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کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  بلبرینگ لنگ  1

  پایه فیش بالشتک  2

  پالتین کف جا ذغالی 3

  پوسته بالشتک کامل 4

  پوسته گیر بکس 5

  پیستون 6

  تغییر دور داخلی بلبرینگ  7

  تغییر دور کامل 8

  جا ذغالی کامل)با پالتین و پایه فیش کامل(  9

  یدسته کمک 10

  دنده مدادی 11

  دنده مقابل آرمیچر 12

  رولبرینگ داخل بلبرینگ لنگ بزرگ  13

  رولبرینگ داخل بلبرینگ لنگ کوچک  14

  ست کامل قلم گیر )لوازم سر سه نظام ( 15

  11331سر سه نظام  16

  سیلندر  17

  فالنچ 18

  الستیک ته  19

  الستیک سر  20

  للوازم ضربه زن کام 21

  مخزن مته )شفت( 22

  واشر ستاره ای کف گیربکس 23

  واشر نعلی پشت فالنچ  31
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کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  اورینگ فابریک هر جفت 1

  اهرم تغییر دور فلزی داخل گیربکس 2

  پروانه 3

  پوسته )درب( ته موتور  4

  پوسته بالشتک 5

  پوسته گیربکس  6

  پولی زیر دنده 7

  پیچ ته آرمیچر 8

  پیستون 9

  تغییر دور کامل  10

  جا ذغالی فلزی تکی 11

  جا ذغالی کامل 12

  دسته پشت 13

  دسته کمکی  14

  دنده کوچک روی دنده لنگ  15

  دنده مقابل آرمیچر  16

  دیمر  17

  رول برینگ سر آرمیچر  18

  داخل دنده مقابلرول  19

  رول کف گیر بکس 20

  ساچمه 21

  شاتون 22

  کاور بزرگ روی سیلندر 23

  کاور سه نظام  24

  کاور کوچک  25

  کلید  26

  الستیک سر شافت 27

  لیوانی داخل 28

  مخزن مته  29

  مهره ته آرمیچر  30

  واشر دو گوش 31

  واشر ساچمه گیر 32
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کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  اورینگ هر دست 1

  پایه سویچ  2

  پوسته ته موتور  3

4 
کامل با رولبرینگ و  پوسته گیربکس

 کاسه نمد
 

  پیستون 5

  دسته کلید )پشت( 6

  دسته کمکی 7

  دنده مقابل 8

  دیمر 9

  ساچمه 10

  هسه شاخ 11

  سیلندر 12

  شاتون  13

  شاسی کلید بابلبرینگ 14

  ضربه زن داخل 15

  ضربه زن گوشکوبی 16

  قطعه پالستیکی ضربه گیر )هر جفت( 17

  کاور سیلندر بزرگ 18

  کاور مته گیر  19

  الستیک سر 20

  مخزن مته 21

  واشر ساچمه گیر  33
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کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  آچار رو 1

  آچار زیر سنگ  2

  باگیر  3

  پوسته بدنه  1

5 
پوسته گیربکس کامل باقفل کن 

 بلبرینگ و خار پشت
 

  پولی سه پیچ 6

  جا ذغالی  7

  درب جا ذغال 8

  درب گیربکس 9

  11دسته بغل پیچ  10

  دسته کلید 11

  شاسی کلید کامل 12

  شفت 13

  ذغال فنر 14

  قفل کن بابوش داخل گیربکس 15

  قفل کن گیربکس 16

  کلید 17

  (0666الستیک ته ) 18

19 
 محافظ صفحه سنگ )آهنگری (

 

20 
محافظ صفحه سنگ )سنگ بری (           

1333      

 

  محافظ کابل 21

  مهرزیر ورو پایه بلند  22

  مهره قفل کن 23

  واشر درب گیربکس 33

  شر موجیوا 31
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1347 

  
  

 

 

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  آچار رو 1

  بادگیر  2

  پوسته بدنه 3

  پوسته گیر بکس 4

  جا ذغالی       5

  درب گیربکس 6

  دسته بغل 7

  رابط کلید 8

  شاسی کلید  9

  شفت گیربکس  10

  فنر ذغال 11

  کلیدفنر  12

  قفل کن گیربکس  13

  لیوانی 14

  محافظ کابل 15

  )جفت( 01مهره زیرورو 10

  سر آرمیچر مهره 11

  واشر درب گیربکس 18
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 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

