28,6 مم 

كسارة كھربائیة

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، مفتاح ربط سداسي.

72,8
جول

28.6

ھیكل یمتص االھتزاز

تم فصل قسم حامل اآللة عن قسم 
المحرك / ناقل الحركة

نابض یمتص االھتزاز (في 4 أماكن)

إنھا الكسارات الكھربائیة األولى من ماكیتا المجھزة بھیكل یمتص االھتزاز والذي 
یوفر دمج عملي للقدرة العالیة واالھتزاز المنخفض. 

قبضة طریة

مفتاح عالي المتانة

یساعدك على رفع اآللة من أجل 
سھولة النقل. 

یوجد ھذا التجویف على جانبي اآللة 
من أجل مالئمة ظروف الحمل

تجویف للحمل بالید 

قابلیة إصالح مطورة

• تشغیل ناعم
• مؤشر بضوء LED یشیر إلى إمداد 

الدارة الكھربائیة بالطاقة
• مؤشر بضوء LED یشیر إلى موعد 

استبدال الفرشاة الكربونیة

فرشاة كربونیة تفصل تلقائیا

تحكم الكتروني

از
تز

الھ
ي ا

 ف
كم

تح
 لل

مة
قد

مت
ة 

آلی
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



HK1810 - ساق صغیرة من ماكیتا

مكشطة كھربائیة

أداة سریعة في إزالة البالط / قشور األسمنت / فتات اللحام/ المالط (الطین) القدیم.

المواصفات:-

• الجسم بشكل اسطواني (برمیل) مغلف معزول بالمطاط الحراري.
• عبوة شحم من المصنع لتقلیل الصیانة.

• مزودة بخاصیة السرعة المتغیرة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

505 وات 
0 - 3200 طرقة في الدقیقة

93 دیسبل (أ) 
104 دیسبل (أ) 

315 مم (12-8/3 بوصة)
3,2 كغ (7,1 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: إزمیل تقشیر (عدد 2)، إزمیل برأس مدبب.

106SDS-PLUS مالئمة لساق - HK1820

مكشطة كھربائیة

سریعة في إزالة البالط / قشور األسمنت / فتات اللحام/ المالط (الطین) القدیم.

المواصفات:-

 .SDS-PLUS تستخدم نظام لقمة •
• 12 ضبط لزاویة اللقمة.

 .SDS-PLUS أخف من المكاشط الكھربائیة المنافسة من النوع •
• األدنى اھتزازا في فئتھا (10 متر/ ثانیة مربعة) مما یضمن مزید من الراحة والتحكم.

• زیادة في إمكانیة إصالح األجزاء الكھربائیة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى االھتزاز
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

550 وات 
0 - 3200 طرقة في الدقیقة

83 دیسبل (أ) 
94 دیسبل (أ) 

10 متر/ ثانیة مربعة
351 مم × 102 مم × 203 مم (13-4/3 بوصة × 4 بوصة × 8 بوصة)

3,4 كغ (7,1 رطل) 
5,0 (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: إزمیل برأس مدبب، إزمیل تقشیر، إزمیل تقشیر، خطاف كامل.

350

3,9
جول

3,9
جول

التجھیزات المعیاریة: إزمیل تقشیر.

 SDS-PLUS مالئمة لساق - HK0500

مكشطة كھربائیة

من أجل الكشط والنحت والتقطیع.

المواصفات:-

• إدخال اللقمة بسھولة؛ فقط قم بسحب الكم نحو األسفل إلزالتھا.
• 12 ضبط مختلف لزاویة اللقمة.

• قابض لقمة ینزلق بلمسة واحدة مع حمایة من الغبار.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد الطرقات في الدقیقة

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

550 وات 
2000 - 3500 طرقة في الدقیقة

83 دیسبل (أ) 
94 دیسبل (أ) 

468 مم (18-16/7 بوصة)
3,2 كغ (7,1 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

106

2,8
جول 71,4

جول

األعلى طاقة في فئة معدات الھدم.
• ھیكل ماص لالھتزاز مما یساعد في تقلیل االھتزاز.

• تشغیل ناعم من أجل تخمید رد فعل إقالع األداة.
• قبضة طریة تؤمن مزید من التحكم وتقلل من تعب الید.

• متانة عالیة بفضل مفتاح التقویة.
• أداة ملحقة لنزع الغبار مطورة وجدیدة كلیا متوفرة مع اآللة.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: أزمیل برأس مدبب، مفتاح ربط سداسي.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
طاقة الطرق

عدد الطرقات في الدقیقة
مستوى ضغط الصوت

مستوى قوة الصوت
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

2000 وات 
71,4 جول

870
95 دیسبل (أ) 

106 دیسبل (أ) 
14,0 متر/ ثانیة مربعة 

843×210×608 مم (33-4/1 بوصة × 8-4/1 بوصة × 24 بوصة)
30,1 كغ (66,4 رطل) 

5,0 (16,4 قدم)

HM1802 1-8/1 بوصة: مالئمة لساق سداسیة 28,6 مم 

كسارة كھربائیة 

28,6
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



أطقم عدة خدمات للمطرقة

181118-7 __ زیت 100 مل 

181490-7 شحم 30 غرام

من أجل اآلالت التي تشحم بالزیت

من أجل اآلالت التي یستعمل فیھا الشحم

رقم القطعة المحتویات

R No.00

النوع

وعاء شحم وتزوید بالزیت

رقم القطعةخاص بالنماذج 

HK0500193397-5

HK1810193394-1

من أجل الكسارات ومطارق الھدم

رقم القطعةخاص بالنماذج  النوع

من أجل المطارق الدوارة

HR2010193395-9 A

 HR1830

DHR202
DHR280

DHR283 ،DHR281 ،DHR242

DHR263

195198-7

195193-7
199233-3

DHR171198564-7
DHR182199544-6

195833-7

195189-8

HR1830188388-9 (جھد منخفض)

HR2010193396-7 B

A

A

B

B

HR2810 ،HR2800
HR3000C

HR3210C ،HR3200C

HR4511C ،HR4501C

HR4030C

HR4013C ،HR4003C

193390-9

HR3850B ،HR3850193281-4
HR4000C193283-0

HR4002 ،HR4011C ،HR4001C

HR3520

HR3530

HR3541FC ،HR3540

193280-6

195207-2
196532-4

195199-5

195211-1

195192-9

HR4500C193407-8

195210-3

HR5001C193392-5
HR5211C ،HR5201C

HR5202C ،HR5212C

195191-1

196865-7

195195-3

195206-4

195263-2

196968-7

195108-4

196967-9

195106-8

195196-1 HR2450/F/T ،HR2440 ،HR2432 ،HR2020

أ: یستخدم مع نظام قابض اللقمة المنزلق    ب: یستخدم مع نظام قابض اللقمة المحوري

HR2400

(ساق سوداء)

(ساق حمراء)

HR2400193387-8

HR2431 ،HR2430 ،HR2420 ،HR2410193388-6

HR2420 ،HR2410193389-4

HR5000193284-8

HR2510193404-4

193386-0

HR2470T ،HR2470 ،HR2460

HR2475

HR2630

HR2610 ،HR2600

HR2611F

HR2611FT ،HR2631FT

HR2631F

HR2610T ،HR2630T

195105-0

195109-2

195107-6

من  وتتألف  للمطارق  الفعالة  الصیانة  أجل  من  أساسیة  أطقم 
الفرشاة الكربونیة وحلقات تثبیت دائریة (O - Rings) وشحم، 

وھي مطلوبة عندما یتم استبدال الفرشاة الكربونیة

HM0810T193242-4

HM0860C

HM0870C ،HM0871C

HM1214C ،HM1213C ،HM1203C

HM1303193393-3

HM1304

HM1305183952-1

HM1306195212-9

HM1810 / HM1801

HM1802 ،HM1812

195204-8

195201-4

195203-0

195205-6
197127-6

HM1130

HM1111C ،HM1101C

193405-2

HM1201193244-0

HM1202 ،HM1202C

HM1317C ،HM1307C

193391-7

195113-1

195260-8

195114-9

195103-4

HK1820195194-5

194683-7 __ شحم 100 مل

شحم 100 غرام 88088-1

من أجل االستخدام على ساق اللقمة

من أجل المطارق 18 - 24 مم 

رقم القطعة المحتویات

FA No.2

النوع
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
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معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



لقمة ثقب من فوالذ القطع عالي السرعة مدقوقة بالكامل

یمكن استخدامھا على المطارق SDS PLUS لثقب 
الصفائح المعدنیة دون الحاجة إلى قابض لقم إضافي.

1

1
1

1

1

1

B-57401
B-57417
B-57423
B-57439
B-57445
B-57467

33
39

47

43

52

57

مالئمة للمطارق الدوارة
SDS-PLUS

لقمة ثقب معدن SDS-PLUS من فوالذ 
3القطع عالي السرعة المطلي بالتیتانیوم

3,5
4

4,5
5
6

90
100
105

110
116

123

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
(مم)

الطول العامل
(مم)

عدد القطع 
رقم القطعةفي كل عبوة

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
(مم)

الطول العامل
(مم)

عدد القطع 
رقم القطعةفي كل عبوة

یمكن استخدامھا على المطارق SDS PLUS لحفر الخشب 
دون الحاجة إلى قابض لقم إضافي.

1

1
1

1

1

B-57489
B-57495
B-57504
B-57510
B-57526

43
52

75

57

87

مالئمة للمطارق الدوارة
SDS-PLUS

لقمة ثقب في الخشب 
SDS-PLUS4

5
6
8

10

105
116
123

147
163

SDS- PLUS أداة مغناطیسیة لوضع لقم ثقب المعدنلقم ثقب الخشبلقم الثقب
وتركیب الصوامیل مع 
حامل لقمة سریع التغییر

لقمة توسیع الثقوب لقمة مفك براغي مع حامل 
لقمة سریع التغییر

1

1
2

3
4

5 6

23456

أنواع مختلفة من لقم الثقب لالستخدام مع المطرقة الدوارة 
SDS-PLUS من أجل االستخدامات المختلفة

من أجل مطارق 
SDS-PLUS

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مجموعة لقم ثقب للمطارق الدوارة SDS-PLUS مكونة من 65 قطعة
جدید

لقمة توسیع الثقوب من 
فوالذ القطع عالي السرعة

C -(12,7)الشكل M641

64
حامل لقمة 

وقابض لقم ذو كم 
SDS-PLUS

-80

3 م* × 19 ممشریط قیاس65

أداة مغناطیسیة لوضع 
وتركیب الصوامیل

C -48الشكل

25

مثقب مطرقة 
SDS-PLUS

SDS-PLUS

لقمة مفك 
الشكل- Cبراغي 25 مم

لقمة ثقب معدن من فوالذ 
القطع عالي السرعة 
والمطلیة بالتیتانیوم 

وبزاویة شق 135 درجة

SDS-PLUS
(نوع قصیر)

لقمة ثقب خشب 
برأس مسمار

SDS-PLUS
(نوع قصیر)

القیاس ساقصورةالوصفالرقم
(مم)

الطول الكلي 
(مم)

1390
23,5100
34105
44,5110
55116
65,5123
76123
86,5131
94105
105116
116123
128147
1310163
146160
157160
168160
1710160
1812160
فیلبس 190
فیلبس 200
فیلبس 211
فیلبس 221
فیلبس 232
فیلبس 242
فیلبس 252
فیلبس 263
فیلبس 273
فیلبس 283
بوزي 290
بوزي 300
بوزي 311
بوزي 321
بوزي 332
بوزي 342
بوزي 352
بوزي 363
بوزي 373
بوزي 383
394,0x0,8 مشقوقة
404,0x0,8 مشقوقة
415,0x0,8 مشقوقة
425,0x0,8 مشقوقة
435,5x1,0 مشقوقة
445,5x1,0 مشقوقة
456,5x1,2 مشقوقة
466,5x1,2 مشقوقة
سداسیة 473
سداسیة 484
سداسیة 495
سداسیة 506
توركس 5110
توركس 5215
توركس 5320
توركس 5420
توركس 5525
توركس 5625
توركس 5730
توركس 5840
598
6010
6112
6213

63

SDS-PLUS
(نوع قصیر)

B-69478 :رقم القطعة •
• ضمن حقیبة ماكباك

• تتضمن مجموعة اإلكسسوارات، لقم من أجل إجراء التثقیب على المعدن والخشب واألبنیة باإلضافة إلى لقمة مفك وأداة وضع وتركیب الصوامیل من أجل 
.SDS-PLUS مثقب مطرقة دوارة

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ



شطفة من الحدید مسند
الصلب

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
L1
(مم)

الطول العامل
L2
(مم)

رقم القطعةكل عبوة رقم القطعة 
(جدید) SDS-PLUS لقم ثقب

مالئمة للمطارق الدوارة 
SDS-PLUS

B-57897
B-57906
B-57962
B-57978
B-57984
B-57990
B-58067
B-58073
B-58095
B-58104
B-58110
B-58126
B-58198
B-58207
B-58213
B-58229
B-58235
B-58257
B-58322
B-58338
B-58344
B-58350
B-58366
B-58431
B-58447
B-58453
B-58469
B-58475
B-58506
B-58512
B-58540
B-58556
B-58562
B-58578
B-58584
B-58615
B-58621
B-58637
B-58659
B-58665
B-58687
B-58693
B-58702
B-58718
B-58724
B-58746
B-58752
B-58768
B-58774
B-58780

5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
25
25
28
28
30
30
32

115
165
115
165
215
265
115
165
115
165
215
265
115
165
215
265
315
455
160
210
260
310
450
160
210
260
310
450
160
210
160
210
260
310
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
250
450
450

50
100
50
100
150
200
50
100
50
100
150
200
50
100
150
200
250
390
110
160
210
260
400
110
160
210
260
400
110
160
110
160
210
260
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
400

- 
B-11639

-
-

B-11689
-

B-11754
-
-
-
-

B-11807
B-11813

-
-
-
-
-

B-11879
-

B-11891
-

B-11916
-
-
-
-
-

B-14205
B-14211

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

B-12108
B-12114

-
-
-

B-12158
B-12164
B-12170

-

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

األفضل في مجموعتھا
من حیث اإلنتاجیة والدقة

رأس صلب من كربید التنجستن -
للحصول على أقصى قوة فتل وصدم باإلضافة 

إلى عمر زمني طویل

شطفة من الحدید الصلب -
تؤدي إلى زیادة عمر اللقمة االفتراضي وزیادة في 

أداء الثقب المثالي من خالل ضربات داعمة

مسند -
بروزان على حافة القطع، تؤمن أداء مطور للتكسیر 
في الخرسانة المسلحة باإلضافة إلى قوة تعزیز مثالیة

تصمیم ھندسي مبتكر للمجرى ذو األخادید -
یتم من خاللھ إزالة غبار الثقب بشكل أسرع مع ضمان 
تثقیب منخفض االھتزاز في ذات الوقت ودرجة عالیة 

من األمان من حدوث كسر

عالمة التآكل -
تعمل عالمة التآكل كمؤشر على عمر لقمة الثقب وبالتالي 

كأمان من حدوث الكسر

<

<

<

>

L2

>
L1

>

D

المجموعة الممتازة

مدخل أقصر -
ینتقل الغبار بسرعة من رأس الثقب إلى األخادید 

الحلزونیة

القطر: 5 - 10 مم

القطر: 12 - 16 مم

رأس من كربید
التنجستین الصلب

شطفة من 
الحدید الصلب

مسند

القطر: 18 - 32 مم

شطفة من 
الحدید الصلب

مسند

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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المجموعة القیاسیة

SDS-PLUS لقم ثقب

• لقمتین للثقب والقطع SDS-PLUS مالئمة من أجل تثقیب األبنیة واألسمنت المسلح.
• تعطي حافة الكربید الصلبة مع رأس ضبط التمركز والمجاري ذات األخادید المثالیة سرعات ثقب عالیة.

<

>

<L2 الطول العامل>

<L1 الطول الكلي>

القطر

مالئمة للمطارق الدوارة
SDS-PLUS

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1D-08056(A)

D-00212(A)

D-17566

D-16293

D-08062(A)

D-16302

-

-

-

-
-
-

D-08517(A)

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10260
10310

11160

12160

12210
12260

12460
13160

160
110

7,0
8,0

7,0110

8,0160
8,0210
8,0260

9,0210
10160
10210

9,0160

160

110
110

4,0
5,0
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
6,0
6,5

160
210
110
110

210
260

19460
20210
20310
20460
22260

25260

25460
26260
26460
28460
30460

25310

22310
22460
24460

16460

14260

14460
15160
16210
16310

17210
18210
18300
18460
19210

D-00402
D-00418
D-00424
D-66628
D-00430
D-00446
D-00452
D-00468
D-66634
D-00496
D-00505
D-00511
D-00527
D-00533
D-00549

D-00555
D-00561
D-00577
D-00583
D-00599
D-66656

-
D-00608
D-66678
D-00614
D-00620
D-00636
D-66684
D-29088
D-00642

50
50
100
150

100

100

100

100

100

100

100
400

200

200
250

1 10350290

100
1 11260200

11160100

200

1 12310250

150

150
200

150

150

200
1 14310250

100

200
250

200
250

200
400

400
400

150
250

250

250

400

400

400

400

400

400
400

400

150
150

150

150

150

50
50

50

50

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي 
L1 (مم)

الطول العامل 
L2 (مم)

عدد القطع  
في كل 
عبوة

رقم القطعة رقم القطعة
مع بلد المنشأ

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي 
L1 (مم)

الطول العامل 
L2 (مم)

عدد القطع  
في كل 
عبوة

رقم القطعة رقم القطعة
مع بلد المنشأ

1 14160100D-00658
D-00664
D-66709
D-29094
D-00670
D-00686
D-00692
D-29103
D-00701
D-00717
D-00723

D-00739

D-00745
D-00751
D-16900
D-00767

D-16916

D-00773
-

D-16922
D-00789

D-15263
D-16318
D-17572

جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ



قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
(مم)

الطول العامل
(مم)

عدد القطع في 
رقم القطعةكل عبوة

(متنوعة) ضمن علبة من األلمنیوم.

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

D-21325

42
42

92
140

92

140

140

92

140

42

92

92

42

92

مالئمة للمطارق الدوارة
SDS-PLUS

 SDS-PLUS مجموعة لقم ثقب
مكونة من 14 قطعة

(متنوعة) ضمن علبة من األلمنیوم.

مجموعة لقم ثقب/ أزامیل 
SDS-PLUS مكونة من 13 قطعة

(متنوعة) مع حقیبة بالستیكیة.

(متنوعة)

مجموعة لقم ثقب/ أزامیل 
SDS-PLUS مكونة من 6 قطع

5
6
6
7
7
8
8

110
110
160

110
160

110
160

12
12
14
14

16

10
10

160

210
160
210
210

210
160

1

1
1

1

1

1
D-58920

100
100
100 مالئمة للمطارق الدوارة

SDS-PLUS

5
6
8

160
160
160

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

D-20111

42
42

92

140

92

92

42

92

92

42

92

مالئمة للمطارق الدوارة
SDS-PLUS

5
6
6
7
7
8
8

110
110
160

110
160

110
160

14
16

12
10

160

210

160
160

إزمیل برأس مدبب 250 مم
أزمیل قطع على البارد 20×250 مم

إزمیل برأس مدبب 250 مم
أزمیل قطع على البارد 20×250 مم

إزمیل تقشیر 40×250 مم

 SDS-PLUS مجموعة لقم ثقب
مكونة من 5 قطع

1

1
1

1

1

D-00795

42
42

42

92

92

مالئمة للمطارق الدوارة
SDS-PLUS

5
6
6
8
8

110
110
160

110
160

P-29751

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
(مم)

الطول العامل
(مم)

عدد القطع في 
رقم القطعةكل عبوة

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
(مم)

الطول العامل
(مم)

عدد القطع في 
رقم القطعةكل عبوة

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
(مم)

الطول العامل
(مم)

عدد القطع في 
رقم القطعةرقم القطعةكل عبوة



-
P-17251

P-17310
P-17326

P-17348
 

P-17398
P-17407
P-17413
P-17429

P-17441

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
(مم)

الطول العامل
(مم)

عدد القطع  
رقم القطعةرقم القطعةفي كل عبوة SDS-MAX لقم الثقب زینترو

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

P-77730
P-77746
P-77774
P-77780
P-77811
P-77827
P-77833
P-77855
P-77861
P-77877
P-77899
P-77908
P-77914
P-77920
P-77936
P-77964
P-77970
P-77986
P-78019
P-78025
P-78031
P-78047
P-78053
P-78075
P-78081
P-78097
P-78134
P-78140
P-78156
P-78162
P-78178
P-78184
P-78190
P-78215

12
12
12
14
14
15
15
16
16
18
18
20
20
20
22
22
22
24
24
25
25
25
28
28
28
30
30
32
32
32
35
35
35
38
38
40
40
40
40
45
50

340
540
690
340
540
340
540
340
540
340
540
320
520
920
320
520
920
320
520
320
520
920
370
570
670
370
570
370
570
920
370
570
670
370
570
370
570
920
1320
570
570

200
400
550
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
800
200
400
800
200
400
200
400
800
250
450
550
250
450
250
450
800
250
450
550
250
450
250
450
800
1200
450
450

P-17033
P-17049
P-17055
P-17077
P-17083
P-17108
P-17114

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_
_

_

_

_

_

_
_

_

_
_
_

_
_

_

مالئمة للمطارق
SDS-MAX

القطر من 16 إلى 50 مم: 4 قطاعات جدیدة برأس من الكربید لتحقیق 
أفضل أداء في الخرسانة المسلحة

القطر من 32 مم إلى 50 مم: 4 قطاعات وحافة إضافیة من الكربید المقسى

القطر من 12 إلى 15 مم: قطاعتین 

> <

>
L2 الطول العامل

<

>
L1 الطول الكلي

<

القطر

 

القدرة
الشكل الھندسي للرأس القوي الصلب 

المطور بشكل خاص یضمن تنفیذ 
العمل بشكل متقن حتى في 
ظروف االستخدام القاسیة.

رأس من الكربید

عملیة ثقب سریعة

90°

أفضل حافة قطع من الكربید 
متناظرة من كافة الجھات 

4×90 درجة تمنع التآكل عند 
الطرق على الفوالذ الصلب.

قاطعات ثانویة صلبة مع حواف قطع منحنیة 
دینامیكیة تدعم بشكل فعال رأس الكربید أثناء 

الثقب السریع.

أخادید
یتم نقل نواتج الثقب 
بسرعة في األخادید 

المجھزة ھندسیا وذات 
الحجم الكبیر.

الدقة

 
 

نقطة تمركز مع زاویة رأس 130 درجة تضمن تنفیذ الحفر 
بدقة وإتقان عالیین كما تضمن توجیھ الثقب بالشكل األمثل.

تعتبر عالمات التآكل الممیزة مؤشر من أجل تقییم 
استقرار األبعاد لثقوب االرتكاز.

قوة الطرق
تحقق األخادید ذات القلب المسلح التوازن األمثل بین الحجم ومقاومة 
الكسر. یتم تخمید االھتزازات وینتج عن ذلك المزید من قوة الطرق 

على رأس الكربید.

_

المجموعة االستثنائیة

_

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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SDS-MAX لقم ثقب
للمطارق الدوارة

• لقمتین للثقب والقطع برأس من كربید التنجستن
• رأس ضبط المركز من الكربید الصلب

• أخادید مثالیة من أجل الثقب السریع
• عمر تشغیلي طویل

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي 
(مم)

الطول العامل 
(مم)

عدد القطع  
رقم القطعةفي كل عبوة

مالئمة للمطارق
SDS-MAX

>

>
L2 الطول العامل

<

L1 الطول الكلي
<

> <

القطر

12

12

22

22

340

540

540

340

540

14

14

15

15

16

16

18

18

20

20

340

540

340

540

340

540

340

540

340

24

24

25

25

28

28

30

30

32

32

35

340

540

340

540

370

570

370

570

370

570

370

-

D-33881

-

-

-

D-33928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D-34148

-

-

D-34506

D-34512

D-34528

D-34534

D-34540

D-34556

D-34562

D-34578

D-34584

D-34590

D-34609

D-34615

D-34621

D-34637

D-34643

D-34659

D-34665

D-34671

D-34687

D-34693

D-34702

D-34718

D-34724

D-34730

D-34746

D-34752

D-34768

D-34774

D-34780

D-34796

200

400

200

400

200

400

200

400

200

400

200

400

200

400

200

400

200

400

250

450

250

450

250

450

250

450

250

450

250

450

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

370 38

38570

40370

40570

35570

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ)

المجموعة المعیاریة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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خابور مشقوق (مفتاح جرف)

تسمح باستخدام لقم الساق المستدقة

Shan Part

 Part

 Bit

4-798131مستدقة مورس
المستدقة - أ

8-798210

5-798002مستدقة مورس رقم 2
1-798004المستدقة - أ
المستدقة - ب

مستدقة مورس رقم 1
مستدقة مورس رقم 1

1-765010 Cotter

Typ

وصلة مھایئة لساق مستدقة

 For
model

90791152-5
90791153-3
100791154-1
100791155-9

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي
(مم)

6.5
7.5
8
8.5
9.5120791156-7
10120A-21113
10.5120791054-5
10.5160791215-7
11120791017-1
11.5120791055-3
12120791018-9
12.5120791056-1
13.3120791026-0

 All
Rotary

Hammer
s

Except

18120791016-3
12.7120791216-5
13160791218-1
16160791166-4
18220791167-2
19220791168-0
20220791169-8
21.5110791165-6
21.5791019-7
22220791170-3

إلزالة اللقمة من الوصلة المھایئة للساق المستدقة.

رقم القطعةساق

رقم القطعة

نوع اللقمة

798176-2

6-798135المستدقة - أ

المستدقة - ب

798005-9

798001-7
A-47597

765010-1 خابور مشقوق

النوع

خاص بالنموذج: 

8050

ساق مستدقة

90
90
100
100

رقم القطعةللنموذج

6.5
7.5
8
8.5
9.5120

10120

10.5120

10.5160

11120

11.5120

12120

12.5120

13.3120

كافة المطارق 
الدوارة 
باستثناء

SDS-PLUS
SDS-MAX

18120

12.7120

13160

16160

18220

19
20
21.5
21.5(HR3850 مستدقة مورس رقم 2 نموذج) 135

22220

HR2220 ،HR2510 :خاص بالنموذج

HR3520B، HR3850B :خاص بالنموذج

خاص بالنموذج: 8050

HR3850 ،HR3520 :خاص بالنموذج

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي 
(مم)

الطول العامل
(مم)

عدد القطع 
في كل 
عبوة

رقم القطعة

المجموعة القیاسیة
رأس من كربید التنجستن

>
<

>L2 الطول العامل<

>L11 الطول الكلي<

القطر

 

16

16

280

505365

155

365
155

365

155

365

155

155

140

360

140

360

155

365

365

365

505

155D-20127

18

18

280D-20149

D-20133

19280D-20161
D-20155

19505D-20177

20280D-20183

20

22

505

280

D-20199

D-20214

25,5280D-20220

25,5505D-20236

28280D-20242

28505D-20258

32

32

280

505

D-20264

D-20270
35280D-20286

35505D-20292

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

D-20208

22505

ساق سداسیة

المجموعة االستثنائیة
رأس من كربید التنجستین

ساق سداسیة 
13 مم

>
<

>L2 الطول العامل<

>L1 الطول الكلي<

القطر

 

للنموذج

H
R

40
30

C
 ،H

R
38

50
 ،H

R
35

40
C

 ،H
R

35
30

 ،H
R

35
20

B-00228

1

1

1

1

1

550

550

550

550

555

550

550

555

550

280

550

280

280

280

905

905

905

905

280

B-00153

280

280

280

550

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

226-791202 1

4-791203
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

قطر اللقمة 
(مم) الطول الكليللنماذج

(مم)
الطول العامل

(مم)
عدد القطع 
رقم القطعةفي كل عبوة

HR
40

30
C 

،H
R3

85
0

HR
40

30
C 

،H
R3

54
0C

 ،H
R3

53
0 

 ،H
R3

52
0

16P-02799
18P-02808
18P-02814

19P-02820
19P-02836
20P-02842
20

20
P-02858

22P-02870

550 18P-02814

32P-02989
35P-02995
35P-03012
38P-03028
38

38

P-03034

25

25.5
P-02892

28P-02923
28P-02939
28P-02945
30P-02951
30P-02967

798328-5 مستدقة مورس رقم 1

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ



SDS-MAX لقم تعدین

متینة وعمرھا التشغیلي أطول

قطر اللقمة 
(مم)

الطول الكلي 
(مم)

الطول العامل 
(مم)

عدد القطع 
في كل 
رقم القطعةعبوة

26

30

670

720

32

32

570

920

B-39431 550

600

450

800

1

1

1

1

B-39447

B-39453

B-39469

• یمكن باستخدام ھذه اللقم الثقب بالصخور والحجارة الطبیعیة الصلبة جدا
• مناسبة من أجل حفر ثقوب الدینامیت واألنفاق في حقول التعدین.

• عمر تشغیلي أطول وسرعة عالیة مقارنة باألنواع األخرى

مالئمة لمطارق
SDS-MAX

 %37+
كربید

مداخل األخادید كبیرة الحجم: یؤدي حفر األنقاض 
إلى تقلیل االحتكاك بالفتحة

مثالیة من أجل إعادة الشحذ

اإلجراء الموصى بھ لمنع الكسر - لقم التعدین
للحیلولة دون كسر اللقمة، ننصح بتنفیذ التثقیب في 3 مراحل كما ھو موضح أدناه

المرحلة 1: الحفر باستخدام لقمة ثقب بطول 340 مم كمرحلة أولیة

المرحلة 2: إجراء الحفر باستخدام لقمة ثقب بطول 570 مم بین المرحلتین األولیة والنھائیة

المرحلة 3: الحفر باستخدام لقمة ثقب بطول 920 مم في المرحلة النھائیة

340 مم

920 مم

570 مم

ستساعد ھذه المراحل على تجنب ثني لقمة الحفر 
عند استخدامھا لفترة أطول باإلضافة لكونھا مریحة 

لالستخدام. یوصى باستخدام أي منفاخ أو مكانس 
شفط إلزالة األنقاض أثناء الحفر.

یمكن استخدام لقم الثقب SDS- MAX من السلسلة 
P لألطوال األصغر.

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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Sleeve
كم سھل التوصیل مع مكانس 

الشفط الھوائي من ماكیتا

مالئمة لمطارق
SDS-MAX

جدید

القطر 
(مم)

الطول 
الكلي (مم)

الطول 
العامل (مم)

قطعة/ 
عبوة

SDS-PLUS لقم حفر نازعة للغبار

 1   200   325    12    SDS-PLUS    B-64381

 1   240   360    14    SDS-PLUS    B-64397

 1   240   360    16    SDS-PLUS    B-64406

 1   240   360    18    SDS-PLUS    B-64412

الساقرقم القطعة

SDS-MAX لقم ثقب نازعة للغبار

 1   400   600    16    SDS-MAX      B-64428

 1   400   600    18    SDS-MAX      B-64434

 1   400   600    20    SDS-MAX      B-64440

 1   400   600    22    SDS-MAX      B-64456

 1   400   600    24   SDS-MAX      B-64462

 1   400   600    25    SDS-MAX   B-64478

 1   400   600    28    SDS-MAX      B-64484

 1   700   900    28   SDS-MAX      B-64490

 1   400   600    30   SDS-MAX   B-64509

 1   700   900    30    SDS-MAX      B-64515

1  400  600   32   SDS-MAX   B-64521

1  700  900   32   SDS-MAX   B-64537

 1  400   600    35    SDS-MAX      B-64543

 1  700   900    35    SDS-MAX      B-64559

إّن عملیة حفر وتنظیف الثقوب بخطوة واحدة توفر المیزات التالیة:
• تقلل زمن العمل المترتب عن وضع مراسي • بیئة نظیفة 

إدارة الغبار

التصمیم/ المزایا
• إنھا عبارة عن لقم مجوفة بفتحتین على قمة رأس لقمة المثقب، من أجل 

استخالص الغبار من الطرف. 
• أداء أعظمي ومقاومة لحدید التسلیح والثقوب أكثر دقة

• تصمیم برأس من الكربید الصلب مما یزید من متانتھا في حفر الخرسانة المسلحة
• خاصیة التوصیل مع مكنسة شفط ھوائي من الطرف مما یوفر كفاءة عالیة في 

شفط الغبار
• تساعد عملیة تفریغ الغبار على زیادة سرعة الحفر وتحسین العمر التشغیلي للقمة

• مناسبة للعمل داخل المنزل واألماكن المغلقة دون غبار

لقم حفر نازعة للغبار

سھل توصیلھ مع معدات ماكیتا نازعة الغبار التي تعمل بالشفط الھوائي عن طریق خرطوم قطره 28 مم وكفة أمامیة (وصلة مطاطیة) 24 رقم القطعة: 195546-0.

مالئمة للمطارق الدوارة
SDS-PLUS

القطر 
(مم)

الطول 
الكلي (مم)

الطول 
العامل (مم)

قطعة/ 
عبوة

الساقرقم القطعة



للمطارق االستخدام
SDS-PLUS

للمطارق 
SDS-MAX

17 مم 
سادسي

19 مم 
سداسي

21 مم 
سداسي

28,6 مم 
سداسي

30 مم 
سداسي

ماكیتا 
صغیر

إزمیل ذو رأس مدبب ذاتي الشحذ

إزمیل ذو رأس مدبب

إزمیل قطع على البارد 

إزمیل تحزیز
لحفر الحزوز والقنوات في الخرسانة.

إزمیل تقشیر
إلزالة المخلفات والبقایا في الخرسانة.

مجرفة الطین

مدك

أداة دفع
لتخشین الخرسانة واألسفلت.

كاشطة
لكشط وتجریف بالط األرضیات واألرضیات 

المشمعة وتنظیفھا. 

ألعمال الھدم والتسویة في البناء والخرسانة. 
ألعمال التقطیع والتكسیر في البناء والخرسانة 

.للبدء في فتح الثقوب في الخرسانة.
لیس ھناك حاجة إلى إضاعة الوقت في إعادة 

شحذه.

ألعمال ھدم وتسویة البناء والخرسانة. وألعمال 
التقطیع والتكسیر في البناء والخرسانة. وللبدء في 

فتح الثقوب في الخرسانة. 

ألعمال تسویة الخرسانة والتقطیع والتكسیر وتسویة 
الحواف وفتح القنوات والمجاري في البناء 

والخرسانة. 

للحفر في الطین، والحصى الصلبة، والحصى 
المرصوصة الصلبة، والتربة واألوساخ.

لضغط ورص االسفلت والحصى والتربة 
واألوساخ.

أزامیل
المزایا:

• مصنوعة من فوالذ مقسى عالي الجودة
• تم إخضاعھ لمعالجة وعملیة تصلب خاصة مما یضمن لھا العمر التشغیلي األمثل

• الحد األدنى من التآكل واالھتراء
• زیادة في صالبة السطح ونطاق التحمل

اإلزمیل المناسب لكل وظیفة تتطلب إزمیل

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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 For Shan

 HM1302, HM1303, HM1304, HM1305, HM1306, HM1307C,

 Adapted for all SDS-MAX

 30mm

 28.6mmHM1800, HM1801, HM1810, HM1812, HM1802

 Overall length Part

400

400

400

B-1036

B-1038

B-1037

• لھدم الخرسانة

• ال حاجة إلعادة الشحذ مع إمكانیة العمل في ھدم الخرسانة لوقت طویل
• مناسبة للعمال الذین یستخدمون مطارق SDS-PLUS و مطارق SDS-MAX في أعمال 

شكل خاص للطرف الرأسي یعطي أداء خارق.الدیكورات واإلنشاءات والبناء داخل المنزل

للنموذج ساق

HM1317C ،HM1307C ،HM1306 ،HM1305 ،HM1304 ،HM1303 ،HM1302

SDS-MAX مالئمة لجمیع المطارق

سداسیة 30 مم

HM1802 ،HM1812 ،HM1810 ،HM1801 ،HM1800سداسیة 28,6 مم

رقم القطعةالطول الكلي (مم)

400

400

400

B-10366

B-10388

B-10372

للنموذج

إزمیل قطع على البارد ممتاز

إزمیل ذو رأس مدبب ممتاز

إزمیل تقشیر ممتاز

الطول (مم) Shank typeرقم القطعةالعرض (مم)إزمیل

250

20

20

40

250

250

B-64238

B-64244

B-64250

 HM1302, HM1303, HM1304, HM1305, HM1306, HM1307C,

HM1800, HM1801, HM1810, HM1812, HM1802

400

400

B-1038

B-1037

إزمیل قطع على البارد ممتاز

إزمیل ذو رأس مدبب ممتاز

إزمیل تقشیر ممتاز

400

400

380

B-64266

B-64272

B-64288

ذاتي الشحذ وقدرة على نزع المواد بمعدل عالي

أزامیل استثنائیة

تكنولوجیا جدیدة تضمن بقاء الفوالذ حاداً وفعاالً طوال حیاة ھذه األدوات. 
مع ارتفاع معدل إزالة المواد وعدم تكرار شحذھا مما یقلل من إضاعة 

الوقت وھو أمر أكثر فعالیة من حیث التكلفة على نحو كبیر

للمطارق 
SDS-MAX

جدید

 Adapted for all SDS-MAX

25

-

-

50

للمطارق 
SDS-PLUS

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ

100 ساعة80 ساعة60 ساعة40 ساعة20 ساعة

عمر تشغیلي طویل



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة
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–

320A-82747

410A-80466

450A-80553 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

600D-30994

410

220B-06921

P-16259

إزمیل برأس مدبب 

A-87476

ساق صغیرة من ماكیتا 

28,6 مم 

• لھدم الخرسانة 

 ،HM1305 ،HM1304 ،HM1303 ،HM1302
 HM1317C ،HM1307C ،HM1306

 ،HM1810 ،HM1801 ،HM1800
 HM1802 ،HM1812

 HK1810 ،HK1800

رقم القطعة  رقم القطعة 

مالئم لالستخدام مع جمیع المطارق 
SDS-MAX

مناسب من أجل 

280

400

300

600

600

D-34425

D-34431

D-34447

D-20731

D-07864

D-29234

D-29240

D-26565

D-08676

D-15279

D-20747

A-80787

A-80793

280

210

450

D-16374

A-80547

D-08682

مالئم لالستخدام مع جمیع المطارق 
 SDS-PLUS

160

400

250

الطول (مم) 

D-08034

D-19015

 ،HM1304 ،HM1303 ،HM1302
 ،HM1307C ،HM1306 ،HM1305

 HM1317C

17مم 

HM1201 21 مم 

30 مم 

300

450
 ،HR4030C ،HR3850 ،HR3520
 HM1130 ،HM0810T ،HM0810

إزمیل قطع على البارد 
• ألعمال التقطیع والتكسیر وتسویة الحواف وحفر القنوات في الخرسانة

 ،HM1305 ،HM1304 ،HM1303 ،HM1302
HM1317C ،HM1307C ،HM1306

 ،HM1812 ،HM1810 ،HM1801 ،HM1800
HM1802

 SDS-MAX مالئم لجمیع المطارق

 SDS-PLUS مالئم لجمیع المطارق

 ،HR4030C ،HR3850 ،HR3520
HM1130 ،HM0810T ،HM0810

HM1201

 ،HR3850B ،HR3520B
HR5000

600×24

300×25

400×25

280×25

600×25

300×26

450×26

400×20

250×20

280×17

450×17

450×26

410×28

410×36

D-34453

D-34469

D-34475

D-07870

D-29250

D-29262

D-08698

D-20753

D-15291

D-19021 

D-17647

A-80802

A-80818

798139-8

P-16287

A-80569

A-80575

A-80581

798383-7

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ)

رقم القطعة  رقم القطعة  الطول (مم) مناسب من أجل 
رقم القطعة الجدید 

(مع بلد المنشأ)

28,6 مم 

17مم 

21 مم 

30 مم 
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280×50

إزمیل تقشیر 
• أزامیل عریضة من أجل إزالة وتقشیر أي مخلفات وبقایا في الخرسانة

 ،HM1305 ،HM1304 ،HM1303 ،HM1302
 HM1317C ،HM1307C ،HM1306

 ،HM1810 ،HM1801 ،HM1800
 HM1802 ،HM1812 ،HM1812

 SDS-MAX مالئم لجمیع المطارق

 ،HR4030C ،HR3850 ،HR3520
 HM1130 ،HM0810T ،HM0810

HM1201

 HR5000 ،HR3850B ،HR3520B

أزامیل تحزیز 
• إلجراء حزوز أو فتح قنوات أو إزالة القشور الثقیلة. 

مالئمة لجمیع المطارق 
 SDS-PLUS

 ،HR4030C ،HR3850 ،HR3520
 HM1130 ،HM0810T ،HM0810

HM1201

 ،HR3850B ،HR3520B
 HR5000

170×8

300×22

300×26

170×12

280×26

370×22

170×12

A-86371

798142-9

798143-7

798275-0

A-48561

A-30075

A-21559

 SDS-PLUS مالئم لجمیع المطارقD-25616

D-61020

D-61042

D-20694

D-20672

D-23868

D-20725

B-07347

B-07004

B-07010

A-80830

A-80824

A-86387

A-87052

A-80606

150×50

220×20

220×50

520×75

310×75

320×70

215×50

300×50

280×50

250×40

215×50

250×80

150×80

300×50

300×80

400×50

D-34481

D-34497

D-07886

D-26618

D-26646

D-29278

28,6 مم 

17مم 

21 مم 

17مم 

21 مم 

30 مم 

رقم القطعة  رقم القطعة  الطول (مم) مناسب من أجل 

رقم القطعة  الطول (مم) مناسب من أجل 

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ)

ساق صغیرة 
من ماكیتا 

 HK1810 ،HK1800

ساق صغیرة 
من ماكیتا 

 HK1810 ،HK1800
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مجرفة طین 
• للحفر في الطین والقشور والمخلفات وما شابھ ذلك. 

 ،HM1305 ،HM1304 ،HM1302، HM1303
 HM1317C ،HM1307C ،HM1306

رقم القطعة  مناسبة من أجل 

A-17653

798148-7

 SDS-PLUS مالئمة لجمیع المطارق

الطول (مم) 

HM1201

 ،HR3850B ،HR3520B
 HR5000

 ،HM1810 ،HM1801 ،HM1800
 HM1802 ،HM181

• من أجل عملیات الضغط والدك 

400×105

400×105

450×120

500×120

546×140

798035-0

A-47391

B-10300

A-44644

798384-5

مدك 

 ،HM1305 ،HM1304 ،HM1303 ،HM1302
 HM1317C ،HM1307C ،HM1306
 ،HM1810 ،HM1801 ،HM1800
 HM1802 ،HM1812 ،HM1812

رقم القطعة 

 SDS-MAX مالئمة لجمیع مطارق

الطول (مم) مناسبة من أجل 

HM1201

 HR5000 ،HR3850B ،HR3520B

140

140

140

200

200

140

 ،HR4030C ،HR3850 ،HR3520
 HM1130 ،HM0810T ،HM0810

A-19875

798149-5

798390-0 

798224-7 / A-21434

A-31485

798385-3

28,6 مم 

21 مم 

30 مم 

28,6 مم 

17مم 

21 مم 

30 مم 
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 (A-19897) النوع أ: تستخدم مع الساق
• إلزالة سطح الخرسانة 

أداة دفع 

رقم القطعة  النوع 

 SDS-MAX مالئمة لجمیع مطارق

الطول (مم) مناسبة من أجل 

HM1201

 HR5000 ،HR3850B ،HR3520B

67×67A

-

-

-

67×67

60×60

60×60

 ،HR4030C ،HR3850 ،HR3520
 HM1130 ،HM0810T ،HM0810

A-19881

798144-5

A-21484

A-21490

250

250×20

250×40

• إلزالة البالط واألرضیات المشمعة
كاشطة 

رقم القطعة 

 SDS-PLUS مالئمة لجمیع المطارق

الطول (مم) مناسبة من أجل 

الطول (مم) مناسبة من أجل 

100A-30106

اإلزمیل برأس مدبب 

إزمیل القطع على البارد 

إزمیل التقشیر 

قطاعة (343411-9) 

160 مم 

100 مم 

 SDS-PLUS مالئمة لجمیع المطارق

في علبة من األلمنیوم 

تشكیلة من أزامیل SDS-PLUS (3 قطع / مجموعة) 

رقم القطعة  مناسبة من أجل 

 HR3210C ،HR3200C ،HR3000C ،HR2470T ،HR2470

وصلة محولة لإلزمیل 

122547-5

D-05181D-08763

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ)

17مم 

21 مم 

رقم القطعة 
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ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

ثقب الخرسانة / تھدیم | 206

لقمة ذات قلب مجوف 
لالستخدام في حفر وتثقیب الخرسانة والبناء والحجارة الطبیعیة
تقدم ماكیتا مجموعة شاملة من األدوات واالكسسوارات الخاصة بمثاقب المطارق الدوارة الثقیلة. 

أقصى عمق 
للحفر (مم) 

طول لقمة  رقم القطعة
القلب 

قطر لقمة 
القلب (مم) 

40105150P-16813(H)

65105150P-16835(H)

68105150P-16841(H)

 Ratio Quick لقمة القلب

195 SDS-MAXP-03888(H)

یرجى المالحظة: إّن لقم القلب Ratio Quick واكسسواراتھا غیر قابلة 
لالستبدال مع أي نظام آخر خاص باللقم ذات القلب المجوف

إّن لقمة القلب إلى جانب لقمة إرشاد وتوجیھ، مع جسم یحتوي حزوز وأخادید، 
ووصالت تمدید الساق إضافة إلى وصالت مھایئة، یشكلون نظام Ratio؛ وھو 

نظام أداة یسمح باستخدام المكونات الفردیة للعدید من األغراض. 

قطر اللقمة 
(مم) 

أقصى عمق للحفر 
(مم) 

للقلب المجوف 

رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة 

لقمة تحدید 
لمفتاح االنحرافالمركز 1:20 

 ،HR4500C ،HR4011C ،HR4002 ،HR4001C ،HR4000C :للنموذج
HR5201C ،HR5001C ،HR4511C ،HR4501C

100 65P-03791

نظام لقم القلب المجوفة بطرف من كربید التجستن 

P-03838
120 x 11

P-03763 
140mm

لقمة تحدید المركز  قطاعة ذات قلب مجوف  مفتاح انحراف 

یرجى المالحظة: إّن لقم القلب المجوفة بطرف من كربید التنجستن واكسسواراتھا 
غیر قابلة لالستبدال مع أي نظام آخر خاص باللقم ذات القلب المجوف 

رقم القطعة الطول الكلي (مم) 

SDS-PLUS مالئمة للمطارق

وصلة مھایئة من أجل اللقمة ذات القلب المجوف 

وصلة مھایئة SDS-MAX (نظام فرسیو) 

180P-16994

450P-17005

 HR5000 ،HR4040C ،HR3850B ،HR3520B :للنموذج
216P-03707

436P-03713

 HR4030 ،HR3850 ،HR3530 ،HR3520 :للنموذج
185P-03729

450P-03735

SDS-MAX مالئمة للمطارق

SDS-MAX مالئمة للمطارق

أقصى عمق 
للحفر (مم)

رقم القطعة  طول لقمة 
القلب 

45550

الساق 

P-21901

قطاعة قلب الخرسانة 
 (SDS-MAX)

 SDS-MAX مالئمة للمطارق
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قطر اللقمة ذات 
القلب المجوف (مم)

أقصى عمق للحفر 
(مم)  رقم القطعة الساق

40 - 25200798006-7

40 - 25200A-19358

118 - 40315798138-0

وصلة مھایئة من أجل اللقم ذات القلب المجوف 
(مع لقمة مركز، حلقة مغلقة، قضیب) 

للنموذج: 8050 

118 - 40315798007-5 ،HR4000C ،HR3850B ،HR3850 ،HR3520B ،HR3520 :للنموذج
HR5201C ،HR5001C ،HR5000 ،HR4501C ،HR4002

40 - 25752045-1

118 - 40752027-3

رقم القطعةقطر اللقمة (مم) 

 ،HR2800 ،HR2470 ،HR2460 ،HR2450/F ،HR2440/F :للنموذج
 HR3210C ،HR3000C ،HR2810

79 - 35752031-2

• لقمة مركز 
[من ضبط مركز اللقمة ذات القلب المجوف] 

رقم القطعة قطر اللقمة ذات القلب المجوف (مم) 

 ،HR280 0 ،HR2470 ،HR2460 ،HR2450 / F ،HR2440 / F :للنموذج
 ،HR3210C ،HR3200C ،HR3520B ،HR3520 ،HR3000C ،HR2810
HR5201C ،HR5000 ،HR4501C ،HR4002 ،HR4000C ،HR3850/B

40 - 25256806-6

• قضیب 
[یستخدم إلزالة اللقم ذات القلب المجوف] 

إن االكسسوارات المذكورة أدناه ھي خاصة باللقم ذات القلب المجوف بطرف من كربید التجستن التي ال یمكن استبدالھا 
مع أي نظام آخر خاص باللقم ذات القلب المجوف

القطر لقمة ذات القلب المجوف بطرف من كربید التنجستن 
أقصى عمق للحفر العمق (مم) الخارجي (مم)

(مم) 

108 66*180A-86620

108 79*180A-86636

150 40200798045-7

رقم القطعة 

 HR2440 / HR2450 ھذه األحجام غیر مستحسنة للنموذج *

 ،HR3000C ،HR2810 ،HR2470/T ،HR2460 ،HR2450 ،HR2440 :للنموذج
HR3210C ،HR3210C HR3200C ،HR3200C

 ،HR4030C ،HR4002 ،HR4000C ،HR3850 ،HR3520 :للنموذج
 ،HR5001C ،HR5000C ،HR4511C ،HR4501C ،HR4500C

HR5201C

150 40315798151-8

150 45315798046-5

 ،HR4000C ،HR3850B ،HR3850 ،HR3520B ،HR3520 :للنموذج
 ،HR5000 ،HR4511C ،HR4501C ،HR4030C ،HR4500C ،HR4002

 ،R4511C ،HR4501C ،HR4500C ،HR4030C ،HR5201C ،HR5001C
 HR5201C ،HR5001C ،HR5000

یرجى المالحظة: إّن لقم القلب ذات طرف من كربید التنجستن واكسسواراتھا غیر قابلة 
لالستبدال مع أي نظام آخر خاص باللقم ذات القلب المجوف 

 HR3850B ،HR3520B :للنموذج

 HR5001C ،HR5000 ،HR4511C ،HR4501C ،HR4500C ،HR4002 ،HR4000C :للنموذج

 HR4030C ،HR3850 ،HR3520 :للنموذج
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 ،HR2010 ،HR2450/F ،HR2440/F
 HR2800/10 ،HR2430 ،HR2400/10

 HR3200C/10C ،HR3000C
D-14087

-

-

-

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ)

 /HR2610T /HR2470T ،HR2450T/FT
 /HR2630FT / HR2630T /HR2611FT

 DHR242

 /HR2610T /HR2470T ،HR2450T/FT
 HR2630FT / HR2630T /HR2611FT

 SDS-PLUS من أجل المطارق

 SDS-PLUS من أجل المطارق

مجموعة حامل قابض لقمة سریع التغییر 

2-194079مجموعة قابض لقمة سریع التغییر 

194080-7

122574-2

 ،HR3520 ،HM1130 ،HM0810/T
 HR3850

وصلة قضیب مدقوق 

ساق سریعة التغییر 

مجموعة قابض لقمة 

 HR3850B ،HR3520B

798393-4

798132-2

• من أجل توصیل وتحریك أدوات التأریض الكھربائیة

 17
مم 

ساق ذات فرضة 

قابض بمفتاح 2/1 بوصة 

 (M6 x 22 مع برغي لولبي) لقابض لقمة محوري HR2410 ،HR2400 ،HR2010122331-8

HR2510321637-360

 للنماذج رقم القطعة

مجموعة وصلة مھایئة لقابض لقمة المثقب (للقابض المنزلق)

 M6 x 22 مع برغي لولبي

M6 x 22 مع برغي لولبي

وصلة مھایئة بشق مزدوج 
ساق 

P-17027

 رقم القطعة

 رقم القطعةساق 

 رقم القطعة

 النوع رقم القطعة

P-04195

 SDS-MAX ساق SDS-PLUS
 SDS-MAX مع المطارق SDS-PLUS الستخدام لقم الثقب

ساق سداسیة 13 مم  SDS-PLUS مع الطارق ذات الساق السداسیة 13 مم SDS-PLUS الستخدام لقم الثقب

 SDS-PLUS إلى SDS-MAX وصلة تحویل من

SDS-PLUS وصلة تحویل 13 مم من ساق سداسیة 13 مم إلى

للنماذج

 للنماذج
DHR280

DHR283 ،DHR281

DHR242

199579-7

199583-6

195897-1

مجموعة نظام نازع غبار 

DX08

DX09

DX01

للنماذج النوع رقم القطعة

 SDS-PLUS من أجل المطارق
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غطاء الغبار 

منفاخ 

 النوعرقم القطعة

رقم القطعة

421342-3

421664-1

14,5 - 6

قطر اللقمة (مم) 

16 - 12

رقم القطعة

791000  أ

D-54972 ب

 HM1810T / HM1801 

للنموذج 

 HM1810T/ HM1801 ،HM1812 ،HM1802

765009-6

لیتم استخدامھ بعد عملیة التثقیب من أجل تنظیف الثقب

رقم القطعة  النوع للنموذج

122614-6

122708-7

HR2430

HR2432

 معیاري
 معیاري

مجموعة كیس الغبار 

رقم القطعة  النوع للنموذج

198982-9

199595-9
196164-7

199596-7

199555-1

199557-7

HR2661
HR2661
DHR182

DHR182

283 ،281 ،DHR280
283 ،281 ،DHR280

علبة غبار 

علبة غبار
 HEPA فلتر

 HEPA فلتر
علبة غبار

 HEPA فلتر

علبة غبار وفلتر 

HR2010153503-4

153503-4

154935-8

273457-0

152624-9

273467-7

273472-4

273472-4

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- HR2020 / HR2432

/ HR1830 / DHR202
/ HR2800 / HR2475
DHR182 / HR2810

 ،11F/FT،10/10T،HR2600
HR2631F/1FT HR2630/T

HR3000C

/ HR4002 / HR3530
/ HM0870C / HR4030C
HM0860C / HM0871C

/ HR3541FC / HR3540C
/ HR4011C / HR4001C

HR4511C / HR4501C

HR4500C

HR5211C / HR5201C

HR5001C

HM0810T

HM1111C / HM1101C

HM1213C / HM1203C

/ HR5202C / HM1214C
HR5212C

HR3210C HR3200C

HR3530

HR5212C ،HR5202C

BHR200SJ

HM1201

HR3850 / HR3520

HR4000C

135302-6

122878-2

134889-5

135209-6

134916-8

134890-0

134915-0

135269-8

134945-1

134890-0

135269-8

135283-4

135197-7
321248-4

135629-4

134887-9

134803-1

HR5000

158057-6

158131-0

158131-0
 152554-4

قبضة  قبضة 36  للنموذج
كاملة 

مجموعة مقبض 
جانبي 

مقبض 

النوع ب النوع أ 

138 

رقم القطعة  

A-47276 

HR3520B, HR4040C, HR4041C, HR5000, HM0810B, 798132-2 

رقم القطعة  

DHR264, DHR243, BHR262T, HR2470T/FT, HR2810T, HR2811FT 
HR2300T, HR2310T, HR2320THR2610T, HR2611FT, HR2631FT,  194079-2 

194568-7 

*196173-6 

رقم القطعة  

BHR262T, HR2470T/FT, HR2810T, HR2811FT 
HR2300T, HR2310T, HR2320THR2610T, HR2611FT, HR2631FT, HR2630T 194080-7 

194578-4 

رقم القطعة  النوع  

with key 122574-2 

with key *194041-7 

Drill bit remover set 
(Use it with the impact wrench for removing SDS-MAX bit stuck on rebar in concrete.) 

Destination رقم القطعة  

- 195870-1 

For Canada, USA 
(Inc. Pin 4 set) 195871-9 

Hammer carrier 
For Model: 

HM1812, HM1802, HM1810, HM1801 

رقم القطعة  

D-54972 

Dust cup 
(Dust collecter assembly)  

(Protects operator from dust and debris) 

Bit Dia. (mm) رقم القطعة  

6-14.5 421342-3 

138  

Ground rod adapter  
(For driving ground rods)  

Model No. رقم القطعة   

HR3530, HR4030C, HM0810/T, HM0830/T  A- 47276  

HR3520B, HR4040C, HR4041C, HR5000, HM0810B, 
HM1140C, HM1242C  798132 -2 

uick change drill chuck set  

ice  

Model No. رقم القطعة   

DHR264, DHR243, BHR262T, HR2470T/FT, HR2810T, HR2811FT  
HR2300T, HR2310T, HR2320THR2610T, HR2611FT, HR2631FT,  

HR2630T  
194079 -2 

HR3210FCT  194568 -7 

HR2610T, HR2611FT  *196173 -6 

ool holder set  

Model No. رقم القطعة   

DHR264, DHR243,  BHR262T, HR2470T/FT, HR2810T, HR2811FT  
HR2300T, HR2310T, HR2320THR2610T, HR2611FT, HR2631FT, HR2630T  194080 -7 

HR3210FCT  194578 -4 

rill chuck assembly (13mm)  
(Chuck adapter assembly and Drill chuck)  

Shank رقم القطعة  النوع   

SDS -PLUS  with key  122574 -2 

SDS -PLUS  with key  *194041 -7 

SDS -PLUS  keyless  122823 -7 

D rill bit remover set  
(Use it with the impact wrench for removing SDS -MAX bit stuck on rebar in concrete.)  

Destination رقم القطعة   

- 195870 -1 

For Canada, USA  
(Inc. Pin 4 set)  195871 -9 

Hammer  c arrier  
For  Mo del: 

HM1812,  H M1802 , HM1810,  H M1 8 01 

رقم القطعة  

D- 54972  

D ust cup  
(Dust collecter assembly)  

(Protects operator from dust and debris)  

Bit Dia. (mm) رقم القطعة   

6- 14.5  421342 -3 

12 -16  421664 -1 

عربة المطرقة 
• تدعم الوزن عند النقل 

• المزایا: عربة مخصصة لمطرقة بوزن 30 كغ

مرفق كأس للغبار 
مناسب للحفر الداخلي أو العلوي وحیثما یجب التحكم في التعرض للغبار.

* بالنسبة لبعض النماذج، یتطلب ضبط مجموعة القبضة لتثبیت 
  كأس الغبار مع المطرقة 

مجموعة كأس  للنموذج
الغبار رقم القطعة 

مجموعة قاعدة 
مقبض رقم القطعة 

HR166D ،DHR171 ،DHR182 ،HR1841F

 DHR202

 DHR283 ،DHR281 ،HR2810 ،HR2800

،HR2630T ،HR2611FT ،HR2610T
HR2631FT

،HR2630 ،HR2600 ،DHR280 ،DHR242
HR2661 ،HR2631F

198362-9
194581-5
194582-3

-

-

-

195179-1

195173-3



قطع (الخرسانة / البنایات / المعادن) 
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EK6100 305 مم (12 بوصة) 

قطاعة كھربائیة 

خفیفة الوزن بتصمیم مدمج ما یسمح بالعمل في كافة الوضعیات بشكل سھل
• نظام الكسح الطبقي لتوفیر الوقود ولتكون صدیقة للبیئة.

• نظام فلتر ھواء طویل العمر مع نظام توجیھ ھواء اإلعصار.
• حد أعظمي لعمق قطع ھو األكبر من نوعھ ومستوى اھتزاز ھو األدنى في ھذه الفئة.

• مفتاح لمس وإیقاف.

التجھیزات المعیاریة: قرص جلخ، مفك براغي، مفتاح ربط یونفیرسال، وصلة خرطوم، 100 مل من زیت ثنائي الشوط

المواصفات:-

قطع العجلة 
المحرك 

عمق القطع األقصى
السرعة المحیطیة 

قوة المحرك 
خزان الوقود 

حجم التجویف 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى االھتزاز في المقبض األمامي 
مستوى االھتزاز في المقبض الخلفي 

الطول الكلي 
الوزن الصافي 

305 مم (12 بوصة)
61 مل 

110 مم (4-16/5 بوصة) 
5100

80 متر/ ثانیة 
3,2 كیلو وات/ 4,4 قوة حصان

0,7 لتر 
20 مم 

2,8 متر/ ثانیة مربعة 
3,8 متر/ ثانیة مربعة 

675 مم (26-2/1 بوصة) 
8,5 كغ (18,7 رطل) 

EK7301WS 350 مم (14 بوصة) 

قطاعة كھربائیة 

قطاعة كھربائیة قویة ذات تصمیم مدمج 
• عملیة تقطیع سھلة وموفرة للوقت حتى عند العمل على المواد القاسیة.

• ذراع تبدیل متعدد الوظائف: یمكن من خاللھ التحكم بالخنق وصمام الھواء والسرعة والتوقف وذلك 
كلھ بواسطة ذراع واحد.

• تبرید أكثر فعالیة للمحرك: تم التوصل إلیھ من خالل استخدام غطاء مفتاح التشغیل مع مساحة أكبر 
لدخول الھواء وحذافة جدیدة.

• كاربورتیر: نوع الحجاب الحاجز، نظام بدء التشغیل: ارتداد 

التجھیزات المعیاریة: عدة اإلمداد بالماء وعجلة جلخ 

المواصفات:-

قطع العجلة 
المحرك 

عمق القطع األقصى
السرعة المحیطیة 

قوة المحرك 
خزان الوقود 

حجم التجویف 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى االھتزاز في المقبض األمامي 
مستوى االھتزاز في المقبض الخلفي 

الطول الكلي 
الوزن الصافي 

355 مم (14 بوصة) 
73 مل 

122 مم (4-16/13 بوصة) 
80 متر/ ثانیة 

4,2 كیلو وات / 5,7 قوة حصان
1,1 لتر 

25,4 مم 
100 دیسیبل (أ) 

6,2 متر/ ثانیة مربعة 
4,4 متر/ ثانیة مربعة 

770 مم (30-4/1 بوصة) 
10,1 كغ (22,2 رطل) 

EK8100WS 405 مم (16 بوصة) 

قطاعة كھربائیة 

قطاعة كھربائیة قویة ذات تصمیم مدمج. 

المواصفات:-

قطع العجلة 
المحرك 

عمق القطع األقصى
السرعة المحیطیة 

قوة المحرك 
خزان الوقود 
حجم التجویف
الطول الكلي 

الوزن الصافي 

405 مم (16 بوصة) 
81 مل 

147 مم (5-4/3 بوصة) 
80 متر/ ثانیة 

4,5 كیلو وات / 6,2 قوة حصان
1,1 لتر 

25,4 مم 
830 مم (32-4/3 بوصة) 

10,6 كغ (23,3 رطل) 

• عملیة تقطیع سھلة وموفرة للوقت حتى عند العمل على المواد القاسیة.
• ذراع تبدیل متعدد الوظائف: یمكن من خاللھ التحكم بالخنق وصمام الھواء والسرعة والتوقف وذلك 

 كلھ بواسطة ذراع واحد.
• تبرید أكثر فعالیة للمحرك: تم التوصل إلیھ من خالل استخدام غطاء مفتاح التشغیل مع مساحة أكبر 

 لدخول الھواء وحذافة جدیدة.
• كاربورتیر: نوع الحجاب الحاجز، نظام بدء التشغیل: ارتداد 

التجھیزات المعیاریة: عدة اإلمداد بالماء وعجلة جلخ 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح جوزة (ال یأتي مع األداة عجالت ماسیة) 

4112HS 305 مم (12 بوصة) 

قطاعة زاویة 

عجلة ماسیة 305 مم (12 بوصة) توفر عملیة قص بعمق أعظمي یبلغ 100 مم 
(4 بوصة).

المواصفات:-

• تتمیز بخاصیة البدء الناعم من أجل اإلقالع السلس.
• عملیة قص وتقطیع سلسة ومریحة.

• نظام الوصل الفائق الذي یحمي المشغل والترس بسبب اإلقفال العرضي للعجلة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

قطر النصلة 
السرعة دون وجود حمل 

الطول الكلي 
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

2400 وات 
الحد األقصى للقص والتقطیع: 100 مم (4 بوصة) 

305 مم (12 بوصة) 
5000 دورة في الدقیقة 

648 مم (25-2/1 بوصة) 
11,4 كغ (25,5 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

204
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EK7651H 355 مم (14 بوصة) 

قطاعة كھربائیة 

محرك رباعي الشوط صدیق للبیئة وموفر للتكالیف 
• تسمح آلیة تخفیض ضغط تلقائیاً تخفیف طاقة اإلقالع الالزمة لسحب قوة مقبض بدء التشغیل 

بحوالي 40% مقارنة بالقطاعة الكھربائیة بمحرك ثنائي الشوط 
• غطاء فلتر أولي زیتي یمكن إزالتھ بسھولة دون استخدام أیة أدوات

• نظام تحفیض االھتزاز 
• عجالت للنقل براحة 

• آلیة تعلیق وإخماد غبار القص والتقطیع

التجھیزات المعیاریة: مجموعة أدوات محرك، زیت، مجموعة إمداد الماء

المواصفات:- 

قطر العجلة 
المحرك 

الحد األقصى لعمق القطع 
الحد األقصى لطلقة الخرج 

عزم الدوران األقصى 
خزان الوقو د

حجم التجویف 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الون الجاف 

355 مم (12 بوصة) 
75,6 مل 

122 (4-16/13 بوصة) 
3,0 كیلو وات/ 4,1 قوة حصان (عند 7500 في الدقیقة أو أقل) 

4,6 نیوتن متر (عند 5500 دورة في الدقیقة أو أقل) 
25,4 مم 
1,1 لتر 

780×310×455 مم (30-4/3 بوصة × 12-4/1 بوصة × 17-8/7 بوصة) 
12,9 كغ (28,4 رطل) 

EK7650H 305 مم (12 بوصة)

EK7650H 305 مم (12 بوصة) / EK7651H 355 مم (14 بوصة) 

قطاعة كھربائیة 

محرك رباعي الشوط صدیق للبیئة وموفر للتكالیف 
تسمح آلیة تخفیض ضغط تلقائیاً تخفیف طاقة اإلقالع الالزمة لسحب قوة مقبض بدء التشغیل   •

بحوالي 40% مقارنة بالقطاعة الكھربائیة بمحرك ثنائي الشوط 
• غطاء فلتر أولي زیتي یمكن إزالتھ بسھولة دون استخدام أیة أدوات

• نظام تحفیض االھتزاز 
• عجالت للنقل براحة 

• آلیة تعلیق وإخماد غبار القص والتقطیع

التجھیزات المعیاریة: مجموعة أدوات محرك، زیت، مجموعة إمداد الماء

المواصفات:- 

قطر العجلة 
المحرك 

الحد األقصى لعمق القطع 
الحد األقصى لطلقة الخرج 

عزم الدوران األقصى 
خزان الوقو د

حجم التجویف 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الون الجاف 

305 مم (12 بوصة) 
75,6 مل 

97 (3-16/13 بوصة) 
3,0 كیلو وات/ 4,1 قوة حصان (عند 7500 في الدقیقة أو أقل) 

4,6 نیوتن متر (عند 5500 دورة في الدقیقة أو أقل) 
1,1 لتر 
20 مم 

761×310×435 مم (30 بوصة × 12-4/1 بوصة × 17-8/1 بوصة)
12,7 كغ (28 رطل) 

(محرك رباعي الشوط) (محرك ٤ أشواط) 

محرك ماكیتا صغیر رباعي الشوط 

محرك متعدد األوضاع محرك متعدد األوضاع 

محرك ماكیتا صغیر رباعي الشوط 

محرك ماكیتا صغیر رباعي الشوط  یمكن إزالة غطاء الفلتر بسھولة دون 
استخدام أي أداة

مضخة إقالع أولیة 
من أجل توفیر التغذیة بالوقود دون 

سحب حبل بدء التشغیل الذي 
یسبب ارتداد

تخفیف الضغط تلقائیاً 
یقلل من قوة بدء التشغیل المطلوب لسحب قوة مقبض بدء التشغیل بحوالي 40% مقارنة بالقطاعة ثنائیة الشوط

أداة ملحقة لإلمداد 
بالماء

آلیة تعلیق وإخماد غبار 
القص والتقطیع

فلتر أولي زیتي 

حزام سھل الشھد مع مفك 
براغي

نظام تخفیف االھتزاز 

دوالیب لتوفیر الراحة 
اثناء النقل

مزودة بنوابض مخمدة المتصاص االھتزاز 
الذي ینتقل من المحرك إلى المقابض األمامیة 

والخلفیة المدمجة.

منع التسرب
مانعة الختراق الھواء إلى خزان الوقود مما 

یتجنب تسرب الوقود حتى عند إمالة اآللة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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قص وتقطیع سریع ونظیف.
• ھیكل مقاومة للماء.

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

قطر النصلة 
السرعة دون وجود حمل 

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1400 وات 
القطع األقصى: 60 مم (2-8/3 بوصة) 

180 مم (7-8/1 بوصة) 
5000 دورة في الدقیقة 

370 مم (14-16/9 بوصة) 
6,6 كغ (14,5 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

4107R 180 مم (7-8/1 بوصة) 

قطاعة 

قوة قطع كبیرة في الحجارة والبناء والبالط والخرسانة.
یمكن ضبط مقدار تدفق الماء بسھولة.   •

یمكن استخدامھا مع عجالت قص من النوع الرطب أو الجاف.   •
بصرف النظر عن قص وتقطیع األحجار والبناء والبالط والخرسانة، فإن ماكیتا لدیھا أیضاً نصلة   •

 4100NH منشار خشب متخصص من أجل القطاعة ذات النموذج

المواصفات:- 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط، مفتاح جوزة، انبوب ووصلة میاه 
التجھیزات المعیاریة: عجلة قص ماسیة، مفتاح جوزة، مفتاح أوفست، أنبوب ووصلة میاه(ال یأتي مع األداة عجلة قص ماسیة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

قطر النصلة 
السرعة دون وجود حمل 

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1200 وات 
القطع األقصى: 34 مم (1-16/5 بوصة) 

110 مم (4-8/3 بوصة) 
13000 دورة في الدقیقة 
234 مم (9-4/1 بوصة) 

2,9 كغ (6,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

303153 4100NH 110 مم (4-8/3 بوصة) 

قطاعة 

نصلة منشار قص الخشب (اختیاري) 
 (B-39475 :رقم القطة)

رقم القطعة  النوع  للنماذج  عربة 

رقم القطعة  اقصى سعة 
للماء 

أقصى ضغط 
للتشغیل: 

DT2010394369600

957802600

الرطب  والتقطیع  القص  استخدامات  فإّن  ھذا  المضغوط  الماء  بفضل خزان 
غیر  أو  محدودة  المیاه  فیھا  تكون  التي  المناطق  في  ممكنة  تكون  أن  یمكن 

متوفرة.

وھو سھل الحمل والتشغیل

• 957394356

394369610

DT2000WS

DT4000

394365602 أداة ملحقة لإلمداد بالماء

عربة 
أداة ملحقة لإلمداد 

بالماء

أ 

أ 

-

أ 

أ: عربة مع أداة ملحقة لإلمداد بالماء

10 لتر  6 بار 

خزان ماء معدني مضغوط (للقطاعة الكھربائیة) مجموعة عربة (من أجل القطاعة الكھربائیة)

EK7301 / EK8100

EK7301 / EK8100

EK7301 / EK8100

EK7650H / EK7651H



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

SG1250 125 مم (5 بوصة) 

نقاش حائط 

نظیف ومضغوط ومریح. 

المواصفات:- 

مقبض بتصمیم مریح یوفر مزیداً من الراحة أثناء العمل.  •
یمنع الغطاء األمامي الموجود في مكان مالئم الغبار من االنتشار في كل عمق للقطع.  •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر النصلة 

السعة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1400 وات 
125 مم (5 بوصة) 
العمق: 0 - 30 مم 

العرض: 6 - 30 مم 
9000 دورة في الدقیقة 

346 مم (13-8/5 بوصة) 
4,4 كغ (9,7 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: قطعتین من عجالت القص الماسیة، مفتاح ربط سداسي، مفتاح حلقي لربط الصوامیل. 

SG150 150 مم (6 بوصة) 318

نقاش حائط 

یقطع فتحة یصل عرضھا إلى 35 مم وعمق 45 مم في الخرسانة بواسطة 
محرك قوي بقدرة 1800 وات وعجلة قص ماسیة مزدوجة.

المواصفات:- 

قوة عالیة 1800 وات بقدرة على القطع (من 7 إلى 35 مم في العرض ومن 7 إلى 45 مم في   •
العمق) مثالیة ألعمال تمدید األسالك الكھربائیة الرئیسیة وأنابیب المیاه وأنظمة التدفئة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر النصلة 

السعة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي

1800 وات 
150 مم (6 بوصة)

العمق: 7 - 45 مم (32/9 - 1-4/3 بوصة) 
العرض: 7 - 35 مم (32/9 - 1-8/3 بوصة)

7800 دورة في الدقیقة 
410 مم (16-8/1 بوصة)

5,7 كغ (12,6 رطل) 

B45872

318 SG1251J 125 مم (5 بوصة) 

نقاش حائط 

نظیف ومضغوط ومریح 

نقاش حائط نظیف ومضغوط ومریح 

المواصفات:- 

مقبض بتصمیم مریح یوفر مزیداً من الراحة أثناء العمل.   •
مفتاح بزناد محسن - قابل للتشغیل بأصابع الید بینما تمسك المقبض العلوي.   •

یمنع الغطاء األمامي الموجود في مكان مالئم الغبار من االنتشار في كل عمق للقطع.  •

یوفر نقاش الحائط من ماكیتا عملیة قص وقطع أكثر فعالیة وكفاءة لألخادید بحواف 
نظیفة للقنوات

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

قطر النصلة 
السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1400 وات 
العمق: 0 - 30 مم (0 - 1-16/3 بوصة)

العرض: 6 - 30 مم (4/1 - 1-16/3 بوصة)
125 مم (5 بوصة) 

10000 دورة في الدقیقة 
350×151×178 مم (13-4/3 بوصة × 5-16/15 بوصة × 7 بوصة) 

4,5 كغ (9,5 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

صندوق ماكباك القابل للتشابك والتكدیس فوق بعضھ

SG1251 125 مم (5 بوصة) 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

• نصلة قطاعة بزاویة 90 درجة على شكل حرف V من أجل قطع حزوز وأخادید في 
األلمنیوم (مثل ألواح الجدران الخارجیة).

• مثالیة لمعالجة مواد مركب األلمنیوم
• تصمیم صدیق للمستخدم لغطاء النصلة من أجل تغیر النصلة بسھولة

• اثنان في واحد؛ یمكن أن تستخدم أیضا كمنشار دائري غارز. 

التجھیزات المعیاریة: نصلة قطاعة، صفیحة، مفتاح ربط سداسي 

تم تطویر ھذه األداة لقص وقطع األخادید والحزوز في المواد المركبة 
من األلمنیوم

المواصفات:- 
االستطاعة التقدیریة المستمرة 

النصلة 
قطر النصلة 

قطر التجویف 
سعة القطع القصوى مع نصلة القطاعة 

سعة القطع القصوى مع نصلة منشار ذات أسنان من كربید التنجستن 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1300 وات 
النوع: نصلة قطاعة / نصلة منشار بأسنان من الكربید 

118 مم 
20 مم 

مع سكة توجیھ: 11 مم (16/7 بوصة) 
مع سكة توجیھ: 36 مم (16/7-1) 

دون سكة التوجیھ: 41 مم (1-8/5 بوصة) 
6400 - 2200

346×250×250 مم (13-8/5 بوصة × 9-8/7 بوصة × 9-8/7 بوصة) 
5,1 كغ (11,3 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

303 CA5000XJ 118 مم (4-8/5 بوصة) 

قطاعة حزوز في األلمنیوم 
تستخدم ھذه األداة مع 

سكة توجیھ 

قص وتقطیع دون غبار وبسرعة عالیة.   •
قص وتقطیع المعدن الصلب بأقل نتوءات وحروق.  •

صندوق غبار قابل لإلزالة بلمسة واحدة.  •

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار بأسنان من الكربید، مفتاح ربط سداسي، نظارات وقایة. 

قطاعة معدن 185 مم (7-4/1 بوصة) من أجل قص وتقطیع المعدن الصلب 
حتى سماكة 6 مم.

المواصفات:- 
االستطاعة التقدیریة المستمرة 

قطر النصلة 
السعة 

السرعة دون وجود حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1100 وات 
185 مم (7-4/1 بوصة)

القطع األعظمي: 63 مم (2-2/1 بوصة) 
3500 دورة في الدقیقة 

358 مم (14-8/1 بوصة)
5,1 كغ (11,3 رطل) 

2,5 (8,2 قدم)

303 4131 185 مم (7-4/1 بوصة) 

قطاعة معدن 

مع صندوق ماكباك 

تمكنك ھذه األداة من 
قطع األخادید والحزوز 
في األلمنیوم مثل ألواح 

الجدران الخارجیة.

قطع الحزوز واألخادید 
في األلمنیوم 

CA5000 305 مم (12 بوصة) 

سكة توجیھ 194368-5 1,4 متر
194367-7 3,0 متر

1350

رقم القطعة 
قطر النصلة 
رقم القطعة 

(مم) 
مناسبة للنماذج 

زاویة 
الخطاف 
(درجة) 

عدد 
األسنان 

شكل 
السن 

قطر الثقب 
(التجویف) 

(مم) 
الصفیحة 

(مم) 

سماكة 
الطرف 

(الشق) (مم) 

118CA5000XJ2018 656B-48860

900 118CA5000XJ2014 656B-48832

أخدود على شكل حرف V بزاویة 
90 درجة (ملحق معیاري) 

°90

°90

 V أخدود على شكل حرف
بزاویة 135 درجة (خیاري) 

°135

°45
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

رأس قطع محوري ثنائي فرید من نوعھ لزیادة قدرة القطع.
ملزمة سریعة التحریر لتأمین حجز قطعة العمل وقطع متكرر سریع.   •

زر القفل یساعد على منع التشغیل العرضي.  •
مانع عمق قابل للتعدیل من أجل عمق قطع دقیق ومتكرر.   •

صفیحة توجیھ ضبط بزاویة 45 درجة، نظام ضبط بثالث طرق من أجل مسك وحمل المواد.   •

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر العجلة 

قطر الفتحة (التجویف) 
السرعة دون وجود حمل 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

220 فولت: 2000 وات / 127 فولت: 1650 وات
355 مم (14 بوصة) 
25,4 مم (1 بوصة) 

3800 دورة في الدقیقة 
500×280×600 مم 

(19-16/11 بوصة × 11 بوصة × 23-8/5 بوصة) 
15,9 كغ (35 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

2414B 355 مم (14 بوصة) 

قطاعة محمولة 

صفیحة توجیھ بمقدار 45 درجة؛ 3 طرق للضبط إلحكام القبض على المواد.
القدرة الفریدة لدعم العجلة تمنعھا من التحمیل وتعزز أداء القطع.  •

ملزمة سریعة من أجل لقط سریع لمواد مختلفة الحجم.   •

المواصفات:- 

التجھیزات المعیاریة: عجلة كاشطة من أجل القص والتقطیع، مفتاح جوزة.التجھیزات المعیاریة: عجلة كشطة من أجل القص والتقطیع، مفتاح جوزة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر العجلة 

قطر الفتحة (التجویف) 
السرعة دون وجود حمل 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1450 وات 
355 مم (14 بوصة) 
25,4 مم (1 بوصة) 

3800 دورة في الدقیقة 
500×280×600 مم 

(19-16/11 بوصة × 11 بوصة × 23-8/5 بوصة) 
16,3 كغ (36 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

153203 2414 355 مم (14 بوصة) 

قطاعة محمولة 

90o

115
45o

115
90o

115
45o

115
90o45o90o

137
45o

100 119×106

سعات القطع (مم) 

90o

115
45o

115
90o

115
45o

115
90o45o90o

137
45o

100 119×106

سعات القطع (مم) 

حرر الذراع فقط لضبط زاویة القطع دون الحاجة إلى أي أدوات.   •
النصلة ذات أسنان الكربید المائلة تدوم لفترة أطول من العجلة الكاشطة؛ وتوفر عملیة قص   •

نظیفة ودقیقة وخالیة من أي حواف خشنة. 

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار ذات أسنان من الكربید (من أجل الفوالذ الخفیف)، مفتاح جوزة، نظارات واقیة.

قص سریع لألنابیب الخفیفة وحدید الزوایا واألنابیب والقنوات.

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر النصلة 

السعة 

السرعة دون وجود حمل 
األبعاد 

(الطول × العرض ×االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1750 وات 
305 مم 

عند الزاویة 0 درجة: 115 مم (4-2/1 بوصة) 
عند الزاویة 0 درجة: 75 مم × 150 مم (2-16/15 بوصة × 5-8/7 بوصة) 

عند الزاویة 45 درجة: 90 مم (3-2/1 بوصة) 
عند الزاویة 45 درجة: 85×85 مم (16/5-3×16/5-3) 

1300 دورة في الدقیقة
516×306×603 مم 

(20-4/1 بوصة × 12 بوصة × 23-4/3 بوصة) 
19,3 كغ (42,5 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

203 LC1230 305 مم (12 بوصة) 

منشار قص معادن 

2107FK

منشار شریطي محمول 

سعة كبیرة بمقدار 3/4-4 بوصة × 3/4-4 بوصة مع توازن ممتاز لألداة 
ھیكل جسري من إطار األلومنیوم ومبیت للمحرك یجعل الماكینة أكثر متانة   •

مصباح ضوء الفلورسنت مدمج للحصول على رؤیة واضحة لخط الحبر حتى في األماكن المظلمة  •
مفتاح لضوء الفلورسنت مستقل عن المفتاح الرئیسي   •

قرص مسبق الضبط لتعدیل السرعة یتیح امكانیة الحصول على سرعة مناسبة لقطع أي مادة محددة   •

303

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار شریطي من الفوالذ الكربوني (18 سن في كل انش) قطعة واحدة، مفتاح ربط 
سدادسي 

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
سعة 

سرعة النصلة
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

710 وات 
قطعة عمل دائریة (القطر): 120 مم (4-4/3 بوصة) 

قطعة عمل مستقیمة
(دون ستاند): 120 × 120 مم (4-4/3 بوصة × 4-4/3 بوصة) 

60 متر (200 قدم) - 105 متر (350 قدم) 
508×188×256 مم 

(20 بوصة × 7-8/3 بوصة × 10-8/1 بوصة) 
6,0 كغ (13,1 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

التجھیزات المعیاریة: عجلة كاشطة من أجل القص والتقطیع، مفتاح جوزة 

LW1400 355 مم (14 بوصة) 

قطاعة محمولة 

محرك قوي بقدرة 2200 واط بقوة 355 مم (14 بوصة)، مع وظائف أقل 
بدون أدوات

المواصفات:- 

• یمكن استبدال عجلة القطع الكاشطة وتعدیل لوحة التوجیھ دون أي أدوات.
• واقي كبیر من الشرارة یمنع نثر الشرارة للخلف.

• ملزمة سریعة التحریر 
• مقبض حمل لسھولة النقل إلى موقع العمل 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قیاس العجلة 

السرعة دون وجود حمل 
السعة

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

2200 وات 
القطر: 355 مم (14 بوصة) 

قطر الثقب 25,4 مم (1 بوصة) 
السماكة: 3 مم (8/1 بوصة) 

3800 دورة في الدقیقة 
قطعة عمل دائریة: 127 مم (5 بوصة) 

قطعة عمل مستطیلة (االرتفاع × العرض): 102×194 مم 
530×295×640 مم (20-8/7 بوصة × 11-8/5 بوصة × 25-4/1 بوصة) 

17,0 كغ (37,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

203

قطاعة محمولة 355 مم (14 بوصة) بمحرك قوي 22500 وات، 
 2414NB تم تطویرھا لتكون خلفاً للنموذج

ملزمة سریعة التحریر.   •
مقبض حمل یسھل عملیة نقل األداة إلى موقع العمل   •

المواصفات:- 

التجھیزات المعیاریة: عجلة كاشطة من أجل القص والتقطیع، مفتاح جوزة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قیاس العجلة 

السرعة دون وجود حمل 
السعة

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

سعات القطع (مم) 

2200 وات 
القطر: 355 مم (14 بوصة) 

قطر الثقب 25,4 مم (1 بوصة) 
السماكة: 3 مم (8/1 بوصة) 

3800 دورة في الدقیقة 
قطعة عمل دائریة: 127 مم (5 بوصة) 

قطعة عمل مستطیلة (االرتفاع × العرض): 70×233 مم 
500×290×620 مم (19-4/3 بوصة × 11-8/3 بوصة × 24-8/3 بوصة) 

16,6 كغ (36,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

203 LW1401 355 مم (14 بوصة) 

قطاعة محمولة 

2416S 405 مم (16 بوصة) 

قطاعة محمولة 

نصلة 405 مم (16 بوصة) لمزید من سعة القطع.

المواصفات:- 

تمتلك ھذه األداة سمعة جیدة في أعمال األنابیب وقطع حدید الزوایا.  •
ملزمة سریعة التحریر لتأمین قطعة العمل وتوفیر عملیة قطع متكررة.   •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر العجلة 

قطر الثقب
السرعة دون وجود حمل 

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1430 وات 
405 مم (16 بوصة) 
25,4 مم (1 بوصة) 

2300 دورة في الدقیقة 
610×265×535 مم

(24 بوصة × 10-8/3 بوصة × 21 بوصة) 
19,2 كغ (42,3 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: عجلة كاشطة من أجل القص والتقطیع، مفتاح جوزة. 

153

سعات القطع (مم) 

سعات القطع (مم) 

مقبض حمل 

واقي كبیر للشرارة 

لتسھیل عملیة النقل إلى موقع العمل

مما یجعل من السھل قفل رأس المنشار من أجل 
التخزین والنقل. 

تغییر جھاز قفل رأس المنشار من القفل بسلسلة 
إلى القفل بدبوس 

مما یسمح بسھولة ضبط صفیحة التوجیھ من خالل 
معالجة بسیطة

وضعیة تغییر من ثالث مراحل   •
ضبط الزاویة بمقدار 0 إلى 45 درجة  •

قفل محور الدوران لتسھیل عملیة 
استبدال عجلة القطع الكاشطة

استبدال عجلة القطع الكاشطة دون الحاجة 
إلى استخدام أي أداة

إمكانیة ضبط صفیحة التوجیھ دون الحاجة 
إلى استخدام أدوات 

90o

115
45o

115
90o

115
45o

115
90o45o90o

137
45o

100 119×106

90o

115
45o

115
90o

115
45o

115
90o45o90o

137
45o

100 119×106

90o

115
45o

115
90o

115
45o

115
90o45o90o

150
45o

110 80×130
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JS1601 1,6 مم (16 مقیاس) 

مقص معدن مستقیم

یوفر التصمیم الجمالي المبتكر المزید من التحكم والقدرة 
على المناورة العالیة

• مخصص بشكل رئیسي للقطع المستقیم.
• قبضة اسطوانیة توفر أفضل إمكانیة من الراحة من أجل القص المستقیم.

• نصالت جانبیة توفر المزید من الثبات.
• غطاء خلفي مدبب بشكل مریح من أجل سھولة اإلمساك.

JS3201 3,2 مم 

مقص معدن 

تصمیم قوي مع مقبض من المطاط الصناعي (إیالستومر) یوفر سھولة في العمل
• تم تزوید ھذه األداة بواقیة تحت الجسم لمنع الخدش عند قص القطعة المعدنیة 

  كما أنھا تساعد على القص بشكل سلس. 
JS3200 نصلة مشتركة مع النموذج •

• مكان تخزین على اآللة من أجل تخزین مفتاح الربط السداسي. 

JS1602 1,6 مم (16 مقیاس) 

مقص معدن 

یوفر غطاء المحرك النحیف والغطاء الخلفي قدرة على المناورة بشكل أفضل.
• مفتاح منزلق موجود في مكان مریح لتسھیل التشغیل بید واحدة. 

.JS1600 نصلة مشتركة مع النوذج •

459

459303

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي، مقیاس السماكة

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

الحد األدنى لنصف قطر القطع 
عدد األشواط في الدقیقة

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

380 وات 
الفوالذ لغایة 400 نیوتن/ ملیمتر مربع: 1,6 مم 
الفوالذ لغایة 600 نیوتن/ ملیمتر مربع: 1,2 مم 
الفوالذ لغایة 800 نیوتن/ ملیمتر مربع: 0,8 مم 

األلمنیوم لغایة 200 نیوتن/ ملیمتر مربع: 2,5 مم 
250 مم (9-8/7 بوصة) 

 4500
320×70×78 مم (12-8/5 بوصة × 2-4/3 بوصة × 3-16/1 بوصة) 

1,4 كغ (3,1 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

الحد األدنى لنصف قطر القطع 
عدد األشواط في الدقیقة

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

380 وات 
الفوالذ لغایة 400 نیوتن/ ملیمتر مربع: 1,6 مم 
الفوالذ لغایة 600 نیوتن/ ملیمتر مربع: 1,2 مم 
الفوالذ لغایة 800 نیوتن/ ملیمتر مربع: 2,5 مم 

األلمنیوم 200 نیوتن/ ملیمتر مربع: 2,5 مم 
30 مم (1-16/3 بوصة) 

 4000
255×74×146 مم (10 بوصة × 2-16/15 بوصة × 5-4/3 بوصة) 

1,6 كغ (3,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصالت للمقص، مفتاح ربط سداسي، مقیاس السماكة 

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

الحد األدنى لنصف قطر القطع 
عدد األشواط في الدقیقة

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

710 وات 
الفوالذ لغایة 400 نیوتن/ ملیمتر مربع: 3,2 مم 
الفوالذ لغایة 600 نیوتن/ ملیمتر مربع: 2,5 مم 
الفوالذ لغایة 800 نیوتن/ ملیمتر مربع: 1,5 مم 

األلمنیوم لغایة 200 نیوتن/ ملیمتر مربع: 4,0 مم 
50 مم (2 بوصة)

1600
213×90×239 (8-8/3 بوصة × 3-2/1 بوصة × 9-8/3 بوصة) 

3,4 كغ (7,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

مع صندوق ماكباك 

مقصات / قاضمات 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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JN3201 3,2 مم 

قاضمة 

تصمیم قوي مع مقبض من المطاط الصناعي (ایالستومر) یوفر تشغیل 
وعملیة قطع سھلة. 

 JN3200 نصلة مشتركة مع النموذج •
• مكان على األداة لتخزین مفتاح الربط السداسي 

303

التجھیزات المعیاریة: لقمة خرامة، مفتاح ربط 50، مفتاح ربط سداسي، رندیلة.

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

الحد األدنى لنصف قطر القطع 

عدد األشواط في الدقیقة
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

710 وات 
الفوالذ لغایة 400 نیوتن/ ملیمتر مربع: 3,2 مم 
الفوالذ لغایة 600 نیوتن/ ملیمتر مربع: 2,5 مم 
الفوالذ لغایة 800 نیوتن/ ملیمتر مربع: 1,0 مم 

األلمنیوم لغایة 200 نیوتن/ ملیمتر مربع: 3,5 مم 
الحافة الخارجیة: 128 مم (5-16/1 بوصة) 

الحافة الداخلیة: 120 مم (4-4/3 بوصة) 
 1300

225×90×254 مم (8-8/7 بوصة × 3-2/1 بوصة × 4 بوصة) 
3,4 كغ (7,4 رطل) 

2,5 (8,2 قدم) 

JN1601 1,6 مم 

قاضمة 

قص وتقطیع دقیق مستقیم ومنحني خالیة من حواف خشنة من أداة نحیفة 
تتمتع بأداء قوي

• قطع الصفائح المعدنیة المسطحة والمموجة بنفس اللقمة.
• لقمة تدور بزاویة 360 درجة، شوط كبیر 4/1 بوصة. 

• خفیفة بشكل كبیر (تزن 1,6 كغ فقط).
• مقیاس سماكة مدمج من أجل توفیر التوافق والمالئمة. 

411

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي، مفتاح ربط، خرامة، لقمة

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

الحد األدنى لنصف قطر القطع
 

عدد األشواط في الدقیقة
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

550 وات 
الفوالذ لغایة 400 نیوتن/ ملیمتر مربع: 1,6 مم 
الفوالذ لغایة 600 نیوتن/ ملیمتر مربع: 1,2 مم 
الفوالذ لغایة 800 نیوتن/ ملیمتر مربع: 0,8 مم 

األلمنیوم لغایة 200 نیوتن/ ملیمتر مربع: 0,8 مم 
الحافة الخارجیة: 50 مم (2 بوصة) 

الحافة الداخلیة: 45 مم (1-4/3 بوصة) 
 2,200

261 مم (10-4/1 بوصة) 
1,6 كغ (3,6 رطل) 

2,0 (6,6 قدم) 

 JN3201 (10 مقیاس) 3,2 مم
قاضمة 

120 مم القطر 42 مم 

8 مم 

یرجى عمل ثقب مسبقاً بقطر ٤۲ مم 

الحد األدنى لنصف قطر القطع 
الحافة الخارجیة: 128 مم (1/16-5 بوصة) 
الحافة الداخلیة: 120 مم (3/4-4 بوصة) 

 JS3201 (10 مقیاس) 3,2 مم
مقص معدني 

الحد األقصى لسعة القطع:

الفوالذ لغایة 400 نیوتن/ ملیمتر مربع 
3,2 مم (10 مقیاس)

الحد األدنى لنصف قطر القطع
= 50 مم 

الفوالذ لغایة 400 نیوتن/ ملیمتر 2,3) ملیمتر مربع) 

مع صندوق ماكباك 

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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تقدم سلسلة العجالت الماسیة من ماكیتا ثالثة أنواع من درجات العجالت لتلبیة احتیاجات المستخدمین

المادة رقم 7المادة رقم 6

الخرسانة الصلبة

الغرانیت

الصخر الصواني

ھندسة قابلة 
للتنعیم

قرمید

بلوك الخالئط

البالط الفرنسي

الزجاجالبالطاالسفلت

بالط األسمنت

الرخام

البالط غیر المصقول

المادة رقم 4المادة رقم 3المادة رقم 2المادة رقم 1

حجر الرصیف

البلوك الھندسي 
والفئة 2

الخرسانة

البلوك

 u مجرى بشكل حرف

بلوك الرصیف

الصخر الكربوني

المادة رقم 5

وھو النوع األكثر استخداما، حیث تشتمل 
الشفرات على شقوق طولیة وطبقة ماسیة 

ملبدة على الحواف. یقطع ھذا النوع 
بسرعة أكبر من نوع الحافة المستمرة 

ویحافظ على معدل سطح القطع.

النوع المجزأ: 

میزات الشكل

مجموعة العجالت الماسیة

المواد

ھذا النوع لدیھ طبقة ماسیة مع سماكة موحدة 
على كامل الحافة. یمكن من خالل ھذا النوع 

الحفاظ على سطح نظیف حتى عند استخدامھا 
على المواد الصلبة و سھلة التفتت. كما أن إجراء 
القطع یتم بدقة ولكن لیس بالسرعة التي یتم فیھا 

القطع باستخدام العجلة من النوع المجزأ

نوع الحافة المستمرة: 

تحتوي عجلة القطع ھذه على شقوق طولیة 
تشبھ تلك الموجودة في العجلة المجزأة. كل 

جزء لدیھ العدید من الشقوق (على شكل 
موجھ)، وتضمن ھذه الشقوق :

• قطع سریع ومقاومة أقل.
• إزالة مخلفات القطع الناعمة.

• تحمیل أقل على العجلة

نوع الموجة المجزأة:
ھذا النوع من العجالت لدیھ شقوق 
حول الحافة. كما أن لدیھ خاصیة 

ممیزة بین الحافة المستمرة والنوع 
المجزأ، وتتم فیھ عملیة القطع بسرعة 

تشبھ سرعة القطع بالنوع المجزأ. 
وبنفس الوقت الحفاظ على سطح قطع 

أنظف یشابھ سطح القطع بالحافة 
المستمرة دون حواف متكسرة

النوع المموج:

المجموعة الممتازة: ھذه المجموعة تعطي أعلى 
أداء في كل من سرعة القطع ومن ناحیة المتانة.

المجموعة المتوسطة: ھذه المجموعة تحقق 
التوازن المثالي بین األداء والسعر.

المجموعة المعیاریة: ھذه المجموعة 
محط اإلعجاب من ناحیة السعر المقبول.

: مناسبO: مناسب بشكل خاص

شكل العجلة الماسیة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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جاف

جاف

جاف

جاف

جاف

الخرسانة

الخرسانة

الغرانیت

2 1345678
خاص بالنموذج

للمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

المجموعة المتوسطة

A-02808جالخة 125 مم، قاطعة  أزرق1252722,2320

2 1345678
خاص بالنموذج

للمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

A-01236جالخة 125 مم، قاطعة 125 مم أزرق1251,9722,2320

المجموعة الممتازة

2 1345678
خاص بالنموذج

للمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

قاطعة 100 مم

قاطعة 230 مم

B-02032
B-02004

ذھبي-1052,07,520
ذھبي-2302,57,522,23

المجموعة الممتازة

B-03028 جالخة 100 مم، قاطعة 110 مم

المجموعة المعیاریة

ذھبي1051,87,52016
2 1345678

خاص بالنموذج
للمواد

مثالیة من أجل

مثالیة من أجل

الخرسانة

DTXHdرقم القطعةاللون

جاف A-02406قاطعة 225 مم أزرق-2552,5725,4

مثالیة من أجل

مثالیة من أجل

المجموعة المعیاریة

جافذھبي1052,072016
جاف
جاف
جاف
جاف

جاف
جاف
جاف

D-05197جالخة 100 مم، قاطعة 110 مم
A-88901جالخة 125 مم، قاطعة ذھبي1252,0722,2320
A-87909جالخة 180 مم، قاطعة ذھبي1802,0725,422,23
A-84115جالخة 125 مم، قاطعة ذھبي1251,9722,2320
A-84121جالخة 180 مم، قاطعة ذھبي1802,3725,422,23
A-84090جالخة 100 مم، قاطعة 110 ممفضي1051,772016

A-84012جالخة 125 مم، قاطعة فضي1252,0722,2320
A-84028جالخة 180 مم، قاطعة فضي1802,0625,422,23

2 1345678
خاص بالنموذج

للمواد
مثالیة من أجل DTXHdرقم القطعةاللون

الخرسانة

الخرسانة

الغرانیت

العجالت الماسیة الخاصة بالقاطعة – الموجة المجزأة

جاف A-02808جالخة 125 مم، قاطعة  أسود12527,522,2320

ذھبي1051,87,52016
ذھبي1101,8620 -

جالخة 100 مم، قاطعة 110 مم

A-05022قاطعة 110 مم
A-87149 جاف

جاف

الخرسانة

العجالت الماسیة المخصصة للقاطعة – المجزأة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

المجموعة المعیاریة

ذھبي1051,652016
ذھبي1101,6520
ذھبي1151,6522,23
1801,85425-

-
-

ذھبي

ذھبي
ذھبي

2 1345678
من أجل النموذج

خاص بالمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

2 1345678
من أجل النموذج

خاص بالمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

مثالیة من 
أجل

قاطعة 110 مم

قاطعة 180 مم

جالخة 115 مم

A-90598قاطعة 110 مم
قاطعة 180 مم
قاطعة 110 مم

قاطعة 180 مم

B-01220
A-81131
A-87161

D-05212

A-80117
A-89028

A-89012 جالخة 110 مم، قاطعة 

المجموعة المتوسطة

- ذھبي-1101,5620
2 1345678

من أجل النموذج
خاص بالمواد

DTXHdرقم القطعةاللون

المجموعة المتوسطة

النوع A: درجة عالیة/ حافة مستمرة/ رطب
النوع D: معیاریة/ مرسبة بالكھرباء/ الزجاج والخزف/ رطب

النوع B: معیاریة/ حافة مستمرة/ الزجاج/ رطب

110

110

180

1,5

1,5

فضي-420
1801,85

1,85

4
4

4

25

25,4

20
أزرق -

-
-

2 1345678
من أجل النموذج

خاص بالمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

المجموعة المعیاریة

A-88951

1101,6520B-02836

1802,025,422,3

D-05206
A-84159
A-84165

الخرسانة

الغرانیت

جالخة 100 مم، قاطعة 110 مم

جالخة 125 مم، قاطعة 
جالخة 180 مم، قاطعة 

ذھبي1052,02016

ذھبي1252,122,2320
ذھبي1802,325,422,23 7

7

7

7

7

A-84040جالخة 100 مم، قاطعة 110 ممفضي1052,02016

-

المواد 
الطریة

- جالخة 110 مم، قاطعة 

جالخة 180 مم، قاطعة 

ذھبي

ذھبي

A-07238 قاطعة 110 مم

المجموعة الممتازة

1052,2722,23

22,23

20

20

أزرق

أزرق
110
125

1,2
2

6
7

أزرق20 -

2 1345678
من أجل النموذج

خاص بالمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

قاطعة 110 مم
قاطعة 110 مم

رطب

رطب

رطب

جاف

جاف

جاف

جاف

جاف

جاف

جاف

للزجاج المضاد للرصاص

لبلط السیرامیك

لبالط السیرامیك

-

A-02347

A-02761
B-00795

رطب

رطب

رطب

رطب
رطب
رطب

رطب

جاف

جالخة 125 مم، قاطعة 

العجالت الماسیة المخصصة للقاطعة – الحافة المستمرة

العجالت الماسیة المخصصة للقاطعة – المموجة

A
B
D

792296-4
A-01323
A-07179

فضي-800,8315
فضي800,9415

800,82,215-

-

فضي

2 1345678
النوعمن أجل النموذج

خاص بالمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

النوع A: High Grade / Continuous rim / رطب                     B: Standard / Continuous rim / Glass / رطب         
        D: Standard / Electrodeposited / Glass & Porcelain / رطب

       

CC301D

CC300D

CC300D

النصلة الماسیة من أجل القاطعات بدون سلك
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

من أجل النموذج خاص بالمواد DTXHdرقم القطعةاللون

ذھبي-3503,025,4 966544060المعدن الخفیف، الخرسانة-

لكل ثانیة أھمیتھا عندما یتوجب إنقاذ الركاب من الطائرات أو القطارات. وأخیرا أصبح ھناك عجلة قطع فعالة ومختبرة ومجربة والتي یمكنھا إجراء القطع لفتح الطائرات والقطارات 
التي تسیر بسرعة كبیرة، و إجراء القطع عبر حواجز االصطدام.

• تقطع عجلة قوة اإلنقاذ كل المواد.
• تقطع كذلك السبائك والفوالذ الصلب وزجاج األمان والخرسانة واللدائن المدعمة باأللیاف والكربون باإلضافة إلى الزجاج المصفح.

• تمتلك عجلة قوة اإلنقاذ ماسات أكبر بكثیر من عجالت التقطیع التقلیدیة.
• تقطع عجلة قوة اإلنقاذ حتى عمق یصل ل 125 مم، إنھا عجلة سریعة ویمكن االعتماد علیھا عند فشل األقراص األخرى.

عجلة قوة اإلنقاذ الماسیة الخاصة بالقطاعة الكھربائیة

من أجل النموذج خاص بالمواد DTXHdرقم القطعةاللون

فضي-3503,325,4
فضي-3503,025,4 6,5

7A
B

الحجارة الخراسانیة
اإلسفلت

966344020
966344010

B: درجة عالیة / مجزأة / إسفلت  A: معیاریة / مجزأة / الخرسانة والقرمید  

الماسیة  بالنصالت  مقارنة  أطول  زمني  عمر  تمتلك  دیادیوران  أنصال  فإن  اختراع،  كبراءة  المسجلة  المصغرة  الدمج  عملیة  وبفضل  ھائلة  قطع  قدرة  دیادیوران  نصالت  تمتلك 
المصنعة بتقنیات التلبید لمعروفة.

القطاعة الكھربائیة 355 مم 
القطاعة الكھربائیة 355 مم 

القطاعة الكھربائیة 355 مم 

من أجل النموذج
خاص بالمواد

D

TXHdرقم القطعةاللون

أحمر4003,025,420 12B-13471

النصلة الماسیة الممتازة ثالثیة األبعاد لالستخدام الشامل
• متوفرة بتقنیة مخفیة تقوم بتخمید االھتزاز والضجیج إلى أقصى حد للحصول على شعور أفضل أو مع المركز المقوى وثقوب التبرید التي توفر عملیة قطع سریعة ومریحة. 

ملحوم باللیزر، لالستخدام الجاف والرطب. 

قاطعة كھربائیة 405 مم 

2 1345678

العجالت الماسیة من أجل القاطعة الكھربائیة / قاطعة زاویة

العجالت الماسیة من أجل القاطعة الكھربائیة – سلسلة كوزموز

العجالت الماسیة دیادیوران الخاصة بالقطاعة الكھربائیة (مجاري ذات عمر أطول)

2 13456
DTXHdرقم القطعةاللون

فضي3002,825,420
فضي3052,825,420
أزرق*3053,030
فضي3503,225,420
3502,886

5

-

7,5
6,5
5

أبیض-25,4
أخضر-3503,025,4

B: معیاریة / مجزأة / الخرسانة، قرمید  A: معیاریة / مجزأة / عامة    
D: معیاریة / مجزأة / اإلسفلت  C: معیاریة / مجزأة / الخرسانة واإلسفلت / جاف   

خاص بالمواد

A

A
D
B

B
C

A-86773
A-89349

A-87317
966244011
966244030

A-02490

* 20، 22، 23، 25، 4 (قیاس الحلقة) 

إسفلت

عمر زمني طویل في المواد الكاشطة

من أجل النموذج

القاطعة الكھربائیة 305 مم 
القاطعة الكھربائیة 305 مم

القاطعة الكھربائیة 305 مم / قاطعة زاویة
القاطعة الكھربائیة 305 مم
القاطعة الكھربائیة 305 مم
القاطعة الكھربائیة 305 مم

D
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
النصلة الماسیة من أجل نقش الجدار

A: مجزأة / جاف

2 1345678
خاص بالنموذج

خاص بالمواد
DTXHdرقم القطعةاللون

أسود -1502,422,23 7A SG150P-22311
أزرق-125222,23 7,5A SG1251JA-80438

 4100NH نصلة منشار تقطیع الخشب من كربید التنجستین خاصة بالقطاعة

4100NH

4131

رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

مناسبة 
للنماذج

عدد 
األسنان

شكل 
السن

قطر الثقب 
(التجویف) 

(مم)

سماكة الحافة 
(القطع) (مم)

سماكة الصفیحة 
(مم)

1004100NH-B-39475 30 1,61,0 20

القطاعة نموذج 4100NH آلة قویة مخصصة إلجراء القطع في الحجر والبناء والبالط والخرسانة.
قامت ماكیتا حالیا بتطویر نصلة منشار تقطیع الخشب من كربید التنجستین خاصة بالقطاعة 4100NH والتي تجعل من ھذه اآللة أكثر تنوع في االستخدام.

مخصصة نصلة منشار تقطیع الخشب من كربید التنجستین خاصة بقاطعة المعدن 

لقطاعة المعدن التي تعمل بدون سلك

رقم القطعة قطر النصلة 
مناسبة للنماذج(مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة)

عدد األسنان
شكل 
النوعالمادة / االستخدامالسن

قطر الثقب 
(التجویف) 

(مم)

سماكة الحافة 
(القطع) (مم)

185

185

413120

20

1,9036ATB

48 2,00

10- 1,7 2070

Aالفوالذ الطري (2 - 6 مم)

-

-
الفوالذ الطري الرفیع (2 - 4 مم)

الصفیحة الرقیقة المموجة (أقل من 2 مم) 

B-04628

A-83967

A-86446 4131

MTCG

FTG

4131

185

رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

عدد 
النوعالمادة / االستخدامشكل السناألسنان

136

150

DCS55020

20

1,5030MTCG

32 1,50

0 1,1 2060

الفوالذ الطري

-

-

الفوالذ الطري

الفوالذ الغیر قابل للصدأ / الفوالذ الطري

B-07319

B-46296

B-47014 DCS551 / 53

MTCG

SMTCG

DCS551 / 53

150

A: نوع الحافة المعدنیة الخزفیة (السیرامیك / معدن)، ذات عمر زمني طویل 

شق لیزر

DCS551 / DCS553 نصالت لقص المعدن بحواف من الكربید للعدید من االستخدامات مع قاطعة المعدن

صفیحة معدنیةقناة

XX

XXX

X

المادة

السماكة = 1,5 مم السماكة
40 × 45 مم 

السماكة = 1,6 مم
30× 30 مم 

السماكة = 1,5 مم 

فوالذ ال یصدأ

B-46296

B-47014

فوالذ ال یصدأ فوالذ ال یصدأفوالذفوالذ

30× 30 مم 
السماكة = 1,5 مم 

الفوالذ

القطر 25 

السماكة = 1,2 مم 

أنبوب ماسورة

30× 30 مم 
السماكة = 1,5 مم  القیاس (مم) رقم القطعة

150 مم × T 60(حافة معدنیة خزفیة) 

T 32 × 150 مم

مخصصة لتقطیع الخشب

مناسبة للنماذج
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

قطر الثقب 
(التجویف) 

(مم)

سماكة الحافة 
(القطع) (مم)
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

نصلة منشار ذات طرف من كربید التنجستین خاصة بأداة قطع محمولة

60

78

25,4

25,4

25,4

25,4

76

60

0

0

0

0

2,4

2,4

2,3

2,1

شق لیزر

-

-

-

A-86723

A-87127

A-87579

A-87242

LC1230

LC1230

LC1230

LC1230

TCG

TCG

MTCG

-

لقطع الفوالذ الطري

لتقلیل سماكة الفوالذ الطري

الفوالذ الغیر قابل للصدأ 

الفوالذ الطري

305

305

305

305

رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

مناسبة للنماذج
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

عدد 
النوعالمادة / االستخدامشكل السناألسنان

قطر الثقب 
(التجویف) 

(مم)

سماكة الحافة 
(القطع) (مم)

تحذیر! 

