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8116 | مغار تخت پریمیوم

کد محصول تیغه جال داده شدهکد محصول تیغه بدون جال
میلی مترمیلی مترمیلی متر

811606-
2541206

-811656

811608-
2561228

-811658

811610-
25812410

-811660

811612-
26012612

-811662

-81166426212814

811616-
27513016

-811666

-81166827713218

811620-
27913420

-811670

-81167228113622

811626-
18514026

-811676

811630-
28914430

-811680

-81168229114632

811640-
30015540

-811690

-81169931016550

دسته: از جنس چوب ممرز واکس زده و دارای فرول از جنس برنج  |  ″سطح مقطع تیغه اصالح شده به منظور کاهش سایش″
تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز، سنگ زنی شده به روش پریمیوم و مجهز به محافط تیغه

کاربرد: سنگ زنی پریمیوم طرف باریک در تمام طول تیغه باعث کاهش اصطکاک هنگام برش چوب شده که به خصوص برای کام و زبانه کردن ضروری است.

مغارها
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8632 | ست مغار تخت پریمیوم

کد محصولکد ست
میلی متر

863202

8116088

81161010

81161616

81163232

دسته: از جنس چوب ممرز واکس زده و دارای فرول از جنس برنج
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز، سنگ زنی شـده بـه روش 

         پریمیوم )تیغه بدون جال( 
کاربرد: سنگ زنی پریمیـوم طرف باریک در تمـام طول تیغـه 
         باعث کاهش اصطکاک هنگام برش چوب شده که به 

         خصوص برای کام و زبانه کردن ضروری است.

8532 | ست مغار تخت پریمیوم

کد
ست

کد
میلی مترمحصول

853250

8116066

81161010

81161212

81161616

81162020

81162626

دسته: از جنس چوب ممرز واکس زده و دارای فرول از جنس برنج
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز، سنگ زنی شده به روش پریمیوم

        )تیغه جال داده شده(
کاربرد: سنگ زنی پریمیوم طرف باریک در تمام طول تیغه باعث
           کاهش اصطکاک هنگام برش چوب شده که به خصوص

         بـرای کام و زبـانه کردن ضـروری است.

8638 | ست مغار تخت پریمیوم

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863831

8116066

81161212

81161616

81162020

81162626

دسته: از جنس چوب ممرز واکس زده و دارای فرول از جنس برنج
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز، سنگ زنی شده به روش پریمیوم

        )تیغه جال داده شده(
کاربرد: سنگ زنی پریمیوم طرف باریک در تمام طول تیغه باعث
           کاهش اصطکاک هنگام برش چوب شده که به خصوص

         بـرای کام و زبـانه کردن ضـروری است.

مغارها
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مغارها

8100 | مغار تخت

کد محصول
میلی متر

8100033

8100044

8100055

8100066

8100088

81001010

81001212

81001414

81001616

81001818

81002020

81002222

81002624

81003026

81003230

81004040

81005050

دسته: از جنس پالستیک
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مغارها

مغار پریمیوممغار استاندارد

8127 | مغار گلویی پریمیوم | دارای تیغه سیاه

کد
میلی مترمیلی مترمیلی مترمحصول

8127082581248

81271025812410

81271225812412

81271425812414

81271627713216

81272027713220

81272627713226

دسته: از جنس چوب ممرز واکس زده و دارای فرول از جنس برنج
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز، سنگ زنی شده به روش پریمیـوم و مجهز به 

          محافط تیغـه
کاربرد: دارای تیغه سیاه رنگ که جــداره های تیـغه به منظـور افزایـش نفوذ در 

          چوب به صـورت مخروطـی شکل طراحـی شـده است.

8127 | ست مغار گلویی پریمیوم

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863700

8127088

81271010

81271616

87272626

دسته: از جنس چوب ممرز واکس زده و دارای فرول از جنس برنج
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز، سنگ زنی شده به روش پریمیوم

کاربرد: دارای تیغه سیاه رنگ که جداره های تیغه به منظور افزایش نفوذ در چوب 
به صورت مخروطی شکل طراحی شده است.

8127 | ست مغار گلویی پریمیوم

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

853300

8127088

81271010

81271212

81271616

81272020

81272626

دسته: از جنس چوب ممرز واکس زده و دارای فرول از جنس برنج
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز، سنگ زنی شده به روش پریمیوم

کاربرد: دارای تیغه سیاه رنگ که جداره های تیغه به منظور افزایش نفوذ در چوب 
          به صورت مخروطی شکل طراحی شده است.
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مغارها

دسته رنگ روشن

دسته رنگ تیره

8   |  8105  |  مغار تخت 1 0 1

میلی مترمیلی مترمیلی مترکد محصول رنگ تیرهکد محصول رنگ روشن

810103
2581203

810503

810104
2581204

810504

810105
2581205

810505

810106
2581206

810506

810108
2601228

810508

810110
26212410

810510

810112
26412612

810512

810114
26612814

810514

810116
27013016

810516

810118
27213218

810518

810120
27413420

810520

810122
27613622

810522

810126
28014026

810526

810130
2841443

810530

810132
28614630

810532

810140
30415540

810540

810150
31016550

810550

دسته: چـوب راش طبیعی صیقل داده شده، دارای فـرول و حلقه از جنس استیل   |   تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز
کاربرد: مغار نیم تخت سنتی )Traditional bench chisel( قابل استفاده برای انجام کارهای نجاری عمومی.
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مغارها

8630 | ست مغار تخت

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863010

8101066

81011212

81012020

81012626

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863020

8105066

81051212

81052020

81052626

دسته: چوب راش طبیعی جال داده شده، دارای فرول و حلقه از جنس استیل
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: مغار نیم تخت سنتی )Traditional bench chisel(  قابل استفاده برای 
انجام کارهای نجاری عمومی.