1820-1700 
  

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  آچار رو 1

  اهرم دسته کلید    2

  بادگیر پشت گیر بکس  3

  بادگیر روی بالشتک  4

  نه پوسته بد 5

  پوسته گیربکس باخاربلبرینگ وگردگیرپشت 6

  پوسته با کاور پشت )کامل (      7

  جا ذغالی       8

  خار پشت گیر بکس )فنری ( 9

  ضامن قاب 10

  درب گیر بکس بابلبرینگ  11

  دسته بغل 12

  سویچ    13

  شاسی کلید  14

  فنر ذغال     15

  قفل کن  16

  سر گیر بکس ال ستیک  17

  لبه دار ( 061الستیک ته ) 18

19 
محافظ صفحه سنگ خاری)قاب مینی سنگ( 

1836           

 

  محافظ کابل      20

  مهره زیر ورو  21

  مهره سر آرمیچر 33

  شفت  33

  واشر درب گیر بکس  31
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 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

1210  

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  ربادگی 1

  پوسته با درب پشت 3

  جا ذغالی  3

  دیمر 1

   سه نظام 3

  فالنچ 0

   کلت انگشتی 1

  مهره 8



M TC     ماهان ابزار 

05355333330 -2تلفن :    63133833130فکس:                                                                       8                                                        
C  های ویژه ما بهرمند شوند. تقسیم کرده که می توانند از  تخفیف و  B, A ان خود را به سه گروهماهان ابزار مشتری   

 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 6615  

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  آهن ربا  1

  اورینگ روی پیستون نازک 2

  اورینگ روی سیلندر 3

  اورینگ روضربه زن یکدست کامل  4

  دورداخلی و فنرکاملاهرم کالغی تغییر  5

  پروانه 6

  پوسته بالشتک  7

  پوسته گیر بکس  8

  پیستون 9

  تغییر دور بیرونی کامل  10

  خار سر شافت 11

  خارروی زینک  12

  درب ذغال چهار گوش 13

                                درب ذغال کوچک  14

  درب روغن 15

  دسته پشت کامل  16

  ه کمکی طرح ساده دست 17

  دنده کله قندی جفت 18

  دنده کوچک هرزگرد و روی دنده مقابل 19

               دنده مقابل 20

  دیمر  21

  زینک طرح فابریک 22

  ساچمه اتوماتیک 23

  ساچمه کپسولی  24

  سیلندر 25

  شاتون 26

  شاسی کلید 27

  ضربه زن  28

  فالنچ  29

  زینک فنر روی  30

  کاسه نمد  31

  کاسه نمد سر گیربکس  32

  کاور بزرگ 33

  کاور ته پوسته )موتور( 34

  کاور جلوی پوسته )کوچک ( 35

  کالهک مته گیر 36

  کلید 37

  الستیک سر  38

  الستیک ضربه گیر  39

  لنگ 40

  A+Bلیوانی  41

  محافظ کابل 42

  مخزن مته طرح فابریک 43

  اشر روی زینک و زیر زینک هرکدام و 44
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0810 
  

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان کاال ردیف
کد نقشه 
 انفجاری

  اورینگ درب روغن 1

2 
       ایکس رینگ هر دست

  )اورینگ روی پیستون و ضربه زن(    

   بادگیر روی بالشتک 3

  پروانه 1

  پوسته بدنه  3

  پوسته گیربکس 0

  پیستون  1

  پیستون میانی 8

  جا ذغالی 9

  خار داخل دنده 10

  درب جا ذغالی 11

  درب روغن  12

  درب فلزی ته پوسته  13

  دسته کلید  14

  دسته کمکی کامل 15

  دنده مقابل 16

  NK1212رول شاتون  17

  قطعه1رینگ فلزی کامل شامل  18

  سیلندر 19

  شاتول )با رول ( 20

  ضربه زن  21

  فالنچ  22

  نرجا ذغالیف 23

  کاسه نمد  24

  کلید 25

  گژنپین پیستون 26

  الستیک روی گلویی )سیلندر( 27

  مخزن مته کامل 28

  میل لنگ  29

  واشر زیر ضربه زن  30
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کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

                                        اورینگ روی پیستون وضربه زن  1
 یک دست 

 

  بادگیر 2

  پروانه  3

  پوسته بالشتک  4

  پولی پشت آرمیچر 5

  پیستون  6

  پین قلم گیر کامل 7

  با درب  جا ذغالی 8

  درب ته موتور )پشت پوسته ( 9

  درب جا ذغالی 10

  درب جا ذغالی فلزی  11

  درب روغن 12

  درب گیربکس  13

14 
روکش الستیک           دسته پشت کامل با 

 )طرح فابریک(
 

  دسته کمکی جلو 15

  دنده بزرگ  16

  دنده مقابل 17

  رول شاتون 18

  سیلندر فابریک  19

  شاتون با رول 20

  شاسی کلید 21

  ضربه زن  22

  ضربه زن میانی 23

  طوق بزرگ ساده  24

  طوق بزرگ فلزی پشت قلم گیر  25

  ضربه زن طوق چاک دار  26

  فالنچ 27

  قلم گیر فوالدی سر 28

  کاسه نمد  29

  کله گیر بکس ) پوسته گیربکس( 30

  کلید 31

  کلیه ی اورینگ نازک هر عدد 32

  گژنپین 33

  گلدانی المینیومی فابریک  34

  الستیک تفلنی دور طوق 35

  الستیک دور جا ذغالی  36

  الستیک مشکی دور طوق 37

  لنگ  38

  محافظ کابل  39

  محافظ الستیکی دور کلید 40

  واشر پالستیکی زیر گلدانی  11

  واشر فلزی زیر گلدانی 13

  واشر فلزی سنگ خورده 13
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2450 

  