تأمین قطعة العمل على قاعدة ثابتة*  
استخدم دائما دعامة عندما یستغرق قطعة العمل فترة طویلة وذلك لتقلیل خطر نعسر النصلة أو ارتدادھا للخلف.

من المھم وضع قطعة العمل على دعامة مناسبة لتقلیل خطر اإلصابة وتلف سن نصلة المنشار.

استخدم دائما نصالت منشار قطع المعدن المالئمة لعملك*  
ربما یؤدي استخدام نصالت منشار غیر مالئمة إلى تنفیذ القطع بشكل رديء ویعرض الشخص لإلصابة.

ضبط عمق القطع بما یتناسب مع سماكة قطعة الشغل*  
یجب أن یكون أقل من طول سن النصلة أسفل قطعة العمل.

یجب أن یتم وضع القاعدة على قطعة العمل بشكل مستقیم ومحكم*  
لمنع غوص القطع.

حافظ على استقامة خط القطع وعلى سرعة ثابتة*  
إن القطع بسرعة بطیئة یؤدي إلى تـلف النصلة باكرا.

ال تقم بلف األداة أو الضغط علیھا بقوة أثناء القطع.
قم بارتداء نظارات الحمایة والقفازات ومعدات الحمایة بشكل دائم باإلضافة إلى إتباع التعلیمات المرفقة مع األداة.

ال تلمس النصلة أو قطعة العمل مباشرة بعد االنتھاء من القطع.

یجب أن تكون الدعامة قریبة من القطع لتجنب دعامة مناسبة
ال تضع لوح الدعم بعیدا عن مكان القطعاالرتداد للخلف.

حواف القطع لنصالت منشار قطع المعدن

 LC1230 نصالت معدن ذات طرف من الكربید لالستخدامات المتعددة تستعمل مع منشار قطع المعدن

60T×305

 60T×305

 78T×305

 76T×305

2,1 مم

2,4 مم

2,3 مم

1,95 مم

زاویة فوالذ ماسورة دائریةقناةأنبوبالزاویة
ال یصدأ

أنبوب من فوالذ 
الیصدأ

غیر مطبقمقبولجیدممتاز

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

الفوالذ الطري

الفوالذ الرقیق

الفوالذ غیر قابل للصدأ

TIPالمادةالقیاس (مم)
1,5 مم4 مم2,3 مم3 مم4 مم6 ممسماكة حافة القطع

السماكة األسمیة

3,8 مم

الفوالذ الطري 
(أقل ضجیج)

3,2 مم 4,5 مم

A-87242

A-86723

A-87127

A-87579

رقم القطعة

مخصصة لقطع المعدن

قطع (الخرسانة / البنایات / المعادن) | 225



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

قطع (الخرسانة / البنایات / المعادن) | 226

نصالت منشار شریطي محمولنصالت منشار شریطي محمول

3
رقم القطعة سماكة قطعة العمل نوع النصلة السماكة (مم) العرض × الطول 

(مم)
قطعة في كل 

علبة االستخدام 

792560-3

792567-9

792559-8

792556-4

792558-0

792557-2

البالستیك والمعادن غیر الحدید والفوالذ 
الطري وفوالذ الصب وحدید الصب

والفوالذ  الحدید  والمعادن غیر  البالستیك 
الصب  وحدید  الصب  وفوالذ  الطري 
قابل  الغیر  والفوالذ  القاسي  والفوالذ 

للصدأ 

14

الخشب6 -

18

18

24

24 سن على 
شكل موجة

14

فوالذ الكربون

فوالذ الكربون

فوالذ الكربون

فوالذ الكربون

ثنائي المعدن

ثنائي المعدن

ثنائي المعدن

أكثر من 5 مم

4 - 5 مم 

1140×13مم

1140×13مم

1140×13مم

1140×13مم

1140×13مم

1140×13مم

1140×13مم

أقل من 4 مم 

أقل من 4 مم 

أكثر من 5 مم

4 - 5 مم 

1

1

1

3

3

3

3

عدد األسنان 
في كل بوصة 

0,5

0,5

0,5

3

B-40559

B-40543

B-40565

والفوالذ  الحدید  غیر  والمعادن  البالستیك 
الطري وفوالذ الصب وحدید الصب والفوالذ 

القاسي والفوالذ الغیر قابل للصدأ

14 سن على 
شكل موجة

18 سن على 
شكل موجة

24 سن على 
شكل موجة

3 مم - 6 مم  ثنائي المعدن

ثنائي المعدن

ثنائي المعدن

2 مم - 3 مم 

أقل من 2 مم 

835×13مم

835×13مم

835×13مم

5

5

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

DPB180 / 2106/ 2106W / 2107FK :خاصة بالنماذج

DPB181 / DPB182 :خاصة بالنماذج

194692-6

1350

رقم القطعة قطر النصلة 
مالئمة من أجل النماذج (مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة)

عدد 
األسنان

شكل 
السن

قطر الثقب 
(التجویف) 

(مم)
الصفیحة 

(مم) 
سماكة الحافة 
(القطع) (مم)

118CA5000XJ2018 656B-48860

900 118CA5000XJ2014 656B-48832

نصلة مخصصة من أجل تركیب األلمنیوم

رقم القطعة سماكة قطعة العمل نوع النصلة السماكة (مم) العرض × الطول 
(مم)

قطعة في كل 
علبة االستخدام  عدد األسنان 

في كل بوصة 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

رقم القطعةالنوع الحد األقصى لعدد 
الدورات في الدقیقة قطعة في كل عبوة 

25,4×3,0×305

25,4×3,0×355

25,4×3,0×405

A-87650
A-87672

A-87694

25

253900

4500

3380 25

A36P

A36P

A36P

عجلة قاطعة وكاشطة خاصة بأداة القطع المحمولة

• تأكد من أن الحد األعلى لسرعة دوران العجلة في الدقیقة مطابقة للقاطعة الكھربائیة

رقم القطعةالخشونة القیاس (مم)

الخشونة القیاس (مم)

أقصى سرعة دوران 
في الدقیقة

C30-BF: من أجل الحجر A30-BF: من أجل المعدن  

C30-BF
C30-BF

C30-BF

A30-BF5100
5100
5500

5500

5500

A30-BF 25,4×4×350

25,4×4×350

20×4×350

20×3,2×300

20×3,2×300

966144122
966141120

966144152

966121150
966121120

عجلة قاطعة وكاشطة ( خاص بالقاطعة الكھربائیة) 

عجلة قاطعة وكاشطة خاصة بأداة القطع المحمولة

Smooth

Smooth

Smooth

مثالیة من أجل المعدات التي تعمل بدون سلك

• السماكة 2,5 مم 
• لقطع المسامیر المعدنیة

• السماكة 3 مم 
• لجمیع المواد من الحدید - الفوالذ وحدید الصب وغیرھا من المعادن القاسیة

جدید

رقم القطعةالخشونةالقیاس (مم) قطعة / عبوة

جدید

قطع (الخرسانة / البنایات / المعادن) | 227

نصلة رقیقة أكثر وترابط أفضل

سماكة النصلة 2,5 مم من أجل 
عملیة قطع سریعة وسلسة.

* تعتمد نتائج االختبار إلى حد كبیر على صالبة المواد وغیر ذلك.
* الرقم في الرسوم البیانیة الشریطیة عبارة عن قیم نسبیة عند جدولة سعة العجالت الحالیة عند 100.

2,5 
مم عمر زمني طویل 

قطع سریع ( كمیة القطع في كل عملیة شحن)
3,0 مم  %100

%130

%30
أعلى

جدید

%100

%360

3,6
مرات أعلى

جدید

3,0 مم 

رقم القطعةالخشونةالقیاس (مم) قطعة / عبوة

25,4×2,5×355A36P25B-64696-25



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

رقم القطعة خاص بالنموذج

خرامة

رقم القطعة القیاسخاص بالنموذج

مفتاح ربط سداسي

رقم القطعة خاص بالنموذج

مفتاح ربط

رقم القطعة خاص بالنموذج

رندیلة

رقم القطعة خاص بالنموذج

قالب التشكیل

JN3201 ،JN3200341796-7

JN3201 ،JN3200781019-5 •

JN1601
JN3201 ،JN3200

A-83951
792728-1

قالب التشكیل
رندیلة

3,5 - 4,0 مم 

للحفاظ على مسافة من 3,5 إلى 4,0 مم، استخدم رندیلة أو اثنتین 
تحت القالب عند التركیب أو إعادة شحذ قالب التشكیل.

JN1601
JN3201 ،JN3200

A-15051
792292-2

JN1601

 ،JN3201 ،JN3200
JS1602 ،JS1601 ،JS1660783201-2

783208-8

3,0mm

2,5mm

 C
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إكسسوارات القاضمات

• سیتوقف إنتاجھ (المنتج متاح حتى نفاذ المخزون)

إكسسوارات القص

رقم القطعة خاص بالنموذج

125112-9

مجموعة رأس القص 

JS1300

رقم القطعة خاص بالنموذج

لوضع النصلة في التجویف المناسب

اثنتین في كل مجموعة في عبوة ذات فقاعات

مقیاس للسماكة

رقم القطعة خاص بالنموذج

نصل مركزي

رقم القطعة خاص بالنموذج

نصلة جانبیة

رقم القطعة خاص بالنموذج

مجموعة نصل قص 

JS1602 ،JS1600
JS1601 ،JS1660
JS3201 ،JS3200

191383-0
792533-6
792287-5

JS1300 (یمین)
JS1300 (یسار)

792742-7
792743-5

JS1300
JS1601 ،JS1660

JS3201 ،JS3200762007-1
JS1601 ،JS1660762013-6

792744-3
792534-4
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

 (10 × M5 یستخدم مع 5-924206 برغي لولبي مجنح) 4101RH 
(10 × M6 یستخدم مع 9-265701 برغي للولبي مجنح) 4131

164095-8

رقم القطعة

DCS550Z ،4131 ،4101RH ،4100NH ،4191D

خاص بالنموذج

123185-6 4105KB

للقاطع الذي بدون غبار
رقم القطعة مناسب من أجل

مجموعة كیس الغبار

حاجز قطع (مسطرة إرشاد)

مفتاح ربط

ABC

4100NH / 4140 ،4105KB

4107R

22

22

781011-1

782017-2

A

C

• یستخدم مع القاطعات وأزمیل النقش على الجدار
رقم القطعةالنوعالقیاسخاص بالنموذج

مفتاح ربط مقبس

• یستخدم مع القاطعات / القاطع المحمول

BC9

13

B

B

C

9308 ،4140 ،4100NB ،4100NH

4107R

782209-3

782212-4

17782210-8
 / 2414B / 2414NB / 2414

2416S / 4131 / LC1230

رقم القطعةالنوعالقیاسخاص بالنموذج

مفتاح ربط سداسي

• یستخدم مع أزمیل نقش الجدار، ثقابة الحفر، قطاعة القضبان 

783204-6 SG1250 / SG12516

رقم القطعةالقیاسخاص بالنموذج

ماسورة التزوید بالمیاه الخاصة بالقاطعة 

رقم القطعة

4100NH164405-9

153555-5

4101RH153409-6

4107RH ،4107R164350-8

4140

خاص بالنموذج

أنبوب الفینیل للقاطعة 

412010-9

412028-0

رقم القطعة

4140 ،4101RH ،4100NH

4107RH ،4107R

القیاس (مم)خاص بالنموذج

5000×7×5

5000×9×5
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 ،(PVC) قطع أنابیب بولي فینیل الكلوراید
(FRP) صقل / تلمیع العدید من الموادالبالستیك المقوى باأللیاف

قطع البالط

إزالة الطین القدیم، كشط البالط

قطع الزوایاتحدید الفواصل على سیرامیك الجدران

قطع إطار النافذة، السیلیكون

قطع البولي سترین، المطاطقطع األجزاء الزائدة من المسامیر
قطع المعادن

قطع األجزاء العمیقةقطع األجزاء الغاطسة من الخشبقطع األطراف الخشبیة الزائدة

قطع ألواح البالستر

قطع األطراف المعدنیة الزائدة

كشط بالط األرضیات

أداة متعددة المھام



مجھزة بنظام تغییر اإلكسسوارات بدون أدوات.
• خیارات اإلكسسوارات المتاحة واسعة من أجل االستخدامات المتنوعة. 

• وظیفة منع إعادة التشغیل من شأنھا منع التشغیل المفاجئ.
• الضبط في زوایا متعددة عبر دورة 360 درجة كاملة تتیح للمستخدمین 

  بوضع اإلكسسوارات في 12 زاویة مختلفة.
• قبضة مطاطیة ذات تصمیم مریح تؤمن المزید من التحكم والراحة.

• قرص للتحكم بالسرعة المتغیرة.

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عدد األشواط في الدقیقة 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالتغذیة الكھربائیة

320 واط
 20000 - 6000
283×68×87 مم 

(11-8/1 بوصة × 2-16/11 بوصة × 3-16/7 بوصة)
1,6 كغ (3,7 رطل) 

2,5 م (8,2 قدم)

459 TM3010CK

أداة متعددة المھام

DTM51

LXT أداة متعددة المھام بدون سلك تعمل ببطاریة 18 فولت

مشبك إضافي من أجل التركیب السریع واالستبدال.
• ضبط اإلكسسوارات في 12 زاویة بفارق 30 درجة بین كل زاویة وسابقتھا من الصفر 

  إلى 360 درجة. 
• قرص للتحكم بالسرعة المتغیرة.
• مصباح یشیر إلى سعة البطاریة.

• وظیفة منع إعادة التشغیل من شأنھا منع التشغیل المفاجئ. 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي.

المواصفات:- 

عدد الذبذبات في الدقیقة 
األبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

 20000 - 6000
326×80×122 مم 

(12-8/7 بوصة × 3-8/1 بوصة × 4-16/13 بوصة)
2,0 كغ (4,4 رطل) 

5,0 ساعة

البدائل المتاحة

Z DTM51
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“ 3,0 ساعة

RFJ DTM51
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / حقیبة ماكباك 

ترتبط ببعضھا البعض

RTJ DTM51
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / حقیبة ماكباك 

ترتبط ببعضھا البعض

TM30D

CXT أداة متعددة المھام بدون سلك تعمل ببطاریة 12 فولت

قدرة عالیة وخیارات اإلكسسوارات المتاحة واسعة من أجل االستخدامات المتنوعة 
مع كفاءة عالیة في القطع

• ضبط اإلكسسوارات في 12 زاویة بفارق 30 درجة بین كل زاویة وسابقتھا من الصفر إلى 360 درجة 
• مقبض ذو تصمیم مریح بقبضة مطاطیة یؤمن المزید من التحكم والراحة.

• وظیفة منع إعادة التشغیل من شأنھا منع التشغیل المفاجئ. 
• قرص للتحكم بالسرعة المتغیرة

المواصفات:- 

عدد الذبذبات في الدقیقة 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

 20000 - 6000
277×65×98 مم (10-8/7 بوصة × 2-16/9 بوصة × 3-8/7 بوصة)

1,1 كغ (2,4 رطل) 

2,0 ساعة
البدائل المتاحة

البدیل ”زي“ 

TM30DZ
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط سداسي

TM30DWAJ
تتضمن بطاریتین / شاحن واحد / حقیبة ماكباك ترتبط ببعضھا البعض

CLX203AX4

طقم عدة تعمل ببطاریة 12 فولت MAX CXT (مثقب مطرقة + أداة متعددة المھام) 

HP331DZ مثقب ومفك براغي 
یعمل بالنقر (یعمل ببطاریة 

 (MAX آیون اللیثیوم 12 فولت

 TM30DZ
أداة متعددة المھام 

(تعمل ببطاریة آیون اللیثیوم 
(MAX 12 فولت

حقیبة أداة

 TMA007)
نصلة منشار قطع 

 TMA009

نصلة منشار للقطع الغائر

وسادة صقل

أوراق دلتا كاشطة مع 

قیاسات مختلطة لحبیبات الخشونة

(240 ،180 ،120 ،80 ،60

 BL1021B
بطاریتان (أیون اللیثیوم

(MAX 12 فولت
بسعة 2,0 أمبیر / ساعة

DC10WC شاحن لبطاریة
أیون اللیثیوم 10,8 فولت - 12 فولت

 MAX CXT

إكسسوارات اھتزازیة
ألداة متعددة المھام 

مكونة من 13 قطعة
في حقیبة بالستیكیة.

طقم عدة

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام

أداة متعددة المھام | 231 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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االستخدامات:
قطع العدید من المواد المتعددة 

مثل قطع البلوط والخشب 
والجدران الجافة والبالستیك 
وأنابیب النحاس والمسامیر 

غیر المتصلبة وغیر ذلك

الممیزات:
• تختلف عن المناشیر 

الترددیة، ویكون ھناك إمكانیة 
لعمل قطع غائر في الجدار 

لعلبة الربط الكھربائي، 
والمصابیح، ومروحة الطرد، 

وغیر ذلك.
• إمكانیة وضع النصلة في 

12 زاویة مختلفة مما یسمح 
بسھولة التشغیل في األماكن 

الضیقة.

إكسسوارات األداة متعددة المھام

إزالة الترسبات/ الصقلالقطعقطع األجزاء الغائرة
قطع البالط

الكشط

االستخدامات:
قطع العدید من المواد المتعددة 

مثل قطع البلوط والخشب 
والجدران الجافة والبالستیك 
وأنابیب النحاس والمسامیر 

غیر المتصلبة وغیر ذلك.

الممیزات:
• تمكن من تنفیذ القطع لمسافة 

طویلة.
• یسمح الشكل المقطوع بقطع 

األجزاء الزائدة 

االستخدامات:
صقل الخشب والحجارة وإزالة 

الدھان وغیر ذلك. باستخدام 
مجموعة كبیرة من األوراق 

الكاشطة.

الممیزات:
• قادرة على صقل الزوایا.

• تثبیت سریع للخطاف 
واألنشوطة.

• یتوفر أیضا وسائد صقل 
وتلمیع. 

• إمكانیة الربط مع مكنسة شفاطة 
ھوائیة مع خیار استخالص الغبار

االستخدامات:
استبدال الجدار المكسور، إزالة 
بالط األرضیات، إزالة ترسبات 

األسمنت الملتصقة.

الممیزات:
• كمیة أقل من الغبار المنتشر 

بفضل تأثیر التذبذب.
• یسمح الشكل المقطوع بقطع 
األجزاء الزائدة وإجراء القطع 

داخل الزوایا

االستخدامات:
إزالة الطین القدیم، المواد 
الالصقة للبالط، الصمغ 

المتصلب، معجون النافذة، مواد 
سد الشقوق، الدھان وغیر ذلك.

الممیزات:
تسمح النصلة المنخفضة 

والحافة الضیقة بإزالة مواد 
سد الشقوق ومعجون النوافذ 

وغیرھا بسھولة

خیارات واسعة من اإلكسسوارات من أجل االستخدامات المتعددة

جدید

ستارلوك نظام عزل 
السطح البیني



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

نصلة منشار دائریة 85 
TMA003

التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ
المعادن، أنابیب بولي فینیل الكلوراید PVC، البالستیك المقوى باأللیاف FRP / قطع 

القوالب إلى قطع أصغر من ناحیة الطول
قطع الخشب الذي یحتوي على مسامیر

القطع على شكل حزوز في البالستیك المقوى باأللیاف الزجاجیة / اإلبوكسي

B-21294ثنائیة المعدن ومغطاة بطبقة من التیتانیوم، مواد متعددة، مستویة 85

نصلة منشار مقطوعة 85 
TMA006

التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ
الخشب والمعدن / مناسب من أجل القطع العمیق

قطع إطار الباب إلى الطول المناسب على األرضیة
قطع الباركیھ / األرضیات الخشبیة

قطع القوالب إلى قطع أصغر من طولیا

B-21325ثنائیة المعدن، الخشب والمعدن، أوفسیت 85

نصلة منشار مقطوعة 85 
TMA001

التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ
المقوى  البالستیك   ،PVC الكلوراید  فینیل  بولي  أنابیب  الحدیدیة،  غیر  المعادن 

باأللیاف FRP / مناسب من أجل الزوایا.
القطع الغائر في ألواح البالستر أو ألواح االسمنت الممزوجة باأللیاف الزجاجیة

قطع القوالب إلى قطع أصغر طولیا
إجراء قطع على شكل حزوز في البالستیك المقوى بألیاف الزجاج / اإلبوكسي

نصلة منشار مقطوعة 65 
TMA002

التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ
المعادن، أنابیب بولي فینیل الكلوراید PVC، البالستیك المقوى باأللیاف

FRP / مناسب من أجل الزوایا 
القطع على شكل حزوز في البالستیك المقوى باأللیاف الزجاجیة / اإلبوكسي

قطع األلواح المعدنیة ذات سماكة تصل إلى 1 مم 
إزالة معجون تثبیت النوافذ القدیم 

B-21288ثنائیة المعدن ومغطاة بطبقة من التیتانیوم، مواد متعددة، مستویة 65

 
 
 

 
 
 

نصلة منشار دائریة 65
TMA004

التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ
 / FRP البالستیك المقوى باأللیاف ،PVC المعادن، أنابیب بولي فینیل الكلوراید

القطع على شكل حزوز في البالستیك المقوى باأللیاف الزجاجیة / اإلبوكسي
قطع األلواح المعدنیة ذات سماكة تصل إلى 1 مم 

إزالة معجون تثبیت النوافذ القدیم 

نصلة منشار مقطوعة 100 
TMA005

التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ 
الخشب والمعدن / مناسب من أجل القطع العمیق

قطع إطار الباب إلى الطول المناسب على األرضیة
قطع الباركیھ / األرضیات الخشبیة
قطع القوالب إلى قطع أصغر طولیا

النشر

النشرالنشر

النشر
النشر

النشر

 نظام عزل
السطح البیني

 نظام عزل
السطح البیني

ستارلوك

ستارلوك

 ثنائیة المعدن مغطاة بطبقة من التیتانیوم، مواد متعددة،
مستویة

85B-64799

جدید 

القطر
 النوع                  رقم القطعة(مم)

القطر
 النوع                  رقم القطعة(مم)

القطر
 النوع           رقم القطعة(مم)
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 نظام عزل
السطح البیني

القطر
(مم)

B-21272ثنائیة المعدن ومغطاة بطبقة من التیتانیوم، مواد متعددة، مستویة 85

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21303ثنائیة المعدن مغطاة بطبقة من التیتانیوم، مواد متعددة، مستویة 65

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21319ثنائیة المعدن، الخشب والمعدن، أوفسیت 100

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر 65 مم
القطر 85 مم

القطر 100 ممالقطر 65 مم

القطر 85 مم
القطر 100 مم



نصلة منشار مقطوعة 85
TMA007

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
الخشب / مناسب للقطع الزوائد الخشبیة

القطع الغائر في الخشب القاسي
قطع الزوائد في الخشب

قطع ماسورة البالستیك (أنابیب بولي فینیل الكلوراید) بالطول

نصلة منشار للقطع الغائر 65 
TMA008

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
الخشب والمسامیر / مناسبة من أجل القطع الغائر

قطع الخشب الذي یوجد فیھ مسامیر
قطع إطار الباب لتوسیعھ

إجراء قطع غائر في األلواح الصفیحیة

 
 
 

نصلة منشار للقطع الغائر 32
TMA010

التطبیق / االستخدام الموصى بھ
الخشب القاسي

إجراء قطع غائر في األلواح الصفیحیة او الخشب القاسي
القطع على شكل حزوز في مكونات األثاث

قطع زوائد المكونات الخشبیة

نصلة منشار للقطع الغائر32 
TMA012

التطبیق / االستخدام الموصى بھ
الخشب 

إجراء قطع غائر في الخشب الطري
القطع على شكل حزوز في مكونات األثاث

قطع زوائد المكونات الخشبیة

نصلة منشار للقطع الغائر 10
TMA014

التطبیق / االستخدام الموصى بھ
الخشب 

إجراء قطع غائر في الخشب الطري
القطع على شكل حزوز في مكونات األثاث

تعدیل عمل الزخرفة بالتثقیب في الخشب

 
 

 
 

نصلة منشار للقطع الغائر 28
TMA009

التطبیق / االستخدام الموصى بھ
الخشب والمعدن / مناسب من أجل القطع الغائر العمیق في الخشب
إجراء القطع الغائر في الخشب، كاشطة للمواد الخشبیة، البالستیك
قطع مواسیر المعدن الصغیرة غیر الحدیدیة وإجراء القطع الجانبي

قطع المسامیر الغیر صلبة والفوالذ جانبیا بأبعاد صغیرة

القطع الغائرالقطع الغائر

القطع الغائر القطع الغائر

القطع الغائرالنشر 

ستارلوك

جدید

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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القطر
(مم)

B-21331فوالذ عالي الكربون، الخشب، أوفسیت 85

 النوع                   رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-64870ثنائیة المعدن، الخشب القاسي 40x32

 النوع           رقم القطعة

ستارلوك

القطر
(مم)

B-21347ثنائیة المعدن مغطاة بطبقة من التیتانیوم، الخشب والمسامیر 65x40

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21381 فوالذ عالي الكربون، الخشب 40x32

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21406فوالذ عالي الكربون، الخشب  30x10

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21353ثنائیة المعدن مغطاة بطبقة من التیتانیوم، الخشب والمعدن 50x28

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر 85 مم



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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نصلة منشار للقطع الغائر 20
TMA016

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
المعدن / مناسب من أجل قطع األجزاء الزائدة من المسامیر ومواسیر النحاس

قطع األجزاء الزائدة من المسامیر
قطع زوائد المواسیر النحاسیة

إجراء قطوع غائرة في ألواح البالستر

القطع الغائر
نصلة منشار للقطع الغائر 32

TMA015

 

نصلة منشار للقطع الغائر 10
TMA017

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
المعدن / مناسب من أجل قطع األجزاء الزائدة من المسامیر ومواسیر النحاس

قطع األجزاء الزائدة من المسامیر
تعدیل عمل الزخرفة بالتثقیب على السطوح الجانبیة للمعادن غیر الحدیدیة

إجراء قطوع غائرة في ألواح البالستر

نصلة مجزأة ذات أسنان 100 
TMA020

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
البولي سترین، المطاط / مناسب من أجل مواد العزل

قطع الزوائد الطولیة لمادة العزل البارزة وخاصة البولي سترین
قطع ألواح العزل إلى قیاسات محددة

قطع المواد الطریة (الكرتون، السجاد، الجلد …)

قاطعة فواصل عامة
TMA021

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
قطع فواصل التمدد الطریة

قطع معجون النوافذ
قطع المواد العازلة

القطع الغائر

القطع الغائر

 
القطع

قاطعة مفصل عامة ذات طرف مستدق
TMA044

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
إزالة المواد المالئة والعازلة 

قطع فواصل التمدد
قطع معجون النافذة

 
القطع

القطع

القطع الغائر

ستارلوك
التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ

المعدن / مناسب من أجل قطع األجزاء الزائدة من المسامیر ومواسیر النحاس
قطع األجزاء الزائدة من المسامیر

قطع زوائد المواسیر النحاسیة
إجراء قطوع غائرة في ألواح البالستر

جدید

القطر
(مم)

B-64870ثنائیة المعدن، المعدن 30x32

 النوع           رقم القطعة

ستارلوك

القطر
(مم)

B-21434فوالذ عالي الكربون، الخشب  20x10

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21462ثنائیة المعدن 100

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21428ثنائیة المعدن، المعدن 20x20

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-50712فوالذ عالي الكربون، ذات طرف مستدق 60x28

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21478فوالذ عالي الكربون  50x28

 النوع                 رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر 100 مم



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

كاشطة
كاشطة مرنة 52

TMA019

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
إزالة بقایا المواد الطریة الالصقة للسجاد 

إزالة بقایا الدھان
إزالة الفواصل من السیلیكون

كاشطة مرنة 52
TMA018

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
إزالة بقایا المواد الطریة الالصقة للسجاد 

إزالة بقایا الدھان
إزالة الفواصل من السیلیكون

تحدید المسارات والكشط

نصلة منشار دائریة 85 

TMA023

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
تحدید الفواصل على بالط الجدران واألرضیات

الفواصل األصغر في بالط الجدران الطري
تحدید المجاري في األسمنت المسلح المسامي من أجل وضع الكابالت

واألنابیب المخفیة

نصلة منشار مجزأة للمواد الصلبة 65  

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
تحدید فواصل رقیقة جدا 16/1 بوصة على سیرامیك الجدران

تحدید الحزوز في البالستیك المقوى باإلبوكسي / األلیاف الزجاجیة
تحدید المجاري في األسمنت المسلح المسامي من أجل وضع

الكابالت واألنابیب المخفیة

TMA024

التطبیق م االستخدام الذي یوصى بھ
إجراء فاصل في سیرامیك الجدران الطري والبالستیك المقوى

باأللیاف الزجاجیة
تحدید الحزوز في البالستیك المقوى األلیاف الزجاجیة / اإلبوكسي

تحدید الفواصل على سیرامیك الجدران

TMA026

التحدید والكشط

الكشط

نصلة منشار مجزأة ماسیة تحدید المسارات والكشط

أداة إزالة المواد الصلبة
TMA022

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
تحدید الفواصل بین بالط الجدران واألرضیات

إزالة الطین القدیم أو المواد الالصقة للبالط
إزالة الفواصل في أصغر الزوایا باستخدام رأس من كربید التنجستین

نظام عزل السطح البیني

ستارلوك

جدید
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القطر
(مم)

B-21484حبیبات كاشطة للمواد لصلبة رقم 40 70

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

القطرالسطح البیني
(مم)

B-21521حبیبات كاشطة للمواد لصلبة رقم 40 70

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21509حبیبات كاشطة للمواد لصلبة رقم 50 65

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21440فوالذ عالي الكربون 26x52

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

القطر
(مم)

B-21490حبیبات كاشطة للمواد لصلبة رقم 30 85

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

فوالذ عالي الكربون

فوالذ عالي الكربون

B-21456 94

94

رقم القطعة  النوع   

B-64995 ستارلوك

 نظام عزل
السطح البیني

القطر
(مم)

القطر 70 مم

القطر 65 مم
القطر 85 مم

القطر 65 مم



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام

استخدامات الصفائح الورقیة مع األداة متعددة المھام

تقییم المالئمة الستخدام معین

A = مالئم                       n.r = ال یوجد تقییم  AA = مالئم بشكل خاص          

n.r n.r n.r n.r n.r n.r A AA A AA AAn.r AA AA AA n.r n.r n.r n.r

n.r n.r n.r n.r

خشن
خشب بعمر 
زمني طویل

الخشب

الطالء

الحجارة

وسط

ناعم

A A A A A A A n.r n.r n.r n.r n.r n.r AAAn.r n.r n.r n.r

n.r n.r n.r n.r n.r n.r n.r AAAAAAAn.r n.r AAA

AAAAAA

خشن
وسط
ناعم
خشن
وسط

ناعم
وسط
ناعم

ناعم
ناعم جدا

ناعم جدا

استخدام المنتج والتقییم على كل مادة

n.r n.r n.r n.r n.rA An.r n.r n.r AA AA AA AAn.r n.rAn.r n.r

60
100
180
60
100
180
60
100

240
120
240

400

1200

600

صفیحة ورقیة كاشطة

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
 Riff تستخدم مع وسادة الصقل

استخدامات الصفائح الورقیة مع األداة متعددة المھام
صفیحة صنفرة مواد صلبة 78 

TMA025

التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ
إزالة الطین القدیم والمواد الالصقة للبالط

إزالة بقایا المواد الالصقة للسجاد عن السطح المعدني

 Riff صفیحة صنفرة

ستارلوك
نظام عزل السطح البیني

جدید

المادة المالئة 

الحبیبات

الخشب الطري
الخشب / المواد الخشبیة

الطین الخشن

ش
الورنی
الطالء

الخشب المضغوط / أم دي أف

المعدن

الفوالذ (الفوالذ الطري / فوالذ الكربون)

البالستیك المقوى باأللیاف الزجاجیة

خشب الطبقات
الخشب القاسي

رخام
حجارة

البالستیك الشفاف

الرخام الصناعي

البالستیك المقوى باأللیاف الزجاجیة

زجاج

رخام
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القطر
(مم)

B-21515حبیبات كاشطة للمواد الصلبة رقم 30 78

 النوع                  رقم القطعة
 نظام عزل

السطح البیني

نوع خطاف وأنشوطة

نوع خطاف وأنشوطة

B-46202 94

94

رقم القطعة  النوع   

B-65115 ستارلوك

 نظام عزل
السطح البیني

القطر
(مم)

78 مم

94 مم



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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للخشب / عمر زمني طویل

 (B-21537) تستخدم مع وسادة الصنفرة
(نوع الخطاف واألنشوطة)

قیاس الصفیحة الورقیة 
(مم)

لكل عبوة خشونة

التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ
مناسبة لصقل وصنفرة الخشب والخشب 

القاسي والخشب المضغوط وألواح اإلنشاء 
والمعدن

6010B-21565 94

10010B-21587 94

18010B-21602 94

الخشب 
التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ

مناسبة لصنفرة الخشب والمواد الخشبیة
6010B-21624 94

10010B-22947 94

18010B-21652 94

الحجارة
التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ

مناسب من أجل الصقل الخشن إلى الصقل 
الالمع للمواد شدیدة الصالبة مثل الحجارة 

والزجاج

6010B-21680 94

10010B-21705 94

24010B-21711 94

الطالء
التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ

مناسبة لصقل وصنفرة الدھان والورنیش 
والطین الخشن

12010 94

400

600
1200

240

10

10

10

10

B-21749

B-21761

B-21783
B-21777

B-21755

94

94

94

94

الصوف
التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ

مناسب من اجل إزالة الصدأ عن المعادن 
واألوساخ عن الخشب

وسط / 280 

خشن/ 100 

بدون حبیبات 

1

1

1

B-21799
B-21808
B-21814

94

94

94

لباد التلمیع
التطبیق / االستخدام الذي ینصح بھ

مناسب من أجل للتلمیع المسبق لألسطح 
الشدیدة االتساخ أو التي تحتوي على خدوش

1B-21820قاسیة 94

196604-5

رقم القطعة یتضمن الصندوق قطعة واحدة من كل:

،TMA010 ،TMA009) نصالت منشار للقطع الغائر
 (TMA019) كاشطة (TMA016 ،TMA012

(TMA023) نصلة منشار دائري
وسادة صقل

صفیحة ورقیة كاشطة حمراء على شكل دلتا 
(رقم 60، رقم 100، رقم 150×3)

مجموعة النصالت لألداة متعددة المھام ( مع صندوق لألداة)

الصفیحة الورقیة الكاشطة على شكل دلتا

رقم القطعة

قیاس الصفیحة الورقیة 
(مم)

لكل عبوة رقم القطعةخشونة

قیاس الصفیحة الورقیة 
(مم)

لكل عبوة رقم القطعةخشونة

لكل عبوة رقم القطعةخشونة قیاس الصفیحة الورقیة 
(مم)

لكل عبوة رقم القطعةخشونة قیاس الصفیحة الورقیة 
(مم)

لكل عبوة رقم القطعةخشونة قیاس الصفیحة الورقیة 
(مم)



GA4040C ،GA4040
جالخة زاویة

100 مم 

GA4540 ،GA4540C
جالخة زاویة

115 مم 

GA5040C ،GA5040C
جالخة زاویة

125 مم

GA7063
جالخة زاویة

180 مم 

GA9063
جالخة زاویة

230 مم 

الجلخ



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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كامة 
(ُتثبت بالكبس في محور الدوران)

كامة

نابض صفائحي 
ترس نابضي مائل 
على علبة المحمل 

ترس نابضي مائل 
على علبة المحمل 

محور دوران 

محور دوران 

محمل (رمان بلي) 

محمل (رمان بلي) 

 آلیة امتصاص االھتزاز

نابض صفائحي یمتص االھتزاز ویخفف الصدمة أثناء التشغیل.
 بنیة وتركیب نظام الوصل الفائق الثاني

 نابض صفائحي 

 امتصاص
 االھتزاز

محركترس

 االھتزاز من عجلة
 الجلخ

 االھتزاز من عجلة
 الجلخ

 محور دوران

 محور دوران
+

محركترس

 لمنع نقل االھتزاز إلى ید المشغل

نظام الوصل الفائق  

دون نظام الوصل
       الفائق 

دون نظام الوصل
       الفائق 

دون نظام الوصل
       الفائق 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

الجلخ | 241  

جالخة

N9500N

9553HN

9556HN

9556HP

GA4040Z

GA4040CZ

9521NB

9554HN

9557HN

9557HP

GA4540Z

9564PZ

GA4540CZ

9564PC

9522NB

9555HN

9558HN

9558HP

9015B

GA5010

GA5040Z

9565PZ

GA5040CZ

9565PC

GA6010

GA7050

GA7020

GA7062

GA7063

GA7030

GA7040S

GA9050

GA9050R

GA9020

GA9062

GA9063

GA9030

GA9040S

القیاس 

100 مم

100 مم

100 مم

100 مم

100 مم

100 مم

115 مم

115 مم

115 مم

115 مم

115 مم

115 مم

115 مم

115 مم

125 مم

125 مم

125 مم

125 مم

125 مم

125 مم

125 مم

125 مم

125 مم

125 مم

150 مم

180 مم

180 مم

180 مم

180 مم

180 مم

180 مم

230 مم

230 مم

230 مم

230 مم

230 مم

230 مم

230 مم

القدرة 

570 وات

710 وات

840 وات

840 وات

1100 وات

1400 وات

670

710 وات

840 وات

840 وات

1100 وات

1100 وات

1,400 وات

1400 وات

670 وات

710 وات

840 وات

840 وات

1050 وات

1050 وات

1100 وات

1100 وات

1400 وات

1400 وات

1050 وات

2000 وات

2200 وات

2200 وات

2200 وات

2400 وات

2600 وات

2000 وات

2000 وات

2200 وات

2200 وات

2200 وات

2400 وات

2600 وات

 السرعة دون حمل

12000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

2800 - 11000 دورة في الدقیقة

12000 دورة في الدقیقة

10000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

12000 دورة في الدقیقة

2800 - 11000 دورة في الدقیقة

12000 دورة في الدقیقة

9500 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

10000 دورة في الدقیقة

12000 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

12000 دورة في الدقیقة

2800 - 11000 دورة في الدقیقة

12000 دورة في الدقیقة

10000 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

6600 دورة في الدقیقة

6600 دورة في الدقیقة

6000 دورة في الدقیقة

6600 دورة في الدقیقة

6600 دورة في الدقیقة

6600 دورة في الدقیقة

6600 دورة في الدقیقة

الوزن 

1,6 كغ

1,5 كغ

1,6 كغ

1,7 كغ

2,2 كغ

2,3 كغ

1,3 كغ

1,6 كغ

1,7 كغ

1,7 كغ

2,3 كغ

2,4 كغ

2,4 كغ

2,4 كغ

1,3 كغ

1,6 كغ

1,8 كغ

1,8 كغ

2,4 كغ

1,6 كغ

2,4 كغ

2,4 كغ

2,5 كغ

2,4 كغ

2,7 كغ

4,0 كغ

5,6 كغ

5,5 كغ

5,6 كغ

6,0 كغ

6,4 كغ

4,7 كغ

4,9 كغ

5,8 كغ

5,7 كغ

5,8 كغ

6,3 كغ

6,7 كغ

النظام 

SJSII

SJSII

SJSII

SJS

SJSII

SJS

SJSII

SJS

SJSII

SJS

SJSII

SJSII

المفتاح 

مفصلي 

منزلق

منزلق

یعمل بالضغط

منزلق

منزلق

منزلق

منزلق

منزلق

یعمل بالضغط

منزلق

یعمل بالضغط

منزلق

یعمل بالضغط

منزلق

منزلق

منزلق

یعمل بالضغط

 زناد كبیر 

زناد یعمل بأصبع

 منزلق 

یعمل بالضغط

منزلق

یعمل بالضغط

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

زناد كبیر 

المقبض

 D شكل حرف

D شكل حرف

D شكل حرف

D شكل حرف

منع إعادة
 التشغیل 

بدء تشغیل
 ناعم 

السرعة 
الثابتة 

السرعة 
محدد العزم المتغیرة 

جالخة

DGA901

DGA900

DGA701

DGA700

DGA458

DGA456

DGA455

DGA454

DGA452

القیاس 

230 مم

180مم

230 مم

180 مم

115 مم

115 مم

115 مم

115 مم

115 مم

الجھد 

 18V+18V LI-ION

 18V+18V LI-ION

 18V+18V LI-ION

 18V+18V LI-ION

 18V LI-ION

 18V LI-ION

 18V LI-ION

 18V LI-ION

 18V LI-ION

السرعة دون حمل 

6000 دورة في الدقیقة

7800 دورة في الدقیقة

6000 دورة في الدقیقة

7800 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

8500 دورة في الدقیقة

11000 دورة في الدقیقة

الوزن 

8,0 كغ

6,0 كغ

8,0 كغ

6,0 كغ

3,0 كغ

3,0 كغ

2,9 كغ

2,9 كغ

2,5 كغ

المفتاح 

زناد كبیر

زناد كبیر

زناد كبیر

زناد كبیر

یعمل بالضغط

منزلق 

یعمل بالضغط

منزلق 

منزلق 

 محرك 
دون فرش 

تقنیة عزم الدوران
 األوتوماتیكي 

نظام السلكي 
أوتوماتیكي 

تقنیة استشعار ردود
 الفعل النشطة 

تقنیة الحمایة
القصوى 

منع إعادة 
التشغیل 

بدء تشغیل 
فرملةناعم 

 

مخطط الجلخ 



معدات تعمل بضغط الھواء
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مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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570 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 100 مم (4 بوصة) 

فرشاة سلكیة على شكل فنجان: 75 مم (3 بوصة) 
عجلة قطع: 110 مم (4-8/3 بوصة) 

قرص جلخ: 100 مم (4 بوصة) 
12,000 دورة في الدقیقة 
245 مم (9-8/5 بوصة) 

 1,25×M10
1,6 كغ (3,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

محرك

570 وات

جسم متین من األلمنیوم

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة مضغوطة، مفتاح حلقي للصوامیل، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
السن اللولبي المغزلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

411

N9500N 100 مم (4 بوصة)
جالخة زاویة – 570 وات (مفتاح مفصلي) 

DTP\٢٠٢٠\٠١-٠٨\D:\DTP\ET

12000 دورة في الدقیقة من أجل إنجاز عمل سریع وفعال.   •
المفتاح موجود على الذیل.   •

یمكن استخدامھا مع عجلة جلخ أو مع عجلة ماسیة اختیاریة.   •
فرش كربونیة یمكن الوصول إلیھا من الخارج من أجل سھول وسرعة استبدالھا.   •

خیفة الوزن بشكل غیر معقول، ومع ذلك فھي جالخة قویة یمكن حملھا بید واحدة مع قبضة اسطوانیة نحیفة بضجیج منخفض.

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح للصوامیل، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
السن اللولبي المغزلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

670 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 100 مم (4 بوصة) 

فرشاة سلكیة على شكل فنجان: 75 مم (3 بوصة) 
قرص جلخ: 100 مم (4 بوصة) 

عجلة ماسیة: 110 مم (4-8/3 بوصة) 
12,000 دورة في الدقیقة 

259 مم (10-16/3 بوصة) 
 1,5×M10

1,3 كغ (2,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

411

9520B 100 مم (بوصة) 
جالخة زاویا – 670 وات (مفتاح مفصلي) 

توفر ھذه الجالخة الزاویة النحیفة عملیة جلخ قویة وفعالة بشكل مذھل.   •

جسم مضغوط وسھل اإلمساك بھ 

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح حلقي للصوامیل، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل 
األبعاد 

السن اللولبي المغزلي
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

670 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 115 مم (4 -2/1 بوصة) 

قرص جلخ: 115مم (4 -2/1 بوصة)
عجلة ماسیة: 115 مم (4 -2/1 بوصة)

12,000 دورة في الدقیقة 
262 مم (10-8/3 بوصة) 

DIN نوع
1,3 كغ (2,8 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

670 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 125 مم (5 بوصة) 

قرص جلخ: 125 مم (5 بوصة)
عجلة ماسیة: 125 مم (5 بوصة)

9,500 دورة في الدقیقة 
262 مم (10-8/3 بوصة) 

DIN نوع
1,3 كغ (2,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9522NB 125 مم (5 بوصة) 9521NB 115 مم (4-2/1 بوصة) 
جالخة زاویة – 670 وات (مفتاح منزلق) 

• جالخة خفیفة الوزن بشكل غیر معقول لكنھا قویة یمكن حملھا بید واحدة مع قبضة أكثر نحافة و الضجیج. 

411

محرك

570 وات

محرك

670 وات
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جالخة بجسم مضغوط لكنھا قویة ویمكن حملھا بید واحدة. 

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

710 وات 
100 مم (4 بوصة) 

11,000
-
-
-
-

258×118×97 مم
(10-8/1 بوصة × 4-8/5 بوصة × 4-16/3 بوصة)

1,5 كغ (3,2 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

710 وات 
115 مم (4-2/1 بوصة) 

 10,000
الجلخ السطحي: 7,0 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو اقل 
85 دیسیبل (أ) 
96 دیسیبل (أ) 

258×129×106 مم
(10-8/1 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4-16/3 بوصة)

1,6 كغ (3,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

710 وات 
125 مم (5 بوصة) 

 10000
الجلخ السطحي: 7,0 متر/ ثانیة مربعة

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو اقل 
85 دیسیبل (أ) 
96 دیسیبل (أ) 

258×129×106 مم
(10-8/1 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4-16/3 بوصة) 

1,6 كغ (3,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9555HN 125 مم (5 بوصة)9554HN 115 مم (4-2/1 بوصة) 9553HN 100 مم (4 بوصة) 
جالخة زاویا – 710 وات (مفتاح منزلق) 

قبضة اسطوانیة محیطیة صغیرة لتسھیل التعامل مع األداة.  •
• تركیب دھلیزي یحمي جمیع محامل الكرات (رمان بلي) من الغبار والحطام.

درع متعرج مغطى بطبقة من الورنیش وحجرة محرك مطلیة بالورنیش للحمایة من األتربة والكسر، مما یضمن المتانة الكافیة اثناء قطع وقص البناء.   •
 

325

قبضة اسطوانیة محیطیة صغیرة وقبضة زاویة جانبیة مصممة ھندسیا لتسھیل التعامل مع األداة. 

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

720 وات 
115 مم (4-2/1 بوصة) 

11000
الجلخ السطحي: 7,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو اقل 
85 دیسیبل (أ) 
96 دیسیبل (أ) 

266×128×103 مم
(10-2/1 بوصة × 5 بوصة × 4-16/1 بوصة) 

1,89 - 2,23 كغ (4,17 - 4,91 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

720 وات 
100 مم (4 بوصة) 

 11000
الجلخ السطحي: 7,0 متر/ ثانیة مربعة Disc قرص 

الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو اقل 
85 دیسیبل (أ) 
96 دیسیبل (أ) 

266×117×95 مم
(10-2/1 بوصة × 4-8/5 بوصة × 3-4/3 بوصة) 

1,73 - 2,02 كغ (3,81 - 4,45 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

GA4530 115 مم (4-2/1 بوصة)  GA4030 100 مم (4 بوصة) 
جالخة زاویة – 720 وات (مفتاح منزلق) 

• تركیب دھلیزي یحمي محامل الكرات (رمان بلي) من الغبار والحطام.
• محرك عالي الجودة مع مقاومة ممتازة للحرارة.

• یوفرمبیت التروس الصغیرسھولة التعامل والعمل مع األداة وقدرة عالیة على المناورة.
• حجرة محرك مطلیة بالورنیش للحمایة من الغبار.

459

مفتاح على شكل مجداف سھل التشغیل بینما تمسك الید مبیت المحرك .

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

 سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

720 وات 
12 مم (5 بوصة) 

 11000
الجلخ السطحي: 8,0 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو اقل 
86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

265×139×103 مم (10-8/3 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4-16/1 بوصة) 
3,15 كغ 

2,5 متر (8,2 قدم) 

GA5034 125 مم (5 بوصة) 
جالخة زاویة – 720 وات (مفتاح على شكل مجداف) 

• قبضة اسطوانیة محیطیة صغیرة وقبضة زاویة جانبیة مصممة بشكل مریح لتسھیل التعامل مع األداة.
• تركیب دھلیزي یحمي محامل الكرات (رمان بلي) من الغبار والحطام.

• محرك عالي الجودة مع مقاومة ممتازة للحرارة.
• یوفر مبیت التروس الصغیر سھولة التعامل والعمل مع األداة وقدرة عالیة على المناورة.

• حجرة محرك مطلیة بالورنیش للحمایة من الغبار.

459

محرك

720 وات

محرك

720 وات

محرك

710 وات

مفتاح مع زر امان 
یعمل على الضغط 
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تتمیز ھذه األداة بمفتاح قالب على شكل مجداف مریح. 

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
االبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سن الدوران اللولبي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

840 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 100 مم (4 بوصة) 

قرص جلخ: 100 مم (4 بوصة)
عجلة ماسیة: 100 مم (4 بوصة)

11000 دورة في الدقیقة 
273×129×106 مم

(10-4/3 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4-16/3 بوصة) 
DIN نوع

2,1 كغ (4,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

840 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 115 مم (4-2/1 بوصة) 

قرص جلخ: 115 مم (4-2/1 بوصة)
عجلة ماسیة: 115 مم (4-2/1 بوصة)

11000 دورة في الدقیقة 
273×129×106 مم

(10-4/3 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4-16/3 بوصة) 
DIN نوع

2,1 كغ (4,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

840 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 125 مم (5 بوصة) 

قرص جلخ: 125 مم (5 بوصة)
عجلة ماسیة: 125 مم (5 بوصة)

11000 دورة في الدقیقة 
273×129×106 مم

(10-4/3 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4-16/3 بوصة) 
DIN نوع

2,1 كغ (4,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9558HP 125 مم (5 بوصة)9557HP 115 مم (4-2/1 بوصة)9556HP 100 مم (4 بوصة) 
جالخة زاویة – 840 وات (مفتاح قالب على شكل مجداف) 

• جسم نحیف مالئم للید الیمنى والیسرى یوفر سھولة التعامل والعمل مع األداة.
• ذراع على شكل مجداف مصمم بشكل مریح یعطي راحة وسھولة لألصابع. 

• زر قفل مدمج في وسط ذراع المجداف. 

325

مفتاح بزناد كبیر من أجل التشغیل بشكل مریح ومالئم. 

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
االبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سن الدوران اللولبي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1050 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 125 مم (5 بوصة) 

فرشاة سلكیة على شكل فنجان: 90 مم (3-2/1 بوصة)
قرص جلخ: 125 مم (5 بوصة)

عجلة ماسیة: 125 مم (5 بوصة) 
10000 دورة في الدقیقة 

381 مم (15 بوصة)
نوع DIN، 8/5 بوصة – معیار خشونة السن الموحد 11 

2,4 كغ (5,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9015B 125 مم (5 بوصة) 
جالخة زاویة – 1050 وات (مفتاح زناد كبیر) 

• یمكن وضع مبیت التروس عند كل 90 درجة. 

محرك عالي األداء ومقاومة عالیة للحرارة.

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
االبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع) 
 الوزن الصافي 

سن الدوران اللولبي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

840 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 100 مم (4 بوصة) 

قرص جلخ: 100 مم (4 بوصة))
عجلة ماسیة: 100 مم (4 بوصة)

11000 دورة في الدقیقة 
271×129×106 مم

(10-8/5 بوصة ×5-8/1 بوصة × 4-16/3 بوصة)
DIN نوع

2,0 كغ (4,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

840 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 115 مم (4-2/1 بوصة) 

قرص جلخ: 115 مم (4-2/1 بوصة)
عجلة ماسیة: 115 مم (4-2/1 بوصة)

11000 دورة في الدقیقة 
271×129×106 مم

(10-8/5 بوصة ×5-8/1 بوصة × 4-16/3 بوصة)
DIN نوع

2,0 كغ (4,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

840 وات
عجلة مركزیة منخفضة: 125مم (5 بوصة) 

قرص جلخ: 125 مم (5 بوصة)
عجلة ماسیة: 125 مم (5 بوصة)

11000 دورة في الدقیقة 
271×139×106 مم

(10-8/5 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4-16/3 بوصة ) 
DIN نوع

2,1 كغ (4,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9558HN 125 مم (5 بوصة)9557HN 115 مم (4-2/1 بوصة) 9556HN 100 مم (4 بوصة) 
جالخة زاویة – 840 وات (مفتاح منزلق) 

• تركیب دھلیزي یحمي جمیع محامل الكرات (الرمان بلي) من الغبار والحطام.
• قبضة اسطوانیة محیطیة صغیرة لسھولة التعامل والعمل مع األداة. 

• قفل لمحور الدوران لتغییر عجلة الجلخ بسھولة.
• إمكانیة اإلصالح بسھولة لقسم التروس مع المفتاح.

325

303

محرك

840 وات

محرك

840 وات

محرك

1050 وات

مفتاح مع زر امان 
یعمل على الضغط 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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جسم نحیف ومتانة عالیة. 

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
 مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1050 وات 
125 مم (5 بوصة) 

 12000
الجلخ السطحي: 9,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو اقل 
89 دیسیبل (أ) 

100 دیسیبل (أ) 
356×139×112 مم 

(14 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4-8/3 بوصة) 
2,6 كغ (5,8 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

1050 وات 
150 مم (6 بوصة) 

 10000
الجلخ السطحي: 9,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو اقل 
 90 دیسیبل (أ) 

101 دیسیبل (أ) 
356×169×112 مم 

(14 بوصة × 6-8/5 بوصة × 4-8/3 بوصة) 
2,7 كغ (5,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

GA6010 150 مم (6 بوصة) GA5010 125 مم (5 بوصة) 
جالخة زاویة – 1050 وات (مفتاح زاند أصبع) 

• مفتاح مع زناد سھل التشغیل بإصبع واحد. 
• وزن خفیف یبلغ فقط 2,6 كع. 
• ھیكل مقاوم للغبار بشكل كبیر. 

• مقبض مصمم بشكل مریح مع قبضة مطاطیة یوفر مزیداً من الراحة والتحكم. 
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مفتاح بزناد كبیر سھل التشغیل بید ترتدي قفازات

 التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1050 وات 
125 مم (6 بوصة) 

 12000
الجلخ السطحي: 13,5 متر/ ثانیة مربعة 

90 دیسیبل (أ) 
101 دیسیبل (أ) 

384×139×113 مم 
(15-8/1 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4-16/7 بوصة) 

2,6 كغ (5,8 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

GA5011 125 مم (5 بوصة) 
جالخة زاویة – 1050 وات (مفتاح زناد كبیر) 

• ھیكل مقاوم للغبار بشكل كبیر
• قبضة طریة من المطاط توفر مزیداً من الراحة والتحكم

نظام الوصل الفائق 
عندما تُقفل العجلة بشكل عرضي، یعمل ھذا النظام على امتصاص الصدمة ومنع انتقالھا إلى المشغل 

ترس مائل لولبي 

محور دوران مسلح 

نابض ملفوف 

إذا تم قفلھ 

مع دوران عمود الدوران، یتمدد النابض الملفوف وتزداد قوة شده مما یؤدي 
إلى تثبیت عمود الدوران بإحكام وینتقل ذلك إلى الترس المائل اللولبي. 

اإلحكام والشد 

إذا قبضت عجلة الجلخ، یرتخي النابض الملفوف ویفك تعشیق وارتباط التروس 
عن المحرك. حیث أّن توقف عجلة الجلخ یحمي التروس والمحرك من الضرر. 

واالرتخاء  التحریر 

محرك

1050 وات

محرك

1050 وات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة). 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1100 وات 
125 مم (5 بوصة) 

 12000
الجلخ السطحي مع قبضة جانبیة

مضادة لالھتزاز: 7,5 متر/ ثانیة مربعة 
قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل

84 دیسیبل (أ) 
95 دیسیبل (أ) 

299×139×103 مم 
(11-4/3 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4 بوصة) 

2,3 كغ (5,1 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9565HZ 125 مم (5 بوصة) 
جالخة زاویة – 1100 وات (مفتاح منزلق) (نظام الوصل الفائق)

• یمتص نظام الوصل الفائق الصدمات التي یسببھا القفل العرضي لعجلة الجلخ من أجل حمایة التروس. 
• ھیكل سھل اإلمساك بھ بسبب حوامل الفرش الداخلیة. 

• تركیب دھلیزي یوفر إحكام مناسب لحمایة المحرك ومحامل الكرات (رمان بلي) من التلوث بالغبار. 

محرك

1100 وات

محرك بقدرة عالیة 1100 وات مقاوم للغبار. 
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التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة).

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
 مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1100 وات 
125 مم (4-2/1 بوصة) 

12000
الجلخ السطحي: 9,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة مع قبضة جانبیة مقاومة لالھتزاز:
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

85 دیسیبل (أ) 
96 دیسیبل (أ) 

307×129×103 مم 
(12-8/1 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4 بوصة)

2,4 كغ (5,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

1100 وات 
125 مم (5 بوصة) 

12000
الجلخ السطحي: 9,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة مع قبضة جانبیة مقاومة لالھتزاز:
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

85 دیسیبل (أ) 
96 دیسیبل (أ) 

307×139×103 مم 
(12-8/1 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4 بوصة) 

2,4 كغ (5,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9565PZ 125 مم (5 بوصة) 9564PZ 115 مم (4-2/1 بوصة) 
جالخة زاویة – 1100 وات (مفتاح على شكل مجداف) (نظام الوصل الفائق) 

• نظام الوصل الفائق الذي یمتص الصدمة التي تنتج عن التوقف أو القفل العرضي للعجلة لحمایة التروس.
• تروس ومحامل كرات (رمان بلي) أكثر متانة. 
• جھاز إلكتروني محدد لشدة التیار والتحكم فیھ.

مفتاح تشغیل/ إیقاف (ON/OFF) من نوع المجداف قابل للتشغیل بسھولة. 

مفتاح مع زر امان 
یعمل على الضغط
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التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
 مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1100 وات 
100 مم (5 بوصة) 

11000
الجلخ السطحي: 5,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة مع قبضة جانبیة مقاومة لالھتزاز: 
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

303×117×111 مم 
(11-8/7 بوصة × 4-8/5 بوصة × 4-8/3 بوصة) 

2,2 كغ (4,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

1100 وات 
100 مم (5 بوصة) 

11000
الجلخ السطحي: 6,0 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة مع قبضة جانبیة مقاومة لالھتزاز: 
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

303×130×116 مم 
(11-8/7 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4-16/9 بوصة) 

2,3 كغ (4,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

1100 وات 
125 مم (5 بوصة) 

11000
الجلخ السطحي: 6,0 متر/ ثانیة مربعة

قرص الصنفرة مع قبضة جانبیة مقاومة لالھتزاز:
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

303×140×116 مم
(11-8/7 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4-16/9 بوصة) 

2,4 كغ (5,2 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

GA4540Z 115 مم (4-2/1 بوصة)  GA5040Z 125 مم (5 بوصة) GA4040Z 100 مم (4 بوصة) 
جالخة زاویة – 1100 وات (مفتاح منزلق) (نظام الوصل الفائق الثاني) 

• محدد إلكتروني لشدة التیار، مع خاصیة التحكم بالسرعة وبدء التشغیل الناعم. 
• وظیفة منع إعادة التشغیل.

• مبیت تروس متین معاد تصمیمھ. 
• قبضة اسطوانیة مریحة بأفضل طریقة ممكنة. 

”نظام الوصل الفائق الثاني“ الذي تم تطویره المتصاص االھتزاز بشكل فعال. 
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محرك

1100 وات

محرك

1100 وات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

محرك بقدرة عالیة 1400 وات مقاوم للغبار داخل جسم یتمیز بقبضة اسطوانیة محیطیة صغیرة. 

التجھیزات المعیاریة: عجلة مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة السعة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد

سن الدوران اللولبي 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1400 وات 
العجلة المركزیة المنخفضة: 115 مم (4-2/1 بوصة) 

القرص الكاشط: 155 مم (4-2/1 بوصة) 
العجلة الماسیة: 115 مم (4-2/1 بوصة) 

12000 دورة في الدقیقة 
299 مم (11-4/3) بوصة 

 DIN النوع
2,4 كغ (5,2 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9564C 115 مم (4-2/1 بوصة) 
جالخة زاویة – 1400 وات (مفتاح منزلق) (نظام الوصل الفائق) 

• نظام الوصل الفائق الذي یمتص الصدمة التي یسببھا التوقف أو القفل العرضي لعجلة الجلخ لحمایة التروس.
• فصل تلقائي للفرشاة. 

• تركیب دھلیزي یوفر إحكاماً وحمایةً للمحرك والتروس من التلوث بالغبار. 
• تحكم إلكتروني بالسرعة مع بدء تشغیل ناعم یسمح بتوفیر أداء سلسل ومتناغم

318
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االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1200 وات 
115 مم (4-2/1 بوصة) 

12000
الجلخ السطحي مع قبضة جانبیة مقاومة لالھتزاز: 7,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
83 دیسیبل (أ) 
94 دیسیبل (أ) 

289×129×103 مم 
(11-8/3 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4-16/1 بوصة) 

2,2 كغ (5,0 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9561CR 115 مم (4-2/1 بوصة) 
جالخة زاویة – 1200 وات (مفتاح منزلق) (وظیفة منع إعادة التشغیل) (نظام الوصل الفائق) 

• نظام الوصل الفائق الذي یمتص الصدمة التي یسببھا التوقف أو القفل العرضي لعجلة الجلخ لحمایة التروس.
• تركیب دھلیزي یحمي المحرك ومحامل الكرات من الغبار/ األوساخ.

• المحرك محمي من الحمل الزائد عن طرق جھاز إلكتروني محدد لشدة التیار. 
• وظیفة منع إعادة التشغیل. 

محرك بقدرة عالیة 1200 وات مقاوم للغبار. 

خاصیة منع إعادة التشغیل 

”نظام الوصل الفائق الثاني“ الذي تم تطویره المتصاص االھتزاز بشكل فعال.

التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. (ال یأتي مع األداة عجلة جلخ مركزیة منخفضة)

التجھیزات المعیاریة: عجلة مركزیة منخفضة، مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1400 وات 
100 مم (4 بوصة) 

11000 - 2800
الجلخ السطحي: 5,0 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

303×117×111 مم
(11-8/7 بوصة × 4-8/5 بوصة × 4-8/3 بوصة) 

2,3 كغ (5,1 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

GA4040CZ 100 مم (4 بوصة) 

1400 وات 
115 مم (4-2/1 بوصة) 

11000 - 2800
الجلخ السطحي: 5,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

303×130×116 مم 
(11-8/7 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4-16/9 بوصة) 

2,4 كغ (5,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

GA4540CZ 115 مم (4-2/1 بوصة) 

1400 وات 
125 مم (5 بوصة) 

11000 - 2800
الجلخ السطحي: 5,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
86 دیسیبل (أ) 
97 دیسیبل (أ) 

303×140×116 مم
(11-8/7 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4-16/9 بوصة)

2,5 كغ (5,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

GA5040CZ 125 مم (5 بوصة) 

جالخة زاویة – 1400 وات (مفتاح منزلق) (وظیفة منع إعادة التشغیل) 

• محدد إلكتروني لشدة التیار، مع خاصیة التحكم بالسرعة وبدء التشغیل الناعم.
• وظیفة منع إعادة التشغیل.

• مبیت تروس متین معاد تصمیمھ.
• قبضة اسطوانیة مریحة بأفضل طریقة ممكنة. 

318 خاصیة منع إعادة التشغیل 
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محرك

1200 وات

محرك

1400 وات

محرك

1400 وات



محرك قوي 1400 وات مضاد للغبار ضمن ھیكل على شكل قبضة اسطوانیة ذات محیط صغیر.

التجھیزات المعیاریة: عجلة مركزیة منخفضة، ومفتاح صامولة حلقي، قبضة. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر العجلة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى طاقة الصوت

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالتغذیة الكھربائیة

1400 وات
115 مم (4-2/1 بوصة)

12000
الجلخ السطحیي: 10 متر/ ثانیة مربعة

-
81 دیسبل (أ) 
92 دیسبل (أ) 

307×129×103 مم 
(12-8/1 بوصة × 5-8/1 بوصة × 4 بوصة) 

2,4 كغ (5,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9564PC 115مم (2/1-4 

1400 وات
125 مم (5 بوصة)

12000
االلجلخ السطحیي: 10 متر/ ثانیة مربعة

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل
82 دیسبل (أ) 
93 دیسبل (أ) 

307×139×103 مم 
(12-8/1 بوصة × 5-2/1 بوصة × 4 بوصة) 

2,4 كغ (5,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9565PC 125مم (5 بوصة)
جالخة زاویة - 1400 وات (مفتاح على شكل مجداف قالب) (نظام الوصل الفائق الثاني) 

• نظام الوصل الفائق الذي یمتص الصدمة التي تنتج عن قفل العجلة المفاجئ ویحمي التروس.
• خاصیة فصل الفرشاة تلقائیا.

• تركیب داخلي دھلیزي یحمي المحرك والمحامل (رمان بلي) من التلوث.
• التحكم االلكتروني بالسرعة باإلضافة إلى التشغیل الناعم یسمحان بأداء سلس وثابت

318

محرك

1400 وات

أداة منافسة قویة وصلبة جدا.

التجھیزات المعیاریة: عجلة مركزیة منخفضة، ومفتاح صوامیل حلقي، قبضة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

سن محور الدوران
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالتغذیة الكھربائیة

115 فولت: 1650 وات
220 - 240 فولت: 2000 وات

عجلة مركزیة منخفضة: 180 مم (7 بوصة)
فرشاة سلكیة على شكل فنجان: 110 مم (4-8/3 بوصة) 

عجلة قاطعة: 180 مم (7 بوصة) 
قرص كاشط: 180 مم (7 بوصة) 

8000 دورة في الدقیقة 
411,5 مم (16-4/1 بوصة) 

 DIN النوع
5,7 كغ (12,6 رطل)

2,5 متر (8,2 قدم)

GA7001 180مم (7 بوصة)
جالخة زاویة - 1650 وات - 2000 وات (مفتاح زناد یعمل باألصبع) 

• محرك قوي ضمن ھیكل صلب من األلمنیوم. 

153

األداة األكثر صغرا في فئتھا

التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة

قطر العجلة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى طاقة الصوت

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالتغذیة الكھربائیة

117 فولت: 1650 وات
220 - 240 فولت: 2000 وات

180 مم (7 بوصة)
8500

الجلخ السطحي: 6,5 متر/ ثانیة مربعة 
قرص الصنفرة: 4,0 متر/ ثانیة مربعة

94 دیسبل (أ)
105 دیسبل (أ)

432×200×132 مم 
(17 بوصة × 7-8/7 بوصة × 5-16/3 بوصة) 

3,98 كغ (8,8 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

GA7050 180 مم (7 بوصة)

127 فولت: 1650 وات
220 - 240 فولت: 2000 وات

230 مم (9 بوصة)
6600

الجلخ السطحي: 5,5 متر/ ثانیة مربعة 
قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة

94 دیسبل (أ)
105 دیسبل (أ)

432×250×132 مم 
(17 بوصة × 9-8/7 بوصة × 5-16/3 بوصة) 

4,64 كغ (10,2 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

GA9050 230 مم (9 بوصة)
جالخة زاویة - 1650 وات - 2000 وات (مفتاح زناد یعمل باألصبع) 

• مبیت للترس صغیر وقابل للدوران.
• مفتاح كبیر على شكل زناد.

• خفیفة الوزن.

204

محرك

2000 وات

محرك
115 فولت 1650 وات

220 فولت - 240 فولت 

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة

تنظیف
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محرك

2000 وات

محرك
127 فولت 1650 وات

220 فولت - 240 فولت 

مفتاح مع زر امان 
یعمل على الضغط 
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االستطاعة التقدیریة المستمرة

قطر العجلة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى االھتزاز
مستوى ضغط الصوت
مستوى طاقة الصوت

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالتغذیة الكھربائیة

127 فولت: 1650 وات
220 - 240 فولت: 2000 وات

230 مم (9 بوصة)
6600

الجلخ السطحي: 5,5 متر/ ثانیة مربعة 
قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة

94 دیسبل (أ)
105 دیسبل (أ)

455×250×132 مم 
(17-8/7 بوصة × 9-8/7 بوصة × 5-16/3 بوصة) 

4,82 - 7,12 كغ (10,6 - 15,7 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

GA9050R 230 مم (9 بوصة) 
جالخة زاویة - 1650 وات - 2000 وات (مانع إعادة التشغیل) (مفتاح زناد یعمل باألصبع)  منع إعادة التشغیل 

قوة تحمل فائقة

التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة)

التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر العجلة

السرعة بدون حمل (دورة في 
الدقیقة) 

مستوى االھتزاز
مستوى ضغط الصوت
مستوى طاقة الصوت

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالتغذیة الكھربائیة

2200 بوصة
180 مم (7 بوصة)

 8500
الجلخ السطحي: 8,5 متر/ ثانیة مربعة 
قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة

89 دیسبل (أ)
100 دیسبل (أ)

473×200×140 مم 
(18-8/5 بوصة × 7-8/7 بوصة × 5-2/1 بوصة) 

5,56 كغ (12,26 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

GA7020 180 مم (7 بوصة)

2200 بوصة
230 مم (9 بوصة)

 6000
الجلخ السطحي: 5,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل
89 دیسبل (أ)

100 دیسبل (أ)
473×249×140 مم 

(18-8/5 بوصة × 9-4/3 بوصة × 5-2/1 بوصة) 
5,76 كغ (12,7 رطل)

2,5 متر (8,2 قدم)

GA9020 230 مم (9 بوصة)
جالخة زاویة - 2200 وات (مفتاح زناد یعمل باألصبع) 

• زیادة مقاومة الحرارة.
• ھیكل ممتاز مقاوم للغبار.

• ترس مائل ُمصنع من أجل القوة.
• قبضة ناعمة لمزید من التحكم والراحة.

• مبیت الترس یمكن تغییر موضعھ كل 90 درجة. 

204

األداة األكثر صغرا في فئتھا
• غالف للنرس صغیر وقابل للدوران.

• مفتاح كبیر على شكل زناد.
• خفیفة الوزن.

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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محرك

2000 وات

محرك
127 فولت 1650 وات

220 فولت - 240 فولت 

محرك

2200 وات



مقبض بشكل حرف D عالي المتانة وسھل في االستخدام بشكل فائق.

التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

2200 وات
180 مم (7 بوصة) 

 8500
الجلخ السطحي: 7,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
91 دیسیبل (أ) 

102 دیسیبل (أ) 
450×200×144 مم 

(17-4/3 بوصة × 7-8/7 بوصة × 5-8/5 بوصة) 
5,51 كغ (12,2 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

GA7062 180 مم (7 بوصة) 

2200 وات 
230 مم (9 بوصة) 

 6600
الجلخ السطحي: 6,0 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
91 دیسیبل (أ) 

102 دیسیبل (أ) 
450×250×144 مم 

(17-4/3 بوصة × 9-8/7 بوصة × 5-8/5 بوصة) 
5,61 كغ (12,4 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

GA9062 230 مم (9 بوصة) 
جالخة زاویة - 2200 وات (مفتاح بزناد كبیر) 

• تحسین في الدرع والمبدل الكھربائي والعمر التشغیلي للفرشاة الكربونیة ومفتاح التشغیل ودبوس قفل محور الدوران وحامل فرشاة جدید ومبیت محرك صلب. 
• مقبض بشكل حرف D یحمي ید المستخدم من المواد 

• مقبض سھل اإلمساك بھ بشكل مانع لالنزالق مع قبضة جانبیة لتحقیق توازن أفضل
• وزن خفیف ومضغوط 

218 D مقبض بشكل حرف

مقبض بشكل حرف D عالي المتانة وسھل في االستخدام بشكل فائق مع ”نظام الوصل الفائق الثاني“ الذي تم تطویره المتصاص 
االھتزاز بشكل فعال 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى االھتزاز 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

2200 وات 
180 مم (7 بوصة) 

 8500
الجلخ السطحي: 6,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
91 دیسیبل (أ) 

102 دیسیبل (أ) 
450×200×145 مم 

(17-4/3 بوصة × 7-8/7 بوصة × 5-4/3 بوصة) 
5,64 كغ (12,4 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

GA7063 180 مم (7 بوصة) 

2200 وات 
230 مم (9 بوصة) 

 6600
الجلخ السطحي: 5,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
91 دیسیبل (أ) 

102 دیسیبل (أ) 
450×250×145 مم 

(17-4/3 بوصة × 9-8/7 بوصة × 5-4/3 بوصة) 
5,57 كغ (12,7 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

GA9063 230 مم (9 بوصة) 
جالخة زاویة - 2200 وات (مفتاح زناد كبیر) (نظام الوصل الفائق) 

• تحسین في الدرع والمبدل الكھربائي والعمر التشغیلي للفرشاة الكربونیة ومفتاح التشغیل ودبوس قفل محور الدوران وحامل فرشاة جدید ومبیت محرك صلب 
• مقبض بشكل حرف D یحمي ید المستخدم من المواد

• مقبض سھل اإلمساك بھ بشكل مانع لالنزالق مع قبضة جانبیة لتحقیق توازن أفضل
• وزن خفیف ومضغوط 

218 D مقبض بشكل حرف

حجم مضغوط بشكل كبیر بمقدار 23 مم عن النموذج 

 9020/GA7020 الموجود حالیاً من سلسلة

الطول الكلي   450 مم 

 حجم مضغوط للجسم

 D مقبض بشكل حرف

13,5 مم 9 مم

تحسینات على درع محور الدوران 
بدرع قصیر مضاد لتشكل الطبقات 

تحسین على العمر الزمني 
للمبدل الكھربائي 

تحسین على العمر التشغیلي 
للفرشاة الكربونیة 

كم قطني 

رقاقة من اللباد 

ورنیش متعرج 

جالخات حالیة 

جالخات جدیدة 

 قفل جدید لمحور الدوران
یحقق أعلى قابلة لالستخدام

 GA9063 / GA7063 :فقط للنماذج التالیة

 D جالخات زاویة لمزید من العمل الشاق بمقبض لھ شكل حرف
GA7063 / GA7062 (180 مم) | GA9063 / GA9062 (230 مم) 

نافذة شفافة 

لصاقة الرقم 
التسلسلي 

 حامل فرشاة بتصمیم جدید من
 أجل أداء أفضل في التبرید

GA7020 / GA9020 

 D جالخات بمقبض لھ شكل حرف  مقبض جانبي بتصمیم جدید مریح

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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محرك

2200 وات

محرك

2200 وات



االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

2400 وات (220 فولت) / 2200 وات (127 فولت) 
180 مم (7 بوصة) 

 8500
الجلخ السطحي: 6,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
89 دیسیبل (أ) 

100 دیسیبل (أ) 
511×200×140 مم

(20-8/1 بوصة × 7-8/7 بوصة × 5-2/1 بوصة) 
6,06 كغ (13,3 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

GA7030 180 مم (7 بوصة) 
2400 وات (220 فولت) / 2200 وات (127 فولت) 

230 مم (9 بوصة) 
 6600

الجلخ السطحي: 6,5 متر/ ثانیة مربعة 
قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

90 دیسیبل (أ) 
101 دیسیبل (أ) 

503×250×140 مم
(19-4/3 بوصة × 9-8/7 بوصة × 5-2/1 بوصة) 

6,26 كغ (13,8 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

GA9030 230 مم (9 بوصة) 
جالخة زاویة - 2200 وات - 2400 وات (مفتاح زناد كبیر) 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط صامولة القفل، قبضة. (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة)

التجھیزات المعیاریة: مفتاح صوامیل حلقي، قبضة. (ال یأتي مع األداة عجلة مركزیة منخفضة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر عجلة الجلخ 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

2,600 وات
180 مم (7 بوصة) 

 8500
الجلخ السطحي: 7,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
90 دیسیبل (أ) 

101 دیسیبل (أ) 
511×200×140 مم

(20-8/1 بوصة × 7-8/7 بوصة × 5-2/1 بوصة) 
6,45 كغ (14,2 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

GA7040S 180 مم (7 بوصة) 

2600 وات
230 مم (9 بوصة) 

6600
الجلخ السطحي: 5,5 متر/ ثانیة مربعة 

قرص الصنفرة: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
90 دیسیبل (أ) 

101 دیسیبل (أ) 
503×250×140 مم

(19-4/3 بوصة × 9-8/7 بوصة × 5-2/1 بوصة) 
6,65 كغ (14,7 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

GA9030S 230 مم (9 بوصة) 
جالخة زاویة - 2600 وات (مفتاح زناد كبیر) 

محرك قوي للعمل الشاق بمعدل مستمر لالستطاعة 2200 وات - 2400 وات.
• متانة ال مثیل لھا مع ھیكل مقاوم للغبار بشكل فائق، وترس تشكیلھ مشطوف باآللة، إلى جانب خاصیة مقاومة الحرارة الزائدة. 

• مقبض خلفي منخفض االھتزاز مع قبضة طریة لمزید من الراحة والتحكم.
• مقبض خلفي قابل للتدویر یمكن وضعھ بشكل یناسب معظم عملیات القطع والجلخ. 

• بقیة جسم األداة الكبیر من المطاط الذي یحمي قطعة العمل من الخدوش.
• یمكن تغییر موضع مبیت التروس كل 90 درجة.

محرك قوي للعمل الشاق بمعدل مستمر لالستطاعة 2600 وات.
• متانة ال مثیل لھا مع ھیكل مقاوم للغبار بشكل فائق، وترس تشكیلھ مشطوف باآللة، إلى جانب خاصیة مقاومة الحرارة الزائدة. 

• مقبض خلفي منخفض االھتزاز مع قبضة طریة لمزید من الراحة والتحكم.
• مقبض خلفي قابل للتدویر یمكن وضعھ بشكل یناسب معظم عملیات القطع والجلخ. 

• بقیة جسم األداة الكبیر من المطاط الذي یحمي قطعة العمل من الخدوش.
• یمكن تغییرموضع مبیت التروس كل 90 درجة.

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

بدون سلك

التثبیت / اإلحكام
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محرك

2600 وات

محرك

2400 وات

محرك

115 فولت 2200 وات

220 فولت - 240 فولت 

204

204



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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وزن خفیف من أجل التحكم بعملیات الجلخ. 
مثالیة من أجل الجلخ الخفیف والدقیق.  •

جالخة بحجم كف الید من أجل االستخدامات المتعددة.   •
سرعة عالیة (25000 دورة في الدقیقة) لتحقیق أقصى انتاج.  •

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

240 وات 
لقمة الجلخ الحلقیة: 6 مم أو 4/1 بوصة 

25000 دورة في الدقیقة 
283 مم (11-8/1 بوصة) 

0,94 كغ (2,1 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

906 6 مم (4/1 بوصة) 

جالخة قوالب 

التجھیزات المعیاریة: صامولة حلقیة، مخروط حلقي، عجلة برأسین، مفتاحي ربط، حجر نحت. 

64

التجھیزات المعیاریة: عجلة ذات رأسین، مفتاحي ربط، حجرة نحت.

906H 6 مم (4/1 بوصة) 

جالخة قوالب 

ماكینة قویة ومتینة وذات توازن جید. 

المواصفات:-

جسم صلب مكسو باأللمنیوم.  •
من أجل جلخ دقیق.  •

یمكن اإلمساك بھا بالقرب من الحجر من أجل تحقیق عمل أكثر ثباتاً.   •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

320 وات 
لقمة الجلخ الحلقیة: 6 مم أو 4/1 بوصة 

27000 دورة في الدقیقة 
355 مم (14 بوصة) 
1,9 كغ (4,2 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

65

GD0600 6 مم (4/1 بوصة) 

جالخة قوالب 

مبیت محیطي صغیر من أجل سھولة التعامل مع األداة.

المواصفات:-

غطاء مطاطي مقاوم لالنزالق لتوفیر سھولة التعامل مع األداة.  •
صامولة حلقیة مستدیرة الشكل تقلل من إمكانیة حدوث أضرار / خدوش في قطع العمل.  •

فتحات التھویة المصممة لتوجیھ تیار ھواء العادم نحو الجانب اآلخر من المشغل.  •
مقاومة للحرارة العالیة.  •

مفتاح تشغیل بشكل مجداف.  •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

قطر العجلة
السرعة دون حمل

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

400 وات 
اللقمة الحلقیة: 3,6 مم أو 8/1 بوصة، 4/1 بوصة 

38 مم (2-2/1 بوصة) 
25000 دورة في الدقیقة 

358×82×82 مم
(14-8/1 × 3-4/1 × 3-4/1 بوصة) 

1,7 كغ (3,7 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: مخروط حلقي، مفتاح ربط (قطعتین). (ال یأتي مع األداة عجلة برأس)

325

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط (قطعتین) (ال یأتي مع األداة عجلة ذات رأس). 

GD0602 6 مم (4/1 بوصة) 

جالخة قوالب 

جسم مضغوط بأنف قصیر.

المواصفات:-

غطاء مطاطي مقاوم لالنزالق لتوفیر سھولة التعامل مع األداة.  •
صامولة حلقیة مستدیرة الشكل تقلل من إمكانیة حدوث أضرار / خدوش في قطعة العمل.  •

ذراع مفتاح ذو موقع مالئم للتشغیل بید واحدة.  •
فتحات التھویة المصممة لتوجیھ تیار ھواء العادم نحو الجانب اآلخر من المشغل.  •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

قطر العجلة
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

400 وات 
لقمة الجلخ الحلقیة: 6 مم (4/1 بوصة) 

38 مم (2-2/1 بوصة) 
25000 دورة في الدقیقة 

264×82×82 مم
(10-8/3 × 3-4/1 × 3-4/1 بوصة) 

1,4 كغ (3,2 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

325

محرك

240 وات

محرك

400 وات
محرك

400 وات

محرك

320 وات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

الجلخ | 253

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط عدد 2 (ال یأتي مع األداة رأس عجلة)

GD0800C 8 مم (4/1 بوصة)

جالخة قوالب 

جالخة قالب فائقة السرعة مع أقصى سعة للقمة الجلخ 8 مم. 

المواصفات:-

ھیكل ذو تصمیم ھندسي رفیع من أجل الجلخ في األماكن الضیقة.  •
نظام وصل فائق یمتص الصدمة التي تحدث بسبب القفل المفاجئ للعجلة ویحمي التروس.  •

بنیة التجویف الداخلي وسدات المحرك والمحامل تحمي من التلوث.  •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

أقصى قطر لرأس العجلة
السرعة دون حمل

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

750 وات 
لقمة الجلخ: 3، 6، 8 مم أو 8/1 بوصة، 4/1 بوصة

25 مم 
7000 - 28000 دورة بالدقیقة 

371×75×75 مم (14-8/5 بوصة × 2-16/15 بوصة × 2-16/15 بوصة) 
1,7 كغ (3,7 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

318

سرعة عالیة للرؤوس المركبة – رأس دوالبي 25 مم 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط عدد 2، لقمة جلخ مخروطیة (ال یأتي مع األداة رأس عجلة)

GD0810C 8 مم (4/1 بوصة)

جالخة قوالب 

جالخة قالب فائقة السرعة مع أقصى سعة للقمة الجلخ 8 مم. 

المواصفات:-

ھیكل ذو تصمیم ھندسي رفیع من أجل الجلخ في األماكن الضیقة.  •
نظام وصل فائق یمتص الصدمة التي تحدث بسبب القفل المفاجئ للعجلة ویحمي التروس.  •

بنیة التجویف الداخلي وسدات المحرك والمحامل تحمي من التلوث.  •
مثالي من اجل جلخ السطوح الداخلیة وإزالة الطالء وغیر ذلك. أقراص العجلة ذو األجنحة.  •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

أقصى قطر لرأس العجلة
السرعة دون حمل

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

750 وات 
لقمة الجلخ: 3، 6، 8 مم أو 8/1 بوصة، 4/1 بوصة

50 مم 
1800 - 7000 دورة بالدقیقة 

371 مم (14-8/5 بوصة) 
1,7 كغ (3,7 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

318

سرعة منخفضة من أجل األقراص القالبة - أقصى قطر لرأس العجلة 50 مم 

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط عدد 2 (ال یأتي مع األداة رأس عجلة)

GD0801C 8 مم (4/1 بوصة) (مفتاح على شكل مجداف) 

جالخة قوالب 

سھول في التشغیل باستخدام مفتاح تشغیل وإیقاف (ON/ OFF) على شكل مجداف

المواصفات:-

ھیكل ذو تصمیم ھندسي رفیع من أجل الجلخ في األماكن الضیقة.  •
نظام وصل فائق یمتص الصدمة التي تحدث بسبب القفل المفاجئ للعجلة ویحمي التروس.  •

یمكن وصل مقبض جانبي.  •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

750 وات 
لقمة الجلخ: 3، 6، 8 مم أو 8/1 بوصة، 4/1 بوصة

7000 - 29000 دورة بالدقیقة 
390×75×88 مم (15-8/3 بوصة × 2-16/15 بوصة × 3-2/1 بوصة) 

2,0 كغ (4,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

318

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط عدد 2 (ال یأتي مع األداة رأس عجلة)

GD0811C 8 مم (4/1 بوصة) (مفتاح على شكل مجاف) 

جالخة قوالب 

سھول في التشغیل باستخدام مفتاح تشغیل وإیقاف (ON/ OFF) على شكل مجداف

المواصفات:-

ھیكل ذو تصمیم ھندسي رفیع من أجل الجلخ في األماكن الضیقة.  •
نظام وصل فائق یمتص الصدمة التي تحدث بسبب القفل المفاجئ للعجلة ویحمي التروس.  •

بنیة التجویف الداخلي وسدات المحرك والمحامل تحمي من التلوث.  •
مثالي من اجل جلخ السطوح الداخلیة وإزالة الطالء وغیر ذلك. أقراص العجلة ذو األجنحة.  •

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

750 وات 
لقمة الجلخ: 3، 6، 8 مم أو 8/1 بوصة، 4/1 بوصة

1800 - 7000 دورة بالدقیقة 
390 مم (15-8/3 بوصة)

2,0 كغ (4,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

318

محرك

750 وات

محرك

750 وات
محرك

750 وات

محرك

750 وات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التجھیزات المعیاریة: مفاتیح ربط

GS5000 125 مم (5 بوصة) 

جالخة تسویة

جالخة تسویة 125 مم ذات عزل مزدوج

المواصفات:-

• خفیفة الوزن مع قبضة طریة كبیرة تقلل من شعور المشغل بالتعب.
• سرعة دوران مناسبة وتصمیم یناسب االستخدام الطویل في األعمال الشاقة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر عجلة الجلخ

قطر الثقب
السرعة بدون حمل

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

750 وات 
125 مم (5 بوصة)

12,7، 20 مم (2/1، 16/13 بوصة)
5600

590×189×116 مم (23-4/1 بوصة × 7-16/7 بوصة × 4-16/9 بوصة)
5,0 كغ (11,1 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

204

التجھیزات المعیاریة: مفاتیح ربط

GS6000 150 مم (6 بوصة) 

GS5000 125 مم (5 بوصة) / GS6000 150 مم (6 بوصة) - جالخة تسویة

جالخة تسویة

جالخة تسویة 150 مم ذات عزل مزدوج

المواصفات:-

• خفیفة الوزن مع قبضة طریة كبیرة تقلل من شعور المشغل بالتعب.
• سرعة دوران مناسبة وتصمیم یناسب االستخدام الطویل في األعمال الشاقة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر عجلة الجلخ

قطر الثقب
السرعة بدون حمل

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

750 وات 
150 مم (6 بوصة)

12,7، 20 مم (2/1، 16/13 بوصة)
5600

590×216×130 مم (23-4/1 بوصة × 8-2/1 بوصة × 5 -8/1 بوصة)
5,0 كغ (11,1 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

204

تصمیم اسطواني مریح مع غطاء 
من المطاط

قبضة مطاطیة طریة 
تؤمن الراحة والثبات في إمساك األداة

الصورة: 
GS6000 لألداة

مفتاح زناد من النوع الكبیر
فرشاة كربون مع قاطع تلقائي للتیار

بمقدار مرتین أكثر من التروس الحالیة من خالل: 

1) تغییر شحم التروس
2) إجراء تعدیل على الغالف الداخلي للترس من أجل 

بقاء الشحم على أسنان الترس.  

تحسین صالبة التروس 

ذراع قفل زناد كبیر

مقبض أسطواني ذو تصمیم مریح لمزید من القدرة على المناورة

محرك

750 وات
محرك

750 وات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التجھیزات المعیاریة: واقیة للعینین، نظارات الحمایة، عجالت جلخ.

GB602 150 مم (6 بوصة) 

جالخة توضع على منضدة

صیانة ثابتة لألداة للحصول على أداء مستقر.

المواصفات:-

• تصمیم جدید جذاب.
• واقیات الحمایة وعاكسات الشرر قابلة للتعدیل بما یتناسب مع راحة المشغل.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر عجلة الجلخ

قطر الثقب
قوة المحرك

السرعة بدون حمل
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

250 وات 
150 مم × 19 مم 
12,7 (2/1 بوصة)

3/1
2850 (50 ھرتز) / 3450 (60 ھرتز) 

375×205×286 مم 
(14-64/49 بوصة × 8 بوصة × 11-64/17 بوصة)

9,2 كغ (20,3 رطل) 

GB800 205 مم (8 بوصة) 

جالخة توضع على منضدة

الجالخة نموذج GB800 مثالیة من أجل االستخدام في الصناعات الخفیفة، مع محرك 
كبیر باستطاعة 540 وات.

المواصفات:-

• یأتي مع ھذه األداة تروس حمایة ومساند لألدوات.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
أقصى قیاس لعجلة الجلخ

المسافة بین العجالت
قوة المحرك

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي

540 وات 
205 مم × 25 مم (8 بوصة × 1 بوصة)

345 مم (13- 16/9 بوصة)
4/3

2850 دورة في الدقیقة 
455 مم (18 بوصة)

18,5 كغ (40,8 رطل) 

التجھیزات المعیاریة: واقیة للعینین، عجالت جلخ.

التجھیزات المعیاریة: عجلتین للجلخ، مفتاح ربط.

أداة أثبتت أداءھا القوي في جلخ قوالب الصب واللحامات.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
أقصى قیاس لعجلة الجلخ

قطر الثقب
السرعة بدون حمل

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

150 9105 125 مم (5 بوصة)

جالخة تسویة

750 وات
125 مم × 19 مم (5 بوصة × 4/3 بوصة)

12,7 (2/1 بوصة)
4800 دورة في الدقیقة

550 مم (21-8/5 بوصة)
5,1 كغ (11,1 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

تأتي مع تروس واقیة ومساند لألدوات.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة

أقصى قیاس لعجلة الجلخ

المسافة بین العجالت
قوة المحرك

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي

220 وات (عند 50 ھرتز)
240 وات (عند 60 ھرتز)

150 مم × 25 مم 
(5-8/7 بوصة × 1 بوصة)

280 مم (11 بوصة)
3/1

2850 دورة في الدقیقة / 3450 دورة في الدقیقة
378 مم (14-8/7 بوصة)

10,9 كغ (24 رطل) 

GB601 150 مم (5-8/7 بوصة) 

جالخة توضع على منضدة

التجھیزات المعیاریة: واقیة للعینین، عجالت جلخ.

عند 60 ھرتز عند 50 ھرتز

محرك

750 وات

محرك

250 وات
محرك

540 وات

محرك

220 وات
محرك

240 وات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ أوفسیت ماسیة، مفتاح صوامیل حلقي، مفتاح ربط سداسي، مجموعة أكیاس 
غبار، مجموعة فرش 

األكثر مالئمة لتسویة سطح الخرسانة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر عجلة الجلخ

قطر الثقب
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

253 PC5001C 125 مم (5 بوصة) 

أداة تسویة الخرسانة

• عجلة ماسیة للقطع الجاف من أجل تسویة األسطح بدون ماء.
• قادرة على تسویة الزوائد الموجودة في الزوایا.

• محرك قوي باستطاعة 1400 وات یؤمن عملیة تسویة فعالة.
• األداة مزودة بوظیفة منع إعادة النشغیل.

• یوجد محدد للتیار الكھربائي لحمایة المحرك من الحمل الزائد.

1400 وات 
125 مم (5 بوصة) 

22,23 (8/7 بوصة)
10000

479×182×195 مم 
(18-16/13 بوصة × 7-8/1 بوصة × 7-8/5 بوصة)

5,1 كغ (11,2رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم)

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ أوفسیت ماسیة، مفتاح صوامیل حلقیة، مفتاح ربط سداسي، مجموعة أكیاس 
غبار، مجموعة فرش

PC5000C 125 مم (5 بوصة) 

أداة تسویة الخرسانة

األداة أكثر مالئمة من أجل تسویة الخرسانة.

المواصفات:-

• قادرة على تسویة الزوائد الموجودة في الزوایا.
• محرك قوي باستطاعة 1400 وات یؤمن عملیة تسویة فعالة.

• األداة مزودة بوظیفة منع إعادة النشغیل.
• یوجد محدد للتیار الكھربائي لحمایة المحرك من الحمل الزائد.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر عجلة الجلخ

قطر الثقب
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1400 وات 
125 مم (5 بوصة) 

22,23 (8/7 بوصة)
10000

437×235×195 مم 
(17-8/1 بوصة × 9-4/1 بوصة × 7-8/5 بوصة)

4,0 كغ (8,9 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم)

253

التجھیزات المعیاریة: واقیة للعینین، نظارات الحمایة، عجالت جلخ.

GB801 205 مم (8 بوصة) 

جالخة منضدیة

صیانة ثابتة لألداة للحصول على أداء مستقر.

المواصفات:-

• تصمیم جدید جذاب.
• تم تركیب ثقل موازنة.

• أضواء مدمجة إلنارة منطقة العمل تعمل بشكل تلقائي من أجل المزید من الدقة في الجلخ والتلمیع.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر عجلة الجلخ

قطر الثقب
قوة المحرك

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

550 وات 
205 مم × 19 مم 

15,88 (8/5 بوصة)
4/3

2850 (50 ھرتز) / 3450 (60 ھرتز)
395×265×333 مم 

(15-16/9 بوصة × 10-16/7 بوصة × 13-64/7 بوصة)
19,8 كغ (43,6 رطل) 

التجھیزات المعیاریة: عجلة جلخ أوفسیت ماسیة، مفتاح صوامیل حلقي، مفتاح ربط سداسي، مفك براغي، 
مجموعة أكیاس غبار .

PC1100 110 مم (4-8/3 بوصة) 

أداة تسویة الخرسانة

صقل األسطح الخرسانیة أو تسویة الوصالت الخرسانیة.

المواصفات:-

• عجلة ماسیة للقطع الجاف من أجل تسویة األسطح بدون ماء.
• بكرة أمامیة لضبط عمق التسویة.

• كیس غبار لعملیة تسویة نظیفة.
• زر لقفل وضع التشغیل لعملیة مستمرة.

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر عجلة الجلخ

قطر الثقب
السرعة بدون حمل 

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1020 وات 
110 مم (4-8/3 بوصة) 

15 مم (8/5 بوصة)
10000

418 مم (16-2/1 بوصة)
4,3 كغ (9,5 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

100

محرك

1400 وات
محرك

1400 وات

محرك

1020 وات
محرك

550 وات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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عجلة جلخ (كاشطة) 

كیف تقرأ المواصفات

مجموعة أوكسید األلمنیوم

قیاس النتوءات الخشنة

درجة قساوة عجلة الجلخ

نوع الترابط

A: ألمنیوم بني مندمج

أقرب إلى A، عجلة جلخ أكثر نعومة
أقرب إلى Z، عجلة جلخ أكثر خشونة

المكون الرئیسي ھو راتنج الفینول
ھذا الربط قوي من الناحیة المیكانیكیة ولكنھ ضعیف ضد الرطوبة 

والحرارة العالیة

یرتبط مع الراتنج= شبیھ بالراتنج

عجلة جلخ ناعمة

قطعة عمل خشنة

WA: أكسید األلمنیوم األبیض

C: كربید السیلكون األسود

Z: زركونیوم ألومنیا

ناعمخشن

24366080120

عجلة جلخ خشنة

قطعة عمل ناعمة

خشنة جداخشنةوسط ناعمةناعمة جدا

A - GH - KL-OP - ST - Z

المقیاس

الصور التوضیحیة 
لالستخدام اآلمن

كود اللون الخاص باالستخدام

المواصفات

مدة الصالحیة

 OSA عالمة
(ھیئة أمان المواد الكاشطة)

أقصى سرعة تشغیل

القیاس
رقم القطعة

أزرق: معدن

ذھبي: إنوكس

أخضر: للمباني

فضي: األلمنیوم



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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 (B - السلسلة) عجالت قطع رقیقة - مركز مستوي

(D - السلسلة) عجالت قطع رقیقة خاصة بالفوالذ الغیر قابل للصدأ - مركز مستوي

سلسلة عجالت قطع رقیقة من النوع أوفسیت (مركز منخفض) 

التطبیق/ االستخدام الذي یوصى بھ
• القطع السریع.

• بدون عالمة احتراق أو حافة خشنة.
• یمكنھا قطع الفوالذ والفوالذ الغیر قابل للصدأ واأللمنیوم والنحاس.

مم 1
السماكة

**

* السماكة 1,6 مم من أجل عجلة جلخ 150 / 180 مم
* السماكة 1,9 مم من أجل عجلة جلخ 230 مم

100×1,0×16 مم

115×1,0×22,23 مم

125×1,0×22,23 مم

150×1,6×22,23 مم

180×1,6×22,23 مم

230×1,9×22,23 مم

رقم القطعةالنتوءات الخشنةالقیاس (مم) أقصى عدد دورات في الدقیقة  تفاصیل العبوة

15300

13300

12250

10200

8300

6650

A60T إینوكس

A60T إینوكس

A60T إینوكس

A60T إینوكس

A60T إینوكس

 A60T إینوكس

10 قطع عجالت مغلفة 
تغلیف شفاف منكمش

4 مجموعات = 40 قطعة في كل علبة

5 مجموعات = 50 قطعة في كل علبة

5 مجموعات = 50 قطعة في كل علبة

4 مجموعات = 40 قطعة في كل علبة

4 مجموعات = 40 قطعة في كل علبة

4 مجموعات = 40 قطعة في كل علبة

B-12201

B-12217

B-12239

B-12251

B-12267

B-12273

رقم القطعة أقصى عدد دورات في الدقیقة  النتوءات الخشنة القیاس (مم)

16×1,0×100

 22,23×1,2×115

 22,23×1,2×125

 22,23×2,0×180

 22,23×2,0×230

D-18758

D-18764

D-18770

D-18786

D-18792

15280

13290

12200

8600

6600

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
• سرعات قطع أعلى، أسرع 2 - 3 مرة أكثر من عجالت القطع الرقیقة ذات السماكة 3 مم. 

• ھدر أقل لمواد العمل.
• ال تسبب إزالة اللون حول حافة قطع الفوالذ الغیر قابل للصدأ (صدأ). 

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ
• یمكن إجراء قطع عمیق سریع باستخدام عجالت القطع الرفیعة من النوع أوفسیت.

بالمعدن) بسبب سرعة (الخاصة  3 مم  السماكة  القطع ذات  الغیر راضین عن عجالت  المستخدمین  • مناسبة من أجل 
القطع المنخفضة.  

WA60T

WA60T

WA60T

WA36R

WA36R

أقصى عدد دورات في الدقیقة  النتوءات الخشنة القیاس (مم)

22,23×1,2×115

22,23×1,6×180

22,23×1,9×230

B-64587

B-64602

B-64618

A60T-

-

-

A60T
A60T

رقم القطعة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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عجلة جلخ مرنة

 (D السلسلة) عجلة قطع مركزیة منخفضة
A30S: خاصة بالمعدن

1600×3,0×100

22,23×3,0×115

22,23×3,0×125

22,23×3,0×180

22,23×3,0×230

(B/Aالسلسلة) عجلة قطع مركزیة منخفضة

A30T

A30T: خاصة بالمعدن
• لعملیة القطع السریعة والنظیفة ومن أجل إجراء حزوز وشقوق

16,00×3,0×100

22,23×3,0×115

22,23×3,0×125

22,23×3,0×180

22,23×3,0×150

22,23×3,0×230

D-18552
D-18568

D-18574

D-18580

D-18596

15280

13290

12200

8600

6600

A30S

A-83587
A-83593

A-83602

A-83618

B-62913

B-05050

13690

13290

12250
10190

8500

6650

التطبیق / االستخدام الذي یوصى بھ 
• مناسبة من أجل المعدات التي تعمل بدون سلك

• أقل طرق وأقل اھتزاز
• ال حاجة الستخدام وسادة دعم 

• المواد: الفوالذ الذي ال یصدأ والفوالذ

22,23×4,0×115

رقم القطعةقطعة في كل عبوة

رقم القطعة

1 WA36PB-49775

االھتزاز 

%60
أقل 

القیاس (مم)

القیاس (مم)

النتوءات الخشنة

أقصى عدد دورات في الدقیقة النتوءات الخشنة

رقم القطعة أقصى عدد دورات في الدقیقة النتوءات الخشنةالقیاس (مم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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رقم القطعةالنتوءات الخشنةالقیاس (مم) أقصى عدد دورات في الدقیقة 

A36P: خاصة بالمعدن
WA36N / WA36O: خاص بالفوالذ الذي ال یصدأ 

• خاص بصقل المعدن والجلخ المستوي بشكل عام

13690

13300

12250

10190

8500

6600

13690

13290

12250

8500

6650

A-80911

A-80927

A-80933

A-84981

A-80949

A-80955

A-80852

A-80640

A-80656

A-80880

A-80896

A36P

A36P

A36P

A36P

A36P

A36P

WA36N

WA36N

WA36N

WA36O

WA36N

16,00×6,0×100

22,23×6,0×115

22,23×6,0×125

22,23×6,0×180

22,23×6,0×230

16,00×6,0×100

22,23×6,0×115

22,23×6,0×125

22,23×6,0×150

22,23×6,0×180

22,23×6,0×230

النتوءات الخشنةالقیاس (مم)

16,00×6,0×100

22,23×6,0×115

22,23×6,0×125

22,23×6,0×230
A24R

A24R: خاصة بالمعدن

رقم القطعة أقصى عدد دورات في الدقیقة 

15280

13290

12200

6600

D-41523

D-41539

D-18465
D-18487

 (D - السلسلة) عجلة جلخ مركزیة منخفضة

 (A - السلسلة) عجلة جلخ مركزیة منخفضة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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قرص جلخ قالب

مخطط المادة

المقیاس

الصور التوضیحیة 
لالستخدام اآلمن

االستخدام

صور توضیحیة كبیرة توضح االستخدام 
الذي ینصح بھ

نوع النتوءات / قیاس النتوءات الخشنة

أقصى سرعة تشغیل

القیاس

رقم القطعة

الخشب

وصف لمادة النتوءات الخشنة

وصف لبطاقة اللون

البناء

إینوكس

معدن

بالستیك

المعدن من غیر الحدید

أكسید األلمنیوم

األفضل بالنسبة للبناءاألفضل من أجل المعدن واإلینوكساألفضل من أجل المعدن

كربید السیلیونألمنیوم الزركونیا

نوع الشكلنوع حشوة التدعیم

تدعیم باأللیاف الزجاجیة
نوع التدعیم المعیاري

تدعیم بالنیلون
فعال من أجل الزوایا أو األركانفعال لألسطح المستویةمن أجل العمل الشاق

ذو زوایامستوي

A: مقبولAA: ینصح بھ



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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سلسلة القرص القالب

–D-27523 Z 36

رقم القطعةرقم القطعة القطر 
(مم) النتوءات 

الخشنة

P-39104

P-39110

P-39126

P-39132

P-39148

P-39154

P-39160

P-39176

P-39182

P-39198

P-39207

D-27436

D-27442

D-27458

D-27464

D-27486

D-27492

D-27501

D-27517

–

–

–

–

D-27539

D-27545

D-27551

D-27567

Z 40

Z 60

Z 80

Z 120

Z 40

Z 60

Z 80

Z 120

Z 40

Z 60

Z 80

Z 120

Z 40

Z 60

Z 80

Z 120

D-27420 Z 36

–

–

–

–

–

–

D-27470 Z 36

D-27121 A 36

D-28117 C 120

D-28070

D-28086

D-28092

D-28101

C 36

C 40

C 60

C 80

D-27034

D-27040

D-27056

D-27062

D-27084

D-27090

D-27109

D-27115

D-27137

D-27143

D-27159

D-27165

A 40

A 60

A 80

A 120

A 40

A 60

A 80

A 120

A 40

A 60

A 80

A 120

D-27028 A 36

D-27078 A 36

P-39350

D-28064

C 80

C 120

C 120

C 36

C 40

D-28058

D-28020

D-28036

D-28042 C 60

D-28123

D-28139

D-28145

D-28151

C 36

C 40

C 60

C 80

D-28167 C 120

المادة- كربید السیلیكون: فعالة في صقل القرمید والحجارة والخرسانة.

المادة - أكسید األلمنیوم: من أجل صقل المعدن والبالستیك والخشب والفوالذ.

المادة: ألمنیوم الزركونیا: 
من أجل صقل وجلخ المعادن والفوالذ الذي ال یصدأ. حیث تصقل األسطح المستویة أو المائلة 

أو المنحنیة مثل قرص الصقل.

• سوف یتوقف المنتج (متاح حتى نفاذ المخزون) 

P-39263

P-39279

P-39285

P-39291

–

–

–

–

Z 40

Z 60

Z 80

Z 120

اختیارياألفضل

األفضل

اختیارياألفضل
من أجل االستخدامات

من أجل االستخدام 

من أجل االستخدام 

وة 
حش

ع 
نو

عیم
لتد

ا

وة 
حش

ل 
شك

یم 
دع

الت

القطر 
(مم)  النتوءات 

الخشنة

ات
بیب

لح
ا

دام
تخ

الس
ا

رقم القطعة

وة 
حش

ع 
نو

عیم
لتد

ا

وة 
حش

ل 
شك

یم 
دع

الت

ات
بیب

لح
ا

دام
تخ

الس
ا

القطر 
(مم)  النتوءات 

الخشنة
رقم القطعة

وة 
حش

ع 
نو

عیم
لتد

ا

وة 
حش

ل 
شك

یم 
دع

الت

ات
بیب

لح
ا

دام
تخ

الس
ا

125
(5 بوصة)

115
(4-2/1 بوصة)

180
(7 بوصة)

–

وم 
منی

ألل
د ا

سی
أك

الذ
فو

ال

115
(4-2/1 بوصة)

150
(6 بوصة)

180
(7 بوصة)

170

125
(5 بوصة)

115
(4-2/1 بوصة)

170

125
(5 بوصة)

180
(7 بوصة)

ون
رك

زی
رة

جا
لح

ا

ون
رك

زی
دأ 

ص
ال ی

ي 
الذ

الذ 
فو

ال

جیة
جا

 ز
ف

لیا
أ

ویة
زا

و 
ذ

ویة
ست

م
ویة

زا
و 

ذ

جیة
جا

 ز
ف

لیا
أ

جیة
جا

 ز
ف

لیا
أ



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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القرص القالب الصناعي من أجل العمل الشاق

0

الكفاءة

العمر الزمني

50100150

100

140

100
152

 
 

B-55619

B-55625

B-55631

Z 60

Z 80

Z 120

B-55603 Z 40

المادة -ألمنیوم الزركونیا: 
من أجل صقل وجلخ المعادن والفوالذ الذي ال یصدأ. حیث تصقل األسطح المستویة أو المائلة 

أو المنحنیة مثل قرص الصقل.
كفاءة عالیة وعمر زمني طویل. 
مناسب لالستخدامات الصناعیة.

