
 M TC     ماهان ابزار

  63133833130فکس:                                                                                                                               05355333330 -2تلفن : 
  های ویژه ما بهرمند شوند. تقسیم کرده که می توانند از  تخفیفCوB,Aماهان ابزار مشتریان خود را به سه گروه 

 اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید. جهت کسب

 

 محصوالت دیگر بوش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان کاال ردیف
 1133بوش  1

 1131 پوسته 2

 1131 محافظ کابل 3

 1301 پروانه 4

 1301 شفت 5

1301قفل کن  6  

 1301محافظ کابل  7

 1301 مهره زیر ورو  8

  1301و  1331 ذغالجا درب  9

 1831،1301 درب گیربکس 10

  1301و  1331پشت  دسته 11

 1301-1831 واشر درب گیربکس 12

 1831 پوسته بالشتک 13

 1831 قفل کن گیربکس 14

 1831 جاذغالی 13

 1831 ذغالجا درب  10

 1831 دسته  آلمان 11

 1831برزیل  دسته 18

 1833-1831 پوسته گیربکس 11

 1833 پوسته 36

 1833 دسته 31

 1331شفت  33

 11333 تهالستیک  33

 کیلویی بوش36دسته  32

 کیلویی بوش 36دسته کمکی  33
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 محصوالت دیگر ماکیتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان کاال ردیف
     6806شاتون  1

 160کلت انگشتی ماکیتا   2

 160کوبلینگ  3

  160مهره انگشتی  4

 1363شاتون   5

1861پروانه   6  

 1166تیغ رنده ماکیتا   7

 1861 دسته ماکیتا  8

 1133درام رنده ماکیتا   9

 3666شاتون  10

 2666شاتون  11

 2661اهرم تغییر حالت   12

 2661آهن ربا   13

 2661پایه کالج   14

 2661پروانه   15

 2661شاتون   16

 2663شاتون   17

 2366شاتون   18

 3361اهرم تغییر حالت   19

 3361سیلندر   20

 3361شاتون   21

 3361مخزن مته   22

 3361الستیک سر   23

 0666الستیک بلند   24

 0666الستیک پایه کوتاه   25

 0661الستیک   26

 0366الستیک  27

 تسمه رنده ماکیتا   28

 محافظ سنگبری ماکیتا  29
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 محصوالت دیگر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان کاال ردیف
 بوش کف گیربکس سنگ توسن  1

 الستیک ته مینی بالک  2

 الستیک ته مینی توسن   3

 الستیک سنگ توسن   4

 محافظ کابل مینی توسن   5

 مهره زیر وروی سنگ توسن   6

 پایه سمباده لرزان کازالس  7

 سمباده لرزان پوسته  8

 پوسته گیربکس دریل شارژی   9

 کرون  1616پوسته مینی   10

 پولی رنده کوچک  11

 پیچ اره عمود بر  12

 AEG230جا ذغالی   13

 AEG180جاذغالی   14

 دسته سنگ دیوالت جدید   15

 جاذغالی سنگ دیوالت  16

 با درب گیربکس مینی دیوالت  17

 الستیک سوپر فلکس  18

 محافظ کابل بلغاری   19

 کیلویی نک  36دسته   20

 دور0ریل وپین اره   21

 16دسته بغل پیچ  22

 13دسته بغل پیچ  23

  12دسته بغل پیچ  24

 8دسته بغل مینی پیچ   25

 لبه دار  061الستیک   26

 068الستیک   27

 031الستیک   28

 061الستیک پایه بلند   29

 061الستیک پایه کوتاه   30

 آچاری 1133محافظ کابل   31

 معمولی1133محافظ کابل   32

33  
 پشت کاورپوسته بدنه با 

1130،11316،1182 

 مینی مالزیپوسته بدنه با کاور پشت   34

 مهره روی پولیش  35

 واسطه مگنت سری پیچ گوشتی  36

37  
متری دو در یک ونیم با  2کابل 

 )سنگ و بتن کن ( دوشاخ 

38  
 کبل یک متری دو در یک با دوشاخ

 )مینی سنگ و دریل (