 

 

 

 

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  اورینگ فابریک یک جفت 1

  بلبرینگ لنگ  2

  یکی  داخل پوسته گیر بکس پایه پالست 3

  پوسته بدنه ) بالشتک ( کامل  4

  پوسته گیر بکس  5

  پیستون  6

  تغییردورفلزی ) اهرم ( داخل گیر بکس  7

  تغییر دور کامل ) بیرونی ( 8

  جا ذغالی با الستیک  9

  خار داخل مخزن مته  10

  دسته کمکی 11

  دنده بزرگ روی مخزن مته  12

  نده ماهک هر جفت د 13

  دنده مقابل آرمیچر  14

  3116-3136ضربه زن داخلی )گوشکوبی( 15

  فالنچ  16

  کلید  17

  الستیک ته پوسته  18

  لوازم سه نظام  19

  لوازم ضربه زن  20

  مخزن مته  21

  مخزن مته با دنده کامل  33
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 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
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کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 یانفجار

  اورینگ هر دست 1

  اهرم فلزی تغییرحالت )داخل گیربکس( 2

  بلبرینگ لنگ  3

  پایه کالج پالستیکی کف گیربکس 4

  گیربکس داخل فلزیپایه کالج  5

  پوسته بدنه کامل 6

  پوسته گیربکس 7

  تغییر دور کامل 8

  جا ذغالی کامل 9

  دسته کمکی 10

  دنده ماهک)یک جفت( 11

  نده مخزن مته د 12

  دنده مقابل آرمیچر 13

  دنده میل 14

  فالنچ 15

  کلید  16

  لوازم سر سه نظام  11

  لوازم ضربه زن  18

  مخزن مته با دنده 11
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 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

7020-9020 

    

 

 

  

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  آچار رو 1

  آچار زیر سنگ  2

  بادگیر 3

  پوسته بدنه 4

  جا ذغالی با درب 5

  درب گیربکس 6

  دسته بغل 7

  دسته کلید )پشت( 8

  شفت 9

  قاب آهنگری  16

  محافظ سنگبری 11

  قفل کن کامل 13

  کله گیربکس کامل با قفل کن  13

  کلید 11

  مهره زیر و رو 13
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 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

1331-1331 

 

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  آچار رو 1

  بادگیر  3

  پوسته بالشتک با درب پشت 3

  پوسته گیربکس با درب و قفل کن  1

  جا ذغالی 3

  درب گیربکس 0

  دسته بغل 1

  دسته کلید 8

  شاسی کلید 1

  شفت 16

  فالنچ 11

         1331 فل کن مینی ماکیتاق 13

  محافظ صفحه 13

  مهره زیر و رو 11



M TC     ماهان ابزار 

05355333330 -2تلفن :    63133833130فکس:                                                                       15                                                        
C  های ویژه ما بهرمند شوند. تقسیم کرده که می توانند از  تخفیف و  B, A ان خود را به سه گروهماهان ابزار مشتری   

 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
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کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  اورینگ روی پیستون )پکینگ( 1

  پوسته بالشتک 2

  پیستون 3

  پین قلم گیر کامل 4

  درب پوسته گیربکس 5

  درب پوسته موتور 6

  درب روغن با فیلتر)کامل( 7

  درب جا ذغالی 8

  هر جفت(( فلزی  درب جا ذغالی 9

  دسته کلید 10

  سته کمکید 11

  دنده بزرگ 12

  دنده مقابل ارمیچر  13

  رولبرینگ 14

  شاتون با رول 15

  طوق چاک دار 16

  طوق فلزی داخل پوسته گیر بکس 17

  فالنچ 18

  فنر بالشتک  11

  قلم گیر 36

  گلدانی 31

  الستیک دور طوق چاک دار 33

  لنگ  33

  جاذغالی بادرب  31
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C  های ویژه ما بهرمند شوند. تقسیم کرده که می توانند از  تخفیف و  B, A ان خود را به سه گروهماهان ابزار مشتری   