أفضلاألفضل
من أجل االستخدام

115
(4-2/1 بوصة)

ف 
لیا

أ
جیة

جا
ز

ویة
زا

و 
ذ

المیزات
كفاءة عالیة

عمر زمني طویل
مناسب لموقع العمل الصناعیة مثل أحواض بناء السفن ومكان الشغل 

بالمعدن واستخدامات العمل الشاق األخرى
جلخ عالي السرعة مع جالخة ذات قدرة عالیة. 

تقوم بإزالة الصدأ والحواف الخشنة.

القطر 
(مم)  النتوءات 

رقم القطعةالخشنة

وة 
حش

ع 
نو

عیم
لتد

ا

وة 
حش

ل 
شك

یم 
دع

الت

ات
بیب

لح
ا

دام
تخ

الس
ا



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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القرص الكاشط

القطر 
الخارجي 

(مم)

النتوءات 
رقم القطعةالخشنة

قطعة في 
كل عبوة

أقصى عدد دورات 
في الدقیقة

C24

C30

C50

C80

C100

C120

794065-9

794066-7

794067-5

794068-3

794227-9

794069-1

13700

13700

13700

13700

13700

13700

C24

C30

C50

C80

C120

794104-5

794105-3

794106-1

794107-9

794108-7

11950

11950

11950

11950

11950

C24

C30

C50

C80

C120

794096-8

794097-6

794098-4

794099-2

794100-3

11000

11000

11000

11000

1100

100

115

125

C24

C30

C50

C80

C120

794070-6

794071-4

794072-2

794073-0

794074-8

9200

9200

9200

9200

9200

794094-2

P-01068

7600

P-01080

C16

C20

20

50

80

C24

C30

C50

C80

C100

C120

794091-8

794092-6

P-01074

794093-4

794218-0

794095-0

794220-3

794221-1

7600

7600

7600

7600

7600

7600

7600

150

180

178

رقم القطعةرقم القطعةسن محور الدورانقیاس عجلة الجلخ

مفتاح صوامیل حلقیة صامولة تثبیت الصقل وسادة من المطاط
أقصى عدد دورات 

في الدقیقة
رقم القطعةالقیاسالقیاس القیاس

القطر 
الخارجي 

(مم)

النتوءات 
رقم القطعةالخشنة

قطعة في 
كل عبوة

أقصى عدد دورات 
في الدقیقة

من أجل الخشب والحدید والفوالذ.

القطر 
رقم القطعةالنتوءات الخشنة(مم)

115

115

125

125

794594-2 80

240794597-6

794598-4 40

240794603-7

رقم القطعة

115743062-2

125743061-4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5-
-

-

5

5

من أجل الحجارة والمواد البالستیكیة.

من أجل الخشب والحدید والفوالذ

القطر 
(مم)

2,5 x M10

(DIN) 2 x M14

(DIN) 2 x M14

(DIN) 2 x M14

(DIN) 2 x M14

M16

 13700
دورة في الدقیقة

 12000
دورة في الدقیقة

 12000
دورة في الدقیقة
 10950

دورة في الدقیقة
 8500

دورة في الدقیقة

 8500
دورة في الدقیقة

224501-6

224515-5

224515-5

224515-5

224515-5

224523-6

20

35/28

35/28

35/28

35/28

35/28

782401-1

782423-1 ،782407-9  /  782424-9 ،782412-6

782423-1 ،782407-9  /  782424-9 ،782412-6

782423-1 ،782407-9  /  782424-9 ,782412-6

782407-9  /  782412-6

782407-9  /  782412-6

76 مم

100 مم

115 مم

125 مم

170 مم

170 مم

743009-6

743036-3

743015-1

743016-9

743012-7

743012-7

30

48

48

48

48

48

 9500N

115 مم

125 مم

150 مم

180 - 230 مم

180 مم - 230 مم

وسادة مطاطیة وصامولة تثبیت من أجل جالخة زاویة

القرص الكاشط (نوع األنشوطة والخطاف) خاص بجالخات الوایا

وسادة القرص الكاشط (نوع األنشوطة والخطاف) 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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فلنجات األمان

تنصــح ماكیــت باســتخدام فلنجــات األمــان عنــد اســتخدام عجــالت القطــع الكاشــطة المســتویة مــع جالخــات الزاویــة الكبیــرة. إن فلنجــات 
األمــان أكبــر مــن ناحیــة القطــر مقارنــة بالحــواف المعیاریــة التــي تــزود بھــا اآلالت. حیــث توفــر فلنجــات األمــان ذات القطــر األكبــر 

دعم أكبر لعجالت القطع الكاشطة المستویة مما یقلل من مخاطر تلف عجالت الجلخ وتضمن سالمة المشغل.

نحن ننصح كثیرا باستخدام فلنجات األمان ھذه مع عجالت قطع المعدن الرقیقة التي یبلغ قیاسھا 180 مم و 230 مم 

المیزات الرئیسیة:
یقلل من مشاكل كسر العجلة إلى حد كبیر

القطع بخط مستقیم بسبب انثناء العجلة القلیل
قطع األخدود الضیق بسبب الشفرات الثابتة

اھتزاز أقل للعجالت - مما یوفر الراحة للمشغل
االھتزاز القلیل یقلل من تآكل اآللة

A: الحافة الخارجیة (تستخدم مع صامولة التثبیت 224543-0)
B: الحافة الداخلیة

سن محور 
رقم القطعةالدوران

من أجل الجالخة 
ذات القیاس

النوع

(DIN) 2 × M14 180، 230 مم78

القطر 
الخارجي 

(مم)

224256-3 حافة خارجیة

الحافة الخارجیة

حافة داخلیة

الحافة الداخلیة

224257-1

الحواف الضخمة
خاصة بالعجلة المركزیة المنخفضة والعجلة الماسیة

یجعل استخدام الحافة الضخمة من السھل إزالة عجلة الجلخ وغیر ذلك. بعد عملیات الجلخ. یمكن إزالة صامولة التثبیت بحوالي ثلث القوة المطلوبة 
إلزالة حفة داخلیة تقلیدیة. طریقة التثبیت واالستخدام ھي نفسھا المستخدمة في الحافة الداخلیة المعتادة.

سن محور 
رقم القطعةالدوران

من الجالخة ذات 
القیاس

(DIN) 2 × M14 47
 ،150 ،125 ،115

180، 230 مم

القطر 
الخارجي 

(مم)

192227-7

78 مم

78 مم

78 مم

230 مم



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
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إرشادات السالمة: الخاصة بالعجالت الكاشطة

استخدم دائما حاجز السالمة 
الخاص باآللة والوسادة 
االحتیاطیة إذا لزم األمر

استخدم حواف السالمة عند 
استخدام عجالت القطع 

الكاشطة المستویة ذات القطر 
180 / 230 مم 

تعامل دائما مع جمیع العجالت وقم بتخزینھا بطریقة 
حذرة للغایة

قم بالتحقق البصري من 
جمیع العجالت للتأكد من 
عدم وجود تلف أو شقوق 

قبل تركیبھا واستخدامھا

ال تستخدم العجالت التي تعرضت 
إلى رطوبة زائدة أو درجة حرارة 

عالیة

ال تقم بجلخ أو قطع المواد التي ال 
تتوافق مع العجلة.

ال تقم باستخدام عجلة الجلخ من 
أجل القطع أو عمل الحزوز

ال تتجاوز الحد األقصى لسرعة 
التشغیل المحددة على العجالت

ال تقف بشكل مباشر أمام العجلة 
عندما تبدأ اآللة بالعمل

ال تقم بالقطع أو الجلخ بدون 
معدات الوقایة المناسبة

ال تقم باستخدام 
العجالت التي تم 

إسقاطھا أو التي یبدو 
أنھا تعرضت إلى تلف

ال تقم بدفع العجلة على اآللة أو تغیر 
من حجم الثقب وال تقم بشد صامولة 

التثبیت بشكل مفرط

تأكد من أن سرعة اآللة ال تتجاوز عدد الدورات في الدقیقة 
المحددة على العجلة

استخدم الحواف المثبتة 
النظیفة والمستویة ومن نفس 

القیاس والنوع المناسب

قم بارتداء نظارات العین 
الواقیة والمالبس الواقیة 
وقفازات السالمة وقناع 

الغبار قم بتشغیل العجلة 
المركبة حدیثا قبل 

استخدامھا لمدة دقیقة 
واحدة ضمن منطقة 

محمیة 

منع انتشار الغبار من خالل 
استخدام أداة نازعة للغبار 

تركب على الجالخات لحمایة 
المشغل من أمراض الجھاز 

التنفسي

5

2 1

1

2

3

36 4

ما یجب القیام بھ

ال تقم بما یلي:
456
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تقدم سلسلة عجالت الجلخ الماسیة من ماكیتا ثالثة أنواع من أصناف العجالت لتلبیة متطلبات واحتیاجات المستخدمین

المواد 7المواد 6

الخرسانة الصلبة 

الجرانیت 

حجر الصوان 

حجر ھندسي 
قابل للتنعیم

القرمید 

بلوك خلیط مجمع

بالط فرنسي 

زجاج بالط اسفلت 

بالط اسمنتي 

رخام 

بالط غیر مصقول 

المواد 4المواد 3المواد 2المواد 1

حجر الرصیف 

بلوك ھندسي 
والصنف 2 

الخرسانة 

البلوك 

U أخدود بشكل حرف

بلوك الرصیف 

حجر فحمي 

المواد 5

وھو النوع األكثر شیوعاً في االستخدام 
حیث تمتلك النصلة شقوقاً وطبقة من 

الماس ملبدة على الحواف. وتوفر 
عملیة قطع أسرع من النوع 

النوع ذو الحافة المقطوعة:

المزایا من حیث الشكل 

مجموعة عجالت الجلخ الماسیة 

المواد 

لدیھا طبقة من الماس بسمك موحد حول الحافة 
بأكملھا. یمكنھا الحفاظ على سطح نظیف حتى 
على المواد الصلبة والقاسیة. تقطع بدقة ولكن 

لیس بالسرعة مثل العجلة من النوع ذات الحافة 
المقطوعة

النوع ذو الحافة المتواصلة

تحتوي ھذه العجلة على شقوق مثل العجلة 
ذات الحافة المقطوعة. كل مقطع لدیھ 

العدید من الشقوق (متموج) حیث تضمن 
ھذه الشقوق ما یلي:

• قطع سریع مع مقاومة أقل.
• إزالة الحطام بشكل سلس

• أقل تحمیل على عجلة القیادة

النوع ذو الحافة المتموجة المقطوعة
ھذه العجلة لدیھا شقوق حول الحواف 
ولھا خاصیة ممیزة تتراوح بین النوع 
ذو الحافة المتواصلة والنوع المتعرج. 

ولدى ھذه العجلة قطع أسرع مثل 
العجلة ذات الحافة المقطوعة. وفي 

الوقت نفسھ، یمكن أن تصل إلى سطح 
أنظف مثل العجلة ذات الحافة 

المتواصلة دون حواف مكسورة

النوع ذو الحافة المتعرجة

المجموعة الممتازة: توفر ھذه المجموعة األداء 
األعلى في عملیة القص والقطع سواء من حیث 

السرعة أو المتانة.

المجموعة المتوسطة: تحقق ھذه المجموعة 
التوازن األمثل بین األداء والسعر.

المجموعة العادیة: تجذب ھذه المجموعة 
المستخدمین بفضل سعرھا المقبول.

: مناسبة لما یلي  O: مناسبة خصیصاً لما یلي 

شكل عجلة الجلخ الماسیة 
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المجموعة العادیة: 

قطع جاف ذھبي 1052,072016
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 
قطع جاف 

قطع جاف

قطع جاف 

قطع جاف
قطع جاف
قطع جاف
قطع جاف

قطع جاف

D-05197جالخة 100 مم، قطاعة 110 مم 
A-88901جالخة 125 مم، قطاعة ذھبي 1252,0722,2320
A-87909جالخة 115 مم ذھبي 1802,0725,422,23
A-84109جالخة 115 ممذھبي -1151,9722,23
A-84115جالخة 125 مم، قطاعةذھبي 1251,9722,2320
B-06432جالخة 150 ممذھبي -1502,1722,23
A-84121جالخة 180 مم، قطاعة ذھبي 1802,3725,422,23
A-84137جالخة 230 ممذھبي -2302,5722,23
A-84090جالخة 100 مم، قطاعة 110 مم فضي 1051,772016
A-84006جالخة 115 ممفضي -1151,8722,23
A-84012جالخة 125 مم، قطاعةفضي 1252,0722,2320
A-84028جالخة 180 مم، قطاعة فضي 1802,0625,422,23

A-84408جالخة 230 مم

2 134567
للنموذج 

للمواد 
مثالیة من أجل  DTXHdرقم القطعة اللون

الخرسانة 

الخرسانة 

مثالیة 
من أجل 

الخرسانة 

الجرانیت 

الجرانیت 
Brick

فضي -2302,26,522,23

2 134567
للنموذج 

للمواد 
DTXHdرقم القطعة اللون

المجموعة المتوسطة 

A-02808جالخة 125 مم، قطاعة أزرق 1252722,2320

2 134567
للنموذج 

للمواد 
DTXHdرقم القطعة اللون

A-01236جالخة 125 مم، قطاعة 125 مم أزرق 1251,9722,2320

المجموعة الممتازة 

B-03028
A-80422
A-80438
A-83842

جالخة 100 مم، قطاعة 110 مم
جالخة 115 مم
جالخة 125 مم

جالخة 180 مم

A-80173جالخة 230 مم

المجموعة العادیة 

ذھبي1051,87,52016
أزرق1152,07,522,23
أزرق 1252,07,522,23
1802,27,022,23-

-

-
-

أزرق 
أزرق 2302,57,522,23

2 134567
للنموذج 

للمواد 
مثالیة من أجل  DTXHdرقم القطعة اللون

مثالیة من أجل 

مثالیة من أجل 

عجالت جلخ ماسیة - ذات حافة مقطوعة 

قطع جاف  A-02808جالخة 125 مم، قطاعة اسود 12527,522,2320

A-87149جالخة 100 مم، قطاعة 110 ممذھبي1051,87,52016 قطع جاف
الخرسانة 

عجالت جلخ ماسیة - بحافة متموجة مقطوعة 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

الجلخ | 269

المجموعة العادیة 

ذھبي1051,652016
ذھبي1151,6522,23 -

2 1345678
للنموذج 

للمواد 
DTXHdرقم القطعة اللون

2 1345678
للنموذج 

للمواد 
DTXHdمثالیة من أجل رقم القطعة اللون

A-89028جالخة 115 مم
A-89012 جالخة 110 مم، قطاعة

المجموعة المتوسطة 

أزرق -1252,0722,23
أزرق 1802,0722,23 A

2 1345678
للنموذج 

للمواد 
DTXHdرقم القطعة اللون

المجموعة العادیة 

1152,022,23B-02967

2302,322,23B-01806

A-88939
A-88951
A-86804

A-88967

1152,022,33
1802,025,4

25,4
22,3
22,23 1802,0

2302,322,23

D-05206
A-84143
A-84159
A-84165
A-84171

الخرسانة 

الجرانیت 

جالخة 100 مم، قطاعة 110 مم 

جالخة 115 مم

جالخة 125 مم، قطاعة

جالخة 180 مم، قطاعة
جالخة 230 مم

ذھبي1052,02016
ذھبي-1152,022,23
ذھبي1252,122,2320
ذھبي1802,325,422,23
2302,67

7

7
7

7
7
7

7
7

7
7

7
7

ذھبي-22,23
A-84040جالخة 100 مم، قطاعة 110 ممفضي1052,02016
2302,622,23-

-
-

-

A-84084جالخة 320 ممفضي

المواد 
الطریة 

جالخة 115 مم

جالخة 230 مم

جالخة 115 مم
جالخة 180 مم، قطاعة

جالخة 180 مم

جالخة 230 مم

فضي

فضي

ذھبي
ذھبي
ذھبي

ذھبي

A-80690جالخة 125 مم
A-80709جالخة 180 مم

المجموعة الممتازة 

أزرق 22,2320 12527
2 1345678

للنموذج 
للمواد 

DTXHdرقم القطعة اللون

قطع جاف

قطع جاف

قطع جاف

قطع جاف
قطع جاف
قطع جاف

قطع جاف
قطع جاف
قطع جاف
قطع جاف
قطع جاف

قطع جاف

قطع جاف

قطع جاف

قطع جاف

قطع جاف

A-02761

قطع رطب 

قطع جاف

جالخة 125 مم، قطاعة

عجالت جلخ ماسیة - بحواف متعرجة 

عجالت ماسیة - بحواف متقطعة 

بالط السیرامیك 

بالط السیرامیك 

مثالیة من أجل 

مثالیة من أجل 
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للنموذج  للمواد  DTXHd رقم القطعة اللون

جالخة 115 مم

جالخة 180 مم

فضي -1152522,23
فضي -1802,2522,23

رخام، حجر رملي، وحجر كلسي 
رخام، حجر رملي، وحجر كلسي 

51085-D
51091-D

المجموعة العادیة 

من النوع ذو الحافة المقطوعة 

• یسمح الحجم البارز للنتوءات الخشنة بتحقیق عملیة قطع أسھل للرخام والحجارة الرملیة والحجارة الكلسیة. 
• ال تتولد حرارة أثناء عملیة الجلخ لذلك یكون قطع المواد اسرع وأسھل. 

• تمتلك ھذه العجلة كثافة خشونة عالیة مما یعطي دقة أعلى عند القطع. 

ھي األفضل في قطع المواد األكثر طراوة مثل ألواح الراتنج، واأللیاف الزجاجیة واألنابیب وما شابھ ذلك 

عجلة جلخ ماسیة - متسربة بالكھرباء 

النوع 

قطع جاف 
قطع جاف 

عجلة جلخ ماسیة من أجل بالط الخزف

القطر الخارجي (H)الحلقة  رقم القطعة قطر الفتحة (D) النوع 
(10 قطع / المجموعة)

A-2085248 مم22,23 ممحلقة 20 

تساعد في اإلشعاع 
الحراري 

للنموذج  للمواد  DTXHd رقم القطعة اللون النوع 

جالخة 115 مم D-65109بالط الخزفوردي-1151,4-22,23 جاف 

من النوع ذو الحافة المقطوعة 

استخدمت على نطاق واسع في جمیع مواقع البناء عند 
تركیب البالط على األرضیات والجدران 

(استخدمت مع الجالخة الزاویة 115 مم)

سرعة عالیة ودقة ممتازة 
أقل حدوثاً للتكسیر والشظایا في البالط 
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فضي

فضي 16

ذھبي

105

105

4822,23

10522,23

1008522,23

-

-

2 1345
للنموذج 

للمواد 
D رقم القطعة اللونTXHdاالستخدام 

B-14629 جالخة 
115 مم، 125 مم

جالخة 
115 مم، 125 مم

جالخة 
115 مم، 125 مم

األعمال الصعبة 
- من أجل أعمال
  الجلخ الخشن 
- النوع الفردي 

األعمال الدقیقة 
- لالستخدام العام 

- النوع النفاث 

األعمال العادیة 
- من أجل الخرسانة 

- النوع المزدوج 

B-44993

D-62309

عجلة جلخ ماسیة أوفست للجالخات/ مسحاج الخرسانة 

فضي

فضي -

أزرق

1108515

11013,5415

- 11013,5415

-A-86321 PC1100

PC1100

PC1100

األعمال العادیة
- أعمال الجلخ 

  الخشن 
- إلزالة النقط 

- النوع ذو الحافة 
  المقطوعة 

األعمال العادیة
- ألعمال الجلخ 

  الخشن 
- إلزالة النقط 

- النوع المزدوج

األعمال الدقیقة
- لالستخدام العام 

- النوع النفاث 

األعمال الدقیقة
- من أجل التشطیبات 

  الدقیقة 
- النوع ذو الحواف 

  المتواصلة

A-07369

792289-1

ذھبي -

ذھبي 1258522,23

12513,5422,23

-

 ،PC5000
PC5001C

جالخة 
125 مم

 ،PC5000
PC5001C

األعمال الدقیقة
- من أجل التشطیبات 

  الدقیقة 
- النوع ذو الحواف 

  المتواصلة

B-12295

B-12289
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For Material

 PCD عجلة جلخ ماسیة أوفست

اسود  -

اسود  180--22,23

125-------

-----

22,23

-

2 1345
للنموذج  D رقم القطعة اللون TXHdاالستخدام 

 5001C/PC5000C
أو جالخة 125 مم 

(بنظام الوصل الفائق أو 
نظام بدء التشغیل الناعم) 

جالخة 180 مم 
(بنظام الوصل الفائق 
أو نظام بدء التشغیل 

الناعم) 
B-53176

B-53160
إلزالة طالء 

البولي یوریثین 
والدھان الالصق 

واإلیبوكسي 
واإلكریلیك 

یمكن استخدام ھذه العجلة من أجل إزالة البولي یوریثین والدھان 
الالصق واإلیبوكسي واإلكریلیك. 

إنھا فقط تخدش السطح وال یمكنھا إزالة غشاء الطالء.

االختالف بینھا وبین العجلة الماسیة أوفسیت العادیة

 PCD األوفست العادیة األوفست



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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لقمة قلب مجوف ماسیة من النحاس 
الفراغي من أجل الجالخات

- تستخدم مع الجالخات الزاویة ذات السرعة العالیة. 
- مناسبة للحفر السریع. 

- المواد: جرانیت/ رخام/ بالط خزف 

متوفرة بأشكال وأحجام مختلفة 

القطر

5 مم

6 مم

8 مم

10 مم

12 مم

14 مم

16 مم

20 مم

22 مم

25 مم

27 مم

30 مم

32 مم

35 مم

38 مم

40 مم

السن اللولبي 
رقم القطعة المواد النوع المغزلي 

M14
للجرانیت/ 

الرخام/البالط 
قطع 

جاف 

D-61064
D-61070
D-61086
D-61092
D-61101
D-44432
D-44448
D-44454
D-44460
D-44476
D-44482
D-44498
D-44507
D-44513
D-44529
D-44535

عجلة جلخ من أجل الجالخة المستویة/ 
المنضدیة

واقیة عیون من أجل الجالخة المنضدیة

B-51910

رقم القطعة الخشونةالقیاس (مم)  للنموذج 
السرعة 
القصوى 

910519×125
A24P

A36P

741015-5

B-33990

741016-3

5090

5090

GB602

9306S

16×150

6,4×150

A60M
A36M

GC120H

A36P
A60M

A60P

GC120H

A36Q

A60P

A36Q

A60P

A36Q

A60P

(GB)6005R

(GB)6005L

(GB)6105R

(GB)6105L

(GB)8005R

(GB)8005L

3720

3720

4200

4250

4250

4250

4250
4250

4200

4200

4200

3700

3700

GB80119×205

GB60019×150

GB60125,4×150

GB80025,4×205

B-51904

B-51932

A-47195

B-51948
B-51954

B-51976

A: لجلخ الفوالذ الطري والفوالذ الكربوني وما شابھ ذلك. 
GC: األلمنیوم الرفیع، النحاس، والنحاس األصفر

122203-7

(GB)8050

للنموذج 

9308 ،9306

GB800

رقم القطعة 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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• مثالیة من أجل إزالة ألسطح المسطحة والحواف والصدأ الخفیف. 

للنموذج: M10: 100 مم   M14: 115 مم أو النماذج األعلى في فئتھا. 
أ:   100 مم 

ب: 115 مم، 125 مم، 150 مم، 180 مم 
ج: 180 مم، 230 مم 

القطر 
الخارجي 

(مم) 
رقم القطعة 

السن اللولبي 
السرعة القصوى النوع المغزلي 

794160-5

794162-1

794371-2

794324-1

12500

12500

D-24066

D-24072

12500

12500

D-24088

D-24094

12500

12500

11000

11000

1,25×M10

1,5×M10

2×M14

1,5×M10

2×M14

1,5×M10

2×M14

2×M16

60

60

75

75

75

75

90

90

110

110

794372-0

794325-9

9000

9000

2×M14

2×M16

أ

ب

أ

أ

أ

أ

أ

ج

ب

ب

القطر 
الخارجي 

(مم) 
رقم القطعة 

السن اللولبي 
السرعة القصوى النوع المغزلي 

12500

12500

12500

12500

1,5×M10

2×M14

1,5×M10

2×M14

60

60

75

75

أ

ب

أ

ب
للنموذج:

أ: M10: 100 مم 
ب: M14: 115 مم أو أعلى.

D-24125

D-24131

D-24103

D-24119

12500

12500

1,5×M10

2×M14

60

60

أ

ب

D-24147

D-24153

• یمكن استخدامھا للتنظیف الثقیل لألسطح المعدنیة الكبیرة وإزالة 
الصدأ والطالء وإزالة قشرة اللحام والتآكل وتسویة السطح للطالء 

واللحام ومن أجل تشطیبات وإصالح ھیكل السیارة.

• سلك فوالذي مجعد بسماكة 0,3 مم 

للنموذج:
أ: M10: 100 مم 

ب: M14: 115 مم أو أعلى.

• یمكن استخدامھا للتنظیف الثقیل لألسطح المعدنیة الكبیرة وإزالة 
الصدأ والطالء وإزالة قشرة اللحام والتآكل وتسویة السطح للطالء 

واللحام ومن أجل تشطیبات وإصالح ھیكل السیارة.

• سلك فوالذي مجعد بسماكة 0,3 مم 

 D فرشاة سلكیة بشكل فنجان - سلك مجعد من السلسلة

فرشاة سلكیة بشكل فنجان - ملتویة (أسالك معقودة) 

فرشاة سلكیة بشكل فنجان - ملتویة (أسالك معقودة 2) 
القطر 

الخارجي 
(مم) 

رقم القطعة 
السن اللولبي 

السرعة القصوى النوع المغزلي 



معدات تعمل بضغط الھواء
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مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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القطر 
الخارجي 

(مم) 
رقم القطعة 

السن اللولبي 
السرعة القصوى النوع المغزلي 

أ

ب

ج

• لالستخدامات المھنیة ذات الحمل الثقیل 
• مناسبة للخشب والطالء وإزالة الصدأ والعدید من التطبیقات األخرى.

• سلك فوالذي معقود بسماكة 0,5 مم 
14000للنموذج: أ: 115 مم، 125 مم   ب: 180 مم   ج: 180، 230 مم  M14 -8/5 بوصة -11 60

T فرشاة سلكیة بشكل فنجان (فنجان مجعد) من السلسلة

M14 -8/5 بوصة -11

M14 -8/5 بوصة -11

100

120

8500

8500

T-01993

T-02004

T-02010

أ M14 -8/5 بوصة -11 90T-02026 14000

T فرشاة سلكیة بشكل فنجان (فنجان مجعد) من السلسلة

• لالستخدامات المھنیة ذات الحمل الثقیل
• فرش قویة مع أعلى معاییر السالمة أثناء العمل

• تنظیف شدید لألسطح المعدنیة الكبیرة
• مثالیة إلزالة الطالء والصدأ والطبقات أو القشور القاسیة من الدھان. 

• بشكل فنجان معقود (من الفوالذ 0,5 مم)

 P فرشاة سلكیة بشكل فنجان (ملتویة) من السلسلة

M1412500 -8/5 بوصة -11

12500

8500

أ

-

ب M14 -8/5 بوصة -11 85

P-04488

P-04472

75

• لالستخدامات المھنیة ذات الحمل الثقیل
• فرش قویة مع أعلى معاییر السالمة أثناء العمل

• تنظیف شدید لألسطح المعدنیة الكبیرة
• مثالیة إلزالة الطالء والصدأ والطبقات أو القشور القاسیة من الدھان. 

• بشكل فنجان معقود (من الفوالذ 0,5 مم)

 P فرشاة سلكیة بشكل فنجان مخروطي (ملتویة) من السلسلة

M14P-04494 -8/5 بوصة -11 95

• لالستخدامات المھنیة ذات الحمل الثقیل. 
• مناسبة للخشب والدھان وإزالة الصدأ والعدید من االستخدامات األخرى. 

للنماذج: أ: 115، 125 مم 

بأ

القطر 
الخارجي 

(مم) 
رقم القطعة 

السن اللولبي 
السرعة القصوى النوع المغزلي 

القطر 
الخارجي 

(مم) 
رقم القطعة 

السن اللولبي 
السرعة القصوى النوع المغزلي 

القطر 
الخارجي 

(مم) 
رقم القطعة 

السن اللولبي 
السرعة القصوى النوع المغزلي 



معدات تعمل بضغط الھواء
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مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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۱۰ قطع في العبوة 

نتوءات من كربید التنجستن 
لجالخة القالب 

- تستخدم في الجالخة القالب - أقصى سرعة أقل من 
  33000 دورة في الدقیقة

- نتوءات قص قیاسیة تزیل المواد بسرعة
- یمكن استخدامھا على المعادن المختلفة مثل الفوالذ واالینوكس

- متوفرة بأشكال وأحجام مختلفة
- تأتي في حزمة تحتوي 10 قطع 

القیاس 

12×25×6 مم

12×25×6 مم

12×25×6 مم

12×28×6 مم

12×25×6 مم

قطعة/ مساحة الراس 
رقم القطعة العبوة 

B-62402-10

B-62418-10

B-62424-10

B-62430-10

B-62446-10

أ)  تنظیف النتوءات الموجودة على أنابیب االینوكس
ب) مسح خط اللحام بین الصفائح الفوالذیة

ج) إزالة الندوب من الجانب الداخلي لألنابیب الحدیدة 
د) إزالة النتوءات من منتجات األلمنیوم

GD0602 ،GD0600 ،GD0801C ،GD0800C :مناسبة لنماذج الجالخات القالب التالیة
 GD0810C / GD0811C ،906H ،906 غیر مناسبة للنماذج

10

10

10

10

10

راس عجلة لجالخة القالب 

مجموعة حامل ملزمة لجالخة القالب 

مواد الجلخ 
A: لجلخ الفوالذ الطري والفوالذ الكربوني وما شابھ. 
WA: لجلخ الفوالذ المقسى وأنواع خاصة من الفوالذ. 

 ،GD0800C ،GD0602 ،GD0600 ،906H :للنموذج
 DGD800 ،GD0810C

12

34

قطر العجلة 
(مم) 

قطعة/
عبوة 

قیاس الساق 
(مم) 

مواد الجلخ 

794050-2

794051-0

794052-8

794053-6

794054-4

794055-2

794056-0

794057-8

A-23450

794059-4

741614-3

741617-7

741615-1

741616-9

A

A

A

A

WA

WA

WA

WA

A

A

WA

WA

WA

WA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

4/1 بوصة

6

4/1 بوصة

5

6

8

10

5

6

8

10

5

10

19

19

19

19

رقم القطعة  الرقم 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

1

1

4

4

GD0810C ،GD0800C193141-0

رقم القطعة للنموذج 
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تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
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التثبیت / اإلحكام
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راس عجلة لجالخة 
القالب 

رقم القطعة النوع القیاس للنموذج 

أ

أ

أ

أ

أ

أ: مخروط طوق یتضمن صامولة طوق 763645-2

3 مم
4/1 بوصة

3 مم

763610-1

763626-6

763627-4

8-6763620 مم
4/1 بوصة

6 مم
763625-8

763670-3

3-3193011 مم

1-6193012 مم
4/1 بوصة

8/1 بوصة

193143-6

9-8192988 مم
193144-4

903

مخروط طوق لقمة لجالخات القالب 

 ،GD0800C
GD0810C

BGD800Z ،GD0602

 ،906H ،906
 ،GD0600

GD0601

-

-

-

-

-

-

عجلة بشكل فنجان مستوي لجالخة 
الحجارة 

Siz

رقم القطعة  النوع 

GC20/24

GC46/60

794329-1

794330-6

القطر × السماكة × قطر الفتحة 

125×70×22 مم

125×70×22 مم

للنموذج GC500 (توقف انتاجھا) 

اكسسوارات مبرد النصلة ذات أطراف 
كربید التنجستن 

رقم القطعة  من أجل نصلة 
المنشار التي قطر 

فتحتھا  

1بوصة (25,4 مم)

-

-

-

االكسسوارات 

حلقة 

30 فلنجة 

15 كم 

حجر نحت 

257123-7

224062-6

257617-2

794370-4

للنموذج 9803 (توقف انتاجھ) 



134961-3

135192-7

9016B

 GA6010
جالخات 
150 مم

N9500N154755-0 ب

ب
أ
أ

ب

ب

أ

أ

أ

أ

أ

أ

ج

165171-1

125266-2

135109-0

دون أداة

9520B

9556HP ،9556HN ،9553HN

GA4040C GA4040 ،GA4034 ،GA4030
9556HP ،9556HN ،9553HN

9563HZ ،9563C

للنموذج
نوع 

رقم القطعةالرولمان النوع

جالخات 
100 مم

135107-4

123144-0

125267-0
165053-7

 125097-9

125268-8

122887-1 
23099-9

135242-8

دون أداة

دون أداة

دون أداة

دون أداة

،9564P ،9564CV ،9564C ،9564H
9557HP ،9557HN ،9554HN

 ،9557HN ،9554HN ،GA4540C GA4540 GA4534 GA4530
،9564PC ،9564P ،9564H ،9561CR ،9557HP

DGA458 ،DGA456 ،DGA455 ،DGA454 ،DGA452

9015B ،9522NB

9565CV/CVL ،9562CR ،9565HZ ،9558HP ،9558HN ،9555HN

GA5040C ،GA5040 ،GA5030 GA5020 GA5010
،9565C ،9562CR ،9558NB ،9558HP ،9558HN ،9555HN

9565PC 9565P 9565H 9565CVL 9565CV ،9565CLR

جالخات 
115 مم

جالخات 
125 مم

164825-7

122889-7
1634462

GA7064 ،GA7063 ،GA7040S، GA7050 ،GA7030 ،GA7020 ،DGA700

GA9064 ،GA9063 ،GA9040S، GA9050 ،GA9030 ،GA9020 DGA900

GA7040S ،GA7030 ،GA7020

GA7040S ،GA7030 ،GA7020

جالخات 
180 مم

164814-2

122891-0
135280-0

9609HB
جالخات 
230 مم

125885-4
122893-6

123098-1 

مناسبة من أجل

9521NB

GA7001 ،9607HB

واقي عجلة جلخ

195237-3

رقم القطعة مناسبة من أجل

واقي عجلة مجمع للغبار من أجل العجلة الماسیة بشكل الفنجان

الجالخة الزاویة 115 مم، 125 مم مع حز واحد على الرولمان

مجموعة فرش من أجل العجلة الماسیة بشكل فنجان (من أجل الجالخة 115 مم، 125 مم): 196880-1

ب

أ

معدات تعمل بضغط الھواء
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الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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192212-0
على أن یتم استخدامھ مع كم مطاطي

192202-3 
9500NB ،N9500N

192475-8

192618-2

196846-1

198380-7

196845-3

193794-5

194303-3

194044-1

جالخة 100 مم

جالخة 115، 125 مم

جالخة 115، 125 مم مع ثالثة حزوز على الرولمان 

جالخة 115، 125 مم مع حز واحد على الرولمان

جالخة زاویة 230 مم مع حز واحد على الرولمان

جالخة 115، 125 مم

جالخة 180 مم

جالخة 230 مم

رقم القطعة

رقم القطعة

مناسب من أجل

مناسب من أجل

واقي عجلة مجمع للغبار

واقي عجلة مجمع للغبار

یمكن القیام بالقطع الغارز دون رفع القاعدة

ضبط عمق القطع بلمسة واحدة 

غطاء شفاف للتحقق من طرف النصلة 

كوع قابل للدوران 

من أجل جالخة زاویة 230 مم من النموذج DGA900 & AC التي 
فقط لھا عمق قطع أقصى: 60 مم

یمكن القیام بالقص والتقطیع الغارز دون رفع القاعدة 
(تستخدم مع فلنجة داخلیة 45 س سي، رقم القطعة 198675-8)

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ



،9563H/C/CV ،9562/C/CV ،9561/C/CV
،9565H/C/CV/CVL ،9564CVL ،9564H/C/CV

GD0810C ،GD0800C ،GD0800

GA9010C ،GA7010C

 ،S/GA7030 ،GA9020 ،GA7021 ،GA7020
GA9040S ،GA9030/S ،GA7040S

193903-6 أ

ب

ج

193956-5

194289-1

رقم القطعة النوعمناسبة من أجل

غطاء غبار

قبضة مقاومة لالھتزاز  قبضة مطاطیة  قبضة عادیة

أ

3 قطعة/ مجموعة 

ب

2 قطعة/ مجموعة 

ج

2 قطعة/ مجموعة 

122193-4 PC1100

122853-8 PC5001C ،PC5000C

من أجل قطاعة ومسحاج الخرسانة بال غبار 

رقم القطعة مناسب من أجل

مناسبة من أجل

كیس غبار

قبضة

9005B273503-9

قبضة مقاومة لالھتزازقبضة

 ،GA4534 ،GA4530 ،GA4034 ،GA4030
 GA6010 ،GA5011 ،GA5010

GA7001 ،9015B ،9005N. N9500N ،9005B

 ،GA7020 ،9067 ،GA7050R ،GA7050
GA9020 ،9069 ،GA9050R ،GA9050

DGA900 ،DGA700 ،GA7063 ،GA9063 ،GA7062 ،GA9062

GA7040S ،GA7030 ،GA9040S ،GA9030

2-153489جالخة 100، 115، 125 مم

153504-2

152492-0

152539-0

143846-6

-

--

-

-

158237-4

158237-4

--

194514-0

194514-0

162264-5

162264-5

162264-5

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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20 جالخة 100 مم

PC1100 / جالخة 100 مم

جالخة 115 / 125 مم

جالخة 180 / 230 مم

DIN / OLD نوع

PC5001C / PC5000C

20

35

782420-7

782401-1

35

28

35

782407-9

782412-6

782426-5

782423-1

10 906H / 906 0-781003أ

906H / 906

GD0602 / GD0600

GD08010C / GD0800C

17

13

13

781008-0 

781039-9

781203-2

أ

• تستخدم مع جالخة / مسحاج الخرسانة و نقاش الحائط

• یستخدم مع جالخة القالب وجالخة التسویة والقطاعة ونقاش الحائط

رقم القطعة للنموذج

مفتاح ربط صامولة القفل
القیاس

مفتاح ربط

رقم القطعةالنوعالقیاسللنموذج

28 9-194305جالخة 180 / 230 مم

رقم القطعة• یستخدم مع الجالخات للنموذج

مقبس تحریر صامولة القفل

القیاس

(ساق تحریك مربعة: 12,7 مم)

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ



صـنـفـرة وصـقـــل



9218SB 180 مم (7 بوصة)

أداة صنفرة قرصیة

جسم متوازن بشكل جید من أجل توفیر عملیة صنفرة سریعة وثابتة
• زر قفل من أجل االستخدام المتواصل وتخفیف التعب على ید المشغل.

9218PB 180 مم (7 بوصة)

أداة صقل

أفضل أعمال صقل وتلمیع لمجموعة واسعة من االستخدامات
• سھلة اإلمساك والتعامل لتخفیف اإلجھاد والتعب على ید المشغل

GV7000C 180 مم (7 بوصة)

أداة صنفرة قرصیة

جسم مضغوط مع مركز جاذبیة منخفض من أجل توفیر عمل بإمكانیة تحكم 
مطلقة وتقلیل اإلجھاد والتعب على ید المشغل

• زر قفل من أجل االستخدام المتواصل
• تحكم بالسرعة المتغیرة إلى جانب تحكم إلكتروني

100

303100

التجھیزات المعیاریة: قرص كشط، وسادة مطاطیة، مفتاح ربط صامولة القفل، مفتاح ربط، قبضة جانبیة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

570 وات 
فرشاة سلكیة بشكل فنحان: 110 مم (4-8/3 بوصة)

قرص كشط: 180 مم (7 بوصة) 
4500 دورة في الدقیقة 

225 مم (8-8/7 بوصة) 
2,9 كغ (6,3 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: قرص كشط، وسادة مطاطیة، مفتاح ربط صامولة القفل، مفتاح ربط، قبضة جانبیة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

440 وات 
قرص الكشط: 180 مم (7 بوصة) 

الوسادة: 180 مم (7 بوصة) 
2500 - 4700 دورة في الدقیقة 

210 مم (8-4/1 بوصة) 
2,1 كغ (4,6 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: قلنسوة صوفیة، وسادة مطاطیة، مفتاح ربط صامولة القفل، مفتاح ربط، قبضة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

570 وات 
قلنسوة من الصوف: 180 مم (7 بوصة) 

2000 دورة في الدقیقة 
235مم (9-4/1 بوصة) 

2,7 كغ (5,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

GV6010 150 مم (6 بوصة)

أداة صنفرة قرصیة

تم تحسین نظام تدفق ھواء التبرید لھذه األداة
• مقبض بتصمیم مریح مع قبضة مطاطیة طریة

64

التجھیزات المعیاریة: قرص كشط، وسادة بالستیكیة، قبضة جانبیة، برغي برأس ممجوف سداسي، رندیلة، 
مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

440 وات 
قرص الكشط: 150 مم (6 بوصة) 
الوسادة: 120 مم (4-4/3 بوصة) 

4500
200×74×181 مم (7-8/7 بوصة × 2-16/15 بوصة × 7-8/1 بوصة) 

1,2 كغ (2,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

9207SPB 180 مم (7 بوصة)بدون سلك

أداة صنفرة - صقل 

سرعتین (2000 دورة في الدقیقة و 3800 دورة في الدقیقة) من أجل استخدام سواء 
للصنفرة أو الصقل

• تمثل ھذه األداة المفاھیم األساسیة التي تعتمدھا ماكیتا بالنسبة لمعدات الصنفرة - الصقل

100

التجھیزات المعیاریة: قرص كشط، وسادة مطاطیة، قلنسوة من الصوف، مفتاح ربط لصامولة القفل، مفتاح ربط، قبضة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

700 وات 
قرص الكشط: 180 مم (7 بوصة)
عجلة ماسیة: 180 مم (7 بوصة)
2000 / 3800 دورة في الدقیقة 

455 مم (17-8/7 بوصة) 
3,4 كغ (7,5 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

PV7000C 180 مم (7 بوصة)

أداة صقل

جسم مضغوط مع مركز جاذبیة منخفض من أجل توفیر عمل بإمكانیة تحكم 
مطلقة وتقلیل اإلجھاد والتعب على ید المشغل

• تحكم إلكتروني للسرعة المتوافقة
• سرعتین إلى جانب التحكم بالسرعة المتغیرة من أجل مجموعة واسعة من أعمال الصقل والتلمیع. 

• قرص تحكم باإلعدادات المسبقة للسرعة
• واقي سلك متین

• تغییر السرعة من خالل نقرة سریعة من أجالختیار السرعة المتوافقةلعملیة الصقل

303

التجھیزات المعیاریة: وسادة، مفتاح ربط، قبضة جانبیة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

900 وات 
قرص الكشط: 180 مم (7 بوصة) 

الوسادة: 170 مم (6-16/11 بوصة) 
600 - 2000 دورة في الدقیقة 

210 مم (8-4/1 بوصة) 
2,1 كغ (4,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9237C 180 مم (7 بوصة)

أداة صقل

مقبض حلقي مع قبضة مطاطیة طریة.
• سرعة قابلة للتغییر بواسطة قرص تدویر لضبط السرعة المناسبة لالستخدام. 

• غطاء تنفیس الغبار من نوع البرغي النازل من أجل منع دخول األلیاف الصوفیة. 
• مصد من المطاط الصناعي (ایالستومر) على مبیت التروس یحمي األسطح الثمینة، 

مثل ھیكل السیارة، من األضرار والخدوش

• المدار العشوائي مع وضع الدوران القسري ھو عمل مداري مع دوران قسري للوسادة من أجل 
الصقل الخشن مثل المعالجة السطحیة

• وضع المدار العشوائي ھو عمل مداري مع دوران حر للوسادة من أجل الصقل الناعم
• یعد ضبط سرعة الدوران بأقصى سرعة أمرا سھالً من خالل قرص تغییر السرعة

التجھیزات المعیاریة: وسادة من الصوف، وسادة دعم، مقبض حلقي، كم، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1200 وات 
الوسادة: 180 مم (7 بوصة)

 3200 - 0
431×198×187 (17 بوصة × 7-4/3 × 7-8/3 بوصة) 

3,4 كغ (7,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

PO6000C  150 مم (6 بوصة)

أداة صقل ذات مدار عشوائي

خیاران للدوران: وضع مدار عشوائي مع دوران قسري من أجل الصقل الخشن 
ووضع مدار عشوائي من أجل الصقل الناعم

التجھیزات المعیاریة: قبضة جانبیة، وسادة، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قیاس الوسادة 

عدد المدارات في الدقیقة 
عدد األشواط في الدقیقة 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
قطر المدار 

مستوى االھتزاز
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

900 وات 
150 مم (6 بوصة) 

 6800 - 0
 13600 - 0

 780 - 0
5,5 مم (32/7 بوصة) 

الصقل: 7,0 متر / ثانیة مربعة 
83 دیسیبل (أ) 
94 دیسیبل (أ) 

451×148×126 مم (17-4/3 بوصة × 5-8/7 بوصة × 5 بوصة) 
2,8 كغ (6,2 رطل) 
4,0 متر (13,1 قدم) 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

PW5001C

أداة صقل حجریة 

أداة مثالیة لصقل وتلمیع الحجارة بشكل فعال.
• قرص التحكم في السرعة لتحدید السرعة المثلى لالستخدام.

• ثالث فتحات إلمداد المیاه تبلل بالتساوي كل قناة من وسادة الصقل وتحمیھا من ارتفاع 
درجة الحرارة واالنسداد بالتراب.

• رأس أداة مصمم ھندسیا یوفر قبضة مریحة.
• صمام ذو موقع مالئم یتیح التحكم السھل في تدفق المیاه

318

التجھیزات المعیاریة: وسادة مطاطیة 100 (M14)، وسادة مطاطیة 100 (8/5 بوصة)، قبضة جانبیة، 
مفتاح ربط، غطاء رأس.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

900 وات 
الوسادة: 10مم (4-5 بوصة) 

2000 - 4000 دورة في الدقیقة 
359 مم (14-8/1 بوصة)

2,2 كغ (5,1 رطل) 
4,0 متر (13,1 قدم) 

الرخام/ الجرانیت

SA7021

اداة صنفرة زاویة 

متانة فائقة
• مقاومة كبیرة للحرارة.

• تركیب مقاوم للغبار بشكل فائق.
• ترس مخروطي آلي الصنع من أجل القوة والمتانة.

• قبضة طریة لمزید من الراحة والتحكم.
• مبیت تروس یمكن تغییره كل 90 درجة

204

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط صامولة القفل، صامولة قفل، قبضة، وسادة مطاطیة 170

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

2200 وات 
عجلة مركزیة منخفضة: 180، 230 مم (7، 9 بوصة) 

قرص الكشط: 180 مم (7 بوصة) 
6600 دورة في الدقیقة 

473×105×140 مم (18-8/5 بوصة × 4-8/1 بوصة × 5-2/1 بوصة) 
5,0 كغ (11,1 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

9032  9 مم × 533 مم (8/3 بوصة × 21 بوصة)

أداة صنفرة ذات سیر

أقصى عمق صنفرة 110 مم
• ذراع صنفرة یمكن ضبطھ یتحرك محوریا 100 درجة للوصول للمناطق الصعبة

• قرص تحكم إلكتروني في السرعة للعمل الدقیق
• سیر قابل للتعدیل یمكن تتبعھ بسھولة بتدویرالعقدة دورة واحدة

• عمل نظیف بدون غبار باستخدام نظام ماكیتا لتجمیع الغبار
• قضبان صنفرة اختیاریة بقیاس 6 مم و13مم لمجموعة واسعة من أعمال الصنفرة والحشو

411

التجھیزات المعیاریة: سیر كشط.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قیاس السیر

سرعة السیر
أقصى عمق للصنفرة 

الطول الكلي
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

500 وات 
9 × 533 مم (8/3 × 21 بوصة)

300 - 1700 متر/ دقیقة (980 - 5600 قدم/ دقیقة) 
110 مم (4-16/5 بوصة) 
420 مم (16-2/1 بوصة) 

1,6 كغ (3,5 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

SA7000C 180 مم (7 بوصة)

أداة صنفرة زاویة 

محرك قوي 1600 واط یوفر أداء متمیز لالستخدام الصناعي
• یتمیز المحرك بمقاومة حراریة فائقة للحمایة من الحرارة الزائدة 

• یتیح قرص التحكم في السرعة ضبط السرعة القصوى في 6 مراحل 
من 1500 إلى 4000 دورة في الدقیقة

• مفتاح زناد متغیر السرعة من أجل التحكم بعملیة الصنفرة
• خفیفة الوزن مما یقلل من التعب واإلجھاد للمشغل أثناء االستخدام المتواصل

204

التجھیزات المعیاریة: وسادة مطاطیة 170 (المعیار DIN)، مفتاح ربط صامولة القفل 35، غطاء الرأس

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة 

السرعة دون حمل
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1600 وات 
قرص الكشط: 180 مم (7 بوصة)

الوسادة: 180 مم (7 بوصة) 
0 - 4000 دورة في الدقیقة 

453×170×136 مم
(17-8/7 بوصة × 6-16/11 بوصة × 5-8/3 بوصة) 

3,4 كغ (7,5رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)



9924DB 76 مم × 610 مم (3 بوصة × 24 بوصة) 

أداة صنفرة ذات سیر

أداة ذات قدرة كافیة وذات قدرة مثبتة وتصمیم متوازن بشكل جید: 
الخیار األول منذ سنوات

100

التجھیزات المعیاریة: سیر كاشط ، لوح كربون، مجموعة أكیاس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس السیر

سرعة السیر
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

850 وات 
76 × 610 مم، 620 مم (3 بوصة × 24، 24-8/3 بوصة)

400 م / دقیقة (1300 قدم / دقیقة)
355 مم (14 بوصة) 

4,8 كغ (10,6 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

9910  76 مم × 457 مم (3 بوصة × 18 بوصة)

أداة صنفرة ذات سیر

أداة مضغوطة وذات توازن جید من أجل سھولة التشغیل
• تصمیم ممیز یسمح بصنفرة مستویة على الجدار.

• تصمیم بقمة مستویة تسمح بتحویل أداة الصنفرة واستعمالھا كأداة على سطح منضدة.
• ضجیج منخفض بمستوى 82 دیسبل من تشغیل أكثر ھدوءا.

• نظام متابعة السیر للمسار تلقائیا ال یحتاج إلى ضبط في حال التوقف المفاجئ للسیر

• قاعدة ممتدة تسمح بصنفرة مستویة.
• لوح سیرامیك یمكن استبدالھ لسھولة الصیانة.

• تحكم سھل بالذراع لتغییر السیور

411

التجھیزات المعیاریة: سیر كاشط، مجموعة أكیاس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس السیر

سرعة السیر
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

650 وات 
76 × 457 مم (3 بوصة × 18 بوصة)

270 م / دقیقة (900 قدم / دقیقة)
262 مم (10-16/5 بوصة) 

2,7 كغ (6,0 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9920 76 مم × 610 مم (3 بوصة × 24 بوصة)

أداة صنفرة ذات سیر

تتمیز بنظام متابعة السیر للمسار تلقائیا، سعة تجمیع عالیة للغبار، مستوى ضجیج 
منخفض یصل إلى 85 دیسبل فقط

• إمكانیة الصنفرة المستویة
• میزة التحكم الكترونیا بالسرعة المتغیرة

303

التجھیزات المعیاریة: سیر كاشط، مجموعة أكیاس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس السیر

سرعة السیر
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1010 وات 
76 × 610 مم (3 بوصة × 24 بوصة)

210 - 440 م/ دقیقة (900 - 1440 قدم/ دقیقة)
334 مم (13-8/1 بوصة) 

4,5 كغ (9,9 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

9031 30 مم × 533 مم (1 - 16/3 بوصة × 21 بوصة)

أداة صنفرة ذات سیر

األداة األمثل لالستخدام في األركان القریبة أو على األشكال غیر المنتظمة
• یمكن ضبط سرعة السیر من أجل صنفرة مجموعة كبیرة من المواد

• مقبض جانبي متعدد المواضع من أجل التشغیل السریع والمریح.
• زر لتثبیت وضع األداة على وضع التشغیل من أجل عملیة تشغیل مستمرة

411

التجھیزات المعیاریة: سیر كاشط × 10

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس السیر

سرعة السیر
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

550 وات 
30 × 533 مم (1-16/3 بوصة × 21 بوصة)

200 - 1000 م / دقیقة (656 - 3280 قدم / دقیقة)
380 مم (15 بوصة) 
2,1 كغ (4,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

صنفرة / صقل | 286

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



9401 100 مم × 610 مم (4 بوصة × 24 بوصة)

أداة صنفرة ذات سیر

أداة مثالیة من أجل الصنفرة المستویة الجانبیة باإلضافة إلى المناطق المفتوحة
• نظام تجمیع للغبار عالي الكفاءة من أجل الحصول على بیئة عمل نظیفة.

• مركز جاذبیة منخفض یجعل أداة الصنفرة متوازنة بشكل مثالي من أجل الحصول على أفضل تعامل.

153

التجھیزات المعیاریة: سیر كاشط، صفیحة كربون، سناد، مجموعة أكیاس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس السیر

سرعة السیر
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

940 وات 
100 مم × 610 مم (4 بوصة × 24 بوصة)

350 م / دقیقة (1150 قدم / دقیقة)
374 مم (14-4/3 بوصة) 

4,7 كغ (16,3 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

9404 100 مم × 610 مم (4 بوصة × 24 بوصة)

أداة صنفرة ذات سیر

تتمیز بنظام متابعة السیر للمسار تلقائیا، سعة تجمیع عالیة للغبار، 
مستوى ضجیج منخفض یصل إلى 85 دیسبل فقط

• إمكانیة الصنفرة المستویة
• میزة التحكم الكترونیا بالسرعة المتغیرة

9741

أداة صنفرة ذات عجلة

حل فرید من نوعھ لصنفرة العدید من المواد
• تخرج ھذه األداة نشارة خشب جمیلة باستخدام عجلة فرشاة من النایلون.

• إلزالة الدھان والصدأ بفعالیة وسرعة باستخدام العجالت االختیاریة.
• تصمیم متوازن بشكل جید مع مركز ثقل منخفض ومقبض حلقي أمامي كبیر لسھولة التعامل.

303100

التجھیزات المعیاریة: سیر كاشط، مجموعة أكیاس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس السیر

سرعة السیر

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1010 وات 
100 × 610 مم (4 بوصة × 24 بوصة)

210 - 440 م / دقیقة
(660 - 1440 قدم / دقیقة)
334 مم (13-8/1 بوصة) 

4,7 كغ (10,6 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

التجھیزات المعیاریة: مفتاحین ربط سداسیین، وصلة من أجل مكنسة شفط بالھواء من ماكیتا

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر العجلة

السرعة بدون وجود حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

860 وات 
100 × 120 مم (4 بوصة × 4-4/3 بوصة)

3500 دورة في الدقیقة
310 مم (12-4/1 بوصة) 

4,2 كغ (9,3 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

9403 100 مم × 610 مم (4 بوصة × 24 بوصة)

أداة صنفرة ذات سیر

محرك قوي باستطاعة 1200 وات خاص باالستخدام ذو اإلنتاجیة العالیة
• أداة الصنفرة ذات السیر األكثر ھدوء في فئتھا (84 دیسبل).
• سرعة السیر 500 متر/ دقیقة من أجل إزالة المادة بسرعة.

• البنیة الداخلیة على شكل متاھة وسدات المحرك والمحامل تمنع دخول المواد الملوثة.
• كیس الغبار یدور 360 درجة من أجل المالئمة

303

التجھیزات المعیاریة: سیر كاشط، مجموعة أكیاس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس السیر

سرعة السیر
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1200 وات 
100 × 610 مم (4 بوصة × 24 بوصة)

500 م / دقیقة (1640 قدم / دقیقة)
353 مم (13-8/7 بوصة) 

5,7 كغ (10,6 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

صنفرة / صقل | 287

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



BO3700

أداة صنفرة للتشطیب

یتمیز بنظام لتجمیع الغبار بكفاءة من خالل الوسادة
• تصمیم ھندسي مریح لقمة األداة باإلضافة إلى التحكم المریح حتى عند التشغیل بید واحدة.

• أذرع كبیرة من أجل التغییر السریع والسھل لورقة الصنفرة.
• مفتاح تشغیل كبیر على شكل زناد لسھولة التشغیل.

64

التجھیزات المعیاریة: ورقة صنفرة كاشطة 6، كیس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة

عدد الدورات في الدقیقة
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

180 وات 
93 مم × 185 مم 

(3 - 8/5 بوصة × 7-4/1 بوصة)
93 مم × 228 مم 

(3-8/5 بوصة × 9 بوصة)
10000 دورة في الدقیقة

254 مم (10 بوصة) 
1,4 كغ (3,1 رطل) 
2,0 متر (6,6 قدم) 

BO4900

أداة صنفرة للتشطیب

أداة صنفرة للتشطیب باستطاعة 330 وات تستخدم نصف لوح.

419

التجھیزات المعیاریة: ورقة كاشطة، كیس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة
عدد الدورات في الدقیقة

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

30 وات 
115 مم × 229 مم (4-2/1 بوصة × 9 بوصة) 

115 مم × 232 مم (4-2/1 بوصة × 9-8/1 بوصة) 
10000 دورة في الدقیقة

289 مم (11-8/3 بوصة) 
2,7 كغ (6,0 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

BO3710

أداة صنفرة للتشطیب

تصمیم ھیكل األداة یناسب ید المستخدم تماما، مما یؤمن اإلمساك باألداة بشكل قوي 
وثابت باإلضافة لسھولة التعامل سواء بالید الواحة أو باالثنتین معا

• قاعدة متینة من األلمنیوم مع حمایة من الغبار
• محرك قوي للمھام الشاقة یتمیز بزیادة الطاقة والتي تم الحصول علیھا من خالل نظام التبرید 

المعاد تصمیمھ
• مشبك لورق الصنفرة سھل االستعمال مع ذراع للمشبك كبیر یضمن استبدال سریع وسھل 

لورق الصنفرة

• نظام تجمیع الغبار من خالل الوسادة
• تستخدم بالعموم ورق الصنفرة من نوع الخطاف واألنشوطة المتوفر بمقاس 115 مم × 232 مم 

أو نصف لوح من الورق الكاشط 4-2/1 بوصة
• نظام فعال لتجمیع الغبار من خالل الوسادة من أجل الحصول على بیئة عمل نظیفة

• تقلیل االھتزاز وقبضات محیطیة من أجل المزید من الراحة
• مفتاح كبیر على شكل زناد لسھولة التشغیل

• تقلیص االھتزاز من أجل تقلیل شعور المشغل بالتعب
• مقابض ذات تصمیم مریح من أجل التحكم التام أثناء التشغیل

• ذراع مشبك كبیر من أجل سھولة تركیب / نزع ورق الصنفرة
• تجمیع الغبار عبر الوسادة مع إمكانیة التوصیل مع مكنسة شفاطة ھوائیة من ماكیتا

• نظام تجمیع الغبار عبر الوسادة ذو كفاءة من أجل بیئة عمل نظیفة

64

التجھیزات المعیاریة: ورقة كاشطة، كیس غبار، لوح مثقب، كیس غبار أو صندوق غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة
عدد الدورات في الدقیقة

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

90 وات 
92 مم × 185 مم (3-8/5 بوصة × 7-4/1 بوصة) 

93 مم × 228 مم (3-8/5 بوصة × 9 بوصة) 
11000 دورة في الدقیقة

253×92×153 مم
(10 بوصة × 3-8/5 بوصة × 6 بوصة)

1,6 كغ (3,5 رطل) 
2,0 متر (6,6 قدم) 

BO4901 

أداة صنفرة للتشطیب

أداة صنفرة للتشطیب باستطاعة 330 وات تستخدم نصف لوح
تقلیص االھتزاز من أجل تقلیل شعور المشغل بالتعب

419

التجھیزات المعیاریة: ورقة كاشطة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة
عدد الدورات في الدقیقة

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

330 وات 
115 مم × 229 مم (4-2/1 بوصة × 9 بوصة) 
115مم × 280 مم (4-2/1 بوصة × 11 بوصة) 

10000 دورة في الدقیقة
289 مم (11-8/3 بوصة)

2,7 كغ (6,0 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

صنفرة / صقل | 288

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



9045B

أداة صنفرة للتشطیب

أداة ذات قدرة كافیة وذات قدرة مثبتة وتصمیم متوازن بشكل جید: 
الخیار األول منذ سنوات

• مثالیة من أجل إجراء الصنفرة لألسطح العریضة باستخدام محرك 520 وات 
قوي وورقة صنفرة أعرض.

• كل التركیبات المحملة من أجل تشغیل سلس وطویل األمد

100

التجھیزات المعیاریة: ورقة كاشطة 10

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة

عدد الدورات في الدقیقة
قطر المسار الدائري

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

30 وات 
114 مم × 234 مم 

(4-2/1 بوصة × 9-4/1 بوصة) 
114 مم × 280 مم 

(4-2/1 بوصة × 11 بوصة) 
10000 دورة في الدقیقة
2,4 مم (32/3 بوصة)

240 مم (9-2/1 بوصة) 
2,6 كغ (5,7 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

9046

أداة صنفرة مداریة 

أداة قویة باستطاعة 600 وات تناسب االحترافیین
• تقبل ورقة كاشطة معیاریة؛ باإلضافة إلى ورقة كاشطة من نوع خطاف وأنشوطة.

419

التجھیزات المعیاریة: ورقة كاشطة 6، كیس غبار.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة
عدد الدورات في الدقیقة

الطول الكلي
قطر المسار الدائري

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

600 وات 
115 مم × 229 مم (4-2/1 بوصة × 9 بوصة) 
115مم × 280 مم (4-2/1 بوصة × 11 بوصة) 

6000 دورة في الدقیقة
238 مم (11-8/1 بوصة)

5 مم (16/3 بوصة)
3,1 كغ (6,8 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

 BO4556

أداة صنفرة للتشطیب

محرك قوي باستطاعة 200 وات، اھتزاز قلیل وضجیج منخفض
• محرك قوي باستطاعة 200 وات.

• تركیب وإزالة ورق الصنفرة بسھولة باستخدام حواف مدورة للمشبك.
• غطاء مطاطي للمفتاح یمنع دخول الغبار.

• قبضة ذات تصمیم مریح مع طبقة من ایالستومیر مانعة لالنزالق تغطي السطح.
• قاعدة من األلمنیوم مع حمایة من الغبار

419

التجھیزات المعیاریة: ورقة كاشطة 3، كیس غبار، لوح مثقب.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

عدد الدورات في الدقیقة
الوزن الصافي 

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

200 وات 
112 مم × 102 مم (4-8/3 بوصة × 4 بوصة) 

114 مم × 140 مم (4-2/1 بوصة × 5-2/1 بوصة) 
131×112×141 مم (5-8/1 بوصة × 4-8/3 بوصة × 5-16/9 بوصة)

14000 دورة في الدقیقة
1,1 كغ (2,5 رطل) 
2,0 متر (6,6 قدم) 

BO4510

أداة صنفرة للتشطیب

األداة الشائعة
• تشغیل بید واحدة بسھولة.

• صقل مستوي من الجوانب األربعة كافة

64

التجھیزات المعیاریة: ورقة كاشطة 6.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة
عدد الدورات في الدقیقة

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

180 وات 
110 مم × 100 مم (4-8/3 بوصة × 4 بوصة) 

114مم × 140 مم (4-2/1 بوصة × 5-2/1 بوصة) 
12000 دورة في الدقیقة
115 مم (4-2/1 بوصة)

1,0 كغ (2,3 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



BO4566

اداة صنفرة للتشطیب

صنفرة رائعة للستائر وفتحات التھویة ومصاریع النوافذ
• محرك قوي.

• قبضة محیطیة ذات تصمیم مریح مع طبقة من ایالستومیر مانعة لالنزالق تغطي السطح.
• غطاء مطاطي للمفتاح یمنع دخول الغبار.

• نازع غیار مدمج.
• قاعدة من األلمنیوم مع حمایة من الغبار

419

التجھیزات المعیاریة: كیس غبار.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قیاس الوسادة

قیاس ورقة الصنفرة الكاشطة
عدد الدورات في الدقیقة

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

200 وات 
100×164 مم (3-16/15 بوصة × 6-2/1 بوصة) 

102×166 مم (4 بوصة × 6-2/1 بوصة) 
14000 دورة في الدقیقة

197×100×137 مم
(7-4/3 بوصة × 3-16/15 بوصة × 5-8/3 بوصة)

1,2 كغ (2,6 رطل) 
2,0 متر (6,6 قدم)

BO5030

أداة صنفرة مداریة عشوائیة

محرك قوي ذو متانة عالیة باستطاعة 300 وات
• یعطي التصمیم الھندسي المریح لھیكل األداة والقبضة المطاطیة مزید من التحكم والراحة أثناء العمل .

• غطاء مطاطي للمفتاح یمنع دخول الغبار.
• وسادة فرامل مالئمة من أجل التوقف السریع.

419

التجھیزات المعیاریة: قرص كاشط، كیس غبار او صندوق غبار.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر الوسادة

قطر القرص الكاشط
عدد الدورات في الدقیقة

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

300 وات 
123 مم (4-8/7 بوصة) 

125 مم (5 بوصة)
12000 دورة في الدقیقة

153×123×153 مم
(6 بوصة×4-8/7 بوصة × 6 بوصة)

1,3 كغ (3,1 رطل) 
2,0 متر (6,6 قدم)

BO6030

أداة صنفرة مداریة عشوائیة

ضجیج منخفض بصورة استثنائیة حتى مع الصنفرة العنیفة

419

التجھیزات المعیاریة: قرص كاشط، مفتاح ربط سداسي كیس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر الوسادة

قطر القرص الكاشط
عدد الدورات في الدقیقة

الطول الكلي
قطر المسار الدائري

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

310 وات 
150 مم (6 بوصة) 
150 مم (6 بوصة) 

4000 - 10000 دورة في الدقیقة
309 مم (12-8/1 بوصة)

3,0 مم (8/1 بوصة) 
2,4 كغ (5,2 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم)

BO5041

أداة صنفرة مداریة عشوائیة

ھیكل ذو تصمیم ھندسي مریح ومقبض أمامي قابل للدوران یعطي المزید 
من التحكم والراحة أثناء العمل.

• محرك ذو قدرة عالیة.
• متانة عالیة بسبب المقاس الكبیر للمحمل الكروي.

• نازع غبار مدمج.
• معدل استخالص الغبار كبیر.

• قرص للتحكم بالسرعة.

• نظام لتجمیع الغبار عبر الوسادة من أجل الحصول على موقع عمل نظیف.
• مقابض ذات تصمیم ھندسي مالئم من عملیة تشغیل متحكم بھا.

• نظام التحكم بالوسادة یمنع النحت.
• قرص للتحكم بالسرعة القابلة للتغییر لمطابقة سرعة الصنفرة مع المادة.

64

التجھیزات المعیاریة: قرص كاشط، كیس غبار او صندوق غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر الوسادة

قطر القرص الكاشط
عدد الدورات في الدقیقة

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

300 وات 
123 مم (4-8/7 بوصة) 

125 مم (5 بوصة) 
4000 - 1200 دورة في الدقیقة

218×123×153 مم
(8-8/5 بوصة × 4-8/7 بوصة × 6 بوصة)

1,4 كغ (3,1 رطل) 
2,0 متر (6,6 قدم)

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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BO6050J

أداة صنفرة مداریة عشوائیة

أداة صنفرة مداریة عشوائیة 150 مم (6 بوصة) بإمكانیة تشغیل فائقة

مع حقیبة ماكباك مرتبطة ببعضھا

• قبضة ذات تصمیم مریح للید مع طبقة من المطاط الصناعي
• نظام الحمایة بذراع التبدیل؛ عندما ینزلق المفتاح إلى وضعیة التشغیل ON یتم قفل ذراع التبدیل 

تلقائیا من أجل الحمایة من حدوث تلف ناجم عن دوران المحرك
• تغییر الوسادة دون أدوات؛ یمكن من تبدیل الوسادة بسرعة لتناسب االستخدام.

326

التجھیزات المعیاریة: قرص كاشط، فوھة للغبار، قبضة جانبیة، حمایة للوسادة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر الوسادة

قطر القرص الكاشط
عدد الدورات في الدقیقة

عدد أشوات الصنفرة بالدقیقة (شوط في الدقیقة)
سرعة الوسادة في خیار الحركة الدورنیة المداریة

قطر المسار الدائري
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

750 وات 
150 مم (6 بوصة) 
150 مم (6 بوصة) 

6800 - 1600
 13600 - 3200

600 - 140
5,5 مم (32/7 بوصة) 

330×155×145 مم (13 بوصة × 6-8/1 بوصة × 5-4/3 بوصة)
2,6 كغ (5,7 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

خیاران للتشغیل

ب) خیار البدیل عن الحركة الدورانیة المداریة
مثالي من أجل إزالة الشوائب والصنفرة والتلمیع الخشنین. وتكون حركة الوسادة ھنا حركة مداریة 

مترافقة مع حركة دورانیة موجھة

أ) خیار المدار العشوائي التقلیدي
تكون فیھ حركة الوسادة مداریة وعشوائیة في نفس الوقت أو حركة دورانیة حرة، من أجل صنفرة 

وتلمیع نھائي دقیق. یتوقف ھذا األمر عند الضغط بالید بشكل ثابت على األداة

یعطي كفاءة عمل أعلى في األماكن الضیقة 
المحكمة األغالق.

الجذع الرقیق

قبضة رفیعة على شكل برمیل

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ



سیر كاشط خاص بأداة الصنفرة ذات السیر

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
في كل عبوة

6 مم x 533 مم

9 مم × 533 مم

13 مم × 533 مم

AA40
AA60
AA80

AA100
AA120
AA40
AA60
AA80

AA100
AA120
AA40
AA60
AA80
A100

AA120

A-34512
A-34528
A-34534
A-34540
A-34556
A-34447
A-34453
A-34469
A-34475
A-34481
A-34562
A-34578
A-34584
A-34590
A-34609

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
في كل عبوة

30 مم × 533 مم

AA40
AA60

CC100
AA40
AA60
AA80

AA100
AA120
AA150
AA240
CC40
CC60
CC80

CC120
CC240

794109-5
794111-8
794282-1
P-36675
P-36681
P-36697
P-36706
P-36712
P-36728
P-36734
A-23927
A-23933
A-23949
A-23961
A-23983

10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
في كل عبوة

AA40
AA180
AA240
WA40
WA60
WA80

WA100
WA120
WA150
WA240

794552-8
794556-0
794557-8
P-37091
P-37100
P-37116
P-37122
P-37138
P-37144
P-37150

10
10
10
5
5
5
5
5
5
5

خاص بالنموذج: 9032

خاص بالنماذج التالیة: 9030، 9031

خاص بالنماذج التالیة: 9910 ( أداة صنفرة ذات سیر)

76 مم × 457 مم

خاص بالنماذج التالیة: 9901
عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)

في كل عبوة

76 مم × 533 مم
AA40
AA60
AA80

AA100
AA120
AA150

794119-2
794120-7
794121-5
794122-3
794123-1
794125-7

10
10
10
10
10
10

خاص بالنماذج التالیة:9924DB ،9920 (أداة صنفرة ذات سیر)
عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)

في كل عبوة

76 مم × 610 مم

AA120
AA150
AA240
CC40
CC60
CC80

CC100
CC120
CC150
CC180
CC240
WA40
WA60
WA80

WA100
WA120
WA150
WA240

794241-5
794242-3
794244-9
794245-7
794246-5
794247-3
794248-1
794249-9
794250-4
794251-2
794252-0
P-37312
P-37328
P-37334
P-37340
P-37356
P-37362
P-37378

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5

خاص بالنماذج التالیة: 9401، 9403، 9404
عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)

في كل عبوة

100 مم × 610 مم

WA40
WA180

CC40
CC80

CC180
WA40
WA60
WA80

WA100
WA120
WA150
WA240

794133-8
794222-9
794140-1
794142-7
794223-7
P-36887
P-36893
P-36902
P-36918
P-36924
P-36930
P-36946

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

AW ،AA: للخشب والحدید والفوالذ
CC: للحجارة والبالستیك

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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ورق كاشط

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

60
100
150
40
60
80
100
120
150
180
240

794156-6
794157-4
794158-2
P-36136
P-32948
P-36142
P-32954
P-36158
P-32960
P-36164
P-36170

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

100
150
180
40
60
80
100
120
150
180
240

794209-1
794213-0
794211-4
P-36267
P-32976
P-36273
P-32982
P-36289
P-32998
P-36295
P-36304

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

BO3700 ،B03710 ،9036 ،9035 :خاصة بالنماذج التالیة

9046 ،BO4901،BO4900 :خاصة بالنماذج التالیة

93 مم × 228 مم

280 × 114

قیاس السیر (مم)

قیاس السیر (مم)

حبیبات الكشط: 40 - 60: خشنة |80 - 120: وسط | 150 - 240: ناعمةحبیبات الكشط: 40 - 60: خشنة | 80 - 120: وسط |  150- 240: ناعمة

BO4556 ،BO4553 ،BO4510 :خاصة بالنماذج التالیة

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

60
150
40
60
80
100
120
150
180
240

794195-6
794214-8
P-36398
P-32904
P-36407
P-32910
P-32926
P-32932
P-36413
P-36429

6
10
10
10
10
10
10
10
10
10

114 مم × 140 مم

قیاس السیر (مم)

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

40
60
80
100
120
150

794494-6
794391-6
794495-4
794392-4
794496-2
794393-2

10
10
10
10
10
10

87 مم × 160 مم

قیاس السیر (مم)

BO4560 :خاصة بالنماذج التالیة

ورق كاشط - من النوع المثقوب مسبقا

BO3700 ،B03710 ،9036 ،9035 :خاصة بالنماذج التالیة

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

180
40
60
80
100
120
150
180
240

794564-1
P-31837
P-31843
P-31859
P-31865
P-36011
P-36027
P-36033
P-36049

10
10
10
10
10
10
10
10
10

93 مم × 230 مم

قیاس السیر (مم)

BO3700 ،B03710 ،9036 ،9035 :خاصة بالنماذج التالیة

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

60
100
150
40
60
80
100
120
150
180
240

A-14065
A-14087
A-14102
P-33009
P-33015
P-33021
P-33037
P-33043
P-33059
P-33065
P-33071

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

115 مم × 280 مم

قیاس السیر (مم)

BO4560 :خاصة بالنماذج التالیة

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

40
60
80
120
150
180
240
40
60
80
100
120
150
180
240

P-20644
P-20650
P-20666
P-20688
P-20694
P-20703
P-20719
P-42868
P-42874
P-42880
P-42896
P-42905
P-42911
P-42927
P-42933

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100 مم × 240 مم

قیاس السیر (مم)

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

صنفرة / صقل | 293

تنظیف

الجلخ



ورق كاشط 230 مم × 280 مم خاص بأداة الصنفرة للتشطیب

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
في كل عبوة

80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800

230 مم × 280 مم

D-60698
D-60707
D-60713
D-60729
D-60735
D-60741
D-60757
D-60763
D-60779
D-60785
D-60791
D-60800
D-60816
D-60822

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

خاص بالنماذج التالیة: جمیع معدات الصنفرة للتشطیب، لالستخدام بالید
االستخدام: الطالء (الطالء و الورنیش)

ورقة كاشطة من أكسید األلومنیوم المقوى 230 × 280 مم

عدد القطع في رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
كل عبوة

80
100
120
180
220
280
320
400
800

1000
1200
1500
2000

230 مم × 280 مم

خاص بالنماذج التالیة: جمیع معدات الصنفرة للتشطیب، الصنفرة بالید
االستخدام: لھیكل السیارة (الزجاج، الحجارة، الرخام، الغرانیت)
ورق كاشط من كربید السیلیكون عازل للماء 230 × 280 مم

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
في كل عبوة

40
60
80

100
120
150
180
240
320
400

230 مم × 280 مم

D-52358
D-52364
D-52370
D-52386
D-52392
D-52401
D-52417
D-52423
D-56895
D-56904

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

خاص بالنماذج التالیة: جمیع معدات الصنفرة للتشطیب، الصنفرة بالید
االستخدام: للخشب

ورق كاشط من أكسید األلمنیوم 230 × 280 مم

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
في كل عبوة

36
40
60
80

100
120
150
180
240

230 مم × 280 مم

D-56764
D-56770
D-56786
D-56792
D-56801
D-56817
D-56823
D-56839
D-56845

50
50
50
50
50
50
50
50
50

خاص بالنماذج التالیة: جمیع معدات الصنفرة للتشطیب، الصنفرة بالید
االستخدام: للمعدن

ورق كاشط من أكسید األلمنیوم 230 × 280 مم

كیف تقطع الورقة الكاشطة

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
في كل عبوة

60
80

100
120
150
180
240

230 مم × 280 مم

D-56605
D-56611
D-56627
D-56633
D-56649
D-56655
D-56661

50
50
50
50
50
50
50

خاص بالنماذج التالیة: جمیع معدات الصنفرة للتشطیب، الصنفرة بالید
االستخدام: للمالط

ورق كاشط من أكسید األلمنیوم 230 × 280 مم

D-58942
D-58958
D-58964
D-58986
D-58992
D-59003
D-59019
D-59025
D-59047
D-59053
D-56867
D-59069
D-59075

x 230 280 مم

140x119 مم

280x93 مم

280x115 مم
خاصة بالنماذج التالیة: 

9046 ،BO4901

خاصة بالنماذج التالیة:
BO3710 ،B03700

خاصة بالنماذج التالیة:
BO4556 ،BO4510

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

صنفرة / صقل | 294



معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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تنظیف

الجلخ

قرص كاشط - مثقوب مسبقاً، مع خطاف وأنشوطة

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس الوسادة ( مم)
في كل عبوة

40
60
80

100
120
180
240
240
320
400

125 مم

P-43533
P-43549
P-43555
P-43561
P-43577
P-43583
P-43599

794546-3
P-43608
P-43614

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

BO5041 ،BO5030 ،BO5021 ،BO5010 :للنموذج

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطقیاس السیر (مم)
في كل عبوة

40
40
60
80

100
120
120
150
180
220
240
320
400
400

P-31918
794607-9
P-31924
P-31930
P-31946
P-31952

794610-0
P-31968
P-31974
P-31980
P-31996
P-32007
P-32013

794613-4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

BO6040 ،BO6030 :للنموذج

150 مم

BO6030 ،BO6040 ،BO6050
تستخدم للخشب

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

40
60
80
100
120
180
240
320
400

B-51415
B-51421
B-51437
B-51443
B-51459
B-51465
B-51471
B-51487
B-51493

10
10
10
10
10
10
10
10
10

150 ملیمتر مع 
15 ثقب 

قرص كاشط - مثقوب مسبقا، مع خطاف وانشوطة

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشطPad Size ( مم)
في كل عبوة

40
60
80

100
120
150
180
240

P-31871
P-31887
P-31893
P-31902
P-35891
P-35900
P-35916
P-35922

10
10
10
10
10
10
10
10

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

80
100
120
180
240

40
60
80

100
120
150
180
240

A-14146
A-14152
A-14168
A-14180
A-14196
P-33174
P-33180
P-33196
P-33205
P-33211
P-33227
P-33233
P-33249

5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10

BO3710 ،BO3700 :للنموذج

93 × 185 مم

تستخدم مع الوسادة من سلسلة 192983-9

ورقة كاشطة ذات حبیبات كشط
• 40 - 60 : خشنة 

• 80 - 120: متوسطة الخشونة 
• 150 - 240: ناعمة

9046 ،BO4901 ،BO4900 :للنموذج
تستخدم مع الوسادة من سلسلة 193521-0

15 × 232 مم



الوسادة

743033-9

رقم القطعةالنوعالقطر الخارجي (مم)

147-

743012-7 170A

743008-8 170B

للنموذج: GV6010 (من النوع الحساس للضغط)

للنموذج: أداة صنفرة قرصیة 180 مم، أداة صقل، أداة صنفرة زاویة

للنموذج: أداة صنفرة قرصیة 180 مم، أداة صقل

رقم القطعةالنوعالقطر الخارجي (مم)

743081-8 125-

743080-0 100-

197929-0 150-

BO6040 ،BO6030 :للنموذج

BO6050 :للنموذج

PW5001C :للنموذج

150
150
150

150
150
150

A
B
C

D
B
C

196685-9
196684-1
A-87828

197315-5
197314-7
197316-3

A: للسن اللولبي 8/5 بوصة
2×M16 ،(DIN) 2×M14 للسن اللولبي :B

وسادة مطاطیة للقرص الكاشط

A: قاسي (للكشط الخشن) 
B: طري (للصنفرة العامة) 

C: طري جداً (للصنفرة الناعمة الدقیقة) 
D: قاسي (للصنفرة الخشنة)

وسادة مطاطیة (تستخدم مع القرص الكاشط المثقوب مسبقاً)

 Rubber 
 Use with  punched abrasive 

.No النموذج Siz رقم القطعة النوع 

BO605 

150m  Hard (For
sanding 19731 5-

150m  Soft (For
sanding 19731 7-

150m  Super Soft (For
sanding 19731 3-

130m  Hard (For 19731 1-

 ,BO5030
 ,BO5040 123m  - 74308 8-

 Backing 
 Hook & loop) 

 or Sponge Use with Wool pad and Sleeve18) 

.No النموذج  Spindle رقم القطعة 

 C,/9227C/B, PV7001

 2 x M14 74305 3-

''8/5 74305 5-

DBO180 ،BO5021 ،BO5020 ،BO5010 ،BO5041 ،BO5030 :للنموذج

قرص كاشط - مثقوب مسبقاً، خطاف وانشوطة

قرص كاشط من أجل أداة الصنفرة القرصیة

BO6030 ،BO6040 ،BO6050 :للنموذج
من أجل نزع وكشط الدھان

حبیبات الكشط عدد القطع رقم القطعةالقطر (مم)
في كل عبوة

CC50
CC80

CC120

150
150
150

794086-1
794088-7
794090-0

10
10
10

CC: لألحجار والبالستیك
GV6010 ،GV6000 :للنموذج

حبیبات الكشط عدد القطع رقم القطعةالقطر (مم)
في كل عبوة

WA60
WA100
WA120
WA150
WA180

150
150
150
150
150

794274-0
794275-8
794276-6
794277-4
794278-2

10
10
10
10
10

من النوع الحساس للضغط
GV6010 ،GV6000 للنموذج

نوع القرص واستخدامھ
WA: للخشب والحدید والفوالذ

عدد القطع رقم القطعةحبیبات الكشط
في كل عبوة

40
60
80
100
120
180
240
320
400

B-51502
B-51518
B-51524
B-51530
B-51546
B-51552
B-51568
B-51574
B-51580

10
10
10
10
10
10
10
10
10

 150mm with
holes 15

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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P06000C / DPO600 :للنموذج



وسادة كاملة للورقة الكاشطة

422 

 Wool bonnet double 
 
 
 
 
 
 
 

.No النوع القیاس (مم) النموذج 
 Rigion  Rigion 

 رقم القطعة رقم القطعة

 ,PV7001C, PV7000C
 9237C/B, 23  For

fihishing D 5695 D 5707 

 ,PV7001C, PV7000C
 9237C/B, 23  For

fihishing D 5714 D 5715 

 

 Adapter  or Wool Bonnet Double 
 
 
 
 
 
 

.No النموذج  Shank رقم القطعة 

 Rubber
 Use with

 
 
 
 

.No النموذج

 ,BO5030
 ,BO5040

 

 Backing
 Hook & loop)

 or Sponge Use with Wool pad and Sleeve18)

 
 

 C,/9227C/B, PV7001

وسادة صوف (من نوع الخطاف واألنشوطة)
BO4900 تجھیزات معیاریة للنموذج :A النوع
BO4901 تجھیزات معیاریة للنموذج :B النوع

وسادة بالستیكیة/ رندیلة
وبرغي ذو رأس سداسي مجوف

نوع خطاف وانشوطة

رقم القطعةالنوعالنموذج

BO3710 ،BO3700
BO4560

BO4901 ،BO4900

BO3710 ،BO3700
BO4901 ،BO4900

-
-
A

-
B

140441-9
150067-9
193521-0

194930-6
193523-6

رقم القطعةالقیاس

GV6010 ،GV6000 :للنموذج

الوسادة البالستیكیة 120
20 × M8 برغي برأس سداسي مجوف

رندیلة 10

743025-8
265812-0
253951-8

رقم القطعةالقطر الخارجي (مم)السن اللولبي

9227C ،9207SPB :للنموذج

2DIN x M1448224515-5

صامولة قفل وزنق على الصنفرة

رقم القطعةالقیاس

 ،PV7000C ،PV7001C :للنموذج
SA7000C ،9237C/B ،9227C/B

M14D-56960

رقم القطعةالقیاس (مم)للنموذج

BO6040 ،BO6030150794618-4

رقم القطعةالقیاس (مم)للنموذج

،9218PB ،SA7000C ،9207SPB
PV7000C ،DPO600 ،PO6000C

-

P-45135
794173-6

180

100

رقم القطعةالقیاس (مم)للنموذج

BO5041 ،BO5021
،BO6050 ،BO6040 ،BO6030

DPO600 / P06000C

140

150

794560-9

794619-2

• من أجل الصقل بدرجة 
لمعان عالیة

وسادة لباد (من نوع الخطاف واألنشوطة)
• إلزالة الواكس

قلنسوة صوف
• من أجل الصقل بدرجة 

لمعان عالیة

رقم القطعة

123001-2

وسادة مطاطیة
• تستخدم مع القلنسوة الصوفیة

رقم القطعةللنموذج

9045N
BO4901 ،BO4900 ،BO6040

192520-9
417408-5

وصلة لخرطوم من نوع فیستو
• یستخدم الستخالص الغبار

معدات تعمل بضغط الھواءوصلة مھایئة للقلنسوة الصوفیة ذات طرفین

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

صنفرة / صقل | 297

تنظیف

الجلخ



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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عجلة تلمیع قطنیة 120

رقم القطعةللنموذج

9741794381-9

• من أجل الصقل والتلمیع 

عجلة فرشاة سلكیة 120 

رقم القطعةللنموذج

9741794382-7

• إلزالة الصدأ 

عجلة ورق شریطي 120 - 140 
• من أجل إزالة الصدأ والدھانات 

رقم القطعةللنموذج

9741794380-1

رقم القطعةللنموذج

9741

794384-3
794379-6
794383-5

Use

Coarse 120-80
Medium 120-100

Fine 120-240

عجلة فرشاة نایلون 120 
• لتحسین حبیبات الخشب 

وسادة صوف (من نوع الخطاف واألنشوطة) 

رقم القطعةالقیاس (مم)للنموذج

 ،9237C ،9227C/CB
PV7000C ،SA7000C

180192629-7

رقم القطعةالقیاس (مم)للنموذج

 ،9237C ،9227C/CB
PV7000C ،SA7000C

DP0600 ،PO6000C

190

150

193470-1

197914-3

• تستخدم مع وسادة الحشو والكم 18 

وسادة اسفنجیة (من نوع الخطاف واألنشوطة) 
• تستخدم مع وسادة الحشو 

رقم القطعةSpindle Threadللنموذج

 ،9237C ،9227C/CB
PV7000C ،SA7000C

125 مم (4-8/7 بوصة)

2(DIN) × M14
8/5 بوصة

743053-3
743052-5

وسادة حشو (من نوع الخطاف واألنشوطة) 
• تستخدم مع وسادة الصوف والكم 18 أو الوسادة االسفنجیة 

رقم القطعة

794159-0

وسادة صقل رغویة 
• من أجل صقل وتلمیع الزجاج وما شابھ ذلك 

القیاس 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

صنفرة / صقل | 299

وسادة صقل وتلمیع ماسیة (100 مم) 

مشبك كامل 

سناد 

للنموذج

رقم القطعة حبیبات الكشط اللون 

رقم القطعة

9404193072-3

• یسمح باستخدام الحركة الخطیة ألداة الصنفرة ذات السیر والتحكم 
  بالسرعة من أجل التشطیبات الدقیقة والناعمة. 

 PW5001C ،PW 5000C :للنموذج •
(من نوع الخطاف واألنشودة)

رقم القطعةللنموذج

9910192694-6

• یوفر إمكانیة إمساك وحمل آمنة ألداة الصنفرة 
وقاعدة عمل ثابتة للمشغل. 

رقم القطعةللنموذج

9401342332-2

• لوضع أداة الصنفرة مقلوبة لتسھیل التشطیب على األجزاء الصغیرة. 

مجموعة إطار سفلي للتلمیع 

أزرق 
أصفر 

برتقالي 
أحمر 

أخضر داكن 

أخضر فاتح 
بني 

أخضر 

قطعة واحدة من كل وسادة صقل في 
المجموعة التي تحتوي على 8 قطع. 

50
100
200
400

800

1500
3000

عجلة تلمیع (تشطیب) 

4500
4500
4500
4500

4500
4500

4500
4500
4500



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

صنفرة / صقل | 300

مجموعة ذراع صنفرة 

رقم القطعةللنموذج

9032

القیاس (مم) 

6
9
13

القیاس (مم) 

-
A
-

125157-7
125158-5
125159-3

النوع A: تجھیزات معیاریة من أجل النموذج 9032

6 مم           9 مم          13 مم

رقم القطعةللنموذج

9920 ،9903 ،9902 ،9404
9924DB ،9900B

193055-3
STEX122299

حامل أداة الصنفرة ذات السیر 

لوح مخرم 
• یسمح بتحقیق أقصى تجمیع للغبار والحطام من تحت أداة الصنفرة

رقم القطعةللنموذج

9036
9046 ،BO4901

BO4556
BO3700

163292-3
192523-3
450066-4
192989-7

رقم القطعةللنموذج

BO4900 ،BO5021 ،BO5020
9046 ،BO6030 ،BO3700

193294-5

حامل كیس الغبار الورقي 

لوح كربون 
• یستخدم مع سیر الكشط من النوع WA/AA ولوح الفلین المطاطي. 

رقم القطعةللنموذج

9401
9403
9404
9920
9920

423029-3
421648-9
423317-8
423316-0
193198-1

رقم القطعةللنموذج

9403 ،9401
9404
9920

421093-8
423314-4
423313-6

لوح فلین مطاطي 

لوح فوالذي 

مجموعة حامل 

• یستخدم مع سیر الكشط من النوع WA/AA ولوح الكربون 

رقم القطعةالنوع للنموذج

9401
9403
9404

9900B
9924DB

-
A
A
-
-

342328-3
150980-1
151751-9
342466-1
341705-6

النوع A: یتضمن لوح فلین مطاطي.
CC یستخدم مع سیر الكشط من النوع •

رقم القطعةللنموذج

9032193618-5



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

رقم القطعةللنموذج

BO4900 ،BO5021 ،BO5020
9046 ،BO6030 ،BO3700

193526-0
193293-7

194746-9
 ،BO4556 ،BO4555 ،DBO180
 ،BO5030 ،BO4558 ،BO4566

BO5041 ،BO5040 ،BO5031

كیس غبار ورقي
 • 5 قطع في كل مجموعة 

رقم القطعةللنموذج

9032
9924DB

9920 ،9404
9403
9910

9045N
9046

BO4563 ،BO4553

BO5010

BO6030 ،BO5021 ،BO5020 ،BO4900
BO3700

BO5030 ،BO4556
BO3710

122297-2
122296-4
122591-2
122562-9
122548-3
122339-2
152456-4
166027-1
166047-5
166078-4
151517-7
151780-2
166078-4
140115-2

مجموعة الحامل
مجموعة كیس الغبار

• تشطیب أفضل، غبار أقل
• االستخدام: الصنفرة

• المیزات: مطلوب من أجل التجمیع فعال

فوھة غبار (B) فوھة غبار (A)فوھة تركیب كیس الغبار

فوھة تركیب كیس الغبار

رقم القطعةللنموذج النوع

BO5010/BO5030/BO4556
BO5010/BO5030/BO4556
BO5020/BO5021/BO6040

فوھة تركیب كیس الغبار
(A) فوھة غبار
 (B) فوھة غبار

416063-0
416064-8
151518-5

قبضة / مقبض على شكل أنشوطة

رقم القطعةالنوعللنموذج

أداة صنفرة ذات قرص 
GV7000C ،GV6010 ،GV6000

أداة صقل وصنفرة - أداة صقل
927SPB ،9218PB

أداة صقل
PV7000C

أداة صنفرة وصقل 
9227C
9227C

9227CB
أداة صنفرة زاویة

SA7021 ،SA7000C

قبضة

قبضة

قبضة

قبضة
مقبض على شكل أنشوطة
مقبض على شكل أنشوطة

قبضة

152491-2

152492-0

273649-1

153489-2
416256-9
416348-4

152539-0

قبضة

مقبض على شكل أنشوطة

مفتاح إغالق صامولة حلقي

رقم القطعةللنموذج الحجم

9218SB/9218PB/GV7000C
SA7000C/SA7021

9207SPB

28
35
28

782423-1
782407-9
782412-6

رقم القطعةللنموذج

BO6040/BO6030/GV6010
9227C/9741

783203-8
783204-6

الحجم

5
6

مفتاح ربط سداسي

صنفرة / صقل | 301



مناشیر 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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LS1219L 305 مم (12 بوصة) 

منشار مركب انزالقي (تكنولوجیا القطع العمیق والدقیق) 

تتیح آلیة انزالق المفردة التشغیل السلس إلنتاج قطوع ممتازة 
• قاعدة كبیرة قابلة للدوران تدعم العمل على القطعة بشكل آمن ونعطي مزیدا من الثبات

• حواجز ذات دلیل مدمجة من أجل زیادة المتانة وإجراء القطع بدقة عالیة
• زیادة معدل استخالص الغبار من أجل بیئة عمل نظیفة

• یتیح تصمیم السكة الموجھ نحو األمام وضعھ مقابل الجدار لزیادة مساحة العمل إلى الحد األقصى
• مفتاح لیزر مستقل خاص بعالمة اللیزر 

LS1019L 260 مم (10-4/1 بوصة)

منشار مركب انزالقي (تكنولوجیا القطع العمیق والدقیق) 

تتیح آلیة انزالق المفردة التشغیل السلس إلنتاج قطوع ممتازة 
• قاعدة كبیرة قابلة للدوران تدعم العمل على القطعة بشكل آمن ونعطي مزیدا من الثبات

• حواجز ذات دلیل مدمجة من أجل زیادة المتانة وإجراء القطع بدقة عالیة
• زیادة معدل استخالص الغبار من أجل بیئة عمل نظیفة

• یتیح تصمیم السكة الموجھة نحو األمام وضعھ مقابل الجدار لزیادة مساحة العمل إلى الحد األقصى
• مفتاح لیزر مستقل خاص بعالمة اللیزر 

153153

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، كیس غبار، مسطرة على شكل مثلث، ملزمة عمودیة، 
مفتاح ربط سداسي

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر النصلة

زاویة الشطب
الزاویة بین سطحین مشطوبین

سعة القص القصوى 
(مائل / شطب)

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة

1510 وات 
260 مم (10-4/1 بوصة) 

48 درجة جھة الیسار/ 48 درجة جھة الیمین
60 درجة جھة الیسار/ 60 درجة جھة الیمین

90 درجة / 45 درجة یسار یمین: 218/68 مم 
90 درجة / 45 درجة یسار یمین: 197/91 مم 

  3200
805×644×660 مم (31-4/3 بوصة × 25-8/3 بوصة × 26 بوصة)

26,3 كغ (57,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، كیس غبار، مسطرة على شكل مثلث، ملزمة عمودیة، 
مفتاح ربط سداسي

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر النصلة

زاویة الشطب
الزاویة بین سطحین مشطوبین

سعة القص القصوى 
(مائل / شطب)

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة

1800 وات 
305 مم (12 بوصة) 

60 درجة جھة الیسار / 60 درجة جھة الیمین
48 درجة جھة الیسار / 48 درجة جھة الیمین

90 درجة: 107×263 مم (4-4/1 بوصة × 14-4/1 بوصة) 
45 درجة: 107×255 مم (4-4/1 بوصة × 10 بوصة)

 3200
898×644×725 مم (35-4/1 بوصة × 25-8/3 بوصة× 28-2/1 بوصة)

29,3 كغ (64,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

تقنیة القطع العمیق والدقیق
تقنیة القطع العمیق والدقیق

یوفر دمج سیاج الدلیل والتوجیھ مع الحواجز 
السفلیة صالبة أكثر من التركیب المنفصل.

تقنیة القطع العمیق والدقیق

30 مم 
االنزالق على 
أنبوب بقطر 

تم تغییر قطر أنبوب االنزالق من 25 مم إلى 30 مم. 
كما تم زیادة دقة القطع المائل من خالل إعادة تصمیم شكل قسم الذراع



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 304

LS1216 305 مم (12 بوصة) 

منشار مركب انزالقي

سعة قطع عالیة
• مفید من أجل قطع قالب مخروطي 203 مم (8 بوصة) مستند مقابل السیاج.

• مفید من أجل قطع لوح القاعدة 165 مم (6-2/1 بوصة) بالوضع القائم .
• ھیكل قوي باستخدام 4 أعمدة انزالق.

• قطع سلس ودقیق من خالل 6 محامل كرویة في البطانة الداخلیة ألعمدة اإلنزالق

153

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، ملزمة عمودیة، مفتاح ربط مقبس، مسطرة على شكل 
مثلث، كیس غبار، مجموعة الحامل

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، ملزمة عمودیة، مفتاح ربط مقبس، مسطرة على شكل 
مثلث، كیس غبار، مجموعة الحامل

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1650 وات 
عند الدرجة 0: 107×363 مم (4-4/1 بوصة × 14-4/1 بوصة) 

عند الدرجة 45: 107×255 مم (4-4/1 بوصة × 10 بوصة) 
305 مم (12 بوصة) 

15,88 / 30 مم (الحلقة 16) 
 3200

721×640×806 مم (28-8/3 بوصة × 25-4/1 بوصة × 31-4/3 بوصة)
 LS1216 :(58,6 رطل) 26,6 كغ

2,5 متر (8,2 قدم) 

تقنیة القطع العمیق والدقیق

LS1018L 552 مم (10 بوصة) 

منشار مركب انزالقي

قطع مائل بزاویة 45 درجة جھة الیمین والیسار
• قبضة طریة مطاطیة ذات تصمیم ھندسي مریح توفر مزید من التحكم والراحة

• وضع عالمة باللیزر لتسھیل ضبط خط القطع

JM23000123

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، ملزمة عمودیة،  مفتاح ربط مقبس، مسطرة على شكل 
مثلث، كیس غبار، مجموعة الحامل 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1430 وات 
عند الدرجة 0: 91×305 مم (3-8/5 بوصة ×12 بوصة) 

عند الدرجة 45: 91×215 مم (3-8/5 بوصة × 8-2/1 بوصة) 
255-260 مم (10 - 10-4/1 بوصة) 

15,88 / 30 مم (الحلقة 16)
 4300

536×825×633 مم (21-8/1 بوصة × 32-2/1 بوصة× 25 بوصة)
19,9 كغ (43,9 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

LS0714 190 مم (7-2/1 بوصة)

منشار مركب انزالقي

آلیة انزالق مزدوجة تجعل من األداة أخف وزن وأصغر بالحجم وتتطلب مساحة عمل 
أصغر وھذا یجعل تخزین األداة سریع ونقلھا سھل

• سعة القص القصوى 300 مم (العرض) (11-4/3 بوصة).
• تركب السكك األربعة على محامل كرویة (رولمان) خطیة مما یولد انزالق مزدوج لرأس المنشار

153

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1010 وات 
عند الدرجة 0: 52×300 مم (2-16/1 بوصة × 11-4/3 بوصة) 
عند الدرجة 45: 52×212 مم (2-16/1 بوصة × 8-8/3 بوصة) 

190 مم (7-2/1 بوصة) 
20 مم 
6000

670×430×458 مم (26-8/3 بوصة × 17 بوصة× 18 بوصة)
13,1 كغ (28,9 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 305

LS0815FL 216 مم (8-2/1 بوصة)

منشار میتري مركب انزالقي 

استخالص عالي للغبار من أجل الحصول على بیئة عمل نظیفة 
• أقصى عمق للقطع 65 مم عند الزاویة 90 درجة و50 مم عند زاویة میل 45 درجة نحو الیسار.

• وضع عالمة باللیزر لتسھیل ضبط خط القطع.
• سھولة تغییر زاویة المیل من الزاویة 45 درجة إلى الزاویة 48 درجة نحو الیسار ومن الزاویة 

  0 درجة (الزاویة الیمنى) إلى الزاویة 5 درجة من خالل ضغطة بسیطة على الزر.
• مجال زاویة الشطب یتراوح بین 50 درجة یسارا و60 درجة یمینا مع زوایا توقف موجبة عند
  0 درجة، 15 درجة، 22 درجة، 5 درجة، 31,6 درجة، 45 درجة یسار / یمین، 50 درجة 

  یسارا و60 درجة یمینا

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، مفتاح ربط مقبس، كیس غبار، مجموعة الحامل، 
ملزمة عمودیة، مسطرة على شكل مثلث

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1400 وات 
عند الدرجة 0: 65×305 مم (2-16/9 بوصة ×12 بوصة) 

عند الدرجة 45: 50×305 مم (2 بوصة × 12 بوصة) 
216 مم (8-2/1 بوصة) 

5000
755×450×488 مم (29-4/3 بوصة × 17-4/3 بوصة × 19-4/1 بوصة)

14,1 كغ (31,1 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

LS1040 255 مم (10 بوصة) 

منشار میتري مركب

تركیب ھندسي متین خاص بإجراء قطوع دقیقة بشكل ثابت
• قطوع مائلة بزاویة 45 درجة نحو جھة الیسار

• سیاج مفصلي یؤمن تدعیم فعال لقطعة العمل
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التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط مقبس، كیس غبار، حامالن، ملزمة عمودیة، مسطرة على شكل مثلث (ال یأتي مع 
األداة نصلة منشار) 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1650 وات 
عند الدرجة 0: 90.5×95 مم (3-16/9 بوصة × 3-4/3 بوصة) 

عند الدرجة 45: 90.5×67 مم (3-16/9 بوصة × 2- 5/ 8 بوصة) 
255-260 مم (10 - 10-4/1 بوصة) 

15,88 / 30 مم (الحلقة 16)
4600

530×532×476 مم (20-8/7 بوصة × 21 بوصة × 18-4/3 بوصة)
12,4 كغ (27,3 رطل) 

2,5 متر (8,2 قدم) 

MLS100 255 مم (140) 

منشار میتري

تركیب ھندسي مضغوط ومتین لمزید من القطوع الدقیقة
• تشبھ النموذج LS1040 من ناحیة األداء والدقة والمتانة

• قطوع مائلة بزاویة 45 درجة نحو جھة الیسار

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط مقبس، كیس غبار، حامالن، ملزمة عمودیة، مسطرة على شكل مثلث (ال یأتي مع 
األداة نصلة منشار)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
السرعة بدون حمل 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1,500 وات 
عند الدرجة 0: 75×90 مم 

عند الدرجة 45: 48×90 مم 
255 مم 
 4,200

610×485×515 مم 
14,7 كغ 

2,5 متر (8,2 قدم) 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 306

LF1000 260 مم (10-4/1 بوصة)

منشار مقلوب

محرك ذو وزن خفیف یسمح بالتحول السریع لمنشار طاولة أو منشار میتري
• محرك قوي مثالي من أجل قطع المواد مع الحمل وإجراء القطع المائل 

  (أقصى زاویة 45 درجة نحو الیسار) وقطع المواد السمیكة
• تسمح األرجل المدمجة القابلة للطي بھولة نقل األداة إلى مواقع العمل.

• الطاولة من ألمنیوم الصب القاسي.
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التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، سیاج ذو شق طولي، دلیل مائل، عصى دفع، 
واقیة نصلة، غطاء للغبار، كیس غبار، مفتاح ربط 8

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

وضع منشار الطاولة
قطر النصلة

تجویف النصلة
السرعة بدون حمل 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1650 وات 
عند الدرجة 0: 20 مم × 210 مم 
(16/13 بوصة × 8-4/1 بوصة) 

عند الدرجة 45: 50 مم × 150 مم (2 بوصة × 5-8/7 بوصة) 
70 مم 

260 مم (10-4/1 بوصة)
15,88 / 30 مم (الحلقة 16)

2700 دورة في الدقیقة
منشار میتري: 660×650×800 (1220) مم

(26 بوصة × 25-2/1 بوصة × 31 (48) بوصة)
منشار منضدة: 660×650×845 (1060) مم

(26 بوصة × 25-2/1 بوصة× 33-4/1 (41-4/3) بوصة)
36,0 كغ (79,4 رطل)  

2,5 متر (8,2 قدم) 

LH1040 260 مم (10-4/1 بوصة) 

منشار میتري تاجي على طاولة

منشار میتري ومنشار طاولة في أداة واحدة من أجل زیادة التنوع في االستخدام
• یزن 14,3 كغ فقط لسھولة نقلھ إلى مواقع العمل.

• طاولة من األلمنیوم قویة ومتینة.
• وظیفة منع إعادة تشغیل المفتاح تحمي المستخدم من التشغیل المفاجئ.

• محرك قوي باستطاعة 1650 وات یسمح بإجراء القطع الطولي
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التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، سیاج ذو شق طولي، لوح ضبط، حامل، غطاء 
النصلة، عصا دفع، مفتاح ربط مقبس، مسطرة على شكل مثلث، مجموعة لوح فرعي، كیس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

وضع منشار الطاولة
قطر النصلة

تجویف النصلة
السرعة بدون حمل 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1650 وات 
عند الدرجة 0: 93 × 95 مم (3-8/5 بوصة ×3-4/3 بوصة) 

عند الدرجة 45: 53 × 95 مم (2-6/1 بوصة × 3-4/3 بوصة) 
40 مم 

260 مم (10-4/1 بوصة)
15,88 / 30 مم (الحلقة 16)

4800
530×476×533 مم (20-8/7 بوصة × 18-4/3 بوصة× 21 بوصة)

3,41 كغ (5,13 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

LH1201FL 305 مم (12 بوصة)

منشار میتري تاجي على طاولة

أقصى عرض للقطع یصل إلى 200 مم  
• یمكن لھذه األداة قطع طبقتین من األرضیات الخشبیة 192 مم بسماكة 23 مم في شوط واحد

• طاولة قویة من األلمنیوم الصب
• تسمح عالمة اللیزر بتسھیل ضبط خط القطع

• 4 مصابیح LED إلنارة منطقة العمل حیث توفر رؤیة واضحة لخط القطع حتى في األماكن 
   المظلمة التي تستخدم فیھا األداة كمشار میتري. 

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، ملزمة عمودیة، كیس غبار، مسطرة إرشاد، 
حلقة، مسطرة على شكل مثلث، عصا دفع، غطاء النصلة، مفتاح مقبس، مجموعة الحامل

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1650 وات 
عند الدرجة 0: 95 × 155 مم (3-4/3 بوصة × 6-8/1 بوصة)

عند الدرجة 45: 64 × 155 مم (2-2/1 بوصة × 6-8/1 بوصة)
305 مم (12 بوصة) 

 3800
610×535×692 مم (24 بوصة × 21 بوصة × 27-4/1 بوصة)

20,7 كغ (45,6 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم) 

LS1440 355 مم (14 بوصة)

منشار میتري

زاویة شطب خالیة من العیوب وإمكانیة إجراء القطع بزاویة تصل إلى 45 درجة 
من جھة الیمین أو الیسار

• صفائح مركزیة على سیاج التوجیھ تضبط ذاتیا للحصول على أقل تشقق
• سعة قطع كبیرة باستخدام نصلة منشار 355 مم (14 بوصلة) 
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التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط مقبس، مجموعة الملزمة، كیس غبار، مجموعة الحامل 
(ال یأتي مع األداة نصلة منشار).

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل 
األبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1380 وات 
عند الدرجة 0: 122 × 152 مم (4-16/13 بوصة × 6 بوصة) 

عند الدرجة 45: 122 × 115 مم (4-16/13 بوصة × 4-2/1 بوصة) 
355 مم (14 بوصة) 

25 مم 
 3200

596×530×435 مم
(23-2/1 بوصة × 20-8/7 بوصة× 17-8/1 بوصة)

34,2 كغ (75,4 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 307

2704 255 مم (10 بوصة) 

منشار طاولة 

منشار طاولة بمواصفات عالیة، یتمتع بالصالبة ودقة القطع
• تنفیذ أعمال قطع دقیقة على طاولة المنشار المجھزة وذات الصالبة العالیة. 

• یسمح المحرك القوي بإجراء شق طولي 4 بوصة × 8 بوصة باستخدام طاولة تلسكوبیة فرعیة.
• سیاج بشق طولي یتمتع بحركة انزالقیة سلسة باستخدام سكة على شكل حرف T بخاصیة منع الرفع.