 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

MTC38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  اورینگ هر دست 1

  بادگیر  2

  پروانه  3

  پیستون 4

  پوسته بالشتک  5

  پوسته گیربکس 6

  تغییر دور کامل 7

  جا ذغالی 8

  دسته کمکی  9

  درب )کاور( پشت 10

  دسته پشت )کلید( 11

  یربکسدرب پوسته گ 12

  دنده پینیون و کله قندی کامل 13

  دنده کالج 14

  دنده مقابل 15

  رول شاتون 16

  رول برینگ داخل فالنچ  17

  ساچمه کپسولی 18

  سیلندر 19

  شاتون با رول 20

  ضربه زن  21

  فالنچ 22

  کاور مته گیر 23

  کالج 24

  الستیک سر 25

  لنگ 26

  ومی پوسته گیربکسلیوانی آلومینی 27

  مخزن 28
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 دریل همزن

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  آرمیچر 1

  بالشتک 3

  پوسته بالشتک 3

  پوسته گیربکس 1

  دسته کلید 3

  دنده مقابل 0

  شفت 1

  کلید 8

  سری همزن 9
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MTC1010  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال فردی
 انفجاری

  پوسته بالشتک 1

  پوسته گیربکس کامل 3

  جا ذغالی 3

  درب گیربکس 1

  دسته کلید 3

  شفت 0
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1375   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد نقشه  عنوان کاال ردیف
 انفجاری

  پوسته بالشتک 1

  پوسته گیربکس کامل 3

  جا ذغالی 3

  سدرب گیربک 1

  درب پشت 3

  شفت 0
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C  های ویژه ما بهرمند شوند. تقسیم کرده که می توانند از  تخفیف و  B, A ان خود را به سه گروهماهان ابزار مشتری   
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 آرمیچرهای ماکیتا

  

 

 

 

 

 

 عنوان کاال ردیف
 6816آرمیچر 1

 1363آرمیچر 2

 1363آرمیچر 3

 1361آرمیچر 4

 1363آرمیچر 5

 1031آرمیچر 6

 3636آرمیچر 7

 3111NBآرمیچرپروفیل بر 8

 وماکتک MLC140آرمیچرپروفیل بر 9

 3136آرمیچر 10

 3116آرمیچر 11

 قدیم  1666آرمیچر 12

 1663-6806-1661آرمیچر 13

 1361آرمیچر 14

 1366آرمیچر 15

 3661آرمیچر 16

 3361آرمیچر 17

 0161آرمیچر 18

 1636آرمیچر 19

 1616آرمیچر 20

 1611آرمیچر 21

 1601آرمیچر 22

 1331آرمیچر 23

 1331آرمیچر 24

 کیلویی(36)1816-1861آرمیچر 25

30 1317C پیکور جدید ماکیتا آرمیچر   

  11-13موتور شارژی  30
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 آرمیچرهای بوش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آرمیچرهای متفرقه
 

 

 

 

 
 

 عنوان کاال ردیف
 1331آرمیچر 1

 1301آرمیچر 2

 1331-1831آرمیچر 3

 1331(13-11-16آرمیچر) 4

 1186آرمیچر 5

 1311آرمیچر 6

 1166،1836آرمیچر 7

 1316آرمیچر 8

 1133آرمیچر 9

 آرمیچراره شش دور 10

 11313میچرآر 11

 11303آرمیچر 12

 11338آرمیچر 13

 111Bآرمیچر 14

 11333آرمیچر 15

 1130آرمیچر 16

 آرمیچرمینی مالزی 17

 کیلویی بوش(36) 11361آرمیچر  18

  11-13موتور شارژی  19

 عنوان کاال ردیف
 آرمیچر سنگ متابو  1

 AEG2000آرمیچر 2

 AEG2300چرآرمی 3

 PH65آرمیچر 1

 1636آرمیچردریل توسن  3

 066آرمیچردریل توسن 0

 آرمیچرسنک توسن 1

 آرمیچرپروفیل برتوسن  8

 آرمیچرسنگ دیوالت جدید و قدیم 1

  166AEGآرمیچرمینی  16

  136AEGآرمیچرمینی  11

 1616آرمیچرمینی توسن  13

 آرمیچرمینی توسن کوچک  13

 شیار توسن1 آرمیچر دریل 11

  836آرمیچر مینی توسن  13

 1616آرمیچرمینی کرون  10

 آرمیچرمینی متابو  11

 11 - 38آرمیچرنک  18

 آرمیچرنک 25 11

 DWTوات کرون و  710آرمیچر مینی  36

31 DW871 دیوالت آرمیچرپروفیل بر  
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 بالشتک های بوش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالشتک های ماکیتا

 
 

 

 های متفرقهبالشتک 

        

 
 
 
 
 

 عنوان کاال ردیف
 1331            بالشتک                  1

 1331بالشتک                              2

     1301بالشتک                              3

 1331بالشتک                              4

 1311بالشتک                              5

   1166 1820 ,بالشتک                    6

 111B -11333     بالشتک             7

      11313بالشتک                            8

 بالشتک مینی مالزی  9

       1186بالشتک                              16

 1133بالشتک                              11

 عنوان کاال ردیف
 1601                   بالشتک           1

 1636        بالشتک                      2

 7040        بالشتک                      3

 3136 2470 ,بالشتک                    4

           1331بالشتک                              5

  3661بالشتک                              6

 1361                             بالشتک 7

 1661بالشتک                              8

 6816بالشتک                              9

 3361بالشتک                              10

        NB 2414بالشتک پرفیل بر        11

 وماکتکMLC140بالشتک                12

 عنوان کاال ردیف
 PH65 بالشتک                            1

                     38بالشتک                         )نک(  2

                             1616بالشتک مینی توسن               3

                                                        836بالشتک مینی توسن                 4

 بالشتک سنگ توسن و کرون                             5

 باالشتک پروفیل بر توسن و کرون 0

 شیار توسن1بالشتک دریل  1

 بالشتک دریل گیریبکسی توسن 8

 توسن13بالشتک دریل  1

      1616بالشتک مینی کرون                16

11 
                  813ینی دیوالتبالشتک م

 KG75و مینی بالک



M TC     ماهان ابزار 

05355333330 -2تلفن :    63133833130فکس:                                                                       23                                                        
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 دنده ها

 

 

 
 
 
 
 
 

 عنوان کاال ردیف
  119B               دنده                          1

 3111         دنده پروفیل بر ماکیتا           2

    1636         دنده سنگ ماکیتا                3

 1601         ا              دنده سنگ ماکیت  4

5 
                  دنده مینی سنگ ماکیتا               

1330 - 1331 - 1333 - AEG 6 

      1331      دنده مینی ماکیتا                   6

 1361           دنده کف پولیش ماکیتا       7

  وماکتک MLC140دنده  8

 6806           دنده مقابل                     9

 3361           دنده مقابل                     10

    1801-1831(    1دنده سنگ بوش)درجه  11

 1331         (   1دنده سنگ بوش )درجه  12

 1331     (    13دنده سنگ بوش )شفت   13

     1333         دنده سنگ بوش                14

 1331         ( 11دنده سنگ بوش )شفت   15

       1313      دنده مینی بوش مالزی            16

 1311           دنده مینی بوش                17

 1166      دنده مینی بوش                    18

 3666          دنده سنگ متابو               19

 پینیون سوپر فلکس آلمان  دنده   20

 دنده سنگ توسن و کرون  21

 AEG6                       دنده مینی          22

 دنده مینی چینی   23

    KG75دنده مینی سنگ بالک اند دکرمدل  24

 دنده مینی سنگ دیوالت   25
 1616             دنده مینی کرون و توسن   26

 یل کرون وتوسندنده مقابل پرف  27

28   MJS دیوالت ودنده مقابل پرفیل    
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C  های ویژه ما بهرمند شوند. تقسیم کرده که می توانند از  تخفیف و  B, A ان خود را به سه گروهماهان ابزار مشتری   

 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 ذغال ها

 

   