• یتوفر مع األداة خیار طاوالت امتداد جانبیة وخلفیة
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التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، سیاج بشق طولي، مقیاس زاویة الشطب، مفاتیح 
ربط، عصى دفع، حلقة 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل 
سعة القطع المائلة (درجة الزاویة) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1,650 وات 
عند الدرجة 90:91 مم 
عند الدرجة 45:63 مم 

255 مم  
15,88 / 25,4 مم 

4,800
50 -0,5-

665×766×344 مم 
34,9

2,5 متر

2704N 260 مم (10-4/1 بوصة)

منشار طاولة

منشار طاولة بمواصفات عالیة، متوافق مع المعاییر، 
یتمتع بالصالبة ودقة القطع

• تنفیذ أعمال قطع دقیقة على طاولة المنشار المجھزة وذات الصالبة العالیة.
• یسمح المحرك القوي بإجراء شق طولي 4 بوصة × 8 بوصة باستخدام طاولة تلسكوبیة فرعیة.

• سیاج بشق طولي یتمتع بحركة انزالقیة سلسة باستخدام سكة على شكل حرف T بخاصیة منع الرفع.
• یتوفر مع األداة خیار لطاوالت امتداد جانبیة وخلفیة

• تم إضافة أصبع لتقلیل االرتداد إلى الخلف كما تم إضافة سیاج علوي للتحكم بأقصى قیاس
• تغییر مسمار تثبیت السیاج: من برغي مقبس سداسي إلى برغي نجمي الشكل 
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التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، سیاج بشق طولي، مقیاس زاویة الشطب، مفاتیح 
ربط، عصى دفع، حلقة 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القطع

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل 
سعة القطع المائلة (درجة الزاویة) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1650 وات 
عند الدرجة 90: 93 مم 
عند الدرجة 45: 64 مم 

260 مم 
15,88 / 25,4 مم 

5200
50 - 0,5-

715×753×483 مم 
35,2

2,5 متر

2703 255 مم (10 بوصة)

منشار على طاولة

قطع ناعم ودقیق على طاولة كبیرة 686 × 560 مم (27 بوصة × 22 بوصة) 
• سكین قوي یتحرك مع نصل المنشار.
• محرك قوي باستطاعة 1650 وات.

• أداة خفیفة الوزن (18 كغ) لسھولة النقل
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التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، سیاج بشق طولي، مقیاس زاویة الشطب، مفتاح 
ربط أوفسیت، مفتاح، أداة فتح غطاء الحامل

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1650 وات 
عند الدرجة 0: 91 مم (3-16/9 بوصة)
عند الدرجة 45: 63 مم (2-2/1 بوصة) 

255 مم (10 بوصة)
15,88 / 30 مم (الحلقة 16)

4600
686×560×308 مم (27 بوصة × 22 بوصة× 12-8/1 بوصة)

18,0 كغ (39,6 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

MLT100 255 مم (10 بوصة)  

منشار مع طاولة

یتوفر مع ھذا النموذج طاولة امتداد فرعیة انزالقیة نحو جھة الیسار
• تتیح طاولة االمتداد نحو الیمین وإلى الخلف سعة قطع اكبر

• سیاج أمان یمكن تركیبھ وإزالتھ دون استخدام أداة
• یمكن تخزین اإلكسسوارات على األداة

JM230001

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، سیاج بشق طولي، مفاتیح ربط، عصى دفع، 
مسطرة على شكل مثلث

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القطع
قطر النصلة

تجویف النصلة
سعة القطع المائلة (درجة الزاویة) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1,500 وات 
عند الدرجة 0: 91 مم (3-16/9 بوصة)
عند الدرجة 45: 63 مم (2-2/1 بوصة) 

255 مم (10 بوصة)
 4300

726×984×333 مم (28-2/1 بوصة × 38-4/3 بوصة × 13-8/1 بوصة)
34,1 (75,2 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)
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الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض
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قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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HS7010 185 مم (7-4/1 بوصة)

منشار دائري

سعة عالیة مع زیادة مقاومة خمود المحرك
• قطع أسرع

• محرك ذو متانة عالیة
• محرك قوي باستطاعة 1600 وات یؤمن سرعة دوران 5500 دورة في الدقیقة من اجل

زیادة األداء وسعة التحمل في موقع العمل  

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، سیاج بشق طولي (مسطرة إرشاد)، 
مفتاح ربط سداسي، فوھة خروج الغبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر النصلة

سعة القص القصوى

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1600 وات
185 / 190 مم 

عند الدرجة 0: 65 / 67 
عند الدرجة 45: 44 / 45

5500 دورة في الدقیقة
300×240×261 مم
4,0 كغ (8,9 رطل) 
2,5 متر (8,2 قدم) 

5007N 185 مم (7-4/1 بوصة) 

منشار دائري

نموذج مصمم من أجل كافة األعمال الدائریة السائلة
• محرك قوي باستطاعة 1800 وات من أجل االستخدام في األعمال الصعبة.

• قاعدة ألمنیوم كبیرة تحیط بالنصلة باإلضافة إلى تنفیذ أعمال قطع عرضیة ممتازة 
  و النشر بشكل عرضي

• قبضة مطاطیة طریة توفر المزید من التحكم والراحة

154

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار ذات رأس، مفتاح ربط سداسي، مسطرة إرشاد

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

1800 وات 
عند الدرجة: 63,5 مم 

عند الدرجة 45: 45 مم 
عند الدرجة 56: 35 مم

185 مم (7-4/1 بوصة)
20 مم

5800 دورة في الدقیقة
317 مم 

5,2 كغ (11,5 رطل)
2,5 متر (8,2 رطل) 

5800NB 180 مم (7-8/1 بوصة)

منشار دائري

یعتبر ھذا النموذج واحد من أكثر االلنشر الدائریة مبیعا
• بنیة ذات عزل مزدوج

100

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصالت منشار توافقیة، مفتاح ربط مقبس، سیاج ذو شق طولي (مسطرة إرشاد) 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل 
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

900 وات 
عند الدرجة 0: 64 مم (2-2/1 بوصة)

عند الدرجة 45: 43 مم (1-16/11 بوصة)
180 مم (7-1 م 8 بوصة)

20 مم
4500 دورة في الدقیقة

272 مم (10-4/3 بوصة)
3,5 كغ (7,7 رطل)

5,0 متر (16,4 رطل) 

2712 315 مم (12-8/3 بوصة)

منشار على طاولة

منشار طاولة 315 مم مع محرك تحریضي
• یتوفر مع ھذا النموذج طاولة امتداد فرعیة نحو جھة الیسار.

• تم تركیب وصلة على منشار الطاولة من اجل التفریغ.
• تم تزوید الطاولة بدوالبین من أجل النقل

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من كربید التنجستین، سیاج بشق طولي، مقیاس زاویة الشطب، مفاتیح 
ربط، عصى دفع، طاولة امتداد 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
سعة القص القصوى

قطر النصلة
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)

سعة القطع المائل (درجة الزاویة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

220 فولت: 2000 وات / 127 فولت: 1760 وات 
عند الدرجة 0: 85 مم (3-8/3 بوصة)

عند الدرجة 45: 58 مم (2-4/1 بوصة) 
315 مم (12-8/3 بوصة)

50 ھرتز: 2950
60 ھرتز: 3400

45 - 0
1670×700×810 مم (65-4/3 بوصة × 27-2/1 بوصة × 32 بوصة)

52,9 كغ (116,6 رطل) 
3,0 متر (9,8 قدم) 

INDUCTION



معدات تعمل بضغط الھواء
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متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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5201N 260 مم (10-4/1 بوصة) 

منشار دائري

مثالي لقص األخشاب ذات األبعاد الكبیرة بشكل نظیف ودقیق من خالل مرور واحد فقط

N5900B 235 مم (9-4/1 بوصة) 

منشار دائري

منشار لألعمال الثقیلة مع إمكانیة اختراق معظم المواد
• غطاء فوالذي متین مع متانة صناعیة

• مستوى صالبة مرتفع للقاعدة الفوالذیة المتینة بما یوفر ثباتاً 
• مبیت للمحرك مسطح الطرف لتسھیل عملیة تغییر النصلة 

153153

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار 235 مم برأس من كربید التنجستن، مسطرة توجیھ وإرشاد، مفتاح ربط 13

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل 
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

220 فولت: 2000 وات / 127 فولت: 1650 وات
عند 0 درجة: 85 مم (3-8/3 بوصة)

عند 45 درجة: 60 مم (2-8/3 بوصة)
عند 60 درجة: 53 مم (2-18/1 بوصة)

235 مم (9-4/1 بوصة)
30 مم

4100 دورة في الدقیقة
380 مم (15 بوصة)

7,2 كغ (15,9 رطل)
2,5 م (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: نصل منشار مركبة، مفتاح ربط، مفتاح ربط سداسي، سیاج بشق طولي مسطرة توجیھ وإرشاد

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة بدون حمل 
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

220 فولت: 1750 وات / 127 فولت: 1650 وات
عند 0 درجة: 97 مم (3-4/3 بوصة)

عند 45 درجة: 64 مم (2-2/1 بوصة)
260 مم (10-4/1 بوصة)

25 مم 
3700 دورة في الدقیقة

445 مم (17-2/1 بوصة)
8 كغ (17,5 رطل)

5 م (16,4 قدم)

منشار دائري

یسّھل عملیة القص من خالل مرور واحد فقط للمواد التي قیاسھا: 89 مم ×4 
• یسّھل عملیة القص من خالل مرور واحد فقط للمواد التي قیاسھا: 89 مم ×4 

• سعة قص عالیة 97 مم عند الدرجة 90 من خالل نصلة قیاسھا 260 مم، و101 مم عند 
الدرجة 90 من خالل نصلة قیاسھا 279 مم وسعة شطف (0 درجة - 50 درجة)  

• تشّكل مكونات المغنزیوم منشاراً خفیف الوزن یتمیز بمستوى جید من التوازن والقساوة في 
موقع العمل  

• دقة في التعدیل المتوازي لصفیحة القاعدة مع نصلة المنشار
• یتناسب مع سكة اإلرشاد والتوجیھ االختیاریة بما یفید في زیادة مستوى المناورة

التجھیزات المعیاریة: نصل منشار دائري، سیاج بشق طولي (مسطرة توجیھ وإرشاد)، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر النصلة

سعة القص القصوى

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة 

2000 فولت
260 / 270 مم (10-4/1 بوصة / 10-5 بوصة)

عند 0 درجة: 97 / 101 مم (3-16/13 بوصة / 4 بوصة)
عند 45 درجة: 68 / 71 مم (2-16/11 / 2-16/13بوصة)

عند 50 درجة: 61 / 63 مم (2-8/3 بوصة / 2-2/1 بوصة)
4300 دورة في الدقیقة

قص الخشب: 2,5 م / ثا2 فما دون
94 دیسبیل (أ)

105 دیسبیل (أ)
418×273×324 مم (16-2/1 بوصة × 10-4/3 بوصة × 12-4/3 بوصة)

6,9 كغ (15,2 رطل)
2,5 م (8,2 قدم)

محرك قوي 

2000 وات

عمق القص األقصى: 97 مم* 

*عند 90 درجة مع نصلة بقیاس 260 مم (1/4-10 بوصة)

یسھل قص الخشب 

 4x 
بقیاس 89 مم (1/2-3 بوصة) 

من خالل مرور أحادي 

HS0600 260 مم (10-4/1 بوصة) / 270 مم (10-8/5 بوصة) 

توفر مكونات المغنزیوم مزایا مثل خفة الوزن فضالً 
عن التوازن الجید

وزن خفیف 

مع نصلة منشار برأس من كربید التنجستن

7,6 كغ 
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التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار متعددة األغراض، ومفتاح ربط، ومفتاح ربط سداسي، سیاج بشق طولي 
(مسطرة إرشادیة توجیھیة)

5402 415 مم (16-16/5 بوصة)

منشار دائري

المنشار المحمول األكبر من نوعھ
• على الرغم من حجمھ، وزن ھذا المنشار خفیف على نحو مدھش إذ یبلغ 14 كغ (30,8 رطل)

وھو یسّھل عملیة قص الخشب  
• یقص ھذا المنشار 157 مم (6-16/3 بوصة) عند الدرجة 90 و106 مم (16/3-4) 

  عند الدرجة 45

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة دون حمل
الطول اإلجمالي
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1750 وات
عند 0 درجة: 157 مم (6-16/3 بوصة)

عند 45 درجة: 106 مم (4-16/3 بوصة)
415 مم (16-16/5 بوصة)

25 مم 
2200 دورة في الدقیقة

615 مم (24-4/1 بوصة)
13,6 كغ (30,0 رطل)

5 متر (16,4 قدم)

153

5143R 355 مم (14 بوصة)
منشار دائري

منشار دائري 355 مم بنظام الوصل الفائق، وفرامل كھربائیة، وبدایة تشغیل ناعمة
• مزود بنظام الوصل الفائق.

• یتمیز بفعالیة أكبر في طرح الشرائح الزائدة / نشارة الخشب
• مع سكین قص مقاومة لالرتداد

• یمكن تحدید وضعیتي قیاس بحیث یمكن تثبیت المادة بشكل آمن وسلس مع االستغناء عن 
التسجیل على سطح المادة  

• غطاء المحرك مسطح الطرف لتسھیل عملیة تغییر النصلة

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس كربید، ومفتاح ربط سداسي، سیاج بشق طولي (مسطرة توجیھ وإرشاد)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
قطر النصلة

سعة القص القصوى

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
الطول اإلجمالي
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

2200 وات
355 مم (14 بوصة)

عند 90 درجة: 130 مم (5-18/1 بوصة)
عند 45 درجة: 90 مم (3-2/1 بوصة)

2700 دورة في الدقیقة
607 مم (23-8/7 بوصة)

12,5 كغ (27,6 رطل)
5 م (16,4 قدم)

203

SP6000 165 مم (6-2/1 بوصة)

منشار دائري للقطع الغارز 

دقة عالیة ونظافة في القص

یتم استخدامھ مع سكة 
إرشادیة توجیھیة

• تصمیم مقاوم لإلنحراف
• سدادة مخصصة لألعماق تمكن وتسھل من قص ثلم أولي بعمق 2 مم (16/1 بوصة) من أجل

القص دون أي شظایا.  
• یكون موقع خط القص نفس بشكل دائم بصرف النظر عن زاویة الشطف في القص مع السكة

اإلرشادیة التوجیھیة الملحقة.  
• القص على مقربة من الجدران بمسافة 18 مم (16/11 بوصة) فقط كحد أدنى.

• قص مائل من -1 حتى 48 درجة

303

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار برأس من الكربید، ومفتاح ربط سداسي ومسطرة إرشادیة توجیھیة 
(ال یأتي مع األداة سكة إرشادیة توجیھیھ)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1300 وات
عند 0 درجة 56 مم (2-16/3 بوصة)

عند 45 درجة: 40 مم (1-16/9 بوصة)
عند 48 درجة: 38 مم (1-2/1 بوصة)

165 مم (6-2/1 بوصة)
20 مم

2000 - 5200 دورة في الدقیقة 
341×225×250 مم (13-8/3 بوصة × 8-8/7 بوصة × 9-8/7 بوصة)

4,4 كغ (9,7 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

5103N 335 مم (13-8/1 بوصة)

منشار دائري

قدرة قص عالیة جداً مع مستوى فعال من التحكم
• قوة ومتانة في األداء

153

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار متعددة الوظائف، ومفتاح ربط، ومفتاح ربط سداسي، سیاج بشق طولي 
(مسطرة إرشادیة توجیھیة)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

قطر النصلة
تجویف النصلة

السرعة دون حمل
الطول اإلجمالي
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1750 وات
عند 0 درجة: 128 مم (5 بوصة)

عند 45 درجة: 91 مم (3-8/5 بوصة)
335 مم (13-8/1 بوصة)

25 مم 
2900 دورة في الدقیقة

505 مم (19-8/7 بوصة)
10,6 كغ (23,4 رطل)

5 متر (16,4 قدم)

جدید
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4326
منشار رجاج

نموذج لألعمال الخفیفة مع استطاعة مستمرة قدرھا 450 وات 
• مقبض مصمم بشكل مریح مع قبضة مصنوعة من المطاط، األمر الذي یوفر المزید من التحكم

والراحة في االستعمال  
• من الممكن أیضا استخدام نصلة سمیكة (بسماكة قدرھا 1,7 مم)

• یحول غطاء الغبار دون تناثر النثرات
• قص مائل عند زاویة تتراوح بین الدرجة 0 والدرجة 45 من الیسار أو الیمین

• تشغیل ھادئ واھتزاز أقل 

64

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار رجاج، ومفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في الدقیقة

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

450 وات
الخشب عند الدرجة 0: 65 مم (2-16/9 بوصة)

الفوالذ عند الدرجة 90 درجة: 6 مم (4/1 بوصة)
18 مم (16/11 بوصة)
3100 دورة في الدقیقة

224×77×197 مم (8-8/7 بوصة × 3 بوصة × 7-4/3 بوصة)
1,8 كغ (4 رطل)
2 متر (6,6 قدم)

4300BV 4300BA

منشار رجاج

یعد ھذا المنشار األكثر مبیعاً على المدى الطویل، وھي أداة تركز على األداء وتقدمھ 
على غیره من األمور

• قص مائل حتى 45 درجة یمیناً أو یساراً
• طول الشوط كامالً ھو 26 مم (1 بوصة)

• یتمتع بخاصیة السرعة المتغیرة

51

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصلة منشار رجاج (عدد 2: 3 و2، 1 لكل منھا)، وسیاج بشق طولي 
(مسطرة إرشادیة توجیھیة) وتجمیع توجیھي دائري، وتجمیع ملزمة النصلة، ومفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في الدقیقة

الطول اإلجمالي
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

390 وات
الخشب عند الدرجة 0: 55 مم (2-8/1 بوصة)

الفوالذ عند الدرجة 90 درجة: 6 مم (4/1 بوصة)
26 مم (1 بوصة)

0 - 3100 دورة في الدقیقة
225 مم (8-8/7 بوصة)

2,5 كغ (5,5 رطل)
2,5 م (8,2 قدم)

منشار رجاج

یعد ھذا المنشار األكثر مبیعاً على المدى الطویل، وھي أداة تركز على األداء وتولیھ 
األھمیة األولى

• القص المائل حتى 45 درجة یمیناً أو یساراً
• طول الشوط كامالً ھو 26 مم (1 بوصة).

51

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصلة منشار رجاج (عدد 2: 3 و2، 1 لكل منھا)، وسیاج بشق طولي 
(مسطرة إرشادیة توجیھیة) وتجمیع توجیھي دائري، وتجمیع ملزمة النصلة، ومفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في الدقیقة

الطول اإلجمالي
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

390 وات
الخشب عند الدرجة 0: 55 مم (2-8/1 بوصة)

الفوالذ عند الدرجة 90 درجة: 6 مم (4/1 بوصة)
26 مم (1 بوصة)

3100 دورة في الدقیقة
225 مم (8-8/7 بوصة)

2,5 كغ (5,5 رطل)
2,5 م (8,2 قدم)

4327
منشار رجاج

نموذج لألعمال الخفیفة مع استطاعة مستمرة قدرھا 450 وات 
• مقبض مصمم بشكل مریح مع قبضة مصنوعة من المطاط، األمر الذي یوفر المزید من التحكم

والراحة في االستعمال  
• من الممكن أیضا استخدام نصلة سمیكة (بسماكة قدرھا 1,7 مم)

• یحول غطاء الغبار دون تناثر النثرات
• قص مائل عند زاویة تتراوح بین الدرجة 0 والدرجة 45 من الیسار أو الیمین

• تشغیل ھادئ واھتزاز أقل 
• یتمیز بخاصیة السرعة المتغیرة
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التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار رجاج، ومفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في الدقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

450 وات
الخشب عند الدرجة 0: 65 مم (2-16/9 بوصة)

الفوالذ عند الدرجة 90 درجة: 6 مم (4/1 بوصة)
18 مم (16/11 بوصة)

500 - 3100 دورة في الدقیقة
224×77×197 مم (8-8/7 بوصة × 3 بوصة × 7-4/3 بوصة)

1,8 كغ (4 رطل)
2 متر (6,6 قدم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 312

4350CT

منشار رجاج

نظام تغییر النصلة دون استخدام أداة 
(مع التحكم االلكتروني + قرص تغییر السرعة)

تحكم الكتروني بالسرعة یسھم في الحفاظ على إعدادات سرعة مستمرة فیما یخص مختلف القطع  •
موضوع العمل  

3 إعدادات مداریة مضافاً إلیھا االستقامة في القص  •
یمكن ربط صفیحة غطاء بالستیكیة دون استخدام أداة  •
ً اھتزاز منخفض ومستوى منخفض في الضجیج أیضا  •

419

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصلة (رقم: B-10، وB-22 ،BR-13، 2 لكل منھا) ومفتاح ربط سداسي، 
وصفیحة الغطاء، وجھاز مانع للتناثر

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في كل دقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

720 وات
الخشب عند الدرجة 90: 135 مم (5-16/5 بوصة)

الفوالذ عند الدرجة 90: 10 مم (8/3 بوصة)
26 مم (1 بوصة)

800 - 2800 شوط في الدقیقة
236×73×207 مم (9-4/1 بوصة × 2-8/7 بوصة × 8-8/1 بوصة)

2,4 كغ (5,3 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

4350FCT

منشار رجاج

األداة دون أداة تغییر النصلة 
(مع التحكم االلكتروني + قرص تغییر السرعة)

• تحكم الكتروني بالسرعة یسھم في الحفاظ على إعداد سرعة مستمرة فیما یخص مختلف القطع
موضوع العمل  

• 3 إعدادات مداریة مضافاً إلیھا االستقامة في القص
• یمكن ربط صفیحة غطاء بالستیكیة دون أداة

• اھتزاز منخفض ومستوى منخفض في الضجیج أیضا
• ضوء LED مدمج لسھولة تعقب خط القص

419

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصلة (رقم: B-10 وB-22 ،BR-13، 2 لكل منھا) ومفتاح ربط سداسي، 
وصفیحة الغطاء، وجھاز مانع للتناثر

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في كل دقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

720 وات
الخشب عند الدرجة 90: 135 مم (5- 16/5 بوصة)

الفوالذ عند الدرجة 90: 10 مم (8/3 بوصة)
26 مم (1 بوصة)

800 - 2800 شوط في الدقیقة
236×73×207 مم (9-4/1 بوصة × 2-8/7 بوصة × 8-8/1 بوصة)

2,4 كغ (5,3 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

4351FCT

منشار رجاج

نظام تغییر النصلة دون استخدام أداة (مع التحكم االلكتروني + قرص تغییر السرعة)
تحكم الكتروني بالسرعة یسھم في الحفاظ على إعدادات سرعة مستمرة فیما یخص مختلف القطع  •

موضوع العمل  
3 إعدادات مداریة مضافاً إلیھا االستقامة في القص.  •

ضوء LED مدمج لسھولة تعقب خط القص  •
مقبض مصمم بشكل مریح مع قبضة مصنوعة من المطاط، األمر الذي یوفر المزید من التحكم  •

والراحة في االستعمال.  
اھتزاز منخفض ومستوى منخفض في الضجیج أیضاً  •

419

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصلة (رقم: B-10 وB-22 ،BR-13، 2 لكل منھا) ومفتاح الربط السداسي، 
وصفیحة الغطاء، وجھاز مانع للتناثر

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في كل دقیقة (شوط في الدقیقة)

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

720 وات
الخشب: 135 مم (5- 16/5 بوصة)

الفوالذ: 10 مم (8/3 بوصة)
26 مم (1 بوصة)

800 - 2800 شوط في الدقیقة
271×73×187 مم (10-16/11 بوصة × 2-8/7 بوصة × 7-8/3 بوصة)

2,5 كغ (5,5 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

4329
منشار رجاج

نموذج معد لألعمال الخفیفة مع استطاعة مستمرة بقیاس 450 وات
• 3 إعدادات مداریة مضافاً إلیھا استقامة في القص

• لوحة إدخال معلومات للتحكم بالسرعة المتغیرة (500-3، 100 شوط في الدقیقة) تمكن المستخدم
من أن یجري المطابقة بین السرعة والتطبیق لتحقیق أداء القص األمثل مع مجموعة متنوعة من المواد.  

• منفذ للغبار من خالل جسم األداة، األمر الذي یوفر إدارة مثلى للغبار مع استخدام غطاء شفاف 
وتفریغ للغبار.  

• قص مائل عند الزاویة 45 درجة یمیناً أو یساراً وتوقف إیجابي عند الدرجة 90 ألداء قص راسخ

64

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار رجاج، ومفتاح الربط السداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في كل دقیقة (شوط في الدقیقة)

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

450 وات
الخشب عند الدرجة 0: 65 مم (2-16/9 بوصة)

الفوالذ عند الدرجة 90: 6 مم (4/1 بوصة)
18 مم (16/11 بوصة)

3100 - 500
224×77×197 مم (8-8/7 بوصة × 3 بوصة × 7-4/3 بوصة)

1,8 كغ (4 رطل)
2 متر (6,6 قدم) 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 313

JR3050T

منشار ترددي، مداري

منشار من الفئة المتوسطة یتمیز بصناعتھ وتوازنھ الجیدین
• فعالیة عالیة في القص من خالل المحرك القوي

• مانع الغبار التصمیم 1: یمنع الھواء الصادر من الداخل الغبار من التجمع حول المزلقة
• مانع الغبار التصمیم 2: حلقة وجوان عازل مطاطي لحمایة علبة التروس ضد الغبار

• نظام تغییر النصلة دون الحاجة إلى أدوات
• اضغط الزر األحمر لتعدیل وضعیات حذاء الفرامل

303

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصالت منشار ترددي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في كل دقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1010 وات
األنابیب: 130 مم (5-8/1 بوصة)

الخشب: 255 مم (10 بوصة)
28 مم (1-8/1 بوصة)

2800 - 0
452×97×170 مم (17-4/3 بوصة × 3-16/13 بوصة × 6-16/11 بوصة)

3,3 كغ (7,3 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

SJ401

منشار قطع حلزوني

قص مائل بما یصل إلى 45 درجة إلى الیسار و15 درجة إلى الیمین
• نظام تغییر النصلة دون الحاجة إلى أداة

• تعدیل سریع لشد النصلة بفضل رافعة شد النصلة
• قاعدة متینة من حدید الزھر لتحقیق الثبات والحد من االھتزاز عند القص

التجھیزات المعیاریة: نصالت منشار 6، ومفتاح ربط سداسي، وقضیب تغییر النصلة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في كل دقیقة 

الطول اإلجمالي
الوزن الصافي

50 وات
سماكة القص: 50 مم (2 بوصة)

العنق: 406 مم (16 بوصة)
18 مم (16/11 بوصة)

400 - 1600 شوط في الدقیقة
600 مم (23-8/5 بوصة)

14,1 كغ (31 رطل)

JR1000FT

منشار ترددي/ منشار رجاج في النسق

جسم صغیر وخفیف الوزن
• یمكن تركیب أي من نصالت المنشار الرجاج من الطراز B في ھذا المنشار

ً • الملحقات الخاصة بالصنفرة والبرادة متوافرة أیضا
• سرعة متغیرة من أجل الدقة في القص ضمن مجموعة متنوعة واسعة من المواد

• مزود بضوء LED إلنارة مكان العمل 

419

التجھیزات المعیاریة: رقم: B8 وB10 و-B30 (لكل واحد قطعة)، ومفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في كل دقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

340 وات
األنابیب: 25,4 مم (1 بوصة)

الخشب: 55 مم (2-16/3 بوصة)
14 مم (16/9 بوصة)

4800 - 0
345×65×96 مم (5-8/13 بوصة × 2-16/9 بوصة × 3-4/3 بوصة)

1,6 كغ (3,5 رطل) 

JR3060T
منشار ترددي، مداري

بنیة متینة مع القدرة على التشغیل لألعمال الثقیلة
• الحركة المداریة: یمكن االختیار ما بین 3 درجات من أجل زیادة سرعة القص في المواد السمیكة.

• محرك قوي من أجل األعمال الصعبة.
 JR3050T جمیع السمات األخرى مطابقة لنظیراتھا في منشار •

303

التجھیزات المعیاریة: مجموعة نصالت منشار ترددي (3 قطع)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

طول الشوط
عدد األشواط في كل دقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1250 وات
األنابیب: 130 مم (5-8/1 بوصة)

الخشب: 255 مم (10 بوصة)
32 مم (1-4/1 بوصة)

2800 - 0
485×99×181 مم (19-8/1 بوصة × 3-8/7 بوصة × 7-8/1 بوصة)

4,4 كغ (9,6 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

المواصفات:-



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 314

2107FK

منشار شریطي محمول

سعة كبیرة 3/4-4×3/4-4 بوصة مع توازن ممتاز لألداة
• جسر من إطار ألمنیوم وعلبة محرك، األمر الذي یزید من متانة اآللة

• ضوء فلورسنت مدمج من أجل رؤیة واضحة لخط الحبر حتى في األماكن المظلمة
• مفتاح لضوء الفلورسنت، وھو مفتاح مستقل عن المفتاح الرئیسي

• قرص مضبوط بشكل مسبق لضبط وتعدیل السرعة، األمر الذي یمكنك من الحصول على سرعة
قص مناسبة لكل مادة  

303

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار شریطي من الفوالذ الكربوني (18 سن في كل بوصة) 1 قطعة، 
ومفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

سرعة النصلة
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

710 وات
قطعة التشغیل الدائریة (القطر): (4- 4/3 بوصة) 

قطعة التشغیل المربعة 
(دون المنصة): 120×120 مم (4- 4/3 بوصة × 4- 4/3 بوصة)

60 متر (200 قدم) - 105 متر (350 قدم)/ دقیقة
508×188×256 مم

(20 بوصة × 7-8/3 بوصة × 10-8/1 بوصة)
6 كغ (13 رطل)

2,5 متر (8,2 قدم)

LB1200F

منشار شریطي

فعالیة عالیة
• ضوء مالئم لألماكن المظلمة

• نصلة منشار شریطي سھلة االستبدال من خالل لمس الذراع لمرة واحدة
• تتوفر مع ھذا المنشار علبة تجمیع الغبار

• سھل النقل بفضل الدوالیب

419

التجھیزات المعیاریة: نصالت المنشار الشریطي، سیاج بشق طولي، مسطرة زاویة، وقبضة تركب بالدفع، 
وفوھة 93، ومفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

سرعة النصلة 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

900 وات
سماكة القص المائل: 165 مم (6-2/1 بوصة)

العنق: 305 مم (12 بوصة)
مرتفع: (50 ھرتز) 800 (60 ھرتز) 1000 متر

((50 ھرتز) 2624 (60 ھرتز) 3280 قدم)/ دقیقة
منخفض: (50 ھرتز) 400 (60 ھرتز) 500 متر 
((50 ھرتز) 1312 (60 ھرتز) 1640 قدم)/ دقیقة

615×775×1600 مم
(24-4/1 بوصة × 30-2/1 بوصة × 63 بوصة)

81,2 كغ (179 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

JR3070CT
الحصول على انخفاض إضافي في االھتزاز 

من خالل تطبیق آلیة الوزن المقابل

JR3070CT
منشار ترددي، مداري

اھتزاز منخفض جداً وطاقة إضافیة
• شعور إضافي بالراحة من خالل استخدام ھذه اآللة المزودة بتقنیة مانعة لالھتزاز، وآلیة الوزن

المقابل التي تساعد على الحد من االھتزاز  
• منشار ترددي المتطور جداً من ماكیتا

• قرص مضبوط مسبقاً لضبط السرعة من أجل الوصول إلى سرعة مثالیة للشوط أثناء االستخدام

303

التجھیزات المعیاریة: نصلة منشار ترددي (3 قطع)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
السعة

مدة الشوط
عدد األشواط في الدقیقة (شوط / دقیقة)

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1510 وات
األنابیب: 130 مم (5- 8/1 بوصة)

الخشب: 255 مم (10 بوصة)
32 مم (1- 4/1 بوصة)

2800 - 0
485×99×181 مم (19-8/1 بوصة × 3-8/7 بوصة × 7-8/1 بوصة)

4,6 كغ (10 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

 AVT تقنیة منع االھتزاز

تقنیة منع االھتزاز



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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نظام تخفیف االھتزاز، فتحات في الجسم 
مقصوصة وموصلة باللیزر من أجل رفع 
مستوى سالسة القص وتخفیف الضجیج.

طالء الصفیحة بمادة PTFE (بولیتیترا- 
اورو ایثیلین) لتخفیف تشكل القار والحد 

من المقاومة.

سیؤدي تصمیم السن المدمج إلى زیادة كبیرة 
في المساحة المطلیة بالنحاس من الجسم حتى 
الرأس من أجل توفیر دعم أكبر ومتانة أعلى 

للرأس.

یتمتع الرأس الماسي متعدد البلورات بالحد 
األقصى من القساوة ومقاومة البلى. وبالتالي، 

تعتبر نصلة المنشار ذات الرأس الماسي متعدد 
البلورات الخیار األمثل ألداء أطول عمراً عند 

قص وتقطیع األلواح اإلسمنتیة.  

المصطلحات الفنیة

P.C.D Tipالرأس مثبتمطليشق اللیزر

نصلة منشار برأس كربید على شكل سن

M-FORCE
 ،V بطرف متناظر الشكل، لھ شكل الحرف

ومزود بـ: ATB و FTG أیضاً.

FTG
مستوى جید من االستقامة والمتانة، ومثالي 

للقص العمودي للخشب وقص صفائح 
المعدن.

ATB
ذات رؤوس مائلة بالتناوب لقطع الخشب 

واأللمنیوم

ATAF
 ATB ذات وجھ مائل زاوي مضافة إلى

جیدة للقص ضمن ألیاف الخشب.

ATAFR
بطرف مسطح مضافة إلى ATAF، مع 

تحسین مستوى استقامة القص.

االستقامة جیدة سطح قص جیدسطح قص جیدسرعة قص جیدةسرعة قص جیدة

سرعة وسالسة في القصسرعة قص جیدةعمر مدیدعمر مدیدعمر مدید

MTCG
سن صعب التآكل أو النقصان.

SMTCG
 ،MTCG زاویة حادة مضافًة إلى

وتحسین في مستوى أداء القص.

Hi-ATB
ATB مرتفع، أكثر حدة من

شكل طرف جدید ایفیكت، 
وأداء أطول مقارنة مع 
زمن تشغیل البطاریة.

TCG
قص مستقیم ومستوى أقل من اإلمالة 

لمركب من سن مستقیم وشبھ 
منحرف



التثقیب / التثقیب باالرتطام

نصالت منشار بریمیوم 

قاعدة رأس 
رفیعة فعالة 

تحد من مقاومة 
القص وتطیل 
عمر التشغیل

یتیح مستوى ممتازاً من 
التخلص من النثرات 

ویحد من مقاومة القص

قصاً واضحاً مع تخفیض 
مستوى الجھود المبذولة

جسم رأس منحوت 
بشكل فعال

زاویة علویة فعالة 
حادة للرأس توفر 

نصالت منشار برأس من كربید التنجستن من سلسلة ایفیكت 
صنعت خصیصاً للمناشیر التي دون سلك

زیادة عمر التشغیلزیادة سرعة القصزیادة عدد القصات في الشحنة الواحدة

　　



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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رقم القطعة

B-56166

B-56683

B-56655

B-09298

B-56677

B-09307

قطر النصلة 
مالئم للنماذج(مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة)

عدد
 األسنان

شكل 
السن

قطر الفتحة 
(قطرالتجویف) 

(مم)
سماكة الرأس قیاس الحلقة

(الشق) (مم)
الصفیحة 

(مم)

165

165

االستخدام 

20

20

–

–

–

–

–

48

48 5

5

8

8

1,85

2,01,4

3- 2,0

2,0

2,2

1,4

1,4

1,6

1,25ATB

ATB

TCG

TCG

TCG

خشب

خشب

كوریان 

ألمنیوم

MDF

165

165

20

20

56

60

1652048

–3- 2,41,7TCGألمنیوم 1652056

رقم القطعة قطر النصلة 
مالئم للنماذج(مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة)

عدد 
األسنان

شكل 
السن

قطر الفتحة 
(قطرالتجویف) 

(مم)
سماكة الرأس قیاس الحلقة

(الشق) (مم)
الصفیحة 

(مم)

165600DLS

600DLS

االستخدام  النوع

20–

–

64 10

5

1,9

1,81,2

1,4ATAF

TCG

خشب شق لیزري

ألمنیومشق لیزري

B-56487

1652060B-56530

القص بشكل نظیف  من أجل  الخشب واأللمنیوم على حد سواء، وھي مصممة خصیصاً  بالغرز. متوافرة لقص  التي تعمل  للمناشیر  النصالت مصممة بصفة خاصة 
وسلس. نصالت منشار بالغمس تترافق بتكنولوجیا مسجلة ببراءة اختراع لتخفیف االھتزاز. یتم تشغیل النصالت بمستوى اھتزاز أخف وبشكل سوي وبمستوى أقل من 

التأرجح وبسھولة أكبر للغرز في المادة مع بذل جھود أقل.

نصالت منشار قص بالغرز دون سلك ومع سلك

نصالت منشار میتري مركب دون سلك

رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

مالئم للنماذج
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

عدد 
األسنان

شكل 
السن

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)
قیاس الحلقة

سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

الصفیحة 
(مم)

85HS3010D

HS3010D

DHS680

االستخدام  النوع

15–

–

–

20 10 1,0

0,5

1,61840

خشب T.C.T (كربید التنجستن)

H.S.S (فوالذ عالي السرعة)

ATAF

ألمنیوم

خشب

792623-5

85

160

15

20

20792299-8

A-80612

نصالت منشار دائري دون سلك

SP6000 ،DSP601 ،DSP600

SP6000 ،DSP601 ،DSP600

SP6000 ،DSP601 ،DSP600

SP6000 ،DSP601 ،DSP600

SP6000 ،DSP601 ،DSP600

SP6000 ،DSP601 ،DSP600

رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة)

سرعة الدوران 
(دورة في الدقیقة) شكل السنعدد األسنان سماكة الرأس 

(الشق) (مم)
الصفیحة 

التطبیق(مم)

B-57364     MDF/خشب        ATAFR        23       9250 دورة في الدقیقة  56  1  1,45   20  160

B-63018     خشب        ATAFR        23       9250 دورة في الدقیقة  25  1  1,40  20  165

B-62022     خشب        ATAFR        23       8040 دورة في الدقیقة  24  1  1,45  20  185

B-64200     خشب        ATAFR        23       8040 دورة في الدقیقة            24          1  1,45  20  190

B-64624     خشب        ATAFR        18       5870 دورة في الدقیقة  45  1,65  2,15  30  260

B-67234     خشب        ATAFR        10       5870 دورة في الدقیقة  60  1,65  2,15  30  260

B-67240     خشب        ATAFR        10       5870 دورة في الدقیقة  80  1,65  2,15  30  260

B-67256     خشب        ATAFR        10       5000 دورة في الدقیقة  60  1,65  2,15  30  305

B-67262     خشب        ATAFR        10       5000 دورة في الدقیقة  80  1,65  2,15  30  305

B-67278     خشب        ATAFR        10       5000 دورة في الدقیقة  100  1,65  2,15  30  305

قطر الفتحة 
(تجویف 

النصلة) (مم)

جدیدنصلة منشار ایفیكات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التطبیق / االستخدام الموصى بھ
• القص العرضي والشق، الخشب، األعمال الخشبیة وأعمال النجارة، وصناعة الخزائن.

نصلة منشار دائري (المجموعة العادیة)

نصالت منشار دائري (المجموعة المتوسطة)

رقم القطعة
قطر النصلة 

مالئم للنماذج(مم)
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

عدد 
األسنان

شكل 
السن

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)

قیاس 
الحلقة

سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

165

185

185

185

195

235

235

235

5604R / SP6000

HS7010 ،5704RK ،5806B ،5800NB ،5007N

HS7010 ،5704RK ،5806B ،5800NB ،5007N

HS7010 ،5704RK ،5806B ،5800NB ،5007N

HS7010 ،5704RK ،5007N

N5900B

N5900B

N5900B

20

30

30

30

25,4

30

30

30

–

20 ،16

20 ،16

20 ،16

25

25

25,4 ،25

–

40

40

16

20

18

80 10

18

20

20

48

60

20

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,4

2,4

2,4

18

15

20

ATBالخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

ATB

ATB

ATB

ATB

ATB

ATB

ATB

D-03349

D-03919

D-03903

D-09634

D-16396

D-03931

D-09640

D-03925

التطبیق / االستخدام الموصى بھ
• القص العرضي والشق، الخشب، األعمال الخشبیة وأعمال النجارة، وصناعة الخزائن.

رقم القطعة
قطر النصلة 

مالئم للنماذج(مم)
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

عدد 
االستخدامشكل السناألسنان

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)

قیاس 
الحلقة

سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

185

165

160

270

165

235

235

190

415

180

335

20

2,0

2,0

20

20

10

42

–

–

–

–

–

–

2,0

2,8

3060 25

30

2,6

–

–––––

20

16

40

16

302560

25–20

2,3

2,3

2024 2,0 –

25

20

–2,660

30253,060

20

5-

15

23

25

20

15

20

20

20

B-02917 

A-02624

B-01579

 A-86044
(الرأس مدمج)

 A-86050
(الرأس مدمج)

A-89947

B-12865

A-87507

792118-8

7-792041

B-04248

HS7010 ،5007N / 5806B / 5800N / 5704RK

5604R
 (مالحظة: یمكن استخدامھ مع النموذج 

SP6000 ولكن ال نوصي بھا).

N5900B

N5900B

HS7010 ،5704RK

-

5402

-

5103N

FTG

ATB

ATB

ATB

ATAF

االستخدام

الخشب/ المعدن

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

نصلة منشار دائري متخصص للوحات البینیة (ساندویش)
التطبیق/ االستخدام الموصى بھ

• مالئم لقص اللوحات البینیة.
• مثالي لمقاولي األسطح ولوحات عزل الجدران.

جدید

جلخ رقائق ثالثي
یحول تصمیم سن جلخ الرقائق الثالثي المعدل دون 
التنجستین  قساوة  أن  كما  مبكر  بشكل  الرقائق  تناثر 

تزید من العمر التشغیلي لألداة.

الكتف المقاوم لالرتداد
یحول تصمیم السن دون رفع المادة بین األلواح 

المعدنیة الذي یسبب االرتداد. الفتحات اللیزریة
محفورة باللیزر ومعبأة 

باللحام للحد من االھتزاز 
وتخفیف مستوى ضجیج 

التشغیل

رقم القطعة قطر النصلة 
االستخداممالئم للنماذج(مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة)

عدد 
شكل السناألسنان

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)

قیاس 
الحلقة

سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

الصفیحة 
(مم)

20–42 0 1,751,4SMTCG اللوحة لبینیة مالئمة للنماذج165
B-63161(ساندویش)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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رقم القطعة
قطر 

النصلة 
(مم)

مالئم للنماذج
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

عدد 
األسنان

شكل 
السن

قطر الفتحة 
(قطرالتجویف)  

(مم)
قیاس الحلقة

سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

255

305

260

260

260

260

305

305

355

355

380

380

260

255

260

210

255

305

305

260

–

–

LF1000 ،LH1040 ،LS1018L ،LS1019L ،LS1016 ،LS1040

LF1000 ،LH1040 ،LS1018L ،LS1019L ،LS1016 ،LS1040

LF1000 ،LH1040 ،LS1018L ،LS1019L ،LS1016 ،LS1040

LF1000 ،LH1040 ،LS1018L ،LS1019L ،LS1016 ،LS1040

LF1000 ،LH1040 ،LS1018L ،LS1019L ،LS1016 ،LS1040

LF1000 ،LH1040 ،LS1018L ،LS1019L ،LS1016 ،LS1040

LF1000 ،LH1040 ،LS1018L ،LS1019L ،LS1016 ،LS1040

LF1000 ،LH1040 ،LS1018L ،LS1019L ،LS1016 ،LS1040

LS1219L ،LS1216 ،LS1214

LS1219L ،LS1216 ،LS1214

LS1219L ،LS1216 ،LS1214

LS1440

LS1440

–

LS1013 ،LH1040 ،LS1040 ،LF1000

LS1219L ،LS1216 ،LS1214

LS1219L ،LS1216 ،LS1214

LF1000 ،LH1040 ،LS1040

30

30

30

30

30

30

30

30

25

30

25

25

15,88

30

30

25

25

25,4

25,4

30

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15,88

15,88

15,88

15,88

15,88

15,88

15,88

15,88

–

–

–

–

–

15,88

15,88

–

–

یستخدم مع الحلقة 
رقم: 257060-5
یستخدم مع الحلقة 
رقم: 257060-5

25

32 2,35

2,3560

2,3

2,3

2,3

2,3

5

5

5

5

40

60

80

100

2,3580

2,3

3,0

3,0

2,6

3,0

2,3

2,3

5

20

5

5

10

10

5

100

60

80

50

100

60

70

–48 2,8

80 2,08

60 2,415

2,3560

2,3596

2,61560

 A-80961
(الرأس مدمج)

B-03589

B-03545

B-03486

B-03551

B-03567

B-03595

B-03604

A-02618

B-04282

A-05795

A-01943

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب

B-11019

B-04597

3-792200

0-792438 ATB

رقم القطعة
قطر النصلة 

مالئم للنماذج(مم)
زاویة الخطاف 

(درجة) 
عدد 

شكل السناألسنان
قطر الفتحة 

(قطرالتجویف) 
(مم)

قیاس الحلقة
سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

210

260

255

2702 (غیر مناسب لـ 2703/2704)

2704 ،2703

2704 ،2703

30

30

25,4

25,4

–

–

1,92518

24 2,320

24 2,320

A-81767
(الرأس مدمج)

B-04999

B-05000 ATB

ATAF

ATAF

ATB

B-01591

B-02808

B-02814

B-01563

– 315271230–40 2,89JM27170005

نصلة منشار منضدة

نصلة منشار شطب زاوي (میتري) مركب ممزلق

الخشب

الخشب

الخشب

الخشب



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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نصلة مصنعة خصیصاً لإلنشاءات

نصلة القوة ”M“ (تصمیم متطور للسن)

رقم القطعة قطر النصلة 
مالئم للنماذج(مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة)

سماكة اللوح 
عدد (مم)

قطعة/ العبوةاألسنان
قطر الفتحة 

(قطر التجویف) 
(مم)

سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

1

رأس مدمج للخشب مع المسامیر (لإلنشاءات)
• مدمج یمكن لھا بسھولة القص من خالل الخشب وھو مع المسامیر والبراغي

• تتمتع بحد أقصى من القساوة والصالبة
• تتمیز بعمر تشغیلي أطول وإنتاجیة أكبر

B-27274 2353016 20 1,6 2,6 N5900B

رقم القطعة قطر النصلة 
مالئم للنماذج(مم)

زاویة الخطاف 
شكل السنعدد األسنان(درجة)

قطر الفتحة
(قطر التجویف) 

(مم)
قیاس الحلقة

سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

185

235

185

235

30

30

30

30

20 ،16

20 ،16

16

40

24

20

15

15

15

15

2,0

2,3

2,0

2,3

M - القوة

M - القوة

M - القوة

M - القوة

A-89648

B-04123

A-89654
B-04117

التطبیق/ االستخدام الموصى بھ
الخشب، والمواد غیر الحدیدیة، والبالستیك، واأللمنیوم، ومواد العزل وغیرھا.

• سطح قص أعلى على الرغم من تخفیف عدد األسنان.
• مثالیة للقص المستقیم.

• تدوم أطول
.M نوع األسنان: نصالت القوة •

یؤدي وجھ السن المشطوف إلى زیادة 
حدة األطراف من أجل زیادة سرعة 

القص

تدوم أطولأسرع أنظف
یؤدي ازدیاد مساحة التشغیل مع زیادة عدد 

رؤوس القص إلى إطالة العمر التشغیلي للنصلة 
بمقدار ضعفین

24 سن على شكل الحرف M مع 
رأسین للقص، األمر الذي یسھم في 
أداء مساٍو ألداء نصلة ذات 48 سن

تصمیم متطور جداً للسن یشّكل عالمة فارقة جدیدة ضمن عالم تكنولوجیا نصالت المناشیر.
یتمیز وجھ السن المشطوف بشكل مزدوج بحواف قص أكثر حدة ومن خالل شكل الحرف ”M“ یصبح التشغیل كما لو أنھ قد تمت مضاعفة 

عدد األسنان في النصلة.
تزید من مساحة منطقة التشغیل وأسطح القص، األمر الذي یؤدي إلى زیادة العمر التشغیلي لنصلة القوة ”M“ بمقدار ضعفي النصالت العادیة.

یسھم الشق الضیق والصفیحة في التقلیل من االحتكاك، األمر الذي یسمح بتخفیف ضغط التلقیم وحمایة محرك المنشار.

HS7010 ،5800NB ،5806B ،5007N

HS7010 ،5800NB ،5806B ،5007N

N5900B

N5900B

25 / 15,88
25 / 15,88

• قص سریع/ تشطیب دقیق وجمیل
• شق نحیل للحد من الھدر ولتخفیض ضغط التلقیم.

• التطبیق: القص العرضي والشق، لألعمال الخشبیة وأعمال النجارة وصناعة الخزائن.

رقم القطعة
قطر النصلة 

مالئم للنماذج(مم)
زاویة الخطاف 

شكل السنعدد األسنان(درجة)
قطر الفتحة

(قطر التجویف) 
(مم)

قیاس الحلقة
سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

160

185

20

20

-
-

40

40

18

18

1,6

1,6

ATAF

-A-80628

A-80612 DHS780 ،DSS610

HS7010 ،5800NB ،5806B ،5007N

شق نحیل



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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(MDF) مصنوعة خصیصاً لقص ألواح األلیاف الخشبیة متوسط الكثافة

رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

زاویة 
الخطاف 
(درجة)

عدد 
األسنان

شكل 
النوع السن

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)
سماكة الرأس قیاس الحلقة

(الشق) (مم)

185

235

TCGA

A

B

B

TCG

TCG

TCG 305

254

• مصنوعة خصیصاً لتالئم قص ألواح
النوع أ: مناسب للمناشیر الدائریة

النوع ب: مناسب للمناشیر المركبة المزلقة / المنشار المیتري 

D-17902 30

30

30

30

60 12

12

10

10

80

100

120

2,4 20 ,16

25

15,88

15,88

2,8

3,2

3,2

D-17918

D-19071

D-19087

النصالت المصنوعة خصیصاً لأللمنیوم

نصلة یونیفیرسال لقص األلمنیوم

رقم القطعة مالئم للنماذج
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

عدد 
شكل السناألسنان

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)
سماكة الرأس قیاس الحلقة

(الشق) (مم)

LS1214, LS1216

LS1214, LS1216

LS1440

3053015,882,35-80B-04173
3053015,882,35-100B-04189

2603015,882,35-100B-04167

2603015,882,35-80B-04151

355B-12522

LS1040, LS1016, LS1018L, LS1013, LH1040, LF1000

LS1040, LS1016, LS1018L, LS1013, LH1040, LF1000

303,05-120 25

-

-

-
-
-

رقم القطعة مالئم للنماذج
زاویة 

الخطاف 
(درجة)

عدد 
األسنان

شكل 
السن

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)
قیاس الحلقة

سماكة الرأس 
(الشق) (مم)

2855-

2105- -

LS1040, LS1016, LS1018L, LS1013, LH1040, LF1000

-

-A-02668

A-02646 54

80

2,8

3,2 25

25 30

30

تعدیل وضبط عمق نصلة المنشارتعدیل وضبط عمق نصلة المنشار

یتم استخدام رأس قص واحد فقط في وضعیة ”التشریح“ 
األمر الذي یدفع السن إلى القص عند زاویة مقدارھا 

60 درجة 

یعتبر تعدیل عمق نصلة المنشار أمراً حساساً لألداء الجید وسالمة المشغل، أي تخفیف خطر إصابة أطراف المشغل عند اإلمساك بالقطعة موضوع العمل 
على سبیل المثال. فكلما كانت الزاویة أقل ازداد القص سالسة وسرعة

@ 60 درجة@ 30 درجة

قطر النصلة 
(مم)

قطر النصلة 
(مم)

األمر  ”الرقاقة“،  وضعیة  في  للقص  طرفین  استخدام  یتم 
الذي یسمح للسن بالقص عند زاویة قدرھا 30 درجة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التطبیق/ االستخدام الموصى بھ: ألعمال الشق والقص العرضي، ولھذه النصلة عدد أسنان أقل من نصلة القص المتصالب، 
األمر الذي یزید من سرعة القص.

نصلة منشار مركبة (فوالذ عالي السرعة)

رقم القطعة
قطر النصلة 

(مم)

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)

سماكة الرأس (الشق) 
عدد األسنان(مم)

11020792010-8

18020792031-0

18520 792495-8

25525792423-3

26025

50 0,9

1,2

1,25

1,25

1,45

80

رقم القطعة
قطر النصلة 

(مم)

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)

سماكة الرأس (الشق) 
عدد األسنان(مم)

152201,250

50

52

52792083-1

رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)
سماكة الرأس (الشق) 

النوععدد األسنان(مم)

نصلة منشار القص المتصالب (فوالذ عالي السرعة)
التطبیق/ االستخدام الموصى بھ: من أجل زیادة مستوى سالسة التشغیل ورفع شدة القص الخشب، وھي توفر قصاً أكثر سالسة مقارنًة بالنصلة المركبة. 

النوع أ: منشار شطف زاوي للخشب.

16020792021-3 1,0

_

_

_

_

_

_

100

11020

25

25

260

355

792012-4

25515,88 792640-5

25 415

60

50

25525

-

-

-

-

-

-

A792077-6 100

80

70

792115-4 100

792084-9

792699-2

نصلة المنشار المتموجة
التطبیق/ االستخدام الموصى بھ: لقص األلمنیوم أو النحاس أو غیرھا من المعادن الناعمة بسماكة قدرھا 6 مم فما دون.

792019-0

نصلة منشار للشطر والشق الطولي

4152570 -792114-6

التطبیق/ االستخدام الموصى بھ: لزیادة سرعة القص في األجسام الحبیبیة.
تماثل في الشكل أسنان النصلة المركبة، ولكنھا أكبر حجماً من أجل توفیر وضوح أكبر للشرائح وتخفیض مواد التثبیت. 

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)
رقم القطعة

قطر النصلة 
(مم)

سماكة الرأس (الشق) 
عدد األسنان(مم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)

سماكة الرأس 
(الشق) 

(مم)
عدد األسنان

(H.S.S.) نصلة منشار مركب سن إزمیل فوالذ عالي السرعة

203

235

255

260

335

380

380

415

25

25

15,88

25

25

25

25

25

1,65

2,1

1,85

1,65

792066-1
792070-0

792317-2

792087-3

792099-6

792109-9

792263-9

792116-2

1,4

1,6

1,5

1,35

التطبیق/ االستخدام الموصى بھ لعمل الشق والقص العرضي، وغالباً ما یتم استخدامھا ألعمال النجارة بصفة عامة.

32

30

36

رقم القطعة قطر النصلة 
(مم)

قطر الفتحة 
(قطر التجویف) 

(مم)

سماكة الرأس 
(الشق) 

(مم)
قطعة/ رزمة

الحلقة

25

25,4

3015,88

15,88

15,88

4,0

3,0

4,01

1

10

36

40

46

46

50

(ألجل 8/5 بوصة = 15,88 مم محور الدوران)

257022-3

257060-5

A-87270
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نوع أسنان نصلة المنشار الرجاج

أسنان متموجة ومفرزة أسنان جانبیة ومفرزة

أسنان مجلوخة ومدببة أسنان مجلوخة وجانبیة
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 صناعة األسنان
أسنان مفرزة 

• نوع صناعة منخفض التكالیف 
• للقص العام

• طریة على المواد القاسیة
• عمر مدید للنصلة

أسنان مجلوخة 

 طریقة اإلنتاج

المجلوخ: جسم النصلة المدبب إلى الخلف (مخروطي)

ً الوضعیة المتموجة: یأخذ صف األسنان شكالً متموجا

المجلوخالوضعیة الجابیة الوضعیة المتموجة

• نوع صناعة مرتفع التكالیف
• حادة جداً

• قص دقیق ونظیف
• طریة على المواد متوسطة القساوة

مادة نصلة المنشار الرجاج

• الفوالذ عالي الكربون (HCS): لقص المواد األكثر طراوة مثل الخشب أو البالستیك.
• الفوالذ عالي السرعة (HSS): لقص المواد األكثر قساوة مثل المعادن.

• ثنائي المعدن، قاعدة من الفوالذ عالي الكربون HCS وأسنان من الفوالذ عالي السرعة HSS (BiM): لقص المواد الطریة والمواد القاسیة مثل 
  الخشب والمعدن والبالستیك. 

• كربید التنجستن (TC): لقص البالستیك المقوى بألیاف الزجاج، وألواح األلیاف أو ألواح الجبس المجمعة باإلسمنت. 

الیمین.  وإلى  الیسار  إلى  متناوب  بشكل  ینحني  مفرد  سن  كل  الجانبیة:  الوضعیة 
مثال على وضعیة الرافدة المائلة: یمین، یسار، مستقیم وغیر ذلك.

معظم نصالت المنشار الرجاج مصنوعة باستخدام فوالذ یاباني من أعلى مستویات الجودة وھي متوافرة بحیث تشمل طیفاً واسعاً جداً من التطبیقات في 
الخشب والمعدن.



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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A-85824 5

5 9

9

62

60 50-4

50-3

4327M ،432M ،4300BA/BV :للنموذج

خشب/ أساسي

نصلة منشار رجاج من نوع ماكیتا لقص الخشب

A-85868

A-85830

رقمالشكل

س (مم)
الخشب المعاك

البالستیك (مم)

األلمنیوم (مم)

الفوالذ (مم)

الفوالذ المعتدل (مم)

3

16

50-350-36095

5 9 60 50-3 50-3

لقص الخشب والبالستیك بصفة عامة

للقص المتدرج للخشب والبالستیك

خشب/ تشطیب
A-85927

A-85818

50-450-46095

5

13

60 50-4 50-4

خشب/ سریع

850-450-4608
5

2
للقص السریع للخشب والبالستیك

A-85911

792267-1

10S

9

10

BR-3 للقص الخالي من البرادة في الخشب
والذي ال یتطلب الصنفرة

ألعمال التشطیب السریع في الخشب والبالستیك

ألعمال التشطیب السریع في الخشب 
المعاكس بصفة خاصة

للقص الخالي من البرادة في الخشب 
والذي ال یتطلب الصنفرة

A-85933

A-85874 5

5 14

14

62

63 50-250-2

50-3

A-85852 5

9

60 50-3

50-3

50-3

4

2

17A-85846

خشب قاس/ قشرة دیكور

تشطیب لقشرة الدیكور

لقشرة الدیكور6-2

6-3
للخشب القاسي، وصفائح الفوالذ المعتدل 

الثخینة والبالستیك القاسي

6-2

6-2

6-3

مثالیة للقص المتدرج لقشرة الدیكور6-2

A-85880 5

5 16

60

60 50-250-2

50-312 50-3 41

42A-85896

للبالستیك القاسي وتشطیب قشرة الدیكور
(لألسنان القص الموجھة نحو األسفل دون برادة)

لقشرة الدیكور

4327M ،4326M ،4300BA/BV :للنماذج التالیة

نصلة منشار رجاج نوع ماكیتا للمعدن

المعدن/ البالستیك

A-85802 5

5

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ 
عالي 
السرعة
الفوالذ 
عالي 
السرعة
الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة
الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة
الفوالذ 
عالي 
السرعة

24

60

42 50-2

24 6-13-13-0.53-1 1

5A-85905

للفوالذ المعتدل، والفوالذ الصلب
كما تستخدم للبالستیك المسنن والقاسي

للفوالذ المعتدل

ص/ التطبیق
الخوا

الطول العامل (مم)

المادة
عدد األسنان في البوصة 

ص
نوع الق

العدد في كل عبوة

رقم القطعة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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5

5 14

12

50

45

نصلة منشار رجاج من النوع B (نصلة شاملة) للخشب
رقمالشكل

س (مم)
الخشب المعاك

البالستیك (مم)

األلمنیوم (مم)

الفوالذ الصلب (مم)

الفوالذ المعتدل (مم)

ص/ التطبیق
الخوا

الطول العامل (مم)

المادة
عدد األسنان في البوصة 

ص
نوع الق

العدد في كل عبوة

رقم القطعة

خشب/ أساسي

7085

5

18

50

B-14

B-13

B-15

B-18

JR1000FT ،4351FCT ،4350CT/FCT ،4329 ،4327 ،4326 ،JR105D ،DJR185 ،JV183D ،JV103D ،JV102D ،JV101D ،JV100D ،DJV180 :للنماذج التالیة •
• تالئم المناشیر الرجاجة من نوع ماكیتا ومعظم المناشیر الرجاجة الرائجة.

مثالیة لقص المواد قلیلة السماكة

مثالیة لقص المواد قلیلة السماكة

مثالیة للقص المتدرج للخشب والبالستیك

لقص الخشب والبالستیك بصفة عامة

35-2

35-3

35-2

35-2

35-3

35-2

65-465-4

5

5 16

9

65

63

خشب قاس/ قشرة دیكور

تشطیب لقشرة الدیكور

7595

5

12

70

B-19

B-28

50-3

50-2

50-3

50-2

5

5

5 8

6

100

70

75

خشب/ سریع

7085

5

6

6

50 للقص السریع للخشب والبالستیك

مثالیة للقص السریع للمواد السمیكة

مثالیة للقص المتدرج للخشب والبالستیك 
(القص السریع)

للقص السریع للخشب والبالستیك 58

B-16

B-17

L-2

B-8

65-4

65-5

60-5

90-5

65-4

65-4

65-5

60-5

90-5

مثالیة للقص السریع للخشب والبالستیك، 65-4
زاویة الخطاف 2 درجة

5

5

5

5

5

5

خشب/ تشطیب

5

5

ألعمال التشطیب السریع في الخشب 
والبالستیك 

8

9

13

9

6

16

6

75

75

65

75

75

42

100

59

B-10

B-10S

B-11

B-12

B-29

L-1

65-4

65-3

50-3

60-3

65-5

35-2

90-5

65-4

65-3

60-3

65-5

35-2

90-5

9 64 BR-1365-5

ألعمال التشطیب السریع في الخشب 
والبالستیك

ألعمال التشطیب السریع في الخشب 
المعاكس بصفة خاصة

للقص الخالي من البرادة في الخشب 
والذي ال یتطلب الصنفرة

ألعمال التشطیب السریع في الخشب 
والبالستیك

ألعمال التشطیب السریع في الخشب 
والبالستیك

مثالي للقص المتدرج للخشب والبالستیك 
(التشطیب)

للقص الخالي من البرادة في الخشب 
والذي ال یتطلب الصنفرة

A-85662

A-85678

A-85709

A-85656

A-85715

A-85771

A-80391

A-85765

A-86577

A-85684

A-85690

A-86309

A-85232

A-86583

A-85628

792691-8

A-85634

A-85640

A-80400

A-86290

A-85793

6-3

10-3

B-25

B-26

60-3

60-3

6-3

10-3

للخشب القاسي، وصفائح الفوالذ المعتدل 
الثخینة والبالستیك القاسي

للقص المتدرج في الخشب القاسي 
والبالستیك القاسي

للبالستیك القاسي وتشطیب قشرة الدیكور 
(وأسنان القص باتجاه األسفل الخالیة من البرادة)

لقشرة الدیكور
الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون

الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون

الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون

الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون
الفوالذ 
عالي 
الكربون

الفوالذ 
عالي 
الكربون



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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نصلة المنشار الرجاج من النوع B للفوالذ الصلب

الرقمالشكل

س (مم)
الخشب المعاك

البالستیك (مم)

األلمنیوم (مم)

الفوالذ الصلب (مم)

الفوالذ المعتدل (مم)

ص/ التطبیق
الخوا

الطول العامل (مم)

المادة

عدد األسنان في البوصة الواحدة

ص
نوع الق

العدد في كل عبوة

رقم القطعة

12HM1 2,5-15-150

• مصممة خصیصاً ومقساة بكربید التنجستن من أجل قص الفوالذ الصلب.
• تتمتع عمر تشغیلي أطول مقارنًة بنصالت المناشیر الرجاجة المعیاریة      • تتمتع بالقدرة على القص بقیاس 3 م في 1,5 مم من الفوالذ الصلب. 

P-05929للفوالذ الصلب

5

5

5

14

24

24

50

50

50

نصلة المنشار الرجاج النوع B للمعدن

6524
الفوالذ 
عالي 
السرعة
الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة

5

5

32

50

للفوالذ المعتدل

لقشرة الدیكور

للفوالذ المعتدل، والفوالذ الصلب
للبالستیك القاسي أیضاً

للفوالذ ال قلیل السماكة والفوالذ الصلب

للقص التدریجي في الفوالذ المعتدل

6-1.5

3-1

6-2

2-1

3-1

A-86561

A-85737

A-85743

A-85759

A-85787

51

B-22

B-23

B-24

B-27

35-3

6-1.5

6-1

35-3

3-1

6-1

3-1

3-1

2-0.5

3-1

3-1

3-1

6-2

2-0,5

3-1

البالستیك

نصلة المنشار الرجاج من النوع B المالئمة لالستخدام الشامل (متخصصة)

75125 10-1 60-3

80-6

80-6

135-5135-5

A-85721 B-21

B-K
مثالي لقص الورق والفلین والمطاط والجلد 

.

مثالي لقص المواد السمیكة.

الزجاجیة  األلیاف  لقص  مالي 
والبالستیك المقوى وغیر ذلك.

الزجاجیة  األلیاف  لقص  مثالي 
والبالستیك المقوى وغیر ذلك.

والبالستیك  البالستیك  تشطیب  ألعمال 
القاسي واأللمنیوم.

المطاط

755A-80416

L-10

المادة السمیكة

1505 6A-86315

ألیاف الزجاج

75

105

HM

HM

3

3

6

6

P-38766

P-38772

الرقمالشكل

الخشب المعاكس (مم)

البالستیك (مم)

األلمنیوم (مم)

الفوالذ الصلب (مم)

الفوالذ المعتدل (مم)

ص/ التطبیق
الخوا

الطول العامل (مم)

المادة

عدد األسنان في البوصة الواحدة

ص
نوع الق

العدد في كل عبوة

رقم القطعة

الرقمالشكل

الخشب المعاكس (مم)

البالستیك (مم)

األلمنیوم (مم)

الفوالذ الصلب (مم)

الفوالذ المعتدل (مم)

ص/ التطبیق
الخوا

الطول العامل (مم)

المادة

عدد األسنان في البوصة الواحدة

ص
نوع الق

العدد في كل عبوة

رقم القطعة

الفوالذ 
عالي 
السرعة

الفوالذ 
عالي 

الكربون 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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نصلة المنشار الرجاج من النوع B الشاملة والمالئمة لجمیع النماذج- سوبر اكسبریس

الصنفرة والبرد لشكل المنشار الرجاج

D نصالت المنشار الرجاج (المجال المعیاري)- السلسلة

ھذه النصالت تعمل على مبدأ التركیب المماثل لحربة البندقیة ویمكن أن یتم استخدامھا مع معظم نماذج المناشیر الرجاجة.
JR1000FT ،4351FCT ،4350CT/FCT ،4329 ،4327 ،4326 ،JR105D ،DJR185 ،JV183D ،JV103D ،JV102D ،JV101D ،JV100D ،DJV180 :تستخدم مع النماذج التالیة •

ھذه النصالت تعمل على مبدأ التركیب المماثل لحربة البندقیة ویمكن أن یتم استخدامھا مع معظم نماذج المناشیر الرجاجة.
4351FCT ،JR1000FT ،4350CT/FCT ،4329 ،4327 ،4326 ،JR105D ،DJR185 ،JV183D ،JV103D ،JV102D ،JV101D ،JV100D ،DJV180 :تستخدم مع النماذج التالیة •

تصنیف نصالت المنشار الرجاج

الرقمالنوع
التطبیق

رقم القطعة

الرزمة

5 نصالت منشار رجاج مختلفة في علبة واحدة مفردة.

5 نصالت منشار رجاج مختلفة في علبة واحدة مفردة.

3 نصالت منشار رجاج مختلفة في علبة واحدة مفردة.

100 قطعة في صندوق واحد مفرد.

B-06292

A-86898

A-86882 10S No.8 No.3 No.2 No.1

B-50

B-10S

B-51

B-13B-16B-22B-23

B-52

الخشب

-

-

-

BR-13B-07777

5

5

الفوالذ عالي 
السرعة

الرقمالشكل

الخشب المعاكس (مم)

البالستیك (مم)

األلمنیوم (مم)

الفوالذ الصلب (مم)

الفوالذ المعتدل (مم)

ص/ التطبیق
الخوا

الطول العامل (مم)

المادة
عدد األسنان في البوصة

ص
نوع الق

العدد في كل عبوة 

رقم القطعة

الفوالذ عالي 
الكربون

الفوالذ عالي 
الكربون

الفوالذ عالي 
الكربون

5

5

9

6

8

21 51

74

74

50

النصالت مزودة بساق على شكل حرف T وھي مناسبة لالستخدام مع أي جھاز منشار رجاج، سواء أكان من نوع ماكیتا أم أي نوع آخر، 
.T بحیث یكون لھ وصلة ساق على شكل حرف

(B-16 یعادل) الخشب/ سریع

(B-22 یعادل) المعدن/ البالستیك

(B-10 یعادل) الخشب/ تشطیب

(B-13 یعادل) الخشب/ البالستیك

3-1

50-4

50-4

50-4

D-34877

D-34883

D-34908

D-44214

الشكل
عدد القطع 
في العبوة

الطول 
اإلجمالي 

(مم)

الطول
العامل 

(مم)

الخواص/ االستخدام 
الموصى بھ التطبیق (مم)

153

153

–

153

–95x22

60

60

90

95x22

المعدن

المعدن

الخشب

الخشب

رقم القطعة

A-40967

A-40945

A-40951

A-40973

B-04983

B-04977

3

3

10

10

1 مھایئ صنفرة 
(یستخدم مع ورق الزجاج أو ورق الصنفرة) الخشب

مبرد (من النوع المدور)

مبرد (من النوع المستوي)

ورق صنفرة رقم 60 
(یستخدم مع مھایئ الصنفرة)

ورق صنفرة رقم: 120 
(یستخدم مع مھایئ الصنفرة)

775

5

5

77

77

دقیق  تشطیب  مع  الخشب  في  السریع  للقص 
وجمیل

عن   %30 بنسبة  تزید  بسرعة  للمعدن 
نصالتنا الحالیة

35-35-3

B-06460

B-06476

B-06482

B-50

B-51

B-52

50-550-5---

50-5 50-5

3-18-1

8-3

51-B

52-B

50-B

للمواد المركبة مثل ألواح الساندویش.

-8,5
10,6

-9,8
18,1

-5,5
9,8

الرقمالشكل

الخشب المعاكس (مم)

البالستیك (مم)

األلمنیوم (مم)

الفوالذ الصلب (مم)

الفوالذ المعتدل (مم)

الخواص/ التطبیق

الطول العامل (مم)
المادة

عدد األسنان في البوصة

نوع القص

العدد في كل عبوة 

رقم القطعة

الفوالذ عالي 
الكربون

الفوالذ عالي 
السرعة

الفوالذ عالي 
السرعة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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نصلة المنشار الترددي للمعدن

التطبیقالنوع رقم

رقم القطعة
مادة األسنان

للصفائح الفوالذیة بسماكة 1,5 مم - 3,0 مم
ألنابیب الحدید بقطر 50 مم فما دون

للصفائح الفوالذیة، أو األلمنیوم بسماكة 3,0 مم - 5,0 مم
ألنابیب الحدید بقطر 90 مم فما دون

للصفائح الفوالذیة بسماكة 1,5 مم - 3,0 مم
ألنابیب الحدید بقطر 50 مم فما دون

125 24 No.21

No.22

No.24

5

5

5

3-792146

181651-792147

241657-792149

نصلة منشار ترددي للخشب/ المعدن (لألعمال الثقیلة) (عمر تشغیلي طویل)

التطبیقالنوع

سماكة النصلة (مم)

رقم القطعة
مادة األسنان

الخشب مع المسامیر/ المعدن، وألواح الخشب المضغوط (بسماكة 
10 - 100 مم)، والبالستیك/ ألیاف الزجاج والبالستیك المقوى 

(10 - 100 مم) والمنصات الخشبیة النقالة
الخشب مع المسامیر/ المعدن، وألواح الخشب المضغوط (بسماكة 
10 - 175 مم)، والبالستیك/ ألیاف الزجاج والبالستیك المقوى 

(10 - 175 مم) والمنصات الخشبیة النقالة
الخشب مع المسامیر/ المعدن، وألواح الخشب المضغوط (بسماكة 
10 - 250 مم)، والبالستیك/ ألیاف الزجاج والبالستیك المقوى 

(10 - 250 مم) والمنصات الخشبیة النقالة

1,25

1,25

1,25

كربید 
HM /التنجستن

كربید 
HM /التنجستن

152 8-6

8-6

8-6

1

1

1

B-49834

228B-49840

305B-49856

نصلة منشار ترددي للخشب

165
الفوالذ عالي 

الكربون

الفوالذ عالي 
الكربون

الفوالذ عالي 
الكربون

9 No.23

No.3020

No.3023

5

5

5

10150

10250

التطبیقالنوع 

الطول اإلجمالي (مم)

عدد األسنان في البوصة

الطول اإلجمالي (مم)

عدد األسنان في البوصة
رقم

رقم القطعة

العدد في كل عبوة

مادة األسنان

للخشب 5 مم - 90 مم

للخشب السمیك 5 مم - 190 مم

9-792148

A-02319للخشب 5 مم - 90 مم

B-00767

150 65

5

5

4150

6300

ألعمال التشطیب السریع في الخشب
100 - 90 مم

للقص السریع والقاسي في الخشب السمیك:
20 مم - 90 مم

لألعمال الثقیلة في الخشب السمیك
10 مم - 250 مم

9-792707

A-02303

No.23B

No.3019

No.3030B-03030

الخشب / أساسي

الخشب/ سریع

العدد في كل عبوة

الطول اإلجمالي (مم)

عدد األسنان في البوصة

العدد في كل عبوة

الفوالذ عالي 
الكربون

الفوالذ عالي 
الكربون

الفوالذ عالي 
الكربون

الفوالذ عالي 
السرعة

الفوالذ عالي 
السرعة

الفوالذ عالي 
السرعة

كربید 
HM /التنجستن



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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نصلة المنشار الترددي لمادة العزل

نصلة المنشار الترددي للمعدن الثنائي

نصلة المنشار الترددي ذات السرعة الخارقة

مادة العزل، الصوف الزجاجي، الصوف 
الصخري (10 - 175 مم)

نصلة المنشار الترددي المصممة خصیصاً على شكل سكین بحیث تكون مالئمة لقص مواد العزل مثل الیوریثان أو الصوف الزجاجي.

مادة العزل، الصوف الزجاجي، الصوف 
الصخري (10 - 250 مم)

مادة العزل، الصوف الزجاجي، الصوف 
الصخري (10 - 300 مم)

2252

2

1

B-52118

300B-52124

400B-52130

التطبیقالنوع

الطول اإلجمالي (مم)

عدد األسنان في البوصة الواحدة
رقم

رقم القطعة

العدد في كل عبوة

مادة األسنان

No.21

No.22

No.24

5

5

5

B-05038

B-05044

B-05153

للقص في المعدن السمیك المعدن الثنائي300 103P-46981

18-7152

11-6152

10-6203

القص السریع للمعدن 
(الحدید/ الفوالذ: 1.5 - 8 مم، البالستیك 5 - 77 مم)

القص السریع في المعادن األخرى، غیر الحدید، واأللمنیوم، 
والبالستیك، والخشب مع المسامیر والفوالذ (الحدید/ الفوالذ:

5 - 8 مم، البالستیك: 5 - 77 مم، الخشب: 5 - 77 مم)

للقص السریع في الخشب

(1) عرض النصالت
      تم تصمیم النصلة بعرض أكبر نسبیاً لزیادة الثباتیة أناء القص (400 مم)

(2) شكل الجزء العلوي من النصلة.
     تم جلخ الجزء العلوي من النصلة أیضاً لتنفیذ  

     القص بالغمس من خالل إقحام النصلة في المادة

(3) النصلة ذات شكل السكین.
      تختلف أسنان النصلة عن نصلة المنشار الترددي العادیة، فقد تم جلخ 

      كال طرفیھا المسننین

التطبیقالنوع

الطول اإلجمالي (مم)

عدد األسنان في البوصة الواحدة
رقم

رقم القطعة

العدد في كل عبوة

مادة األسنان

التطبیقالنوع

الطول اإلجمالي (مم)

عدد األسنان في البوصة الواحدة
رقم

رقم القطعة

العدد في كل عبوة

مادة األسنان

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون 

الفوالذ عالي 
الكربون

المعدن الثنائي

المعدن الثنائي



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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نصلة المنشار التدرجي

SJ401(SJ)351011-000 (نصلة المنشار التدرجي) 1

رقم القطعة قطعة/ رزمة للنموذج

نصالت منشار الحزمةنصالت منشار الحزمة

نصالت منشار الحزمة المحمولةنصالت منشار الحزمة المحمولة

رقم القطعة السماكةنوع النصلة
العرض × الطول 

(مم)
عدد األسنان 
في البوصة 

عدد القطع 
في العبوة التطبیق

الخشب/ شامل الفوالذ العالي الكربون

الفوالذ العالي الكربون

الفوالذ العالي الكربون

الفوالذ العالي الكربون

43 0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

4 16×2240 مم 

6×2240 مم 

16×2240 مم 

13×2240 مم 

6

14

الخشب/ القص العرضي
الخشب/ النحت

المعادن غیر الحدید

B-16673

B-16667
B-16689

B-16695

LB1200F :للنموذج

رقم القطعة سماكة قطعة نوع النصلة
العمل

السماكة 
(مم)

العرض × الطول 
(مم)

عدد القطع 
في العبوة التطبیق

792560-3

792567-9

792559-8

792556-4

792558-0

792557-2

البالستیك والمعادن غیر الحدید.
الفوالذ المعتدل، والفوالذ الزھر، والحدید 

الزھر.

البالستیك والمعادن من غیر الحدید.
الفوالذ المعتدل والفوالذ الزھر والحدید 

الزھر.
الفوالذ الصلب والفوالذ غیر المشوب.

14

الشب6 -

18

18

24

24

14

الفوالذ الكربوني

الفوالذ الكربوني

الفوالذ الكربوني

الفوالذ الكربوني

المعدن الثنائي

المعدن الثنائي

المعدن الثنائي

فوق 5 مم

4 - 5 مم 

1140×13 مم 

1140×13 مم 

1140×13 مم 

1140×13 مم 

1140×13 مم 

1140×13 مم 

1140×13 مم 

تحت  4 مم

تحت 4 مم

فوق  5 مم

4 - 5 مم 

1

1

1

3

3

3

3

عدد األسنان 
في البوصة

0,5

0,5

0,5

3
رقم القطعة نوع  النصلة

سماكة قطعة 
العمل

السماكة
(مم)

العرض × الطول 
(مم)

عدد القطع 
في العبوة التطبیق

B-40559

B-40543

B-40565

البالستیك والمعدن غیر الحدید، 
والفوالذ المعتدل والفوالذ الزھر 

والحدید الزھر والفوالذ القاسي والفوالذ 
غیر المشوب.

18

14 3 مم  - 6 مم 

24

المعدن الثنائي

المعدن الثنائي

المعدن الثنائي

2 مم  - 3 مم 

ما دون 2 مم

835×13 مم 

835×13 مم 

835×13 مم 

5

5

5

عدد األسنان 
في البوصة

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

DPB180/ 2106/ 2106W/ 2107FK :للنموذج

DPB181/ DPB182 :للنموذج

سن متموج

سن متموج

سن متموج

سن متموج

194692-6



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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منصة منشار الحزمة المحول والغطاءمنصة منشار الحزمة المحول والغطاء

رقم القطعة العرض × الطول نوع النصلة
(مم)

194070-0 الغطاء

194026-3
STEX122370

منصة منشار الحزمة المحمول

منصة منشار الحزمة المحمول

194069-5 مجموعة منشار الحزمة المحمول والغطاء

2106

2107FK

2107FK

2107FK

لعملیات القص المربع الدقیقة

الطاوالت والمنصات

منشار طاولة 2703، 2704 
منشار طاولة 

2703 ،MLT100
جمیع المناشیر المركبة الزلقة 

والمنشار الزاوي

194086-5

194093-8194043-3 JM27000300

منشار طاولة: 2704منشار طاولة: 2703
192798-4 L

R
S

192797-6
193920-6

للنموذج رقم القطعة للنموذج  رقم القطعةرقم القطعةللنموذج 

للنموذج رقم القطعة رقم القطعةللنموذج 

 ،LS1440 :المنشار الزاوي رقم
،LS1214 ،LS1013
 LS1030 ،LS1045

الطاولة 
S الفرعیة

الطاولة 
R الفرعیة

L الطاولة الفرعیة

P-63750

رقم القطعة للنموذج 

L طاولة التوسیع إلى الیسار

R طاولة التوسیع الخلفي

194087-3 خلفي

یسار

رقم القطعة للنموذج 

الطاولة  ومنشار  الزاوي  والمنشار  الزلقة  المركبة  المناشیر  جمیع 
العلوي الزاوي

7

رقم القطعة للنموذج 

WST05WST06 الطاولة  ومنشار  الزاوي  والمنشار  الزلقة  المركبة  المناشیر  جمیع 
العلوي الزاوي



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 334

السكة التوجیھیة اإلرشادیة وملحقات السكة التوجیھیة اإلرشادیة

المسطرة التوجیھیة اإلرشادیة (قص السیاج)

- لالستخدام مع منشار ماكیتا یعمل بالغمس من النماذج DSP6001 ،DSP600 ،SP6000، كما تستخدم مع مجموعة محددة من المناشیر 
  الرجاجة بمساعدة مھایئ.

- تتفاعل مع قاعدة المنشار وقد تم تصمیمھا بحیث توفر قص قسم مستقیم أو مائل بشكل سلس
- مثالیة لقص المواد الصفائحیة

رقم القطعةللنموذج الطول اإلجمالي (م)

194368-5 1,4 م

1,4 م

194367-7 3,0 م

-

-

 P-20177 موصل السكة اإلرشادیة التوجیھیة: لوصل سكك ماكیتا اإلرشادیة التوجیھیة مع 
بعضھا البعض.

.DSP601 ،DSP600 ،SP6000 :لنماذج منشار القص بالغمس
لنماذج المنشار الرجاج: DJV180 ،4351FCT ،4350T/CT/FCT باستخدام 

مھایئ منشار رجاج (193517-1).

194385-5

B-57613

مجموعة الملزمة

حقیبة السكة التوجیھیة 
اإلرشادیة

             

164021-7

164367-1

164019-4

165084-6

165447-6
165153-3

DHS680 ،DHS661 ،DHS660 ،DCS553
 ،5057KB ،5806B ،5800NB

5740NB ،5704R ،5604R ،5600NB
5900B

HS0600 ،N5900B

5402 ،5401N ،5201N ،5103N

5903R ،5903

SP6000 (Sub base)
DRS780

316480-3 LS1211

316840-9

316826-3 LS1045

LS1013

164095-8

للنموذج رقم القطعةالنوع 

مسطرة توجیھیة إرشادیة للمناشیر الدائریة

مسطرة توجیھیة إرشادیة للمناشیر المركبة الزلقة والمنشار الزاوي

مسطرة توجیھیة إرشادیة للمناشیر الرجاجة
164113-2

192424-5

193516-3

123030-5
192561-5

4300BA ،4300BV

4305 ،4304T ،4304

4300BA/BV

4305 ،4331D ،T/4304

DJV180 ،4351FCT ،4350T/CT,/FCT

أ: مسطرة توجیھیة إرشادیة ومجموعة توجیھ دائریة
ب: تركیب توجیھ دائري

مسطرة توجیھیة دائریةتجمیع توجیھ دائري

-

-

ب
ب

192732-4 ،JV100D ،4329 ،4328 ،M/4327 ،M/4326
JV183D ،JV103D ،JV102Dأ

أ



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مناشیر | 335

تركیب ملزمة النصلةتركیب ملزمة النصلةتجمیع السیاجتجمیع السیاج

تركیب الملزمةتركیب الملزمة

122284-1
JM27000202

JM23300008

122556-4

122740-1

122729-9

122707-9

2708

MLT100

LH1201FL

2703 ،2702

2704

LF1000

LH1040

رقم القطعةللنموذج 

رقم القطعة للنموذج 

122538-6

122540-9

122854-6

126617-2

JM23100502

122536-0

192625-5

122571-8

192672-6

LS1013 ،LS1214/F
LS1214 ،LS1212
LS1216 ،LS1016

LS1040

DLS713 ،DLS714 ،LS0714

LH1040

LS1030 ،LS1212

تركیب الملزمة الرأسیة

تركیب الملزمة األفقیة
رقم القطعة للنموذج 

122470-4

122563-7

134529-5

122567-9

122930-6

LS1019L، LS1219L ،DLS111
LH1201FL ،LS1216 ،LS1016

LS1219L ،LS1019L ،DLS111
LS1216 ،LS1016

LH1201FL ،LS1018L

LH1040 ،LS1040 ،LS1045 ،LS1440

DLS714 ،DLS713 ،LS0714

LS1219L، LS1018L .LS1216

LS1510

الستخدام 6,35 مم نصالت ساق شاملة
رقم القطعة للنموذج 

4300BA – 260-132276منشار رجاج

رقم القطعة للنموذج 

شمع قص لمنشار الحزمة المحمول

9-191897لمناشیر الحزمة المحمولة

191686-2

للنموذج 

العام

رقم القطعة

رقم القطعة

النوع للنموذج 

ب: مجموعة علبة الغبارتركیب كیس الغبار

122351-2

أ:

ب

أ

أ

أ

أ

أ

أ

122469-9

122330-0

LS1030 ،LS1020 ،LS1011

LS1211

194175-6

JM23100501

LS1216 ،LS1016 ،LS1214 ،LS1013 ،LS0714

LS1440

LF1000 ،LS1040 ،LS0714 ،DLS714

LH1040 ،LS1019L ،LS1219L ،LS1216 ،DLS111

LS1018L 

122523-9
122852-0

تركیب كیس الغبار ومجموعة صندوق الغبار

نظارات السالمة



تحدید المسارات والتسویة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 337

1902 82 مم (3-4/1 بوصة) 

مسحاج كھربائي

تصمیم ھندسي مریح یؤمن تنفیذ العمل بدون تعب
• یمكن أن یستخدم مع ھذه األداة كل من نصالت التسویة من فوالذ القطع عالي السرعة 

  ونصالت برأس من كربید التنجستین صغیرة ذات حافة مزدوجة. 
• نظام ضبط النصلة بسیط من أجل تركیبھا بسرعة

N1923BK 82 مم (3-4/1 بوصة) 

مسحاج كھربائي

أداة مثالیة من أجل القطوع المتداخلة
• أداة خفیفة الوزن وتوازن ممتاز.

• یمكن أن یستخدم مع ھذه األداة كل من نصالت التسویة من فوالذ القطع عالي السرعة 
  ونصالت برأس من كربید التنجستین صغیرة ذات حافة مزدوجة.

• نظام أعداد النصلة بسیط من أجل تركیبھا بسرعة.

N1900BK 82 مم (3-4/1 بوصة) 

مسحاج كھربائي

أداة ذات طاقة عالیة مقارنة بوزنھا تعطي أداء ممتاز
• یمكن أن یستخدم مع ھذه األداة كل من نصالت التسویة من فوالذ القطع عالي السرعة 

  ونصالت برأس من كربید التنجستین صغیرة ذات حافة مزدوجة.
• نظام ضبط النصلة بسیط من أجل تركیبھا بسرعة.

51

5151

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حامل الشحذ، مجموعة مقیاس النصلة، مفتاح مقبس، نصلتین تسویة، حاجز الحافة 
(مسطرة توجیھ).

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض التسویة
عمق التسویة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

التداخل

580 وات
82 مم (3-4/1 بوصة)

1 مم (32/1 بوصة)
16000 دورة بالدقیقة

290 مم (11-8/3 بوصة)
2,5 كغ (5,5 رطل)
2,8 متر (8,2 قدم)

9 مم (32/11 بوصة)

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حامل الشحذ، مجموعة مقیاس النصلة، مفتاح مقبس، نصلتین تسویة، حاجز الحافة 
(مسطرة توجیھ).

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض التسویة
عمق التسویة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

التداخل   

580 وات
82 مم (3-4/1 بوصة)

1 مم (32/1 بوصة)
16000 دورة بالدقیقة

29290 مم (-11 8/3 بوصة)
2,8 كغ (6,1 رطل)
2,8 متر (8,2 قدم)

9 مم (32/11 بوصة)

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حامل الشحذ، مجموعة مقیاس النصلة، مفتاح مقبس، نصلتین تسویة، حاجز الحافة 
(مسطرة توجیھ).

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض التسویة
عمق التسویة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

التداخل   

600 وات
82 مم (3-4/1 بوصة)

1 مم (32/1 بوصة)
16000 دورة بالدقیقة

293 مم (11-2/1 بوصة)
3,1 كغ (6,8 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

23 مم (32/29 بوصة)

1100 82 مم (3-4/1 بوصة) 

مسحاج كھربائي

أداة ذات أداء فعال وموثوق عملیا من ناحیة الھیكل الخفیف الوزن والعملي
• شفة عریضة 82 مم (3-4/1 بوصة)، مداس خلقي طویل وحاجز بحافة عملي.

100

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حامل الشحذ، مجموعة مقیاس النصلة، مفتاح مقبس، نصلتین تسویة، حاجز الحافة 
(مسطرة توجیھ).

المواصفات:-

750 وات
82 مم (3-4/1 بوصة)

3 مم (8/1 بوصة)
16000 دورة بالدقیقة

415 مم (16-8/3 بوصة)
5,1 كغ (11,2 رطل)
5,0 متر (16,4 قدم)

20 مم (4/3 بوصة)

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض التسویة
عمق التسویة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

التداخل



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 338

KP0810K 82 مم (3-4/1 بوصة)

مسحاج كھربائي

تصمیم خفیف الوزن من أجل سھولة التعامل
• مفتاح لتحویل خروج نشارة الخشب على أي من االتجاھین حسب الحالة.

• مقبض بتصمیم ھندسي مریح مع قبضة مطاطیة تؤمن المزید من التحكم والراحة.
• قاعدة أمامیة مع 3 أخادید مشطوبة الحافة.

• توجد قدم على القاعدة تحمي النصالت في حال تم وضع األداة على السطح بشكل مفاجئ بینما ال 
  تزال تصالت التسویة تدور.

• مقبض للضبط الدقیق لعمق التسویة.

132

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حامل الشحذ، مجموعة مقیاس النصلة، مفتاح مقبس، نصلتین تسویة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض التسویة
عمق التسویة

السرعة بدون حمل
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

التداخل

850 وات
82 مم (3-4/1 بوصة)

4 مم (32/5 بوصة)
16000 دورة بالدقیقة

290×168×176 مم 
(11-8/3 بوصة × 6-8/5 بوصة × 6-16/15 بوصة)

3,3 كغ (7,3 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

25 مم (1 بوصة)

KP0800XK 82 مم (3-4/1 بوصة)

مسحاج كھربائي

زاویة وشكل المقبض یسھل اإلمساك باألداة ودفعھا وحملھا
• إعداد عمق التسویة الدقیق المحدد من خالل مقبض الضبط مع إیقافھ بالنقر علیھ.

• التسویة العمیقة.

411

التجھیزات المعیاریة: مجموعة مقیاس النصلة، مسطرة توجیھ، نصلة تسویة، مفتاح مقبس 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض التسویة
عمق التسویة

السرعة بدون حمل
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

التداخل

620 وات
82 مم (3- 4/1 بوصة)
2,5 مم (32/3 بوصة)
17000 دورة بالدقیقة

285×158×158 مم 
(11-4/1 بوصة × 6-4/1 بوصة × 6-4/1 بوصة)

2,6 كغ (5,7 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

9 مم (32/11 بوصة)

1805N 155 مم (6-8/1 بوصة)

مسحاج كھربائي

غالف من األلمنیوم القاسي مع سھولة تحدید عمق التسویة.
• إجراء التسویة بعرض یصل إلى 155 مم (6-8/1 بوصة) وبعمق 2 مم (1/16 بوصة) في

  التمریرة الواحدة
• قاعدة من األلمنیوم المصنع القاسي من أجل دقة التسویة

153

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حامل الشحذ، مجموعة مقیاس النصلة، مفتاح مقبس، نصلتین تسویة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض التسویة
عمق التسویة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1,140 وات
155 مم (6-8/1 بوصة)

2 مم (16/1 بوصة)
15000 دورة بالدقیقة

445 مم (17-2/1 بوصة)
8,2 كغ (18,0 رطل)
5,0 متر (16,4 قدم)

1911B 110 مم (4-8/3 بوصة) 

مسحاج كھربائي

بإمكان ھذا النموذج إجراء التسویة بعرض 110 مم (3/8-4 بوصة) وبعمق 2 مم 
(1/16 بوصة) في التمریرة الواحدة 

• محرك قوي باستطاعة 840 وات مع ھیكل مضغوط وخفیف الوزن حیث یبلغ وزنھ 
  (4,2 كغ /9,3 رطل).

106

التجھیزات المعیاریة: مجموعة حامل الشحذ، مجموعة مقیاس النصلة، مفتاح مقبس، نصلتین تسویة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض التسویة
عمق التسویة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

840 وات
110 مم (4-8/3 بوصة)

2 مم (16/1 بوصة)
16000 دورة بالدقیقة
355 مم (14 بوصة)
4,3 كغ (9,5 رطل)
5,0 متر (16,4 قدم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 339

3901

أداة ربط ودمج األلواح / دمج البسكویت 

تم تصمیم ھذه األداة لكي یتم ربط ودمج األلواح بشكل قوي ومحكم وسریع
• األداة مزودة بستة إعدادات للعمق خاصة باأللواح ذات األرقام 0 و10 و 20

• رف لضبط الدقة وترس صغیر لتعدیل الحاجز العمودي
• حاجز من األلمنیوم المصبوب یدور على محور مع نقاط توقف إیجابیة عند 0 درجة و45 درجة 

  و90 درجة

PJ7000 82 مم (3-4/1 بوصة)

 PJ7000
82 مم (3-4/1 بوصة)

أداة وصل ودمج األلواح 

أداة بتصمیم مضغوط وخفیف الوزن تتمتع بقدرة مناورة عالیة وسھولة في التعامل

عمل األخادید بدقة عالیة 

• تصمیم جدید مع أجزاء مصنوعة من األلمنیوم المصبوب ضمن غالف فضي ورفیع للمحرك 
  باإلضافة إلى قبضة ذات تصمیم ھندسي مریح على شكل برمیل

• مقبض علوي جدید بشكل مستوي مثبت على الجانبین لمزید من التحكم باألداة

غالف محرك رفیع مع قبضة على شكل برمیل بتصمیم مریح 

411

459

التجھیزات المعیاریة: نصلة قاطعة، موجھ الزاویة، كیس غبار، صفیحة تثبیت، مفتاح إغالق صامولة حلقي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر النصلة

أقصى عمق للقطع
السرعة بدون حمل

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

590 وات
100 مم (4 بوصة)
20 مم (4/3 بوصة)

11000 دورة بالدقیقة
307 مم (12-16/1 بوصة) 

3,0 كغ (6,6 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

التجھیزات المعیاریة: نصلة قاطعة، موجھ الزاویة، كیس غبار، لوح تثبیت، مفتاح إغالق صامولة حلقي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر النصلة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

701 وات
100 مم (4 بوصة)

11000 دورة بالدقیقة
302 مم × 139 مم × 145 مم

(11-8/7 بوصة × 5-2/1 بوصة × 5-4/3 بوصة)
2,5 كغ (5,6 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

2012NB 304 مم (12 بوصة)

مسحاج /أداة تحدید السماكة

أداة مضغوطة وخفیفة الوزن من أجل سھولة النقل 
• آلیة تغذیة فریدة من نوعھا تضمن تشطیب نھائي أكثر نعومة مع الحد األدنى من القطع في الدعامة

• تصمیم بأربع قوائم ودعائم عرضیة قطریة من أجل االستقرار والثبات

153

التجھیزات المعیاریة: مفتاح ربط مقبس، مفتاح ربط سداسي، حاملین مغناطیسیین

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
عرض القطع
عمق القطع

معدل التغذیة /دقیقة
قیاس الطاولة (العرض × الطول)

السرعة بدون حمل
األبعاد الكلیة 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1650 وات
304 مم (12 بوصة)

عرض القطع 0 - 150 مم: 3 مم (8/1 بوصة)
عرض القطع 150 - 240 مم: 1,5 مم (16/1 بوصة)

8,5 متر (27,9 قدم)
304 × 771 مم (12 بوصة × 30-8/3 بوصة)

8500 دورة بالدقیقة
483 مم × 771 مم × 401 مم

(19 بوصة × 30-8/3 بوصة × 15-16/13 بوصة)
28,1 كغ (61,9 رطل)

2,5 متر (8,2 قدم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 340

3700B 6 مم (4/1 بوصة) 

أداة تقلیم

أداة خاصة بتقلیم الصفائح ذات الطبقات والقشور الخشبیة وغیرھا الكثیر
• تلغي ھذه األداة الحاجة إلى العدید من أعمال التشطیب الثانویة

• مضغوطة وخفیفة الوزن لسھولة التشغیل بید واحدة

51

التجھیزات المعیاریة: مجموعة موجھ أداة التقلیم، مجموعة الموجھ المستقیم، موجھ القالب، لقمة مستویة (برأس 
من الكربید)، مفتاحین للربط، قابض لقمة مخروطي (6 مم أو 4/1 بوصة).

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

القاعدة
السرعة بدون حمل

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

440 وات
طوق اللقمة: 6 مم أو 4/1 بوصة 

82 مم × 90 مم (3-4/1 بوصة × 3-2/1 بوصة) 
28000 دورة بالدقیقة

195 مم (7-8/5 بوصة) 
1,6 كغ (3,5 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

RT0700C 6 مم (4/1 بوصة)، 8 مم (8/3 بوصة) 

أداة تقلیم

ھیكل وقاعدة من األلمنیوم من أجل متانة ودقة أعلى
• تلبي ھذه األداة مجموعة واسعة من االحتیاجات باستخدام وحدة المحرك والملحقات المتنوعة التالیة 

(قاعدة تقلیم، قاعدة غاطسة، قاعدة میل، قاعدة أوفسیت).
• یعطي التصمیم المستوي لقمة األداة و التركیب األفقي لسلك اإلمداد بالطاقة، الثبات من أجل تغییر 

طوق اللقمة بسھولة.
• یمكن ضبط سرعة القطع لتناسب االستخدامات وطبیعة مواد قطعة العمل.
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التجھیزات المعیاریة: مجموعة قاعدة أداة التقلیم، موجھ مستقیم، قابض لقمة مخروطي(قطعتین)، مفتاح ربط (قطعتین)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

710 وات
طوق اللقمة: 6 مم، 8 مم أو 4/1 بوصة، 3 مم 8 بوصة

 30000 -10000
89×89×200 مم (3-2/1 بوصة × 3-2/1 بوصة × 7-8/7 بوصة)

1,8 كغ (3,9 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

3710 6 مم (1/4 بوصة) 

أداة تقلیم

ضبط العمق بنعومة ودقة باستخدام آلیة الرف والترس الصغیر 
(زاویة القاعدة قابلة للضبط)

• قبضة مطاطیة تؤمن الراحة والتحكم
• قاعدة من البالستیك الشفاف تؤمن رؤیة واضحة لحافة التقلیم

• قاعدة تمیل بزاویة بین 0 - 45 درجة

411

التجھیزات المعیاریة: مجموعة موجھ أداة التقلیم، مجموعة الموجھ المستقیم، موجھ القالب، لقمة مستقیمة، 
مفتاحین ربط، قابض لقمة مخروطي (6 مم أو 4/1 بوصة)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

530 وات
طوق اللقمة: 6 مم أو 4/1 بوصة

30000
102×122×302 مم (4 بوصة × 16/13 بوصة × 11-8/7 بوصة)

1,6 كغ (3,6 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

3709 6 مم (1/4 بوصة) 

أداة تقلیم

ضبط العمق بنعومة ودقة باستخدام آلیة الرف والترس الصغیر
• قبضة مطاطیة تؤمن الراحة والتحكم

• قاعدة من البالستیك الشفاف تؤمن رؤیة واضحة لحافة التقلیم

411

التجھیزات المعیاریة: مجموعة موجھ أداة التقلیم، مجموعة الموجھ المستقیم، موجھ القالب، لقمة مستقیمة، 
مفتاحین ربط، قابض لقمة مخروطي (6 مم أو 4/1 بوصة)، مفتاح ربط (قطعتین)، حارف رقاقة

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

530 وات
طوق اللقمة: 6 مم أو 4/1 بوصة

 30000
82×90×199 مم (3-4/1 بوصة × 3-2/1 بوصة × 7-8/7 بوصة)

1,5 كغ (3,3 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 341

3601B 12 مم (2/1 بوصة) 

مسحاج تخدید

مسحاج تخدید ذات توازن جید مع نسبة مالئمة بین القدرة والوزن
• قاعدة غیر مشوھة (مستویة) من أجل تشطیب ممتاز

RP1800 12 مم (1/2 بوصة)

مسحاج تخدید (نوع غارز)

محرك قوي یؤمن تخدید ناعم
• ضبط دقیق لعمق القطع.

• مقابض بتصمیم ھندسي على شكل مقبض محیطي تناسب ید المشغل تماماً.
• غوص فائق النعومة بسبب المحامل الكرویة في البطانة الداخلیة.

• زیادة المتانة التي یتم الحصول علیھا من خالل استخدام محمل كروي (رولمان) أكبر حجما على
  نھایة الجزء المتحرك من الھیكل والمثبتات على نمط المتاھة

153

203

التجھیزات المعیاریة: مجموعة موجھ أداة التقلیم، مجموعة الموجھ المستقیم، موجھ القالب، كم طوق اللقمة 
(6 مم أو 4/1 بوصة)، كم طوق اللقمة (8 مم أو 8/3 بوصة)، مفتاحین ربط، لقمة تخدید مستویة (برأس من الكربید).

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

قطر القاعدة
السرعة بدون حمل

الطول الكلي
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

930 وات
طوق اللقمة: 12 مم أو 2/1 بوصة

160 مم (6-4/1 بوصة)
23000 دورة بالدقیقة

190 مم (7-2/1 بوصة) 
3,6 كغ (7,9 رطل)
5,0 متر (16,4 قدم)

M6 × 135 التجھیزات المعیاریة: الموجھ المستقیم، قابض لقمة مخروطي، مفتاح ربط، مسمار لولبي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

سعة الغوص
قطر القاعدة

السرعة بدون حمل
األبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1850 وات
طوق اللقمة: 12 مم أو 2/1 بوصة
0 - 70 مم (0 - 2-4/3 بوصة)

170 مم (6-16/11 بوصة)
22000 دورة بالدقیقة

155×294×312 مم 
(6-8/1 بوصة × 11-8/5 بوصة × 12-4/1 بوصة)

6,0 كغ (13,2 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

3612BR 12 مم (2/1 بوصة)

مسحاج تخدید (نوع غارز)

تخدید أكثر قوة وأكثر دقة وسرعة
• سعة غوص كبیرة تتراوح بین 0 - 65 مم لسھولة االختراق في قطعة العمل أو عبرھا
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التجھیزات المعیاریة: مجموعة موجھ أداة التقلیم، الموجھ المستقیم، موجھ القالب، كم طوق اللقمة (6 مم أو 4/1 بوصة)، 
كم طوق اللقمة (8 مم أو 8/3 بوصة)، مفتاحین ربط، لقمة تخدید مستویة (برأس من الكربید)

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

سعة الغوص
قطر القاعدة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1600 وات
طوق اللقمة: 12 مم أو 2/1 بوصة
0 - 65 مم (0 - 2-16/9 بوصة)

160 مم (6-4/1 بوصة)
23000 دورة بالدقیقة

287 مم (11-4/1 بوصة) 
5,5 كغ (12,0 رطل)

2,5 متر (8,2 قدم)

RP0900 6 مم (1/4 بوصة)

مسحاج تخدید (نوع غارز)

مسحاج تخدید یتمتع بمتانة عالیة وتصمیم جید
• سعة العمق الغاطس یتراوح بین 0 - 35 مم (0-8/1 بوصة) مع 3 نقاط توقف للعمق قابلة 

  للضبط من أجل التخدید العمیق المتكرر
• مقیاس مستوى خاص بضبط عمق التخدید

106

التجھیزات المعیاریة: مجموعة الموجھ المستقیم، قابض لقمة مخروطي، مفاتیح ربط

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

القاعدة
السرعة بدون حمل

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

900 وات
طوق اللقمة: 8 مم أو 8/3 بوصة

145×110 مم (5-4/3 بوصة × 4-16/5 بوصة) 
27000 دورة بالدقیقة

256×110×217 مم 
(10-32/3 بوصة × 4-16/5 بوصة × 8-32/17 بوصة)

2,7 كغ (6,0 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 342

3706 6,35 مم (4/1 بوصة) 

أداة قطع

مثالیة من أجل أعمال قطع ألواح الجص مثل صنع فتحات من أجل مخارج 
التمدیدات الكھربائیة

• تصمیم ھندسي رفیع مریح لھیكل المحرك لتعامل أفضل مع األداة.
• سرعة قطع ممیزة.

• زر كبیر لقفل محور الدوران من تغییر اللقمة بسرعة.

64

التجھیزات المعیاریة: لقمة إرشاد للحائط الجاف 3,18 مم (8/1 بوصة)، صامولة طوق اللقمة، قابض لقمة مخروطي 
6,35 مم (4/1 بوصة)، كم طوق اللقمة (خاص باللقمة 3,18 مم)، مفتاح ربط 17، حامل مفتاح ربط

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

السرعة بدون حمل
الطول الكلي

الوزن الصافي
سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

550 وات
طوق اللقمة: 3,18 مم (8/1 بوصة) او 6,35 مم (4/1 بوصة) 

32000 دورة بالدقیقة
250 مم (9-8/7 بوصة) 

1,1 كغ (2,4 رطل)
3,0 متر (10 قدم)

RP2300FC 12 مم (2/1 بوصة)

مسحاج تخدید (النوع غارز) 

محرك قوي یؤمن تخدید ناعم
• ضبط دقیق لعمق القطع.

• مقابض بتصمیم ھندسي على شكل مقبض محیطي تناسب ید المشغل تماماً.
• ضوء LED مزدوج إلنارة منطقة العمل مع وظیفة اإلضاءة قبل الغروب.

• غوص فائق النعومة بسبب المحامل الكرویة في البطانة الداخلیة.
• زیادة المتانة التي یتم الحصول علیھا من خالل استخدام محمل كروي (رولمان) أكبر حجما على 

نھایة الجزء المتحرك من الھیكل والمثبتات على نمط المتاھة.

203

135 × M6 التجھیزات المعیاریة: الموجھ المستقیم، قابض لقمة مخروطي، مفتاح ربط، مسمار لولبي

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

سعة الغوص
قطر القاعدة

السرعة بدون حمل
األبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

220 فولت: 2300 وات /127 فولت: 1650 وات
طوق اللقمة: 12 مم أو 2/1 بوصة
0 - 70 مم (0 - 2-4/3 بوصة)

170 × 155مم (6-16/11 بوصة × 6-8/1 بوصة)
9000 - 22000 دورة بالدقیقة

155×294×312 مم 
(6-8/1 بوصة × 11-8/5 بوصة × 12-4/1 بوصة)

6,1 كغ (13,2 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)

4403 6 مم (4/1 بوصة) 

مسحاج تخدید إطار

عمل فرزات وثقوب في األلمنیوم من أجل اإلطارات.
• النموذج 3709 من أداة التقلیم تستخدم كوحدة محرك.

• حاجز رقاقة كبیر شفاف من أجل سالمة المشغل.
• قاعدة تنتقل من جانب إلى جانب.
• قاعدة تتحرك نحو األمام والخلف.