 عنوان کاال ردیف
 کیلویی هیتاچی  3ذغال   1

 PH65      ذغال                           2

     3331ذغال اره گرد بر                   3

 13 -33            ذغال بتن کن نک     4

 38 -33           کن  نک   ذغال بتن   5

 (CB - 350)      1661ذغال بتن کن   6

 GB11E   11313ذغال بتن کن بوش  7

 ذغال بتن کن چهار شیار توسن   8

 3366        ذغال سنگ کرون توسن   9

 3011 -3013ذغال بتن کن کرون      10

 133        3661ذغال بتن کن ماکیتا   11

 Styre                      ذغال پولیش  12

    1366   ذغال پولیش اسپارکی کوچک  13

 1338     ذغال پولیش بوش             14

 1300ذغال پولیش بوش                 15

               CB-303ذغال پولیش ماکیتا  16

 مسترپاور 13و16ذغال دریل   17

  3360       توسن قدیم 13ذغال دریل   18

    جدیدتوسن  13ذغال دریل  19

 111         ذغال دریل                   20

 AEG32     ذغال دریل                   21

                            D104  ذغال دریل  22

 11333 - 11331ذغال دریل بوش     23

 دوسیم  11303ذغال دریل بوش         24

    1186 وش                ذغال دریل ب  25

     1133    ذغال دریل بوش               26

  111              ذغال دریل ماکیتا       27

 01ذغال دریل ماکیتا                      28

 161- 166ذغال دریل ماکیتا قدیم       29

 006ذغال دریل متابو                     30

      D -132ل هیتاچی         ذغال دری  31

 AEG2000 -1866ذغال سنگ         32

                 AEG2300ذغال سنگ      33

          SMEA ذغال سنگ بالک         34

 ذغال سنگ بلغاری   35

 (L42F10)1301ذغال سنگ بوش     36

 ذغال سنگ بوش قدیم   37

38 
 1601ماکیتا  ذغال سنگ 

 (361)361وچکش

 3666    ذغال سنگ متابو              39

 1311ذغال مینی بوش                   40

   1166ذغال مینی بوش                   41

 عنوان کاال ردیف
       1313ذغال مینی بوش مالزی           13

 ذغال مینی دیوالت   43
 ( وپاورمستر 818ذغال مینی دیوالت )  44

 166083       066ذغال مینی کرون   45

46 
 1616مینی کرون ذغال

            166183توسن836و

 CB-325ذغال مینی ماکیتا جدید             47

 ذغال مینی متابو   48
                                  38ذغال نک   49

 ذغال دریل بلغاری   50
 L42F10          1331ذغال سنگ بوش  51

 D28491ذغال سنگ دیوالت جدید          52

 ذغال سنگ سوپر فلکس 53

 0101             1616ذغال مینی توسن  54

  111ذغال مینی ماکیتا قدیم                  33
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 کلیدها
 

 

 

 

 عنوان کاال ردیف
 1361،1661،1366،3361،3661کلید     1
     036             کلید متابو                 2

 3136         کلید  دریل ماکیتا            3

 کلید استایر فابریک    4

 LGکلید انگشتی  5

 1316       کلید انگششتی بوش          6

 11313   کلید بتن کن                      7

 PH65    کیلویی روغنی11بتن کن  کلید 8

  13) نک(     کلید بتن کن                  9

 38)نک(      کلید بتن کن                  10

 کلید پرفیل بر ماکیتا 11

 کلید پک بالک اند دکر 12

 کلید پیچ بند ودریل یولتی  13

 کلید پیکور ماکیتا و سنگ ماکیتا قدیم 14

              6816    کلید چکش ماکیتا                15

 D-104                      16کلید دریل  16

 کلید مرغابی بزرگ 17
 کلید مرغابی کوچک 18
 AEG 066       کلید دریل                 19

  16               کلید دریل بلغاری         20

 13         کلید دریل بلغاری               21

     1133       کلید دریل بوش               22

 3338                     کلید دریل بوش 23

 1181          کلید دریل بوش گازی      24

 13      کلید دریل توسن بدون گیربکس  25

    33                کلید دریل چینی          26

 کلید دریل خانگی  27

 کلید دریل شارژی توسن و گوجیانگ  28

 کلید دریل شارژی ماکیتا 29

 3636     اکیتا                کلید دریل م 30

  3116           کلید دریل ماکیتا           31

 066      کلید دریل متابو                  32

 کلید دیمر عمود برتوسن 33
 AEGکلید سنگ  34

 1301   کلید سنگ بوش                  35

 کلید سنگ پاور 36

 کلید سنگ توسن کرون  37

 مغزی کوچک ( 01ید سنگ چینی )کل 38

 و پاور مستر  818کلید سنگ دیوالت  39

 کلید سنگ سوپر فلکس 40
  1601- 1636        کلید سنگ ماکیتا   11

 3666                کلید سنگ متابو     13

 عنوان کاال ردیف

43 
کلید شیار زن گوجیانگ وپولیش ماکیتا 

SPB9207                     

 کلید فرز ماکیتا 11

13 
کیلویی وسنگ ماکیتا قدیم  36کلید ماکیتا

1816-1861 

 036               کلید متابو               46

  11338        کلید مته مخصوص        47

 11333        کلید مته مخصوص        48

 1836-1311       کلید مینی بوش       49

 ینی بوش مالزی کلید م 50
 کلید مینی دیوالت و بالک 51
 کلید مینی کرون بدون شاسی  52
 1331- 1331      کلید مینی ماکیتا      53

 806کلید مینی و اورفرز ماکیتا و 54

 3360    کلیددریل توسن دو پوسته      55

 کلیددریل کرون گازی چپ وراست 56

 کلیدسنگ بلغاری  57

   818         والت قدیم       کلیدسنگ دی 58

               C9227ماکیتا  پولیشلرزان و  کلید  59

 کلید دریل ماکیتا قدیم دو پیچ 60
 D28491کلید سنگ دیوالت جدید         01

             1331      کلید سنگ بوش فابریک      03

MTC40کلید  63 )طرح   (APN 

برقیکلید بوکس برقی و همزن  64  

اسپارکی 13کلید  03  
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 محصوالت دیگر بوش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان کاال ردیف
1133بوش  1  

1311 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

1301،1831 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 درب ذغال 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  31  

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  

1861دسته ماکیتا   8  

1133رام رنده ماکیتا د  9  

3666شاتون  10  

1666شاتون  11  

1661اهرم تغییر حالت   12  

1661آهن ربا   13  

1661پایه کالج   14  

1661پروانه   15  

1661شاتون   16  

1663شاتون   17  

1366شاتون   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

سن محافظ کابل مینی تو  5  

 مهره زیر وروی سنگ توسن   6

 پایه سمباده لرزان کازالس  7

 پوسته سمباده لرزان  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 ی دیوالتگیربکس مین  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  

  11دسته بغل پیچ  24

8دسته بغل مینی پیچ   25  

لبه دار  061الستیک   26  

068الستیک   27  

031الستیک   28  

061الستیک پایه بلند   29  

061کوتاه الستیک پایه   30  

آچاری 1133محافظ کابل   31  

معمولی1133محافظ کابل   32  

33  
پوسته بدنه با کاور پشت 

1130،11316،1181 

34  
پوسته بدنه با کاور پشت      

 مینی مالزی

 مهره روی پولیش  35

 واسطه مگنت سری پیچ گوشتی  36

37  
متری دو در یک ونیم با  1کابل 

)سنگ و بتن کن ( دوشاخ   

38  
ر یک با کبل یک متری دو د

)مینی سنگ و دریل ( دوشاخ  
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 رولبرینگ ها
 

                                                                          

 سه نظام ها
    

 

 

 

 

 

 بلبرینگ ها
 

 

 

 عنوان کاال ردیف
                         SB500رولبرینگ ته  1

 رولبرینگ داخل گیربکس های دریل بوش 2
 رولبرینگ کف گیربکس مینی سنگ 3

 رولبرینگ داخل فالنچ دریل های بوش 4

 1301-1331-1331   گ          رولبرین 5

 HK 13×13رولبرینگ  6

  BK 1616رولبرینگ ته بسته  7

8 
 )برای فالنچ(3361رولبرینگ ته بسته 

                        1313 BK 

  MTC 38       رولبرینگ داخل فالنچ      9

 (11331)   رولبرینگ داخل پولی زیردنده 10

 عنوان کاال ردیف
 (1)درجه  3/8و 1/3آچاری16سه نظام  1

 (1آچاری )درجه  13سه نظام  2

 (1)درجه3/8و 1/3پالستیکی16سه نظام  3

 (1)درجه  3/8و1/3آچاری  10سه نظام  4

 (1)درجهB18و  B16آچاری 10سه نظام 5

 (1پالستیکی)درجه  13سه نظام  6

 عنوان کاال ردیف

  2RS 0666بلبرینگ  1

 )کف گیربکس مینی ماکیتا(2Z  010بلبرینگ 2

 2RS 068 بلبرینگ 3

 2RS  061بلبرینگ 4

 2RS  061بلبرینگ 5

 2RS  0366بلبرینگ 6

 2RS  0361بلبرینگ 7

 2RS  0363بلبرینگ 8

 2RS  0363نگبلبری 1

 2RS  0361بلبرینگ 16

 2RS  031بلبرینگ 11



M TC     ماهان ابزار 

05355333330 -2تلفن :    63133833130فکس:                                                                       30                                                        
C  های ویژه ما بهرمند شوند. تقسیم کرده که می توانند از  تخفیف و  B, A ان خود را به سه گروهماهان ابزار مشتری   

 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 تیغه ها

     

 

 
   

 صفحه پولیش
 

 

  

 

 

 

 

 

 اورینگ ها

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 عنوان کاال ردیف
186صفحه چوب بری  1  

336صفحه چوب بری  2  

186بر   3 MDF   صفحه

بر  336 4 MDF صفحه 

113صفحه گرانیت بر ساده  5  

6 
113صفحه گرانیت بر زنجیری  

 )دندانه بزرگ(

7 
113صفحه گرانیت برزنجیری  

 )دندانه کوچک(  
133صفحه گرانیت بر ساده  8  

136صفحه گرانیت بر ساده  9  

186صفحه گرانیت بر ساده  10  

336صفحه گرانیت برساده  11  

13 
336صفحه گرانیت برزنجیری  

 )دندانه کوچک(

13 
336صفحه گرانیت برزنجیری   

 )دندانه بزرگ(

 عنوان کاال ردیف
  186صفحه پولیش چسبی  1

186صفحه پولیش خشک   2  

186صفحه پولیش نرم   3  

113صفحه پولیش چسبی  4  

113صفحه پولیش خشک   5  

113صفحه پولیش نرم   6  

 عنوان کاال ردیف
(هر دست) 1661اورینگ  1  

  (ردست)ه 6806اورینگ   2

  (هر دست) 3361اورینگ  3

  (هردست) 11361اورینگ   4

(هر دست) 1861اورینگ  5  
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SDS PLUS  شیار 4قلم های   