411

التجھیزات المعیاریة: لقمة مسحاج تخدید إطار (رأس الثقب)، مقیاس الزاویة، مفتاحین ربط، عبوة تزییت، 
قابض لقمة مخروطي (6 مم أو 4/1 بوصة). 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السعة

أقصى عرض للعمل
أقصى عرض للعمل عند الدرجة 45

أقصى ارتفاع للعمل
الحركة العرضیة للقاعدة
الحركة الطولیة للقاعدة

السرعة بدون حمل
األبعاد الكلیة

((الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

سلك اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

530 وات
طوق اللقمة: 6 مم أو 4/1 بوصة

123 مم (4-8/7 بوصة)
177 مم (3 بوصة)

185 مم (7-4/1 بوصة)
113 مم (4-2/1 بوصة)
73 مم (2-8/7 بوصة)
30000 دورة بالدقیقة

327×350×355 مم 
(12-8/7 بوصة × 13-16/13 بوصة × 14 بوصة)

16,0 كغ (35,3 رطل)
2,5 متر (8,2 قدم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 343

لقمة مستویة 
(حز واحد)

61950,881D-47400
61950,861D-47416

313518D-47379
4135181

1
D-47385

لقمة ذات مقدمة دائریة

6,3512,782D-47830
9,512,782D-47846

6,3512,744,53,2

3,2
4,8

4,8
44,5
44,5

6D-47802

9,512,744,562
2

D-47818

لقمة زخرفة خارجیة 
مستویة السطح

2668,5
8

2D-47715
2667

55,7

6
6
6

2
2

D-47721
D-47737

2666,9
56

8

D-47690
13

13

2
2 9,5

9,5

12,7

12,7

12,7

9,5

9,5

12,7

12,7

12,7
D-47709

لقمة مستویة 
(حز عدد 2)

8195162D-47444
825,457,46D-47450

616486D-47422
6255762

2

D-47438

16488
19518

25,457,46D-47466
19,1516D-47488

2019,1518

D-47525

2225,457,4
57

8

D-47531
8
6

6
14
10

19,1518

D-47503

1019,1518
2
2
2

2
2
2

2

2

2
2

D-47519

32732
2

D-47662
32732D-47684

25,48
12
12
12

D-47606

D-47581
D-47597

25,470D-47628

25
18
10
24

V لقمة أخدود

191647,662D-47880
12,712,744,78D-47896

12,712,744,76 900

900

D-47868
12,7164862

2
D-47874

12,750,812D-47927
1647,68D-47933

12,7448D-47905
12,75412D-47911

12,716488D-47961

19,05
19,05
15,9
12,7
15,9

1657,312D-47949
28,622,260,312

2
2
2
2
2
2

2
2

D-47955

600

600

900

900

900

900

900

900

900

قیاس 
الحامل 

(مم)
رقم القطعةعدد الحزوز

A1 الطول العامل
  L2

الطول الكلي 
 L1

القطر

قیاس 
الحامل 

(مم)
رقم القطعةعدد الحزوز

A1 الطول العامل
  L2

الطول الكلي 
 L1

القطر

لقم مسحاج التخدید (مجموعة معیاریة)

•  مجموعة معیاریة من لقم مسحاج التخدید
•  تأتي ھذه اللقم ضمن علبة مضغوطة وجذابة والتي یمكن یتم عرضھا بشكل جمیل 

   على رفوف العرض في المساحة المخصصة لھذا الصنف

قیاس 
الحامل 

(مم)
رقم القطعةعدد الحزوز A1 الطول العامل

  L2
الطول الكلي 

 L1القطر

رقم القطعةعدد الحزوز A1 الطول العامل
  L2

الطول الكلي 
 L1القطر

رقم القطعةعدد الحزوز A1 الطول العامل
  L2

الطول الكلي 
 L1القطر



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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عطق ةادأ

لقمة تخدید قلب 
الصندوق

3,2 38,3
41,5

D-47977
D-48000

2 8
2 8

6,35
12,7

6,35
106,35

لقمة تخدید على 
شكل ذیل الحمامة

7,50 863,5D-48050 2 8 6,35

لقمة قطع 
غاطسة تقلیدیة 

2,4 42
54

D-48206
D-48228

2 8
2 12

12,7
25,4

10
165,6

لقمة دیكور 
مع محمل

لقمة تخدید للدیكور

3,2 42,5
45,5

D-48278
D-48284

2 6
2 6

19
25,4

9,5
13,56,35

لقمة تخدید مستدیرة 
على الجانب مع حامل

28,614,557,362D-48321
17,38518D-48343

20,61058,66 4

7,9

D-48309
25,413,556,562

2 12,7
D-48315

13,556,58D-48387
14,557,38D-48393

1052,38D-48365
12,7558D-48371

28,6
25,4
2,2

20,7

2
2

2
2
2

6,35

2,3
4

4,8
6,35
7,912,7

12,7
12,7

12,7
12,7
12,7
12,7

28,614,555,562D-48474
20,71050,58D-48505

20,31050,56 4

7,9

D-48452
22,212,753,262

2 9,5
D-48468

2

4,8

49,5
9,5
9,5

لقمة تخدید لوح خشبي 
ذات دلیل

9,52675121

6,3519656D-47771
6,35196581

1
D-47787
D-47793

D B

لقم مسحاج التخدید (مجموعة معیاریة)

رقم القطعةعدد الحزوز A1 الطول العامل
   L2

الطول الكلي 
 L1القطر

R1عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1القطر

A1 الطول العامل
   L2

الطول الكلي 
 L1

عدد
رقم القطعةالحزوز

R1عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1القطر

D R1
عدد

رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل
   L2

الطول الكلي 
 L1

قیاس
الحامل

(مم)
D R1

عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1

قیاس
الحامل

(مم)
D R1

عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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لقمة تخدید زخرفة 
معماریة مع محمل

4,8 55,6D-48773 12,72 8 31,812,7

لقمة تخدید ثقب المفتاح

48D-48907D-61852 2 8 9,517,555,5122 38 10,5

لقمة تخدید وصلة 
الصاق عكسیة 

(مظھر جانبي مستقیم)

25,4 57,2D-48913 -2 8 30,16,35

25,4 76,2D-48929 -2 12 41,37,9

قاطعة شق (قاطعة 
شق بثالث أجنحة)

2 59D-48941 22,23 8 47,612,7

4 59D-48979 22,23 8 47,612,7

مجموعة اللسان 
واألخدود

19 71D-48935 244 12 418,5

لقم مسحاج التخدید (مجموعة معیاریة)

لقمة تخدید مشطوفة 
مع محمل

لقمة تخدید على شكل 
زخرفة معماریة رومانیة 

مع محمل

3,2 52,5
60

D-48804
D-48767

12,7 6
12,7 8

25,4
38,1

9,5
17,56,35

2611516 450D-48658 2 12,7

لقمة مسحاج تخدید لوح الجدار

رقم القطعة عدد الحزوز الطول 
الكلي

ساق
(مم)

الطول 
(مم)

القطر
(مم)

2
2

تستخدم ھذه اللقمة من أجل حفر أخدود من أجل تعلیق 
الخطافات التي تستعمل في المعارض والدیكورات الداخلیة 

وصاالت العرض وغیر ذلك. وھذا األمر سوف یحسن 
مجموعة لقم مسحاج التخدید الخاصة بنا

قیاس
الحامل

(مم)
D R1

عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1

قیاس
الحامل

(مم)
D R1

عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1

قیاس
الحامل

(مم)
D R1

عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1

Dرقم القطعةعدد الحزوز A1 الطول العامل
   L2

الطول الكلي 
 L1

D A2
قیاس

الحامل
(مم)

عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1

D A2
قیاس

الحامل
(مم)

عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول

   L2 العامل
الطول الكلي 

 L1

D A2
قیاس

الحامل
(مم)

عدد
رقم القطعةالحزوز A1 الطول العامل

   L2
الطول الكلي 

 L1



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام
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تحدید مسارات / تسویة | 346

             

D-13409
D-13415

النوع 2النوع 1

(مم)

(مم)

3
6

15,9
16,0

6
6

رقم القطعة ABCD

32
32

D-13502

D-13518

6

8

25,4

25,0

6

6

32

32

D-13910

D-13926

6

8

18,0

18,0

6

6

30

32,5 

D-13627
D-08816

D-13633

6
6

6

16,0
16,0

19,0

6
6

6

32
32

32
D-13649

D-13655
D-13661

D-13677
D-13683

6

8
8

10
12

25,4

20,0
25,0

25,0
25,4

6

6
6

6
6

32

32
32

32

32
32

32
35

D-13714

D-13720

D-13736

10

12

25,4

25,0

31,8

25,4

12

12

12

38

38

38
35

لقمة مستویة
لقم مسحاج التخدید

رقم القطعة النوع  ABCDرقم القطعةرقم القطعة النوع 

D-12136
D-12142

3
3,18

12,0
12,7

6
6

32
32

D-12158
D-12164
D-12170
D-12186
D-12192

3,97
4

4,76
5
6

12,7
12,0
15,9
20,0
20,0

6
6
6
6
6

32
32
32
32
32

D-12201 6,3525,4632

D-13742 793143-2

D-12114
D-12120

20

2
3

20,0

8,0
8,0

6

6
6

32

32
32

D-13524
D-13530
D-13546

12
12
12

38,1
50,8
63,5

8
8
8

32
32
32

D-13552
D-13568
D-13574

13
13
14

20,0
25,0
20,0

8
8
8

32
32
32

D-13948 793126-2 825,0832
D-13699 825,0832

D-12217 26,0832

D-13421

D-13437

D-13443

10

12

12

31,8

25,4

38,1

12

12

12

38

38

38
D-13459
D-13465
D-13471
D-13487
D-13493

12
12
13
13
14

50,8
63,5
20,0
25,0
20,0

12
12
12
12
12

38
38
38
38
38

D-13895

D-13904

10

12

25,0

30,0

12

12

 

 

D-13580

D-13596

12

12

20,0

38,1

26

25

12

12

38

38

D-13605
D-13611

14
16

31,8
31,8

12
12

38
38

12

20
8
6

10

6,35
6,35
6,35

12,7
30,0

15
18
18

25
12,731D-07901

793074-5

793102-6

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

D-13708 1431,8832



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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D-10506

D-12223
D-12239

D-12245
D-12251

12,7

6,35
9,5

12,7
9,5

50,8

19
25,4

25,4
12,7

12

6
6

6
8

38

32
32

32
32

D-12267

D-13932

D-12273
D-12289
D-12295

12,7

10

28,58
28,58

32

30,2

20

30,16
38,1
38,1

8

6

12
12
12

32

30

38
38
38

D-12304
D-12310

12
12

19
25

8
8

32
32

لقمة تقلیم مستوي

النوع 2النوع 1

لقمة تقلیم مستوي برأس ثقب

D-10584 12126020

9,58602035
35

793107-6
6,356601828793108-4

لقمة تقلیم مستوي 
برأس حفر مزدوج

121285602422,5793127-0
9,5880552025793110-7

6670401214793091-5
6,35670401214793111-5

D-12348 66,35638

لقمة تخدید لوح خشبي ذات دلیل

(مم)(مم)

(مم)
(مم)

(مم)

(مم)

(مم)
(مم)

D-12326
D-10615

D-12332
14,5
19,9

6
9,5
9,5

6,35
6
8

6
32
32

38
°7

°22

°7

لقمة تقلیم مائل

زاویة 

النوع 2النوع 1

“V” لقمة حفر أخدود على شكل حرف

رقم القطعة ABCDالنوع

الطول الكلي A1القطر
 L1

الطول العامل 
   L2

الطول الكلي A1القطر
 L1

الطول العامل 
   L2

L3رقم القطعة

L3L4رقم القطعة

رقم القطعة ABCD

زاویة 

زاویة 

رقم القطعة ABD C النوع

رقم القطعةرقم القطعة ABCD

D-12354

D-12360
D-12376
D-12398

9,5

9,5

12,7
12,7

9,5

9,5
11,11
12,7

12

6

6
6

38

32

32
32

D-12407 7-793193
5-793194

-

-

-
-

-
19,05

20
15,9
15

6
6,35

32
32

°90

°90

°90
°90

°90
°90

D-12382 9,59,5832- °90



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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 “U” لقمة حفر أخدود على شكل حرف

Rرقم القطعة ABCD

D-10805
D-12457

12
20

9,5
16

8
8

32
32

D-12550 12,712,7638–
6
10

  

لقمة تخدید قلب الصندوق

D-12429
D-12435

D-12441

12,7
15,9

6

9,5
12,7

6

12
12

6

38
38

32

6,35
7,94

3

Rرقم القطعة ABCD

D-12463 15,915,963211,11  

لقمة حفر أخدود برأس كروي

النوع

النوع 1

الطول الكلي A1القطر
L1

الطول 
L2 العاملR1رقم القطعة رقم القطعة

6 12,7125520793100-0

665018
18

3
3

793328-0D-09329

-
- 6,35650793329-8

D-12697 88,944,451245

D-12706
D-12712
D-12728
D-12734
D-12740

19
20,7
22,2
24,7
25,4

9,5
9,5
9,5
12,7

11,11

6
6
6
6
6

32
32
32
32
32

D-12756
D-12762

D-13823
D-11368

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

-

-
-

38,1

3,18
4

4,76
6

6,35
8

9,52

10
12,7

28,6
31,8

32,7
38,1

12,7
15,9

16
19

6
6

8
8

32
32

32
32

793071-1

793153-9

793113-1

793170-9
793171-7

4

4

4
7

30

30

20
26

20

20

10
12

40
42

12

12,7

6,35
6,35

35

35

لقمة دیكور

R

   

D-12479

D-12681
D-13839
D-11374

رقم القطعة رقم القطعة A

12,7

32,7
36,7
50,8

B

11,11

16
19

25,4

C

6

12
12
12

D

32

38
38
38

4,76

10
12

19,05

النوع 1

النوع

النوع 2

(مم)

(مم)(مم)

(مم)
R

لقمة دیكور مجوفة

رقم القطعة ABCDR

2086394R

2086,35394RE
25136358R

26136,35358RE
793163-6

793146-6
793147-4

793164-4

(مم)
R

النوع 2

(مم)
R(مم)

R



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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لقمة تخدید زخرفة معماریة

(مم)

رقم القطعة

D-12485
D-12491

12,7
19,05

9,5
11,11

6
6

32
32

4,76
6,35

1,980

3,180

لقمة تخدید لوح
خشبي تقلیدیة

D-12500
D-12516

D-12522

12,7
19,05

12,7

9,5
12,7

9,5

12
12

6

38
38

32

2,380

3,970

2,380

    

لقمة دیكور تقلیدیة

D-12538
D-11069

19,05
12,7

12,7
9,5

6
8

32
32

D-11075 19,0512,7832

3,970

2,380

D-11097 38,122,212388,730

3,970

D-12544 19,0511,111238 3,180

812509300

9,512509300

6,3514,55510350

9,514,55510350

6,3514,55514,5230

9,514,55514,5230

لقمة تخدید على شكل 
ذیل الحمامة

793066-4

793123-8

793373-5

793124-6

793374-3

793125-4

لقمة دیكور مجوفة مع محمل كروي

6201840105,530793157-1

6,35201840105,530793174-1
6,35224212 26550793175-9

A
(مم)

(مم)

(مم)

(مم)

    R ABCDE    

Rرقم القطعة ABCD

Rرقم القطعة ABCD

رقم القطعة A1B0القطر

رقم القطعة L3R1

Rرقم القطعة ABCD

 38,122,283212,70D-13889

لقمة ثقب وتدویر 
(قطع غاطس) 

0

الطول الكلي A1A2القطر
L1

الطول 
L2 العامل

الطول الكلي 
L1

الطول 
L2 العامل

R(مم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 350

Rرقم القطعة رقم القطعة ABCD

D-12588
D-12594
D-13786

D-12603
D-12619

32,7
36,7
38,1

15,9
19

16
19
19

9,5
9,5

12
12
12

6
6

38
38
38

32
32

D-12625 24,712,7632

100

120

12,70

1,590

3,180

D-12631 25,411,116326,350

60

D-12647 28,612,763280

D-12653
D-12669

D-11209
D-12675

31,8
38,1

20,7
24,7

15,9
19

9,5
12,7

6
6

8
8

32
32

32
32

D-11243

793159-7-

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

793070-3
793104-2

793105-0

31,8

25

20
20

20

15,9

13

10
10

10

8

6,35
6,35

12,7
12

32

35

40
40

35

9,520

12,70

40

60

9,520

80

60

60

40

R
    

رقم القطعة ABCD

 R2=10,320 ،R1=6,350 35
22

14,28
12,7

12
8

50
40R2=5,550 ،R1=3,970

D-12572
D-11178

لقمة تخدید غاطسة نموذجیة

R
    

رقم القطعة B ACD

 35
22

14.28
9.9

12
8

50
40

5.560

3.180

D-12566
D-11156

(مم)

(مم)

             

R رقم القطعة     ABCD

 D-13029
D-11704

38,1
38,1

15,9
15,9

12
8

38
32

R2=9,50 ،R1=3,180

R2-9/50 ،R1=3,180

R1

R2

(مم)
L2

    
رقم القطعة DA1A2L1L3R1رقم القطعة

6158
8

8

3773,5
3,5

3,5

30793151-3
D-09444 62140

40

10

10

60-
-

83,5 6,351537730793168-6-
- 6,352160793169-4

(مم)

    
(مم)

لقمة تدویر على الجانبلقمة تخدید ذات كریة وتجویف

لقمة تدویر زاویة 
مع محمل كروي

لقمة تخدید قالب تقلیدیة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 351

Rرقم القطعة ABCD

لقمة تخدید على شكل زخرفة معماریة مع انحناء 
ربع دائري

D-11592
D-11586

41,28

34,9

17,46
14,28

8

8

32
32

6,35°

4,76°

R
    

رقم القطعة ABCD

لقمة تخدید على شكل زخرفة معماریة تقلیدیة

D-12930

D-12946
D-11617

38,1

25,4
31,8

17,46

12,7
14,28

12

6
8

38

32
32

6,35°

3,18°
4,76°

Rرقم القطعة ABCD

لقمة تخدید على شكل زخرفة معماریة رومانیة

D-12893

D-12902

43

27

25

11,9

12

6

38

32

8°

3,97°

D-12918
D-11542
D-11558

34,9
27

34,9

16,6
11,9
16,6

6
8
8

32
32
32

6,35°
3,97°
6,35°

Rرقم القطعة ABCD

لقمة تخدید على شكل زخرفة معماریة

D-12924

D-11564
D-11570

38,1

31,8
38,1

17,46

12,7
17,46

12

8
8

38

32
32

6,35°

4,76°
6,35°

    

رقم القطعة     ABCD

D-12859
D-12865
D-12871
D-12887

31,8
31,8
31,8
31,8

4,76
6,35
7,94
9,5

6
6
6
6

32
32
32
32

لقمة تخدید شق

D-12843 31,83,18632

(مم)

(مم)

(مم)

(مم)

(مم)

R
    

رقم القطعة رقم القطعة ABCD

لقمة تخدید على شكل زخرفة معماریة 
رومانیة تقلیدیة

D-12952

D-12968 793156-3

-

-
-

-

-

D-12974
D-11639
D-11645

793155-5

38,1

25,4

31,8
25,4
31,8

20

19

12,7

15,9
12,7
15,9

10

12

6

6
8
8

6

38

32

32
32
32

6,35°

3,18°

4,76°
3,18°
4,76°

4,5° 30

(مم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 352

D-12778

D-12784

38,1

31,8

17,46

14,28

12

6

38

32

6,350

4,760

D-11411 31,814,288324,760

Rرقم القطعة ABCD

 

R
    

رقم القطعة ABCD

D-12790
D-12809

15,9
19

9,5
9,5

6
6

32
32

3,180

4,760

D-11477 28,612,78329,520

D-12815 22,29,56326,350

L3رقم القطعة الطول الكلي 
L1

الطول العامل 
L2

DA1A2

793114-9 12,7302012 5520

C

40

R
    

رقم القطعة رقم القطعة ACD

D-12821
D-12837

-
-

-

-

-
-

793144-0

793161-0
793145-8

793162-8

57,15
26

23

23
20

20

12
8

6

6
6,35
6,35

38
32

35

35
35

35

45°
45°

30°

30°
60°

60°

             

    
DA1A2L3R1رقم القطعة الطول 

L1 الكلي
الطول 

L2 العامل

12352770113,530793073-7
12,7352770113,530793093-1

(مم)

(مم)

(مم)

R

(مم)

(مم)

لقمة تدویر مزدوجة

لقمة تجویف

لقمة شطب 

لقمة شطب مائل 

لقمة تخدید زاویة وتدویر 
مع محمل كروي مزدوج

لقمة شطب مع محمل 
كروي

رقم القطعة A1A2Bالقطر

6268421245°793149-0

6,35268421245°793166-0

6208411160°793150-5

6,35208411160°793167-8

(مم)

الطول الكلي 
L1

الطول العامل 
L2



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 353

Rرقم القطعة ABCD

D-13063 9.520 31,836,51838

R

    

رقم القطعة ABCD

D-13079
D-13085

3.180

3.180

22.2
22.2

25.4
25.4

6
8

32
32

Rرقم القطعة ABCD

D-13013
D-11695

3,180

3,180

31,8
31,8

14,28
14,28

12
8

38
32

Rرقم القطعة ABCD

D-13035

D-13041*

3,180

3,180

38,1

38,1

6,35

6,35

12

6

38

32
D-13057 3,180 38,16,35632

لقمة تخدید ذات كریة غاطسة نصف قطریة

R
    

رقم القطعة ABCD

D-12980

D-12996
D-13007
D-11673

31,8

25,4
28,6
28,6

15,9

12,7
14,28
14,28

12

6
6
8

38

32
32
32

7,940

4,760

6,350 
6,350

D-11689 31,815,98327,940

(مم)

(مم)(مم)

(مم)

(مم)

Rرقم القطعة ABCD

قمة تخدید ذات كریة وتجویف

لقمة تخدید متعددة التحدبات لقمة زخرفة على شكل موجھ

لقمة تخدید ذات كریة غاطسة للدیكور / 
لقمة تخدید كریة غاطسة نصف قطریة

لقمة تخدید زخرفة ربع دائریة

لقمة تخدید بثالث تجاویف

D-13091
D-13100

22,2
22,2

25,4
25,4

6
8

32
32

3,180

3,180

(مم)



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 354

    

Rرقم القطعة ABCD

لقمة تخدید جانبي 
بأشكال متعددة 

لقمة تخدید زخرفة 
للدیكور

D-11754 3,180 44,4528,61238
D-13247 3,970 25,422,21238

D-13138
D-13144
D-11748

23,8
23,8
26,99

34,9
34,9
41,28

12
12
12

38
38
38

3,970

3,970

3,180

R رقم القطعة     ABCD

لقمة تخدید قالب

D-13150
D-13166

25,4
25,4

34,9
42,8

12
12

38
38

D-13172 34,941,281238

3,970

3,180

D-13188 38,138,112383,180

3,180 

D-13194
D-13203
D-13219
D-13225
D-13231

17,46
19
19

17,46
19

25,4
25,4
25,4
25,4
25,4

6
6
6
8
8

32
32
32
32
32

3,180

1,980

1,980

3,180

1,980

R
    

رقم القطعة ABCD

لقمة تخدید زخرفة 
ربع دائریة

D-13116
D-13122

28,6
41,28

22,2
31,8

12

12

38

38
6,350

12,70

(مم)

(مم)
    DA1L1L2رقم القطعة

1230556793068-0
1230553793067-2

12,730553793122-0

R
    

رقم القطعة ABCD

(مم)

لقمة تخدید جانبي 
بأشكال متعددة 

ذات جودة عالیة

    

D-11776
D-11760

3,180

3,970

57,15

31,8
47,6

25,4

12

8

45

32

R

    

رقم القطعة ABCD

D-13253
D-13269

3,180

2,380

31,8
34,9

23,8
19

12
12

38
38

D-13275 4,760 50,830,11238

(مم)

(مم)

(مم)

B

A

قاطعة شقوق

لقمة تخدید جانبي بأشكال متعددة

R



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تحدید مسارات / تسویة | 355

    

رقم القطعة ABCD

مجموعة قاطع 
ذو شق متغیر

D-13281 47,618,21238

(مم)

(مم)(مم)

رقم القطعة     ABCD

لقمة تخدید زخرفة على شكل إبھام

D-11782
D-13297

63,5
63,5

19
19

12
12

45
38

*

النوع 1

النوع 

النوع 2

 

رقم القطعة     ABCDR

لقمة تخدید زخرفة تقلیدیة

D-11798 6,350 57,1522,21238

(مم)

رقم القطعة     ABCDR

لقمة تخدید زخرفة تقلیدیة

D-11813 R2=9,50 ،R1=6,350 63,519,841238

رقم القطعة ABCDR

لقمة تخدید درابزین

D-13306

R1

R2=12,70 ،R1=9,520 31,838,11238

R2

رقم القطعة     ABCDR

(مم)

(مم)

(مم)

لقمة تخدید حافة 
الطاولة تقلیدیة

D-11807 9,520 63,5191238



رقم القطعة     ABCDRالنوع

D-13312
D-13328

R2=7,940 ،R1=3,970

R2=12,70 ،R1=4,760

31,8
34,9

31,8
41,28

12
12

38
38

D-13334 R = 4,760 34,938,11238

النوع 2النوع 1

    
رقم القطعة ABCD

 D-13340 39,6825,41238

    
رقم القطعة ABCDR

R

 

لقمة تخدید 
زخرفة للدیكور

D-13792 3,180 39,728,61238

    

(مم)
(مم)

(مم)

(mm)

    
رقم القطعة ABCDالنوع

 D-13801
D-13817

31,8
31,8

57,1
57,1

12
12

38
38

النوع 2النوع 1

    
رقم القطعة ABCDالنوع

D-13356
D-13362

76,2
76,2

19
15,9

12
12

50
50

D-13378 76,215,91250
D-13384 76,215,91250

    
رقم القطعة ABCD

 

لقمة تخدید زخرفة للدیكور

لقمة تقویر قالب

لقمة تخدید زخرفة على شكل تاج

لقمة تخدید لوح بارز – على شكل موجھ

لقمة تخدید حافة باب

D-13390 31,825,4832

النوع 2النوع 1

(مم)(مم)

(مم) (مم)

(mm)

تحدید مسارات / تسویة | 356

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



    
رقم القطعة ABCDER

 D-13873 12,70 51,1531,8124015

 

رقم القطعة ABCDES

 D-12011
D-12027

416,35
6,35

9,5
419,5

32
38

32
22

8
12

الطول الكليA1A2القطر
L1 

الطول الكلي
L2 

الطول الكلي
L3 

رقم القطعة

12382661420793189-8
12,7382661420793191-1

(مم)

(مم)

(مم) (مم)

793090-7 30 65 8

8
6,5

6 6

6

6,35
6,35

65
60

65

30
15

18     
رقم القطعة DA1الطول الكلي

L1 
الطول الكلي

L2 رقم القطعة

793120-4
793119-9

-

-
-

-D-16988

خاص بالنموذج: 4402

    

رقم القطعة ACL

قاطعات 
السطح الصلب – 

زخرفة معماریة

مجموعة تخدید على شكل 
لسان وحز اقتصادیة

لقمة تخدید للربط 
بین األلواح

لقمة مسحاج تخدید 
إطار مستوي

لقمة عمل تجویف 
لتركیب مفصلة

22,22

20
25

35

10

8
8

10
76,2

 76,2
76,2

76,2
D-13851

D-13845
D-13867

D-13758

(مم)

B

D

S

B
B

E
A

C

تحدید مسارات / تسویة | 357

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



3,18 4,76

4,76 12,7

9,52

4,76

رقم القطعة     ABC

محمل كروي

D-13764

D-13770

رقم القطعة     DA1A2 الطول
L1 الكلي

الطول 
L2 العامل

خاص بالنموذج: 4402

(مم)(مم)

لقمة ثقب مزدوج

793085-0 12 18 6
6
6
6

18

16

16

14

14

12

12 6,35
6,35
6,35

6,356,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

60

60
60

60
60
60
60

6012

12

12

12

12

12

12

793115-7

793084-2

793116-5

793083-4

793117-3

793082-6

793118-1

مجموعة لقم تخدید 
(4 قطع في المجموعة) 

رقم القطعةالنوع / القیاس

P-24876

لقمة مستویة 3 × 4/1 بوصة، 
القیاس: 6 × 6,5 × 19 مم،  
         6 × 9,5 × 25 مم، 
         6 × 19 × 25 مم، 

لقمة دائریة 1 × 4/1 بوصة، 
القیاس: R6,5 × 6 × 25,5 مم

R

D
L

B

D
L

B

D
L

B

DL

B
A

D
L

B

D

R

L

B

D

R

L

B

D
L

B
D

L

B A

L

B
A

D

D
L

B

D

R

L

B

مجموعة لقم تخدید (12 قطعة في المجموعة)

رقم القطعة123456789101112القیاس

8A-88054 مم

6A-87921 مم

D:12,0
B:20,0
L:28,0

D:12,7
R:6,35

B:8,8

D:22,2
R:6,3

B:13,5
L:25,0

D:22,0
R:6,3

B:12,7
L:26,5

D:12,7
B:12,7
A:14°

L:29,0

D:32,0
B:12,2
A:45°

L:30,0

D:12,7
B:13,0
L:29,0

D:28,6
R:9,5

B:17,0
L:25,5

D:12,7
B:9,1
A:90°

L:29,0

D:25,0
R:4,0

B:16,0
L:26,5

D:16,0
B:20,0
L:28,0

D:6,0
B:20,0
L:25,0

مجموعة لقم 1/ 4 بوصة

مجموعة لقم البدایة لمسحاج التخدید 
( 3 قطع في المجموعة)

قیاس Rالطولالقطرالنوع / القیاس
المحمل رقم القطعةساق عدد 

الحزوز

D-30209

 

1لقمة مستویة 6

12,713

9,56

6

612,7

-

-

-

- 6

19,05

12

2

2

لقمة تقلیم مستوي
لقمة إخراج قلب 

الصندوق

لقمة مستویة
لقمة تقلیم 

مستوي
لقمة إخراج 

قلب الصندوق
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R



             

موجھ قالب

رقم القطعة 

من أجل اإلنتاج السریع لألشكال المعقدة باستخدام القالب

ج (مم)ب (مم)أ (مم) خاص بالنماذج التالیة

8

7,7
9
10
11

10

9,5
11
12

12,7

9,5

11,5
13
9
13
20 17 14

14,5
18
22
24
25
27

16
20
24
27
29
30

13
13
13
13
15
13

37

7,7

40

9,5

13

8

343577-5

164379-4
164775-6
164388-3
164776-4
165366-6
344364-5
164393-0
165364-0
164470-8
163080-8
164471-6
165046-4

374013164472-4
343448-2

9
11,1

11
12,7

5
14,3

323023-4
321472-9

10,9
14

12,7
16

8
8

323449-0
323018-7

141614,5
7,79,58
9

10,5
11
12

5
14

11
14

12,7
17

11,5
20

14,5
182013
222413
24
25
27
37

27
29
30
40

13
13
13
13

1611,5

321308-2
193330-7
193331-5
193332-3
193333-1
165365-8
193334-9
193335-7
193340-4
193336-5
193337-3
193338-1
193339-9

 ،3600
،3600H
3601B

 ،RP0910
RP1110C

 ،3612BR ،3606
،3612C ،3620

 ،RP0900 ،3612
 ،RP1800

RP2300FC
*RT0700C & DRT50

 ،N3701 ،3700B
 ،3709 ،4402 ،3703

3710

1

2

3

4

موجھ قالب 25

رقم القطعة خاص بالنموذج

321812-1

321492-3

من أجل B و D، بورتر كابل، موجھ قالب مؤلف من قطعتین

321493-1

35

30

7

36

8

35,5
30

(مم)

كافة نماذج مسحاج التخدید

22,6
25,4

11

تستخدم مع موجھ قالب 25 و وصلة تحویل موجھ قالب 30 

 M30 صامولة

وصلة تحویل موجھ قالب 25، 
رقم القطعة 321812-1 

وصلة تحویل موجھ قالب 30، 
رقم القطعة  321492-3

321493-1

 M30 صامولة

رقم القطعة خاص بالنموذج

252627-4 كافة نماذج مسحاج التخدید

أداة تحویل لموجھ قالب 30

رقم القطعة خاص بالنموذج

،RP1800 ،RP0900 ،3620 ،3612 /C/BR
*RT0700C & DRT50 ،RP2300FC

3601B ،3600/H

A

A

B

B

النوع

RT0700C و DRT50 – یستخدم مع مجموعة قاعدة

RT0700C و DRT50 – تستخدم مع مجموعة قاعدة

RT0700C و DRT50 - یستخدم مع مجموعة قاعدة
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رقم القطعة النوع مجموعة الموجھ المستقیم
122391-0 4402 ،3703 ،N3701 ،3700B

122704-5
342428-9
164834-6

3710 ،3709
3612BR

3620 ،RP1110C ،RP0900

123029-0 3601B ،3600H ،3600

للنموذج

*RT0700C & DRT50: یستخدم مع مجموعة قاعدة الغرز

*RT0700C & DRT50: یستخدم مع مجموعة قاعدة الغرز

*RT0700C & DRT50: یستخدم مع مجموعة قاعدة الغرز

RP0910 ،RP0900 ،3612BR
 ،RP1800 ،RP1101 ،RP1100

RT0700C & DRT50* ،RP2300FC

RP2300FC ،RP1800

 ،RP0900 ،RP2300FC ،RP1800
RT0700C & DRT50* ،RP1110C

193312-9

195136-9

فوالذب

ألمنیوم

أ
أ
أ
أ
أ

ب

ج

ج
3612 ،3612C ،3612BR122256-6

122700-3

مجموعة موجھ أداة التقلیم

رقم القطعة للنموذج

أ. مجموعة وصلة تحویل لسكة الموجھ

5-194368سكة التوجیھ 1,4 متر
7-194367سكة التوجیھ 3,1 متر

194385-5

أ

ب
ب
ج

ج: مجموعة مشبك

ب. سكة التوجیھ
 ،RP1800 ،RP0900 ،3612BR

RT0700C & DRT50* ،RP2300FC194579-2

مجموعة مشبك (قطعتین)

             

رقم القطعة للنموذج

122343-1 3600 ،3601B ،3600H
123022-4 RP2300FC ،RP1800 ،3612 ،3612C ،3612BR

122703-7 3710 ،3709
STEX122385 RT0700C & DRT50* ،RP0900 ،3620

مجموعة وصلة تحویل لسكة الموجھ

رقم القطعة القیاس للنموذج كم حلقي
763801-4
763808-0
763804-8

6 مم
6,35 مم

8 مم
763807-2
763803-0
763805-6

10 مم
•4/1 بوصة
•8/3 بوصة

763806-4 •10 مم

• متوفر من أجل قابض لقمة حلقي.

یقلل حجم الطوق من: 
12 مم إلى 10 مم أو 8 مم أو 6 مم، 2/1 بوصة إلى 10 مم، 8/3 بوصة أو 4/1 بوصة

 ،3601B ،3600H ،3600
 ،3612C ،3612 ،3612BR

RP2300FC ،RP1800

324149-5 3,18 مم3706
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أ: موجھ مستقیم

ب: موجھ مستقیم مع خاصیة 
الضبط الدقیق 

ج: مجموعة حامل الموجھ



رقم القطعة القیاس للنموذج  مخروط لقمة (قابض لقمة)
763607-0
763608-8

763632-1

6 مم
6,35 مم

6 مم
12,7 مم

3709
3710

763662-2
763663-0

13 مم

763602-0•
763618-5

12,7 مم
8 مم

763619-3
763636-3

9,5 مم
6 مم

763637-1
193179-5•

6,35 مم
6,35 مم

193180-0•
193178-7•

6 مم
8 مم

763628-2
763622-4
763630-5

12 مم
12,7 مم
10 مم

763601-2• 12 مم

• قابض لقمة حلقي 
• مجموعة قابض لقمة مخروطي

،3704 ،3703 ،N3701 ،3700NB
3706 ،3606 ،4402

،3612C ،3612BR ،3600H
RP1800 / RP2300FC ،3612

3601B ،3600BR ،3600

،RP0900 ،3620
RT0700C، DRT50

RP1110

رقم القطعة حذاء أداة التقلیم للنموذج 

155263-4 4402 ،3703 ،N3701 ،3700B

رقم القطعة  للنموذج

یوفر دقة في حفر األخادید وشطب الحواف بشكل متماثل.

مجموعة قاعدة مسحاج تخدید اإلطار
4402 ،3703 ،N3701 ،3700B

122202-9 _

_

122238-8
STEX122390

122753-2
194269-7

 ،3709

أ. قاعدة شفافة.
ب. لحفر األخادید وشطب الحواف بواسطة لقمة مستقیمة.

ج. ضبط دقیق للعمق.

مجموعة قاعدة أداة التقلیم

رقم القطعة للنموذج

أ
ب

ب، ج

4402 ،3703 ،N3701 ،3700B

3710 ،3709

JPA122201

النوع 

RT0700C / DRT50 مجموعة قاعدة (مرفقات) من أجل

مجموعة قاعدة مائلة: مجموعة قاعدة الغرز
یمكن استخدام موجھ مستقیم ذو ضبط 

دقیق وذلك بشكل اختیاري.
سعة المیل: 

-30 إلى 45 

مجموعة قاعدة غیر مركزیة

تبعد مسافة 18.5 مم عن حافة مركز اللقمة

• القدرة على تلبیة مجموعة واسعة من االحتیاجات مع وحدة المحرك والملحقات المختلفة التالیة
• نظام متعدد االستخدامات یمّكن المستخدم من تخصیص النموذج بسھولة

195563-0 رقم القطعةرقم القطعةرقم القطعة 195561-4

مجموعة قاعدة أداة التقلیم:

6-196612رقم القطعة 195562-2

قادرة على التقلیم بالقرب 
من الجدار وفي زوایا 

ضیقة بواسطة لقمة 
في وضع المیالن.

تستخدم بشكل معیاري مع النموذج 
RT700C / DRT50
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16380-D

القیاس 
(مم) نصلة أداة تسویة (قطعتین في كل عبوة)

A-07397
793001-2

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

80

رقم القطعة  النوع 

النوع

فوالذ عالي السرعة (نصلة أداة تسویة من الفوالذ العالي السرعة) 
سطح قطع دقیق

كربید التنجستن (نصلة أداة تسویة ذات رأس من كربید التنجستن) 
82متانة أعلى مناسبة للخشب القاسي

1600

للنموذج

،N1900B/K ،1100
،N1923B/K ،1902

KP0800XK ،KP0810
DKP180

793011-9

A-07428
136

793012-7
793013-5 155

TCT

TCT

TCT

HSS

HSS
HSS

HSS
HSS
HSS
HSS

HSS

HSS

HSS

HSS

HSS

TCT

1804N

1805N

793015-1
793186-4 170
793350-7 * 306

793018-5 306

1806B

2012NB ،2012

793014-3 155
793019-3 400

320

2030

2030N
2040

A-07412

793008-8 110 1911B

793323-0

D-07945 *

القیاس (مم) 

القیاس (مم) 

نصلة صغیرة ألداة التسویة (قطعتین في كل عبوة)

793346-8
(متاح)

793351-5

رقم القطعة

 من أجل النصالت المصنوعة من الفوالذ عالي السرعة

82

306

للنموذج

،N1900B/K ،1100
 ،N1923B/K ،1902

KP0800XK ،KP0810
DKP180

2012NB ،2012

* تستخدم مع صفیحة ضبط (343433-9) 

* تستخدم مع صفیحة ضبط (343692-5)

رقم القطعةمجموعة شحذ

123004-6 82

136
110

 ،N1923B/K ،1902 ،N1900B/K ،1100
DKP180 ،KP0810 ،KP0800XK

123055-9 1911B ،1002BA

للنموذج

123006-2 1806B ،1805N ،1804N

من أجل ضبط وإعاداد النصالت من كربید التنجستن والفوالذ عالي السرعة

رقم القطعة 

 ،N1923B/K ،1902 ،N1900B/K ،1100
DKP180 ،KP0810 ،KP0800XK

2012NB

للنموذج 

1806B ،1805N ،1804N

متوفرة من أجل أداة التسویة ذات النصلة من الفوالذ عالي السرعة 

رقم القطعة

150

180

،N1923B/K ،1902 ،N1900B/K ،1100
DKP180 ،KP0810 ،KP0800XK

للنموذج

1806B ،1805N ،1804N

حجر نحت وتشذیب
794061-7 WA1200

WA1200794060-9

القیاس 
(مم) 

حبیبات 
الجلخ

مجموعة مقیاس ومعیار النصلة

123009-6
762016-0

123062-2

یكون للنصلة حواف على كال الجانبین لتوفیر عمر أطول لھا.

رقم القطعة الجدید 
(مع بلد المنشأ)
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رقم القطعة

• مع برغي

النوع للنموذج

من أجل إضافة طول للسیاج (ویستخدم مع النوع 
D (سیاج اإلحاطة) ومسطرة التوجیھ والبرغي)

رقم القطعةمجموعة موجھ التمدید

 ،1911B ،1902 ،N1923B/K ،N1900B/K
KP0800XK

للنموذج

سیاج إحاطة (مسطرة توجیھ)
A 1100161046-2
B 1600 ،1100123032-1

1805N191454-3
1911B ،1902 ،N1900B191455-1

D 1923H ،N1923B164371-0
E C/KP0810122785-9
F342390-8

A

B
A

D
E

F1923H ،N1923B ،C/KP0810

 مقیاس عمق

C

رقم القطعة للنموذج مجموعة فوھة

191725-8

رقم القطعةمجموعة غطاء

2012NB76 مم

القطر الخارجي (مم)للنموذج

193036-7

لتوفیر انعكاس زاوي بشكل ال یسبب االنسداد في االتجاه المرغوب

لضبط النصلة

1804NSTEX122198
1805NJPA122197

N1923B ،N1900BJPA122194
KP0800 ،C/KP0810416368-8 (كوع)

رقم القطعة النوعللنموذج ستاند لحمل أداة التسویة
1100STEX122001

1805NSTEX122241
1902 ،N1900BSTEX122125

1911BSTEX122225
N1923BSTEX122175

1923H
2012NB ،2012

الطول × العرض × االرتفاع 
442STEX122338×271×450 مم

193902-8 A

-
-
-
-
-
-

A النوع

رقم القطعة للنموذج مسطرة مثلث
1923H ،1600762001-3

رقم القطعة للنموذج

2012NB ،2012762014-4
حامل مغناطیسي
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معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



رقم القطعة للنموذج

رقم القطعة القیاس 
(مم) للنموذج مفتاح ربط سداسي

783202-0
783208-8

4,0
2,5

1100STEX122312
1911B
1923H

122402-1

N1923B/K ،N1900B/K ،1902122230-4
192268-3

1901
DKP180 ،KP0800XK ،KP0810

STEX122269
122793-0

مجموعة كیس غبار
من أجل تجمیع الغبار والشرائح بشكل فعال

1911B ،N1923B ،1806B
2012NB

2012NB

،1902 ،N1923B/K ،1911B ،N1900B/K ،1100
DKP180 ،KP0800K ،KP0810 ،1805N

رقم القطعة للنموذج مفتاح مقبس 9
782209-3

782203-5
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



رقم القطعة للنموذج

رقم القطعة للنموذج

• نوعیة ممتازة. 
• اختیار حجم القطع. 

• قوة عالیة. 
• حواف مدقوقة بشكل دقیق. 

• خشب زان مضغوط. 

النوع

#0
#10
#20

الطول × العرض (مم)

15×46
19,5×54
23,5×56

P-08838
P-08844
P-08850

415579-2

3901 ،PJ7000 ،DPJ18010022

سماكة 
الرأس

القطر 
السن(مم) قطر التجویف 

(مم)
64B-20644

6-122474• من أجل الحصول على منطقة عمل أكثر نظافة
123150-5

• نصلة ذات أسنان صفائحیة برأس من كربید التنجستن
نصلة قطاعة

رقم القطعة للنموذج

رقم القطعة للنموذج

3901 ،PJ7000 ،DPJ180

3901 ،PJ7000 ،DPJ180

3901 ،PJ7000 ،DPJ180

3901 ،PJ7000 ،DPJ180
3901 ،PJ7000 ،DPJ180

3901 ،PJ7000 ،DPJ180

11060

سماكة الرأس القطر 
السن(مم)

4 مم

نصلة منشار للقص المتقاطع
األكثر  المتقاطع  القطع  أعمال  أجل  من   •
من  نعومة  أكثر  قص  توفر  وھي  نعومة 

النصلة ذات األغراض المتعددة.
792012-4

رقم القطعة للنموذج

صفیحة ضبط 
• من أجل ضبط مركز النصلة على قطعة عمل قیاسھا 

12 مم أثناء استخدام سیاج محوري.

موجھ زاویة
122473-8

رقم القطعة للنموذج

3901 ،PJ7000 ،DPJ180

مفتاح ربط صامولة القفل

العرض

الطول

بسكویت (1000 قطعة في المجموعة)

782401-1

رقم القطعة للنموذج

3901

DPJ180

كیس غبار
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



رقم القطعة للنموذج 

3706
3706
3706

لقمة توجیھ الحائط الجاف

رقم القطعة للنموذج  موجھ دائري

النوعالقیاس

0-3,18733229 مم (8/1 بوصة)
1-6,35733232 مم (4/1 بوصة)
6,35A-87915 مم (4/1 بوصة)

أ: لقمة ماسیة

أ

-
-

193448-4 3706

رقم القطعة للنموذج  طوق لقمة بشكل كم
324149-5 3706 كم طوق من أجل لقمة قیاس 3,8 مم

رقم القطعة للنموذج  طوق لقمة بشكل صامولة 

طوق لقمة بشكل مخروط 

763606-2 3706

رقم القطعة القیاس للنموذج 

763608-8 6,35 مم (4/1 بوصة) 3706

رقم القطعة النوعالقیاس (مم)للنموذج 

أ

-
-
-
-
-

رقم القطعة للنموذج 

7104L

جنزیر قاطع 
15A-16564

16,5A-16570
18A-16586
21A-16592
24A-16601
30A-16617

علبة زیت بسعة 100 مل
182229-1

أ: یستخدم مع البكرة المسننة (رقم القطعة 221502-5) 
وقضیب جنزیر (رقم القطعة 122235-4)

7104L

اكسسوارات أدوات القطع

اكسسوارات الوصل الجنزیریة
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



التنظیف



 .EN 603335269 2-60335 (في جمیع أنحاء العالم) والمعیار-IEC69 والتي ینظمھا المعیار ،H والفئة M والفئة L منذ عام 1997، تم تصنیف الغبار الخطیر إلى 3 (ثالث) فئات، ھي الفئة
إن المكانس الكھربائیة التي تعمل بالتفریغ الھوائي مناسبة لكل فئة من فئات الغبار والتي تم تحدیدھا أیضا عن طریق التنظیم على النحو التالي:

تصنیفات الغبار وفقا لمعاییر االتحاد األوروبي

ُیبدي في اآلونة األخیرة المزید من الناس اھتمامھاً كبیراً بالغبار الخطیر الذي قد یتسبب في مرض األنف 
والحلق والرئتین والبشرة. كما أّن بعض الغبار الناعم قد یسبب سرطان الرئة بمجرد تراكمھ داخل الجسم.

قلق متزاید بشأن الغبار الخطیر على الصحة

فئة الغبار

H

L

المتطلبات

• جھاز استشعار لتدفق الھواء 
• ھیكل حمایة فلتر1*

• ھیكل یتطلب أداة إلزالة / تركیب فلتر 2* 
• ھیكل یحمي المستخدمین من التعرض للغبار عند إفراغ كیس الغبار 3* 

 

 

 

أقل من %0,005 

اقل من %1  ال ینطبق

VC3211H

DVC750L
DVC864L

DVC860 ،VC3210L

یجب حمایة الفالتر من األجسام الحادة مثل 
األظافر عندما یتم امتصاصھا عن طریق الخطأ.

*1

ال ینبغي إزالة الفالتر المحملة بالغبار بسھولة.

یجب منع الغبار من التحلیق عند إفراغ أكیاس 
الغبار أو استبدال الفالتر. 

*2

*3

نفاذیة جزیئات الحجر الكلسي (الرخام) 
التي یبلغ قطرھا 5 میكرون أو أقل

بصرف النظر عن المعیار أعاله الذي تنظمھ IEC/EN 60335-2-69، فإن الفالتر من نوع ”HEPA“ معترف بھا على نطاق واسع باعتبارھا واحدة من المبادئ 
التوجیھیة الشھیرة في فعالیة وكفاءة تنقیة الھواء.

وفًقا لھذا المعیار، فإّنھ یتوجب على الفلتر من نوع ”HEPA“ إزالة أكثر من 99,75% من الجسیمات المحمولة بالھواء بقطر 0,3 مم وبالتالي، فإنھ ینص فقط على 
كفاءة التنقیة للفلتر نفسھ، في حین أن المعیار IEC/EN60335-2-69 یحدد آلة التفریغ المناسبة لكل فئة غبار (الھیكل والقوة المیكانیكیة لآللة) وكذلك نفاذیة الغبار.

 .IEC/EN60335-2-69 طالما أنھا تلبي متطلبات HEPA بفلتر من النوع H بھذا المعنى، ال یجب دائما تزوید مكنسة الغبار من الفئة

االختالف اآلخر بین طرق اختبار الكفاءة العالیة تجاه جسیمات الھواء مع المعیار IEC/EN60335-2-69 ھو تحمیل الغبار. یتم اختبار مكونات الفلتر لفئتي 
الغبار M و H باستخدام جزیئات الغبار من الحجر الكلسي بكمیات كبیرة للتحقق من القوة الفیزیائیة للفلتر، في حین تتم اختبارات الكفاءة العالیة تجاه جسیمات 

الھواء باستخدام قطیرات سائلة صغیرة جدا.



VC3211HX1

مكنسة شفاطة ھوائیة (للشفط الجاف والرطب) 

 “H سعة 32 لتر تتوافق مع ”الغبار من الفئة GYUPPA مكنسة كھربائیة
(للشفط الجاف والرطب)

173

التجھیزات المعیاریة: خرطوم، كفات أمامیة (38، 24، 22) خطاف حزام، مجموعة خرطوم، غطاء، 
مجموعة أكیاس بولي ایثیلین

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
أقصى تدفق للھواء 

أقصى شفط محكم (عمود ماء) 
سعة الخزان 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1050 وات 
2,0 متر مكعب / دقیقة 

22,0 كیلو باسكال 
الغبار: 32 لتر 
الماء: 27 لتر 

552×398×685 مم 
16,9 كغ 
5,0 متر

VC3210LX1

مكنسة شفاطة ھوائیة (للشفط الجاف والرطب) 

 “L سعة 32 لتر تتوافق مع ”الغبار من الفئة GYUPPA مكنسة كھربائیة
(للشفط الجاف والرطب)

• قدرة عالیة على المناورة وسھولة الحركة بفضل الخزان المدمج من الصلب غیر القابل للصدأ 
سعة 32 لتر

• مالئمة بشكا أفضل للعمل مع المعدات الكھربائیة.

• قدرة عالیة على المناورة وسھولة الحركة بفضل الخزان المدمج من الصلب غیر 
القابل للصدأ سعة 32 لتر

• مالئمة بشكا أفضل للعمل مع المعدات الكھربائیة

173

التجھیزات المعیاریة: خرطوم، كفات أمامیة (38، 24، 22) حامل 33-10، أنبوب منحني، أنبوب مستوي، 
مجموعة فوھة خرطوم، مجموعة أكیاس بولي ایثیلین

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
أقصى تدفق للھواء 

أقصى شفط محكم (عمود ماء) 
سعة الخزان 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة

1050 وات 
2,0 متر مكعب / دقیقة 

22,0 كیلو باسكال 
الغبار: 32 لتر 
الماء: 27 لتر 

552×398×685 مم 
14,5 كغ 
5,0 متر 

مما یؤدي إلى:
قوة شفط عالیة بشكل ثابت

سھولة تنظیف الفلتر، ویتم ذلك ببساطة عن طریق النقر 
على الغبار إلخراجھ خارج الفلتر األولي

تنظیف ھادئ بسبب المخمد والفلتر األولي الذي ال یسبب أي ضجیج

مخمد
فلتر أولي 

فلتر البودرة

نظام فلترة أوتوماتیكي ذاتي التنظیف یتحقق بفضل وحدتین 
من الفالتر

نظام فلترة أوتوماتیكي ذاتي التنظیف 
یتحقق بفضل تركیب من ثالثة فالتر یتكون من:

فلتر البودرة + مخمد + فلتر أولي
قوة شفط عالیة طوال التشغیل ویعود ذلك إلى إزالة الغبار من الفالتر األولیة كل 10 ثواٍن 

أثناء التشغیل.
قوة شفط عالیة بشكل ثابت طوال التشغیل 

سھولة تنظیف الفلتر، ویتم ذلك ببساطة عن طریق النقر على الغبار إلخراجھ خارج الفلتر األولي. 
تنظیف ھادئ بسبب المخمد والفلتر األولي الذي ال یسبب أي ضجیج

تبدأ اآللة بعملیة الشفط عند الضغط 
على مفتاح التشغیل باستخدام وحدتي 

الفالتر الیمنى/ الیسرى. 

تبدأ وحدة الفلتر األیسر بالتنظیف الذاتي من 
خالل التخلص من الغبار بینما یستمر الفلتر 

األیمن في الشفط.

بعد ذلك مباشرة، یبدأ الفلتر األیمن 
بالتنظیف الذاتي، في حین أنھ یبدأ من جدید 

في عملیة إعادة الشفط مرة أخرى.

Twin Filter

Tripple Filter

1

23

یبدأ كال الفلترین األیمن/ 
األیسر بالشفط بفاصل 

زمني یبلغ حوالي 10 ثواٍن 
بشكل متكرر. 

4

عند وصل الطاقة الكھربائیة، ینكمش الفلتر 
األولي على نفسھ بشكل وثیق فوق المخمد 

وفلتر البودرة. 

عند فصل الطاقة الكھربائیة، یتوسع المخمد إلى حجمھ 
األصلي ویطرد الغبار من الفلتر األولي تلقائیا بفضل 

قوة توسعھ.
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یتصل النظام الالسلكي األوتوماتیكي مع المعدات الكھربائیة من خالل البلوتوث

قم بشغیل األداة

نظام السلكي للتشغیل األوتوماتیكي 

تم تفعیل المكنسة
الكھربائیة

منشار القطع الغارز دون سلك
DSP601

منشار میتري مركب
منزلق دون سلك

DLS111 / DLS211

مطرقة دوارة دون سلك
DHR400
DHR283
DHR182

عالمة وشعارات البلوتوث ھي عالمات تجاریة مسجلة مملوكة لمجموعة التطویر الخاصة البلوتوث إنك. وإّن أي استخدام لھذه العالمات من قِبل ماكیتا یخضع للترخیص. 
في حین أّن العالمات التجاریة واألسماء التجاریة األخرى ھي ملكیة خاصة ألصحابھا.

جالخــة زاویة دون ســلك
DGA701  / DGA901

یمكن تفعیل المكنسة الكھربائیة التي 
تعمل بالتفریغ الھوائي بواسطة 

المعدات الالسلكیة من خالل وحدة 
الالسلكي التي تم تطویرھا حدیثاً.



 Cordless Vacuum
DVC864

DVC860L

 LXT مكنسة شفاطة ھوائیة بسلك وبدون سلك مزودة ببطاریتین أیبون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

مكنسة بسلك ودون سلك تعمل بالتیار المتناوب وببطاریتین أیون اللیثیوم 
بجھد 18 فولت لكل منھما.

المواصفات:-

• فلتر من نوع القماش: لكال التنظیف الجاف والرطب 
• تیار متناوب: بطاقة مستمرة مقدراھا 1050 وات

السعة 
االستخدام المتواصل (دقیقة) 

أقصى تدفق للھواء 
أقصى شفط محكم 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الغبار: 6/8 لتر 
 (BL1850B مع بطاریتین من النموذج) 65 دقیقة

تیار متناوب/ تیار مستمر: 3,6 / 2,1 متر مكعب / دقیقة 
تیار متناوب / تیار مستمر: 24 / 9 كیلو باسكال 

2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
75 دیسیبل (أ) 

366×334×368 مم 
8,6 كغ

التجھیزات المعیاریة: خرطوم كامل بقطر 38 مم، أنبوب مستقیم، أنبوب منحني، مجموعة فوھة الخرطوم، مجموعة 
أكیسا بولي أثیلین

 

عداد شحن مزدوج 
للبطاریتین

صندوق تخزین قابل 
لإلزالة

لفة سلك 
بشكل مناسب

یتم التحكم بقوة الشفط 
المتغیرة بواسطة 

قرص

مكان مخصص على األداة 
لتخزین األنبوب

عداد شحن البطاریتین صندوق تخزین قابل 
لإلزالة 

یتم التحكم بقوة الشفط 
المتغیرة بواسطة 

قرص 

مكان مخصص على 
األداة لتخزین األنبوب 

فرملة للدوالب

فرملة للدوالب

• یتیح تشغیل وإیقاف األداة بسھولة.
• یعمل فقط عند تشغیل مفتاح الطاقة الكھربائیة 

الرئیسي من أجل منع التشغیل العرضي أثناء النقل 
أو ما شابھ ذلك.

(ON/OFF) مفتاح كبیر للتشغیل/ اإلیقاف
• یتیح إمكانیة تشغیل وإیقاف األداة بسھولة 

• یعمل المفتاح فقط عند تشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي 
لمنع التشغیل العرضي لألداة عند نقلھا.

(ON/OFF) مفتاح كبیر للتشغیل واإلیقاف

البدائل المتاحة

DVC860LZ
األداة فقط (ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“

متر مكعب/ دقیقة 3,6

أقصى تدفق للھواء

كیلو باسكال 24

أقصى شفط محكم

(بمحرك قوي 1050 وات، وخرطوم 25-38)

ببطاریتین من النموذج BL1850B، وضعیة قوة الشفط: 5، خرطوم 25-38)

DVC864L

نازعة غبار دون سلك تعمل ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت LXT ومزودة بنظام السلكي للتشغیل األوتوماتیكي 

مكنسة/ شفاطة ھوائیة السلكیة مع وظیفة التشغیل الالسلكي األوتوماتیكي 
ومحرك بدون فرش ومدعومة ببطاریتین أیون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھا.

المواصفات:-

السعة 
االستخدام المتواصل (دقیقة) 

قوة الشفط 
أقصى تدفق للھواء
أقصى شفط محكم 
مستوى االھتزاز 

مستوى ضغط الصوت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

الغبار: 8 لتر 
(BL1850B مع البطاریتین من النموذج) 40 دقیقة

المرتفعة: 90 وات 
2,1 متر مكعب / دقیقة 

9,8 كیلو باسكال 
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

70 دیسیبل (أ) أو أقل 
366×334×368 مم 

8,4 كغ
التجھیزات المعیاریة: خرطوم كامل بطول 3,5 متر بقطر 28 مم، كفات أمامیة 24، 38، 22، ومجموعة أكیاس بولي أثیلین

 

البدائل المتاحة

DVC864LZ
األداة فقط (ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل)

البدیل ”زي“

 متر مكعب/ دقیقة2,1
التدفق األقصى للھواء

كیلو بسكال9,8
الشفط األقصى المحكم

(بواسطة بطاریتین من النموذج BL1850B، حالة قوة الشفط: 5، الخرطوم 25-38)

نظام السلكي اوتوماتیكي یصل المكنسة إلى األداة 
الكھربائیة عن طریق البلوتوث 

للتنظیف الجاف 
فقط 

(للشفط الجاف والرطب)

اضبط مفتاح االستعداد في نازعة 
“AUTO” الغبار على الوضعیة

1 اضغط على زر التنشیط الالسلكي 
الموجود على نازعة الغبار لمدة 

3 ثواٍن حتى یومض مصباح 
التنشیط الالسلكي باللون األخضر

2

ثم اضغط على مفتاح 
تنشیط النظام الالسلكي 

الموجود على األداة 

3

وحدة الالسلكي (رقاقة البلوتوث)

رقاقة بلوتوث مدمجة

جدید 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تیار متناوب تیار متناوب 

متر مكعب/ دقیقة 2,1

أقصى تدفق للھواء

كیلو باسكال 9

أقصى شفط محكم 

تیار مستمرتیار مستمر



للشفط الجاف فقط  (التنظیف الجاف فقط)

DVC265

المواصفات:-

السعة 
االستخدام المتواصل (دقیقة) 

أقصى تدفق للھواء 

أقصى شفط محكم 
قوة الشفط

مستوى االھتزاز 
مستوى ضغط الصوت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

كیس الغبار الورقي: 2,0 لتر / كیس الغبار القماشي: 1,5 لتر 
 (BL1860B مع بطاریة من النموذج) مرتفع: 40/ منخفض: 75

مع خرطوم مكتمل 28-1,0: 2.0 متر مكعب/ دقیقة / 
مع خرطوم مكتمل 28-1,5: 1,8 متر مكعب / دقیقة/ 

11 كیلو باسكال 
العالیة/ العادیة مع خرطوم 28-1,0: 90 / 45 وات 
العالیة/ العادیة مع خرطوم 28-1,5: 85 / 45 وات 

التشغیل دون حمل: 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل
70 دیسیبل (أ) 

230×152×373 مم 
4,5 كغ

التجھیزات المعیاریة: خرطوم بطول 1,5 متر وبقطر 28 مم، كفة أمامیة 22، 38، وصلة مطاطیة 24، 
كیس ورقي، وحدة السلكي (رقاقة بلوتوث)

LXT نازعة غبار دون سلك محمولة على الظھر تعمل بوساطة بطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

حزام مریح 
تتمیز أحزمة الكتف والخصر بقابلیتھا 

للتعدیل لكي تناسب حجم المستخدم مما 
یقلل من التعب حتى بعد التشغیل 

المستمر لفترة طویلة.

البدائل المتاحة

DVC265 ZXU
األداة فقط (دون رقاقة بلوتوث) 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)
- -

3,0 أمبیر / ساعة  البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة 

DVC261

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: خرطوم بطول 1 متر وبقطر 28 مم، فوھة خرطوم لتنظیف األرض، خرطوم، ربطة خرطوم، 
فوھة، أنبوب تلیسكوبي، أنبوب منحني، كیس غبار

مكنسة تحمل على الظھر وتعمل بواسطة بطاریتین ایون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھما. 
• قوة شفط كبیرة 105 وات من أجل التنظیف المھني 

• محرك بال فرش یوفر أقصى تدفق للھواء بمقدار 2,3 متر مكعب في الدقیقة وأقصى قوة للشفط 
المحكم بمقدار 11 كیلو باسكال ووقت تشغیل طویل

• تسمح وظیفة ذاكرة وضعیة التشغیل بالبدء بنفس قوة الشفط التي كانت علیھا عندما تم ایقافھا 
بوقت سابق 

• توفر ما یصل إلى 140 دقیقة من وقت التشغیل باستخدام بطاریة من النموذج BL1860B في 
حالة اإلعدادات العادیة

 LXT مكنسة شفاطة ھوائیة دون سلك محمولة على الظھر تعمل ببطاریتین ایون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

حزام مریح 
تتمیز أحزمة الكتف والخصر 

بقابلیتھا للتعدیل لكي تناسب حجم 
المستخدم مما یقلل من التعب حتى 
بعد التشغیل المستمر لفترة طویلة. 

البدائل المتاحة

DVC261 ZX11
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)
- -

3,0 أمبیر / ساعة  البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة 

میكرو متر

السعة 
االستخدام المتواصل (دقیقة) 

أقصى تدفق للھواء 

أقصى شفط محكم 
قوة الشفط

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

كیس الغبار الورقي: 2,0 لتر / كیس الغبار القماشي: 1,5 لتر 
 (BL1860B مع بطاریة من النموذج) األقصى: 40/ العالي: 75 / العادي: 140

مع خرطوم مكتمل 38-1,5: 2,3 متر مكعب/ دقیقة 
مع خرطوم مكتمل 28-1,5: 2,0 متر مكعب / دقیقة 
مع خرطوم مكتمل 28-1,5: 1,8 متر مكعب / دقیقة 

11 كیلو باسكال
القصوى/ العالیة/ العادیة مع خرطوم 38-1,5: 105 / 55 / 30 وات 
القصوى/ العالیة/ العادیة مع خرطوم 28-1,0: 90 / 45 / 25 وات 
 القصوى/ العالیة/ العادیة مع خرطوم 28-1,5: 85 / 45 / 25 وات 

230×152×373 مم 
4,5 كغ 

 HEPA فلتر من نوع
یستخدم كفلتر رئیسي اللتقاط الجسیمات 

الدقیقة جداً بكفاءة وفعالیة. 

قادر على التقاط %99,97 
من الجسیمات الصغیرة حتى 

میكرو مترالتي تصل إلى 1-0,3

 HEPA فلتر من نوع
یستخدم كفلتر رئیسي اللتقاط الجسیمات 

الدقیقة جداً بكفاءة وفعالیة 

وحدة تحكم مع 
• وحدة السلكي (رقاقة بلوتوث) 
• خیار للطاقة مكون من مرحلتین

نازعة غبار تحمل على الظھر وتعمل بواسطة بطاریتین ایون اللیثیوم بجھد 18 فولت 
لكل منھما. وھي أداة مناسبة للعمل مع األدوات الكھربائیة.

• نظام السلكي للتشغیل األوتوماتیكي یتصل مع األدوات الكھربائیة باستخدام تقنیة البلوتوث 
• قوة شفط كبیرة 90 واط لتحسین جمع الغبار

• محرك بال فرش یوفر أقصى تدفق للھواء بمقدار 2,0 متر مكعب في الدقیقة واقصى قوة للشفط 
المحكم بمقدار 11 كیلو باسكال ووقت تشغیل طویل

• تسمح وظیفة ذاكرة وضعیة التشغیل بالبدء بنفس قوة الشفط التي كانت علیھا عندما تم ایقافھا 
بوقت سابق

• توفر ما یصل إلى 75 دقیقة من وقت التشغیل باستخدام بطاریة من النموذج BL1860B في 
أنبوب من األلمنیوم مع حالة اإلعدادات العادیة

نظام قفل 
تسمح بتنظیف المساحات 

الضیقة، مثل األماكن 
تحت المفروشات.

مم942~590

وحدة تحكم مع 
• ضوء LED إلنارة منطقة العمل
• خیار للطاقة مكون من 3 مراحل

تعمل على كشط وشفط 
الشعر / األوساخ الموجودة 

على السجاد 

فرشاة إلزالة الشعر

فوھة مسطحة واسعة ورقیقة 

جدید جدید

قادر على التقاط 99,97% من 
الجسیمات الصغیرة حتى التي 

تصل إلى 1-0,3
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



التجھیزات المعیاریة: وحدة تحكم عن بعد السلكیة (تشمل بطاریتین قلویتین AAA)، فرشاة جانبیة، 
شریط الصق للخط الحدودي (لفة 15 متر)

DRC200

LXT مكنسة آلیة (روبوت) دون سلك

مكنسة آلیة لالستخدامات التجاریة/ الصناعیة

المواصفات:-

• قادرة على تنظیف مساحة 300 متر مربع في كل 120 دقیقة، مع تغطیة بنسبة %80 
(بطاریتان من النموذج BL1830B على التوازي)

• وحدة تحكم عن بعد السلكیة

االستخدام المتواصل (دقیقة) 
أقصى مساحة للتنظیف 

أقصى سرعة تشغیل 
الخزان 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

 200 - 120
مع بطاریتین من النموذج BL1830B: 300 متر مربع 
مع بطاریتین من النموذج BL1850B: 500 متر مربع 

0,3 متر/ ثانیة 
2.5 لتر 

460×460×180 مم 
7,3 كغ 

البدائل المتاحة

DRC200 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 
- -

3.0 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“5.0 أمبیر/ ساعة

المتجر المستودع المكتب المصنع 

وضعیة التنظیف العشوائيوضعیة التنظیف النمطي
تنظیــف أوتوماتیكي (خیاران لتجمیع الغبار)

میزات تنظیف ممتازة مفیدة لالستخدام في األوساط واألماكن التجاریة

صندوق غبار بسعة 2,5 لتر 
یتكون من حجرتین - واحدة لألوساخ الصغیرة، واآلخر لألوساخ الكبیرة، 

 SH00000213 :وھو مجھز بفلتر عالي الكفاءة، رقم القطعة

فرشاة دوارة بقدرة كبیرة 
بقطر 50 مم × 260 مم 

فرش جانبیة كبیرة + فرشاة بقدرة كبیرة 
تسمح الفرش الجانبیة بإمكانیة 

التنظیف بجانب الجدران أو حول 
العوائق أو الزوایا الضیقة سواء 
في وضعیة التنظیف النمطي أو 

العشوائي

فرشاة جانبیة رقم القطعة: 
SH00000065  SH00000063 :فرشاة قویة رقم القطعة

SH00000064 :غطاء الفرشاة رقم القطعة

جدید 

التجھیزات المعیاریة: خرطوم، فوھة للخرطوم لتنظیف األرض، خرطوم، فوھة خرطوم لتنظیف إطارات النوافذ. 

DVC750L

LXT مكنسة / نازعة غبار/ منفاخ دون سلك تعمل ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

السعة 
االستخدام المتواصل (دقیقة) 

أقصى تدفق للھواء 
أقصى شفط محكم 

قوة الشفط
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

الغبار: 7,5 لتر 
مع بطاریة من النموذج BL1860B (العالي): 35 / مع بطاریة 

من النموذج BL1860B (المنخفض): 70 
1,6 متر مكعب/ دقیقة

6,7 كیلو باسكال
العلیا/ الدنیا: 50 / 25 وات 

418×251×278 مم 
4,6 كغ

البدائل المتاحة 

DVC750L ZX1
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 
- -

3,0 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة 

المواصفات:-

أداة مدمجة ومحمولة وسھلة االستخدام 

قوة عالیة وزمن تشغیل طویل بمحرك دون فرش 

تقوم بعمل ثالثة أدوات في آن واحد (تنظیف / نزع / نفخ الغبار)

للتنظیف الجاف فقط

خرطوم بالستیكي: 28 مم - 
2 متر من الكفة 38

خرطوم یمكن تخزینھ 

للتنظیف بالتفریغ الھوائي 

فوھة خرطوم یمكن تخزینھا 

منفذ المنفاخ، ادخل الخرطوم إلى 
منفذ المنفاخ وأدره بجھة عقارب 
الساعة حتى یُسمع صوت نقرة.  وظیفة ضبط مساحة التنظیف 

یمكن ھذا الشریط الالصق المستخدم من تحدید منطقة التنظیف عن طریق وضع الشریط الحدودي 
على األرض كخط حد ال یمكن للمكنسة اآللیة عبوره

شریط الصق لتحدید الخط الحدودي، 
 SH00000231 :رقم القطعة

مساحة التنظیف 
المنطقة خارج 

مساحة التنظیف 
المحددة 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



التجھیزات المعیاریة: حزام كتف، فوھة مشقوقة، فرشاة تنظیف، فوھة لتنظیف األرض، أنبوب 
تلیسكوبي، خرطوم، خطاف لتعلیق الخرطوم

DCL501

 LXT مكنسة إعصاریھ دون سلك

فلتر HEPA بقدرة عالیة على التنقیة.

المواصفات:-

السعة 
االستخدام المتواصل (دقیقة)

أقصى تدفق للھواء 
أقصى قوة للشفط المحكم (عمود ماء) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

250 لتر 
 (BL1860B مع بطاریة من النموذج) عالي: 35 / منخفض: 77

1,2 متر مكعب/ دقیقة 
10 كیلو باسكال 

352×189×252 مم 
3,1 كغ

البدائل المتاحة

DCL501 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل)
- -

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

اختیار للقوة 
عالي/ منخفض

أنبوب تلیسكوبي
یمكن تمدیده لیسمح لتعدیل 
ارتفاع القبضة بما یناسب 

ارتفاع المستخدم.

1- مؤشر ضوء LED برتقالي اللون 
یشیر إلى ضرورة تنظیف الفلتر 

1

2- مؤشر ضوء LED أحمر اللون 
یشیر إلى انخفاض سعة البطاریة

أضواء اإلنذار

• یمكن إزالة كأس الغبار لسھولة التخلص من الغبار وذلك ببساطة عن طریق 
سحب ذراع تحریر الكأس ألعلى ثم الضغط على زر التحریر

• یمكن غسل كاس الغبار والفلتر بالماء

سھولة التخلص من الغبار

نظام تنقیة (فلترة) متقدم مع فصل إعصاري
مكنسة تحتوي على نظام تنقیة إعصاري متقدم مع 

فلتر من النوع HEPA یجمع جزیئات الغبار الكبیرة 
والصغیرة بكفاءة عالیة

المواصفات:-

DVC350

المواصفات:-

أقصى تدفق للھواء 
أقصى قوة للشفط المحكم (عمود ماء) 

السعة القابلة لالسترداد 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

3,4 متر مكعب / دقیقة 
5,5 كیلو باسكال 

3,0 لتر 
273×195×226 مم 

2,2 كغ

التجھیزات المعیاریة: مجموعة فوھة، كیس غبار، خرطوم كامل مع كفات أمامیة، حزام كتف 

نازعة غبار محمولة تعمل ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت.
• مفتاح یوفر إمكانیة التحكم بإعدادات حجم الھواء، عالي/ منخفض لكي یناسب االستخدام المطلوب. 

• حزام كتف یمكن ربطھ بسھولة على الكتف إلضافة مزیداً من القدرة على الحركة.

LXT نازعة غبار/ منفاخ دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

وظیفتین في آلة واحدة 
یمكن تحویلھا إلى منفاخ من خالل 

ربط فوھة. 

رقم القطعة الطول  
132025-7 220 متر   
134182-7 430 مم   

تستخدم مع مجموعة الفوھة من أجل خیار 
المنفاخ 

مالئمة من أجل معدات ماكیتا الالسلكیة 

قص وتقطیع الخشب 
(مع المنشار الدائري) 

قص وتقطیع الخشب
(مع المنشار الرجاج) 

 حفر الخرسانة

(مع المطرقة المركبة المتعددة األغراض)
قص الخرسانة

(مع الجالخة الزاویة)

البدائل المتاحة

DVC350 Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 
- -

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

مجموعة فوھة
فوھة بشكل بوق رقم القطعة: 192236-6 
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



التجھیزات المعیاریة: فوھة شفط لألرضیة 28 على شكل حرف T ، فوھة شفط لتنظیف إطار النافذة، حامل فوھة 
تنظیف إطار النافذة، أنبوب، فلتر، فلتر أولي

(G – بطاریات أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة) CL183D

مكنسة بدون سلك

 G – مكنسة یدویة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت من السلسلة
ذات السعة 1,3 أمبیر/ ساعة

المواصفات:-

• تصمیم مضغوط وخفیف الوزن

السعة
التشغیل المستمر (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء
أقصى شفط محكم 

(عمود ماء)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

600 مل
 24

1,3 متر مكعب/ دقیقة
2,6 كیلو باسكال

966×102×148 مم 
1,1 كغ

G-SERIES

متوفرة فقط 
باللون العاجي

18 فولت

البدائل المتاحة

CL183D Z
(اللون عاجي)

األداة فقط
(ال یتضمن بطاریة / شاحن)

CL183D W
(اللون عاجي)

یتضمن بطاریة واحدة / شاحن واحد

البدیل ”زي“ 1,3 أمبیر/ ساعة

فوھة لتنظیف 
إطار النافذة

منفذ شفط زاوي
یمنع تذبذب أنبوب اإلطالة أثناء االستخدام

فوھة لشفط األرضیة على شكل حرف 
T مع تعزیز القدرة على المناورة

600 میلي لتر
سعة غبار كبیرة

مفتاح على شكل زناد
یؤمن التحكم السریع بتشغیل وإیقاف األداة

فلتر فلتر أولي

نوع الكبسولة
التخلص السریع من الغبار

لیس ھناك حاجة الستخدام كیس ورقي

+

التجھیزات المعیاریة: فوھة شفط لألرضیة 28 على شكل حرف T، فوھة شفط لتنظیف إطار النافذة، حامل فوھة 
تنظیف إطار النافذة، أنبوب، فلتر، فلتر أولي

DCL180
LXT مكنسة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

أصبح التخلص من الغبار أكثر نظافة وبساطة باستخدام كیس الغبار 
الورقي القابل لإلزالة

المواصفات:-

• زر تشغیل یعمل باللمس مع خیارین للشفط القوي والشفط الضعیف
• ضوء LED للتحذیر من انخفاض طاقة البطاریة

• تحسین تصمیم الغطاء األمامي من أجل سھولة نزع كیس الغبار

السعة
التشغیل المستمر (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء
أقصى شفط محكم

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

650 مل
(BL1830B باستخدام بطاریة نموذج) 20 دقیقة

1,4 متر مكعب/ دقیقة
4,2 كیلو باسكال

999×114×152 مم 
1,2 كغ

البدائل المتاحة

DCL180 RF (اللون أزرق من ماكیتا)
یتضمن بطاریة واحدة / شاحن واحد

DCL180 RFW (اللون أبیض)
یتضمن بطاریة واحدة / شاحن واحد

DCL180 Z (اللون أزرق من ماكیتا) 
األداة فقط

DCL180 ZW (اللون أبیض)
األداة فقط

-

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة

مكنسة تنظیف السلكیة مثالیة من أجل االستخدام في المنشآت 
أو االستخدامات الصناعیة

متوفرة لدى ماكیتا باللون 
األبیض واألزرق

فلترفلتر أولي

فوھة لتنظیف 
إطار النافذة

منفذ شفط زاوي
یمنع تذبذب أنبوب اإلطالة أثناء االستخدام

 قبضة من
المطاط الطري

فوھة خرطوم لشفط األرضیة 
على شكل حرف T مع تعزیز 

القدرة على المناورة

مقبض بتصمیم ھندسي مریح مع مفتاح 
تشغیل وإیقاف على شكل زناد سھل االستخدام

سعة الغبار كبیرة حیث 
تبلغ 650 میلي لیتر

 نوع الكبسولة
تخلص سریع من الغبار

لیس ھناك حاجة الستخدام كیس ورقي

+
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



فلتر فلتر أولي

فوھة خرطوم 
لتنظیف إطار 

النافذة

منفذ شفط زاوي (مائل)
یمنع أنبوب اإلطالة من التذبذب أثناء االستخدام

 قبضة طریة
مطاطیة

فوھة خرطوم لشفط 
األرضیة على شكل حرف 
T مع تعزیز القدرة على 

المناورة

مقبض بتصمیم ھندسي مریح مع 
 (ON / OFF) مفتاح تشغیل وإیقاف

على شكل زناد سھل االستخدام

سعة غبار كبیرة تصل إلى
650 میلي لتر

النوع كبسولة
التخلص من الغبار بشكل سریع 

لیس ھناك حاجة إلى كیس ورق

+

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطوم لشفط لألرضیة 28 على شكل حرف T ، فوھة خرطوم لتنظیف إطار النافذة، 
حامل فوھة تنظیف إطار النافذة، أنبوب، فلتر، فلتر أولي

 CL106FD

 MAX CXT مكنسة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

مكنسة مضغوطة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم منزلقة من منصة 
MAX ماكیتا 12 فولت

المواصفات:-

• تصمیم مضغوط وخفیف الوزن.
• نوع الكبسولة - تخلص سریع من الغبار، لیس ھناك حاجة الستخدام كیس ورقي

• ضوء LED إلنارة منطقة العمل
• فوھة خرطوم على شكل حرف T لتنظیف األرضیة مع تعزیز القدرة على المناورة

السعة
التشغیل المستمر (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء
أقصى شفط محكم 

(عمود ماء)
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

600 مل
 24

1,3 متر مكعب / دقیقة
2,6 كیلو باسكال

958×100×150 مم 
1,1 كغ

البدائل المتاحة

CL106FD Z
األداة 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

CL106FD WM
تتضمن بطاریة واحدة / شاحن واحد

البدیل ”زي“ 2,0 أمبیر / ساعة4,0 أمبیر / ساعة

مكنسة بدون سلك مثالیة من أجل المنشآت أو االستخدامات الصناعیة

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطوم لشفط المقاعد، فوھة خرطوم لشفط السجاد، فوھة خرطوم من المطاط، قرشاة 
ناعمة، منفاخ ملحق، كیس غبار، حزام الكتف

CL121D

 MAX CXT مكنسة / منفاخ بدون سلك مزودة ببطاریة آیون اللیثیوم 12 فولت

مكنسة بدون سلك مضغوطة تعمل ببطاریة آیون اللیثیوم من منصة ماكیتا 
12 فولت MAX تركب بشكل انزالقي.

المواصفات: 

• مثالیة لتنظیف داخل السیارة
• الملحقات المتنوعة مناسبة لتنظیف داخل السیارة

• وظیفتین في آلة واحدة من حیث قابلیة التحول إلى منفاخ
• زمن تشغیل یصل إلى 67 دقیقة من التشغیل المتواصل في دورة شحن واحدة لبطاریة من 

BL1041B  النموذج  
• یبدأ مصباح التحذیر الخاص بسعة البطاریة بالومیض عندما تبدأ سعتھا باالنخفاض

السعة
زمن التشغیل المتواصل (مع بطاریة نموذج 

(BL1041B (عدد الدقائق)
أقصى تدفق للھواء

أقصى امتصاص محكم (عمود الماء)
قوة الشفط

األبعاد (الطول × العرض× االرتفاع)
الوزن الصافي

كیس الغبار: 500 میلي لتر/ علبة الورق: 330 میلي لتر 
الحد األقصى: 27/ مرتفع: 32/ طبیعي: 67 

1,3 متر مكعب/ دقیقة
4,4 كیلو باسكال (450 میلیمتر ماء) 

الحد األقصى: 30 واط/ مرتفع: 20 واط/ طبیعي: 5 واط 
345×138×202 مم 

1,8 كغ

البدائل المتاحة

CL121D Z
األداة 

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن وحقیبة أدوات)

CL121D SM
تتضمن بطاریة واحدة / شاحن واحد وحقیبة 

أدوات

البدیل ”زي“ 2,0 أمبیر / ساعة4,0 أمبیر / ساعة

جدید

فوھة خرطوم لتنظیف السجاد 120  
 459056-4

فوھة خرطوم من المطاط 330 
 422437-5

فوھة خرطوم لتنظیف المقاعد 120 كاملة 
 140H95-0

فوھة منفاخ كاملة
 140H94-2

فرشاة ناعمة 360 كاملة
 140H94-2

ملحقات ذات تصمیم خاص قابلة للتغییر 

أداة مثالیة من أجل تنظیف داخل السیارة

رقم الجزء 199900-0 

حقیبة أدوات (مع النموذج 
CL121DSM فقط) 

مجموعة فالتر ورقیة (5 قطع في كل 
مجموعة) (اختیاریة) 

رقم القطعة 194566-1 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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DLX2248PT1

LXT طقم عدة مكنسة بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم

 السعة
التشغیل المستمر (عدد الدقائق)

أقصى تدفق للھواء
أقصى شفط محكم 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

650 مل
األعلى: 20 / األدنى: 40 

(باستخدام بطاریة من النموذج 
(BL1830B

1,4 متر مكعب / دقیقة
5,3 كیلو باسكال

999×114×152 مم 
1,2 كغ

2,0 لتر
األعلى: 60 / األدنى: 90

(باستخدام بطاریة من النموذج 
BL1850B عدد 2)

1,5 متر مكعب / دقیقة
7,1 كیلو باسكال

230×152×373 مم 
4,3 كغ 

DCL181DVC260المواصفات:-

DVC260Z
مكنسة شفط ھوائیة محمولة على 

الظھر تعمل ببطاریتین أیون 
اللیثیوم 18 + 18 فولت

DCL181FZ
مكنسة تعمل ببطاریة 

أیون اللیثیوم 18 فولت 

خرطوم 
مرن

فوھة خرطوم 
لتنظیف الزوایا

3 بطاریات أیون 
اللیثیوم 18 فولت بسعة 

5,0 أمبیر / ساعة 
 BL1850B نموذج

فوھة خرطوم 
مطاطیة

فرشاة 
دائریة

فوھة خرطوم 
لتنظیف المقعد

 فلتر قماشي عدد 10
 خاص بالنموذج

DVC260  

10 فالتر ورقیة 
خاصة بالنموذج 

 DCL181

شاحن 
 DC18RD

بمنفذین

سعة الخزان من یعمل باستخدامفئة فلتر الغباررقم النموذج
الغبار / الماء 

(باللتر)
أقصى تدفق للھواءنوع الخزان

(متر مكعب / دقیقة) 
أقصى شفط محكم 
(كیلو باسكال) 

مفتاح أداة 
الطاقة المتصلة

DVC864L(فلتر ھیبا) L

(فلتر ھیبا)

(فلتر ھیبا)

L (فلتر ھیبا)

(فلتر ھیبا) باستخدام فلتر 
إعصاري

DC (LXT18Vx2)(غبار فقط) -/8

3/- (غبار فقط)

نظام اتصال السلكي 2,19,8**بالستیك
أوتوماتیكي

نظام اتصال السلكي 
أوتوماتیكي

DVC860LLAC/DC (LXT18Vx2)6/81**بالستیك,AC/DC : 3,6 / 2AC/DC : 24 / 9,0

DVC260DC (LXT18Vx2) كیس الفلتر 2,0 / كیس
-1,511*كیس غبار أو كیس فلترالغبار 1,5 (غبار فقط) 

-

DVC265DC (LXT18Vx2) كیس الفلتر 2,0 / كیس
كیس غبار أو كیس فلترالغبار 1,5 (غبار فقط) 

بالستیك

بالستیك

من النوع كبسولة مع كیس غبار

من النوع كبسولة مع كیس غبار

من النوع كبسولة مع كیس غبار

من النوع كبسولة مع كیس غبار

*2,011

DVC350-DC (LXT18Vx1)كیس غبار

Dust cup

*1,46-

VC3211HHAC27/32أوتوماتیكي2,022* / 3,5**فوالذ غیر قابل للصدأ

DCL501DC (LXT18Vx1)2501,210 مل

VC3210LLAC27/322,022* / 3,5**فوالذ غیر قابل للصدأ-

غیر متاح

DVC750LDC (LXT18Vx1)4,5/7,51,66,7غیر متاح

DCL180-DC (LXT18Vx1)غیر متاح6501,44,2 مل

DCL180W

CL121D

-

-

DC (LXT18Vx1)650 مل

500 مل

1,4

1,3

غیر متاح4,2

غیر متاح

CL106FD-DC (CXT12V max)

DC (CXT12V max)

6001,33,1 مل

4,4

غیر متاح

CL183D-DC (G-series18V)غیر متاح6001,32,6 مل

Product Comparison List

*باستخدام خرطوم بقطر 28- 1 متر ** باستخدام خرطوم بقطر 25-38 



فوھة تنظیف زاویةفرشاة دائریة

أنبوب قابل للثني 

رمادیة اللون: 
410306-2

فوھة خرطوم لتنظیف 
إطار النافذة

458919-1

191657-9

وصلة 38-22
195548-6
مطلوبة أیضا 

للربط

192562-3

مجموعة فوھة

195551-7
فوھة خرطوم عامة 

(جاف ورطب)

195549-4
مضغوط (جاف)

195550-9
فوھة خرطوم مضغوطة 

(رطب)

A-47846
فوھة خرطوم عریضة 

(رطب) 

198184-7
فوھة خرطوم DX مع مفتاح
(لألرضیة والسجاد) (جاف)

أنبوب مستقیم
192563-1

فوھة خرطوم مطاطیة 
مرنة مطلوبة أیضا

فرشاة دائریة

فرشاة لتنظیف الرفوف
فوھة خرطوم مطاطیة 

مرنة  فوھة خرطوم لتنظیف 
إطار النافذة

مجموعة فوھة

فوھة خرطوم 
للربط 

فوھة 
خرطوم 

للربط
أزرق: 198549-3
عاجي: 198548-5

أزرق: 198534-6
عاجي: 191724-0

أزرق: 451243-1
(تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج 

(DCL180/CL106D
لون عاجي: 416041-0
(تجھیزات معیاریة خاصة 

(CL183D بالنموذج

یوصي بشدة للعدید من 
استخدامات التنظیف

197901-2

192236-6

أسود: 199454-7
من النوع المسطح

خاصة باألرضیة والسجاد

أبیض: 198183-9
فوھة خرطوم DX مع مفتاح

خاص باألرضیة والسجاد

لون عاجي: 122291-4
خاص بتنظیف البطانیات والسجاد

لون عاجي: 198150-4
فوھة خرطوم DX خاص بتنظیف

األرضیة والبطانیة والسجاد

أبیض: 198525-7
فوھة خرطوم DX خاص بتنظیف األرضیة 

والبطانیة والسجاد

أزرق: 198523-1
فوھة خرطوم DX خاص بتنظیف األرضیة 

والبطانیة والسجاد

لون عاجي: 123485-4
فوھة خرطوم 28 على شكل حرف T من 

أجل األرضیة

أبیض: 123486-2
فوھة خرطوم 28 على شكل حرف T من 

أجل األرضیة

أزرق: 123488-8
فوھة خرطوم 28 على شكل حرف T من 

أجل األرضیة

أبیض: 199037-3
فوھة خرطوم 28 خاصة بالمقاعد

أزرق: 199040-4
فوھة خرطوم خاصة بالمقاعد:

خرطوم كامل
140G04-3 :رقم القطعة

مع كفة أمامیة 38 مم
(تجھیزات معیاریة خاصة 

(DVC750L بالنموذج

DVC860L
VC3211HX1
VC3210LX1DVC750

أنبوب امتداد من األلمنیوم مع 
قفل

أنبوب قابل لالنثناء 
مع كم أسطواني

خاص بأنبوب مستقیم من األلمنیوم 
مع قفل.

رقم القطعة: 127093-3 

458891-7
فوھة خرطوم عریضة

إكسسوارات التنظیف واستخالص الغبار

140G19-0 :رقم القطعة
(590 إلى 942 مم)

(DVC261 تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج)

(تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج 
(DVC750

(تجھیزات معیاریة 
خاصة بالنماذج
(DVC750L

(DCL180/CL106D تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج)

(DCL180W تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج)

(CL183D تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج)

(تجھیزات معیاریة خاصة 
(DVC261 بالنموذج

(DVC261 تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج)

(DVC261 تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج)

DVC261DVC750

DCL180
CL106D

DCL183D
CL121D

جدید

جدید

جدید
جدید

جدید

خرطوم كامل

(تجھیزات معیاریة خاصة بالنموذج 
(DVC261

28 - 1 متر (بدون جلبة 
أمامیة) 

رقم القطعة: 143787-2

خرطوم كامل

أنبوب امتداد من البالستیك

أنبوب مستقیم

رقم القطعة: 198559-0
(500 إلى 800 مم) 

وصلة 38
رقم القطعة. 418500-0

خرطوم كامل

28 - 2,0 متر (مع كفات 
أمامیة 38) 

(تجھیزات معیاریة خاصة 
(DVC750L بالنموذج

140G04-3 :رقم القطعة

(CL183D قیاسي خاص بالنموذج) عاجي: 7-451424
(DCL180W قیاسي خاص بالنموذج) أبیض: 5-451241
 DCL180 / أزرق: 9-451244 (قیاسي خاص بالنموذج

(CL106D

خرطوم مرن
عاجي: 191496-7

رقم القطعة: 195434-1
38-2,5 متر

(مع كفة أمامیة 38 مم)
(قیاسي خاص بالنموذج 

(DVC860L

(تجھیزات 
معیاریة خاصة 

بالنماذج
DVC860L)

VC3211HX1
(VC3210LX1

(تجھیزات معیاریة 
خاصة بالنماذج
DVC860L)

VC3211HX1
(VC3210LX1

(تجھیزات معیاریة 
خاصة بالنماذج
(DVC860L

VC3211HX1
(VC3210LX1

(DVC860L قیاسي خاص بالنموذج)
(VC3211HX1, VC3210LX1

عاجي: 411891-8



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف | 379

إكسسوارات التنظیف - خرطوم / أنابیب

خرطوم بقطر 38 مم - 2,5 متر 
195434-1

خرطوم بقطر 38 مم - 5 متر 
195435-9

خرطوم بقطر 28 مم - 2متر 
140G04-3

خرطوم مرن 
191496-7

خرطوم
SH00000034

خرطوم 
140H92-6

خرطوم تلسكوبي (أنبوب امتداد) 

خرطوم تلسكوبي (أنبوب امتداد) 

خرطوم تلسكوبي (أنبوب امتداد) 
SH00000060

أنبوب مستقیم (من األلمنیوم)
192563-1

أنبوب قابل للثني (من األلمنیوم)
192562-3

أنبوب قابل للثني یستخدم مع الخرطوم 
بقطر 28 مم 

حزام الخرطوم 

أنبوب مستقیم (لون عاجي)
451424-7

أنبوب مستقیم (أبیض)
451241-5

أنبوب مستقیم (أزرق)
451244-9

خرطوم بقطر 28 مم - 1متر 
143787-2

DVC860L VC3211HX1
VC3210LX1

DVC260DVC750DCL180
CL106FD

CL183DCL121DDCL501 DCL180W

معیارياختیاري

یستخدم مع 
الوصلة 38 

418500-0

یستخدم مع 
الوصلة 38 

418500-0

یستخدم مع 
الوصلة 38 

418500-0

یستخدم مع 
الوصلة 38 

418500-0

DVC261

8-126756  3-127093

198559-0

140G19-0



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف | 380

VC3210LX1
VC3211HX1

DVC860LDVC750L

(جاف ورطب)(جاف ورطب)

198184-7

195551-7
فوھة خرطوم عامة 

(جاف ورطب)

195549-4
مضغوط (جاف)

195550-9
فوھة خرطوم مضغوطة 

(رطب)

A-47846
فوھة خرطوم 

عریضة (رطب) 

فوھة خرطوم DX مع مفتاح 
(لألرضیة والسجاد) (جاف)

199454-7
من النوع المسطح 
خاصة باألرضیة 

والسجاد

198183-9
 DX فوھة خرطوم
مع مفتاح (من أجل 

تنظیف األرضیة والسجاد)

122291-4
خاصة بتنظیف 

البطانیة / السجاد

198150-4
فوھة خرطوم على 

شكل حرف T خاصة بتنظیف 
األرضیة والبطانیات والسجاد

198525-7
فوھة خرطوم على 

شكل حرف T خاصة 
بتنظیف األرضیة والبطانیات والسجاد

198523-1
فوھة خرطوم على 

شكل حرف T خاصة 
بتنظیف األرضیة والبطانیات والسجاد

123485-4
فوھة خرطوم 28 

 T على شكل حرف
خاصة بتنظیف األرضیة

123486-2
فوھة خرطوم 28 

 T على شكل حرف
خاصة بتنظیف األرضیة

123488-8
فوھة خرطوم 28 

 T على شكل حرف
خاصة بتنظیف األرضیة

SH00000058
مجموعة فوھات 

خرطوم (لألرضیات 
والسجاد) 

140H95-0
فوھة خرطوم 

لتنظیف المقاعد

459056-4
فوھة خرطوم 
لتنظیف الفرشة

DVC261DVC750L
 لالستخدام 
مع الوصلة
418500-0

DCL180WDLC180
CL106FD

CL183DDCL501CL121D

معیارياختیاريإكسسوارات أدوات التنظیف واستخالص الغبار - مجموعة فوھات خرطوم 

458891-7
فوھة خرطوم عریضة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف | 381

198548-5
عاجي

198549-3
أزرق

فرشاة تنظیف الرفوف

فرشاة دائریة

فرشاة دائریة 

DVC261DCL180
CL106FD

DCL180WCL183DDCL501 VC3210LX1
VC3211HX1

DVC860LDVC750LCL121D

إكسسوارات أدوات التنظیف واستخالص الغبار

191724-0
عاجي

198534-6
أزرق

191657-9
أسود

فوھة خرطوم لتنظیف إطار النافذة
416041-0

عاجي

451243-1
(أزرق)

معیارياختیاري

 (28H) فوھة خرطوم مرنة من المطاط

197901-2

فوھة خرطوم للربط

192236-6

تستخدم مع فوھة الخرطوم 
المطاطیة 

فوھة خرطوم برأس مدبب

192236-6

تستخدم مع الكفة األمامیة 
22 + خرطوم بقطر 28 مم 

فوھة خرطوم لتنظیف إطار النافذة

458919-1

فوھة خرطوم ذات شق

SH00000042

فرشاة ناعمة
140H94-2

فوھة تنظیف زاویة
410306-2

رمادي

411891-8
عاجي

مجموعة أدوات التنظیف واستخالص الغبار

195439-1
 أنبوب

 مستقیم،
 أنبوب قابل للثني،
 مجموعة فوھات
 خرطوم، فوھة

 خرطوم لتنظیف
 الزوایا، خرطوم

 بقطر 83 مم - 5,2
 متر مع كفة أمامیة

 بقطر 83 مم

مالحظة: DVC864L - یمكن استخدام نازعة الغبار مع مجموعة 
التنظیف (1-195439) للقیام بالتنظیف

HOSE STAND

197323-6

حامل خرطوم

195544-4

DVC750L
 لالستخدام مع 

الوصلة 
418500-0

فوھة خرطوم مطاطیة
422437-5

فوھة خرطوم نافخ
140H94-2



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف | 382

إكسسوارات أدوات التنظیف واستخالص الغبار

* فلتر ھیبا

فلتر قماشي

 فلتر خص 
بمجموعة الماء 

(ماء فقط)

مجموعة الصمام 
المنظم

مجموعة الفلتر 
األولي

مجموعة كیس 
فلتر 15 لتر

(5 قطع) من أجل 
الغبار الجاف

مجموعة كیس 
فلتر 25 لتر 

(5 قطع) من أجل 
الغبار الجاف

مجموعة كیس 
بولي (10 قطع) 

فلتر

فلتر ورقي (مضاد 
للبكتریا) مجموعة 
مؤلفة من 5 قطع

مجموعة كیس 
فلتر (كیس غبار 

ورقي) (10 قطع) 

كیس غبار

مجموعة فالتر 
تحتوي على مسحوق 

(جاف فقط) 

DVC860LDVC864LVC3211HVC3210L DVC261
DVC265
DVC260

DCL180
CL106FD
CL183D

DVC350DVC750L CL121D

197166-6*

195612-3

195558-3195558-3

195440-6195440-6

195553-3196253-8

196251-2195441-4123636-9*

195432-5 195432-5

443060-3

451208-3

194566-1

122918-6 197898-5

197782-4

195557-5195557-5

140248-3

195555-9195611-5

195552-5195552-51956254-6

197166-6*

195553-3

195552-5

(تنظیف رطب وجاف)(تنظیف رطب وجاف)(تنظیف رطب وجاف) (تنظیف جاف)

162518-0*

162635-6

422449-8



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف | 383

النماذج 406، 407، 440 من إكسسوارات مكنسة الشفط الھوائیة  

ھـد
جبأ

الخراطیم

إكسسوارات أخرى

رقم القطعةخراطیم إضافیة
طول الخرطوم

2,5 متر19

2,5 متر

5,0 متر

1,5 متر

2,0 متر

3,0 متر

01317B0N

01316B0N

01321B0N

25

48

48

60

60

60

خرطوم نصف صلب یماثل الخرطوم 
الذي تم تزوید النموذجین 407 / 440

192108-5

193326-8

193328-4

تجھیزات وتوصیالت األداة           

د

توصیل خرطوم مع خرطوم

متر القطر الخارجي (مم)القطر الداخلي (مم)

32

38

38

38

38

28

38

22

22

1,5 متر

3,0 متر

25

25

192278-0

192279-8

ھـ

ھـ

30

30

38

38

44 44 أ

أ

ب

ب

ج

44

54

54

54

44

44

44

32

القطر الداخلي (مم)
النوع

النوع

القطر الخارجي (مم)

رقم القطعةخاصة بمودیل مكنسة الشفط
طول الخرطوم

التوصیالت والتجھیزات الملحقةتجھیزات مكنسة الشفط

القطر الخارجي (مم)القطر الداخلي (مم) القطر الخارجي (مم)القطر الداخلي (مم)

خاص بملحقات الشفط

خاص بملحقات المعدات

تجھیزات معیاریة

تتمتع بمرونة كبیرة من أجل 
التوصیل مع المعدات الصغیرة

407 ،406

407 ،406

440

440

440

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_+_

+_

+_

+_

+_ +_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

+_

ترتبط مباشرة مع خراطیم التجھیزات المعیاریة نموذج 407 / 440 ذات القطر 38 مم 

رقم القطعة النوع خاص بالنموذج 

122512-4

122334-2

122335-0

407 ،406

407 ،406

407 ،406

122520-5 4072D

التجھیزات المعیاریة

النوع المضغوط (رطب) 

النوع المضغوط (رطب) 

فوھة خرطوم خاصة باألرضیة

60278B0N

60280B0N

60277B0N

440

440

440

تسمح بإزالة السوائل (خاصة بالسجاد) 

تشطیب أفضل (خاص بالسجاد) 

مجموعة فوھة

50091B0N
440

أنبوب مستقیم 

فوھة خرطوم برأس على شكل مثلث  440

50089B0N

44050080B0N

فوھة خرطوم ذات شق (القیاس 45 مم) 

فلتر ورقي (5 قطع) 

مجموعة فلتر نایلون

مجموعة فلتر نایلون

A-48430 407 ،406

192605-1

83100BJA

407 ،406

440

83035BHB فلتر أسفنجي (لالستخدامات الرطبة) 440

فلتر یحتوي مسحوق (النوع الجاف)

فلتر یحتوي مسحوق (النوع الجاف)

407 ،406

440

A-33548

83203BJA

فرشاة متعددة االستخدام (خاصة باألرضیة الصلبة، الخرسانة، البالط، السجاد) 

أنبوب / فوھة

فلتر
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ملحقات

خرطوم بقطر 38 مم 
38-A

 DVC860L
 DVC864L

DVC350DVC265X
النموذجالنموذج

DVC750L
النموذجالنموذجالنموذج

28-A

وصلة 38 - 22

VC3211HX1
VC3210LX1

وصلة خرطوم بقطر 
38 مم 

وصلة خرطوم بقطر 
28 مم 

خرطوم بقطر 38 مم  38-A

28-A خرطوم بقطر 28 مم

مزودة بكفات أمامیة 22 و38 

الكفات األمامیة 38 

كفات خلفیة (حرة)

الكفات األمامیة (حرة) 

كفات أمامیة 38 
القطر الداخلي 38,0 مم 

القطر الخارجي 44,2 مم 

الكفات األمامیة 22 
القطر الداخلي 22,4 مم 

القطر الخارجي 25,0 مم 

الكفات األمامیة 38 
القطر الداخلي 38,0 مم 

القطر الخارجي 44,2 مم 

مخطط سیر العمل في تجمیع الغبار باستخدام المعدات التي تعمل بالطاقة الكھربائیة

وصل الكفات األمامیة والوصلة والخرطوم

خرطوم بقطر 28 مم 

كفات أمامیة بقطر 38، 22

28-A

38-A

38-A

28-A

28-A

28-A

38-A

38-A

خرطوم 38 مع كفات أمامیة 38

خرطوم 28 مع كفات أمامیة 38 خرطوم 28 مع كفة خلفیة 

خرطوم 38 مع كفة خلفیة 

وصل خرطوم مع خرطوم 

وصل الكفات األمامیة 38 والكفة األمامیة 22 والكفات األمامیة 24 

خرطوم 28 مع كفات 
أمامیة 22

خرطوم 28 مع كفات 
أمامیة 38 كفات أمامیة 24

خرطوم 38 مع كفات 
أمامیة 38

وصلة ربط -38 22 والقیاس
القیاس

القطــر الداخلي 22,4 مم 
خرطوم مع كفات أمامیة 38 القطــر الخارجي 25,0 مم 

وصلة 38-22
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مخطط نظام تجمیع الغبار باستخدام المعدات التي تعمل بالطاقة الكھربائیة

195546-0
رقم القطعة

وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفات جھاز الشفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

مجموعة ملحقات الشفط 
2-197168 (بدون خرطوم)
8-197148 (بدون خرطوم)

مجموعة ملحقات نازع الغبار 
3-196568 (بدون خرطوم)

مجموعة ملحقات نازع الغبار 
4-199143 (بدون خرطوم)

قاطع كھربائي
 ،HM1306 ،HM1304

 ،HM1307C ،HM1317C
 ،HM1812 ،HM1801 ،HM1810

HM1802

مطرقة دوارة / ھدم 
(مع وضعیة الطرق فقط) 

خرطوم بقطر 28 مم یمكن وصلھ مباشرة مع جھاز 
الشفط بدون كفة أمامیة

خرطوم بقطر 28 مم یمكن وصلھ مباشرة مع جھاز 
الشفط بدون كفة أمامیة

 :SDS - MAX مطارق
 ،HR3540C/41FC ،DHR400

 ،HR4001C/02//11C ،HR4030C
 ،HM0870C/71C ،HR4501C//11C
 ،HM1203C/13C ،HM1101C/11C

 ،HM1214C
• أزامیل ذات رأس مدبب مع طول كلي یبلغ 280 مم 

• أزامیل باردة مع طول كلي یبلغ 280 مم 
• أزامیل تقشیر (خاصة بالبالط)

• أداة وصل مواسیر
• طول أزامیل التقشیر

مطارق سداسیة 17 مم:
HR4030C ،HR3540C

• أزامیل ذات رأس مدبب مع طول كلي یبلغ 280 مم 
• أزامیل باردة مع طول كلي یبلغ 280 مم 

VC3210LX1 :أ
VC3211HX1   

DVC864L :بDVC860L :ج
DVC750 /

195545-2

وصلة كفات أمامیة

التجھیزات المعیاریة: 
خرطوم بقطر 38 مم 

مع كفة تثبیت 38. 
خرطوم بقطر 28 مم 

مع كفة أمامیة 22 و38 
قابل للوصل.

كفة أمامیة 24 من 
المطاط

التجھیزات المعیاریة: 
خرطوم بقطر 28 مم 
مع كفات أمامیة 38 

و22 و24 

التجھیزات المعیاریة: 
خرطوم بقطر 38 مم 

مع كفة تثبیت 38

38222422-38

القطر 38 مم 

النوع لولبي: 
مناسب لخرطوم 
بقطر 28 مم 

>>

>>

القطر 22 مم القطر 24 مم 
>>

>>

>>

>>

>>

القطر 22 مم 

النوع لولبي: 
مناسب لخرطوم 
بقطر 28 مم 

من النوع 
المطاطي یمكن 
تثبیتھ مع كفات 
38 و22 مم  

>>

یتالئم مع كفة 
أمامیة 38 

DVC260X :دDVC350 :ھـ

التجھیزات المعیاریة: 
خرطوم بقطر 28 مم 

مع كفة أمامیة 22 و38 
قابل للوصل.

كفة أمامیة24 من 
المطاط.

التجھیزات المعیاریة: 
خرطوم بقطر 28 مم 

مع كفة أمامیة 22 و38 
قابل للوصل.

كفة أمامیة24 من 
المطاط.