    

 

 

SDS MAX شیار 5قلم های   

    

 

 

 

کیلویی 03برای پیکور  Hex گوش 6قلم های   
 

 

 

 

 عنوان کاال ردیف
11×336×33قلم  1  

11×336×16قلم  2  

11×336×36قلم  3  

11×336قلم تیز  4  

11×166قلم تیز  5  

11×166×33قلم  6  

11×166×36قلم  7  

  11×166قلم قاشقی  8

11×166×16قلم  9  

 عنوان کاال ردیف
18×066×33قلم  1  

18×166قلم  2  

18×166×36قلم  3  

18×066قلم  4  

18×066×13قلم  5  

18×166قلم قاشقی  6  

ج 18×066قلم قاشقی  7  

18×166×33قلم 8  

18×066×36قلم 9  

کاال عنوان ردیف  
38×336قلم  1  

38×336×33قلم  2  

38×336×86قلم  3  
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PH65- 4034پیکور برای   Hex گوش 6قلم   
 

  

 

 

 

 

 
 

3143برای دریل    Hex گوش 6قلم های   
 

  
   

 

 
 

 

 مته های المالسه دریل های معمولی

 

 
 
 

 عنوان کاال ردیف
36×116قلم  1  

36×116×36قلم 2  

36×116×33قلم  3  

 عنوان کاال ردیف
11×386قلم  1  

11×386×33قلم  2  

11×386×36 قلم 3  

11×136قلم  4  

11×136×33قلم  5  

11×136×36قلم  6  

 عنوان کاال ردیف
8و1و0مته  1  

16مته  2  
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شیار 4مته   

 
 

شیار 5مته   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان کاال ردیف

1 
 33تا  16م م از  106شیار1مته های 

 )هر نمره(

سانتی 06شیار بلند 1مته های  2  

سانتی 86شیار بلند  1مته های  3  

متری  1شیار بلند  1مته های  4  

1مته  5  

الماسه3 8،1،0×116مته  6  

الماسه 3 8،1،0×106مته  7  

16×106مته  8  

شیار 1واسطه  9  

13×316مته  10  

الماسه 1  8،1،0×116مته  11  

الماسه1  8،1،0×106مته  12  

16×316مته  13  

11×316مته  14  

10×316مته  15  

18×316مته  16  

36×316مته  17  

33×316مته  18  

 عنوان کاال ردیف

1 
 16الی  13شیار از  3مته های کوتاه 

 )هر نمره(

2  (C60 ) 16تا  13شیار از  3مته های   

 )هر نمره(
  86شیار  3مته های  3

متری  1شیار  3مته های  4  

3 
 38تا13از الماسه 3شیار 3مته های 

 )هر نمره(
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  یابزار برق
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، تک کاره018دستگاه بتن کن  5380دستگاه بتن کن                               رژیشا دریل دستگاه                                        

 لیتیوم

1081 کن بتن دستگاه دار ترکمتر 18 دریل دستگاه                              PH 65دستگاه بتن کن روغنی                                     

 11050 دریل دستگاه             M TC                        0148 دریل دستگاه                        00شیار  5دستگاه دریل 

    23m  mیل در دستگاه                                   11011دستگاه بتن کن                     M TC-40K شیار 5 دریل دستگاه



M TC     ماهان ابزار 

05355333330 -2تلفن :    63133833130فکس:                                                                       35                                                        
C  های ویژه ما بهرمند شوند. تقسیم کرده که می توانند از  تخفیف و  B, A ان خود را به سه گروهماهان ابزار مشتری   

 جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        اینورتر )دو مدل( )                 ماکیتا رحط( لرزان سمباده دستگاه       دستگاه  سمباده لرزان طرح کازالتس قدیم )رو توری(

 

 

             

    (دیمردار) 1018 انگشتی سنگ دستگاه          1008 مینی دستگاه        (ماکیتا طرح) 0808و  4808 سنگ دستگاه

 MTC1010دستگاه مینی سنگ  

 1/0M TC برقی بوکس دستگاه                          w8812پولیش دستگاه                                 w1188پولیش دستگاه

 

 

             

ماکیتا( طرح) 0554 سنگ مینی دستگاه     100و1001دستگاه سنگ آهنگری     
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 دستگاه دریل همزن + یک سری  

      

.شدو ابزار های برقی دیگر که به زودی به این صفحه اضافه خواهند   
 )منتظر دستگاه های جدید ما باشید(

 بادی کوب منگنه                                                                          بادی کوب میخ

 

 

             