152992-0

A-34235

195434-1

195437-5

195433-3

195436-7

140G04-3

28 مم

28 مم

38 مم

28 مم

28 مم

28 مم

38 مم

38

38 ،22

38

38 ،24 ،22

38 ،24 ،22

28 ،24 ،22

38 مم

أ

أ

ب

أ

أ

أ

ب

النوع أ: قابل لإلزالة: یمكن استبدال الكفة األمامیة مع كفات أمامیة 22 و38 
النوع ب: كفة أمامیة مثبتة مع الخرطوم وال یمكن إزالتھا

النوع ب 
كفة ثابتة

1,5 متر

1,5 متر

2,5 متر

2,5 متر

3,5 متر

5 متر

-

DVC265X

 ،DVC860L ،VC3210LX1 ،VC3211HX1
 ،DVC265X ،DVC864L

DVC860L ،VC3210LX1 ،VC3211HX1

 ،DVC860L ،VC3210LX1 ،VC3211HX1
DVC265X ،DVC864L

 ،DVC860L ،VC3210LX1 ،VC3211HX1
DVC265X ،DVC864L

 ،DVC860L ،VC3210LX1 ،VC3211HX1
DVC265X ،DVC864L

DVC750L

رقم القطعة
تجھیزات معیاریة من أجل 

مكانس الشفط الھوائیة
طول الخرطوم 

(متر)

الخرطوم

           
النوع مع كفات امامیة

ینصح باستخدامھا مع 
مكانس الشفط الھوائیة قطر الخرطوم 

النوع أ كفات 
من النوع القابل 

للفصل

رقم القطعة
195547-8

رقم القطعة
195548-6

رقم القطعة

DVC265X

DVC860L ،VC3210LX1 ،VC3211HX1

DVC864L ،VC3210LX1 ،VC3211HX1

DVC750L

38

22

22

22

22

+22-38

38+22-38

VC3210LX1 / VC3211HX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

DVC265د

DVC350ھـ

DVC750Lو

كفة أمامیة 22
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

كفة أمامیة 38 
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

وصلة  كفة أمامیة 38 ثابتة 38
(تأتي مع خرطوم لقطر 38 مم)

كفة أمامیة 38 ثابتة 
(خرطوم مرن خاص بالنموذج 

(DVC750L

3838 كفة أمامیة مطاطیة 2222-3824 24



واقیة عجلة تجمیع الغبار
192212-0

من أجل 115، 125مم
من أجل 100مم

جالخة زاویة
9500NB ،N9500N

جالخة زاویة

جلبة مطاطیة
192202-3

واقیة عجلة تجمیع الغبار

192618-2
192475-8

جلبة مطاطیة

خرطوم مع كفة أمامیة

واقیة العجلة

مطرقة دوارة / شاملة
 ،HR2470 ،DHR202 ،DHR263 السلسلة

HR26 ،HR28

نازع الغبار
193472-7

نازع الغبار
192176-8

ملحقات الشفط
195866-2

199142-6

196858-4

مطرقة دورانیة (أقصى قطر للقمة 40 مم)
 HR4001C ،HR4011C

HR4002 ،HR4511C/01C

HR4013C، HR4003C ،DHR400

HR5202C ،HR5212C

مطرقة دورانیة
HR2010

وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

خرطوم مع كفة أمامیة 

یمكن وصلھ ھنا

مجموعة غطاء الغبار

خرطوم مع كفة أمامیة

نازع الغبار

خرطوم مع كفة أمامیة

198362-9

198362-9

198362-9

194581-5+

+

+ 194582-3

-

-

-

195179-1

195173-3

،HR2610T، HR2611FT، HR2630T
HR2631FT

 ،HR2600 ،DHR280 ،DHR242
HR2661 ،HR2631F ،HR2630

HR166D ،DHR171 ،DHR182 ،HR1841F

DHR202

DHR283 ،DHR281 ،HR2810 ،HR2800

مجموعة قاعدة 
القبضة

مجموعة كأس 
الغبار مطرقة دورانیة / شاملة

22 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

38 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

وصلة 38 كفة أمامیة ثابتة38
(تأتي مع خرطوم بقطر 38 مم)

38 كفة أمامیة ثابتة
(خرطوم مرن خاص بالنموذج 

(DVC750L
3838 كفة أمامیة مطاطیة 2238-2224 24

38

22

22

22

22

+38-22

38+38-22

VC3210LX1 / VC3211HX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

DVC265د

DVC350ه

DVC750Lو
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وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطأدوات تعمل بالطاقة الكھربائیة

وصلة ذات كوع 32
192613-2

قاطعة زوایا
4112HS

قاطعة بدون غبار
4105KB

 خرطوم مع كفة أمامیة

وصلة ذات كوع

أداة تسویة للخرسانة
 ،PC5000C

PC5001C

جالخة زاویة
خاص بالنماذج 115، 125 مم

خاص بالجالخة بحز واحد على صندوق المحمل

جالخة زاویة
خاص بالنماذج 115، 125 مم

جالخة زاویة
خاصة بالنماذج

230 مم

جالخة زاویة

واقیة عجلة تجمیع الغبار
خاص بالعجلة الماسیة

3-195237 من نوع الكأس

واقیة عجلة تجمیع الغبار

واقیة عجلة تجمیع الغبار

واقیة عجلة تجمیع الغبار

وصل مباشر

وصل مباشر

وصل مباشر

196846-1
196845-3

خاص بالجالخة بثالثة حزوز على صندوق المحمل
خاص بالجالخة بحز واحد على صندوق المحمل

193794-5
194303-3
194044-1

من أجل 115، 125مم 
من أجل 180 مم
من أجل 230 مم 

نقاش جدار
SG1250 ،SG1251

خرطوم مع كفة أمامیة

خرطوم مع كفة أمامیة

واقیة عجلة

خرطوم مع كفة أمامیة

واقیة عجلة

خرطوم مع كفة أمامیة

واقیة عجلة

38

38

38

38

خرطوم مع كفة أمامیة

أداة صنفرة ذات عجلة
9741

وصلة
410899-9

أداة صنفرة ذات سیر
 ،9404 ،9403

9921 ،9920 ،9910

أداة صنفرة ذات سیر
9924DB

وصلة
192518-6

رأس استخالص الغبار 
(یأتي لوحده مع اآللة)

خرطوم مع كفة أمامیة

رأس استخالص الغبار
(یأتي لوحده مع اآللة)

38

198380-7

VC3210LX1 / VC3211HX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

DVC265د

DVC350ه

38

DVC750Lو

22 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

38 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

وصلة 38 كفة أمامیة ثابتة38
(تأتي مع خرطوم بقطر 38 مم)

38 كفة أمامیة ثابتة
(خرطوم مرن خاص بالنموذج 

(DVC750L
3838 كفة أمامیة مطاطیة 2238-2224 24
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وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

فوھة خرطوم للغبار
122652-8

أداة صنفرة ذات سیر
9032

أداة صنفرة ذات سیر
9031

خرطوم مع كفة أمامیة

فوھة خرطوم للغبار

وصل مباشر

وصل مباشر

وصل مباشر

أداة صنفرة للتشطیب
 ،BO3700 ،9046

 ،BO4900 ،BO3710
 ،BO4555 ،BO4901
 ،BO4565 ،BO4556

 BO4566

أداة مداریة عشوائیة
 BO5041 ،BO5030

 ،BO6040 ،BO6030
DBO180

خرطوم مع كفة أمامیة

رأس استخالص الغبار
(یأتي لوحده مع اآللة)

وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

أداة مداریة عشوائیة
BO6050

قاطعة تخدید لأللمنیوم
CA5000XJ

منشار دائري غاطس
SP6000
DSP600
DSP601

منشار بمقبض خلفي
DRS780

منشار دائري

منشار ترددي 
JV102D ،JV103D

Joint (فوھة خرطوم للغبار)
199230-9
196952-2
196520-1
196765-1

Joint (فوھة خرطوم للغبار)
457801-1

+

خرطوم مع كفة أمامیة

خرطوم مع كفة أمامیة

رأس استخالص الغبار
(یأتي لوحده مع اآللة)

خرطوم مع
كفة أمامیة

كفة أمامیة
مطاطیة 24

رأس استخالص الغبار
(یأتي لوحده مع اآللة)

خرطوم مع كفة أمامیة

كفة أمامیة 
مطاطیة 24

رأس استخالص الغبار (یأتي لوحده مع اآللة)

خرطوم مع كفة أمامیة

وصلة

رأس استخالص الغبار 
(یأتي لوحده مع اآللة)

24

24

24

24

+
24

خرطوم مع كفة أمامیة

وصلة

DHS660/ DHS661
DHS680
HS7010
HS0600

2238 أو

أو22

38

38

38أو22

38أو22

VC3211HX1 / VC3210LX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

DVC265د

DVC350ه

38

DVC750Lو

38

22

22

22

22

+38-22

38+38-22

VC3210LX1 / VC3211HX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

DVC265د

DVC350ه

DVC750Lو

22 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

38 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

وصلة 38 كفة أمامیة ثابتة38
(تأتي مع خرطوم بقطر 38 مم)

38 كفة أمامیة ثابتة
(خرطوم مرن خاص بالنموذج 

(DVC750L
3838 كفة أمامیة مطاطیة 2238-2224 24
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وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

وصلة منشار دائري
خرطوم مع كفة أمامیة

وصلة

أداة وصل ودمج األلواح
3901 ،PJ7000

DPJ180

خرطوم مع كفة أمامیة

رأس استخالص الغبار
(یأتي لوحده مع اآللة)

منشار ترددي
 ،JV100D
 ،JV101D

 ،4326 ،JV183D
 ،4328 ،4327

4329

فوھة خرطوم للغبار
417853-4

منشار ترددي
 ،DJV180

 ،4350CT/FCT
4351FCT

خرطوم مع كفة أمامیة

وصل مباشر

وصل مباشر

وصل مباشر

خرطوم مع كفة أمامیة

فوھة خرطوم للغبار

قاطعة للجدار الجاف
DSD180
SD100D

أداة قطع
3706

غطاء تجمیع الغبار
193449-2

أدوات ملحقة للغبار
196022-7
196550-2
196765-1

أداة متعددة المھام

TM3000C
TM3010CK
DTM51

خرطوم مع كفة أمامیة

غطاء تجمیع الغبار

خرطوم مع كفة أمامیة

أدوات ملحقة للغبار

رأس استخالص الغبار
(یأتي لوحده مع اآللة)

خرطوم مع كفة أمامیة

DSS610
HS301D

419283-5
452237-9

38

22

22

22

22

+38-22

38+38-22

VC3211HX1 / VC3210LX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

DVC265د

DVC350ه

DVC750Lو

22 كفة أمامیة38
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

38 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

وصلة 38 كفة أمامیة ثابتة38
(تأتي مع خرطوم بقطر 38 مم)

38 كفة أمامیة ثابتة
(خرطوم مرن خاص بالنموذج 

(DVC750L
3838 كفة أمامیة مطاطیة 2238-2224 24
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24

وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

منشار مركب انزالقي / منشار میتري / 
منشار مركب

 ،LS1216 ،LS1016 ،LS0714
DLS713 ،DLS714

 LS0815FL ،LS1018L
LS1040 ،LS1440 /

DLS600 /

منشار مركب انزالقي /
،LS1019L ،LS1219L

 DLS111 ،DLS211

منشار میتري تاجي على طاولة
LH1040 ،LH1201FL

منشار مقلوب
LF1000

وصل مباشر

وصل مباشر

رأس استخالص الغبار
(یأتي لوحده مع اآللة)

خرطوم مع كفة أمامیة

رأس استخالص الغبار
(یأتي لوحده مع اآللة)

خرطوم مع كفة أمامیة

وصلة (فوھة خرطوم)منشار دائري
192490-2
192420-3
193068-4

5143R
5704R
N9500N

وصلة

خرطوم مع كفة أمامیة

وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

2238 أو

أو22

38

 5704R 5143 وR :مالحظة)
و N9500N تتالءم فقط مع 
38الكفة األمامیة 38)

22 أو 38

22 أو 38

38

38

38

VC3211HX1 / VC3210LX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

38

DVC350د

38

DVC750Lه

VC3211HX1 / VC3210LX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

DVC265د

DVC350ه

38

DVC750Lو

22 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

38 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

وصلة 38 كفة أمامیة ثابتة38
(تأتي مع خرطوم بقطر 38 مم)

38 كفة أمامیة ثابتة
(خرطوم مرن خاص بالنموذج 

(DVC750L
3838 كفة أمامیة مطاطیة 2238-2224 24
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وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

RT0700C ،RP0900 ،DRT50

فوھة خرطوم
194934-8
194733-8

:RT0700C خاص بالنموذج
تستخدم مع مجموعة قاعدة غاطسة

مسحاج كھربائي
1911B

فوھة خرطوم
192082-7

مسحاج كھربائي

1805N

N1923B ،N1900B

KP0800XK

فوھة خرطوم + وصلة

JPA122277 (فوھة خرطوم)+ 
9-181575 (وصلة)

5-181572 (فوھة خرطوم)+
JPA122275 (وصلة)

1-451329(فوھة خرطوم) + 
8-416368 (كوع)

تنصح ماكیتا باستخدام خرطوم بقطر 38 مم عند استخدام 
مسحاج تخدید وأداة التقلیم والمسحاج الكھربائي

ال یستخدم النموذج 
DVC350 مع نماذج 

المسحاج الكھربائي

وصل مباشر

وصل مباشر

وصلة

مسحاج تخدید
RP2300FC ،RP1800/F

أداة تقلیم
RT0700C

فوھة خرطوم
195559-1

مسحاج كھربائي
DKP180

فوھة خرطوم
451329-1

خرطوم مع كفة أمامیة

فوھة خرطوم

خرطوم مع كفة أمامیة

فوھة خرطوم

خرطوم مع كفة أمامیة

فوھة خرطوم

مسحاج كھربائي
KP0810

منشار على طاولة
MLT100
2703
2704

2712

JM27000090
192799-2
419093-0

رأس للغبار
419093-0

منشار شریطي
LB1200F

وحدات نزع الغبار مع خرطوم وكفاتجھاز شفطمعدات تعمل بالطاقة الكھربائیة

38

38

38

38

38

VC3211HX1 / VC3210LX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

DVC265د

DVC350ه

38

DVC750Lو

38

38

38

VC3211HX1 / VC3210LX1أ

DVC864Lب

DVC86OLج

22 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

38 كفة أمامیة
(تستخدم مع خرطوم بقطر 28 مم)

وصلة 38 كفة أمامیة ثابتة38
(تأتي مع خرطوم بقطر 38 مم)

38 كفة أمامیة ثابتة
(خرطوم مرن خاص بالنموذج 

(DVC750L
3838 كفة أمامیة مطاطیة 2238-2224 24
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منفاخ مع عدة شفط

محرك قوي باستطاعة 1650 واط لتحقیق أداء عالي في استخدامات النفخ والشفط 

• تتحول إلى أداة للشفط وتقطیع الورق باستخدام عدة الشفط االختیاریة
• تقوم النصالت الموجودة على المروحة الداخلیة بتمزیق األوراق الضخمة لتقلیل الحجم الذي تم 

تجمیعھ في كیس الغبار بنسبة 8/1 باستخدام عدة الشفط االختیاریة المركبة
• تحدید حجم الھواء من خالل مفتاح إنزالقي (إعدادات الحجم العالي / المنخفض) 

• یضمن نظام القفل المدمج عدم ارتخاء أنبوب اإلمتداد عندما تقوم بوصل أنبوب الشفط مع المنفاخ

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطوم منفاخ، أنابیب شفط، كیس غبار

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
أقصى حجم للھواء (منفاخ)

أقصى سرعة للھواء (منفاخ) 
أقصى حجم للھواء (شفط)

ضغط الھواء
سعة كیس الغبار

السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)
مستوى االھتزاز

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1650 واط
األعلى / األدنى: 7,1 / 3,6 متر مكعب / دقیقة
األعلى / األدنى: 83 / 42 متر مكعب / دقیقة

11 متر مكعب / الدقیقة
4,1 كیلو باسكال

35 لتر
األعلى / األدنى: 17000 / 9000 

2,5 متر / الثانیة مربعة أو أقل
90,4 دیسبل (أ) 

104,2 دیسبل (أ) 
مع فوھة خرطوم منفاخ: 810×220×300 مم 
مع فوھة خرطوم شفط: 1180×220×560 مم 

مع فوھة خرطوم منفاخ: 3,2 كغ
مع فوھة خرطوم شفط: 3,8 كغ

2,5 متر

UB1102

UB0801V

منفاخ

حجم الھواء الخارج مرتفع
• مقبض بتصمیم ھندسي مریح مزود بطبقة من المطاط الصناعي لمزید من الراحة 

والتحكم أثناء العمل.
• مزود بكیس غبار اختیاري والذي یسمح باستخدامھ كأداة شفط.

• تصمیم ذاتي االنتصاب یسمح بوضع األداة على مكان مستوي وقلبھا رأسا على عقب

303

التجھیزات المعیاریة: مجموعة فوھات خرطوم

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
حجم الھواء
ضغط الھواء

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

600 واط 
4,1 متر مكعب / الدقیقة 

5,7 كیلو باسكال (580 مم عمود ماء) 
 16000

479×185×178 مم (18-8/7 بوصة × 7-4/1 بوصة × 7 بوصة)
2,0 كغ (4,3 رطل) 

2,5 متر (7,2 قدم)

UB1103

منفاخ

حجم الھواء الخارج مرتفع
• مقبض بتصمیم ھندسي مریح مزود بطبقة من المطاط الصناعي لمزید من الراحة والتحكم أثناء 

العمل.
• مزود بكیس غبار اختیاري والذي یسمح باستخدامھ كأداة شفط.

• تصمیم ذاتي االنتصاب یسمح بوضع األداة على مكان مستوي وقلبھا رأسا على عقب
• مزود بقرص للتحكم بالسرعة القابلة للتغییر.

303

التجھیزات المعیاریة: مجموعة فوھات خرطوم

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
حجم الھواء
ضغط الھواء

السرعة بدون تحمیل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

600 واط 
0-4,1 متر مكعب / الدقیقة 

0-5,7 كیلو باسكال (0-580 مم عمود ماء) 
16000-0

479×185×178 مم (18-8/7 بوصة × 7-4/1 بوصة × 7 بوصة)
2,0 كغ (4,3 رطل) 
2,5 متر (7,2 قدم) 

أقصى
حجم للھواء 

4,1 متر مكعب/دقیقة

تصمیم جدید مع مروحة دفع مزدوجة على الجانبین
منافخ كھربائیة

سابقة
النماذج ال

كثر من 
أ

ھواء 
جم ال

یادة في ح
ز

الخارج بنسبة %46

 UB1103 / UB1102
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



GT00000011

اكسسوارات المنفاخ

DUB182 ،UB1101 ،UB1100

رقم القطعة خاص بالنموذج

191750-9

مجموعة الخرطوم المرن (خاص بخیار الشفط)

UB0801X

رقم القطعة خاص بالنموذج

أنبوب الشفط

النوع خاص بالنموذج

التجھیزات المعیاریة 

التجھیزات المعیاریة 

رقم القطعة القیاس (مم)

فوھة خرطوم قابلة للثني (تسمح بتدفق ھواء مركز)

132025-7

134182-7

123245-4

123246-2

220

430 -

-

220

430

DVC350 ،UB1101 ،UB1100 ،DUB182

DVC350 ،UB1101 ،UB1100 ،DUB182

UB1103 ،UB1102

UB1103 ،UB1102

أنبوب مستقیم:
191750-9

خرطوم مرن
191496-7

الطول الكلي: 95 سم

فوھة خرطوم للزوایا:ملحقات
411891-8

رقم القطعةخاص بالنموذج

UB1101 ،UB1100

UB1103 ،UB1102

كیس الغبار (كیس قماشي لتجمیع فعال)

122321-1

122814-8

GT31105808

GT00000013

DUB182

UB0801V

UB0801X

123241-2
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معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ



HW1200

غسالة ذات ضغط عالي

تؤمن سلسلة المحركات القویة المدمجة من ماكیتا ذات االستطاعة 1800 واط، ما 
یصل إلى 12 میغا باسكال للحصول على أقصى قوة تنظیف (وظیفة التحضیر الذاتي)

• وظیفة ضغط قابلة للتعدیل من أجل تحكم سریع وسھل من خالل تدویر المقبض
• أقصى معدل للتدفق 420 لتر / الساعة

• غسیل قوي 10 میغا باسكال (100 بار) من الضغط التشغیلي (یصل إلى 50 × حسب ماء الحنفیة) 
• خفیفة الوزن ومضغوطة، من الفئة المتوسطة للغساالت الكھربائیة

التجھیزات المعیاریة: بندقیة إطالق، قاذف رذاذ متغیر القوة ، فوھة خرطوم نفاثة إعصاریة، زجاجة سائل تنظیف، 
مشبك للمنظف، جلبة وصل، خرطوم ضغط عالي بطول 10 متر، أدة وصل خرطوم الماء، فوھة للرغوة، أداة وصل

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
أقصى ضغط

أقصى معدل للتدفق
أقصى درجة حرارة للتغذیة
طول خرطوم الضغط العالي

مستوى ضغط الصوت
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1800 واط
12 میغاباسكال (120 بار، 1740 رطل / البوصة المربعة)

420 لتر/ ساعة
40 درجة مئویة (104 فھرنھایت) 

10 متر (33 قدم) 
72 دیسبل (أ) 

4,11 متر / الثانیة مربعة 
292×358×830 مم 

11,0 كغ 
5,0 متر

HW1300

غسالة ذات ضغط عالي

تؤمن سلسلة المحركات القویة المدمجة من ماكیتا ذات االستطاعة 1800 واط، ما 
یصل إلى 12 میغا باسكال للحصول على أقصى قوة تنظیف (وظیفة التحضیر الذاتي)

• وظیفة ضغط قابلة للتعدیل وخیار للضجیج المنخفض
• وظیفة ضغط قابلة للتعدیل من أجل تحكم سریع وسھل من خالل تدویر المقبض

• یسمح خیار الضغط المنخفض الغسیل الناعم لحاجب الباب ووحدة تكییف الھواء 
  الخارجیة والسیارة وغیر ذلك.

• أقصى معدل للتدفق 450 لتر / الساعة

التجھیزات المعیاریة: بندقیة إطالق، قاذف رذاذ متغیر القوة ، فوھة خرطوم نفاثة إعصاریة، زجاجة سائل تنظیف، 
مشبك للمنظف، جلبة وصل، خرطوم ضغط عالي بطول 10 متر، أدة وصل خرطوم الماء، فوھة للرغوة، أداة وصل

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
أقصى ضغط

أقصى معدل للتدفق
أقصى درجة حرارة للتغذیة
طول خرطوم الضغط العالي

مستوى ضغط الصوت
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1800 واط
13 میغا باسكال (130 بار، 1885 رطل / البوصة المربعة)

420 لتر/ ساعة
40 درجة مئویة (104 فھرنھایت) 

10 متر (33 قدم) 
76 دیسبل (أ) 

4,86 متر / الثانیة مربعة 
292×358×830 مم 

12,7 كغ 
5,0 متر

طویل، مرن جدا، سطح مقاوم للخدوش، مقاوم للفتل واإلنعقاد
خرطوم للضغط العالي بطول 10 متر لالستخدامات المتعددة

وظیفة ضغط قابلة للتعدیل
من أجل تحكم سریع وسھل من 
خالل تدویر المقبض

بكرة خرطوم مدمجة من أجل 
سھولة التخزین
(HW1300 فقط في النموذج)

االختیار ما بین الضغط العالي 
والضغط المنخفض
(في النموذج HW1300 فقط)
 حیث یتیح خیار الضغط المنخفض
 الغسیل الناعم لحاجب الباب ووحدة
 تكییف الھواء الخارجیة والسیارة
وغیر ذلك

تخزین على متن األداة
من أجل اإلعداد السھل 
والتخزین الالحق

عجالت خلفیة من أجل سھولة التحریك

غسالة ذات ضغط عالي
تؤمن سلسلة المحركات القویة المدمجة من ماكیتا ذات االستطاعة 1800 واط، ما یصل إلى 13 میغا باسكال ألقصى قوة تنظیف

HW1300 / HW1200
غساالت عالیة الضغط

أداة قویة، صدیقة للبیئة، اھتزاز منخفض
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



HW112

غسالة ذات ضغط عالي

أداة مثالیة لالستخدام داخل المنزل
• حامل اإلكسسوارات مدمج مع الغسالة 
• السطح الخارجي للدوالیب من المطاط

• بكرة الخرطوم مدمجة مع الغسالة
• إكسسوارات سریعة التوصیل مع خرطوم مدعم بالفوالذ

التجھیزات المعیاریة: بندقیة (من المعدن)، بخاخ رذاذ قابل للتعدیل ورأس تنظیف.

المواصفات:-

أقصى ضغط
أقصى تدفق

المحرك التحریضي
طول الخرطوم
الوزن الصافي

أقصى ضغط 120 بار
370 لتر / ساعة

1,6 كیلو واط
5,5 متر
16,2 كغ

HW132

غسالة ذات ضغط عالي

أداة مثالیة لالستخدامات الصناعیة.
• حامل اإلكسسوارات مدمج مع الغسالة. 
• السطح الخارجي للدوالیب من المطاط.

• بكرة الخرطوم مدمجة مع الغسالة.
• إكسسوارات سریعة التوصیل مع خرطوم مدعم بالفوالذ.

التجھیزات المعیاریة: بندقیة (من المعدن)، بخاخ رذاذ قابل للتعدیل ورأس تنظیف.

المواصفات:-

أقصى ضغط
أقصى تدفق

المحرك التحریضي
طول الخرطوم
الوزن الصافي

أقصى ضغط 140 بار
420 لتر / ساعة

2,1 كیلو واط
8 متر

15,5 كغ

مثالیة من أجل االستخدامات الصناعیة
• مزودة بمضخة ثالثیة مع مكابس مغلفة بالسیرامیك یتم التحكم فیھا من خالل توصیل منظومة القضبان 

الخاصة بالمھام الشاقة واالستعمال طویال ألمد.
• مزودة بعربة ذات عجالت من أجل سھولة الحركة وحامل لإلكسسوارات مدمج لسھولة التخزین.

• تحتوي ھذه األداة على فلتر للماء ومحرك كھربائي تحریضي، باإلضافة إلى رأس بخاخ قابل للضبط 
عند ضغط عالي وضغط منخفض باستخدام إعدادات النفث على شكل حزمة / مروحة.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مسدس ورمح بخاخ مع فوھة قابلة للضبط على الضغط العالي والمنخفض والنفث على شكل 
حزمة / مروحة، رمح قذف نفاث مع عضو دوار، خزان تنظیف على جسم األداة، مقیاس للضغط، مضخة غاطسة 

ثالثیة مع نظام قضیب التوصیل.

أقصى ضغط
أقصى تدفق

المحرك التحریضي
طول الخرطوم
الوزن الصافي

أقصى ضغط 130 بار
500 لتر / ساعة

2,3 كیلو واط 230 فولت 50 ھرتز 
15 متر
33 كغ

HW131

غسالة ذات ضغط عالي

یجب أن یتم استخدامھا بشكل منبطح

HW151

غسالة ذات ضغط عالي

أداة مثالیة لالستخدامات الصناعیة.
• حامل اإلكسسوارات مدمج مع الغسالة. 
• السطح الخارجي للدوالیب من المطاط.

• إكسسوارات توصیل دوارة، خرطوم مدعم بالفوالذ.
• رأس من النحاس األصفر/ إطار من الفوالذ.

التجھیزات المعیاریة: بندقیة (من المعدن)، رمح بخاخ رذاذ قابل للتعدیل ورأس تنظیف.

المواصفات:-

أقصى ضغط
أقصى تدفق

المحرك التحریضي
طول الخرطوم
الوزن الصافي

أقصى ضغط 150 بار
500 لتر / ساعة

2,5 كیلو واط
10 متر

26,9 كغ
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معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ



مسدسات حراریة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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HG6030K

مسدس حراري 

HG6030K

مسدس حراري 

تصمیم جدید مع سھول تشغیل المفتاح المنزلق
• من فئة 1800 واط

• إعدادات درجة الحرارة / المراحل: مفتاح منزلق / مرحلتین زائد وضع التبرید
• مفتاح منزلق لتحدید تدفق الھواء / ثالث مراحل (تفعیل إعداد درجة الحرارة).

• قبضة بتصمیم ھندسي مریح من المطاط الطري لتشغیل مریح.
• فوھات خراطیم متنوعة اختیاریة

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
درجة حرارة الھواء (درجة مئویة) / التدفق (لتر / دقیقة) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

1,800 واط
مفتاح 1: 50 / 250 

مفتاح 2: 300 / 250 
مفتاح 3: 600 / 500 

233×80×208 مم 
0,57 كغ
2,0 متر

HG6531CK

مسدس حراري 

تصمیم جدید مع وظیفة محددة مسبقا وشاشة عرض من الكریستال السائل
• من فئة 2000 واط

• إعدادات ضبط درجة الحرارة / ضبط الفاصل الزمني: اضغط زر المفتاح / كل 50 درجة مئویة
• ضبط تدفق الھواء: أضغط الزر / 5 مراحل

• وظیفة الضبط المسبق - اعتمادا على الغایة من االستخدام، یمكنك إعادة طلب اإلعدادات المحفوظة 
  وتحدید درجة الحرارة وحجم تدفق الھواء بسھولة.

 .LCD یتم عرض اسم كل إعداد على شاشة •
• فوھات متنوعة اختیاریة

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
درجة حرارة الھواء (درجة مئویة) 

تدفق الھواء 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

2000 واط
650 - 50

200 - 550 لتر/ دقیقة
253×85×205 مم 

0,72 كغ
2,0 متر

تصمیم جدید مسدس حراري بدرجة حرارة قابلة للتغییر مع شاشة عرض 
 LCD رقمیة

• من فئة 2000 واط
• أداة مثالیة من أجل تغطیة وتلوین السیارة وتغطیتھا، إزالة الطالء، الطالء 

والورنیش، إذابة األنابیب المتجمدة، حل البالط والمعجون، إعادة صھر المواد 
الالصقة، إزالة الملصقات، إزالة الشعر بالشمع وإزالة الشمع، ثني األنابیب 

والصفائح البالستیكیة، وغیر ذلك
• فوھات متنوعة اختیاریة

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
درجة حرارة الھواء (درجة مئویة) 

تدفق الھواء 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي
كبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة

2000 واط
المرحلة 1: 280 لتر / دقیقة
المرحلة 2: 280 لتر / دقیقة
المرحلة 3: 550 لتر / دقیقة

253×85×205 مم 
0,73 كغ
2,0 متر

السھولة والراحة
شــق مدمج لربط الحبل (یباع 

الحبل بشــكل منفصل)

الضبط
یعمــل زر التحكــم بدرجة الحرارة على ضبط 

درجــة الحــرارة مابین (50 - 650) درجة 
مئویــة من أجــل التحكم الدقیق بمجموعة متنوعة 

االستخدامات من 

تعدد االستخدام
یمكــن من خــالل المفتاح االنزالقي  تحدید ثالثة 
إعــدادات لتدفق الھــواء (تبرید، منخفض، عالي) 

لمزید من تنوع االســتخدام

التصمیم
مقبض مطاطي 

وحامل خلفي مدمج 

التجھیزات المعیاریة: تتضمن أنواع مختلفة من الفوھات. یأتي مع األداة حقیبة حمل.التجھیزات المعیاریة: تأتي األداة ضمن صندوق حمل. (ال یاتي مع األداة فوھات) 

ال یأتي مع األداة حقیبة حمل وفوھات

جدید

جدید

جدید

HG6530V

مسدس حراري 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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HG5012K

مسدس حراري

مسدس حراري مع تحكم بدرجة الحرارة وتدفق الھواء
• یزیل الطالء والورنیش ویذیب األنابیب المعدنیة المتجمدة وحل القرمید والمعجون 

• مفتاح بمرحلتین للتحكم بدرجة الحرارة وتدفق الھواء

التجھیزات المعیاریة: ثالثة أنواع من الفوھات وحقیبة حمل

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
درجة حرارة الھواء (درجة مئویة) 

تدفق الھواء 

الوزن الصافي

1600 واط
500 - 350

األعلى: 500 لتر / دقیقة
األدنى: 300 لتر / دقیقة

0,6 كغ

HG5012

مسدس حراري

مسدس حراري مع تحكم بدرجة الحرارة وتدفق الھواء
• یزیل الطالء والورنیش ویذیب األنابیب المعدنیة المتجمدة وحل القرمید والمعجون 

• مفتاح بمرحلتین للتحكم بدرجة الحرارة وتدفق الھواء

التجھیزات المعیاریة: حقیبة حمل (ال یأتي مع األداة فوھات)

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
درجة حرارة الھواء (درجة مئویة) 

تدفق الھواء 

الوزن الصافي

1600 واط
500 - 350

األعلى: 500 لتر / دقیقة
األدنى: 300 لتر / دقیقة
0,6 كغ (1,46 رطل)

HG651CK

مسدس حراري 

تحكم الكتروني بدرجة الحرارة مستقل عن التحكم بتدفق الھواء والتغذي الكھربائیة
• ضبط تدفق الھواء من خالل وحدة اتصال طرفیة مع قائمة تحكمیة

• شاشة عرض جانبیة مع وظیفة ذاكرة
• 14 برنامج وظائف متعدد اللغات لالستخدامات المحددة مسبقا ولحام البالستیك

التجھیزات المعیاریة: ثالثة أنواع من الفوھات وحقیبة حمل 

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة
درجة حرارة الھواء (درجة مئویة) 

تدفق الھواء 
الوزن الصافي

2000 واط
80 - 650 درجة مئویة
200 - 550 لتر/ دقیقة
0,7 كغ (1,72 رطل) 

HG6020

مسدس حراري

أداة قویة مع درجة حرارة قابلة للتغییر ومزدوجة حراریة الكترونیة
• تستخدم من أجل لحام البالستیك والتغلیف والسیارات والصیانة ومجموعة واسعة من االستخدامات

  التي تتطلب درجة حرارة متغیرة
• ثالثة أوضاع لدرجة الحرارة (منخفضة / متوسطة / مرتفعة) 

التجھیزات المعیاریة: ال یأتي مع األداة فوھات وحقیبة حمل

المواصفات:- 

االستطاعة التقدیریة المستمرة

درجة حرارة الھواء (درجة مئویة) 
تدفق الھواء  

الطول الكلي
الوزن الصافي

2000 واط (220 فولت) 
1500 واط (127 فولت) 

50 - 600 درجة مئویة
األعلى: 1500 لتر / دقیقة
المتوسط: 300 لتر / دقیقة

األدنى: 150 لتر / دقیقة
260 مم

0,85 كغ (1,9 رطل) 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مسدس حراري | 399

فوھة ذات عاكس 

فوھة تناقص 

فوھة لحام

فوھة لحام بعاكس

فوھة 75 مم خاصة 
بالسطح 

فوھة حمایة الزجاج

فوھة ذات شق عریض

فوھة لحام متداخل

HL500     HG1100  HG5012/K   HG651C/K      HG6020            رقم القطعة

53155000
103155000

P-71445

103155100

P-71439

53155200
103155200

P-71451

53155300
103155300

103154900

P-71417

P-71423

P-71489

إكسسوارات المسدس الحراري
HG6530V / HG6531CK / HG6030K :خاصة بالنماذج

HL500 ،HG1100 ،K/HG5012 ،HG651C/K / HG6020 :خاصة بالنماذج

 رقم القطعة الشكل رقم القطعة الشكل

فوھة حمایة الزجاج
 

PR00000028

فوھة ذات شق عریض
 

PR00000029

فوھة ذات عاكس 
 

PR00000030

فوھة تناقص 20
 

PR00000031

فوھة لحام متداخل
 

PR00000032

أكمام لحام معدنیة ذات عاكس

 

PR00000033

فوھة لحام
 

PR00000034

فوھة لحام سریع
PR00000039

 رقم القطعة  الشكلرقم القطعة الشكل
 

P-33738
قضیب لحام البالستیك

 

بكرة ضغط
103154700

53154800
103154800

PVC بالستیك

ABS بالستیك

بكرة ضغط وقضیب لحام البالستیك (عام)

PR00000035بكرة ضغط
 جدید

 جدید

 جدید

 جدید

 جدید

 جدید

 جدید

 جدید

 جدید



اللیزر

SK106DSK105DSK106GDSK105GD

جھاز لیزر یعطي خط عرضي أخضر قابل إلعادة الشحنجھاز لیزر یعطي خط عرضي أحمر قابل إلعادة الشحن

2 - خطوط (خط أفقي و خط عمودي)2 - خطوط (خط أفقي و خط عمودي) 2 - خطوط (خط أفقي / خط عمودي) 
4 - نقاط (في كافة االتجاھات: یسار / یمین / 

أعلى / أسفل)

2 - خطوط (خط أفقي / خط عمودي) 
4 - نقاط (في كافة االتجاھات: یسار / یمین / 

أعلى / أسفل)

اختیار سطوع شعاع خط اللیزر 
(الوضع الساطع والوضع االقتصادي) 

خط عرضيخط عرضي + نقطةخط عرضيخط عرضي + نقطة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أدوات تعمل باللیزر | 401

SK106GD

جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى بأربع نقاط قابل للشحن یعمل ببطاریة 
 MAX CXT أیون اللیثیوم 12 فولت

لیزر اخضر ساطع 525 نانومتر من الفئة الثانیة مع مجال قیاس یصل لغایة 
35 متر وبدقة تعتبر األفضل في فئتھ بمعدل ±3 ملیمتر / 10 متر

• لیزر أخضر عالي السطوع لزیادة مستوى الرؤیة في مكان یكون في الضوء ساطع
 LXT جك خاص بمصدر الطاقة الخارجي الستخدام بطاریة •

• مدى رؤیة الخط یصل إلى 35 متر / 80 متر (مع جھاز االستقبال)
• قفل متأرجح یتیح إمكانیة االستخدامات في المنحدرات لزیادة التنوع؛ یوفر حمایة إضافیة 

  للصمام الثنائي اللیزري أثناء النقل والتخزین. 

المواصفات:-
مجال القیاس 

مجال القیاس مع كاشف 
دقة ضبط المستوى 

مجال ضبط المستوى ذاتیاً 
زاویة المروحة اللیزریة 

عدد النقاط / الخطوط اللیزریة 
نوع اللیزر  

درجة حرارة التشغیل 
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

لغایة: 35 متر 
لغایة: 80 متر 

±3 ملیمتر / 10 متر
±4 درجة 

األفقي: 180 درجة / عمودي: 170 درجة 
  2 / 4

لیزر من الفئة 2: 525 نانو متر 
-10 - 50 درجة مئویة 

7 - 20 ساعة 
138×64×102 مم (مع بطاریة 2,0 أمبیر/ ساعة) 

0,48 كغ (دون البطاریة) 

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، قابس، صفیحة الھدف

المواصفات:-
مجال القیاس 

مجال القیاس مع كاشف 
دقة ضبط المستوى 

مجال ضبط المستوى ذاتیاً 
زاویة المروحة اللیزریة 

عدد الخطوط اللیزریة 
نوع اللیزر 

درجة حرارة التشغیل 
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

لغایة: 25 متر 
لغایة: 80 متر

±3 ملیمتر/ 10 متر 
±4 درجة 

األفقي: 180 درجة / عمودي: 170 درجة 
2 / 4

لیزر من الفئة 2: 635 نانو متر 
-10 - 50 درجة مئویة  

15 - 40 ساعة 
138×64×102 مم (مع بطاریة 2,0 أمبیر/ ساعة) 

0,48 كغ (دون البطاریة) 

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، قابس، صفیحة الھدف

2,0 أمبیر / ساعة  4,0 أمبیر / ساعة 
البدائل المتاحة

اإلصدار ”زي“ 

SK106GD Z
األداة فقط

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

2,0 أمبیر / ساعة  4,0 أمبیر / ساعة 
البدائل المتاحة

اإلصدار ”زي“ 

SK106D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

SK106D

جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى بأربع نقاط قابل للشحن یعمل 
 MAX CXT ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

لیزر أحمر ساطع 635 نانومتر من الفئة الثانیة مع مجال قیاس یصل لغایة 
25 متر وبدقة تعتبر األفضل في فئتھ بمعدل ±3 ملیمتر / 10 متر 

 LXT جك خاص بمصدر الطاقة الخارجي الستخدام بطاریة •
• مدى رؤیة الخط یصل إلى 35 متر / 80 متر (مع جھاز االستقبال)

• قفل متأرجح یتیح إمكانیة االستخدامات في المنحدرات لزیادة التنوع؛ یوفر حمایة إضافیة للصمام 
  الثنائي اللیزري أثناء النقل والتخزین. 

لیزر أحمر ساطع 635 نانومتر من الفئة الثانیة مع مجال قیاس یصل لغایة 
25 متر وبدقة تعتبر األفضل في فئتھ بمعدل ±3 ملیمتر / 10 متر 

 LXT جك خاص بمصدر الطاقة الخارجي الستخدام بطاریة •
• مدى رؤیة الخط یصل إلى 35 متر / 80 متر (مع جھاز االستقبال)

• قفل متأرجح یتیح إمكانیة االستخدامات في المنحدرات لزیادة التنوع؛ یوفر حمایة إضافیة للصمام 
  الثنائي اللیزري أثناء النقل والتخزین. 

 

لیزر أحمر ساطع 525 نانومتر من الفئة الثانیة مع مجال قیاس یصل لغایة 
35 متر وبدقة تعتبر األفضل في فئتھ بمعدل ±3 ملیمتر / 10 متر 

SK105GD

جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى قابل للشحن یعمل ببطاریة أیون 
 MAX CXT اللیثیوم 12 فولت

2,0 أمبیر / ساعة  4,0 أمبیر / ساعة 
البدائل المتاحة

2,0 أمبیر / ساعة اإلصدار ”زي“  4,0 أمبیر / ساعة 
البدائل المتاحة

اإلصدار ”زي“ 

SK105D Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

SK105GD Z
األداة فقط 

(ال تتضمن بطاریة / شاحن أو حقیبة حمل) 

SK105D

جھاز لیزر متصالب الخطوط قابل للشحن یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت 
 MAX CXT

المواصفات:-
مجال القیاس 

مجال القیاس مع كاشف 
دقة ضبط المستوى 

مجال ضبط المستوى ذاتیاً 
زاویة المروحة اللیزریة  

عدد الخطوط اللیزریة 
نوع اللیزر 

درجة حرارة التشغیل 
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

لغایة: 25 متر 
لغایة: 80 متر

±3 ملیمتر/ 10 متر 
±4 درجة  

األفقي: 180 درجة / عمودي: 160 درجة 
2

لیزر من الفئة 2: 635 نانو متر 
-10 - 50 درجة مئویة 

15 - 40 ساعة 
138×64×102 مم (مع بطاریة 2,0 أمبیر/ ساعة) 

0,46 كغ (دون البطاریة) 

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، قابس، صفیحة الھدف

المواصفات:-
مجال القیاس 

مجال القیاس مع كاشف 
دقة اضبط المستوى 

مجال ضبط المستوى ذاتیاً 
زاویة المروحة اللیزریة 

عدد الخطوط اللیزریة 
نوع اللیزر 

درجة حرارة التشغیل 
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

لغایة: 35 متر  
لغایة: 80 متر

±3 ملیمتر/ 10 متر 
±4 درجة 

األفقي: 180 درجة / عمودي: 160 درجة 
 2

لیزر من الفئة 2: 525 نانو متر 
-10 - 50 درجة مئویة 

7 - 20 ساعة 
138×64×102 مم (مع بطاریة 2,0 أمبیر/ ساعة) 

0,46 كغ (دون البطاریة) 

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، قابس، صفیحة الھدف

• لیزر أخضر عالي السطوع لزیادة مستوى الرؤیة في مكان یكون في الضوء ساطع
 LXT جك خاص بمصدر الطاقة الخارجي الستخدام بطاریة •

• مدى رؤیة الخط یصل إلى 35 متر / 80 متر (مع جھاز االستقبال)
• قفل متأرجح یتیح إمكانیة االستخدامات في المنحدرات لزیادة التنوع؛ یوفر حمایة إضافیة للصمام 

  الثنائي اللیزري أثناء النقل والتخزین. 

أحمر أخضر 

أحمر أخضر 

جدید 

جدید  جدید 

جدید



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أدوات تعمل باللیزر | 402

خط عمودي ثالثي 

التجھیزات المعیاریة: نظارات من أجل ضوء اللیزر، حزام كتف، 
حقیبة تخزین

دقة تحدید المستوى 
مجال تحدید المستوى ذاتیاً 

زاویة المروحة اللیزریة 

عدد الخطوط اللیزریة 
نوع اللیزر 

درجة حرارة التشغیل 
حامل ثالثي القوائم بأسنان لولبیة 

فئة الحمایة 
زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

جھاز لیزر متعدد الخطوط قابل للشحن یعمل 
 MAX CXT ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

• لیزر أخضر عالي السطوع لزیادة الرؤیة في مكان ذو إضاءة 
ساطعة

• خط أفقي / خط أفقي / عمودي / خط عمودي ثالثي / خط أفقي 
(نظام مفتاح االسترجاع)

• دقة عالیة +/- 1 مم / 10 م
• ما یصل إلى 28 ساعة من اإلضاءة المستمرة في وضع الرؤیة 

BL1041B العالیة مع بطاریة من النموذج
• لیزر متصالب الخطوط / أفقي/ عمودي لضبط المستوى ذاتیاً 

البدیل المتاح: SK312GDZ (ال یأتي مع جھاز اللیزر بطاریة وشاحن) 

±1 ملیمتر/ 10 متر 
±2 درجة 

أفقي: 110 درجة 
عمودي: 130 درجة 

 3
لیزر من الفئة 2: 515 نانو متر 

-10 - 40 درجة 
8/5 بوصة 

 IP54
 28-10

 :BL1041B مع بطاریة من النموذج
122×130×225 مم 

1,6 كغ 

لیزر أخضر عالي السطوع 
من أجل زیادة الرؤیة والوضوح في مكان ذو ضوء ساطع 

أحمر أخضر 

یمكن شحنھ من بطاریات LXT باستخدام قابس یو إس بي 
”ADP05“ وكبل إمداد الطاقة الكھربائیة. 

40 / 28 ساعة
BL1041B

20 / 14 ساعة
BL1021B

15 / 10 ساعة
BL1016

بأقصى مردود 

كبل إمداد الطاقة 
الكھربائیة 

قابس لوصلة یو إس بي 

199006-4

ADP05

تشغیل مستمر طویل 

جھاز لیزر متعدد الخطوط أخضر اللون قابل للشحن 
 SK312GD

SK312GD
جھاز لیزر 

MAX CXT بطاریة لیثیوم - أیون 12 فولت

قبضة الضبط الدقیق 
یمكن ضبطھا بشكل دقیق من 
كال الجانبین بواسطة تدویرھا

ساق ضبط لولبیة 
یمكن تعدیل وضبط الخط األفقي 

في أي مكان 

مقبض كبیر 
یمنع األداة من السقوط 

لیزر أخضر عالي السطوع من أجل 
زیادة الرؤیة والوضوح في مكان ذو 

ضوء ساطع 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أدوات تعمل باللیزر | 403

LD050P

جھاز لیزر لقیاس المسافة 

مدمج ودقیق ویمكن حملھ بالید 
• طریقة جدیدة لقیاس الزاویة 

التجھیزات المعیاریة: بطاریة قلویة عدد 2، حزام حمل، صفیحة الھدف

المواصفات:-

مجال القیاس 
إمداد الطاقة الكھربائیة 

الوزن الصافي 

0,05 متر - 50 متر 
بطاریة خالیا: AAA 15 فولت × 2 قطعة 

0,1 كغ (0,22 رطل) 

LD080PI

جھاز لیزر لقیاس المسافة 

مدمج ودقیق ویمكن حملھ بالید 
• مجال القیاس 

• مع جھاز استشعار للمیالن 

التجھیزات المعیاریة: بطاریة قلویة عدد 2، حزام حمل، صفیحة الھدف

المواصفات:-

مجال القیاس 
إمداد الطاقة الكھربائیة 

الوزن الصافي 

0,05 متر - 80 متر 
بطاریة خالیا: AAA 15 فولت × 2 قطعة 

0,14 كغ (0,31 رطل) 

 LD080PIو LD050P النموذجین
من ماكیتا 

التوضیحات

تم تصمیم ھذه النماذج المدمجة والمفیدة خصیصا للتطبیقات واالستخدامات الداخلیة. وإّن مفاتیح 
االختصار المخصصة لعملیات اإلضافة والطرح وحساب المساحة والحجم تجعل القیاس سریعا 
وموثوقا بھ للغایة. یتم أیضا تخزین القیاسات الخمسة أو العشرین األخیرة تلقائیا وفقا للنموذج. 

إّن نقطة اللیزر واضحة للعیان. یمكنك دائما رؤیة نقطة الھدف الخاصة بك، حتى إذا كان الكائن 
الھدف في منطقة یصعب الوصول إلیھا. 

قطعة ذات نھایة قوي 
ھي قویة LD080PI وLD080P إن النھایات في وصلبة تمنح دعما 
قویا عند القیاس من الزوایا أو الحواف. یجعل التموضع رقم 1 القطعة 
الصلبة تركز على الحواف بینما یمنح التموضع رقم 2 دقة عالیة عند 

القیاس من الزوایا. 

قطع بصریة سویسریة
قطع بصریة سویسریة عالیة الدقة ومبیت داخلي من التیتانیوم الصلب 

تم استخدامھا في جمیع النماذج إلضفاء تركیزاً أكثر وضوحا لشعاع 
اللیزر على مدى المساحات البعیدة ومقاومة عوامل التغییر في موقع 

المبنى وتغییرات درجة الحرارة. 

1,5 مم  2,0 مم دقة القیاس النموذجیة 

   المسافة المفردة 

● المسافة القصوى / الدنیا    ●

●   ●

● إضافة / طرح    ●

● حساب المساحة    ● 

● حساب الحجم    ●

● وظیفة التعقب    ●

● فیثاغورس (2 نقطة) - أ    ●

●فیثاغورس (3 نقطة) - ب    ●

●

●

●

●

●

●

 

  االرتفاع الجزئي - ج 

   وظیفة المؤقت 

   دبوس قیاس الزاویة 

20    5 الذاكرة 

   القیاس المائل - د 

   تعقب االرتفاع 

   التحدید 

50 متر

80 متر



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أدوات تعمل باللیزر | 404

SKR301

جھاز لیزر دّوار لتحدید المستوى 

التشغیل التلقائي في كال الوضعین األفقي والرأسي 
• مجال ضبط فائق 

• خیار الشعاع: بقعة، خط طبشور أو خط شاقولي 
• سرعة دوران متغیرة 

التجھیزات المعیاریة: جھاز تحكم عن بعد، ھدف مغناطیسي 06BC، نظارات مكثفة للوقایة من أشعة اللیزر، 
بطاریتان قلویتان D2 (نیكیل - كادمیوم) قابلة للشحن، مع شاحن

المواصفات:-

مجال القیاس 
مجال القیاس مع كاشف 

سرعة الدوران 
دقة ضبط المستوى 

مجال ضبط المستوى 
إمداد الطاقة الكھربائیة 

زمن التشغیل (عدد الساعات تقریباً) 

5 متر 
30 متر 

0 - 535 دورة في الدقیقة 
+ - 10 ملیمتر/ 100 متر 

 80 - +
بطاریة خالیا: 2 قطعة 

 160

LD030P

جھاز لیزر لقیاس المسافة 

مدمج، یمكن حملھ بالید ومصمم خصیصاً لالستخدامات الداخلیة 
• یمكن رؤیة نقطة اللیزر بوضوح لغایة 30 متر 

• الوظائف: قیاس واحد
• وظیفة التعقب 

• حساب المساحة 

التجھیزات المعیاریة: بطاریتین قلویة 5,1 فولت 

المواصفات:-

مجال القیاس 
مدى درجة حرارة التخزین 

تفاوت القیاس النموذجي
أقصى تفاوت مسموح بھ للقیاس 

قطر نقطة اللیزر 
نوع اللیزر 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

0,2 - 30 متر 
-25 - 70 درجة 

± 2,0 ملیمتر/ 10 متر 
± 3,0 ملیمتر / 10 متر 

6 ملیمتر / 10 متر 
(لیزر فئة 2): 635 نانو متر 

115×53×25 مم 
(4-2/1 بوصة × 2-16/1 بوصة × 1 بوصة) 

0,09 كغ 

قیاس 
واحد 

اختیار الوحدة 

ثالثة أوضاع 
وظیفة نشط 

التعقب 
نشط 

ثانیتین 

اضغط لزر لمدة 
ثانیتین للبدء بعملیة 
ثانیتین القیاس المتواصل 

حساب 
المساحة 

الوحدة

عملیة حساب المساحة تلقائیاً بطریقة 
سھلة وسریعة. 

الوحدة

0,2 - 30 متر
مجال القیاس 

IP54
فئة الحمایة 

قیاس دقیق 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أدوات تعمل باللیزر | 405

SK102Z

التجھیزات المعیاریة: حقیبة طریة، ثالث بطاریات AA، صفیحة ھدف اللیزر وتركیب مغناطیسي بسیط على الجدار

المواصفات:-

مجال القیاس 

دقة ضبط المستوى 
مجال القیاس 

سلك إمداد الطاقة 
الوزن الصافي 

لغایة 15 متر 
مع كاشف لغایة 30 متر 
+-3 ملیمتر / 10 متر 

30 متر 
بطاریة خالیا: AA 1,5 فولت × 3 قطع 

0,32 كغ (0,7 رطل) 

جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى

ضبط المستوى ذاتیاً 
ضبط المستوى ذاتیاً بشكل افقي وعمودي لغایة ±4 درجة، عندما یكون خارج نطاق تحدید 

المستوى ینطفئ الجھاز تلقائیا ویظھر ضوء إنذار

محاذاة أفقیة 
أصبح استخدام المستویات التقدیریة وأشرطة التحدید شیئا من الماضي أما اآلن یعتبر الجھاز 

SK102Z أنسب طریقة لنقل النقاط المرجعیة من جدار إلى جدار آخر

محاذاة عمودیة 
إنھا طریقة بسیطة للتأكد من التقاء وصالت بالط الجداران واألرضیات بدقة مع بعضھا البعض.

زاویة 90 درجة دقیقة 
یتم تنفیذ مھام المحاذاة مثل تحدید الزوایا بالدرجة 90 بضغطة زر مما یوفر الكثیر من الوقت!

المحاذاة في زاویة 
یمكنك إیقاف تشغیل میزة تحدید المستوى ذاتیاً بشكل یدوي باستخدام وظیفة القفل. یمكن بعد ذلك 

إسقاط خط اللیزر بأي زاویة. كما تقوم وظیفة القفل أیضا بمھمة الحمایة أثناء النقل.

العمل في ظروف إضاءة ساطعة 
وظیفة النبض لیست مجرد وضع موفر للطاقة: إنھا تسمح لك أیضا بتحدید موقع خطوط اللیزر 

باستخدام كاشف اللیزر، حتى في ظروف اإلضاءة الساطعة للغایة.

SK103PZ

التجھیزات المعیاریة: قابس (مغناطیسي)، صفیحة ھدف، بطاریة AA 5,1 فولت، حقیبة مع حزام 

المواصفات:-

مجال القیاس 

دقة تحدید المستوى 
مجال تحدید المستوى ذاتیاً 

الزاویة األفقیة 
الزاویة العمودیة 
عدد نقاط اللیزر 

عدد خطوط اللیزر 
نوع اللیزر 

مجال درجة حرارة التشغیل 
مجال درجة حرارة التخزین 

حامل ثالثي القوائم بأسنان لولبیة 
فئة الحمایة 

الوزن الصافي 

لغایة 15 متر 
مع كاشف لغایة 60 متر 

±3 ملیمتر/ 10 متر  
4 ± 1 درجة 
180 درجة 
180 درجة 

 4
 2

(لیزر فئة 2): 635 نانو متر 
-10 - 40 درجة 
-25 - 70 درجة 

4/1 بوصة 
 IP54

0,53 كغ 

جھاز لیزر متصالب الخطوط لتحدید المستوى ذو 4 نقاط 

• یوفر جمیع الخطوط المرجعیة الممكنة المطلوبة في استخدامات تحدید المستوى والمحاذاة والسباكة 
  والتربیع لتحقیق أقصى قدر من التنوع.

• مدى رؤیة الخط یصل إلى 15 مم ووظیفة النبض الستخدام مسافة طویلة تصل إلى 60 متر مع كاشف.
• مقاوم للماء والغبار.

السعة 
یمتد طول خط اللیزر إلى أبعد من 90 درجة من موضع النقطة.

الدقة 
یمكنھ تحدید مستوى جمیع األسطح ذاتیا بدرجة تفاوت +/-4,0 درجة ودقة +/-0,3 درجة.

المتانة 
قفل متأرجح مدمج یوفر حمایة إضافیة للصمام اللیزر الثنائي خالل عملیة النقل والتخزین.

التنوع 
حل لیزري متنوع یشمل یوفر جمیع الخطوط والنقاط 

المرجعیة الممكنة.

المحاذاة في زاویة 
یمكنك إطفاء میزة التحدید الذاتي یدویا باستخدام القفل 

ومن ثم یتم وضع الخط اللیزري على أي زاویة. 
یعمل القفل أیضا كحمایة أثناء النقل.

العمل في ظروف اإلضاءة العالیة السطوع 
وظیفة النبض لیست مجرد وضع موفر للطاقة: إنھا تسمح لك أیضا بتحدید موقع خطوط اللیزر 

باستخدام كاشف اللیزر حتى في ظروف اإلضاءة الساطعة للغایة.

لیزر ذو خطوط متصالبة / نقاط لتحدید المستوى ذاتیاً 

 Receiver available as
accessory.

LL
D2

O N OFF

0,75 مم

3 متر 5 متر
15 متر

1 مم



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أدوات تعمل باللیزر | 406

رقم القطعة  االرتفاع األقصى

   P-46361

االرتفاع األقصى 1,65 متر

1,65 متر Standard Tripod - Flat head

النوع

(ألمنیوم) 

SKR301 كاشف للنموذج

رقم القطعة 

P-67876 LD 150A كاشف

النوع

رقم القطعة 

P-66531  CB60 ھدف مغناطیسي

النوع

قضیب ألمنیوم 

رقم القطعة 

P-46414 4 متر قضیب ألمنیوم 

القیاس الوصف

 SKR301 ھدف مغناطیسي للنموذج

رقم القطعة  النوع

791661S
TK000ET03F

SKR301أ

ب

ب
أ

SK312GD

تركیب جداري 

للنموذج 

بمیزة ضبط دقیق 

- قادر على اكتشاف خطوط اللیزر األفقیة والعمودیة حتى مسافة 65 قدم
- یشار إلى اكشف اللیزر بواسطة مؤشرات ضوئیة حمراء / خضراء / برتقالیة 

  وصفارات صوت
- انقطاع التیار الكھربائي تلقائیاً للحفاظ على زیادة طاقة البطاریة

- مقاوم للغبار والماء

P-46399 2,70 متر

حامل ثالثي القوائم 

Tripod with Elevating Column

االرتفاع األقصى 2,70 متر

رقم القطعة 

199006-4
199178-5

SK312GD
SK105D ،SK105GD ،SK106D ،SK106GD

كبل إمداد الطاقة الكھربائیة 

للنموذج 

اكسسوارات أجھزة اللیزر

رقم القطعة 

199007-2 SK312GD

حزام ید 

للنموذج 

رقم القطعة 

TK0LDG301F SK312GD

 LDG-3 كاشف لیزر بشعاع أخضر

للنموذج 

یساعد في توصیل جھاز اللیزر بالقابس 

 جدید



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أدوات تعمل باللیزر | 407

5.0Ah

بدء تشغیل سھل للغایة 
نظام تشغیل دون ارتداد إلى الخلف 

مفتاح تشغیل ارتدادي:
EG2850A ،EG2250A

مفتاح تشغیل كھربائي / ارتدادي 

(*البطاریة مستثناة) 
EG6050A ،EG5550A ،EG4550A

متانة وموثوقیة بفضل محرك ذو صمام علوي 
یتحمل العمل الشاق

EG2250A 2,2 كیلو فولت أمبیر  

مولد 

أداء عالي بفضل المحرك ذو الصمام العلوي مع مولد تیار متناوب بمنظم جھد تلقائي 
• متانة وموثوقیة فائقة 

• خزان وقود یوفر تشغیل متواصل لزمن أطول 
• نظام بدء تشغیل دون ارتداد إلى الوراء (مفتاح تشغیل ارتدادي) 

• یقوم جھاز استشعار الزیت بإغالق المحرك تلقائیا عندما یكون مستوى الزیت منخفضا جدا 

التجھیزات المعیاریة: مجموعة أدوات ملحقة 

المواصفات:-

خزان الوقود 
طراز المحرك 

خرج التیار المتناوب 
أقصى خرج للتیار متناوب فولت أمبیر

األبعاد 
الوزن الصافي 

15 لتر 
170F (210 مل) 

50 ھرتز: 2,0 كیلو فولت أمبیر 
50 ھرتز: 2,2 كیلو فولت أمبیر 

600×442×450 مم 
49,8 كغ (109,8 رطل) 

زمن تشغیل أطول 
یحقق خزان الوقود تشغیل 

متواصل لزمن أطول.

 EG2850A ،EG2250A :15 لتر
 EG6050A ،EG5550A ،EG4550A :25 لتر

عجلتین ومقابض لتسھیل الحركة والتنقل 
 ،EG5550A ،EG4550A للنماذج

EG6050A فقط 

عداد شدة التیار 
وعداد الجھد 

تم تزوید اآللة بجھاز 
استشعار للزیت 
كقطعة أساسیة

 

مخرج للتیار 
المستمر 12 فولت 

- 8,3 أمبیر 

مصباح مؤشر 
یضيء المصباح 

لإلشارة إلى أّن لمولد 
یقوم بتولید الطاقة. 

مخرجین للتیار المتناوب 
50 ھرتز - 230 فولت

مولدات



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

مولدات | 408

EG5550A 5,5 كیلو فولت أمبیر 

مولد

أداء عالي بفضل المحرك ذو الصمام العلوي مع مولد تیار متناوب بمنظم جھد تلقائي 
• متانة وموثوقیة فائقة 

• خزان وقود یحقق تشغیل متواصل لزمن أطول 
• نظام بدء تشغیل دون ارتداد إلى الوراء (مفتاح تشغیل كھربائي / ارتدادي، باستثناء البطاریة) 

• یقوم جھاز استشعار الزیت بإغالق المحرك تلقائیا عندما یكون مستوى الزیت منخفضا جدا
• عجلتین ومقابض من أجل تسھیل عملیة التنقل

التجھیزات المعیاریة: مجموعة أدوات ملحقة 

المواصفات:-

خزان الفیول 
طراز المحرك 

خرج التیار المتناوب 
أقصى خرج للتیار متناوب فولت أمبیر

األبعاد  
الوزن الصافي 

25 لتر 
190F (420 مل) 

50 ھرتز: 5,0 كیلو فولت أمبیر 
50 ھرتز: 5,5 كیلو فولت أمبیر 

680×550×550 مم 
98,5 كغ (217 رطل) 

EG4550A 4,5 كیلو فولت أمبیر 

مولد

أداء عالي بفضل المحرك ذو الصمام العلوي مع مولد تیار متناوب بمنظم جھد تلقائي 
• متانة وموثوقیة فائقة 

• خزان وقود یحقق تشغیل متواصل لزمن أطول 
• نظام بدء تشغیل دون ارتداد إلى الوراء (مفتاح تشغیل كھربائي / ارتدادي، باستثناء البطاریة) 

• یقوم جھاز استشعار الزیت بإغالق المحرك تلقائیا عندما یكون مستوى الزیت منخفضا جدا
• عجلتین ومقابض من أجل تسھیل عملیة التنقل

التجھیزات المعیاریة: مجموعة أدوات ملحقة 

المواصفات:-

خزان الفیول 
طراز المحرك 

خرج التیار المتناوب 
أقصى خرج للتیار متناوب فولت أمبیر

األبعاد  
الوزن الصافي 

25 لتر 
190F (420 مل) 

50 ھرتز: 4,0 كیلو فولت أمبیر 
50 ھرتز: 4,5 كیلو فولت أمبیر 

680×550×550 مم  
95,5 كغ (210,5 رطل) 

EG2850A 2,8 كیلو فولت أمبیر 

مولد

أداء عالي بفضل المحرك ذو الصمام العلوي مع مولد تیار متناوب بمنظم جھد تلقائي 
• متانة وموثوقیة فائقة 

• خزان وقود یحقق تشغیل متواصل لزمن أطول
• نظام بدء تشغیل دون ارتداد إلى الوراء

• یقوم جھاز استشعار الزیت بإغالق المحرك تلقائیا عندما یكون مستوى الزیت منخفضا جدا

التجھیزات المعیاریة: مجموعة أدوات ملحقة 

المواصفات:-

خزان الفیول 
طراز المحرك 

خرج التیار المتناوب 
أقصى خرج للتیار متناوب فولت أمبیر

األبعاد 
الوزن الصافي 

15 لتر 
170F (210 مل) 

50 ھرتز: 2,6 كیلو فولت أمبیر 
50 ھرتز: 2,8 كیلو فولت أمبیر 

600×442×450 مم 
52,8 كغ (116,4 رطل) 

EG6050A 6,0 كیلو فولت أمبیر 

مولد

أداء عالي بفضل المحرك ذو الصمام العلوي مع مولد تیار متناوب بمنظم جھد تلقائي 
• متانة وموثوقیة فائقة 

• خزان وقود یحقق تشغیل متواصل لزمن أطول 
• نظام بدء تشغیل دون ارتداد إلى الوراء (مفتاح تشغیل كھربائي/ ارتدادي، باستثناء البطاریة) 

• یقوم جھاز استشعار الزیت بإغالق المحرك تلقائیا عندما یكون مستوى الزیت منخفضا جدا 
• عجلتین ومقابض من أجل تسھیل عملیة التنقل

التجھیزات المعیاریة: مجموعة أدوات ملحقة 

المواصفات:-

خزان الفیول 
طراز المحرك 

خرج التیار المتناوب 
أقصى خرج للتیار متناوب فولت أمبیر

األبعاد  
الوزن الصافي 

25 لتر 
190F (420 مل) 

50 ھرتز: 5,5 كیلو فولت أمبیر 
50 ھرتز: 6,0 كیلو فولت أمبیر 

680×550×550 مم 
100,5 كغ (221,6 رطل) 



 معدات ھوائیة



AT1225BZ

كباسة تعمل بالضغط الھوائي

أداة تتمتع بالدقة واإلتقان
• ھیكل قالب صب متین وخفیف الوزن.

• منافذ خروج متعددة االتجاھات بزاویة 360 درجة.
• مقبض مطاطي.

• یستخدم فیھا المشابك السلكیة عیار 21 بطول یتراوح بین 32/13 بوصة إلى 1 بوصة 
(من 10 مم إلى 25 مم)، قیاس الرأس 5/1 بوصة (5,1 مم).

AT425B

كباسة تعمل بالضغط الھوائي

أداة قویة - یستخدم فیھا مشابك سلكیة عیار 20
• ھیكل قالب صب متین وخفیف الوزن.

• منافذ خروج متعددة االتجاھات بزاویة 360 درجة.
• مقبض مطاطي.

• یستخدم فیھا المشابك السلكیة عیار 20 بطول یتراوح بین 32/13 بوصة إلى 1 بوصة 
(من 10 مم إلى 25 مم)، قیاس الرأس 5/1 بوصة (5,1 مم).

التجھیزات المعیاریة: علبة زیت، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

ضغط الھواء التشغیلي
قیاس المشبك السلكي

سعات المشبك السلكي
الطول الكلي

الوزن الصافي

65 رطل لكل بوصة مربعة (4,5 كیلوغرام ثقلي / سنتیمتر مربعة) 
الرأس 12,95 مم (2/1 بوصة)

العرض: 0,95 مم (0,037 بوصة) 
السماكة: 0,66 مم (0,026 بوصة) 

العیار: 21
الطول: 10-25 مم (32/13 بوصة - 1 بوصة) 

 100
250 مم (9-8/7 بوصة) 

1,3 كغ (2,86 رطل)

التجھیزات المعیاریة: علبة زیت، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

ضغط الھواء التشغیلي
قیاس المشبك السلكي

سعات المشبك السلكي 
الطول الكلي

الوزن الصافي

65 رطل لكل بوصة مربعة (4.5 كیلوغرام ثقلي / سنتیمتر مربعة) 
الرأس 5,1 مم (0,20 بوصة)

العرض: 1,14 مم (0,045 بوصة) 
السماكة: 0,58 مم (0,023 بوصة) 

العیار: 20
الطول: 10-25 مم (32/13 بوصة - 1 بوصة) 

 100
250 مم (9-8/7 بوصة) 

1,3 كغ (2,86 رطل)

AT1025B

كباسة تعمل بالضغط الھوائي

أداة تتمتع بالدقة واإلتقان
• ھیكل قالب صب متین وخفیف الوزن.

• منافذ خروج متعددة االتجاھات بزاویة 360 درجة.
• مقبض مطاطي.

• یستخدم فیھا المشابك السلكیة عیار 20 بطول یتراوح بین 32/13 بوصة إلى 1 بوصة 
(من 10 مم إلى 25 مم)، قیاس الرأس 5/1 بوصة (5,1 مم).

التجھیزات المعیاریة: علبة زیت، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

ضغط الھواء التشغیلي
قیاس المشبك السلكي

سعات المشبك السلكي
الطول الكلي

الوزن الصافي

65 رطل لكل بوصة مربعة (4.5 كیلوغرام ثقلي / سنتیمتر مربعة) 
الرأس 11,2 مم (16/7 بوصة)

العرض: 1,16 مم (0,046 بوصة) 
السماكة: 0,56 مم (0,022 بوصة) 

العیار: 20
الطول: 10-25 مم (32/13 بوصة - 1 بوصة) 

 100
250 مم (9-8/7 بوصة) 

1,3 كغ (2,86 رطل)

AF301

كباسة مسامیر صغیرة الرأس تعمل بالضغط الھوائي

كباسة مسامیر من الطراز الرفیع تتمتع بالدقة
• ھیكل قالب صب متین وخفیف الوزن

• منافذ خروج متعددة االتجاھات بزاویة 360 درجة
• مقبض مطاطي

• یستخدم فیھا المشابك السلكیة عیار 18 بطول یتراوح بین 32/13 بوصة إلى 1 بوصة 
(من 10 مم إلى 25 مم)، قیاس الرأس 5/1 بوصة (5,1 مم)

التجھیزات المعیاریة: علبة زیت، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

ضغط الھواء التشغیلي
قیاس المسمار

سعات المسمار
الطول الكلي

الوزن الصافي

65 رطل لكل بوصة مربعة (4,5 كیلوغرام ثقلي / سنتیمتر مربعة) 
الرأس 2,0 مم (0,079 بوصة)

عرض الساق: 1,25 مم (0,050 بوصة) 
سماكة الساق: 1,05 مم (0,041 بوصة) 

العیار: 18
الطول: 10-30 مم (32/13 بوصة - 1-16/3 بوصة) 

 100
250 مم (9-8/7 بوصة) 

1,3 كغ (2,86 رطل)

معدات تعمل بضغط الھواء | 410

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



AF505N

كباسة مسامیر صغیرة الرأس تعمل بالضغط الھوائي

كباسة مسامیر صغیرة الرأس تعمل بالضغط الھوائي یستخدم فیھا 
18 قیاس من المسامیر وبطول 50 مم (2 بوصة)

• رأس اتصال مدمج ووصلة تحویل لمقدمة األداة
• تحریر سریع لقفل األكرة وفتح مجموعة توجیھ المسمار لسھولة تنظیفھا من المسامیر المغروسة؛ تصمیم فعال 

یؤدي إلى تقلیل التوقفات إلى الحد األدنى.
• قرص مدرج لضبط العمق ال یحتاج إلى أدوات سھل االستخدام من أجل مجموعة واسعة من االستخدامات 

في األعمال النھائیة.
• نافذتي مؤشر إعادة تحمیل المسامیر لتنبیھ المستخدم إلى موعد إعادة تحمیل المسامیر لمنع الكبس الفارغ.

• منفذ عادم خروج الھواء متعدد االتجاھات ویدور بزاویة 360 درجة مئویة لتوجیھ الھواء بعیدا عن المستخدم.

التجھیزات المعیاریة: علبة زیت، نظارات آمان، وصلة تحویل لمقدمة األداة، خطاف

المواصفات:-

السعة
عدد القیاسات

السعة
ضغط الھواء التشغیلي

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

قیاس المسمار: 15-50 مم (8/5 بوصة - 2 بوصة) 
 18

100 قطعة
60-115 رطل لكل بوصة مربعة (4-8 كیلوغرام ثقلي / سنتیمتر مربعة)

259×63×237 مم 
(10-4/1 بوصة × 2-2/1 بوصة × 9-8/3 بوصة) 

1,4 كغ (3,1 رطل)

AF201Z

دباسة صغیرة تعمل بالضغط الھوائي

إحكام ودقة في كل طلقة
• ھیكل قالب صب متین وخفیف الوزن

• مقبض مطاطي
• یستخدم فیھا دبابیس عیار 23 بطول یتراوح بین 32/15 بوصة إلى 1 

بوصة (من 12 مم إلى 25 مم)

التجھیزات المعیاریة: علبة زیت، مفتاح ربط سداسي

المواصفات:-

ضغط الھواء التشغیلي
قیاس الدبوس

سعات الدبوس
الطول الكلي

الوزن الصافي

65 رطل لكل بوصة مربعة (4,5 كیلوغرام ثقلي / سنتیمتر مربعة) 
العیار 23 (0,63 مم) (0,025 بوصة)

الطول: 12-25 مم (32/15 بوصة - 1 بوصة) 
 100

240 مم (9,6 بوصة) 
0,9 كغ (1,98 رطل)

Sawing: Wood Cutting Blades

رقم القطعة

20
15

30
25

40
35

50

45

B-04307
B-04313

B-04329

B-04335

B-04357

B-04379

B-04385

B-04391

AF301
AF505

AF505

5000

قطعة في كل عبوةخاص بالنموذج الطول (مم)

الطول

مسامیر ذات رأس صغیر

مسامیر على شكل دبوس

 F-31825
 F-31838

F-31841
F-31854

رقم القطعة الطول (مم)خاص بالنموذج

25 مم

30 مم
35 مم 

18 مم

10000

قطعة في كل عبوة

PT354D ،DPT353 ،DPT351 ،AF201Z

PT354D ،DPT353 ،DPT351 ،AF201Z

PT354D ،DPT353 ،DPT351Z

PT354D ،DPT353 ،DPT351Z

معدات تعمل بضغط الھواء | 411

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ



B-04400
B-04416

10 × 4
13 × 4

B-04422

B-04438

B-04444

B-04450
B-04466
B-04472

19 × 4
16 × 4

25 × 4

22 × 4

13 × 10
10 × 10

19 × 10

16 × 10

25 × 10
22 × 10

12 × 12
10 × 12

16 × 12
14 × 12

20 × 12

18 × 12

25 × 12

B-04488

B-04494

B-04503

B-04519

B-04525

B-04531
B-04547

B-04553

B-04569

B-04575

B-04581

رقم القطعة

5000

5000

5000

قطعة في كل علبةخاص بالنموذج العرض × الطول (مم)

العرض × الطول (مم)

الطول

العرض
AT1225BZ

AT425B

AT1025B 

13 × 10
10 × 10

19 × 10

16 × 10

22 × 10

F-32647

F-32650

F-32663

F-32676

F-32689

5040 DST221Z

مشابك سلكیة

مشابك سلكیة خاصة باألدوات بدون سلك

10 × 7

10 × 10

25000

15000

F-81518

F-81521
ST113D ،DST112

رقم القطعة قطعة في كل علبةخاص بالنموذج

ضبط عمق اإلدخال

رقم القطعة خاص بالنموذج

ST113D ،DST112197731-1

یمكن تعدیل عمق اإلدخال من خالل تركیب مجموعة أداة الضبط االختیاریة

معدات تعمل بضغط الھواء | 412

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



مـعـدات للحـدیقــة



بطاریة
14,4 فولت

بطاریة
18 فولت

بطاریة
12 فولت
maxبطاریة

18 فولت

 18V X2
(36V)

أداة تقلیم أضالع
الصفحة 105

مقص عشب
الصفحة 105

أداة تقلیم شجیرات السیاج
الصفحة 105

منشار ترددي
الصفحة 76

مقصات تقلیم
الصفحة 27

منفاخ
الصفحة 25

منفاخ
الصفحة 55

منشار جنزیر
الصفحة 20/ 

الصفحة 26

منشار جنزیر
الصفحة 58 / 59

رشاش 
للحدیقة

الصفحة 61

مقص عشب
الصفحة 60

مقص عشب
الصفحة 77

أداة تقلیم عشب
الصفحة 26 / 27

أداة تقلیم عشب
الصفحة 59 / 

الصفحة 60

أداة تقلیم عشب
الصفحة 77

أداة تقلیم سیاج 
(حواف الشجیرات)

الصفحة 25

أداة تقلیم شجیرات سیاج
الصفحة 57 / 

الصفحة 59

أداة تقلیم شجیرات السیاج
الصفحة 77

جزازة عشب
الصفحة 21 / 

الصفحة 27

رأس كھربائي متعدد 
الوظائف

الصفحة 20

أداة تقلیم أضالع وخیوط
الصفحة 60

عربة ید
الصفحة 61

والتي تعتبر الخیار األفضل من أجل المنتجعات والفنادق واألماكن العامة وبین المناطق السكنیة كون ھذه المعدات
معدات بدون سلك تعمل ببطاریة أیون اللیثیوم من ماكیتا
حافظ على نظافة البیئة باستخدام

االھتزازتسبب التلوثتسبب االنبعاث الصیانةالضجیج
+ +++ سھلةسھلةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةالالالال



أداء عالــي بتصمیم مضغوط

محــرك یعتمد علیھ وصدیق للبیئة

تقل القوة المطلوبة لسحب كبل اإلقالع كثیرا من خالل 
نظام فك الضغط تلقائیا والذي یمیز بنیة الطرد المركزي 

المبتكر الخاصة بنا في الترس القطري.

مكبس من ســبیكة األلمنیوم
عالیة السیلیكون

عنصر مزدوج مع
فلتر وأسفنجھ

محمل ابري على كل من 
طرفي قضیب الربط

االسطوانة مطلیة 
بالنیكل

شمعة اشتعال مضغوطة جدیدةنظام الصمام

ترس قطري ملبد

نظام فك الضغط:

4- محرك ذو أربعة أشواط

یؤمن محرك ماكیتا رباعي الشوط عزم دوران وقدرة عالیتین. إن أقصى عزم دوران وقدرة لمحرك ماكیتا رباعي الشوط تماثل تقریبا القیم التي یعطیھا المحرك المماثل 
ذو الشوطین.

في مقارنة مع المحركات التقلیدیة ذات األربعة أشواط، فإن محرك ماكیتا رباعي الشوط یعطي قدرة أعلى بمقدار من 20 إلى 30% بفضل مردود االشتعال العالي 
والتحسینات الجدیدة مثل شمعة االشتعال المضغوطة.

باإلضافة إلى ذلك، فقد اكتسبت ھذه المحركات من خالل استخدام نظام تشحیم فرید من نوعھ أبعاد خارجیة ھي األصغر في فئتھا بین المحركات رباعیة الشوط المتوفرة 
حالیا في السوق.

محرك صغیر رباعي الشوط من ماكیتا



سھولة الصیانة

ضجیج منخفض

تكلفة تشغیل منخفضة

یستخدم محرك ماكیتا رباعي األشواط البنزین الخالي من الرصاص. وبالتالي، یمكن للمشغل تخطي ما یلي
اإلعداد والصیانة المطلوبة عند استخدام محرك ثنائي الشوط أو المحرك رباعي الشوط الذي یعمل بمزیج الھواء والبنزین

/// قم بمزج الزیت مع البنزین قبل التشغیل

/// ینصح بتفریغ الوقود الخاص بالمحرك رباعي الشوط في نھایة الموسم
/// قم بتفریغ الوقود من الخزان بعد االنتھاء من التشغیل، ثم امسح الغبار من على منفذ تعبئة الزیت

یسمح مستوى الضجیج المنخفض بتشغیل األداة دون إزعاج لآلخرین حتى في األماكن الھادئة مثل الحدائق أو المناطق السكنیة.

من خالل المقارنة التي أجریناھا بین قاطعة أغصان التي تعمل بمحرك رباعي الشوط من ماكیتا وقاطعة األغصان المناظرة التي تعمل بمحرك ثنائي 
الشوط، تم إثبات تفوق محرك ماكیتا رباعي الشوط على المحرك ثنائي الشوط في فئتھ من حیث استھالك الوقود والتكلفة الكلیة كما ھو موضح في 

المخططات في األسفل.

نظام للتشحیم فرید و حاصل على براءة اختراع یسمح باستخدام المحرك رباعي الشوط بشكل 
كامل في مواضع متعددة

فاصل الزیتحجرة الھزاز

حجرة الترس القطري
حجرة

خزان الزیت

یتیح توظیف نظام التشحیم ھذا استخدام قاطعة األغصان 25,4 مل على أي منحدر مثل منحدرات الخنادق أو ضفاف األنھار أو غابات الجبال. یتم استخدام الضغط 
المتغیر بشكل طبیعي في علبة المرافق والناتج عن حركة المكبس في االسطوانة من أجل ضخ الزیت في جمیع أجزاء المحرك. یتم ضخ الزیت من خزان في قاعدة 

المحرك من خالل شبكة من الصمامات ذات اتجاه واحد لتزییت موثوق بھ وعمر خدمة طویل دون الحاجة للحفاظ على وضع مستوي للمحرك.

أداء
عالي

صیانة
سھلة انبعاثات مضغوط

العادم نظیفة
استھالك
منخفض

ضجیج 
منخفض

تدفق رذاذ الزیت من خالل نفخ الھواء

تدفق الزیت



التجھیزات المعیاریة: رباط، مفتاح مقبس، مفتاح ربط سداسي، مجموعة زیت، حقیبة ملحقة

EX2650LH

رأس متعدد الوظائف یعمل بالوقود

رأس متعدد الوظائف مزود بمحرك رباعي الشوط MM4 25,4 مل

المواصفات:-

• محرك رباعي الشوط 25.4 مل، صدیق للبیئة واقتصادي 
• نظام للتشحیم فرید و حاصل على براءة اختراع یسمح باستخدام أدوات تقلیم الخطوط 

في أي زاویة أو منحدر. 
• نظام متعدد األدوات یتكون من رأس كھربائي وملحقات اختیاریة متنوعة

• مقبض على شكل حلقة جدید بتصمیم ھندسي مریح مع قبضة مطاطیة طریة
• توفر محركات ماكیتا الصغیرة رباعیة الشوط انبعاثات نظیفة وتقلل كمیة الوقود المستھلكة.

أقصى طاقة خرج: واط
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)

التحكم في السرعة الثابتة 
التحكم بالسرعة القابلة للتغییر 
وظیفة إزالة قصاصات العشب

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

770
10000

ال
عن طریق الزناد

ال
975×323×241 مم 

4,6 كغ

التجھیزات المعیاریة: حزام رباط، نظارات حمایة، مفتاح ربط سداسي، حقیبة ملحقة

DUX60

LXT رأس كھربائي متعدد الوظائف بدون سلك یعمل ببطاریة

رأس كھربائي متعدد الوظائف بدون سلك تعمل ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت
× LXT 2، ومزود بمحرك بدون فرشاة مع تقنیة استشعار ردود الفعل النشطة

المواصفات:-

• محرك بدون فرشاة ذو قدرة عالیة یتیح العمل تحت ظروف التحمیل الثقیل
• ثالثة خیارات للسرعة، عالیة / متوسطة / منخفضة، مع إمكانیة التحكم بالسرعة المتغیرة من خالل الزناد

• مفتاح یعمل بشكل عكسي لسھولة إزالة قصاصات العشب من أداة القطع
• نظام متعدد األدوات یتكون من رأس كھربائي وملحقات اختیاریة متنوعة

• مقبض على شكل حلقة جدید بتصمیم ھندسي مریح تتكیف بشكل سھل في ید المستخدم

أقصى طاقة خرج: واط
السرعة بدون حمل (دورة في الدقیقة)

التحكم في السرعة الثابتة 
التحكم بالسرعة القابلة للتغییر 
وظیفة إزالة قصاصات العشب

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

 600
العالیة: 0 - 9700 / المتوسطة: 0 - 8200 / المنخفضة: 0 - 5700 

نعم
عن طریق الزناد + عن طریق البلوتوث (3 خیارات للسرعة) 

نعم
1011×320×216 مم 
4,1 كغ (بدون البطاریة)

البدائل المتاحة

 DUX60 Z
األداة فقط

--

3,0 أمبیر / الساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر / الساعة

محرك صغیر رباعي الشوط من ماكیتا

تم تصمیم الرأس الكھربائي متعدد الوظائف لمجموعة واسعة من 
االستخدامات في الحدائق والزراعة. الزراعیة والحدائق. تم تصمیم 
الرأس الكھربائي متعدد الوظائف مع ملحقات متنوعة للمستخدمین 

الذین لدیھم استخدامات متعددة في الحدائق، مما یقلل من الحاجة 
لشراء أدوات متعددة من أجل االستخدامات المختلفة وبالتالي توفیر 

الكلفة ومساحة التخزین.

رأس كھربائي متعدد الوظائف

 DUX60 النموذج
بدون سلك ویعمل 

ببطاریتین أیون 
اللیثیوم كل منھا 18 

فولت

 EX2650LH النموذج
مزود بمحرك یعمل 

بالوقود

مجموعة واسعة من الملحقات االختیاریة من أجل كافة احتیاجات العمل في الحدائق

معزقة
أداة تقلیم أرضیة للحدیقة منشار طویل 

ذو عمود

أداة تقلیم 
حواف 

الشجیرات

أداة تقلیم شجیرات السیاج

أداة تقلیم أضالع / 
قاطعة أغصان

كاسحة كھربائیة
فرشاة كھربائیة

قضیب إطالة
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معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ

محرك متعدد األغراض 
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تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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منشار طویل متصل بعمود 
EY401MP

(رقم القطعة: 196104-5)

خزان زیت الجنزیر: 0,11 لتر 

طول قضیب التوجیھ: 255 مم 

األبعاد: 1166×80×120 مم

الوزن الصافي: 1,1 كغ

التجھیزات المعیاریة:  
مفتاح ربط 8 - 10، مفتاح رط سداسي 

4، غطاء قضیب التوجیھ

- القدرة على تلبیة مجموعة واسعة من االحتیاجات بواسطة رأس طاقة واحد فقط 
 EX2650LH نفس اإلكسسورارات المستخدمة مع النموذج -

أداة تقلیم وتنسیق العشب قطاعة أغصان فرشاة 
EM400MP

(رقم القطعة: 195654-7)
ER400MP

(رقم القطعة: 195528-2)

مضخة وتغذیة 4 

عرض القطع: 420 مم 

األبعاد: 876×374×211 مم 

الوزن الصافي: 1 كغ 

مضخة وتغذیة 4 

األبعاد: 703×270×402 مم 

الوزن الصافي: 0,5 كغ

التجھیزات المعیاریة: 
راس قطع من النایلون، مفتاح 

ربط 5 

عرض الحراثة: 160 مم

القطر الخارجي : 232 مم

األبعاد: 965×235×264 مم

الوزن الصافي: 2,9 كغ

التجھیزات المعیاریة:  
مفتاح ربط سداسي 5، مفتاح ربط توركس

التجھیزات المعیاریة:  
رأس قطع من النایلون، مفتاح 

مقبس 10-16 

سعة القطع القصوى: 250 مم

األبعاد: 1324×104×103 مم

الوزن الصافي: 2,6 كغ

التجھیزات المعیاریة:  
غطاء النصلة، مفتاح مقبس

مناسبة لقص الشجیرات المتشابكة التحتیة 
التي تتطلب انتباھاً خاصاً من تطایر 

الحجارة واالرتداد إلى الوراء. 

أداة ممتازة من أجل حراسة أسرة 
الحدیقة الصغیرة وبین صفوف 

الخضروات والزھور. 

أداة تقلیم أرضیة 
EN420MP

(رقم القطعة: 198060-5)

معزقة 
KR400MP

(رقم القطعة: 195713-7)

عرض الحراثة: 220 مم

السرعة دون حمل: 230 دورة في الدقیقة  

األبعاد: 965×235×256 مم

الوزن الصافي: 3,2 كغ

التجھیزات المعیاریة:  
مفتاح ربط توركس 

أداة ممتازة من اجل حراثة اسرة الحدیقة 
الصغیرة وبین صفوف الخضروات 

والزھور. 

معزقة 
KR401MP

(رقم القطعة: 199188-2)

ملحقات تربط بالرأس المتعدد الوظائف 

سعة القطع القصوى: 490 مم

السن: ثالث حواف حادة

السماكة: 2 مم

تباعد السن: 35 مم

قطر الغصن األقصى: 21,5 مم

األبعاد: 1624×108×90 مم

الوزن الصافي: 2,7 كغ

التجھیزات المعیاریة:  
 غطاء النصلة، مفتاح مقبس 10

أداة تقلیم شجیرات السیاج ذات 
EN401MP (زاویة) عمود

رقم القطعة: 196342-9
180° قابل للطي

45° إمالة ألعلي
90° إمالة ألسفل

أخف وزنا وفعالیة من حیث التكلفة 
أكثر من أداة التقلیم الزاویة القابلة 

للتعدیل

سعة القطع القصوى: 490 مم 
االسنان: ثالث حواف حادة 

السماكة: 2 مم 
تباعد السن: 35 مم 

قطر الغصن األعظمي: 22 مم 
عدد األشواط في الدقیقة: 4200 – 4100 شوط 

في الدقیقة 
األبعاد: 1104×71-85×61 مم 

الوزن الصافي: 1,8 كغ 

التجھیزات المعیاریة: 
غطاء شفرة، مفتاح مقبس 10

أداة تقلیم شجیرات السیاج ذات 
عمود (مستقیمة) 

EN410MP
رقم القطعة: 197740-0

6 قطع من ساطور بشكل 
مخلب 

6 قطع من ساطور 
على شكل مخلب 

جدید 

جدید 

جدید 

یمكن إزالة القسم السفلي لرأس القطع من 
النایلون بدون أداة.
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تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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أداة تقلیم حواف 
EE400MP

(رقم القطعة: 196752-0)

قطر النصلة: 203 مم 

األبعاد: 878×131×291 مم

الوزن الصافي: 2,4 كغ

التجھیزات المعیاریة:  
مفتاح ربط 5، مفتاح ربط توركس 

فرشاة كھربائیة كاسحة كھربائیة 
SW400MP

رقم القطعة: 199347-8
BR400MP

رقم القطعة: 199326-6

العرض العامل: 590 مم
السرعة دون حمل: 230 دورة في الدقیقة 
القطر الخارجي ألسطوانة الكسح: 265 مم

عدد المجادیف: 12 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع): 1159×600×362 مم 

الوزن الصافي: 7,2 كغ
التجھیزات المعیاریة:  مفتاح ربط توركس

العرض العامل: 600 مم
السرعة دون حمل: 230 دورة في الدقیقة 

القطر الخارجي للفرشاة: 250 مم 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع): 1159×600×362 مم 

الوزن الصافي: 7,2 كغ
التجھیزات المعیاریة:  مفتاح ربط توركس

تنظیف الرصیف الذي یحتوي على العدید من الوصالت والحجارة غیر المستویة 
باستخدام فرشاة من النایلون. 

- كسح وتكنیس الغبار، وأوراق األشجار المتساقطة، أو كسح الثلج عن األرض  
- إذا كانت األرض قاسیة أو مسطحة، فإّنھ یمكن جرف الماء عن السطح. 

فرشاة نایلون  اسطوانة الكسح 

مجداف 

ملحق عمود تمدید 
LE400MP

رقم القطعة: 196032-4

مناسب من أجل المنشار الطویل ذو العمود وأداة 
التقلیم ذات العمود  

طول التمدید: 1080 مم 
األبعاد: 1157×80×80 مم

الوزن الصافي: 1,3 كغ

جدیدجدید
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تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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DUC405

DUC252

DUC254

بدء تشغیل ناعمالوزن الصافيسرعة الجنزیرالجھدرقم النموذج  فرملة محرك دون فرش

18V+18V Li-Ion

18V+18V Li-Ion

18V Li-Ion

400 مم (16 بوصة)

250 مم (10 بوصة)

250 مم (10 بوصة)

0 - 20 م/ث

8,3 م/ث

0 - 24 م/ث

5,5 كغ

4,7 كغ

3,2 كغ

-

نعم

       نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

-

نعم

5016B

UC4041A

UC4551A

قضیب التوجیھرقم النموذج 

قضیب التوجیھ

بدء تشغیل ناعمالوزن الصافيسرعة الجنزیراالستطاعة  فرملة

405 مم (16 بوصة)

400 مم (16 بوصة)

450 مم (18 بوصة)

1300 وات

1800 وات

1800 وات

400 م/ دقیقة

870 م/ دقیقة

870 م/ دقیقة

5,8 كغ

4,7 كغ

5,7 كغ

-

-

نعم

-

نعم

نعم

منشار جنزیر كھربائي 

منشار جنزیر دون سلك 

EA3502S40B

EA4301F45B

DCS5200

EA6100P

DCS7301

DCS7901

DCS9010

الوزن خزان زیت الجنزیر خزان الوقود معدل االستطاعةالوزن المزاح قضیب التوجیھرقم النموذج 

400 مم (16 بوصة)

450 مم (18 بوصة)

450 مم (18 بوصة)

500 مم (20 بوصة)

600 مم (24 بوصة)

700 مم (28 بوصة)

740 مم (34 بوصة)

35 مل

42,4 مل

52 مل

60,7 مل

72,6 مل

78,5 مل

90 مل

1,7 كیلو وات/ 2,4 قوة حصان

2,2 كیلو وات/ 3,0 قوة حصان

2,7 كیلو وات/ 3,7 قوة حصان

3,4 كیلو وات/ 4,6 قوة حصان

4,2 كیلو وات/ 5,7 قوة حصان

4,6 كیلو وات/ 6,3 قوة حصان

4,9 كیلو وات/ 6,7 قوة حصان

0,4 لتر

0,48 لتر

0,56 لتر

0,8 لتر

0,75 لتر

0,75 لتر

1 لتر

0,29 لتر

0,28 لتر

0,28 لتر

0,48 لتر

0,42 لتر

0,42 لتر

0,4 لتر

4,4 كغ

4,8 كغ

4,6 كغ

6,0 كغ

6,3 كغ 

6,3 كغ

8,2 كغ

منشار جنزیر یعمل بالوقود 

مخطط مقارنة المنتج - منشار جنزیر 
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تحدید مسارات / تسویة
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DUC252 250 مم (10 بوصة) 

 LXT منشار جنزیر دون سلك 18 فولت + 18 فولت

 LXT منشار جنزیر دون سلك یعمل ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت
• إمكانیة ضبط وتعدیل الجنزیر بدون استخدام أدوات بما یتالءم مع التشغیل والصیانة المریحة. 
• فرامل لمنع االرتداد إلى الوراء وفرامل كھربائیة لتحقیق أقصى قدر من اإلنتاجیة وتوفیر الحد

  األقصى من سالمة المشغل. 
• تم تصمیم المقبض العلوي بشكل طري لیتمكن المستخدم من تطبیق ضغط القص بشكل أكثر سھولة.

• تزییت أوتوماتیكي للجنزیر قابل للضبط والتعدیل مع خزان زیت كبیر
• میزة بدء التشغیل الناعم مع زیادة السرعة تدریجیاً للتخلص من صدمة بدء التشغیل.

442

التجھیزات المعیاریة: جنزیر، قضیب توجیھ، غطاء قضیب التوجیھ، مصد

المواصفات:-

طول قضیب التوجیھ 
میالن الجنزیر 

مقیاس الجنزیر 
سرعة الجنزیر

حجم خزان زیت الجنزیر 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

250 مم (10 بوصة) 
8/3 بوصة 

1,3 مم 
8,3 متر/ ثانیة

85 مل
545×234×198 مم 

4,7 كغ 

DUC405 400 مم (16 بوصة) 

منشار جنزیر دون سلك یعمل ببطاریتین ایون اللیثیوم
 LXT 18 فولت + 18 فولت 

منشار جنزیر دون سلك یعمل ببطاریتین أیون اللیثیوم بجھد 18 فولت لكل منھما 
• محرك خارجي دوارة دون فرش بنظام دفع مباشر یوفر 20-0 متر/ ثانیة 

• مع صوامیل حبس من أجل حجز القضیب الصلب 
• فرملة لمنع االرتداد إلى الوراء ومفتاح بزناد كبیر متغیر السرعة یوفر إمكانیة تشغیل عالیة

• مفتاح الطاقة الرئیسي مع وظیفة فصل الطاقة أوتوماتیكیاً من أجل توفیر البطاریة ومنع التشغیل
  غیر المقصود. 

التجھیزات المعیاریة: جنزیر، قضیب توجیھ، غطاء قضیب التوجیھ، علبة زیت

المواصفات:-
طول قضیب التوجیھ 

طول القطع 
میالن الجنزیر 

مقیاس الجنزیر 
سرعة الجنزیر

حجم خزان زیت الجنزیر 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

400 مم (16 بوصة) 
370 مم (14-2/1 بوصة) 

8/3 بوصة 
1,3/1,1 مم (0,050/0,043 بوصة) 

0 - 20 متر/ ثانیة (0 - 200 متر/ دقیقة) (0 - 3940 قدم في الدقیقة) 
200 مل 

87,7 دیسیبل (أ) 
100,4 دیسیبل (أ) 

قص الخشب: 5,3 متر/ ثانیة مربعة 
800×211×235 مم 

5,5 كغ 

جدید 

5,0 أمبیر/ ساعة 

األداة فقط 
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن) 

_

البدائل المتاحة 

DUC405 Z
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد بمنفذین 

DUC405 PT2

5,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر / ساعة 

األداة فقط 
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن) 

البدائل المتاحة 

DUC252 Z
یتضمن بطاریتین/ شاحن واحد 

DUC252 RF2
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد بمنفذین 

DUC252 PT2

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر / ساعة 

جدید 

 LXT منشار جنزیر دون سلك یعمل ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت

التجھیزات المعیاریة: جنزیر منشار، قضیب توجیھ، غطاء قضیب التوجیھ، مفتاح، حقیبة ملحقة

طول قضیب التوجیھ 
درجة میالن الجنزیر / مقیاس الجنزیر 

سرعة الجنزیر
حجم خزان زیت الجنزیر 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

250 مم (10 بوصة) 
8/3 بوصة / 1,1 مم (0,043 بوصة) 
8/3 بوصة / 1,3 مم (0,050 بوصة) 

0 - 24 متر/ ثانیة (0 - 1440 متر/ دقیقة) (0 - 4720 قدم في الدقیقة) 
140 مل 

92,2 دیسیبل (أ) 
103,2 دیسیبل (أ) 

قص الخشب: 3,1 متر/ ثانیة مربعة 
دون قضیب التوجیھ: 258×184×191 مم 

3,2 كغ 

البدائل المتاحة 

DUC254 Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 
- -

3,0 أمبیر / ساعة  البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة 

المواصفات:-

یوفر المحرك الخارجي الدوار دون فرش 
كفاءة عالیة في العمل

توفر فرامل الجنزیر ومفاتیح التشغیل كفاءة تشغیلیة عالیة 
متغیرة السرعة قابلیة تشغیل عالیة 

مكافئة لمنشار الجنزیر ذو المحرك الذي 
یعمل على الوقود.

قابلیة عالیة للتشغیل

صوامیل حبس 
تمنع فقدان الصامولة عند نزع 

الغطاء المسنن الستبدال قضیب 
التوجیھ أو جنزیر المنشار.

DUC254 - 250 مم (10 بوصة) 

BL1850B

عملیة قص 
مع البطاریة 
160من النموذج 

كمیة العمل* 

 px 91 90 أوpx جنزیر منشار
متر/ ثانیة 24

أقصى سرعة للجنزیر 

*كمیة العمل (تقریباً): عملیات القص (قص خشب أرز بسماكة 50 مم بجنزیر 91px تحت الظروف الطبیعیة). 
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منشار جنزیر سھل الحمل بالید 
من أجل تقلیم األشجار أو تقطیع خشب الموقد 

EA3502S40B 400 مم (16 بوصة) 

منشار جنزیر من فئة المعدات الداخلیة من أجل االستخدام في البیت والحدیقة 
مع المزید من القوة.

• بدایة سریعة ومفتاح إیقاف بلمسة واحدة من أجل سھولة العمل. 
• محرك ثنائي الشوط صدیق للبیئة. 

• جسم مضغوط وخفیف الوزن من أجل التعامل بشكل أفضل. 
• مصد معدني یعمل على اإلمساك بقطعة العمل وتثبیتھا بقوة لتوفیر تحكم أكثر مما یجعل عملیة

  القص والتقطیع أسھل. 

المواصفات:-

طول قضیب التوجیھ 
جنزیر المنشار

سعة المحرك
قوة المحرك 

سعة خزان الوقود 
حجم خزان زیت الجنزیر 

مستوى اھتزاز المقبض االمامي 
مستوى اھتزاز المقبض الخلفي 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
وزن الرأس 

400 مم (6 بوصة) 
درجة المیالن: 8/3 بوصة 
المقیاس: 1,1 مم / 1,3 مم 

35,0 مل
1,7 كیلو وات / 2,4 قوة حصان 

101,8 دیسیبل (أ) 
11,8 دیسیبل (أ) 

4,9 متر/ ثانیة مربعة 
5,0 متر/ ثانیة مربعة 

415×247×273 مم (16-8/3 بوصة × 9-4/3 بوصة/ 10-4/3 بوصة) 
4,4 كغ (9,6 رطل) 

EA3502S40B 400 مم (16 بوصة) 

منشار جنزیر یعمل بالبنزین 

التجھیزات المعیاریة: جنزیر، قضیب توجیھ، غطاء قضیب التوجیھ، مفتاح مقبس، مفك براغي

منشار جنزیر شبھ مھني یمتاز بطاقة عالیة وقدرة كبیرة على المناورة 

• بدایة سریعة، ومفتاح لتشغیل أو إیقاف الخنق ومضخة تمھیدیة لتوفیر قدرة أعلى على المناورة
• لمسة خفیفة على المفتاح تؤدي إلى إیقاف تشغیل المحرك، ویعود المفتاح تلقائیا إلى موضع البدایة،

  مما یؤدي إلى التخلص من الفیضانات المزعجة للكاربوتور
• مصد معدني یعمل على اإلمساك بقطعة العمل وتثبیتھا بقوة لتوفیر تحكم أكثر مما یجعل عملیة

  القص والتقطیع أسھل. 

المواصفات:-

طول قضیب التوجیھ 
جنزیر المنشار

سعة المحرك
قوة المحرك 

سعة خزان الوقود
حجم خزان زیت الجنزیر 

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى اھتزاز القبضة االمامیة 
مستوى اھتزاز القبضة الخلفیة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
وزن الرأس 

450 مم (18 بوصة) 
درجة المیالن: 0,325 بوصة / المقیاس: 1,3 مم 

42,4 مل 
2,2 كیلو وات / 3,0 قوة حصان 

0,48 لتر 
0,28 لتر 

100,8 دیسیبل (أ) 
110 دیسیبل (أ) 

3,6 متر/ ثانیة مربعة 
3,2 متر/ ثانیة مربعة 

416×248×279 مم 
4,8 كغ 

EA4301F45B 450 مم (18 بوصة) 

منشار جنزیر یعمل بالبنزین 

التجھیزات المعیاریة: نصلة جنزیر، قضیب توجیھ، غطاء قضیب التوجیھ، مفاتیح ربط. التجھیزات المعیاریة: جنزیر، قضیب توجیھ، غطاء قضیب التوجیھ، مفتاح مقبس، مفتاح ربط سداسي، مفك براغي

DCS5200 450 مم (18 بوصة) 

منشار جنزیر یعمل بالبنزین 

محرك قوي زیادة من أجل تحقیق أداء اعظمي في أعمال قاسیة وصعبة للغایة.

المواصفات:-

• اسطوانة مصبوبة بالتبرید.

• نظام تنقیة ھواء مضاعف.
• فرملة لتخمید الجنزیر.

قضیب توجیھ قیاسي 
نصلة الجنزیر 

سعة المحرك
معدل االستطاعة 

خزان الوقود 
خزان زیت الجنزیر 

وزن الرأس 

450 مم (18 بوصة) 
درجة المیالن: 8/3 بوصة 

المقیاس: 0,058 بوصة 
52 مل 

2,7 كیلو وات/ 3,7 قوة حصان 
0,56 لتر 
0,28 لتر 

4,6 كغ (10,1 رطل) 

شبھ مھني  شبھ مھني 

من فئة المعدات الداخلیة 
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جدید

EA6100P 500 مم (20 بوصة) 

منشار جنزیر یعمل بالبنزین 

منشار جنزیر مھني بقوة 3.4 كیلو وات (4.6 حصان) 

التجھیزات المعیاریة: نصلة جنزیر، غطاء قضیب التوجیھ، مفاتحي ربط.

المواصفات:-

جنزیر المنشار

سعة المحرك
قوة المحرك 

سعة خزان الوقود
حجم خزان زیت الجنزیر 

مستوى ضغط الصوت
مستوى قوة الصوت

مستوى اھتزاز القبضة االمامیة 
مستوى اھتزاز القبضة الخلفیة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
وزن الرأس 

درجة المیالن: 0,325 أو 8/3 بوصة 
المقیاس: 1,5 مم (0,058 بوصة) 

60,7 مل 
3,4 كیلو وات / 4,6 قوة حصان 

0,8 لتر 
0,48 لتر 

105 دیسیبل (أ) 
117 دیسیبل (أ) 

5,0 متر/ ثانیة مربعة 
4,0 متر/ ثانیة مربعة 
312x243x435 مم 

6,0 كغ 

مھني 

DCS7301 600 مم (24 بوصة)

منشار جنزیر یعمل بالبنزین 

منشار جنزیر مھني مع جسم مصمم بشكل مریح.
.Airmaster نظام تنقیة ھواء محسن من خالل نظام فلتر الھواء •
• بدء تشغیل أكثر بساطة من خالل نصف دواسة شبھ اوتوماتیكیة.

• نظام تخمید االھتزاز مع نوابض فوالذیة صلبة طویلة العمر.
• بدایة سریعة. 

التجھیزات المعیاریة: نصلة جنزیر، غطاء قضیب التوجیھ، مفاتیح ربط.

المواصفات:-

قضیب توجیھ قیاسي 
نصلة الجنزیر 

سعة المحرك
معدل االستطاعة 

خزان الفیول 
خزان زیت الجنزیر 

وزن الرأس 

600 مم (24 بوصة)
درجة المیالن: 8/3 بوصة 
المقیاس: (0,058 بوصة) 

72,6 سي.سي
4,2 كیلو وات / 5,7 قوة حصان 

0,75 لتر 
0,42 لتر 

6,3 كغ (13,89 رطل) 

مھني 

التجھیزات المعیاریة: نصلة جنزیر، غطاء قضیب التوجیھ، مفاتیح ربط.

DCS7901 700 مم (28 بوصة) 

منشار جنزیر یعمل بالبنزین 

منشار جنزیر بجسم مصم بشكل مریح.

المواصفات:-المواصفات:-

.Airmaster نظام تنقیة ھواء محسن من خالل نظام فلتر الھواء •
• بدء تشغیل أكثر بساطة من خالل نصف دواسة شبھ اوتوماتیكیة.

• نظام تخمید االھتزاز مع نوابض فوالذیة صلبة طویلة العمر.
• بدایة سریعة. 

قضیب توجیھ قیاسي 
نصلة الجنزیر 

سعة المحرك
معدل االستطاعة 

خزان الفیول 
خزان زیت الجنزیر 

وزن الرأس 

700 مم (28 بوصة)
درجة المیالن: 8/3 بوصة 
المقیاس: (0,058 بوصة) 

78,5 سي.سي
4,6 كیلو وات / 6,3 قوة حصان 

0,75 لتر 
0,42 لتر 

6,3 كغ (13,89 رطل) 

مھني 

DCS9010 740 مم (29 بوصة) 

منشار جنزیر یعمل بالبنزین 

منشار للخشب القاسي من أجل األعمال المھنیة األكثر صعوبة.
• مسلح مع كاربورتیر مصمم بشكل حدیث، ومجموعة إشعال، وكاتم صوت وسبع اسنان مسننة. 

• السرعة القصوى للمحرك تصل إلى 13500 دورة في الدقیقة. 

التجھیزات المعیاریة: نصلة جنزیر، غطاء قضیب التوجیھ، مفتاح ربط، مفك براغي.

قضیب توجیھ قیاسي 
نصلة الجنزیر 

سعة المحرك
معدل االستطاعة 

خزان الفیول 
خزان زیت الجنزیر 

وزن الرأس 

740 مم (29 بوصة)
درجة المیالن: 8/3 بوصة 
المقیاس: (0,058 بوصة) 

90 سي.سي
4,9 كیلو وات / 6,7 قوة حصان 

1 لتر 
0,4 لتر 

8,2 كغ (18,1 رطل) 

مھني 

• ھیكل من المغنیسیوم لتحسین المتانة وتقلیل الوزن. 
• مفتاح بدء تشغیل سھل التشغیل یدعمھ نابض مساعد من أجل تسریع عملیة التشغیل بقوة أقل. 

• نظام تنقیة ھواء بخرطوشة إعصاریھ شدیدة التحمل لتحسین المتانة. 
• ذراع تحكم مفرد إلیقاف المحرك بلمسة واحدة. 

• نظام الكسح الطبقي المتوافق مع العدید من لوائح انبعاثات غاز العادم. 
• منشار مثالي لقطع األشجار وتشذیبھا في آلة واحدة. 

• نظام تخفیض االھتزاز مع نوابض تخمید المتصاص االھتزاز الناتج عن المحرك. 
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محرك رباعي الشوط 25,4 مل موفر للتكالیف وصدیق 
للبیئة مع نظام تزییت متعدد المواضع

تصمیم خفیف الوزن 

2,720 مم ~3,920 مم

إّن رأس المنشار الخفیف الوزن یقلل من اإلجھاد والتعب للمشغل.

سعة خزان زیت الجنزیر: 120 مل 

قبضة طریة مطاطیة 

مضخة زیت قابلة 
للضبط 

یمكن ضبط طول العمود 
بسھولة بواسطة برغي.

المواصفات:-

EY2650H25H 25,4 مل - 4 أشواط 

منشار طویل ذو عمود تیلسكوبي یعمل بالوقود

التجھیزات المعیاریة: نصلة جنزیر مع قضیب توجیھ وغطاء قضیب التوجیھ، زیت محرك رباعي الشوط 80 
مل، حزام كتف، نظارات للواقیة، مجموعة أدوات، حقیبة ملحقة

سعة المحرك 
استطاعة المحرك 

خزان الفیول 
طول قضیب التوجیھ 

نصلة الجنزیر 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

25,4 مل 
0,77 كیلو وات/ 1,1 قوة حصان 

0,6 لتر 
255 مم (10 بوصة) 

المقیاس: 1,3 مم / المیالن: 8/3 بوصة 
2,720×223 ×240 مم 

7,2 كغ 

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط  محرك متعدد األغراض 
یتیح نظام التزییت متعدد المواضع أن یمیل المحرك إلى أي زاویة للتشغیل المستمر دون انبعاث 

الدخان األبیض ورائحة زیت المحرك المحترق.

طول قضیب التوجیھ: 255 مم (10 بوصة) 
رقم القطعة 165695-7 

 91VXL-39E :جنزیر المنشار
درجة المیالن: 8/3 بوصة 

المقیاس: 1,3 مم (0,050 بوصة) 
رقم القطعة: 196142-7 

غطاء قضیب التوجیھ
رقم القطعة 452093-7 
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التجھیزات المعیاریة: نصلة الجنزیر، غطاء قضیب توجیھ، خطاف، مفتاح ربط 

UC4551A 450 مم (18 بوصة) 

منشار جنزیر كھربائي 

ذراع ضبط جدید من أجل ضبط شد وتوتر جنزیر المنشار دون الحاجة إلى استخدام 
أدوات.

المواصفات:-

• تعمل مضخة الزیت المحسنة على الحفاظ على توصیل زیت الجنزیر بشكل ثابت بغض النظر عن
  درجة الحرارة ولزوجة الزیت.

• نافذة كبیرة لرؤیة خزان النفط تسمح للمشغل بالتحقق بسھولة من مستوى الزیت.
• مصد معدني كبیر من النوع المنفصل.

• یوفر المحرك الطولي قدرة أفضل على المناورة.
• تحكم إلكتروني: بدء تشغیل ناعم وتحدید شدة التیار. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
سرعة الجنزیر في الدقیقة 

طول قضیب التوجیھ 
نصلة المنشار 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 
سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1800 وات 
870 متر/ دقیقة 

450 مم (18 بوصة) 
درجة المیالن: 8/3 بوصة 

المقیاس: 0,050 بوصة 
90 دیسیبل (أ) 

101,8 دیسیبل (أ) 
5,2 متر/ ثانیة مربعة 

505×200×220 مم (19-8/7 بوصة × 7-8/7 بوصة × 8-8/5 بوصة) 
5,7 كغ (12,5 رطل) 
0,3 متر (0,98 قدم) 

153

الوزن الصافي واألبعاد دون النصلة وقضیب التوجیھ 

تصمیم مدمج وخفیف الوزن.
• منشار جنزیر سھل الحمل بالید لكنھ قوي مع قضیب صلب مكون من قطعة واحدة مناسب للمھنیین. 

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: نصلة جنزیر، إمداد زیت 100 سي سي، مفتاح مقبس، مبرد، مفك براغي.

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
سرعة الجنزیر في الدقیقة 

طول قضیب التوجیھ 
نصلة المنشار 

الطول الكلي 
الوزن الصافي 

سلك إمداد الطاقة الكھربائیة 

1300 وات 
400 متر/ دقیقة 

405 مم (16 بوصة) 
درجة المیالن: 8/3 بوصة 

المقیاس: 0,050 بوصة 
750 مم (29-2/1 بوصة) 

5,8 كغ (12,7 رطل) 
5,0 متر (16,4 قدم) 

5016B 405 مم (16 بوصة)

منشار جنزیر كھربائي 

153

ذراع ضبط جدید من أجل ضبط شد وتوتر جنزیر المنشار دون الحاجة إلى استخدام 
أدوات.

• تعمل مضخة الزیت المحسنة على الحفاظ على توصیل زیت الجنزیر بشكل ثابت بغض النظر
  عن درجة الحرارة ولزوجة الزیت.

• نافذة كبیرة لرؤیة خزان النفط تسمح للمشغل بالتحقق بسھولة من مستوى الزیت.
• مصد معدني كبیر من النوع المنفصل.

• مبیت محرك مسطح
• مقبض حلقة أمامي سھل اإلمساك. 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
سرعة الجنزیر في الدقیقة 

طول قضیب التوجیھ 
نصلة المنشار 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي 

1800 وات 
870 متر/ دقیقة (2900 قدم/ دقیقة) 

400 مم (16 بوصة) 
درجة المیالن: 8/3 بوصة 

المقیاس: 1,1 مم (0,043 بوصة) / أو 1,3 مم (0,050 بوصة) 
90,3 دیسیبل (أ) 

101,3 دیسیبل (أ) 
4,7 متر/ ثانیة مربعة 

455×245×200 مم (17-8/7 بوصة × 9-8/5 بوصة × 7-8/7 بوصة) 
4,7 كغ (10,5 رطل) 

UC4041A 400 مم (16 بوصة) 

منشار جنزیر كھربائي 

التجھیزات المعیاریة: نصلة الجنزیر، غطاء قضیب التوجیھ، خطاف، مفتاح ربط 

153

UC4041A
UC4551A
450 مم

تحافظ على إمداد زیت الجنزیر بشكل ثابت بصرف النظر عن درجة 
حرارة الزیت ولزوجتھ. 

قابل للتمدید للسماح بشد جنزیر المناشیر بسھولة وعزم الدوران العالي. 
یمكن سحبھ وتقلیصھ بسرعة في أي زاویة.

400 مم

ذراع ضبط جدید لتسھیل عملیة ضبط 
توتر وشد جنزیر المنشار دون الحاجة 

إلى استخدام أدوات

مضخة زیت محسنة 
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یوفر المحرك الخارجي الذي ال یحتوي على 
فرش كفاءة عالیة في العمل

كفاءة تشغیلیة عالیة 

 LXT أداة تقلیم شجیرات السیاج دون سلك مزودة ببطاریة ایون اللیثیوم 18 فولت

التجھیزات المعیاریة: غطاء نصلة، نظارات للوقایة 

طول النصلة 
عدد األشواط في الدقیقة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

750 مم (29-2/1 بوصة) 
العالي / المتوسط / المنخفض: 0 - 4400 / 0 - 3600 / 0 - 2000 

1261×192×225 مم 
4,5 كغ 

البدائل المتاحة 

DUH751 Z
األداة فقط 

(ال یتضمن بطاریة/ شاحن أو حقیبة حمل) 

DUH751 PTE
بطاریتین / شاحن واحد بمنفذین 

(ال یتضمن حقیبة حمل) 
-

3,0 أمبیر/ ساعة  البدیل ”زي“ 5,0 أمبیر/ ساعة 

المواصفات:-

DUH751 - 750 مم (29-2/1 بوصة) 

شكل مثالي للنصلة یوفر عملیة قص سلسة 
نصالت ذات حواف حادة: 

النصلة العلویة ... منحنیة نحو األسفل 
النصلة السفلیة ... منحنیة نحو األعلى 

یتم التقاط األغصان بسھولة وثبات 

نقطة االتصال ھي 
فقط في كال الطرفین.

جدید

ھیكل مقاوم لالھتزاز 

ھیكل مقاوم لالھتزاز 

النموذج السابق 

یتم التقاط األغصان بسھولة وثبات 
ھیكل مقاوم لالھتزاز یتألف من قسم ذراع إدارة المحرك وقسم المقبض 

المرتبط بواسطة 5 وسادات المتصاص االھتزاز من النصلة وقسم 
ذراع إدارة المحرك

• یقفل عند الدرجة 45 والدرجة 90 یساراً ویمیناً والدرجة 0. 
• تجعل عملیة التقلیم العمودیة والزاویة بشكل سھل وسریع. 

مقبض خلفي قابل للدوران في 5 مواضع 

DUH551 550 مم (21-8/5 بوصة) 

 LXT أداة تقلیم شجیرات السیاج دون سلك مزودة ببطاریتین أیون اللیثیوم 18 فولت + 18 فولت

قدرة عالیة على المناورة وصدیقة للبیئة.

442

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة.

المواصفات:-

طول النصلة 
عدد األشواط في الدقیقة 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الخرج األقصى 
الوزن الصافي 

550 مم (21-8/5 بوصة) 
 3600 - 2000
81,5 دیسیبل (أ) 

91 دیسیبل (أ) 
1,065×225×200 مم 

0,32 كیلو وات 
5,1 كغ (11,3 رطل) 

5,0 أمبیر/ ساعة 

_

البدائل المتاحة 

DUH551 Z

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر/ ساعة 

*زمن التشغیل 

BL1850B x2
دقیقة125-75

یقفل عن الدرجة 45 والدرجة 90 یساراً ویمیناً والدرجة 0، 
وذلك من أجل تسھیل عملیة التقلیم في أي زاویة.

بمقبض قابل للتعدیل في 5 مواضع 
من خالل تموضع البطاریات في الطرف 

الخلفي لألداة. 

أداة ذات تصمیم متوازن بشكل جید 

*زمن التشغیل المتواصل دون وجود حمل (تقریباً): دقیقة 

األداة فقط 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 
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قدرة عالیة في العمل وتشغیل أفضل.
• قبضات مطاطیة طریة مصصمة ھندسیاً بشكل مریح لتوفیر مزیداً من التحكم والراحة. 

• ثالثة مفاتیح مثبتة في المقبض، والقبضة األمامیة والقبضة الفرعیة. 
• تبدأ األداة بالعمل فقط عند الضغط على اثنین من المفاتیح الثالثة في نفس الوقت. 

• تم تزوید ھذه األداة بواقي عند طرف النصالت لمنع االرتداد إلى الوراء. 
• تم طالء النصالت لتحسین المتانة. 

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: غطاء نصلة، خطاف مكتمل، خطاف حزام. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
طول النصلة 

عدد األشواط في الدقیقة 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك امداد الطاقة الكھربائیة 

670 وات 
750 مم (29-2/1 بوصة) 

3000
1,157×223×206 مم 

(45-2/1 بوصة × 8-4/3 بوصة × 8-8/1 بوصة) 
4,6 كغ (10,1 رطل) 
0,3 متر (0,98 قدم) 

UH7580 750 مم (29-2/1 بوصة) 

أداة تقلیم شجیرات السیاج 

419

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة، خطاف، مجموعة حامل سلك. 

UH5261 520 مم (20-2/1 بوصة) 

أداة تقلیم شجیرات السیاج 

قبضات مصممة ھندسیا توفر مزیدا من التحكم والراحة مع تقلیل التعب 
واالجھاد على الید.

المواصفات:-

• سطح النصلة خالي من البقع وقد تحقق ذلك بواسطة طالء النیكل غیر المحلل كھربائیاً والذي
  یتمیز بسطح مقاوم للتآكل لدرجة كبیرة لطالء یدوم طویالً.

• واقیة لسلك اإلطالة لحمایتھ من الكسر. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
طول النصلة 

عدد األشواط في الدقیقة 
االبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك امداد الطاقة الكھربائیة 

400 وات 
520 مم (20-2/1 بوصة) 

3200
921×194×194 مم 

(36-4/1 بوصة × 7-8/5 بوصة × 7-8/5 بوصة) 
3,0 كغ (6,5 رطل) 
0,3 متر (0,98 قدم) 

UH6570 650 مم (25-2/1 بوصة) 

أداة تقلیم شجیرات السیاج 

مریحة في العمل بفضل القبضة الناعمة المطاطیة المصممة ھندسیا.

• ثالثة مفاتیح مثبتة في المقبض، والقبضة األمامیة والقبضة الفرعیة. 
• تبدأ األداة بالعمل فقط عند الضغط على اثنین من المفاتیح الثالثة في نفس الوقت. 

• تم تزوید ھذه األداة بواقي عند طرف النصالت لمنع االرتداد إلى الوراء. 
• النصالت مطلیة لتحسین المتانة. 

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة، خطاف كامل، خطاف حزام. 

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
طول النصلة 

عدد األشواط في الدقیقة 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك امداد الطاقة الكھربائیة 

550 وات 
650 مم (25-2/1 بوصة) 

3200
1,042×223×206 مم 

(41 بوصة × 8-4/3 بوصة × 8-8/1 بوصة) 
3,7 كغ (8,1 رطل) 
0,3 متر (0,98 قدم) 

419

419

UH4570 450 مم (17-4/3 بوصة) 

أداة تقلیم شجیرات السیاج 

مریحة في العمل بفضل القبضة الناعمة المطاطیة المصممة ھندسیا.
• ثالثة مفاتیح مركبة في المقبض، والقبضة األمامیة والقبضة الفرعیة. 

• تبدأ األداة بالعمل فقط عند الضغط على اثنین من المفاتیح الثالثة في نفس الوقت. 
• تم تزوید ھذه األداة بواقي عند طرف النصالت لمنع االرتداد إلى الوراء. 

• النصالت مطلیة لتحسین المتانة. 

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة، خطاف كامل، خطاف حزام. 

المواصفات:-

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
طول النصلة 

عدد األشواط في الدقیقة 
االبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

سلك امداد الطاقة الكھربائیة 

550 وات 
450 مم (17-4/3 بوصة) 

3200
862×223×206 مم 

(34 بوصة × 8-4/3 بوصة × 8-8/1 بوصة) 
3,5 كغ (7,7 رطل) 
0,3 متر (0,98 قدم) 

419
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أداة تقلیم شجیرات السیاج تعمل بالبنزین 

مجھزة بھیكل عائم لقسم المحرك وقسم المقبض لمقاومة االھتزاز؛ 
توجد أربعة نوابض مخمدة تمتص االھتزاز الذي یأتي من المحرك 

إلى المقابض األمامیة والخلفیة المتكاملة.

سطح النصلة من الفضة المتأللئة خاٍل من البقع ویعود ذلك بفضل 
طالء النیكل غیر المحلل كھربائیا الذي یتمیز بسطح مقاوم للتآكل 

لطالء یدوم طویالً 
یمكن قفلھ عند الدرجة 0 والدرجات 45/90 یساراً ویمیناً من 

أجل تقلیم زاوي أو عمودي.

دورة تزییت أطول 
تتحقق بفضل تدویر الشحم 

في مبیت التروس

إجھاد على النصلة 
(بعد 10 ساعات من تقلیم خشب البقس) 

نماذجنا الحالیة  نصلة خالیة من البقع 

تقریباً

 50
ساعة

EH6000W/EH7500W نصلة ذات جانبین

 محول تحفیزي 

أداة صدیقة للبیئة ذات محرك ثنائي الشوط 

اتجاه غازات العادم إلى األمام 

EH6000W: 600 مم، EH7500W: 750 مم

مقبض خلفي قابل للدوران 
في 5 مواضع 

قبضة زاویة مكیفة الحواف مصممة 
بشكل مریح للمقبض الخلفي 

 EH7500S: 750 مم

EH6000S/EH7500S  نصلة ذات جانب واحد

 محول تحفیزي 

مقبض خلفي قابل للدوران في 5 مواضع أسنان النصلة مع ثالث حواف مدببة نظام منع االھتزاز 
(EH7500W ،EH6000W) 
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المواصفات:-

EH7500S 750 مم (29-2/1 بوصة)  

أداة تقلیم شجیرات السیاج تعمل بالبنزین 

نصلة ذات جانب واحد 
• دورة تزییت أطول (حوالي 50 ساعة) وذلك بفضل تدویر الزیت في علبة تروس.

• نصلة قص ذات ثالث حواف مدببة وسطح خالي من البقع مما یوفر عمراً أطوالً طویًال وعملیة 
  قص سلسلة. 

• نظام منع االھتزاز
• قبضة مصممة بشكل زاویة ومكیفة الحواف مریحة للمقبض الخلفي. 

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة، مجموعة أدوات. 

 طول النصلة
 سعة المحرك

 معدل االستطاعة
 خلیط الوقود
 خزان الوقود

االبعاد
 (الطول × العرض × االرتفاع)

 الوزن الصافي

750 مم (29-2/1 بوصة) 
22,2 مل 

0,68 كیلو وات (1,0 قوة حصان) 
  1 : 50
0,4 لتر 

1,150×323×212 مم 
(45-4/1 بوصة × 12-4/3 بوصة × 8-8/3 بوصة) 

4,7 كغ (10,4 رطل) 

المواصفات:-

EH7500W 750 مم (29-2/1 بوصة) 

أداة تقلیم شجیرات السیاج تعمل بالبنزین 

وزن أكثر خفة ألداة تقلیم ذات محرك 22,2 سي سي یعمل بالبنزین مع نصلة 
ذات جانبین. 

• تتوافق ھذه األداة مع لوائح انبعاثات العادم المعتمدة في العالم.
• مقبض قابل للدوران مناسب لعملیات التشغیل المختلفة.

• اتجاه غازات العادم إلى االمام لحمایة الصحة وتوفیر الراحة للمشغل.
• دورة تزییت طویلة.

• نصلة القص متینة مطلیة بطالء خاص. 

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة، مجموعة أدوات. 

 طول النصلة
 سعة المحرك

 معدل االستطاعة
 خلیط الوقود
 خزان الوقود

االبعاد
 (الطول × العرض × االرتفاع)

 الوزن الصافي

750 مم (29-2/1 بوصة) 
22,2 مل 

0,68 كیلو وات / 1,0 قوة حصان 
 1 : 50
0,4 لتر 

1,259×262×216 مم 
(49-2/1 بوصة × 10-8/3 بوصة × 8-2/1 بوصة) 

5,2 كغ (11,4 رطل) 

نصلة ذات جانبین ومقبض خلفي قابل للدوران في 5 مواضع 
• یمكن قفلھ عند الدرجة 0 والدرجات 45/90 یساراً ویمیناً من أجل عملیة تقلیم زاویة وعمودیة. 

• دورة تزییت أطول (تقریباً 50 ساعة) وذلك بفضل تدوییر الزیت في مبیت التروس 
• نصلة القص بثالث حواف مدببة وسطح خاٍل من البقع مما یوفر عمراً أطول للنصلة 

  وعملیة قص سلسة. 
• نظام منع األھتزاز.

المواصفات:-

طول النصلة 
سعة المحرك 

معدل االستطاعة 
مزیج الوقود 
خزان الوقود

األبعاد  
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

600 مم (23-8/5 بوصة) 
22,2 مل 

0,68 كیلو وات/ 1,0 قوة حصان 
 1 : 50
0,4 لتر 

1,119×262×216 مم 
(44 بوصة × 10-8/3 بوصة × 8-2/1 بوصة) 

5,0 كغ (11,0 رطل) 

EH6000W 600 مم (23-8/5 بوصة) 

أداة تقلیم شجیرات السیاج تعمل بالبنزین 

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة، مفتاح ربط مقبس، مفتاح ربط سداسي.

محرك رباعي الشوط مع نظام تزییت للمحرك في عدة مواضع. 
• تصمیم مدمج من أجل توفیر أكبر قدر من الحركة في الحدیقة باإلضافة إلى االستخدامات التجاریة

• رأس بزاویة قابلة للتعدیل 
• قابلة للمیالن من الدرجة 45 لغایة 90 درجة نحو األسفل من الوضع األفقي

• ال تتحرك النصلة عندما یكون ٍرأس أداة التقلیم عند الدرجة 180 في الوضعیة المثنیة
• قابلة للثني 180 درجة من أجل تسھیل عملیة النقل والتخزین

• 13 وضع لضبط الزاویة (11,25 درجة لكل وضعیة):

المواصفات:-

طول النصلة 
سعة المحرك 

استطاعة المحرك 
خزان الوقود 

عدد األشواط في الدقیقة 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستوى االھتزاز في المقبض األمامي 
مستوى االھتزاز في المقبض الخلفي 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

490 مم (19-4/1 بوصة) 
25,4 مل 

0,77 كیلو وات/ 1,1 قوة حصان 
0,6 لتر  
 4,200

90 دیسیبل (أ) 
102,2 دیسیبل (أ) 

6,3 متر/ ثانیة مربعة 
8,9 متر/ ثانیة مربعة 

2,550×242×241 مم 
(100-2/1 بوصة × 9-2/1 بوصة × 9-2/1 بوصة) 

6,9 كغ (15 رطل) 

EN4950H  490 مم (19-4/1 بوصة)  

أداة تقلیم شجیرات السیاج تعمل بالبنزین 

التجھیزات المعیاریة: غطاء النصلة، حقیبة ملحقة، علبة زیت، حزام كتف، نظارات واقیة، مجموعة غطاء 
الطرف النھائي، مفتاح ربط مسدس. 

محرك متعدد األغراض 

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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المواصفات:-

DUR364L

أداة تقلیم خیوط دون سلك مزودة ببطاریتین
 LXT 18 فولت + 18 فولت

أداة تقلیم دون سلك ومحرك بال فرش تعمل بواسطة بطاریتین 18 فولت لكل 
منھما، ولھا مقبض حلقي (مفتاح تحكم بسرعتین) 

• یوفر نظام الدفع المباشر للمحرك الخارجي من ماكیتا الذي بال فرش طاقة عالیة وعزم دوران أكبر
• محرك بدفع مباشر یتم تثبیتھ مباشرة على رأس ماكینة القطع لزیادة الكفاءة وتحقیق توازن 

  أفضل لألداة
• یساعد التحكم الثابت في السرعة من تقلیل سرعة الدوران تحت الحمل

التجھیزات المعیاریة: نظارات واقیة، رأس قطع من النایلون، حقیبة ملحقة، مفتاح ربط سداسي

عرض القطع 
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

قیاس محور الدوران 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
زمن التشغیل األقصى (دقیقة) 

الوزن الصافي 

رأس أداة التقلیم: 350 مم 
العلیا/ الدنیا: 6500 / 5000 

M8 × 1,25 بجھة الید الیمنى 
أمامي / خلفي: 2,5 / 2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

1,754×310×229 مم 
 100 :BL1850B مع البطاریة من النموذج

4,4 كغ  

__

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر / ساعة  5,0 أمبیر / ساعة 

األداة فقط 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

DUR364L Z

المواصفات:-

DUR189

 LXT أداة تقلیم خیوط دون سلك مزودة ببطاریة 18 فولت

أداة تقلیم عشب دون سلك تعمل ببطاریة 18 فولت LXT ومزودة بتقنیة عزم الدوران 
األوتوماتیكي، وبأنبوب تلیسكوبي قصیر، ومقبض حلقي (ومفتاح تحكم ثالث سرعات) 

• أنبوب تلیسكوبي قصیر مریح یوفر سھولة في المسك في األماكن الضیقة
• لوحة تحكم متعددة الوظائف للتحكم في الطاقة / التحكم في السرعة / دوران النصلة

• رأس قطع من النایلون یدور باتجاه عقارب الساعة لمنع تطایر قصاصات العشب باتجاه 
   جانب المستخدم

التجھیزات المعیاریة: حزام مفرد، رأس قطع من النایلون، نظارات واقیة، مفتاح ربط سداسي 

عرض القطع 
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

قیاس محور الدوران 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
زمن التشغیل األقصى (دقیقة) 

الوزن الصافي

رأس أداة التقلیم: 300 مم 
العلیا / المتوسطة / الدنیا / وضعیة تشغیل عزم الدوران أوتوماتیكیا: 

 6000 - 4000 / 4000 / 5000 / 6000
M8 × 1,25 بجھة الید الیمنى 

أمامي/ خلفي: 2,1 / 1,6 أو أقل 
1,518 - 1,618×259×369 مم 

 139 :BL1850B مع البطاریة من النموذج
3,1 - 3,4 كغ (6,8 - 7,5 رطل) 

_

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 3,0 أمبیر / ساعة  5,0 أمبیر / ساعة 

األداة فقط 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

DUR189 Z
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد 

DUR189 RFE

المواصفات:-

UR100D

 CXT أداة تقلیم خیوط دون سلك مزودة ببطاریة أیون اللیثیوم

 CXT أداة تقلیم العشب دون سلك تعمل بواسطة بطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت
• تصمیم متوازن بشكل جید مع میزات قابلة للتعدیل بالكامل لتناسب أي مشغل

• توفر 10000 / 9000 دورة في الدقیقة لتحقیق عملیة قطع أسرع
• الحجم الصغیر مثالي لتشذیب وتقلیم والحواف الدقیقة 

التجھیزات المعیاریة: نظارات واقیة، حزام كتف، رأس قطع نایلون، سلك نایلون، مفتاح ربط سداسي

عرض القطع 
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

قیاس محور الدوران 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
زمن التشغیل األقصى (دقیقة) 

الوزن الصافي

رأس القطع النایلون: 260 مم 
رأس القطع النایلون: 9000 

M8 × 1,25 بجھة الید الیمنى
 -

835 - 1,185×267×210 - 315 مم 
 38 :BL1041B مع البطاریة من النموذج

2,3 كغ  

البدائل المتاحة 

البدیل ”زي“ 2,0 أمبیر / ساعة  4,0 أمبیر / ساعة 

األداة فقط 
(ال یتضمن بطاریة / شاحن) 

UR100D Z
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد 
UR100D WME

المواصفات:-

EM2500U 24,5 مل - ثنائي الشوط  

قطاعة قش تعمل بالبنزین 

قضیب مقبض مصمم بشكل مریح من تصمیم غیر متماثل. 
• یمكن المستخدم للعمل بوضعیة مریحة مع أقل جھد وتعب طیلة فترة العمل. 

• یوفر سھولة في المسك والتعامل مع األداة. 

التجھیزات المعیاریة: نصلة نجمة، رأس التقلیم (A-89143)، مفتاح مقبس، مفتاح ربط سداسي، حزام كتف، واقي.

سعة المحرك 
استطاعة المحرك 

خزان الوقود 
مزیج الوقود 

قیاس محور الدوران 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

24,5 مل 
0,73 كیلو وات/ 1,0 قوة حصان 

0,5 لتر 
 50:1

M8 × 1,25 بجھة الید الیسرى 
1,770×620×410 مم 

(69-4/3 بوصة × 24-8/3 بوصة × 16-8/1 بوصة) 
4,5 كغ (9,9 رطل) 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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RST250 24,5 مل 

أداة تقلیم خیوط / قطاعة قش تعمل بالبنزین

خفیفة الوزن وسھلة الحمل بالید. 
• رأس تقلیم یتم تغذیتھ أوتوماتیكیا ً/ خطیاً باالھتزاز. 

• ضجیج واھتزاز قلیل .
• إشعال الكتروني لتسھیل عملیة اإلقالع. 

• الكاربورتیر: من نوع الغشاء، نظام اإلشعال: إشعال الكتروني. 

التجھیزات المعیاریة: رأس تقلیم، واقیة، طقم أدوات

المواصفات:-

سعة المحرك 
معدل االستطاعة 

خزان الوقود
مزیج الوقود 

األبعاد 
الوزن الصافي 

24,5 مل 
0,95 كیلو وات / 1,3 قوة حصان 

0,5 لتر 
 25:1

1,490×300×485 مم 
4,2 كغ (9,2 رطل) 

مقبض وعمود قادر على المناورة
• قبضة مطاطیة طریة مصممة ھندسیا توفر المزید من التحكم والراحة.

• واقیة یونیفرسال لكل من النصلة وقطاعة النایلون. 
• خفیفة الوزن.

• دون خنق في بدء إقالع المحرك. 
• میزة جیدة في الحفاظ على الزیت. 

المواصفات:-

سعة المحرك 
استطاعة المحرك 
سعة خزان الوقود 

قیاس محور الدوران 
األبعاد 

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

25,4 مل 
0,77 كیلو وات/ 1,1 قوة حصان 

0,6 لتر
M10 × 1,25 بجھة الید الیسرى 

1,765×620×474 مم 
(69-2/1 بوصة × 24-8/3 بوصة × 18-3/2 بوصة) 

5,5 كغ (12,14 رطل)

EM2650UH 25,4 مل - رباعي الشوط 

قطاعة قش تعمل بالبنزین 

التجھیزات المعیاریة: نصلة، غطاء النصلة، حزام، مفتاح ربط مقبس، مفتاح ربط سداسي، علبة زیت. 

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط

RBC411U 40,2 مل 

قطاعة قش تعمل بالبنزین 

قطاعة قش قویة من ماكیتا مثالیة من أجل االستخدام المھني في 
قص القش. 

• محرك قوي وموثوق بھ 40,2 ملي لتر مصمم للمھنیین ویقلل مھمة الصیانة.
• توازن مثالي ووزن ممتاز بالنسبة إلى القوة. 

• عمود تحریك صلب ورأس تروس متین وعمود من األلومنیوم لضمان أعلى أداء.
• عمود دّوار بشكل یالئم أي وضعیة للقص والقطع. 

• الكاربورتیر: من النوع العائم، نظام اإلشعال: إشعال الكتروني. 
• قبضة طریة مریحة

التجھیزات المعیاریة: نصلة على رأس قطع من النایلون، حزام كتف، واقیة، مفتاح ربط مقبس، مفتاح ربط سداسي، 
حقیبة ملحقة 

المواصفات:-

سعة المحرك 
استطاعة المحرك 
سعة خزان الوقود 

قیاس محور الدوران 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

40,2 مل 
1,40 كیلو وات/ 2,0 قوة حصان 

1,1 لتر
M10 × 1,25 بجھة الید الیسرى 

1,710×670×430 مم 
7,3 كغ

UR3000

أداة تقلیم وتنسیق عشب كھربائیة 

أداة تقلیم خیوط خفیفة الوزن تعمل بالتیار المتناوب مناسبة للذین یعملون ذلك بأنفسھم. 
• محور أنبوبي من األلمنیوم الصلب. 

• بكرة سھلة التغییر. 
• یمكن استخدامھا كأداة تقلیم حواف.

التجھیزات المعیاریة: مجموعة بكرة، حزام كتف، نظارات حمایة. 

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي  
سلك امداد الطاقة الكھربائیة 

450 وات 
 9000

1310~1110×310×260 مم 
2,3 كغ 

0,3 متر 

 جدید 

محرك متعدد األغراض 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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المواصفات:-

EM4350RH 43,0 مل - 4 أشواط (متعدد المواضع) 

قطاعة قش تعمل بالبنزین تحمل على الظھر

قطاعة قش محمولة على الظھر بمحرك 43,0 ملي لتر رباعي الشوط للمھنیین الحقیقیین. 
• العمود المرن بین المحرك والمحور یتیح العمل بكفاءة على األسطح المتموجة أو في المساحات 

الضیقة.
• من نوع االستخدام المھني للمحترفین یوفر مزیداً من المناورة الفائقة للتطبیقات الشاقة في مجال 

الغابات ومواقع البناء.
• قابلیة تشغیل / إیقاف المحرك أثناء حمل اآللة.

• أقل قوة سحب ارتدادیة عن طریق الضغط المیكانیكي.
• اھتزاز منخفض. 

التجھیزات المعیاریة: رأس قطع من النایلون، واقیة یونیفرسال (حامیة)، مجموعة أدوات، حقیبة ملحقة، علبة زیت 
دون زیت أو تحتوي على 100 مل من زیت المحرك. 

سعة المحرك 
قوة المحرك 

سعة خزان الوقود 
قیاس محور الدوران 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز في المقبض األمامي 
مستوى االھتزاز في المقبض الخلفي 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

43,0 مل 
1,5 كیلو وات / 2,1 قوة حصان 

0,8 لتر 
M10 × 1,25 بجھة الید الیسرى 

93 دیسیبل (أ) 
111 دیسیبل (أ) 

3,4 متر/ ثانیة مربعة 
2,4 متر/ ثانیة مربعة 

358×280×587 مم (14-8/1 × 11 × 23-8/1 بوصة) 

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط

منفذ كبیر 
لملء الزیت بشكل سھل وقابس 
للتصریف یسمح بتغییر الزیت 

بسھولة.

مفتاح بدء تشغیل ارتدادي مصمم لتسھیل 
بدء تشغیل المحرك وھو محمول على 

الظھر

حزام ظھر مریح 
مع تصمیم مریح لتخفیف األلم والتعب

حشیة سمیكة وعریضة من 
أحزمة الظھر 

من أجل العمل بطریقة مریحة

وسادة ظھر 
للحفاظ على أفضل توازن لآللة

ربطة خصر 
لتثبیت اآللة بشكل مناسب على المشغل

 EM2500U
24,5 مل 

ثنائي الشوط 
0,73 كیلو وات 

0,5 لتر 
1,770 مم

4,5 كغ 
مقود دراجة 

RST250
24,5 مل

ثنائي الشوط 
0,73 كیلو وات 

0,5 لتر
1,490 مم

4,2 كغ
حلقةحلقة

RBC411EM4350RH
43 مل40,2 مل

ثنائي الشوط 
1,5 كیلو وات 1,40 كیلو وات 

0,8 لتر1,1 لتر
358 مم1,710 مم

12 كغ7,3 كغ
مقود دراجة 

EM2650UH
24,5 مل

0,77 كیلو وات 
0,6 لتر

1,765 مم
5,5 كغ

مقود دراجة 

قطاعة قش تحمل على الظھر أداة تقلیم خیوط / قطاعة قش  قطاعة قش قطاعة قش أداة تقلیم خیوط 

سعة المحرك 
المحرك 

استطاعة المحرك 
خزان الوقود 
الطول الكلي 

الوزن الصافي 
نوع المقبض 

المضخة التمھیدیة 
البدء السریع 

مقاومة االھتزاز 
صمام تخفیف الضغط 

مخطط مقارنة المنتج - قطاعة قش تعمل بالبنزین 

محرك متعدد األغراض 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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EE2650H 25,4 مل - 4 أشواط (متعدد المواضع) 

مجھزة بمحرك رباعي الشوط بسعة 25,4 سي سي موفر للتكالیف وصدیق للبیئة
• نظام تزییت للمحرك متعدد المواضع).

• عمود مستقیم (عمود صلب).
• صفیحة على مبیت التروس من أجل حمایتھ من االحتكاك مع الخرسانة وما شابھ ذلك. 

التجھیزات المعیاریة: النصلة، مفتاح ربط مقبس، مفتاح ربط سداسي، حقیبة ملحقة، عبوة زیب

المواصفات:-

سعة المحرك 
استطاعة المحرك 

خزان الوقود
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستوى االھتزاز في المقبض األمامي 
مستوى االھتزاز في المقبض الخلفي 

االبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

25,4 مل 
0,77 كیلو وات /1,1 حصان 

0,6 لتر 
88,6 دیسیبل (أ) 
98,4 دیسیبل (أ) 

3,7 متر/ ثانیة مربعة 
8,8 متر/ ثانیة مربعة 

1773×242×315 مم 
(69-4/3 بوصة × 9-2/1 بوصة × 12-8/3 بوصة) 

6,6 كغ (14,6 رطل)

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط

محرك رباعي الشوط بسعة
25,4 ملي لتر صدیق للبیئة. 

أداة قص حواف تعمل بالبنزین 

محرك متعدد األغراض 



المواصفات:-

DUM604

LXT مقص عشب 16 سم دون سلك یعمل بواسطة بطاریة أیون اللیثیوم 18 فولت
• مقبض مصمم بشكل مریح مع قبضة محكمة توفر مزیداً من التحكم والراحة

• مجمع عشب للتقلیل من عملیة التنظیف بعد القص
BL1860B زمن تشغیل یصل لغایة 250 دقیقة في دورة شحن واحدة للبطاریة من النموذج •

• 2500 شوط في الدقیقة من أجل عملیة قص فعالة
• اثنان في واحد: یمكن ربط نصلة تقلیم ونصلة قص

التجھیزات المعیاریة: نصلة مقص عشب، مجمع عشب، غطاء النصلة، نصلة أداة تقلیم شجیرات السیاج 
(فقط مع البدیل ”زي“)

التجھیزات المعیاریة: نصلة مقص عشب، مجمع عشب، غطاء النصلة، نصلة أداة تقلیم شجیرات السیاج 
(فقط مع البدیل ”زي“)

عرض القص
ضبط العمق 

عدد األشواط في الدقیقة 
االستخدام المتواصل (دقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

160 مم 
15، 20، 25 مم

 2500
مع البطاریة من النماذج BL1830B/BL1850B/BL1860B: 125/200/250 دقیقة

76 دیسیبل (أ) 
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

337×177×131 مم
1,8 كغ

__

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة

األداة + نصلة مقص عشب + نصلة أداة تقلیم شجیرات 
السیاج فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

DUM604 ZX

المواصفات:-

UM600D

MAX CXT مقص عشب 16 سم دون سلك یعمل أیون اللیثیوم 12 فولت
• مقبض نحیف مع زمن تشغیل أطول وأداء عالي

• مقبض مصمم بشكل مریح مع قبضة محكمة توفر مزیداً من التحكم والراحة
BL1041B زمن تشغیل یصل لغایة 90 دقیقة في دورة شحن واحدة للبطاریة من النموذج •

• 2500 شوط في الدقیقة من أجل عملیة قص فعالة
• اثنان في واحد: یمكن ربط نصلة تقلیم ونصلة قص

عرض القص
ضبط العمق 

عدد األشواط في الدقیقة 
االستخدام المتواصل (دقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)
الوزن الصافي

160 مم (6-16/5 بوصة) 
15، 20، 25 مم

 2500
مع البطاریة من النماذج BL1021B /BL1041B: 90/ 45 دقیقة

75 دیسیبل (أ) 
2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 

329×177×131 مم 
1,5 كغ

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“2,0 أمبیر/ ساعة 4,0 أمبیر/ ساعة

األداة + نصلة مقص عشب + نصلة أداة تقلیم 
شجیرات السیاج فقط

(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

UM600D ZX
یتضمن بطاریة واحدة/ شاحن واحد + نصلة مقص 

عشب

UM600D SM
یتضمن بطاریة واحدة/ شاحن واحد + نصلة مقص 

عشب

DUM604 RT

مقصات عشب نموذج DUM604 ونموذج UM600D یمكن 
تحویلھا بسھولة إلى أداة تقلیم شجیرات السیاج وذلك من خالل 

استبدال نصلة مقص العشب بنصلة تقلیم شجیرات بشكل اختیاري 
لتطبیقھا في مجموعة متنوعة من االستخدامات. 

اثنان في
واحد

مقص عشب دون سلك

نصلة أداة تقلیم شجیرات السیاج (فقط مع البدیل ”زي“) رقم القطعة 198409-9
نصلة أداة تقلیم شجیرات السیاج (فقط مع البدیل ”زي“) 

رقم القطعة 198409-9

LXT مقص عشب دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 18 فولتMAX CXT مقص عشب دون سلك مزود ببطاریة أیون اللیثیوم 12 فولت

لتقلیم شجیرات السیاج

لقص العشب
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



BHX2500 24,5 مل – 4 أشواط

منفاخ یعمل بالبنزین

مالئم للعمل الشاق في أماكن تساقط أوراق الشجر وحطام الحدائق
• انبعاثات نظیفة من العادم واستھالك قلیل للوقود

• تصمیم مدمج وخفیف الوزن
• نظام تخفیف الضغط میكانیكاً لسھولة سحب االرتداد

• جسم نحیف لتوفیر الراحة في التعامل

التجھیزات المعیاریة: انبوب، فوھة، مفتاح مقبس

المواصفات:-

سعة المحرك 
معدل االستطاعة 

حجم الھواء األعظمي 
سرعة الھواء القصوى 

سعة خزان الوقود 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستوى االھتزاز 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

24,5 مل 
0,81 كیلو وات 

10,1 متر مكعب/ دقیقة 
65 متر/ ثانیة 

0,52 لتر 
88,7 دیسیبل (أ) 
102 دیسیبل (أ) 

5,2 متر/ ثانیة مربعة 
 7800 - 3500

350×231×368 مم 
4,5 كغ

المواصفات:-

حجم الھواء 
سرعة الھواء 
ضغط الھواء 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستوى االھتزاز

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

2,6 متر مكعب/ دقیقة 
80 متر/ ثانیة 

5,4 كیلو باسكال (550 ملیمتر ماء) 
18000 - 0

85 دیسیبل (أ) 
95 دیسیبل (أ) 

2,5 متر/ ثانیة مربعة 
525×155×212 مم 

1,7 كغ

DUB182

LXT منفاخ دون سلك مزود ببطاریة 18 فولت

منفاخ دون سلك یعمل بواسطة بطاریة أیون اللیثیوم LXT 18 فولت ویتمیز بثالث سرعات متغیرة
• سرعة متغیرة (0 - 18000 دورة في الدقیقة) من أجل التحكم بالسرعة بشكل مثالي

• ما یصل إلى 12 دقیقة من التشغیل المتواصل في دورة الشحن الواحدة وفي وضعیة السرعة العالیة
• تصمیم مدمج ومریح بطول 525 مم (20-4/3 بوصة) فقط

• خفیفة الوزن من أجل تخفیف التعب واإلجھاد على المشغل
• قبضة مطاطیة طریة لزیادة راحة المشغل

DUB361

LXT منفاخ دون سلك مزود ببطاریة 18 فولت + 18 فولت

منفاخ دون سلك یعمل بواسطة أیون اللیثیوم LXT بجھد 18 فولت لكل منھما 
(36 فولت) ویتمیز بسرعتین متغیرتین

المواصفات:-

• زمن تشغیل یصل لغایة 73 دقیقة مع بطاریتین LXT بجھد 18 فولت لكل منھما وسعة شحن
4,0 أمبیر/ ساعة في وضعیة السرعة الدنیا

• محرك ماكیتا المدمج یولد أقصى سرعة للھواء بمعدل 93 متر/ ثانیة
• تصمیم مدمج وخفیف الوزن للتشغیل بید واحدة

• زر یعمل بالدفع الختیار حجم الھواء (إعدادات عالي/ منخفض)

حجم الھواء 
سرعة الھواء 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

المرتفع: 4,4 متر مكعب/دقیقة / المنخفض: 2,3 متر مكعب/دقیقة
العلیا: 93 متر/ ثانیة / الدنیا: 57 متر/ ثانیة 

العلیا: 17000 / الدنیا: 10000 دورة في الدقیقة 
82,3 دیسیبل (أ) 
94,7 دیسیبل (أ) 

905×141×194 مم 
2,6 كغ

430

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطوكیة، حزام كتف.

DUB362

LXT منفاخ دون سلك مزود ببطاریتین 18 فولت + 18 فولت

منفاخ دون سلك مزود بمحرك بال فرش و6 سرعات متغیرة یعمل بواسطة 
بطاریتین LXT بجھد 18 فولت لكل منھما (36 فولت)

• إنھا أقوى أداة السلكیة لنفخ الھواء حتى اآلن: قدرة تشغیلیة مذھلة 54 متر/ ثانیة و 13,4 متر مكعب/ دقیقة
• زمن تشغیل یصل إلى 28 دقیقة بسرعة دوران 15800 دورة في الدقیقة باستخدام بطاریة 5,0 أمبیر/ ساعة

• قرص الختیار حجم/ سرعة الھواء عبر 6 مراحل مع زناد تحكم بالسرعة المتغیرة
• فوھة خرطومیة تلیسكوبیة طویلة بثالث مراحل مع مجال تعدیل 100 ملیمتر من أجل راحة المستخدم

المواصفات:-

حجم الھواء 
سرعة الھواء 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مستوى قوة الصوت 

مستوى االھتزاز 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

6,9 - 13,4 متر مكعب/ دقیقة 
27 - 54 متر/ ثانیة 
 21500 - 11400

96 دیسیبل (أ) 
0,3 متر/ ثانیة مربعة 

830-930×205×295 مم 
3,5 كغ

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطومیة، حزام كتف.

_ _

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

DUB361 Z
_ _

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

DUB362 Z

التجھیزات المعیاریة: فوھة خرطومیة، حزام كتف.

_ _

البدائل المتاحة

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة 5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال تتضمن بطاریة/ شاحن)

DUB182 Z
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معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط



CLEAN-

SAWIN

 SANDING
 /

GRIND-

/ FIXING
FASTEN-

CORD-

مفتاح تشغیل ارتدادي 
سھل السحب

منفاخ محمول على الظھر ویعمل بالبنزین 

حزام مریح للظھردواسة خنق مركبة على االنبوب 
یتم تھویة بطانة وسادة الظھر 

وأحزمة الكتف بشكل جید لتبخیر 
العرق بشكل جید.

أحزمة قابلة للتعدیل لتوفیر وضع 
الحمل األمثل الذي ینساب لكل 

مستخدم.

سرعة ھواء 
عالیة

حجم ھواء
مرتفع

اھتزاز منخفض لتقلیل اإلجھاد والتعب على المشغل

EB5300TH: 15 متر مكعب/ دقیقة 
EB766OTH: 20 متر مكعب/دقیقة

EB5300TH: 98 متر/ ثانیة
EB766OTH: 92 متر/ ثانیة



 RST250

منفاخ محمول على الظھر بمحرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط بسعة 52,6 مل، 
مع دواسة خنق مركبة على األنبوب

• سرعة ھواء عالیة تصل إلى 98 متر/ ثانیة مع محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط بحجم كبیر 15 متر مكعب/ 
دقیقة لتقلیل االنبعاثات ووفرة في استھالك الوقود للمتطلبات المھنیة

• مناسب للعمل الشاق ویتمیز بنظام مانع لالھتزاز مركب بین االطار والمحرك لتحسین مستوى الراحة للمشغل
• أحزمة للكتف مبطنة ومصممة مع إمكانیة التعدیل بوضعیات متعددة لالرتداء بشكل مناسب

• لوحة ظھر مبطنة وجیدة التھویة لتحسین راحة المشغل
• محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط بسعة 52,6 ملیلتر قوي وبكفاءة عالیة وتوفیر في استھالك الوقود

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: عبوة زیت، مفتاح حلقي، مفك، أنبوب مرن، أنبوب دوار، مشبك خرطوم، فوھة طرفیة، فوھة 
مسطحة، أنبوب طویل، أنبوب قصیر، حقیبة ملحقة، حامل الكبل

سعة المحرك 
معدل االستطاعة 

حجم الھواء األعظمي 
سرعة الھواء القصوى 

سعة خزان الوقود 
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

52,5 مل 
1,8 كیلو وات 

15 متر مكعب/ دقیقة
98 متر/ ثانیة 

1,8 لتر 
 6400 - 2800
96,0 دیسیبل (أ) 

102,5 دیسیبل (أ) 
320×450×475 مم 

9,8 كغ

EB5300TH 52,5 مل - 4 أشواط مع دواسة خنق مركبة على االنبوب

منفاخ محمول على الظھر ویعمل بالبنزین

 RST250

منفاخ ضباب مزود بمحرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط بسعة 75,6 مل
• محرك رباعي الشوط فعال دون حاجة لمزج الوقود

• محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط بسعة 75,6 ملیلتر قوي وبكفاءة عالیة وتوفیر في استھالك الوقود
• خزان مواد كیماویة على شكل L یقلل من مركز الثقل لتحسین التوازن

• مفتاح عمل واحد لتفعیل تدفق المواد الكیماویة السائلة
• تحتفظ أحزمة الكتف المبطنة بأشكالھا لتسھیل إعادة ربطھا على الكتف

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: عبوة زیت، حزام ید، مفك براغي، غطاء االنتشار، مشبك الخرطوم، أنبوب مرن، 
أنبوب مستقیم

سعة المحرك 
سعة خزان الوقود 

حجم الھواء األعظمي 
سرعة الریاح 

(دون أنابیب المنفاخ) 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
مستوى االھتزاز 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

75,6 مل 
1,8 لتر 

14,1 متر مكعب/ دقیقة 
85 متر/ ثانیة 

98,3 دیسیبل (ا) 
110,7 دیسیبل (أ) 

3,5 متر/ ثانیة مربعة 
420×440×595 مم 

13,9 كغ

PM7650H 75,6 مل - 4 أشواط

منفاخ ضباب محمول على الظھر یعمل بالبنزین

 RST250

منفاخ محمول على الظھر بمحرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط بسعة 
75,6 ملیلتر، ومزود بدواسة خنق مركبة على األنبوب

• سرعة ھواء عالیة بمقدار 92 متر/ ثانیة مع حجم ھواء مرتفع 20 متر مكعب/ دقیقة بواسطة محرك ماكیتا 
الصغیر ذو األربعة أشواط لتقلیل االنبعاثات والتوفیر الكبیر في استھالك الوقود مناسب للمتطلبات المھنیة

• نظام منع االھتزاز في العمل الشاق مركب بین اإلطار والمحرك لتحسین راحة المشغل
• أحزمة للكتف مبطنة ومصممة مع إمكانیة التعدیل بوضعیات متعددة لالرتداء بشكل مناسب

• لوحة ظھر مبطنة وجیدة التھویة لتحسین راحة المشغل
• محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط بسعة 75,6 ملیلتر قوي وبكفاءة عالیة وتوفیر في استھالك الوقود

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: عبوة زیت، مفتاح حلقي، مفك، أنبوب مرن، أنبوب دوار، مشبك خرطوم، فوھة طرفیة، فوھة 
مسطحة، أنبوب طویل، أنبوب قصیر، حقیبة ملحقة، حامل الكبل

EB7660TH 75,6 مل - 4 أشواط مزود بدواسة خنق مركبة على األنبوب

منفاخ محمول على الظھر یعمل بالبنزین

EB5300TH - محرك رباعي الشوط بسعة 52,5 مل
B7660TH - محرك رباعي الشوط بسعة 75,6 مل
PM7650H - محرك رباعي الشوط بسعة 75,6 مل

75,6 مل 
3,0 كیلو وات 

20 متر مكعب/ دقیقة  
92 متر/ ثانیة 

1,9 لتر 
7200 - 2800

102,8 دیسیبل (أ) 
110,7 دیسیبل (أ) 

332×460×480 مم 
11,9 كغ

سعة المحرك
معدل االستطاعة 

حجم الھواء األعظمي 
سرعة الھواء القصوى 

سعة خزان الوقود 
السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 

مستوى ضغط الصوت 
مستوى قوة الصوت 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

معدات الحدیقة | 437

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوطمحرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط



ELM3320 330 مم (13 بوصة)

جزازة عشب كھربائیة

محرك بلفائف متوالیة
• مصممة للوقوف في وضع مستقیم لسھولة الصیانة والتخزین

 D ذراع لضبط ارتفاع القطع على شكل حرف •
• كفاءة محسنة في قص العشب
• كفاءة محسنة في جمع العشب
• ھیكل بالستیكي خفیف الوزن.

• تشغیل سلس

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
المحرك 

عرض القطع 
ارتفاع القطع 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
مساحة الجز الموصى بھا 

سعة صندوق العشب 
قیاس العجالت األمامیة/ الخلفیة

مستوى االھتزاز 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

1200 وات 
یونیفرسال 

330 مم (13 بوصة)
20 - 55 مم (16/13 بوصة - 2-16/3 بوصة) 

 3400
400 متر مربع 

30 لتر 
139 / 178 مم (5-2/1 / 7 بوصة) 

2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
83 دیسیبل (أ) 
94 دیسیبل (أ) 

1230×380×870 - 1100 مم 
10,2 كغ

النوع: دفع
الھیكل: بالستیك

DLM431Z

جزازة عشب 43 مم دون سلك مزودة ببطاریتین 18 فولت + 18 فولت LXT مع 
سھولة االستخدام بشكل أفضل.

التجھیزات المعیاریة: مفتاح مقبس 

التجھیزات المعیاریة: نصلة، مفتاح ربط

المواصفات:-

عرض القطع 
ارتفاع القطع 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مساحة الجز الموصى بھا 

سعة صندوق العشب 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الطاقة القصوى الناتجة 
الوزن الصافي

430 مم (17 بوصة) 
20-75 مم 

 3600
500 - 1000 متر مربع 

50 لتر 
1450×460×950 مم 

730 وات 
18,20 كغ

• عداد شحن البطاریتین متوضع قرب ید المشغل. 
• صندوق عشب مع مؤشر مستوى العشب. 

• قوة دفع اقل بفضل غطاء السطح. 
• سھولة تركیب وإزالة صندوق العشب. 

• عجالت لتحریك اآللة بشكل سلسل.

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن)

_

البدائل المتاحة

DLM431 Z
یتضمن بطاریتین / شاحن واحد بمنفذین

DLM431 PT2

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

DLM460

• قوة كبیرة وسرعة عالیة بفضل المحرك دون فرش
• ثالثة في واحد: قص/ تجمیع/ فرش النشارة 

• إمكانیة ضبط ارتفاع القص بواسطة ذراع واحد
• المعیار IPX4 (مقاوم للماء)

• مفتاح قفل لحمایة الطفل
• رولمان مدمج على المحاور إلضافة مزیداً من المتانة

• توفر وضعیة الضجیج المنخفض سرعة دوران بمقدار 2500 دورة في الدقیقة عن طریق التحكم الثابت بالسرعة

التجھیزات المعیاریة: نصلة، مفتاح مقبس

نوع النصلة 
قطر الفتحة 

عرض القطع 
ارتفاع القطع 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة) 
مساحة الجز الموصى بھا 

االستخدام المتواصل (دقیقة) 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

ذات حافتین للقص 
10,0 مم (8/3 بوصة) 
460 مم (18 بوصة) 

20 - 75 مم (16/13 بوصة - 2-16/5 بوصة) 
 3300 - 2500

6,0 أمبیر/ ساعة × 2: 800 - 1600 متر مربع / 5,0 أمبیر/ ساعة × 2: 680 - 1360 متر مربع
6,0 أمبیر/ ساعة: 21 مم / 5,0 أمبیر/ ساعة: 18 مم/ 3,0 أمبیر/ ساعة: 10 مم

أثناء العمل: 1319 - 1518 × 532 × 879 - 1138 مم 
27,6 كغ

5,0 أمبیر/ ساعة

األداة فقط
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن)

_ _

البدائل المتاحة

DLM460 Z

البدیل ”زي“3,0 أمبیر/ ساعة

المواصفات:-

جزازة عشب السلكیة بھیكل من الفوالذ المتین للعمل الشاق 43 مم تعمل 
بواسطة بطاریتین بجھد 18 فولت لكل منھما

LXT جزازة عشب دون سلك 18 فولت + 18 فولت

LXT جزازة عشب دون سلك 18 فولت + 18 فولت

جدید

جدید

ك محر
بـال فـرش
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



التجھیزات المعیاریة: نصلة، مفتاح ربط

ELM3720 370 مم (14-2/1 بوصة)

جزازة عشب كھربائیة

محرك بلفائف متوالیة
• مصممة للوقوف في وضع مستقیم لسھولة الصیانة والتخزین

D ذراع لضبط ارتفاع القطع على شكل حرف •
• كفاءة محسنة في قص العشب
• كفاءة محسنة في جمع العشب
• ھیكل بالستیكي خفیف الوزن.

• تشغیل سلس

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
المحرك 

عرض القطع 
ارتفاع القطع 

السرعة دون حمل (دورة في الدقیقة)
مساحة الجز الموصى بھا 

سعة صندوق العشب 
قیاس العجالت األمامیة/ الخلفیة

مستوى االھتزاز 
مستوى ضغط الصوت 

مستوى قوة الصوت 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

1400 وات 
یونیفرسال 

370 مم (14-2/1 بوصة)
20 - 55 مم (16/13 بوصة - 2-16/3 بوصة) 

 3400
500 متر مربع 

40 لتر 
139 / 178 مم (5-2/1 / 7 بوصة) 

2,5 متر/ ثانیة مربعة أو أقل 
83 دیسیبل (أ) 
94 دیسیبل (أ) 

1330×415×890 - 1120 مم 
11,6 كغ

النوع: دفع
الھیكل: بالستیك

ELM4110 410 مم (16-8/1 بوصة)

جزازة عشب كھربائیة

قدرة عالیة على المناورة
• یمكن ضبط ارتفاع القطع على 5 مراحل. 

• صندوق عشب خفیف الوزن.
• قبضة دواسة خنق كبیرة سھلة اإلمساك. 

• غطاء أمامي من البالستیك یحمي الھیكل الفوالذي.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عرض القطع 
ارتفاع القطع

مساحة الجز الموصى بھا 
سعة صندوق العشب 

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

1600 وات 
460 مم (16-8/1 بوصة)

20، 32، 44، 60، 75 مم 
(4/3 بوصة، 1-4/1 بوصة، 1-4/3 بوصة، 2-8/3 بوصة، 3 بوصة) 

600 متر مربع 
50 لتر 

760×500×410 مم 
(30 بوصة × 19-4/3 بوصة × 16-8/1 بوصة) 

25,5 كغ (56,9 رطل)

النوع: دفع 
الھیكل: فوالذ

ELM4613 460 مم (18-8/1 بوصة) وظیفة الدفع الذاتي

جزازة عشب كھربائیة

جزازة عشب كھربائیة ذاتیة الدفع في العجالت الخلفیة.
• عجالت مدسوسة تحت الجسم لتحسین األداء ولقطع العشب بالقرب من األسوار 

واألرصفة والجدران وغیرھا
• یمكن ضبط ارتفاع القطع على 8 مراحل

• مؤشر على امتالء صندوق العشب 
• تصمیم مدمج وأنیق 

• غطاء امامي بالستیكي یحمي الھیكل الفوالذي 
• قبضة دواسة خنق كبیرة سھلة اإلمساك.

التجھیزات المعیاریة: طقم عدة فرش النشارة، مفتاح ربط سداسي.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عرض القطع 
ارتفاع القطع 

سرعة الدفع الذاتي 
مساحة الجز الموصى بھا 

سعة صندوق العشب 
األبعاد

(الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

1800 وات 
460 مم (18-8/1 بوصة)

20، 25، 30، 38، 46، 55، 64، 75 مم 
3,6 كیلو متر/ ساعة 

1000 متر مربع 
60 لتر 

785×560×380 مم 
(31 بوصة × 22 بوصة × 15 بوصة) 

32,5 كغ

النوع: دفع ذاتي 
الھیكل: فوالذ

ELM4612 460 مم (18-8/1 بوصة)

جزازة عشب كھربائیة

قدرة عالیة على المناورة.
• عجالت مدسوسة تحت الجسم لتحسین األداء ولقطع العشب بالقرب من األسوار 

واألرصفة والجدران وغیرھا
• یمكن ضبط ارتفاع القطع على 3 مراحل

• مؤشر على امتالء صندوق العشب 
• تصمیم مدمج وأنیق 

• غطاء امامي بالستیكي یحمي الھیكل الفوالذي.
• قبضة دواسة خنق كبیرة سھلة اإلمساك.

التجھیزات المعیاریة: طقم عدة فرش النشارة، مفتاح ربط سداسي.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة
عرض القطع 
ارتفاع القطع 

مساحة الجز الموصى بھا 
سعة صندوق العشب 

األبعاد
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

1800 وات 
460 مم (18-8/1 بوصة)

20، 25، 30، 38، 46، 55، 64، 75 مم 
800 متر مربع 

60 لتر 
785×560×380 مم 

(31 بوصة × 22 بوصة × 15 بوصة) 
29,5 كغ (65,0 رطل)

النوع: دفع 
الھیكل: فوالذ

جدید

معدات الحدیقة | 439

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ



PLM4620N2 460 مم (18-8/1 بوصة)

جزازة عشب تعمل بالبنزین

محرك قوي وأداء عالي الكفاءة
• محرك بریجز وستراتون الذي یتمیز بقوتھ مع وظیفة ReadyStart إقالع الجاھز لتسھیل عملیة التشغیل
• میزة تقلیم الحواف: قادرة على قطع الحواف القریبة من الجدران وحول العقبات من خالل موازنة 

موضع النصلة
• اثنان في واحد: تمتاز ھذه األداة بخاصیة فرش النشارة والتفریغ الخلفي

• مقبض مریح وقبضة طریة لتحقیق قدرة على المناورة بسھولة
• فرامل لتحقیق أقصى قدر من اإلنتاجیة وزیادة سالمة المشغل

• ذراع واحد لضبط ارتفاع القطع في 5 أوضاع

التجھیزات المعیاریة: سدادة لفرش النشارة.

المواصفات:-

المحرك
عرض القطع 
ارتفاع القطع 

مساحة الجز الموصى بھا 
سعة صندوق العشب 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

B&S625E R/S، 150 مل 
460 مم 

25، 31، 43، 56، 70 مم 
1200 متر مربع 

60 لتر 
800×540×410 مم 

27,6 كغ

النوع: دفع
الھیكل: فوالذ

PLM4621N2 460 مم (18-8/1 بوصة) ذاتي الدفع (سرعة واحدة)

جزازة عشب تعمل بالبنزین

أداة ذاتیة الدفع تعمل بواسطة محرك قوي یتمیز بأداء أكثر كفاءة
• محرك بریجز وستراتون الذي یتمیز بقوتھ مع وظیفة ReadyStart إقالع الجاھز لتسھیل عملیة التشغیل
• میزة تقلیم الحواف: قادرة على قطع الحواف القریبة من الجدران وحول العقبات من خالل موازنة 

موضع النصلة
• اثنان في واحد: تمتاز ھذه األداة بخاصیة فرش النشارة والتفریغ الخلفي

• مقبض مریح وقبضة طریة لتحقیق قدرة على المناورة بسھولة
• فرامل لتحقیق أقصى قدر من اإلنتاجیة وزیادة سالمة المشغل

• ذراع واحد لضبط ارتفاع القطع في 5 أوضاع

التجھیزات المعیاریة: سدادة لفرش النشارة.

المواصفات:-

المحرك
عرض القطع 
ارتفاع القطع 

سرعة الدفع الذاتي 
مساحة الجز الموصى بھا 

سعة صندوق العشب 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 

B&S650EXI R/S، 163 مل 
460 مم 

25، 31، 43، 56، 70 مم 
دفع ذاتي (سرعة واحدة) 

1400 متر مربع 
60 لتر 

800×540×410 مم 
31,0 كغ

النوع: ذاتي الدفع
الھیكل: فوالذ

PLM4622N 460 مم (18-8/1 بوصة) دفع ذاتي

جزازة عشب تعمل بالبنزین

جزازة عشب تعمل بالبنزین ذاتیة الدفع
• صندوق عشب خفیف الوزن.

• یمكن ضبط ارتفاع القطع على 5 مراحل بقبضة واحدة. 
• قبضة دواسة خنق كبیرة سھلة اإلمساك. 
• إطار مطاطي من أجل اإلمساك بالعشب.

• غطاء أمامي بالستیكي یحمي الھیكل الفوالذي.

التجھیزات المعیاریة: سدادة لفرش النشارة.

المواصفات:-

المحرك
عرض القطع 
ارتفاع القطع 

سرعة الدفع الذاتي 
مساحة الجز الموصى بھا 

سعة صندوق العشب 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

B&S675EX S/R، 190 مل 
460 مم (18-8/1 بوصة)

25، 31، 43، 56، 70 مم 
3 - 4,5 كیلومتر/ ساعة 

1800 متر مربع 
60 لتر 

810×560×440 مم 
(31-9/8 بوصة × 22 بوصة × 17-3/1 بوصة) 

35,4 كغ (78,0 رطل)

النوع: ذاتي الدفع
الھیكل: فوالذ

قدرة عالیة على المناورة.
• صندوق عشب خفیف الوزن. 

• یمكن ضبط ارتفاع القطع على 5 مراحل بقبضة واحدة. 
• قبضة دواسة خنق كبیرة سھلة اإلمساك. 

• إطار مطاطي لإلمساك بالعشب. 
• غطاء أمامي بالستیكي یحمي الھیكل الفوالذي.

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: سدادة فرش النشارة

المحرك
عرض القطع 
ارتفاع القطع 

مساحة الجز الموصى بھا 
سعة صندوق العشب 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

B&S500E، 140 مل 
410 مم (16-8/1 بوصة)

25، 31، 43، 56، 70 مم 
1000 متر مربع 

50 لتر 
760×500×410 مم 

26,0 كغ (57,3 رطل)

PLM4120N 410 مم (16-8/1 بوصة)

جزازة عشب تعمل بالبنزین
النوع: دفع

الھیكل: فوالذ

معدات الحدیقة | 440

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



PLM5117P

جزازة عشب تعمل بالبنزین

جزازة عشب من نوع الدفع مع ھیكل من الفوالذ.
• محرك بریجز وستراتون سھل التشغیل. 

• ھیكل من الفوالذ. 
• عجالت كبیرة مع رولمانات. 

• صندوق عشب بالستیكي صلب.

المواصفات:-

المحرك 
سعة المحرك 

عرض النصلة 
ارتفاع القطع 

ضبط ارتفاع القطع 
السرعة المقدرة 

سعة خزان الوقود
سعة خزان الزیت 
سعة مجمع العشب

الوزن الصافي

122Q ،بوظیفة جاھزیة التشغیل ،I/C 850 من سلسلة بریجز وستراتون
190 مل 
510 مم 

20~70 مم 
5 خیارات للضبط 

3000/ دقیقة 
1,1 لتر 
0,7 لتر 
60 لتر 

36,5 كغ

التجھیزات المعیاریة: سدادة لفرش النشارة.

النوع: دفع
الھیكل: ألمنیوم

PLM4630N2

جزازة عشب تعمل بالبنزین

جزازة عشب من الفئة االستثنائیة بمزید من الوظائف لتوفیر عمل سھل وقوي
• أداة ضبط من األلمنیوم لضبط وتعدیل زاویة المقبض المصنوع من األلمنیوم. محرك قوي ذو 

صمام علوي مع وظیفة جاھزیة التشغیل للتشغیل بسھولة. 
• ھیكل معدني باللون األزرق المخصص من ماكیتا مع إطارات مطاطیة من أجل إمساك واجتیاح 

العشب بشكل جید. 
• تفریغ جانبي متوفر مع نصلة األوفست. 

• ضبط االرتفاع المركزي في 8 وضعیات. صندوق عشب مع مؤشر على مستوى العشب. عجلة 
رولمان. 

التجھیزات المعیاریة: سدادة لفرش النشارة.

المواصفات:-

المحرك 
عرض القطع 
ارتفاع القطع 
سرعة الدفع 

مساحة الجز الموصى بھا 
سعة صندوق العشب 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي

بریجز وستراتون S675EXI R/S، 163 مل 
460 مم (18-8/1 بوصة) 

25-70 مم (1 بوصة - 2-4/3 بوصة) 
-

1200 متر مربع 
60 لتر 

825×540×445 مم 
30,0 كغ

النوع: دفع 
الھیكل: فوالذ

PLM5113N2

جزازة عشب تعمل بالبنزین

ذاتیة الدفع مزودة بمحرك قوي یحقق أداء أكثر كفاءة
• محرك بریجز وستراتون الذي یتمیز بقوتھ مع وظیفة جاھزیة التشغیل لتسھیل عملیة التشغیل

• میزة تقلیم الحواف: قادرة على قطع الحواف القریبة من الجدران وحول الحواجز والعوائق من 
خالل موازنة موضع النصلة

• ثالثة في واحد: تمتاز ھذه األداة بخاصیة فرش النشارة والتفریغ الخلفي والتفریغ الجانبي
• مقبض مریح وقبضة طریة لتحقیق قدرة على المناورة بسھولة
• فرامل لتحقیق أقصى قدر من اإلنتاجیة وزیادة سالمة المشغل

• ذراع واحد لضبط ارتفاع القطع في 5 أوضاع

التجھیزات المعیاریة: سدادة لفرش النشارة.

المواصفات:-

المحرك
عرض القطع 
ارتفاع القطع 

سرعة الدفع الذاتي
مساحة الجز الموصى بھا 

سعة صندوق العشب 
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

R/S B&S675EX1، 163 مل 
510 مم 

25، 31، 40، 53، 70 مم 
دفع ذاتي (3 سرعات)

2000 متر مربع 
65 لتر 

890×570×440 مم 
36 كغ

النوع: ذاتي الدفع
الھیكل: فوالذ

PF0410

مضخة غاطسة

مضخة مھنیة ألقبیة نزح المیاه واألحواض وبحیرات الحدیقة ذات المیاه المتسخة.

• فصل المیاه المتسخة الملوثة بجزیئات تصل إلى 35 مم.
• مبیت بالستیكي صلب.

• جوان مزدوج مع مستودع الزیت بینھما یضمن عمرا طویال لوحدة المحرك.
• یقوم المفتاح العائم بإیقاف تشغیل المحرك تلقائیا لحمایة المضخة من الجفاف عندما ینخفض 

مستوى الماء عن السعة المحددة.
• إمكانیة التنقل بشكل مریح بفضل المقبض الصلب ذو الشكل المریح.

التجھیزات المعیاریة: كوع، وصلة مھایئة.

المواصفات:-

االستطاعة التقدیریة المستمرة 
قطر السحب والطرد 
سعة الضخ القصوى 

القدرة القصوى لرأس الضخ 
عمق الغمر 

أدنى مستوى سحب 
مدخل قیاس الحبة 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي 
سلك امداد الطاقة الكھربائیة

400 وات 
25 مم (1 بوصة) 

140 لتر/ دقیقة 
(37 جالون/ دقیقة)
5 متر (16 قدم) 
5 متر (16 قدم)

40 مم (1-7/4 بوصة)
35 مم (1-8/3 بوصة) 
160×168×345 مم 

(6-16/5 بوصة × 6-8/5 بوصة × 13-8/5 بوصة) 
4,3 كغ (9,5 رطل) 

10 متر (33 قدم)

400
وات

معدات الحدیقة | 441

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ



EVH2000  24,5 مل - 4 أشواط (نوع مضخة غاطسة)

رشاش محمول على الظھر

رشاش من نوع المضخة الغاطسة مناسب للبساتین والحدائق والمنتزھات
وما شابھ ذلك.

• ضغط ماء عالي یتم الوصول غلیھ 
باستخدام مضخة غاطسة.

10L  DVF104

LXT رشاش/ بخاخ دون سلك مزود ببطاریة 18 فولت

المواصفات:-

الضغط األقصى 
خزان مواد كیماویة 

األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) 
الوزن الصافي 

0,3 میغا باسكال 
10 لتر 

315×225×415 مم 
4,1 كغ

المواصفات:-

سعة المحرك 
خزان الوقود 

الغط األعظمي 
خزان المواد الكیماویة 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

24,5 لتر 
0,5 لتر 

2,5 میلي باسكال (25 كیلو غرام قوة/ سنتیمتر مربع) 
20 لتر 

380×420×635 مم 
(15 بوصة × 16-2/1 بوصة × 25 بوصة)

9,1 كغ (20,1 رطل)

ضغط ماء قابل للتعدیل من خالل أربع خطوات.

خزان كبیر للمواد الكیماویة بسعة 20 
لتر من أجل أطول فترة من العمل.

مصفاة

یتمیز ھذا الرشاش بخاصیة التشغیل 
السریع التي تسمح بسحب حبل 

التشغیل بأقل قومة من أجل زیادة 
سھولة عملیة التشغیل. 

رأسین عریضین

رشاش السلكي للحدیقة سعة 10 لتر یعمل بواسطة بطاریة أیون اللیثیوم
LXT 18 فولت

• صدیقة للبیئة مع عدم وجود انبعاثات ومستوى ضجیج منخفض للغایة
• ذراع صمام یدوي مع وضعین لالختیار

• انخفاض تكلفة التشغیل مع بطاریة أیون اللیثیوم القابلة إلعادة الشحن
• یوفر البخاخ الالسلكي المدمج وخفیف الوزن سھولة التعامل وقدرة عالیة على المناورة

• تم تضمین فتحتین مختلفتین كتجھیزات معیاریة لمزید من التنوع في االستخدام

EF1550RH  24,5 مل - 4 أشواط  (نوع مضخة دورانیة)

رشاش محمول على الظھر

محرك صغیر رباعي الشوط من ماكیتا

المواصفات:-

سعة المحرك 
خزان الوقود 

الضغط األعظمي
خزام المواد الكیماویة 

األبعاد 
(الطول × العرض × االرتفاع) 

الوزن الصافي

24,5 مل 
0,5 لتر 

1,18 میلي باسكال (12 كیلوغرام قوة/ سنتیمتر مربع) 
15 لتر 

 570×395×354
(13-8/5 بوصة ×15-2/1 بوصة × 22-2/1 بوصة) 

7,9 كغ (17,4 رطل)

رشاش من نوع مضخة دورانیة مناسب لرش مبیدات األعشاب.
• خزان مواد كیماویة بسعة 15 لتر

• فوھة خرطوم بزاویة عریضة

التجھیزات المعیاریة: فوھة مزدوجة الرأس مستقیمة، فوھة مبیدات األعشاب واسعة الزاویة، حامل أنابیب 
الرش، حزام الكتف

األداة فقط
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن)

_ _

البدائل المتاحة

DVF104 Z

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

زمن التشغیل األقصى (دقیقة)
سعة التحمیل القصوى

سرعة التنقل 

قدرة التسلق القصوى
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع)

الوزن الصافي

120 :BL1860B مع البطاریة من النموذج
130كغ (290 رطل)

إلى األمام، العلیا/ الدنیا: 0 - 3,5 / 0 - 1,5 كم/ ساعة
إلى الوراء: 0 - 1 كم/ ساعة

12 درجة
عند تركیب الناقلة / اثناء العمل:

1315×1060×900 مم
448 كغ

المواصفات:-

التجھیزات المعیاریة: مفتاح قفل، قوائم دعم، مفاتیح ربط

األداة فقط
(ال یتضمن بطاریة/ شاحن/ صینیة مستویة أو صینیة دلو)

_ _

البدائل المتاحة

DCU180 Z

3,0 أمبیر/ ساعة البدیل ”زي“5,0 أمبیر/ ساعة

LXT عربة یدویة تعمل بواسطة بطاریة 18 فولت

DCU180

(یرحى المالحظة أنّھ لن یتم تزوید الصینیة المستویة أو الصینیة 
الدلو مع العربة الیدویة إنّما یتطلب طلبھما بشكل منفصل)

صینیة دلو (رقم القطعة: 199008-0)
صینیة مستویة (رقم القطعة: 199009-8)

نوعان: نوع ناقلة ونوع دلو
LXT عربة متنقلة تعمل بواسطة بطاریة أیون اللیثیوم

• القدرة على التشغیل حتى مع بطاریة واحدة بفضل وصلة 
البطاریة الموازیة.

معدات الحدیقة | 442

معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

محرك ماكیتا الصغیر رباعي الشوط



قضیب توجیھ وجنزیر منشار وغطاء قضیب

Semi chisel :SC ،Full chisel :FC ،Chanfer chisel :CC :نوع القطاعة

DCS430
DCS461
DCS460

DCS461
DCS460

DCS5200

/ DCS6401
/ DCS7301

DCS7901

DCS9010

DUC254
DUC252

Sprocket

Sprocket

Sprocket

Sprocket

Sprocket

531492652

528092646
4,0 مم 4,0 مم

4,8 مم

5,5 مم

5,5 مم

5,5 مم

4,0 مم4,0 مم

4,5 مم4,8 مم

4,5 مم

4,8 مم

4,8 مم

4,8 مم

4,8 مم5,5 مم

531492656
52

46

56

60

64

72

--

-

64

56

56

64

64
72

40

72

442035661

442040661

442030661

-

40 سم/16 بوصة

35 سم/14 بوصة

30 سم/12 بوصة

38 سم/15 بوصة

45 سم/18 بوصة

38 سم/15 بوصة

45 سم/18 بوصة

45 سم/18 بوصة

53 سم/21 بوصة

25 سم/10 بوصة

 8/3
بوصة

1,3 مم
DCS34

DCS4610

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

 0,325
بوصة

 0,325
بوصة

 0,325
بوصة

DCS430
40 سم/16 بوصة

38 سم/15 بوصة

45 سم/18 بوصة

Sprocket

Sprocket
-

-

445038655

445038631

443038651
443045651

443038651
443045651

443053651

168408-5

445045631

528086664

528086672

523093664

952010630

38 سم/15 بوصة

Sprocket

Sprocket

Sprocket

Sprocket

528099656

528099664

528099672

196205-9-

-

-

952010630

952020640

952020640

952020640
952020650

952010630

528086666

532484072

532484064

952100633

SC

SC

SC

FC

FC

FC

SC

SC

SC
952020640

FC

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

528099660
50 سم/20 بوصة

38 سم/15 بوصة

44505065572528099672952100653
Sprocket

4544504545568528099668 سم/18 بوصة Solid
6044506045584528099684952100653 سم/24 بوصة
7044507045594528099694952100171 سم/28 بوصة

74445074452 سم/30 بوصة
 8/3
96528099696952100171بوصة

84Solid445084422 0,404 سم/33 بوصة
100522103700952100171بوصة

غطاء قضیب توجیھنصلة جنزیرقضیب توجیھ

/EA3502S40B
DUC40540 سم/16 بوصة

SC

CC

56

56

165202-6

165247-4

511492756

196742-3

EA4301F45B45 سم/18 بوصةSC62 4-1,3713080 مم 165390-9
 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

419560-5

419560-5

419560-5

نوع القضیب

جنزیر منشار قضیب توجیھ
درجة المقیاسنوع القطاعةرقم القطعة

المیالن
حلقات

الجنزیر
رقم القطعة

لجنزیر المنشار لقضیب التوجیھ
رقم القطعة

لغطاء القضیب
قطر المبرد النصف
األول من الصفیحة

العلویة

قطر المبرد النصف
الثاني من الصفیحة

العلویة طول القضیب
للنموذج

21BP

-

91VG

95VP

73LP

73LP

73LP

91VG

91VG

73LP

73LP

73LP

27

90SG

9 0PX

91PX

25AP

91VXL

SC

SC

16 سم/
6-4/1 بوصة

25 سم/10 بوصة

1,3 مم/
0,050 بوصة

1,3 مم/
0,043 بوصة

 1,3 مم/
0,050 بوصة

UC120DWA

EY265025H
EY401MP

4,0 مم4,0 مم 42

39

 4/1
بوصة 158045-3

165695-7

791284-8

452093-7 196142-7

_ _

Sprocket

Sprocket

Sprocket

Sprocket

Solid

419242-9

419242-9

196521-9

531492656

419242-9

531291656

4,0 مم 4,0 مم

4,0 مم

4,0 مم

4,0 مم

4,0 مم

4,5 مم

4,0 مم

4,0 مم 4,0 مم

164533-0

341650-5

165247-4

165390-9

45

56

56

56

62

91VGSC 30 سم/12 بوصة

40 سم/16 بوصة

40 سم/16 بوصة

40 سم/16 بوصة

45 سم/18 بوصة

 8/3
بوصة

91VG

90SG

91VG

91VG

SC

SC

SC

SC

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة

 8/3
بوصة
 8/3
بوصة

5012B

5016B

UC4041A

UC4041A

UC4551A

165202-6

196519-6-

-

713080-4

معدات الحدیقة | 443

معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ

1,1 مم/
0,043 بوصة

1,3 مم/
0,050 بوصة

1,5 مم/
0,058 بوصة

1,3 مم/
0,050 بوصة

1,5 مم/
0,058 بوصة

1,5 مم/
0,058 بوصة

1,3 مم/
0,050 بوصة

1,5 مم/
0,058 بوصة

1,5 مم/
0,058 بوصة

1,5 مم/
0,058 بوصة

1,3 مم/
0,050 بوصة

1,3 مم/
0,050 بوصة

1,3 مم/
0,050 بوصة

1,3 مم/
0,050 بوصة

1,1 مم/
0,043 بوصة



نصلة جنزیرجنزیر قطع لإلنقاذ
عدة جنزیر إنقاذ

957696064

جنزیر إنقاذ

957415040
45 سم
45 سم

بكرة جنزیر منشار

صندوق تعبئة لبكرة الجنزیر

1,1 مم/
 0,403 بوصة

90SG
Micro-site

 8/3
1637بوصة

1,5 مم/
73LP 8/3 0,058 بوصة

1637957099802بوصة

1,3 مم/
91PX 8/3 0,050 بوصة

1637957492802بوصة

511291801

959503105

درجة المقیاسنوع القطاعة
رقم القطعةحلقات الجنزیرالمیالن

رقم القطعة

مجموعة نصلة جنزیر وقضیب توجیھ

القیاسالنوع

قضب توجیھ وجنزیر منشار وغطاء قضیب

مقبض ومبرد

مفكات براغي

مفاتیح ربط

744003-1

مبرد مستدیر

4,0953003090

مقیاس برد الجنزیر

953100090
رقم القطعةرقم القطعةرقم القطعةالقطر (مم)

مبرد مستوي

953003060
محدد عمق

مبرد جنزیر

4,5953003100
رقم القطعةالقطر (مم)

4,8953003070
رقم القطعةالقطر (مم)

مقبض مبرد

953004010
رقم القطعة

خشبي

مقبض مبرد

953008020
رقم القطعة

بالستیكي

حامل مبرد

16/3953030030 بوصة
رقم القطعةالقطر

944500861

مفك براغيمفك براغي مفك براغي زاویة

T27944500860
القیاسالقیاسالقیاس رقم القطعةرقم القطعةرقم القطعة

مبرد مستوي

944340001

كربوراتور
مبرد جنزیر

T27940827000
رقم القطعة

T27 200 مم
القیاس

T27 100 مم 944500862
رقم القطعة

مفتاح مقبس یونیفرسالمفتاح مقبس یونیفرسال مفتاح مقبس یونیفرسال

941719133 SW 19/13 مم
القیاسالقیاسالقیاس رقم القطعة

SW941717192 19/17 مم
رقم القطعة

SW941716132 16/13 مم
رقم القطعة
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



معدات تشخیص واختبار

نصلة أداة تقلیم شجیرات السیاج / نصلة مقص

نصلة قطاعة حواف

جھاز اختبار الضغط مقیاس ضبط

القیاسالقیاس
SW944500891 19/17 مم

رقم القطعة
SW957004001 16/13 مم

رقم القطعة

الضغط/ الضغط الفراغيلدرع المشعل

واقیة النصلةالنصلة السفلیةالنصلة العلویةمجموعة النصلة
رقم القطعةرقم القطعةرقم القطعةرقم القطعة

للنموذج

UH7580

EH6000W

EH7500W

EH7500S

UH4850

UH6350

UH6540

UH5260

DUH551

DUH751

EN401MP
EN410MP
EN4950H

UH6570

UH4570

UH5261

HTR5600

HTR7610

194675-6

196797-8454672-7

454672-7

346731-0 196801-3

195267-4
195176-7

198409-9

196799-4

9228MA0210

196687-5

199100-2458408-6

198195-2

197763-8454279-9

140827-7

194660-9

9101MA0203

194666-7

6018505400

6018505200

222230620

222230641

222230631223233230223233330

222233240

222233220222233320

222233340

6018505500

6018505301

EH76060185052006018505301

رقم القطعةرقم النموذجالسماكة عدد األسنان قطر النصلة

EE400MP ،EE2650H 2,5 مم 2T 7-203196745 مم

نصلة أداة تقلیم شجیرات السیاج

DUM604 /نصلة مقص
UM600D

/ DUM604
UM600D

EN420MP
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معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ



قطاعة قش برأس قطع من النایلون

سلك نایلون (خیط)
رقم القطعة

طرق وتلقیمیدوي

B-03006B-01959

B&F 4L B&F 4R أوتوماتیكي فائق 4Rالنوع

قیاس مغزل الدوران
القیاس

M12
4 بوصة4 بوصة4 بوصة4 بوصة5 بوصة 5 بوصة

M8x1,25RHM8x1,25LHM8x1,25LHM10x1,25LHM8x1,25RHM8x1.25RHM8x1,25RHM8x1,25RHM8&10x1,25LHM8x1,25LH

B-02951A-89137A-89121A-89143197804-0197297-1198853-0198972-2

4R أوتوماتیكي فائق أوتوماتیكي فائق
XL إلى حد بعید B&F Z5LB&F ECO 4R95-M8R 95-M10L

أوتوماتیكي

رقم القطعة

DUR364L

DUR189

DUR184L

UR100D

BBC300L

EM2500U

RST250

RBC2500

EM2650UH

RBC411

EM4350RH

EM400MP

ER400MP

UR3000

B-02945
(with adapter)

A-15992 6 رقم القطعةL /4L /4R 4، والرأس األوتوماتیكي الفائقR/ Z5L /4L قطعتین من عین صغیرة من أجل رأس الطرق والتلقیم

DA00000001

369224616

DA00000003

B-01971

B-07375

B-04612

مجموعة بكرة لف

سلك نایلون 
لقطاعة القش

سلك نایلون مربع الشكل
من أجل أداة تقلیم الخیوط

(لالستخدامات الشاقة -قص العشب السمیك)

القیاس: 
L 219 م × ø 3,0 مم

1,65 مم × 15 م

2,4 مم × 5 م

3 مم × 4 م

2,4 مم × 1425 م

سلك نایلون (خیط) - أربع أوراق برسیم بمقطع متصالب
رقم القطعة

197472-9 القیاس: 
L 219 م × ø 2,0 مم

جدید

• 2 مم - مناسب تماما لالستخدام مع قطاعة الخطوط التي تعمل بالبطاریات عالیة الطاقة 
• یتمیز سلك النایلون الجدید بمزید من الحدة وضوضاء أقل بنسبة 10%، واستھالك طاقة أقل بنحو 15% مقارنة بالنوع الحالي. 

• أقل انسداد وازدحام في رأس الطرق والتلقیم بسبب تصمیمھ المستدیر

تم تطویر جسم الحبل 
الحلزوني بشكل مقطع 
عرضي متصالب یشبھ 

البرسیم بأربع أوراق لتحسین 
أداء القطع

جسم سلك حلزوني
اربع أوراق برسیم 

بمقطع متصالب

القیاس (مم)

القیاس (مم)

النوع

النوع
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

4 بوصة4 بوصة4 بوصة 3 بوصة



نصلة جزازة عشب

PLM5112

PLM4622N ،PLM4621N ،PLM4620N

PLM4622N2 ،PLM4621N2 ،PLM4620N2

510

460

460

510

664004381

671014610

DA00000973

D671001451

PLM5113N2

رقم القطعة القیاس
( مم) للنموذج

ELM3310

DLM460

DLM431

ELM3710

671142202

197761-2

199367-2

YA00000745

YA00000746

330

460

430

ELM3320330

370671014142

ELM4110410671001427

PLM4120410671001433

410671001433 PLM4110

ELM3711

ELM3720

370

370

330 ELM3311671002550

671002549

ELM4613 ،ELM4612 ،ELM4611 ،ELM4610671146102 460

مجموعة نصلة بالستیكیة

B-14118

230 مم 

8T

230 مم

4T عدد األسنان
1,8

230 مم

3T
3,02,0

4T

255 مم255 مم

8T
230  مم
80T 

255 مم
24T

255 مم
M8x1,25RH / LH

M10x1,25LH

230 مم
M8x1,25RH

قطر النصلة (مم)

السماكة
B-14124B-01909B-01921

1,8
B-14152198384-9198848-3

1,8
B-14130 رقم القطعة

نصلة ذات 4 أسنان
من أجل العشب الطویل واألجمة

نصلة ذات 8 أسناننصلة ذات ثالثة أسنان
من أجل العشب الكثیف واألجمة

نصلة منشار
من أجل األغصان وجذوع 

األشجار الرقیقة
من أجل العشب 
الطویل والكثیف 
واألجمة والكروم

DUR364L

DUR362L

DUR189

DUR184L

UR100D

BBC300L

EM2500U

RST250

RBC2500

EM2650UH

RBC411

EM4350RH

EM400MP

نصلة بالستیكیة بدیلة: للنموذج DUR364L والنموذج DUR189: 7-198427 (12 قطعة / العبوة)
UR100D: 6-198850 (5 قطع/ العبوة)

نصلة قطاعة قش

D-66020

جدید

جدید

جدید

جدید
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معدات تعمل بضغط الھواء

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

تنظیف

الجلخ



اكسسوارات المنفاخ الذي یعمل بالبنزین

زیت

عدة صیانة

رقم القطعةالنوعللنموذج

BHX2500

DEABHX2500S

JPABHX2500S

197234-5

الفوھات تكون مثبتة

یمكن فصل الفوھات

یمكن فصل الفوھات

BHX2500451753-8

6659500901

451752-0

أنبوب بفوھة مسطحة

أنبوب BHX2500
أنبوب بفوھة مسطحة

فوھة انبوبیة

رقم القطعةالمحتوى النوع

980008606

182229-1

100 مل

100 مل

980008610

980008607

980008611

949000035

1 لتر

1 لتر

1 لتر

5 لتر وقود
2,5 لتر زیت

زیت محرك ثنائي الشوط

زیت جنزیر

زیت محرك ثنائي الشوط
زیت محرك ماكیتا عالي األداء ثنائي األشواط وھو زیت شبھ 

اصطناعي یتمتع بخصائص تشحیم ممتازة ودخان منخفض وبقایا 
منخفضة الكربون.

زیت جنزیر بیوتوب
مع زیت بیوتوب یكون تزییت الجنزیر آمن للبیئة. زیوت بیوتوب 
ھي زیوت قائمة على النباتات بشكل بحت وقابلة للتحلل بسھولة. 
إنھا تستوفي المتطلبات الصارمة لعالمة البیئة RAL UZ48 بما 
یلبي أفضل توافق بیئي، وأفضل عملیة تزییت ومقاومة للشیخوخة

زیت جنزیر
یتم تصنیع زیوت الجنازیر لكي تلتصق بالقضیب والجنزیر ولتقلیل 

التآكل. تساعد مادة االلتصاق في منع العصارة والقار من التشبث 
بالجنزیر والقضیب.

علبة مزیج وقود

زیت جنزیر بیوتوب (1 لتر / 5 لتر) زیت محرك ثنائي الشوط
زیت محرك 
رباعي الشوط

علبة مزیج وقود1 لتر100 مل
5 لتر وقود /2,5 لتر زیت

(قابلة للتحلل)

زیت جنزیر بیوتوب

زیت محرك رباعي الشوط

زیت محرك رباعي الشوط

80 مل

220 مل

197007-6

195532-1

484 

 Model 
 Gasoline  Spark  Air cleaner 

 Part  Part  Part 

EM2500 DA0000011 16864 5- DA0000010 

EM2500 DA0000011 16864 5- DA0000010 

EM2550 16344 0- 16853 0- 44314 3-
44314 5-

EM2600 DA0000011 16864 5- DA0000042 

EM2600 DA0000011 16864 5- DA0000042 

EM2650L 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EM2650LH 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EM2650U 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EM2651L 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EM2651U 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EM2652LH 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EM3400 16344 0- 16864 5- 44319 2-

EM3400 16344 0- 16864 5- 44319 2-

EM4350L 16351 3- 16840 9- 44218 8-
44317 0-

EM4350R 16351 3- 16840 9- 44218 8-
44319 8-

EM4350U 16351 3- 16840 9- 44218 8-
44317 0-

EM4351U 16351 3- 16840 9- 44218 8-
44317 0-

EN4950 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EN4951S 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EN5950 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EN7350 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

ER2550L 16344 0- 16853 0- 44314 3-
44314 5-

ER260Ｌ DA0000011 16864 5- DA0000042 

ER2650L 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EVH200 16344 0- 16840 9- 44314 3-

EW1050 16344 0- 16840 9- 44314 3-
44314 5-

EW1060 16344 0- 16840 9- 44314 3-
44314 5-

EX2650L 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

EY2650 16351 3- 16853 0- 44317 4-
44316 1-

HTR450 16344 0- 065014964 520300401 

 Spark 
Typ  Part 

 NGK 16853 0-

 NGK 16840 9-
065010995 

 NGK 16865 4-

 NGK 5- 96560304 

 NGK BPMR 065014964 

 NGK 16864  
96560302 

 NGK 16858 7-

 NGK 64950 1-

BMR7 16866 1-

 

-4  stroke engine 
Siz  Part 

600m  308 980 

80m 19550 4-

100ml 19550 2-

220m 19553 1-

 

Hig  performance  stroke engine oil 
 with measuring* 

 Makita  performance strok  engine oil is  synthetic oil 

 excellent lubricating qualities, low  and low carbon residue. 

 additives that e ect fuel 

Siz  Part 

100m  008 980 

1  008 980 

*1L  008 980 

5  008 980 

55L  008 980 

20  008 980 

 

 Protective 
 Light weight Helmet set with a large visor and ear protectors. Helmet set which

 protection for head, ears and  Products are not available in all 

 

رقم القطعة للنموذج

 197680-2

 197690-9

197688-6

 198936-6

 199003-0

 198437-4

EY2650 ،EX2650 ،EN4950H ،EM2650UH/LH

RBC411

RST250 ،RBC2500

PM7650 / 51

EK7651

EB7660WH ،EB7660THG ،EB7660TH

عدة صیانة تأتي مع شمعة اشعال فلتر 
ھواء وفلتر وقود وھي مطلوبة من أجل 

أعمال الصیانة المقررة للحفاظ على األداة 
في ظروف تشغیلیة جیدة

أنبوب بفوھة 
مسطحة

فوھة انبوبیة كیس الغبار
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معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك



مـعــدات یـدویــة / مـجموعــات عـدة مـتكــاملــة



معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

مقیاس شریطي
یتمتع المقیاس الشریطي من ماكیتا بالمتانة العالیة والراحة في االستخدام. وعادة یصبح المقیاس الشریطي غیر صالح لالستخدام عندما تصبح القراءات غیر واضحة أو في 
حال فقدان الخطاف. تم تصمیم المقیاس الشریطي ھذا من أجل المھنیین والذي یتكون من شریط مغطى بطبقة خاصة وواقیة الخطاف ومخمد من أجل امتصاص الصدمات. 

وھذا األمر یساعد في زیادة متانة شریط القیاس.

إمكانیة وصل المقیاس بلمسة واحدة. اضغط الذراع األصفر إلى 
األسفل وارفع المقیاس.

ترتبط أداة القیاس والحامل باستخدام حبل السالمة وبالتالي حتى لو 
أغفلت أداة القیاس في مكان العمل العالي یمنع حبل األمان المقیاس 

من السقوط. 
جدید

مقیاس شریطي مع حامل وحبل آمان 

القیاس المطبوع
مم/إنشإنشمم

2. خطاف یتمتع بصالبة عالیة
مخمد مثبت المتصاص الصدمة على الخطاف

واقیة الخطاف لتقلیل الصدمة على الخطاف
تثبیت الخطاف بشكل محكم باستخدام ”4 مسامیر برشام + واقیة“ 

یمكن ربط الحامل مع حزام الخصر ویمكن ربط / فصل أداة القیاس عن 
الحامل من خالل لمسة واحدة

1. طالء خاص
”طبقة دائمة“ لمتانة أكثر بخمس مرات

”طبقة من السیلكا“ لسھول تدوین مالحظة

واقیة

4 مسامیر برشام

3. مریح
األرقام مطبوعة على الوجھین

خطاف مع مغناطیس
”الطبقة النھائیة غیر المعة“ لسھولة قراءة القیاسات

نموذج ممتاز

واقیة
الخطاف

وجھین

ماص
صدمة

طبقة طالء نھائیة 
بدون لمعة 

طبقة من السیلكاطبقة طالء دائمة 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات یدویة | 451

مقیاس شریطي

سكین نزع 

 رقم القطعة العرض الطول القیاس

B-57130 16 مم 3,5 م مم

 رقم القطعة العرض الطول القیاس

مم/ إنش

مم/ إنش

B-57211 25 مم/ 1 إنش 5,5 م/ 18 قدم 
B-57227 25 مم/ 1 إنش 7,5 م/ 25 قدم

 رقم القطعة العرض الطول القیاس

B-57168 25 م 10 م مم

جدید

جدید

Part No

رقم القطعة

D-58855 سكین نزع

رقم القطعة

B-65785 سكین عملیة قابلة للسحب

سكین عملیة قابلة للسحب

النصلة  ذات  العملیة  والسكین  للسحب  القابلة  العملیة  بالسكین  خاصة 
القابلة للطي بسرعة

 رقم القطعة العرض الطول القیاس

B-57174 25 م 7,5 م مم

ھذه السكین مناسبة من أجل المستخدمین الذین یقومون بتنفیذ األعمال بأنفسھم، ورشات 
اإلصالح، الدیكور الداخلي، وغیر ذلك. تحتوي ھذه السكین على 7 نصالت احتیاطیة 

داخل جسم السكین باإلضافة إلى النصلة المثبتة مسبقا (مجموع النصالت 8).

- تغیر النصلة بسرعة لالستبدال السریع والسھل
- تقبل كافة نصالت السكین العملیة من النوع المعیاري

- قطاعة آمنة مع نصلة غائرة

سكین عملیة مع نصلة قابلة للطي بسرعة

رقم القطعة

B-65501 سكین عملیة مع نصلة قابلة للطي بسرعة

رقم القطعة

B-65517 طقم نصالت سكین 10 قطع

نصالت سكین معیاریة
- تغیر النصلة بسرعة لالستبدال السریع والسھل

- تقبل كافة نصالت السكین العملیة من النوع المعیاري

نصلة قابلة للطي 
آمنة، مضغوطة

جدیدجدید

مقیاس شریطي مع حامل وحبل آمان 

نصالت معیاریة

طبقة من السیلكا

طبقة من السیلكا

طبقة من السیلكا

وجھینطبقة من السیلكا

وجھین

وجھین

وجھین

طبقة طالء نھائیة 
بدون لمعة 

طبقة طالء نھائیة 
بدون لمعة 

طبقة طالء نھائیة 
بدون لمعة 

طبقة طالء نھائیة 
بدون لمعة  ماص صدمة

ماص صدمة

ماص صدمة

ماص صدمة

1,3 متر

2,4 متر

2,2 متر

2,4 متر
4 مسامیر برشام 

+ واقیة

4 مسامیر برشام 
+ واقیة

4 مسامیر برشام 
واقیة الخطاف+ واقیة

واقیة الخطاف

واقیة الخطاف



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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مطرقة مع مخلب ووجھ مصقول 

،14x13 ،12x10 ،11x9
18x16 ،17x15 مم

مجموعة مؤلفة
من 5 قطع

جدید

B-65545

- نھایات مربعة ملتویة تؤدي إلى توزع القوة الدورانیة خالل 
  رأس الربط بالكامل من أجل تعلیق قوي

- سطح تالمس كبیر مع مثبت یقلل من التدویر، مناسب من أجل التركیبات 
  السداسیة من األلمنیوم والنحاس والنحاس األصفر على أنابیب الزیت 

رقم القطعة  القیاس

مجموعة مفاتیح صامولة مكونة من 5 قطع

،15x14 ،13x12 ،11x10 ،9x8
19x18 مم

مجموعة مؤلفة 
من 5 قطع

جدید

B-65551

- نھایات ملویة بزاویة 75 درجة مئویة تسمح لك بالعمل بالمساحات 
  الضیقة مع حیز مریح للید

- یحتوي رأس المفتاح على 12 نقطة اتصال من أجل قبضة قویة یعتمد علیھا 

رقم القطعة القیاس

مجموعة مفاتیح ربط بنھایات مربعة مزدوجة مؤلفة من 5 قطع

مخلب معاكس لحلقة المسمار

ھیكل قطعة واحدة من الفوالذ المشكل 
بالطرق لزیادة القوة والمتانة

قبضة مانعة لالھتزاز لتقلیل 
الشعور بالصدمة على الید

سطح مصقول

رقم القطعةالنوع

OzB-65779 20مطرقة مع مخلب ووجھ مصقول 

یسمح لك بنزع المسامیر التي تم دقھا بالخطاء 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

معدات یدویة | 453

B-65458
مجموعة مقابس 8/3 بوصة مكونة من 10 قطع: 8/3 بوصة (10 مم)، 16/7 بوصة (11 مم)، 32/15 بوصة (12 مم)، 2/1 بوصة (13 مم)، 16/9 بوصة (14 مم)، 

19/ 32 بوصة (15 مم)، 8/5 بوصة (16 مم)، 16/11 بوصة (17 مم)، 32/23 بوصة (18 مم)، 4/3 بوصة (19 مم)، مفتاح ربط قابل للتعدیل: 200 مم. 

طقم مقابس مفتوحة تركب داخل طرف مفتاح ربط قابل للتعدیل مكونة من 11 قطعة

جدید
 ET تعمل المقابس على براغي التثبیت ذات الرأس السداسي وذات الرأس المؤلف من 12 نقطة والرأس المربع والرأس

الرأس ذو األخادید والرأس السداسي المبروم بشكل جزئي

مقابس عامة في الواقع تالئم 
أدوات التثبیت التي تعتمد البوصة 

والمیلمتر كوحدة قیاس
مقیاس محفور باللیزر (الوصة / مم) 
للتعدیل السریع والسھل لیالئم قیاس 

أداة الربط 

تصمیم رأس الفك السداسي 
یقلل من االنزالق ویقبض 

على العزقة بإحكام

تتیح طریقة قوة اإلمساك بالمقبس المفتوح/ 
مفتاح الربط العمل على القضبان المحلزنة 

الطویلة

یوفر نموذج األسنان المائلة الموجودة 
على جانب رأس الفك في مفتاح الربط 

قوة إمساك إضافیة على األنبوب 

یمكن استخدامھ كمفتاح فتل

ماكیتامن النوع المعیاري

العلبة 

رقم القطعة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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جدید

رقم القطعة فكالقیاس (الطول)

مفتاح ربط قابل للتعدیل

- سعة الفك واسعة.
- یقلل تصمیم الفك السداسي الشكل من االنزالق ویمسك بالصامولة بإحكام.

0 - 29 مم

0 - 36 مم

0 - 38 مم

0 - 43 مم

6 إنش / 150 مم

8 إنش / 200 مم

10 إنش / 250 مم

12 إنش / 300 مم

B-65414

B-65420

B-65436

B-65442

،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8
17، 19 مم

مجموعة مؤلفة 
من 8 قطع

جدید

B-65523

- سرعة في الرفع + إدخال سھل لمفتاح الشق

رقم القطعة القیاسات

مجموعة مفاتیح ربط بسقاطة ذات طرفین مكونة من 8 قطع

تلعب النھایة 
الحلقیة دور 

السقاطة

،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8
17، 18 مم

جدید

B-65539

- توفر النھایة الحلقیة ملویة بزاویة 15 درجة فجوة مفصلیة
- تلعب النھایة الحلقیة دور السقاطة

رقم القطعة القیاسات

مجموعة مفاتیح حلقیة فكیة مكونة من 9 قطع

مجموعة مؤلفة 
من 9 قطع



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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35Ø مم10إنش / (250 مم)

جدید

B-65470

- یتمیز فك المفتاح بأسنان ذات أخادید إلحكام اإلمساك
- یولد ھذا المفتاح قوة إمساك مضاعفة على أدوات الربط المبرومة

رقم القطعة أقصى قیاس لفك المفتاح القیاس

مفتاح إقفال قابل للضبط 

،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2,5 ،2 ،1,5
10 مم

جدید

B-65894

- رأس مدبب من أجل األماكن الضیقة والتثبیت بزاویة 25 درجة مئویة 
  كحد أقصى

رقم القطعة القیاسات

مجموعة مفاتیح ربط سداسیة مكونة من 9 قطع

7 إنش (180 مم)

9,5 إنش (240 مم)

12 إنش (300 مم)

37Ø مم

49Ø مم

68Ø مم

جدید

B-65741

B-65757

B-65763

- 24 موضع للضبط الدقیق من أجل مالئمة مثالیة

رقم القطعة الطول الكلي

كماشات مضخة ماء ذات مفصل صندوق

زر ضبط من النوع الذي یعمل بالضغط

أقصى قیاس لفك الكماشة

10 إنش / (250 مم)

12 إنش / (300 مم)

51Ø مم

76Ø مم

جدید

B-65486

B-65492

- یسمح فكي الكماشة على شكل حرف ”V“ باإلضافة إلى تصمیمھا
  الخاص وتأثیر األسنان المقواة باإلمساك بقطعة العمل بإحكام

رقم القطعة الطول الكلي

كماشات مضخة ماء

أقصى قیاس لفك الكماشة

مجموعة مؤلفة 
من 9 قطع



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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جدید

مقصات لھا شكل طائرة 

متوفرة في 4 أنواع. 
- قاطع من جھة الیمین
- قاطع من جھة الیسار

- قاطع بشكل مستقیم
- ذو رأس عریض

نصالت مشكلة بالتطریق من الفوالذ الذي یحتوي على خلیط الكروم- المولیبدنیوم 
من أجل القساوة والمتانة 

مزودة بأداة ربط مركزیة من أجل قوة شد عالیة لعمر زمني أطول

مزالج آلي بدون نابض مصمم من أجل االستخدام بید واحدة یؤمن الراحة 
والمالئمة.

الفوالذ المدرفل على البارد 

الفوالذ الغیر قابل للصدأ 

رقم القطعةالسعة

18ga (1,22 مم)

23ga (0,61 مم)
B-65816

مقص لھ شكل طائرة - قاطع من جھة الیمین

جدید

طقم مقابس وسقاطات 4/1 بوصة مكونة من 34 قطعة

الفوالذ المدرفل على البارد 

الفوالذ الغیر قابل للصدأ 

رقم القطعةالسعة

18ga (1,22 مم)

23ga (0,61 مم)
B-65800

مقص لھ شكل طائرة - قاطع من جھة الیسار

الفوالذ المدرفل على البارد 

الفوالذ الغیر قابل للصدأ 

رقم القطعةالسعة

18ga (1,22 مم)

23ga (0,61 مم)
B-65791

مقص لھ شكل طائرة - قاطع مستقیم

الفوالذ المدرفل على البارد 

الفوالذ الغیر قابل للصدأ 

رقم القطعةالسعة

16ga (1,63 مم)

18ga (1,22 مم)
B-65822

مقص لھ شكل طائرة – ذو رأس عریض

النوع

B-65567

رقم القطعة
 T 84 سقاطة مربعة 4/1 بوصة

قضیب مربع انزالقي على شكل حرف (T) 4/1 بوصة

مجموعة مقابس مربعة 4/1 بوصة: 4، 4.5، 5، 5.5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 مم

مقابس عمیقة مربعة 4/1 بوصة: 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 مم

قضیب امتداد مربع 4/1 بوصة: 3 بوصة، 6 بوصة

لقم T40 ،T30 ،T27 ،T25 ،T20 ،T15 ،T10 ،T: T8× 25 مم 

جدید

مجموعة مقابس وسقاطات 4/1 بوصة مكونة من 23 قطعة

النوع

B-65589

رقم القطعة
سقاطة مربعة 84T 1م 2 بوصة

وصلة تحویل من تربیعة 2/1 بوصة إلى تربیعة 8/3 بوصة 

وصلة عامة مربعة 2/1 بوصة

مقابس مربعة 2/1 بوصة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20

21، 22، 23، 24، 27، 30، 32 مم 

قضیب امتداد مربع 2/1 بوصة: 5 بوصة، 10 بوصة

جدید

طقم مقابس مفتوحة مكونة من 21 قطعة

القیاس النوع

B-65604

رقم القطعة
مقبس مفتوح 

مقبس مفتوح 

وصلة مھایئة مقبس

قضیب تطویل مفتوح

مقبض بسقاطة

10 مم، 11 مم، 12مم، 13 مم، 14 مم، 15 مم، 16 مم، 17 مم، 18 

مم، 19 مم،

8/3 بوصة، 16/7 بوصة، 2/1 بوصة، 16/9 بوصة، 8/5 بوصة، 
16/11 بوصة، 4/3 بوصة

4/1 بوصة، 8/3 بوصة

75 مم

(مقبض مستقیم مفتوح) 



معدات تعمل بضغط الھواء
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الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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جدید

مقبض مفصلي مفتوح إلقفال الصامولة

النوع

B-65626

رقم القطعة

مقبض مفصلي مفتوح إلقفال الصامولة

جدید

قضیب تطویل مفتوح

النوع

B-65632

رقم القطعة

قضیب تطویل مفتوح

جدید

مقبض مفتوح مستقیم

النوع

B-65626

رقم القطعة

مقبض مفتوح مستقیم

جدید

طقم مقابس مفتوحة مكونة من 14 قطعة

القیاسالنوع

B-65595

رقم القطعة
مقبس مفتوح 

وصلة مھایئة للمقبس

قضیب تطویل مفتوح

مقبض بسقاطة

10 مم، 11 مم، 12 مم، 13 مم،

14 مم، 15 مم، 16 مم، 17 مم،

18 مم، 19 مم،

4/1 بوصة، 8/3 بوصة

75 مم

(مقبض مفتوح مستقیم)

جدید

مقبس مفتوح

القیاس 

B-65648
B-65654
B-65660
B-65676
B-65682
B-65698
B-65707
B-65713
B-65729
B-65735

10 مم
11 مم
12 مم
13 مم
14 مم
15 مم
16 مم
17 مم
18 مم
19 مم

رقم القطعة

جدید

وصلة مھایئة للمقبس

النوع

B-65844

رقم القطعة

وصلة مھایئة للمقبس

جدید

مقبض سقاطة (ذكر وأنثى) 

النوع

B-65866

رقم القطعة

مقبض سقاطة (ذكر وأنثى) 

جدید

وصلة مھایئة ذكر

النوع

B-65872

رقم القطعة

وصلة مھایئة ذكر

جدید

وصلة مھایئة أنثى تقفل بالفتل

النوع

B-65888

رقم القطعة

وصلة مھایئة أنثى تقفل بالفتل
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باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل

الجلخ

معدات الحدیقة
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جدید

مجموعة سقاطة (ذكر وأنثى) مكونة من 40 قطعة 

النوع

القیاس رقم القطعةالنوع
مفتاح على شكل حرف T بسقاطة صغیرة ومتوسطة

وصلة مھایئة بشكل صنبور صغیرة

وصلة مھائیة بشكل صنبور متوسطة

وصلة مھایئة قالب سداسیة متوسطة

مفك براغي

معیار اللولبة

قالب سداسي ذو سن خشنة

ذكر لولبة أسطوني ذو سن خشنة

ذكر لولبة مستدق ذو سن خشنة

قالب سداسي ذو سن ناعمة

ذكر لولبة أسطوني ذو سن ناعمة

قالب سداسي `ذو سن یتوافق مع سن اللولبة المعیاري البریطاني

ذكر لولبة ذو سن یتوافق مع سن اللولبة المعیاري البریطاني 

،0,90 x 0,80، 5 مم x 0,75، 5 مم x 0,70، 4 مم x 0,60، 4 مم x 0,50، 3 مم x 3 مم

1,75 x 1,50، 12 مم x 1,50، 11 مم x 1,25، 10 مم x 1,25، 9 مم x 1,00، 8 مم x 1,00، 7 مم x 6 مم

1,75 x 1,50، 12 مم x 1,50، 11 مم x 1,25، 10 مم x 1,25، 9 مم x 8مم

1,00 x 1,00 ،7 مم x 0,90، 6 مم x 0,80، 5 مم x 0,75، 5 مم x 0,70، 4 مم x 0,60، 4 مم x 0,50، 3 مم x 3 مم

1,50 x 1,25، 12 مم x 1,00، 10 مم x 9 مم

1,50 x 1,25، 12 مم x 1,00، 10 مم x 9 مم

28-8/1

28-8/1

B-65838

مجموعة مقابس ولقم براغي لولبیة مكونة من 21 قطعة مع مقبض بسقاطة 

3 قطع - لقم فیلیبس:
x PH3 ،PH2 ،PH1 25 مم

2 قطعة - اللقم المشقوقة: 
x SL0,8x5,5 25 مم
x SL1,2x6,5 25 مم

3 قطع - لقم توركس 
x T30 ،T25 ،T20 25 مم

2 قطعة - لقم توسیع ثقوب
x PZ2 ،PZ1 25 مم

2 قطعة - لقم سداسیة
x H6 ،H4 25 مم

وصلة 25 مم - 4/1 بوصة
Sand finished for hand

6pcs - Socket Wrench with 6point for hand
H13 ،H12 ،H10 ،H8 ،H6 ،H5

ا قطعة من حامل لقم مغناطیسي - 60 مم

Mini Ratchet Wrench - 100 مم

B-54081

رقم القطعة النوع / القیاس / عدد القطع

یمكن بسھولة التمییز بین لقم البراغي اللولبیة من خالل الطالء الملون 
على رأس اللقمة



یوفر تصمیم "غو ثرو" قوة ضاربة أكبر 
من نھایات الذروة التقلیدیة
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باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل
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بدون سلك
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جدیدجدید

مفك براغي بسقاطة 

رقم القطعة

D-58833

مع لقمة براغي 25 مم (PH2) قطعة واحدة. 
وظیفة مقبض السقاطة عملیة ویمكن تطبیقھا باتجاه دوران قارب الساعة إو بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

مناسبة من أجل صیانة السیارات والدیكور الداخلي وإصالح الغرفة وغیر ذلك.

مفك براغي بسقاطة 

حقیبة مفكات براغي بسقاطة مكونة من 11 قطعة مع مقبض بسقاطة

حقیبة

لقم مفك براغي قیاس 50 مم (7 قطع)
القیاس: لقم فیلیبس (4 قطع): لقمة فیلیبس 1 (1 قطعة)

لقم فیلیبس 2 (2 قطعة)
لقمة فیلیبس 3 (1 قطعة)

اللقم المشقوقة (3 قطع): 
قطعة واحدة مقاس 32/5 
قطعة واحدة مقاس 16/3 
قطعة واحدة مقاس 4/1 

لقمة مفك البراغي فیلیبس 2 قیاس 25 مم - قطعة واحدة

مقبض سریع – قطعة واحدة

ساق سداسیة مغناطیسیة سریع التغییر – قطعة واحدة
قضیب امتداد مغناطیسي 80 مم – قطعة واحدة

حقیبة بسحاب 

P-90180

رقم القطعة النوع / القیاس / عدد القطع

B-65903
B-65919
B-65931
B-65947
B-65953
B-65969
B-65975
B-65981
B-65997
B-66008
B-66014
B-66020
B-66036
B-66042
B-66058

#1X100   PH1
#2X100   PH2
#3X150   PH3
#1X80   PZ1

#2X100   PZ2
#3X150   PZ3

T10X100   T10
T15X100   T15
T20X100   T20
T25X100   T25
T30X100   T30

4X100   SL4,0
5,5X100   SL5,5
6,5X125   SL6,5
8X150  SL8

رقم القطعة القیاسالنوع

مفكات براغي – من النوع المعیاري
- مقبض مریح یؤمن الراحة األفضل للید.

- مادة مزدوجة مانعة لالنزالق ومقاومة للزیت.

B-66064
B-66070
B-66086
B-66092
B-66101
B-66117

#1X75    PH1
#2X100    PH2
#3X150   PH3
#1X75    PZ1

#2X100   PZ2
#3X150   PZ3

رقم القطعة القیاسالنوع

مفكات براغي- من نوع ”غو ثرو“ 
- مقبض بتصمیم یمكن من خاللھ تمییز نغمتین للقبضة

- مقبض مریح یؤمن الراحة األفضل للید
- مادة مزدوجة مانعة لالنزالق ومقاومة للزیت

 LED قلم بإضاءة
یتمیز ھذا القلم بأنھ صغیر وخفیف الوزن وسھل الحمل

ومن  السیارات  وصیانة  اإلصالح  غرف  في  االستخدام: 
قبل األشخاص غیر المھنیین، وغیر ذلك

 AA یتوافق مع بطاریات

D-58752یأتي ھذا القلم بدون بطاریات

رقم القطعة

تجعل عالمة القیاس والنوع الواضحة على المقبض من السھل 
علیك التعرف على المفك بسرعة وسھولة 



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

مناشیر

صنفرة / صقل
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قطع (الخرسانة / البنایات / 
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مفك صدم 

1- قم بإمساك القبضة بإحكام، أثناء تطبیق 
القوة في اتجاه التثبیت.

2- تطبیق صدم قوي باستخدام المطرقة.

یعتبر مفك الصدم من ماكیتا أداة مفیدة جدا والتي یمكن استخدامھا كمفك 
عادي و كمفك صدم عند العمل على مسمار مفصول.

یمكن لھذا المفك الیدوي نزع المسامیر اللولبیة المحطمة أو المفصولة والتي ال یمكن حلھا 
بالمعدات الكھربائیة. یولد تطبیق الصدم على المفك عزم دوران باتجاه الدوران وبالتالي، 

یمكن إزالة البراغي المفصولة.

*یعمل تطبیق الصدم على المقبض إلى تولید عزم دوران بزاویة 12 درجة مئویة باتجاه 
الفك ویعمل على حل حتى المسامیر التالفة الرأس.

كیفیة إزالة المسمار

إزالة المسمار التالف الرأس‼ 

12 درجة

الفرق بین المفك العادي ومفك الصدم الجدید

نزع المسمار المحطم / نزع المسمار اللولبي
التالف الرأس

مفك صدم من ماكیتا

مفك براغي عادي

العنصر

L
L

L

رقم القطعة الطول القیاس 
B-42438 PH2125 مم

الرجاء االنتباه: تم تصمیم مفك الصدم الخاص بماكیتا من أجل المسامیر الملولبة فقط. وھو غیر مناسب لالستخدام مع المسامیر الملولبة الموجودة في األجزاء الناعمة مثل مسمار 
الخشب اللولبي أو المسمار البارز. حیث أن الجزء الطري یمكن أن یمتص الصدمة أو ینكسر، بعد تطبیق الصدم ، كما ال یمكن استخدامھ لمسامیر اآللة اللولبیة التي تربط األجزاء 

الناعمة مثل األلمنیوم والنحاس أو األلواح الرفیعة.



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك
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ثالث أنواع مختلفة من اللقم في ثالث قیاسات مختلفة
مجموعة لقم ثقب مكونة من 9 قطع (متنوعة) 

القیاس 
(مم)

قطعة في 
كل علبة

3
3

3

5
6

8

D-16405

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة مع طبقة من نترید التیتانیوم - خاصة بالمعدن (3 قطع) 

لقم ثقب من فوالذ 
قطع عالي السرعة 
مع طبقة من نترید 
التیتانیوم، لقم ثقب 
برأس من الكربید، 

لقم ثقب خشب

لقم ثقب برأس من الكربید - خاصة بالبناء (3 قطع) 
لقم ثقب خشب- خاصة بالخشب (3 قطع) 

رقم القطعة الجدیدة 
(مع اسم بلد المنشأ) 

ثالث أنواع مختلفة من اللقم في خمسة قیاسات 
مجموعة لقم ثقب المعدن ضمن صندوق مكونة من 18 قطعة

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة، السلسة G - خاصة بالمعدن
لقم ثقب للبناء - خاصة بالبلوك

لقمة ثقب الخشب برأس مسمار- خاصة بالخشب

كل االستخدامات في مجموعة واحدة: لقم ثقب تجریبي 
وتوسیع ثقوب خاصة بتطبیقات األعمال الخشبیة

رقم القطعة القیاس 
(مم)

قطعة في 
كل علبة  النوع

تستخدم مع قابض لقم بثالثة فكوك وقابض لقم 
ماكلوك واألدوات برأس فك سداسي 4/1 بوصة

6

1

1
1

1
1

8

12

-

10

لقم توسیع ثقوب 
للتبدیل السریع

مفتاح ربط سداسي

P-51954

رقم القطعة الجدیدة 
(مع بلد المنشأ) 

D-40216

مجموعة لقم لألغراض العامة مكونة 
من 17 قطعة

3، 4، 5، 6 مم

4، 5، 6 8 مم

لقم ثقب فوالذ قطع عالي 
 R - السرعة من السلسلة

لقم ثقب للبناء

حامل لقم مغناطیسي

حقیبة بالستیكیة

 Ph1, Ph2 :فیلیبس

S0.8, S1.2 :لقم مشقوقة

Pz2, Pz3 :بوزي

T20, T25 :توركس

لقم فك براغي 
لولبیة طویلة

25 مم 

قطعة في النوع / القیاس 
كل علبة

رقم القطعة

القیاس 
(مم)

قطعة في 
كل علبة النوع

مجموعة لقم ثقب ولقم مفك براغي مكونة من 26 قطعة 

46، 5، 6، 8، 10، 12 مم

7

6

2

2

2

1

3، 4، 5، 6، 8، 10، 12 مم

لقم مشقوقة: 4,5 & 6 مم

60 مم

3، 4، 5، 6، 8، 10 مم

Ph1 + Ph2 :فیلیبس

P-90196

لقم للبناء، سطح اللقمة 
مضروب بالرمل

لقم ثقب من فوالذ القطع عالي 
السرعة، مصقولة ومطروقة

لقم ثقب للخشب برأس مسمار

لقم مفك خاصة بالبراغي 
الطویلة 25 مم 

Pz1 + Pz2 :بوزي

حامل لقمة مغناطیسي

كیس لف من النایلون مع قفل فیلكرو

مجموعة لقم لتوسیع الثقوب سریعة التبدیل

القیاس 
(مم)

قطعة في 
كل علبة

D-46399
فوالذ قطع عالي 

السرعة، السلسلة- 
G، البناء، لقمة 

ثقب الخشب

رقم القطعة الجدیدة 
(مع اسم بلد المنشأ) 

 ،4 ،3
 ،6 ،5
10 ،8

 Each
1pc
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مجموعة لقم مكونة من 10 قطع
لقم ثقب معروفة تشكل مجموعة مناسبة مغلفة في 

عبوة واحدة.

النوع / القیاس

لقمة فیلیبس (4 قطع): فیلیبس 2 (2 قطعة)
لقمة بوزي (4 قطع): بوزي1 (1 قطعة)، بوزي2 (2 قطعة)، بوزي 3 (3 قطع)
لقمة توركس (2 قطعة): توركس 15 (1 قطعة)، توركس 25 (1 قطعة)

لقمة مسطحة (1 قطعة): 0,6 × 4,5 
لقمة مسطحة (1 قطعة): 1,2× 6,5 

حامل (قطعة واحدة)
حقیبة من البالستیك

رقم القطعة

P-16782النوع / القیاس

تستخدم مع قابض لقمة بثالث فكوك أو قابض لقمة ماكلوك

مجموعة لقمة ماكلوك مكونة من 49 قطعة 
وأربعة مفكات بأشكال مختلفة

مجموعة لقم ذات عمر طویل مكونة من 28 قطعة

رقم القطعةالنوع / القیاس / القطع

لقم مفك براغي بطول 40 × 25 مم 
PH0x2pcs, PH1x2pcs, PH2x4pcs, PH3x2pcs :10 × القیاس: لقم فیلبس

       x10 لقم بوزي: بوزي0×2 قطعة، بوزي1×2 قطعة، بوزي2×4 قطعة، بوزي3×2 قطعة
       x8 لقم مشقوقة: 3×2 قطعة، 4×2 قطعة، 5×2 قطعة، 6×2 قطعة

 T25 ،T20 ،T15 ،T10 :لقم توركس x4       
       x8 مفكات سداسیة: 3×2 قطعة، 4×2 قطعة، 5×2 قطعة، 6×2 قطعة

مفكات صوامیل (5 قطع)
القیاس: 10/8/7/6 مم و 16/5 بوصة

قابض لقم تبدیل سریع من ماكلوك (1 قطعة)

مفك رباعي رقم 8 (1 قطعة) مع لقمة بوزي 25 مم (2 قطعة)

حقیبة من البالستیك

1 قطعة من ماسورة مفك رباعي (1 قطعة) 

من مفك رباعي صناعي (1 قطعة)

P-52043

P-51960

لقم قیاس 13×25 مم 
القیاس: لقم فیلیبس (3 قطع): فیلیبس1 (1 قطعة)،
فیلیبس2 (1 قطعة)، فیلیبس3 (1 قطعة)
لقم بوزي (4 قطع): بوزي1(1 قطعة)،
بوزي2 (2 قطعة)، بوزي3 (1 قطعة)

لقم مشقوقة: 6/5/4/3 مم (4 قطع)
لقمة سداسیة:6/4 مم (2 قطعة)

قابض لقمة صغیر (1 قطعة)

رقم القطعة النوع / القیاس

P-51976

لقم بطول 28×50 مم مع طبقة من التیتانیوم 
القیاس: لقم بوزي (10 قطع): بوزي 0 (2 قطعة)،

بوزي1 (3 قطع)، بوزي 2 (3 قطع)، بوزي 3 (2 قطعة)
لقم مشقوقة (4 قطع): 6/5/4/3 مم 
لقم سداسیة (4 قطع): 6/5/4/3 مم

لقم توركس (7 قطع): 40/30/25/20/15/10/8 
لقم فیلیبس (3 قطع): فیلیبس1 (1 قطعة)، فیلیبس2 (1 قطعة)،

فیلیبس3 (1 قطعة)
حقیبة بالستیكیة

P-51421 قابض لقمة ماكلوك للتبدیل السریع 
(1 قطعة)

قابض لقمة ماكلوك

مجموعة قابض لقمة صغیر مكون 
من 14 قطعة

النوع / القیاس

تستخدم على أدوات الفك 4/1 بوصة وقوابض اللقم ذات الثالث فكوك

رقم القطعة

من حامل رأس مفك قصیر 80 مم (1 قطعة)

لقم 25 مم (3 قطع) 
القیاس: رأس فك بوزي (2 قطعة): بوزي1،

بوزي2 

حامل رأس مفك قصیر

النوع / القیاس

یقوم بحمل وتوجیھ المفك باالتجاه الصحیح بدون اھتزاز رأس 
المفك أو انفصالھ عن اللقمة 

رقم القطعة

P-46268

لقمة مشقوقة: 6-8 (1 قطعة) 

رقم القطعة



معدات تعمل بضغط الھواء

تنظیف

مسدس حراري / أدوات تعمل 
باللیزر / مولدات

تحدید مسارات / تسویة

صنفرة / صقل

مناشیر

الجلخ

معدات الحدیقة

معدات یدویة / أطقم عدة 
متعددة األغراض

أداة متعددة المھام

قطع (الخرسانة / البنایات / 
المعادن)

ثقب الخرسانة / تھدیم

التثقیب / التثقیب باالرتطام

التثبیت / اإلحكام

بدون سلك

أطقم عدة متعددة األغراض | 463

مجموعة مفك رباعي مكونة من 12 قطعة مع كیس 

رقم القطعةالنوع / القیاس

1 قطعة ماسورة مفك رباعي 

ھیكل مفك رباعي - قطعة واحدة، مع لقمة دلیل رقم 
8 ولقمة بوزي2 

لقمة حفر دلیلي رقم (6) - 1قطعة، مجموعة لقم توسیع ثقوب

لقمة حفر دلیلي رقم (10) - 1قطعة، مجموعة لقم توسیع ثقوب

لقمة حفر دلیلي رقم (12) - 1قطعة، مجموعة لقم توسیع ثقوب

لقم حفر دلیلیة بدیلة - 6 قطع 

مفك تبدیل سریع ومجموعة لقم ثقب مع لقم توسیع 
ثقوب

P-46327

رقم القطعةالنوع / القیاس

P-46311

رقم القطعةالنوع / القیاس

P-51867

مجموعة فك وثقب ماكلوك مكونة من 17 قطعة 

مفكات صامولة (4 قطع )
القیاس: 5/16 بوصة، 6 مم، 7 مم، 8 مم

لقمة بطول 50 مم (7 قطع) 
القیاس: فیلیبس -2 قطعة: فیلیبس1، فیلیبس2

لقم بوزي (5 قطع): بوزي2 (3 قطع)، بوزي3 

قابض لقمة سریعة التغییر ماكلوك (-1 قطعة) 

حقیبة بالستیكیة 

لقمة ثقب بناء بساق سداسیة (5 قطع)
القیاس: 5,5 /6/6,5/7/8 مم 

مجموعة مفك / مثقب سریع التغییر مكونة 
من 20 قطعة

وصلة مھایئة سریعة التغییر 4/1 بوصة (1 قطعة)

ساق سداسیة من فوالذ قطع عالي السرعة 4/1 بوصة. 
لقم ثقب (مع طبقة من التیتانیوم)،

القیاس: 1,5، 2، 2,5، 3,2، 5، 6,5 مم (6 قطع )

مفك / محدد قصیر(1 قطعة)، مع لقمة بوزي2. 

لقم مفك براغي 25 مم(6 قطع)
القیاس: لقم فیلیبس (3- قطع): فیلیبس1، فیلیبس3

لقمة بوزي(3 قطع): بوزي3/2/1 

مقابس فك 4/1 بوصة (5 قطع)
القیاس: 16/5 بوصة، 6، 7، 8، 10 مم 

علبة حقن مشروع / مع غطاء شفاف (1 قطعة )

رقم القطعةالنوع / القیاس

P-46523

مجموعة لقمة ثقب و دلیل ومفك مكونة 
من 29 قطعة 

لقمة 25 مم(8 قطع) مع حامل بالستیك
القیاس: لقم بوزي (4 قطع): بوزي0، بوزي1، بوزي2، بوزي3
لقم فیلیبس (4 قطع): فیلیبس0، فیلیبس1، فیلیبس2، فیلیبس3

لقم مشقوقة (4 قطع): 4،5،6،7 مم 
لقم توركس (2 قطعة): توركس10، توركس15

S1، S2 :(2 قطعة) لقمة مربعة

وصلة مھایئة سریعة التغییر (1 قطعة)

مفك / محدد قصیر(1 قطعة)

ماسورة مفك رباعي (1 قطعة) 

ھیكل مفك رباعي (1 قطعة)

جسم موجھ حفر مركزي (1 قطعة) 

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة (مغطاة بطبقة 
تیتانیوم) مع ساق سداسیة (8 قطع) 

القیاس: 2,5، 3,2، 3,5، 4، 4,5، 5، 5,5، 6 مم 

حقیبة لف 
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حقیبة قماش من إكسسوارات ماكلوك 
مكونة من 32 قطعة مع حزام مشبك

لالستخدام مع قابض ماكلوك أو قابض بثالثة فكوك 

رقم القطعةالنوع / القیاس

P-52021

مفكات صوامیل (6 قطع) 
القیاس: 16/5 بوصة و13/11/10/8/7 مم 

لقم بطول 25 مم (16 قطعة)، مع حوامل بالستیكیة (2 قطعة)
القیاس: لقم سداسیة (4 قطع): 6/5/4/3 مم 

لقم مشقوقة (4 قطع): 7/6/5/4/ مم 
لقم توركس (4 قطع): توركس25/20/15/10 

لقم بوزي (4 قطع): بوزي 3/2/2/1

لقمة ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة مع ساق سداسیة (4 قطع) 
القیاس: 6/5,5/5/4 مم 

لقم ثقب للبناء مع ساق سداسیة (4 قطع) 
القیاس: 8/7/5,5/4 مم 

دلیل مفك ثخین (1 قطعة) 

قابض لقم ماكلوك سریعة التبدیل (1 قطعة) 

حقیبة قماش

لقم ثقب ومسامیر لولبیة عدیمة الرأس

P-50289

P-50295

P-50304

رقم القطعةالنوع / القیاس

لقم استبدال للثقب التجریبي (5 قطع) القیاس: 6 (32/3 بوصة)
مسامیر استبدال بدون رأس (2 قطعة) 

لقم استبدال للثقب التجریبي (5 قطع) القیاس: 8 (64/7 بوصة)
مسامیر استبدال بدون رأس (2 قطعة)

لقم استبدال للثقب التجریبي (5 قطع) القیاس: 10 (8/1 بوصة)
مسامیر استبدال بدون رأس (2 قطعة)

أفضل جودة على اإلطالق ”مجموعة ماكیس“

تحتوي مجموعة ماكیس علي عناصر عالیة الجودة من لقم، مسامیر لولیبة، لقم ثقب، 
معدات یدویة، وما إلي ذلك.
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مجموعة إكسسوارات ماكیس مكونة 
من 34 قطعة 

مجموعة إكسسوارات ماكسیس مكونة من 
71 قطعة 

النوع / القیاس

لقم ثقب معدن من فوالذ قطع عالي السرعة 
السلسلة R (7 قطع) 

القیاس: (2، 2,5، 3، 3,5، 4، 4,5، 5) مم
لقم ثقب للبناء (5 قطع)

القیاس: (4، 5، 6، 7) مم 
لقم ثقب خشب (5 قطع) 

القیاس: (4، 5، 6، 7) مم
لقم فیلیبس (3 قطع) 

القیاس: فیلیبس1 (1 قطعة)، فیلیبس2 (1 قطعة)، 
فیلیبس3 (1 قطعة) 

 ,3pcs Pozi Bits
1pc-1pc, PZ3-1pc, PZ2-Size: PZ1

لقم مشقوقة (3 قطع)
القیاس: 1 (1 قطعة)، 1,2 (1 قطعة)، 1,6 

(1 قطعة)
لقم توركس (3 قطع) 

القیاس: توركس20 (1 قطعة)، توركس25
(1 قطعة)، توركس30 (1 قطعة) 

مفتاح مقبس (3 قطع)
القیاس: (7، 8، 10) مم 

حامل لقمة مغناطیسي (1 قطعة) 
لقم توسیع ثقوب (1 قطعة) 

حقیبة حمل

رقم القطعةالنوع / القیاس

3369-D

D-36996

رقم القطعة 
الجدیدة (مع اسم 

بلد المنشأ) 

رقم القطعة 
الجدیدة (مع اسم 

بلد المنشأ) 

D-37144 D-33691

لقم ثقب معدن من فوالذ قطع عالي السرعة (12 قطع) 
(مغطاة بطبقة من التیتانیوم) 

القیاس: (1,5، 2، 2,5، 3، 3,5، 4، 4,5، 5، 
5,5، 6، 6,5، 7) مم 
لقم ثقب للبناء (5 قطع)

القیاس: (3، 4، 5، 6، 8) مم 
لقم ثقب خشب (5 قطع) 

القیاس: (4، 5، 6، 8، 10) مم
لقم مستویة (3 قطع) 

القیاس: (8، 15، 20) مم
لقم فیلیبس (9 قطع) (25 مم)

القیاس: فیلیبس1 (3 قطع)، فیلیبس2 (3 قطع)، فیلیبس3 (3 قطع) 
لقم بوزي (9 قطع) (50 مم) 

القیاسك بوزي1 (3 قطع)، بوزي2 (3 قطع)، بوزي3 (3 قطع) 
لقم مشقوقة (6 قطع)

القیاس: 1 (1 قطعة)، 1,2 (3 قطع)، 1,6 (2 قطعة)
مفتاح برغي من نوع ألن (4 قطع)

H6 ،H5 ،H4 ،H3 :القیاس
لقم توركس (6 قطع) 

القیاس: توركس20 (2 قطعة)، توركس25 (2 قطعة)، 
توركس30 (1 قطعة)، توركس40 (1 قطعة) 

مفتاح مقبس (4 قطع)
القیاس: (8، 10، 12، 13) مم 
حامل لقمة مغناطیسي (1 قطعة) 

لقم توسیع ثقوب (1 قطعة) 
مقیاس قطر شفاف (1)

حامل لقمة یعمل بلمسة واحدة (1)
سكین سجاد (1)

خرامة مركزیة (1)
مفك براغي (أداة یدویة) (1) القیاس: 4/1 بوصة

مقیاس شریطي – 3 متر (1) 

حقیبة حمل
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لقم ثقب معدن من فوالذ قطع عالي السرعة (14 قطع) 
(مغطاة بطبقة من التیتانیوم) 

القیاس: (1,5، 2، 2,5، 3، 3,5، 4، 4,5، 5، 5,5، 6، 
6,5، 7، 8، 10) مم 
لقم ثقب للبناء (5 قطع)

القیاس: (3، 4، 5، 6، 8) مم 
لقم ثقب خشب (5 قطع) 

القیاس: (3، 4، 5، 6، 7، 8، 10) مم
لقم مستویة (3 قطع) 

القیاس: (8، 15، 20) مم
لقم فیلیبس (10 قطع) 

القیاس: فیلیبس1 (2 قطعة)، فیلیبس2 (3 قطع)، فیلیبس3 
(3 قطع)، فیلیبس4 (2 قطعة)

لقم فیلیبس طویلة (3 قطع) 
القیاس: فیلیبس2 (1 قطعة)، فیلیبس3 (1 قطعة)، فیلیبس4 (1 قطعة)

لقم بوزي (10 قطع) 
القیاس: بوزي1 (2 قطعة)، بوزي2 (3 قطع)، بوزي3 

(3 قطع)، بوزي4 (2 قطعة) 
لقم بوزي طویلة (3 قطع)

بوزي2 (1 قطعة)، بوزي3 (1 قطعة)، بوزي4 (1 قطعة) 
لقم مشقوقة (6 قطع)

القیاس: 1 (2 قطعة)، 1,2 (3 قطع)، 1,6 (1 قطعة) 
لقم مشقوقة طویلة (4 قطع)

القیاس: 1 (1 قطعة)، 1,2 (2 قطعة)، 1,6 (1 قطعة) 
مفتاح برغي سداسي (4 قطع)
H6 ،H5 ،H4 ،H3 :القیاس

مفتاح برغي سداسي طویل (4 قطع)
H6 ،H5 ،H4 ،H3 :القیاس

لقم توركس (9 قطع) 
القیاس: توركس20 (3 قطع)، توركس25 (2 قطعة)، 

توركس30 (2 قطعة)، توركس40 (2 قطعة) 
لقم توركس طویلة (6 قطع) 

القیاس: توركس20 (1 قطعة)، توركس25 (1 قطعة)، 
توركس30 (2 قطعة)، توركس40 (2 قطعة) 

مفتاح مقبس (4 قطع)
القیاس: (8، 10، 12، 13) مم 
حامل لقمة مغناطیسي (1 قطعة) 

لقمة توسیع ثقوب 
أداة تسویة

حامل قابض لقمة عكسي
سكین (قطعة واحدة)

مفك براغي (1 قطعة) 
مقیاس شریطي 3 متر (1 قطعة) 

مقیاس عمق (4 قطعة) 
القیاس: (8، 10، 12، 13) مم 

مفتاح سداسي خاص بمقیاس العمق (1 قطعة) 
حقیبة حمل 

مجموعة إكسسوارات ماكسیس مكونة 
من 104 قطعة 

النوع / القیاس

D-37150

مجموعة عرض األدوات الیدویة واللقم 
مكونة من 103 قطعة (5 مجموعات) 

رقم القطعةالنوع / القیاس

منشار ثاقب (14 قطعة) (32، 38، 45، 54 مم) 
منشار ثقب أربور (1 قطعة) 

أداة تحدید عمق الثقب (3، 5، 8، 10 مم) (4 قطع)
مفتاح ربط سداسي (1 قطعة) 

أداة قیاس 3 متر (1 قطعة) 
زردیة طویلة الفكین (1 قطعة) 

زردیة تركیب (1 قطعة) 
مفتاح ربط قابل للضبط (1 قطعة) 

لقمة مستویة (3 قطع) (32/22/16 مم 9
مطرقة بكماشة (1 قطعة) 

أداة تسویة (1 قطعة) 
مقیاس للقطر 1- 10 مم (1 قطعة) 

لقم ثقب معدن من فوالذ قطع عالي السرعة السلسلة R (18 قطعة) 
القیاس: (1، 1,5،2 (2 قطعة)، 2,5، 3 (2 قطعة)، 3,5، 

4 (2 قطعة)، 4,5، 5,5، 6، 6,5، 7، 8، 10) مم 
لقم ثقب للبناء (7 قطع) (8/7/6/5,5/5/4/3 مم)

لقم ثقب خشب (7 قطع) (3، 4، 5، 6، 7، 8، 10) مم
لقم مفك براغي (40 قطعة) 25 مم 

فیلیبس0 (2 قطعة)، فیلیبس1 (2 قطعة)، فیلیبس2 (3 
قطع)، فیلیبس3 (3 قطع)

بوزي0 (2 قطعة)، بوزي1 (2 قطعة)، بوزي2 (3 قطع)، 
بوزي3 (3 قطع)

S4 (2 قطعة)، S6 (2 قطعة)، S7 (2 قطعة) 
 H6 ،H5 ،H4 ،H3

توركس10 (2 قطعة)، توركس15(2 قطعة)، توركس20 
(2 قطعة)، توركس25 (2 قطعة)، توركس30، توركس40 
مفتاح مقبس (8 قطع) (5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 مم) 

وصلة تحویل مقبس (1 قطعة) خاصة بمفك براغي 25 مم 
لقم توسیع ثقوب (1 قطعة) 

حامل لقمة مغناطیسي (1 قطعة)

D-42341-5

حزمة من 5 مجموعات

تأتي في حزمة مؤلفة من 5 مجموعات 

رقم القطعة 
الجدیدة (مع اسم 

بلد المنشأ) 
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مجموعة إكسسوارات ماكلوك سریعة 
التغییر مكونة من 64 قطعة

رقم القطعةالنوع / القیاس

قابض لقمة للتغییر السریع ماكلوك (1 قطعة) 

لقم ثقب من فوالذ القطع عالي السرعة ذات ساق سداسیة مع طبقة 
من التیتانیوم (7 قطع) 

القیاس: 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10 مم 

لقم مستویة بساق سداسیة (5 قطع) 
القیاس: 16، 18، 22، 25، 32 مم 

لقم مفك براغي 25 مم (طول) (16 قطعة) 
القیاس: لقم بوزي (4 قطع): بوزي0، بوزي1، بوزي2، بوزي3

لقم فیلیبس (4 قطع): فیلیبس0، فیلیبس1، فیلیبس2، فیلیبس3
لقم مشقوقة (4 قطع): 3، 4، 5، 6 مم 
لقم سداسیة (4 قطع): 3، 4، 5، 6 مم

مفكات صامولة (10 قطع) 
القیاس: 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 مم و 16/5 بوصة 

مصدات لقمة (2 قطعة) 

لقمة توسیع ثقب (1 قطعة)

لقمة ثقب خشب ذات رأس ثالثي بساق سداسیة (7 قطع) 
القیاس: 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10 مم 

لقم ثقب للبناء بساق سداسیة (7 قطع) 
القیاس: 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10 مم

مقیاس عمق (4 قطع) 
القیاس: 6، 8، 10، 12 مم

مفتاح آلن (1 قطعة) 
القیاس: 2,5 مم 

وصلة تحویل لقمة 50 مم (1 قطعة) 
القیاس: 4/1 بوصة × 4/1 بوصة 

دلیل لقم البرغي 80 مم (طول) (1 قطعة) 

خرامة مركزیة (1)

حقیبة مشكلة بالنفخ

طقم عدة تثبیت خاصة بالفني مكونة 
من 78 قطعة

رقم القطعةالنوع / القیاس

P-46492

دلیل مغناطیسي واضح للبراغي 120 مم (1 قطعة) 

محددات للبراغي (2 قطعة) 

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة (7 قطع) مع ساق سداسیة
القیاس: 1,5، 3,5، 4، 4,5، 5، 5,5، 6 مم 

لقم ثقب للبناء مع ساق سداسیة (5 قطع)
القیاس: 5، 6، 7، 8، 10 مم 

لقم مستویة مع ساق سداسیة (5 قطع) 
القیاس: 16، 18، 22، 25، 32 مم 

مقبس دي آر 6 بي تي 4/1 بوصة مع حامل بالستیكي (8 قطعة) 
القیاس: 32/7، 4/1، 16/5، 8/3، 16/7، 32/11، 2/1، 16/9 بوصة 

مقبس دي آر 6 بي تي 4/1 بوصة مع حامل بالستیكي (8 قطعة) 
القیاس: 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مم 

لقم 25 مم (20 قطعة) مع حامل بالستیك 
القیاس: لقم بوزي (5 قطع): بوزي0، بوزي1، بوزي2، بوزي3

لقم مشقوقة (3 قطع): 3 مم، 4 مم، 5 مم 
لقم فیلیبس (2 قطعة): فیلیبس1، فیلیبس2

لقم سداسیة (5 قطع): 3، 4، 5، 5,5، 6 مم 
لقم توركس (4 قطع) توركس10، توركس20، توركس

25، توركس27 
وصلة تحویل لقمة (1 قطعة) 

وصل عامة دي آر 4/1 بوصة (1 قطعة) 

مقبض بسقاطة دي آر 4/1 بوصة (1 قطعة) 

لقم 50 مم (10 قطع) 
القیاس: بوزي (5قطع): بوزي1، بوزي2، بوزي2، بوزي3، بوزي3 

لقمة مشقوقة (2 قطعة): 4، 5 مم 
لقم فیلیبس (3 قطع) فیلیبس1، فیلیبس2، فیلیبس3

وصلة تحویل لقمة 50 مم (طول) 4/1 بوصة × 4/1 بوصة 
(1 قطعة) 

مفك لقمة قصیر مع رأس مغناطیس (1 قطعة)

حامل لقمة مغناطیسي 60 مم (1 قطعة) 

منشار ثقب (4 قطع)  
القیاس: 16، 18، 20، 25 مم 

وصلة تحویل أربور (1 قطعة) 

قضیب امتداد مرن 4/1 بوصة دي آر 6 بوصة (1 قطعة) 

حقیبة مشكلة بالنفخ مرصعة بمحددات للقطع (1 قطعة) 

حقیبة مشكلة بالنفخ

P-52087



معدات تعمل بضغط الھواء
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طقم عدة الفني مكونة من 79 قطعة

رقم القطعةالنوع / القیاس

دلیل لقم البرغي مضغوط 120 مم (طول) (1 قطعة) 

محددات للبراغي (2 قطعة) 

لقم ثقب من فوالذ القطع عالي السرعة ذات ساق سداسیة مع
طبقة من التیتانیوم (7 قطع) 

القیاس: 6/5,5/5/4,5/4/3,5/1,5 مم 

لقم ثقب للبناء بساق سداسیة (5 قطع) 
القیاس: 10/8/7/6/5,5 مم 

لقم مستویة مع ساق سداسیة (5 قطع) 
القیاس: 16، 18، 22، 25، 32 مم 

مقبس دي آر . 6 بي تي 4/1 بوصة مع حامل بالستیكي (8 قطعة) 
القیاس: 32/7، 4/1، 16/5، 8/3، 16/7، 32/11، 2/1، 16/9 بوصة 

مقبس دي آر . 6 بي تي 4/1 بوصة مع حامل بالستیكي (8 قطعة) 
القیاس: 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مم 

وصلة تحویل لقمة (1 قطعة) 

وصل عامة دي آر 4/1 بوصة (1 قطعة) 

مقبض بسقاطة دي آر 4/1 بوصة (1 قطعة) 

لقم مفك براغي 25 مم (طول) (19 قطعة) 
القیاس: لقم بوزي (5 قطع): بوزي0، بوزي1، بوزي2، بوزي3

لقم سداسیة (5 قطع): 3، 4، 5، 5,5، 6 مم
لقم فیلیبس (2 قطع): فیلیبس1، فیلیبس2

لقم مشقوقة (3 قطع): 3 مم، 4 مم، 5 مم 
لقم توركس (4 قطع): توركس27/25/20/10 

لقم مفك براغي 100 مم (طول) (10 قطعة) 
القیاس: لقم بوزي (5 قطع): بوزي1، بوزي2، بوزي2، بوزي3، بوزي3

لقم فیلیبس (2 قطع): فیلیبس1، فیلیبس2
لقم مشقوقة (3 قطع): 5/4/3 مم 

وصلة تحویل لقمة 50 مم (1 قطعة) 4/1 بوصة × 4/1 بوصة 

مفك لقمة قصیر (1 قطعة) 

حامل لقمة مغناطیسي 60 مم (1 قطعة) 

منشار ثقب (4 قطع) (خاص بقطع المعدن)
القیاس: 25/20/18/16 مم 

أربور (1 قطعة)

أداة ضبط ملولبة من الطرفین (1 قطعة) 

قضیب إدارة مرن 230 مم (1 قطعة)

قابض لقمة تغییر سریع ماكلوك (1 قطعة) 

حقیبة من النایلون 

رقم القطعةالنوع / القیاس

مجموعة إكسسوارات لألغراض العامة 
ماكلوك مكونة من 85 قطعة 

قابض لقمة تغییر سریع ماكلوك (1 قطعة) 

لقم مفك براغي 25 مم (46 قطعة) 

مقیاس عمق (4 قطع)،القیاس: 6، 8، 10، 12 مم 

مفتاح آلن (1 قطعة)، القیاس: 2,5 مم 

مفكات صامولة (9 قطع) 
القیاس: 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 مم و5/16 بوصة 

لقمة مستویة (4 قطع)
القیاس: 16، 22، 25، 32 مم 

أداة توسیع ثقوب (1 قطعة) 

لقمة ثقب من فوال قطع عالي السرعة (9 قطع)، مع طبقة من التیتانیوم 
القیاس: 1,5، 2، 3، 3,5، 4، 4,5، 5، 6، 6,5 مم 

أداة إیقاف اللقمة (1 قطعة)

وصلة تحویل لقمة 50 مم (الطول) (1 قطعة) 
القیاس: القیاس: 1/4 بوصة × 1/4 بوصة 

دلیل لقم البرغي شفاف 180 مم (طول) (1 قطعة) 

لقم ثقب للبناء (150 مم) (7 قطع) 
القیاس: 4,5، 5، 5,5، 6، 6,5، 7، 8 مم 

حقیبة مشكلة بالنفخ

P-52071

P-52065

مع حوامل بالستیك (8 قطع) 
القیاس: لقم بوزي (14 قطع): بوزي0 03 قطع)، بوزي1(3 قطع)،

بوزي2 05 قطع)، بوزي3 (3 قطع)
لقم مشقوقة (8 قطع): 4 مم (2 قطعة)، 5 (2 قطعة)، 6

(2 قطعة)، 7 (2 قطعة) 
لقم سداسیة (8 قطع): 3 مم (2 قطعة)، 4 02 قطعة)، 5

(2 قطعة)، 6 (2 قطعة)
لقم فیلیبس (9 قطع): فیلیبس1 (3 قطع)، فیلیبس2 (3 قطع)،

فیلیبس3 (3 قطع)
لقم توركس (7 قطع): توركس10، توركس15ن توركس20، 

توركس25، توركس27، توركس30، توركس35 
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طقم أدوات الكھربائي مكونة من
96 قطعة مع حقیبة بسحاب

رقم القطعةالنوع / القیاس

مفك براغي دقیق (6 قطع) ضمن علبة بالستیك 
القیاس: مفك فیلیبس (2 قطعة): فیلیبس0، فیلیبس1

مفك مشقوق (4 قطع): 1,4، 2,0، 2,4، 3,0 مم 

سكین عملیة (1 قطعة)، أداة تحدید ملولبة من الطرفین (1 قطعة) 

لقم مفك براغي 25 مم (طول) (19 قطعة) 
القیاس: لقم مشقوقة (5 قطع): 3، 4، 5، 6، 7 مم 

لقم فیلیبس (4 قطع): فیلیبس1/2/2/3 
لقم بوزي (4 قطع): بوزي1، بوزي2 (2 قطعة)، بوزي3

لقم توركس: توركس15، توركس20، توركس25 
لقم سداسیة (3 قطع): 4 مم، 6 مم، 7 مم

وصلة تحویل رأس مفك مربعة / سداسیة (2 قطعة) (25 مم و50 مم) 

لقم مفك براغي 50 مم (طول) (10 قطعة) 
القیاس: لقم مشقوقة (3 قطع): 4 مم، 5 مم، 6 مم 

لقم فیلیبس (3 قطع): فیلیبس1/2/3 
لقم بوزي (2 قطعة): بوزي1، بوزي2 

لقم سداسیة (2 قطعة): 4 مم، 5 مم

وصلة امتداد مغناطیسیة 50 مم (1 قطعة)، أداة تحدید للبرغي (1 قطعة) 

مقیاس للعمق (3 قطع)، القیاس: 3، 6، 8 مم 

مفتاح سداسي 2,5 (1 قطعة)، لقمة حفر منشار - أربور (1 قطعة) 

لقم حفر منشار من معدن ”بیكس“ (4 قطع) خاصة بقطع المعدن 
القیاس: 16، 18، 20، 25 مم 

مفكات صامولة (14 قطعة) 
القیاس: (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13) مم و(1/4، 9/32، 

5/16، 11/32، 3/8، 7/16، 2) بوصة 

قابض لقم تغییر سریع ماكلوك (1 قطعة) 

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة بساق سداسیة (7 قطع) مغطاة 
بطبقة من التیتانیوم، القیاس: 4، 5، 6، 7، 8، 9 مم 

لقم ثقب للبناء ذات ساق سداسیة (5 قطع) القیاس: 5,5، 6، 7، 8، 10 مم 

زردیة بفكین مائلین 150 مم (1 قطعة)، مقبض GS، 1000 فولت 

زردیة عامل أسالك 150 مم (1 قطعة)، مقبض GS، 1000 فولت

مفكات براغي معزولة (5 قطع)، مقبض GD، 1000 فولت
القیاس: مفك مشقوق (2 قطعة): 3×100 مم، 6,5×150 مم 

مفكات فیلیبس (3 قطع): فیلیبس0×75 مم، فیلیبس1×100 مم، فیلیبس2×100 مم 

مفك لقم مع سقاطة (1 قطعة)، مقیاس شریطي 3,5 متر (1 قطعة) 

میزان تسویة كحولي 300 مم (1 قطعة)، قلم رصاص خاص بالنجارین (1 قطعة)

دلیل برغي شفاف (1 قطعة)، قضیب امتداد للفك 150 مم (1 قطعة)

لقمة منشار ثقب 6,4 مم (1 قطعة)، مغطاة بالتیتانیوم 

لقم مستویة بساق سداسیة (5 قطع) القیاس: 16، 18، 22، 25، 32 مم 

حقیبة بسحاب

P-51851

إكسسوارات مثقب كھربائي مكونة 
من 96 قطعة 

رقم القطعةالنوع / القیاس

مقیاس شریطي 3,5 متر (1 قطعة) 

أداة للمستوى من البالستیك 8 بوصة (1 قطعة) 

قلم رصاص (1 قطعة) 

مفك دقیق مع علبة بالستیك (6 قطع) 
القیاس: لقم فیلیبس (2 قطعة): فیلیبس0، فیلیبس1

لقم مشقوقة (4 قطع): 1,4، 2,0، 2,4، 3,0 مم 

دلیل لقم براغي شفاف (1 قطعة) 

زردیة بفكین طویلین 6 بوصة (1 قطعة)

زردیة خاصة بعامل األسالك 6 بوصة (1 قطعة) 

سكین عملیة (1 قطعة) 

أداة ضبط ملولبة من الطرفین (1 قطعة) 

لقم 25 مم (20 قطعة)
القیاس: لقم مشقوقة (5 قطع): 3، 4، 5، 6، 7 مم 

لقم فیلیبس (4 قطع): فیلیبس1، فیلیبس2، فیلیبس2، فیلیبس3 
لقم بوزي (4 قطع): بوزي1، بوزي2، بوزي2، بوزي2، بوزي3 

لقم توركس (3 قطع): توركس 15، توركس20، توركس25 
لقم سداسیة (3 قطع): 4 مم، 6 مم، 7 مم و وصلة تحویل لقمة (1 قطعة) 

لقم مفك براغي 50 مم (طول) (10 قطعة) 
القیاس: لقم مشقوقة (3 قطع): 4 مم، 5 مم، 6 مم 

لقم فیلیبس (3 قطع): فیلیبس1، فیلیبس2، فیلیبس3
لقم بوزي (2 قطعة): بوزي1، بوزي2

لقم سداسیة (2 قطعة): 4، 5 مم

قضیب امتداد مغناطیسي 60 مم (1 قطعة) 

أداة تحدید من البالستیك (1 قطعة)

أداة إیقاف الثقب (3 قطع)، القیاس: 3، 6، 8 مم 

لقمة ثقب منشار (4 قطع)، القیاس: 16، 18، 20، 25 مم 

وصلة تحویل أربور (1 قطعة) خاصة بلقمة ثقب منشار 

مفك بلقم (1 قطعة) مع سقاطة

مفتاح سداسي 2,5 (1 قطعة)

مفكات صامولة (14 قطعة) 
القیاس: 7، 8، 9، 10، 11،12، 13 مم و 1/4، 9/32، 5/16، 

11/32، 3/8، 7/16، 1/2 بوصة 

وصلة تحویل تغییر سریع (1 قطعة) 

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة بساق سداسیة (7 قطع)
مغطاة بطبقة من التیتانیوم، القیاس: 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 مم 

لقم ثقب للبناء ذات ساق سداسیة (5 قطع) القیاس: 5,5، 6، 7، 8، 10 مم 

لقم ثقب متعددة المھام 6,4 مم (1 قطعة) 

وصلة امتداد مرنة 6 بوصة (1 قطعة) 

وصلة تحویل لقمة 50 مم (1 قطعة) القیاس: 4/1 بوصة × 4/1 بوصة 

لقم مستویة (5 قطع) مع ساق سداسیة القیاس: 16، 18، 22، 25، 32 مم 

مفك براغي معزول (5 قطع) 
القیاس: مفك مشقوق (2 قطعة): 3×100 مم، 6,5×150 مم 

مفك فیلیبس (3 قطع): فیلیبس0×75 مم، فیلیبس1×100 مم، فیلیبس2×100 مم

حقیبة بسحاب

P-46517
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مجموعة إكسسوارات المعدات 
الكھربائیة مكونة من 99 قطعة

مجموعة لقم مفك براغي ومثقب مكونة 
من 102 قطعة

رقم القطعة 

P-51910

مفكات صوامیل (14 قطعة) 
القیاس: (4/1، 32/9، 16/5، 32/11، 8/3، 16/7، 2/1) بوصة 

و(6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) مم 

لقمة توسیع ثقوب (1 قطعة) 

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة مغطاة بطبقة من التیتانیوم 
(13 قطعة)

القیاس: 1، 1,5، 2,5، 3، 3,5، 4، 4,5، 5، 5,5، 6، 6,5، 7 مم

لقم ثقب للبناء (10 قطع) 
القیاس: 3، 4، 5، 5,5، 6، 6,5، 7، 8، 9، 10 مم 

مفك براغي بطول 50 مم (20 قطعة) 
القیاس: مفك براغي مشقوق (4 قطع): 4,0، 4,5، 7,0، 8,0 مم 

مفك براغي بوزي (3 قطع): بوزي1، بوزي2، بوزي3 
مفكات فیلیبس: فیلیبس1، 2، 3 

مفكات توركس (6 قطع): توركس10، 15، 20، 25، 30 
مفكات سداسیة (4 قطع) 3,0، 4,0، 5، 5,5 مم 

لقم للخشب برأس ثالثي (5 قطع)، القیاس: 3، 5، 6، 8، 10 مم 

لقم بطول 25 مم (30 قطعة) مع حوامل بالستیك (3 قطع) 
القیاس: لقم فیلیبس (3 قطع): فیلیبس1، 2، 3 

لقم بوزي 07 قطع): بوزي1 (2 قطعة)، بوزي2 (3 قطع)، بوزي3 
(2 قطعة)

لقم توركس (6 قطع): توركس 10، 15، 20، 25، 27، 30 
لقم سداسیة (4 قطع): 4 مم، 5 مم، 6 مم، 7 مم 

لقم مشقوقة (10 قطع): 3,0 مم (2 قطعة)، 4,0 مم (2 قطعة)، 4,5 
مم (2 قطعة)، 6,0 مم (2 قطعة)، 7,0 مم، 8,0 مم 

حامل لقم مغناطیسي 60 مم (1 قطعة)

أدوات تحدید للبراغي (2 قطعة) 

مقیاس للعمق (3 قطع)، القیاس: 6/5/3 مم 

حقیبة نایلون

النوع / القیاس

رقم القطعة النوع / القیاس

P-52037

حامل لقمة مغناطیسي 60 مم (1 قطعة)

لقم مستویة (3 قطع)، القیاس: 19/16/12 مم 

لقم ثقب للبناء (5 قطع)، القیاس: 10/8/7/5,5/4 مم 

أداة توسیع ثقب (1 قطعة) 

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة مغطاة بطبقة من التیتانیوم 
(13 قطعة) 

القیاس: 1، 1,5، 2، 2,5، 3، 3,2، 3,5، 4، 4,2، 4,5، 5، 5,5، 
6 مم 

مفكات صوامیل (14 قطعة)، القیاس: (32/5، 32/7، 4/1، 32/9، 
16/5، 8/3، 16/7) بوصة و (5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ) مم 

لقمة منشار للحفر (5 قطعة) (خاصة بقطع الخشب)، القیاس: 
54/45/38/32 مم مع لقمة منشار للحفر أربور

خرامة مركزیة (1)، القیاس: 4/1 بوصة، 3-8/7 بوصة (طول)

مقبض مفك براغي (1 قطعة) 

لقم مفك براغي بطول 25 مم (32 قطعة)، مع حامل PVC (4 قطع) 
القیاس: لقم سداسیة (8 قطع): 7/6/6/5,5/5/4/4/3 مم 

لقم بوزي: بوزي3/3/2/2/2/1/1/0 

لقم مشقوقة (4 قطع): 6/5/4/3 مم 

لقم فیلیبس (4 قطع): فیلیبس0 /3/2/1 

لقمك توركس (8 قطع): توركس10 /25/20/15/

 40/35/30/27

لقم مفك براغي بطول 50 مم (16 قطعة)،
مع حامل بالستیك (2 قطعة) 

لقم بوزي (4 قطع): بوزي1، بوزي2 (2 قطعة)، بوزي3 
لقم مشقوقة (4 قطع): 3، 4، 5، 6 مم 

لقم فیلیبس (3 قطع): فیلیبس1، فیلیبس2، فیلیبس3،
لقم سداسیة (3 قطع): 3، 4، 5 مم 

حامل لقم (2 قطعة) (من النوع الدائري)، 

میزان تسویة كحولي 200 مم (1 قطعة)

لقم ثقب للخشب بثالث رؤوس (6 قطع)، 
القیاس: 8/7/6/5/4/3 مم 

أدوات تحدید للبراغي (2 قطعة) 

مقیاس شریطي 3,5 متر (1 قطعة)

حقیبة مشكلة بالنفخ 
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رقم القطعة النوع / القیاس

خرامة مركزیة (1 قطعة) 

محددات للعمق (4 قطع)، 
القیاس: 6، 8، 10، 12 مم 

مفتاح سداسي 3,2 مم (1 قطعة) 

لقم للبالط والزجاج (2 قطعة) مع ساق سداسیة، 
القیاس: 5,5، 7 مم 

لقم تثقیب في الخشب (4 قطع) مع ساق سداسیة، 
القیاس: 5,5، 7، 8، 10 مم 

لقم مستویة (2 قطعة)، مع ساق سداسیة، 
القیاس: 10، 12، 20، 22، 25 مم 

لقم ثقب للبناء بطول 150 مم (4 قطع) مع ساق سداسیة، 
القیاس: 5,5، 7، 8، 10 مم 

لقمة منشار/ ثقب 6,4 مم (1 قطعة) 

وصلة تحویل أربور (1 قطعة) خاصة بلقمة حفر منشار

لقم ثقب من فوالذ قطع عالي السرعة (21 قطعة) مع ساق سداسیة، 
القیاس: 1,5 مم (2 قطعة)، 2 مم (3 قطع)، 3 مم (3 قطع)، 

4 مم (3 قطع)، 5مم (3 قطع)، 6 مم (3 قطع)،  
7 مم (2 قطعة)، 8 مم (2 قطعة)   

وصلة تحویل تغییر سریع (1 قطعة) 

میزان تسویة كحولي 20 سم (1 قطعة) 

مفك لقم بسقاطة (مغناطیسي) (1 قطعة)

لقمة 50 مم (7 قطعة)، مع حامل بالستیك، 
القیاس: لقم مشقوقة (2 قطعة): 4، 5 مم

لقم سداسیة (3 قطع): 4، 5، 7 مم   
 S2 ،S1 :(2 قطعة) لقم مربعة  

لقمة 50 مم (7 قطعة)، مع حامل بالستیك، 
القیاس: لقم بوزي (3 قطع): بوزي1، بوزي2، بوزي2 
لقم توركس (2 قطعة): توركس15، توركس20   

لقم فیلیبس (2 قطعة): فیلیبس1، فیلیبس2   

أدوات إیقاف اللقمة (3 قطع)

وصلة تحویل رأس فك مربع 2/1 بوصة (1 قطعة)

وصلة تحویل رأس فك مربع 8/3 بوصة (1 قطعة)

وصلة تحویل رأس فك مربع 4/1 بوصة (1 قطعة)

ماسورة مفك رباعي كاملة مع الجسم (9 قطع)، 

مجموعات لقم ثقب تجریبیة (4 قطع) ولقمة بوزي2 
القیاس: الرقم 8، الرقم 8، الرقم 10، الرقم 12،  

لقمة بطول 25 مم (48 قطعة)، 
 S3 ،S2 ،S1 :(القیاس: لقم تربیعیة 03 قطع

لقم سداسیة (9 قطع): 4 مم (2 قطعة)، 5 مم (3 قطع)، 6 مم  
(2قطعة)، 7 مم (2 قطعة)  

لقم فیلیبس (5 قطع): فیلیبس0، فیلیبس1، فیلیبس2 (2 قطعة)، فیلیبس3   
لقم بوزي (11 قطعة): بوزي0 (2 قطعة)، بوزي1 (3 قطع)، بوزي2  

(3 قطع)، بوزي3 (3 قطع)  
لقم مشقوقة (10 قطع): 4 مم (2 قطعة) ، 5 مم (3 قطع)، 6 مم  

(2قطعة)، 7 مم (3 قطع)  
لقم توركس (10 قطع): توركس10، توركس15، توركس20 (2 قطعة)،  
توركس25 (2 قطعة)، توركس27، توركس30، توركس35، توركس40  

مقابس (10 قطع)
القیاس: 5، 5,5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 مم 

دلیل براغي قصیر (1 قطعة)

قضیب امتداد مغناطیسي بطول 75 مم (1 قطعة)

دلیل براغي شفاف مغناطیسي بطول 80 مم (1 قطعة)

حقیبة مشكلة بالنفخ مع درج 2 مم 

P-46501

مجموعة تثقیب / براغي دق للمعدات الكھربائیة مكونة من 138 قطعة مع صندوق تخزین 
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فرش الكربون (الفحمات)





الیابان
مقر شركة ماكیتا

ألمانیا
ماكیتا إنجینیرینغ، ألمانیا

ماكیتا - عالمة تجاریة عالمیة

قامت ماكیتا بإنشاء فروع تجاریة تدیرھا مباشرة في حوالي 50 دولة حول العالم وقامت بتحدیث شبكة مبیعاتنا وإمكانیات خدمة ما بعد البیع في أكثر من 160، لتصبح واحدة 
من الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال صناعتنا. باإلضافة إلى ذلك، تقوم ماكیتا بإنتاج معدات الطاقة في المصانع الموجودة في الصین والوالیات المتحدة األمریكیة 
والمملكة المتحدة وألمانیا والبرازیل ورومانیا وتایالند. ومن حیث حجم اإلنتاج، یتم في الوقت الحالي، تنفیذ حوالي 90٪ من أعمال التصنیع الخاصة بمجموعتنا في الخارج. 
تنتشر شبكة المبیعات والخدمات في ماكیتا في جمیع أنحاء العالم، باإلضافة إلى ذلك تعمل ماكیتا على المحافظة على استقرار وضمان جودة اإلنتاج العالیة في جمیع مصانعھا 

المنتشرة حول العالم، وذلك تجسیدا لعراقة ماكیتا كعالمة تجاریة. 

مصنع أوكازاكي
الوالیات المتحدة األمریكیةالیابان

شركة ماكیتا األمریكیة
المملكة المتحدة

ماكیتا مانیوفاكتیرینغ یوروب لیمتد
رومانیا

إس.سي ماكیتا یوروب إس.أر.إل

البرازیل
ماكیتا دو برازیل فیررامینتس إلیكتراس لیمتد 

الصین
ماكیتا (كونشان) كومباني لیمتد

19 مكتبا فرعیا في سابورو، سینداي، أوتسونومیا، 
نیجاتا، سایتاما، طوكیو، تشیبا، یوكوھاما، شیزوكا، 

ناغویا، جیفو، كانازاوا، كیوتو، أوساكا، ھیوغو، 
ھیروشیما، تاكاماتسو، فوكوكا، كوماموتو، باإلضافة 

إلى 115 مكتب مبیعات في الیابان

المكتب الرئیسي / مصنع أوكازاكي

أمریكا الوسطى والجنوبیة

سنغافورة
الصین

ھونج كونج
تایوان 
الھند
فیتنام

مالیزیا
كمبودیا ماكیتا فیتنام

ماكیتا الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة 

األمریكیة
كندا

البرازیل

أوقیانوسیا

الوالیات المتحدة األمریكیة

البرازیل، المكسیك، األرجنتین، تشیلي بیرو، 
كولومبیا، بنما، بولیفیا

ماكیتا المكسیك

استرالیا
نیوزالندا

أوروبا الشرقیة والشمالیة / روسیا 

أمریكا الشمالیة

الشرق األوسط / أفریقیا

أوربا الغربیة

فنلندا، النرویج، السوید، إستونیا التفیا، جمھوریة 
التشیك، سلوفاكیا المجر، بولندا، سلوفینیا، أوكرانیا 

رومانیا، بلغاریا، روسیا، كازاخستان

الصین

تایالند 

الیابان

اإلمارات العربیة المتحدة
تنزانیا 

رومانیا

آسیا

المملكة المتحدةألمانیا

المملكة المتحدة
فرنسا
اسبانیا

البرتغال
إیطالیا 
الیونان
ھولندا
بلجیكا
ألمانیا
النمسا

الدنمارك
سویسرا

ماكیتا استرالیا
ماكیتا الخلیج

(اإلمارات العربیة المتحدة)

شركة ماكیتا في ألمانیا

ماكیتا كوربوریشین
مكتب المبیعاتالمصنعالمكتب الرئیسي / مصنع أوكازاكي

تایالند
ماكیتا مانیوفاكتیرینغ (تایالند) كومباني لیمتد 

الصین
ماكیتا (الصین) كومباني. لیمتد



الیابان 
ماكیتا كوربوریشین

المكتب الرئیسي
3-11-8، سومي یوشي-تشو، أنجو،

آیشي
446-8502

ھاتف: 566-98-1711(0)-81+
الفاكس: 566-98-6021(0)-81+

www.makita.co.jp

مصنع أوكازاكي
1-22، واتاریجیما،

نیمونوكي- تشو،
اوكازاكي، ایشي 444-0232

ھاتف: 564-43-3111(0)-81+

مكتب نیسشین
349 مینامیاما،

كومینوكي- تشو،
نیسین، آیتشي 470-0111

ھاتف: 561-75-1500(0)-81+

مكتب فرع طوكیو
3-5-3، ھونغو، بونكیو كو،

طوكیو 113-0033
ھاتف: 3-3816-1141(0)-81+

الفاكس: 3-3813-1633(0)-81+
 

مكتب فرع نیجویا
33-2، نامیكي،

ناكامورا- كو،
ناجویا 453-0856

ھاتف: 52-419-0561(0)-81+
الفاكس: 52-413-0081(0)-81+

مكتب فرع أوساكا
8-26-1، تینما، كیتا- كو،

أوساكا 530-0043
ھاتف: 6-6351-8771(0)-81+

الفاكس: 6-6352-4607(0)-81+

مكاتب المبیعات المحلیة
سابورو، سینداي، نیجاتا،

أوتسونومیا، سایتاما، تشیبا،
یوكوھاما، شیزوكا، جیفو،
كانازاوا، كیوتو، ھیوجو،

ھیروشیما، تاكاماتسو،
فوكوكا، كوماموتو

وغیرھا من المدن الرئیسیة األخرى

الصین
ماكیتا (الصین) كومباني. لیمتد

المكتب والمصنع الرئیسي (أم سي سي)
رقم 288 جنوب ھوانجبوجیانج رود

منطقة كونشان للتنمیة، جیانجسو.
ص.ب: 215335 

ھاتف: 512-57707710(0)-86+
الفاكس: 512-57713623(0)-86+

www.makita.com.cn

(MCS / MCCF)قسم المبیعات المحلیة
رقم 318 جنوب طریق وسونج یانج كونشان، 

جیانجسو،
ص.ب: 215300

+86-(0)512-57037500
+86-(0)512-57037118
  www.makita.com.cn

(CGZ) فرع مبیعات جوانجسو
الغرفة 1001 1002، الطابق األول، جینھاو 

مبنى رقم 38، وسط ھودي
أفینیو، مقاطعة لیوان، 

جوانجسھو، جوانج دونج
جمھوریة الصین الشعبیة

ھاتف: 20-87518872(0)-86+
الفاكس: 20-87518873(0)-86+

(CSH) فرع مبیعات شنغھاي
الغرفة 102 و103، الطابق األول،

رقم 128
شرق طریق لوكسیو، مقاطعة كسوھوي، 

شنغھاي، جمھوریة الصین الشعبیة
ھاتف: 21-54487198(0)-86+

الفاكس: 21-62476732(0)-86+

(CTJ) فرع المبیعات تیانجین
البناء 3، رقم 23، طریق كوان وانج، مقاطعة 

ووتشینغ، مدینة تیانجین

(CCD) فرع المبیعات تشنغدو
2 أف، مبنى 1، بناء ھاتشیري، رقم 9،

وو كي دونغ
طریق سان، مقاطعة وو ھوو

تشنغدو، سیتشوان، جمھوریة الصین الشعبیة 
ھاتف: 28-85366002(0)-86+

الفاكس: 28-87337018(0)-86+

(CSY) فرع مبیعات شین یانغ
رقم 2، أ 10، رقم 7

شارع منطقة التنمیة االقتصادیة والتكنولوجیة، 
شین یانغ، لیاوننغ

ص.ب: 110141
ھاتف: 24-22530648(0)-86+

الفاكس: 24-22530170(0)-86+

(CXA) فرع مبیعات إكسیان
1 و2 أف، إكسیان یوزي، 

حدیقة التكنولوجیا والعلوم الصناعیة رقم 75،
طریق مینغوانج، منطقة التنمیة االقتصادیة 

والتكنولوجیا، 
إكسیان، شان إكسي
ص.ب: 710018

ھاتف: 29-86223736(0)-86+
الفاكس: 29-86229230(0)-86+

(CCS) فرع مبیعات تشانغشا
(بالقرب من شارع غوشینغ)
رقم 13، المبنى 5، یوكسین

سوق األدوات المیكانیكیة والكھربائیة، مقاطعة 
یوھوا، تشانغشا، ھونان،

الصین الشعبیة
ھاتف: 731-8526-7792(0)-86+

الفاكس: 731-8526-7791(0)-86+

(CSJ) فرع المبیعات شیجا زوھانج
الرقم 15، مقاطعة أف، وان لیان انترناشیونال 

میكانیكال أند
إلكتریكال سیتي، رقم 560، طریق ھیبینغ 

إیست، مقاطعة تشانجان، شیجا زوھانج
ھیبي 

الرمز البریدي: 050000
ھاتف: 311-89864089(0)-86+

الفاكس: 311-85024612(0)-86+
 

ماكیتا (كونشان) كومباني لیمتد
طریق نانزي، كونشان،

 منطقة التجارة الحرة الشاملة، جیانجسو
الرمز البریدي: 215301

ھاتف: 512-57367367(0)-86+
الفاكس: 512-57365575(0)-86+

ماكیتا باور تولز (أتش كي) لیمتد 
المكتب الرئیسي

الوحدة 1، 17 / أف، مركز جراند تك،
8 شارع بینغ، شاتین، إن تي،ھونج كونج 

ھاتف: 852-2648-8683+
الفاكس: 852-2648-5237+

ماكاو سیرفیز سنتر 
إم ماكاو، روا دو فولونج رقم 11،

ریس- دو- تشوا أ
ھاتف: 853-2835-4587+

الفاكس: 853-2835-4135+
www.makita.com.hk

ماكیتا تایوان لیمتد 
المكتب الرئیسي 

 ,No.798, Sec. 2
رقم 798، قسم 2، وینھو الطریق
الثالث، مقاطعة لینكو، مدینة تایبي

الجدیدة 24459، تایوان. 
ھاتف: 2-8601-9898(0)-886+

الفاكس: 2-8601-2266(0)-886+
www.makita.com.tw

 
فرع المبیعات في تایتشونغ

رقم 131، طریق داشینغ، مقاطعة تایبینج،
 مدینة تایتشونغ 411، تایوان

ھاتف: 4-2392-1650(0)-886+
الفاكس: 4-2392-1653(0)-886+

فرع المبیعات في كاوشیونغ
رقم 105، طریق یوتشنغ، مقاطعة سانمین،

مدینة كاوھسیونغ 807، تایوان
ھاتف: 4~7-343-0292(0)-886+

الفاكس: 7-341-3602(0)-886+

سنغافورة
ماكیتا سنغافورة بي تي. لیمتد
7، شانغي جنوب الشارع 3،

سنغافورة 486348 
ھاتف: 65-6546-8700+

الفاكس: 65-6546-8711+
www.makita.com.sg

میانمار سیرفیز سنتر
رقم D36 / 2، طریق الن ثیت، نانت
مقاطعة ثارغون، بلدة إنسین، یانجون 

ھاتف: 9-76232-6433(0)-95+
ھاتف: 9-76911-5388(0)-95+

كمبودیا سیرفیز سنتر
رقم 432، شارع 271

سانغ كات تومناب تیوك،
خان تشامكرمون، بنوم بینا

ھاتف: 23-994-071/2(0)-855+
الفاكس: 23-994-073(0)-855+

الھند
ماكیتا باور تولز (الھند) برایفت لیمتد

المكتب الرئیسي
الوحدة 2، الرقم 93/3 و 93/4، قریة 

كورالور، 
كاسابا ھوبلي، كوسكوت تالواك، بانجالور 

560067. الھند
ھاتف: 80-2205-8200(0)-91+

الفاكس: 80-2854-9007(0)-91+
www.makita.in

فرع دلھي
70/ 23 أ، منطقة راما رود إندستلایر 

ناجافغاره رود، نیودلھي - 110015، الھند
ھاتف: 011-4701-4188(0)91+

فرع تشیناي
رقم 30، كویامبیدو، تشیناي - 600107 

الھند 
ھاتف: 44-2479-2522(0)-91+

الفاكس: 44-2479-2533(0)-91+

فرع كالكوتا
بي- 46، ھایدي رود إكستنشین،

كالكوتا - 700088
البنغال الغربیة، الھند

ھاتف: 33-2439-1030(0)-91+ / 
1060

بنغالور سیرفیز سنتر
سوبھاجیا م جوبي نیالیا رقم 66، میشین 

رود، الرئیسي الثاني، سودھامنغارا،
بنغالور - 560027 الھند

ھاتف: 91-80-2222-8200+

فرع كوشین
المدخل رقم XVI/443A، جوبیلي رود،

كیراال - 682040، الھند 
ھاتف: 48-4320-0003(0)-91+

مومباي سیرفیز سنتر
الورشة رقم 11، الطابق األرضي، ساتالیت 
سیلفر، أو بي بي، ستار بلس، مارول ناكا، 

أندیري كورال رود، أندیري (إي) 
مومباي - 400059 الھند

ھاتف: 022-4974-4092(0)91+

أحمد آباد سیرفیز سنتر
أنیكیت إیستیت، قرب فندق ساوان،

 قرب سارخیج- ساناند تشوكدي،
الطریق السریع أس. جي،

احمد آباد - 382210، الھند
ھاتف: 079-2689-0111(0)91+

حیدر اباد سیرفیز سنتر
10-3-، كینغ واي، طریق راشترا باثي - 

500003، الھند سیكوندراباد 
ھاتف: 040-4003-8000(0)91+

فیتنام
ماكیتا كومباني لیمتد

المكتب الرئیسي
المكتب الرئیسي

 ،L1-2 18 16 الوحدة 06، الكتلة
الشارع 3، في أس أي بي إندستلایر بارك 2، 
ھوا فو وارد، مدینة ثو دوا موت، مقاطعة بنھ 

دیونغ، فیتنام.
ھاتف: 84-274-362-8338+

الفاكس: 84-274-362-8339+
www.makita.com.vn

الفرع الشمالي
الوحدة 05، الرقم 01، الشارع 6، 

في أس أي بي باك نینھ إنترغراتد تاون شیب 
أند إندستلایر بارك،

فو شان كومون، مدینة تو سون، مقاطعة باك 
نینھ، فیتنام.

ھاتف: 84-222-376-5942+
الفاكس: 84-222-376-5941+

مركز خدمة المصانع المحلیة

ھایفونغ

دانانج
 

باون ما ثوت

نھاترانج

مدینة ھوتشي مینھ

كان ثو

تایالند
ماكیتا مانیوفاكترینغ (تایالند) كومباني لیمتد 

219/1 أم أوأو 6، تامبون بوین،
آمفور سریراشا، شونبوري، 20230 

ھاتف: 66-3300-4750+
الفاكس: 66-3300-4747+

مالیزیا
ماكیتا باور تولز

(مالیزیا) أس دي أن، بي أتش دي
المكتب الرئیسي

أل أو تي 824، جاالن سوبانج5، 
سوبانج إندستلایر إریھ، 

47500 سوبانج جایا، سیالنجور، مالیزیا
ھاتف: 3-8023-0824(0)-60+

الفاكس: 3-8022-1448(0)-60+ 

جوھور (جوھور باھرو) سیرفیز سنتر
الرقم 12 و 14، جاالن روسمیراه 2/9،

تامان جوھور جایا، 8100 جوھور باھرو، 
جوھور

ھاتف: 7-364-9406(0)-60+
الفاكس: 7-364-9407(0)-60+

ساراواك (كوتشینج) سیرفیز سنتر
الرقم 7، أل أو تي 3330، جاالن وان ألوي،

لورونج 3 أیھ، تامان لینانج / سوبوه، 
93350 كوتشینج ساراواك

ھاتف: 82-503-361(0)-60+
الفاكس: 82-505-361(0)-60+

دلیل الشركة آسیا



أوربا األمریكیتین

الوالیات المتحدة
ماكیتا الوالیات المتحدة األمریكیة. أي أن سي

مكتب الشركة
14930 نورثام ستریت، المیرادا، 

CA 90638-5753، الوالیات المتحدة األمریكیة
ھاتف: 1-714-522-8088+

الفاكس: 1-714-522-8133+
www.makitatools.com

المكتب اإلقلیمي الغربي
(لوس أنجلوس) 

14930 نورثام ستریت، المیرادا، 
CA 90638-5753، الوالیات المتحدة األمریكیة

ھاتف: 1-714-522-8088+
الفاكس: 1-714-522-2437+

المكتب اإلقلیمي المركزي
(شیكاغو)

1450 1450 فیھانفیل درایف،
ماونت بروسبكت،

أي إل 60056-6011
ھاتف: 1-847-297-3100+

الفاكس: 1-847-297-1544+

المكتب اإلقلیمي الشرقي (أتالنتا)
2660 الطریق السریع في بوفورد، بوفورد،

جي إیھ 30518-6045
ھاتف: 1-770-476-8911+

الفاكس: 866-521-3541 
االتصال مجاني ضمن الوالیات المتحدة 

األمریكیة فقط

المكتب اإلقلیمي الجنوبي (داالس)

910 شرق بلیزانت رن رود، 
TX 75172 ،ویلمر

ھاتف: 1-972-441-8099+
الفاكس: 1-855-231-0468+

فاكتوري سیرفیز سینترز أتالنتا، بوسطن،
شیكاغو، داالس، دینفر، فلوریدا، ھیوستن،

الس فیغاس، لوس أنجلوس، نیوجیرسي،
بورتالن، سان فرانسیسكو، 

دیستربیوشین أند ترینیغ سنتر
910 شرق بلیزانت رن رود، ویلمر،

TX 75172

ماكیتا كوربوریشین أوف أمریكا 
2650 الطریق السریع بوفورد، بوفورد،

جي أیھ 30518-6045
ھاتف: 1-770-932-2901+

الفاكس: 1-770-932-2905+

ماكیتا أمریكا الالتینیة أي أن سي
المكتب الرئیسي

10801 أن دبلیو 97 الطریق رقم 13 میدلي،
فلوریدا، الوالیات المتحدة األمریكیة 33178 

ھاتف: 1-305-882-0522+
الفاكس: 1-305-882-0484+

www.makitalatinamerica.com

ماكیتا أمریكا الالتینیة أي أن سي
فرع بنما

لوكل كومیرشال # 4
البروك أوفیس سنتر،

كالي دییغو دومینغیز، 
البروك، مدینة بنما، بنما

ھاتف: 507-315-0305+
الفاكس: 507-315-0651+

كندا
ماكیتا كندا أي إن سي

المكتب الرئیسي
فوربیس ستریت 1950، وھیتبي

أون أل 1 أن 7 بي 7
ھاتف: 1-905-571-2200+

الفاكس: 1-905-433-4779+
www.makita.ca

مكتب اإلقلیم الغربي
11771 ھمرسمیث واي، 

ریتشموند، بي سي في7 أیھ 5 أتش 6
ھاتف: 1-604-272-3104+

الفاكس: 1-604-272-5416+

المكتب اإلقلیمي في كیبیك وأتالنتیك
6389 بول. كوتشر، سانت لیونارد

كیبیك أتش 1 بي 3 جي 5 
ھاتف: 1-514-323-1223+

الفاكس: 1-514-323-7708+

فاكتوري سیرفیز سنتر
برنابي (فانكوفر)، كالجاري،

دارتموث (ھالیفاكس) ادمونتون،
لي سالوس (مدینة كیبیك)، 

لندن، میسیسوجا ( تورونتو)،
نیبیان (أوتاوا)، 

ریتشموند (فانكوفر)، ساسكاتون،
سانت لوران (مونتلایر)،  

سانت لیونارد (مونتلایر)، ویتبي، ویننیبیج

المكسیك
ماكیتا المكسیك، أس أیھ. دي سي في

المكتب الرئیسي
كامینو فیجو أیھ سان لورینزو

تیبالتیتالن (خوسیھ مارسیھ)رقم 227
كول. تالكوبا، تولوكا، إستاد ودي مكسیكو،

سي. بي 50010  
ھاتف: 52-722-385-8800+ 

/237-3293        
www.makita.com.mx

مكسیكو سیتي فاكتوري سیرفیز سنتر
نورت 35 #780 - سي كول إندستلایر

فالیجو، دیل.
أزكابوتازالكو مكسیكو، دي أف مكسیكو

سي. بي 02300  
ھاتف: 52-55-5567-3387+ 

/5368-2937        

غواداالجارا فاكتوري سیرفیز سنتر
أیھ في. سایرا مازامیتال رقم 5864 

كول بینار دي الكالما ریفورما،
زابویان، خالیسكو

ھاتف: 52-33-3632-8032+ 
 /3632-8057        

مونتیري فاكتوري سیرفیز سنتر
أفینیدا بابلو لیفاز رقم 4207 

كولونیا غوادالوب فیكتوریا،
مونیسیبیو غوادالوب نویفو لیون

سي بي 67180 
ھاتف: 52-81-8372-4205+ 

/8372-4193        

كویریتارو فاكتوري سیرفیز سنتر
كالي أیھ في. دیل باركیو رقم 1024

كول. فیستا ألیرجي،
سي بي 76090  

ھاتف: 52-442-222-6824+ 
/222-9170        

البرازیل
ماكیتا دو برازیل فیررامینتس إلیكتراس لیمتد

المكتب الرئیسي والمصنع
بودوفیا بي آر376، كي أم 506، -1 (بیستا نورني)

بایررو كولونیا دونا لویزا 
سي إي بي -450-84043 بونتا غروسا، بي آر

ھاتف: 42-3302-2100(0)-55+
الفاكس: 42-3302-2120(0)-55+

www.makita.com.br

مكتب مبیعات ساو باولو
روا ماكیتا البرازیل، -200 بایررو 

كوبیراتیف - ساو بیرناردو
دوكامبو - أس بي سي إیھ بي 09852-080

ھاتف: 11-4392-2411(0)-55+ 
/2199-2500        

الفاكس: 11-4392-2471(0)-55+

فرع مبیعات باھیا
روا إتاجي، -491 بایررو 

بیتانغیراس - الورو دي فریتاس
بي أیھ سي إي بي: 42701-370

ھاتف: 71-3252-0154(0)-55+

فرع مبیعات بارانا
روا كومیندور روزیرا، 
499 بایرو برادو فیلھو،

كوریتیبا، بي آر سي إي بي 80215-210
ھاتف: 41-3333-8070(0)-55+

ساو باولو سیرفیز سنتر
روا لویس جوي، 111 بایرو

میراندوبولیس، 
ساو باولو، أس بي سي إي بي 04043-250

ھاتف: 11-5594-3900(0)-55+

ري ودي جانیرو سیرفیز سنتر
أیھ في. داس أمیركاز، -2250 لوجا جي/ كي-

بارا دا تیجوكا- ري ودي جانیرو، 
آ رجي سي إي بي: 22640-101 

ھاتف: 21-3151-7933(0)-55+

بیرنامبوكو سیرفیز سنتر
أیھ في. مارشال ماسكارینھاس دي موراي، 

630، بایرو لمبیري بیریا، ریسیفي،
بي إي سي إي بي 51170-000 

ھاتف: 81-3428-0210(0)-55+

میناس جیرایس سیرفیز سنتر
روا جویز دي فورا، -95 بلیررو باررو بیترو،

بیلو ھوریزونت، أم جي  سي إي بي 
30180-060

ھاتف: 31-2531-2017(0)-55+

فرع المبیعات في بارا
رودوفیا بي آر 316، كي أم 04 لوجا

04 - بایرو أغواس 
یندس، أنانیندیوا / بي أیھ  سي إي بي 

67020-000
ھاتف: 91-3237-7186(0)-55+

 
ریو غراندي دو سول سیرفیز سنتر

أیھ في. سیرتوریو، 5539 - جي دي. لیندویا - 
بورتو الیجري- آر أس  سي إي بي: 

 91050-371
ھاتف: 51-3344-1464(0)-55+

األرجنتین
ماكیتا ھارمینتاس إلیكنریكاس دي أرجنتینا

أس أیھ
لیساندرو دي ال توري 1246، 

باركیو إندستلایر بیالریكا، 
فاتیما، مقاطعة بیالر دي

بوینوس آیرس، سي بي 1629 
ھاتف: 444-1100(230) 54+

الفاكس: 444-1105(230) 54+
www.makita.com.ar

تشیلي
ماكیتا تشیلي كومیرشال لیمتد

المكتب الرئیسي
أیھ في. إي إل باركو إن 1307، 

باركو 5، مودولو 12، 
بوداھویل، سانتیاغو، تشیلي

ھاتف: 56-2-2540-0400+
الفاكس:  56-2-2540-0436+

www.makita.cl
 

تیموكو فاكتوري سیرفیز سنتر
أیھ في. بیدرو دي فالدیفیا رقم 524، تیموكو

ھاتف: 2-2540-0460(0)-56+

البیرو
ماكیتا بیرو أس أیھ 

بانامیریكانا سور - كیم 29،
دیستوریتو دي لورین، بروفنسیا دي لیما

سینترو دي أوبیراسیونس
”میغا سنترو لورین“

لوكالیس بي1، بي23، بي24 
ھاتف: 713-1212-(1)-51+

www.makita.pe

فرع بولیفیا
ال أیھ في . جابون یو في. إي تي 3، لوتي 3دي ال

سیوداد دي سانتا كروز، بولیفیا
ھاتف: 3325-7757-(1)-59+

كولومبیا 
ماكیتا كولومبیا أس أیھ أس

الكیلومیترو 7 أوتوبیستا بوغوتا - میدلین، سنترو 
إمبریاالري سیلتا

تراد بارك 
لوتي 123 123 بودیغا 3 فونزا - كوندیناماركا، 

كولومبیا
ھاتف: 57-1-896-6199+

الفاكس: 57-1-896-6367+
www.makita.com.co

المملكة المتحدة
ماكیتا (المملكة المتحدة) لیمتد

المكتب الرئیسي
میشیغان درایف، تونجویل، میلتون كینز،

15MK  8JD بوكس
ھاتف: 1908-211678(0)-44+

الفاكس: 1908-211400(0)-44+
www.makitauk.com

سكوتالند فاكتوري سیرفیس سنتر
الوحدة 4 أیھ، البیون ترادینغ إیستیت، 

750 ساوث ستریت، غالسكو، 
G14 0SY

ھاتف: 141-9545861(0)-44+

لندن فاكتوري سیرفیس سنتر
في 5 فیكتور بارك، فوریست رود،

فیلتھام، میدلسكس، تي دبلیو 13 7 إي جي
ھاتف: 20-88900586(0)-44+

ماكیتا إنترناشیونال یوروب لیمتد
میشیغان درایف، تونجویل، 

میلتون كینیس، 
MK15  8GD بوكس

ھاتف: 1908-211678(0)-44+

ماكیتا مانیوفكترینغ یوروب لیمتد
ھورتونوود 7،

TF1  7YX تیلفورد، شروبشایر
ھاتف: 1952-677688(0)-44+

الفاكس: 1952-677678(0)-44+

فرنسا
ماكیتا فرنسا أس أیھ أس

المكتب الرئیسي
37، جادة غراھام بیل، زد أیھ سي

لیونارد دي فینشي،
بوسي سان جورج، 77607
مارن - ال - فالیھ سیدكس 3

ھاتف: 1-6094-6400(0)-33+
الفاكس: 1-6094-6380(0)-33+

www.makita.fr

مكتب نانتس
لي بان لوب، 

44220 كوریون
ھاتف: 2-5177-8977(0)-33+

الفاكس: 2-4063-8376(0)-33+ 

مكتب بوردوكس
137، شارع دي ال

كروا - دي - مونجو، 33170
جرادیجنان

ھاتف: 5-5796-5270(0)-33+
الفاكس: 5-5796-5275(0)-33+ 

مكتب نورد 
فیلیج دي إنتربرایز،

51، رو تریمییر، 59650
فیلنوف داسك

ھاتف: 3-2059-7020(0)-33+
الفاكس: 3-2047-2220(0)-33+ 

مكتب دیجون
5 ریو إدموند فویسنت،

21000 دیجون
ھاتف: 3-8054-0880(0)-33+

الفاكس: 3-8054-0881(0)-33+ 

مكتب تولوس
15، ري ودي بودي فیل، 

زد. أي. دي ثیباود، 31104
تولوس

ھاتف: 5-6143-2200(0)-33+
الفاكس: 5-6143-2201(0)-33+

إسبانیا
ماكیتا، أس .أیھ
المكتب الرئیسي 

سي / جوان دي ال سیرفا، -7 15، 
28820 كوسالد (مدرید)

ھاتف: 34-91-671-1262+
الفاكس: 34-91-671-8293+

www.makita.es

برشلونة فاكتوري سیرفیس سنتر
كارتیرا دیل میج، رقم 172 

لي ھوسبیتالیت دي لیوبریغات
(برشلونة)

ھاتف: 34-935-669-124+



الشرق األوسط / أفریقیا

أوقیانوسیا

البرتغال
ماكیتا فارامینتاس إلكتریكس،

سوسیداد یونیبیسوال، لدا.
سینترو إیمبرسالایر دي الفیركا،
أرمازیم سي2 فالي داس إیرفاس

187-2615 ألفیركا دو ریباتیجو
ھاتف: 351-219-936-750+

الفاكس: 351-219-574-982+
www.makita.pt

إیطالیا
ماكیتا أس بي أیھ

فیا سیمبیون 269 / أیھ،
20028 سان فیتوري أولونا (أم أي) 

ھاتف: 39-0331-524111+
الفاكس: 39-0331-420285+

www.makita.it

الیونان
ماكیتا ھیالس أس أیھ

تاتویو 34، أخارناس، 
أتیكي بي سي 13677 

ھاتف: 30-210-8071241+
الفاكس: 30-210-8072245+

www.makita.gr

فنلندا
ماكیتا أو واي

تیلیماكي 4 
أف أي أن - 01530 فانتا، فنلندا 
ھاتف: 9-857-880(0)-358+

الفاكس: 9-857-88211(0)-358+
www.makita.fi

إستونیا 
ماكیتا أو واي إستونیا برانش

مكتب إستونیا
بیریرماي 13، 76406 ساكو فالد، 

ھارجوما ماكوند
ھاتف: 372-6-510-380+

الفاكس: 372-6-510-399+
www.makita.ee

التفیا
التفیا فاكتوري سیرفیس سنتر

فینیباس غاتفي 153/1، ماروب
ماروبس نوف، أل في - 2167، التفیا

ھاتف: 67969563 371+

لیتوانیا
لیتوانیا فاكتوري سیرفیس سنتر

أل. زمینھینو جي. 3، فیلنیوس، أل تي - 06332،
لیتوانیا

ھاتف: 0400 236 5 370+

السوید
ماكیتا السوید

بیرجكاالفین 36 بي
192 79 سولینتونا، السوید.

ھاتف: 46-8-505-819-00+
الفاكس: 46-8-505-819-69+

www.makita.se

النرویج
ماكیتا النرویج

لوكسافیین 11 أیھ
أن - 1351 رود النرویج

ھاتف: 00 69 17 47-67+
www.makita.no

ھولندا
ماكیتا ھولندا بي في
بارك فورم 1101

5657 أتش كي أیندھوفن
ھاتف: 40-206-4040(0)-31+

الفاكس: 40-206-4096(0)-31+
www.makita.nl

بلجیكا
أس. أیھ ماكیتا أن. في

جان- بابتیست فینكسترات 2 
3070 كورتنبرج

ھاتف: 2-257-1840(0)-32+
الفاكس: 2-253-0101(0)-32+

www.makita.be

ألمانیا
ماكیتا ویركزورج جي أم بي أتش

المكتب الرئیسي
ماكیتا بالتز1، 

40885 راتینجین
ھاتف: 1004-0 2102(0) 49+

الفاكس: 1004-128 2102 (0) 49+
www.makita.de

 https://www.dolmar.de/

ماكیتا سیرفیس سنتر ھامبورج
جینفیلدر ستراس 38 

22045 ھامبورج 
ھاتف: 1004-456 2102 (0) 49+

ماكیتا سیرفیس سنتر بیرلین 
جارتینفیلدر شتراسة 29 - 37 

جیباود44، 13599 بیرلین 

ماكیتا إنجینیرینغ جیرماني ھامبورج
جینفیلدر ستراس 38 

22045 ھامبورج 
ھاتف: 40-66986-0(0)-49+

الفاكس: 40-66986-352(0)-49+
www.makita-engineering.de

الدانمارك
ماكیتا إیلفاركلو الدانمارك

مكتب الدانمارك
إیرھفر سبیفیج 14، 

8700 ھورسینز
ھاتف: 45-76-254400+

الفاكس: 45-76-254401+
www.makita.dk

سویسرا
ماكیتا أس أیھ

شیمین دو فواسیت 7 
سي أتش - 1028 بریفیرینجیس

ھاتف: 21-811-5656(0)-41+
الفاكس: 21-811-5678(0)-41+

www.makita.ch

إیسباس میتالند ترینینغ سیرفیس سنتر
لیرشنویج 14 

4538 أوبیربیب

النمسا
ماكیتا ویركزوغ جیسلیس شافت أم. بي. أتش

أیربورت ستراس 4
أیھ - 2401 فیشمیند

ھاتف: 2232-77700-0(0)-43+
الفاكس: 2232-77700-13(0)-43+

www.makita.at

سلوفینیا
ماكیتا دي .أو.أو

برینسیسیفا 49، أس أي- 1231
لیوبلیانا - كرنوس 

ھاتف: 600 83 590 (0)386+
الفاكس: 601 83 590 (0)386+

www.makita-see.com

كرواتیا
كرواتیا فاكتوري سیرفیس سنتر

كریس جولیكا 3 أیھ
أتش آر- 10000 زغرب

ھاتف: 252 2078 1 385+
www.makita-see.com

أوكرانیا
ماكیتا أوكرانیا أل أل سي

18 أیھ، شارع ماركا فوفوشكا،
كییف، 04073

ھاتف: 494-23-70 (044) 38+                                         
      +38 (044) 494-23-71        

الفاكس: 494-23-73 (044) 38+
www.makita.ua

بولندا
ماكیتا أس بي. زو.أو

المكتب الرئیسي
یو إل.بیستوسكا 103

346-43 بیالسكو- بیاال
ھاتف: 33-484-0200(0)-48+

الفاكس: 33-818-4059(0)-48+
www.makita.pl

فرع وارسو
موزنا- بارسیال 29
840-05 برفینوف

ھاتف: 22-177-7300(0)-48+

جمھوریة التشیك
ماكیتا، سبول.أس.آر.أو

كاستانوفا 555 / 125 دي 62000 برنو
ھاتف: 5-432-16944(0)-42+

الفاكس: 5-432-16946(0)-42+
www.makita.cz

فرع براغ
كیلیمو فرتشو 3040 / 16، 19300 براغ 9

ھاتف: 5-432-16944(0)-42+

سلوفاكیا
ماكیتا أس.آر.أو
جیجورفوفا 35 

97401 بانسكا بیستریكا
ھاتف: 48-4161-772(0)-421+

الفاكس: 48-4161-769(0)-421+
www.makita.sk

ھنغاریا
ماكیتا إلیكتروموس

كیسجي بیرتیكسیتو كفت.
8000، زیكیسفیرفار، 

تاكارودو 2
ھاتف: 36-22-507-472+

الفاكس: 36-22-507-484+
www.makita.hu

رومانیا
ماكیتا رومانیا أس.آر.أل

ستریت أي.سي. براتیانو أن آر. 164 دیبوزیت 
فازا 3

077030 كومونا برانیستي جود. إیلفوف
رومانیا

ھاتف:61 80 569 21 40+ 
        +40 21 569 80 62         

الفاكس: 59 80 569 21 40+
 www.makita.ro

أس سي ماكیتا یوروب أس آر أل
ستریت أي.سي. بریتیانو، رقم 164، كومونا 
برانیستي، جود. إیلفوف، رومانیا 0777030

ھاتف: 40-21-310-7675+
الفاكس: 200-0219 -40-21+ 

بلغاریا
ماكیتا بلغاریا إي أو أو دي

اوكولوفراستین بات (الطریق الدائري)
رقم 373، 

صوفیا 1186، بلغاریا 
ھاتف: 359-2-921-0551+

الفاكس: 359-2-921-0550+
www.makita.bg

روسیا
ماكیتا أل أل سي

المبنى 1، بیرمسكایا ستریت، موسكو
روسیا، 107143 

ھاتف: 915-88-66-(495) 7+
الفاكس: 31 57 916 (495) 7+ 

 www.makita.ru

ماكیتا أل أل سي، فرع فالدیفوستوك
83، رابوتشایا ستریت 1. أرتیم 692770،

روسیا
ھاتف: 202-65-23(423)7+  

ماكیتا أل أل سي، فرع نوفوسیبرسك
15، دارجومیز ھسكوجو ستریت،

نوفوسیبیرسك، روسیا، 630047 
ھاتف: 19 18 209 (383) 7+

الفاكس: 19 18 209 (383) 7+

ماكیتا أل أل سي، فرع سان بطرسبورغ
شبالنایا ستریت 54، لیتر، بریمیز25، 

سان بطرسبورغ
روسیا، 191015 

ھاتف:   244-47-84 (812) 7+

ماكیتا أل أل سي، فرع سامارا
3 مرنایا ستریت، سامارا، روسیا، 443035

ھاتف: 50 90 202 (846) 7+
             +7 (846) 202 42 83        

ماكیتا أل سي سي، فرع كراسنودار
32/2، تورغنیفسكوي، مقاطعة تاخاموكایسكي

 جمھوریة أدیغیا، روسیا، 385132 
ھاتف: 97 24 238 (861) 7+

ماكیتا أل أل سي، فرع یكاترینبورغ
5، بیرولوك أفتوماتیكي، یكاترینبورغ، 

روسیا، 620049 
ھاتف: 09 00 286 (343) 7+

كازاخستان
ماكیتا كازاخستان أل أل بي

كومیونالنایا 39، 050016، ألماتي،
كازاخستان

ھاتف: 0827 233 727 7+
الفاكس: 7921 382 727 7+

اإلمارات العربیة المتحدة
ماكیتا الخلیج م.م.ح 

ص.ب 17133، 
المنطقة الحرة في جبل علي

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة
ھاتف: 4-8860-804(0)-971+

الفاكس: 4-8860-805(0)-971+
 www.makita.ae

تنزانیا
ماكیتا أفریقیا لیمتد

ص.ب 9163، الطابق الرابع، جادة سامورا
دار السالم، تنزانیا

ھاتف: 3489 211 22 255+

استرالیا
ماكیتا (استرالیا) بي تي واي . أل تي دي 

المكتب الرئیسي
2 لیتون كلوس بیمولوي، أن أس دبلیو. 2145

ھاتف: 690 361 1300 61+
الفاكس: 770 361 1300 61+

 www.makita.com.au

مكتب ھوبارت
23 ایھ تشابل ستریت غلینورشي، تي أیھ اس

7010
ھاتف: 690 361 1300 61+

الفاكس: 770 361 1300 61+

مكتب بیرث
374 أیھ كینویك أر دي مادینغتون دبلیو أیھ 6109 

ھاتف: 690 361 1300 61+
الفاكس: 770 361 1300 61+

نیوزالندا
ماكیتا (نیوزیالندا) لیمتد

المكتب الرئیسي
46 ویست بوینت درایف، ھوبسونفیل، 

أوكالند 0618
ھاتف: 9-479-8251(0)-64+

الفاكس: 9-479-8259(0)-64+
www.makita.co.nz

كرایستشیرش فاكتوري سیرفیس سنتر
7/19 نجا ماھي رود، سوكبرن،

كرایستشیرش 8042
ھاتف: 3-930-0500(0)-64+



وكالء ماكیتا المعتمدون في الشرق األوسط وشرق المتوسط وأفریقیا

البحرین
أم.أتش . المحرووس بي أس سي (سي)

ص.ب. 65، ماناما
ھاتف: 17408090 973+

الفاكس: 17404323 973+

المملكة العربیة السعودیة
شركة خشیم للتجھیزات الصناعي

الدمام 31411
ص.ب 119، 

ھاتف: 8333574 3 966+
الفاكس: 8325451 3 966+

الكویت
شركة عربیة ذ.م.م

معرض ماكیتا في شارع كندا دراي
ص.ب 4090

ھاتف: 24714551 965+
الفاكس: 24742566 965+

عمان
شركة الخلیج للخدمات والتجھیزات الصناعیة 

المحدودة ش.م.م
روي 112

ص.ب 2250
ھاتف: 24814273 968+

الفاكس: 24816146 968+

اإلمارات العربیة المتحدة
شركة ناصر السایر وشركاه ذ.م.م 

ص.ب 1825، دبي
ھاتف: 2222471 4 971+

الفاكس: 2275803 4 971+ 

أفغانستان
سیاح كوه وال لیمتد
الھالل األحمر ماركة

ص.ب 1508
قواي مركز كابول - الطریق الثالث

ھاتف: 2021670 75 93+

العراق
شركة األصول للتجارة العامة المحدودة

ص.ب 5508
بغداد

ھاتف: 3549933 4 971+
الفاكس: 3549944 4 971+

األردن
المؤسسة األردنیة للتجھیزات الصناعیة

ص.ب 620624 عمان 11162 
ھاتف: 4772815 6 962+

الفاكس: 4772809 6 962+

لبنان
شھاب األخوة المحدودة ش.م.ل

شارع نجیب حبیقة الصیفي، بناء شھاب األخوة
ص.ب 11-3651 

1107 2140 ریاض الصلح، بیروت
ھاتف: 566535 1 961+

الفاكس: 562532 1 961+

الیمن
شركة كاثا كاداس

ص.ب 1274 
شارع الدوحة، صنعاء

ھاتف: 240537 77 7 967+
الفاكس: 243857 77 7 967+

بوروندي
برونو جاومین

ص.ب 658 بوجمبورا
ھاتف: 229431 22 257+
الفاكس: 211518 22 257

جیبوتي
إي تي أس . تاني بوالوس

ص.ب 2035 
جمھوري جیبوتي

ھاتف: 250980 253+
الفاكس: 251220 253+

إثیوبیا
عبد الرحمن أ. شریف

ص.ب 2147، میركاتو قرب مسجد أنوار، 
مدینة أدیس كیتیما الفرعیة

أدیس أبابا
ھاتف: 2755590 11 251+ 
الفاكس: 2755122 11 251+

كینیا
إنترغروس أجنسیس لیمتد

باریشو رود، القطعة رقم 33، خلف تویوتا
ھاتف: 6531982 20 254+

الفاكس: 6531985 20 254+

موریشیوس
ألبرت ترادینغ لیمتد

17 برابانت ستریت، بورت لویس، جمھوریة
موریشیوس

ھاتف: 2080199 230+
الفاكس: 2112404 230+

سیشیل
بودكو لیمتد
بناء بودكو

ھاربور ترادینغ إیستیت
بورت فیكتوریا
ص.ب 270 

فیكتوریا، ماھي
ھاتف: 4285700 248+

4285711
4285712

الفاكس: 4224065 248+

تنزانیا
أسار لیمتد

10 شارع الھند، ص.ب 674، دار السالم
ھاتف: 2121656 25522+

الفاكس: 2113931 25522+

أوغندا
كیباو إنفیستمنت كومباني- لیمتد

القطعة رقم: 108، جانب مدینة تایري،
6 ستریت، إندستلایر أریھ.

ص.ب: 10356، كامباال- أوغندا
(شرق إفریقیا) 

ھاتف: 4232207 41 256+،
4286109

الفاكس: 4232212 41 256+، 
4343956



االحتیاطات الخاصة بالسالمة
یجب دائما إتباع احتیاطات السالمة عند استخدام األدوات الكھربائیة وذلك للحد من مخاطر حدوث حریق 

أو التعرض لصدمة كھربائیة أو اإلصابة الشخصیة وتشمل ھذه االحتیاطات ما یلي:

/// حافظ على منطقة عمل نظیفة.
تسبب مناطق ومنصات العمل الغیر منظمة حدوث اإلصابات

/// األخذ بعین االعتبار بیئة منطقة العمل.
ال تستخدم المعدات الكھربائیة في األماكن الرطبة أو المبللة.حافظ على إنارة منطقة العمل بشكل جید
ال تعرض المعدات الكھربائیة لألمطار. ال تستخدم ھذه المعدات في حال وجود غازات أو سوائل 

قابلة لالشتعال.

/// أبقي المعدات بعیدا عن متناول أیدي األطفال.
یجب الحرص على عدم اقتراب الزوار من منطقة العمل.

ال تسمح للزوار بلمس أسالك التوصیل.

/// قم بتخزین المعدات الغیر مستخدمة.
ینبغي تخزین المعدات غیر المستخدمة في مكان جاف ومرتفع ومغلق بعیدا عن متناول أیدي 

األطفال.

/// ال تجبر األداة على تنفیذ عمل لیست مصممة لھ.
تنفذ األداة العمل بشكل أفضل وأكثر أمان إذا كان ضمن المعدل الذي صممت من أجلھ.

/// استخدم األداة المناسبة
ال تجبر األداة أو الملحقات الصغیرة على تنفیذ عمل المعدات المصممة للحمل الثقیل.

ال تستخدم المعدات ألغراض غیر مصممة من أجلھا.

/// قم بارتداء األلبسة المناسبة.
ال ترتدي المالبس الفضفاضة أو المجوھرات والتي یمكن أن تتشابك مع األجزاء المتحركة من األداة.

ینصح بارتداء القفازات المطاطیة واألحذیة المانعة لالنزالق عند العمل في الخارج. باإلضافة 
إلى ارتداء غطاء الرأس لتغطیة الشعر الطویل.

/// استخدام النظارات الواقیة.
استخدم أیضا قناع الوجھ أو قناع الغبار في حال كانت عملیة القطع تنتج الغبار.

/// ال تستخدم سلك اإلمداد بالطاقة بشكل سيء.
ال تقم أبدا بحمل األداة من السلك أو انتزاعھ أثناء فصلھ عن المقبس الكھربائي.

أبقي السلك بعیداً عن مصادر الحرارة والزیوت والحواف الحادة.

/// قم بتأمین القطع التي یتم العمل علیھا.
استخدم المشابك أو الملزمة لتثبیت قطعة العمل. فھي أكثر أمان من استخدام یدیك كما أنھا تجعل 

یدیك حرة لتشغیل األداة.

/// ال تقترب من األداة كثیرا.
احتفظ بمسافة أمان مناسبة وحافظ على توازنك في جمیع األوقات.

/// اعتني بإجراء الصیانة على المعدات
حافظ على معدات القطع حادة ونظیفة للحصول على أداء أفضل وأكثر أمان. وقم بإتباع التعلیمات 

عند القیام بتشحیم األداة أو تغییر الملحقات. وكذلك افحص سلك األداة بشكل دورى وفي حال تعرضھ 
للتلف قم بإصالحھ عن طریق مركز صیانة معتمد، باإلضافة إلى فحص أسالك التوصیل بشكل 
دورى و استبدلھا إذا كانت قد تعرضت للتلف. مع اإلبقاء على المقابض جافة ونظیفة وخالیة من 

الزیوت أو التشحیم.

/// أفصل المعدات.
أفصل المعدات عن مصدر الطاقة في حال عدم استخدامھا، وقبل إجراء الصیانة وعند القیام بتبدیل 

الملحقات مثل النصالت واللقم وأدوات القطع. 

/// قم بإزالة مفاتیح الضبط والربط.
أجعل من عملیة إزالة مفاتیح الربط والضبط من األداة عملیة اعتیادیة قبل القیام بتشغیلھا.

/// تجنب التشغیل غیر المقصود.

تحقق من أن مفتاح األداة على وضعیة اإلیقاف (OFF) قبل وصلھا بالكھرباء.

/// استخدام أسالك التوصیل المخصصة للتوصیل الخارجي.
استخدم أسالك التوصیل المخصصة لالستخدام الخارجي، في حال استخدام األداة في الھواء الطلق.

/// حافظ على انتباھك.
انتبھ لما تقوم بھ، استخدم الحس العام. ال تقم بتشغیل األداة عندما تكون متعب.

/// تحقق من وجود أجزاء تالفة.
یجب، قبل استخدام األداة مرة أخرى، فحص أجزاء الحمایة واألجزاء األخرى التي تعرضت للتلف 

بعنایة لتحدید ما إذا كانت ستعمل بشكل مناسب وتنفذ الوظیفة المخصصة لھا. تحقق من محاذاة 
األجزاء المتحركة لبعضھا البعض ومن الحركة الحرة لھذه األجزاء ومن وجود كسر فیھا مع التحقق 
من عملیة التركیب ومن أي حاالت أخرى قد تؤثر على تشغیلھا. یجب إصالح أجزاء الوقایة أو أي 
جزء آخر تالف بشكل صحیح أو القیام باستبدالھ ضمن مركز خدمة معتمد، ما لم یرد ما یخالف ذلك 

في كتیب التعلیمات ھذا. یتم استبدال المفاتیح التي فیھا خلل ضمن مركز صیانة معتمد. ال تستخدم 
األداة في حالة وجود عطل في مفتاح التشغیل.

/// أحمي نفسك من الصدمات الكھربائیة.
تجنب مالمسة الجسم للسطوح المؤرضة أو األرضیة (على سبیل المثال، األنابیب، أجھزة التبرید، 

المواقد الكبیرة، الثالجات).

/// قطع الغیار.
استخدم قطع الغیار األصلیة فقط عند القیام بصیانة األداة.

/// تحذیر بخصوص الجھد الكھربائي:
تأكد، قبل توصیل األداة بمصدر الطاقة (المقبس ، مأخذ الطاقة، وغیرھا) من مطابقة جھد مصدر 
الطاقة یماثل الجھد المحدد الخاص باألداة. قد یتسبب جھد مصدر الطاقة األكبر من الجھد المحدد، 

بتعرض المستخدم إلصابة خطیرة باإلضافة إلى تلف األداة. ال تقم بوصل األداة في حال وجود شك 
حیال ھذا األمر. كما أن استخدام مصر للطاقة ذو جھد أقل مما ھو محدد ببطاقة بیانات األداة، قد 

یتسبب بحدوث ضرر في المحرك. 

مالحظة
• تحتفظ ماكیتا بالحق في تغییر مواصفات األجزاء واإلكسسوارات دون إعالم مسبق.

• قد تختلف بنود التجھیزات المعیاریة والمواصفات باختالف البلد أو المنطقة.

• قد یختلف الوزن اإلجمالي واألبعاد باختالف نوع البطاریة.

• لون غالف المحرك المعیاري للمعدات المعدة للتصدیر ھو اللون األخضر (األزرق)، لون 
الشركة المصنعة ماكیتا.

• عند طلب األداة، قم بتحدید الجھد الكھربائي المطلوب، وھذه العروض مرتبطة بتوافرھا في كل 
بلد. قد یختلف اللون الفعلي للمنتج بشكل طفیف عن اللون المنتج ھنا.

• بیانات الوزن الواردة في ھذا الكتالوج ھي القیم المقاسة من قبلنا وفق طریقة قیاسات االتحاد 
األوربي ألدوات الطاقة.

الضمان
یتم فحص كل أداة من ماكیتا بشكل كامل ویتم اختبارھا قبل مغادرة المصنع. وھى مضمونة ضد العیوب 
المتعلقة بالتصنیع والمواد األولیة. وفى حال ظھور أي مشكلة، قم بإعادة كامل األداة المدفوع ثمنھا مسبقا 

إلى ماكیتا أو إلى نقطة الشراء. وإذا أظھر الفحص أن ھذه المشكلة نتیجة لوجود عیب في الصناعة أو 
المواد الولیة، سیتم إجراء كافة عملیات اإلصالح بدون أي تكلفة. ھذا الضمان غیر ساري المفعول، في 

حال إجراء اإلصالحات أو محاولة إجراؤھا من قبل أشخاص آخرین؛ واإلصالحات نتیجة اإلھتراء 
العادي؛ أو بسبب سوء استخدام األداة أو بسبب حادث؛ أو سوء االستخدام المثبت أنھ ناتج عن زیادة 

التحمیل على األداة والذي یفوق سعتھا، أو استخدام األداة بعد حدوث خلل جزئي فیھا أو استخدام 
الملحقات الغیر مناسبة. 

ال تحمل ُمعدة ُموصلة بالمقبس واصبعك على مفتاح التشغیل.
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عدد مرات القطع أكثر لكل بطاریة مشحونة قطع سریع عمر زمني أطول

نصالت المنشار األمثل
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