 8631 | ست مغار تخت

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863110

8101088

81011010

81011616

81013232

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863120

8105088

81051010

81051616

81053232

دسته: چوب راش طبیعی جال داده شده، دارای فرول و حلقه از جنس استیل
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: مغار نیم تخت سنتی )Traditional bench chisel( قابل استفاده برای 
انجام کارهای نجاری عمومی.
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8536 | ست مغار تخت

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

853600

8150076

81500910

81501313

81501919

81502525

دسته: از جنس زبان گنجشک بومی، فرول از جنس استیل 
         ضد زنگ

62HRc تیغه: از جنس کروم - وانادیم، سختی
 )Traditional bench chisel( کاربرد: مغار نیم تخت سنتی

         قابل استفاده برای انجام کارهای نجاری عمومی.

8530 | ست مغار تخت

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

853053

8105066

81051010

81051212

81051616

81052020

81052626

دسته: چوب راش رنگ شده، دارای فرول و حلقه از جنس استیل
تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز

 )Traditional bench chisel( کاربرد: مغار نیم تخت سنتی
         قابل استفاده برای انجام کارهای نجاری عمومی.

8530 | ست مغار تخت

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

853055

8101066

81011010

81011212

81011616

81012020

81012626

دسته: چـوب راش طبیعی جال داده شده، دارای فرول و 
         حلقه از جنس استیل

تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز
 )Traditional bench chisel( کاربرد: مغار نیم تخت سنتی

         قابل استفاده برای انجام کارهای نجاری عمومی.

مغارها
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8638 | ست مغار تخت

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863811

8638066

86381212

86381616

86382020

86382626
دسته: از جنس زبان گنجشک بومی، فرول از جنس استیل ضدزنگ

62HRc تیغـه: از جنس کروم -وانادیم، سختی
 )Traditional bench chisel( کاربرد: مغار نیم تخت سنتی

         قابل استفاده برای انجام کارهای نجاری عمومی.

8638 | ست مغار تخت

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863801

8101066

81011212
81011616
81012020

81012626
دسته: چوب راش رنگ شده، دارای فرول و حلقه از جنس استیل

تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز
 )Traditional bench chisel( کاربرد: مغار نیم تخت سنتی

         قابل استفاده برای انجام کارهای نجاری عمومی.

8121 | مغار گلویی

میلی مترمیلی مترکد محصول
میلی متر

8121082621248

81211026212410

81211226212412

81211426212414

81211627213216

81212027213220

81212627213226
دسته: چوب راش طبیعی صیقل داده شده، دارای فرول و حلقه از جنس استیل

تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز
کاربرد: مغار محکم دارای سطح مقطع U شکل برای کابینت سازی و انجام کارهای نجاری عمومی

مغارها
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مغارها

8112 | مغار گلویی

میلی مترمیلی مترمیلی مترکد محصول

8112042981494

8112052981495

8112062981496

8112082981498

81121029814910

81121229814912

81121429814914

81121629814916

دسته: چوب راش رنگ شده، دارای فرول و حلقه از جنس استیل
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: ابزاری برای برش های کام و زبانه، دارا بودن تیغه با جداره های مخروطی شکل در امتداد طولی و ارتفاع امکان دستیابی به برش های عالی را فراهم می کند.

8636 | ست مغار تخت برای کنده کاری اتصاالت کام و زبانه

کد 
ست

کد
میلی متر محصول

863600

8112 044

8112 066

8112 1010

8112 1212

دسته: چوب راش رنگ شده، دارای فرول و حلقه از جنس استیل
تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: ابزاری برای برش های کام و زبانه، دارا بودن تیغه با جداره های مخروطی 
         شکل در امتـداد طولـی و ارتفـاع امکان دستیـابی به برش هـای عالی را 

         فراهم می کند.
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مغارها

8113 | مغار تخت سوپر

میلی مترمیلی مترمیلی مترکد محصول

8113032451203

8113042451204

8113052451205

8113062451206

8113082451228

81131024912410

81131225112612

8113142531284

8113162551305

81131825713218

81132025913420

81132226113622

81132626514026

81133026914430

81133228014632

81134025112640

81135029016550

دسته: با طراحی ارگونومیک و سطح مقطع بیضی شکل. دارای قسمت فلزی در انتهای دسته که در برابر ضربه چکش استقامت باالیی دارد. پلی پروپیلن با روکش ترموپالستیک
تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: مغار heavy duty برای انجام کارهای نجاری و مصارف ساخت و ساز . دسته محکم دو جزیی آن مانع لغزش مغار در دست کاربر می شود.
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مغارها

8529 | ست مغار تخت سوپر

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

852900

8113066

81131010

81131212

81131616

81132020

81132626

دسته: با طراحی ارگونومیک و سطح مقطع بیضی شکل.    
        دارای قسمت فلزی در انتهای دسته که در برابر ضربـه     

        چکش استقامت باالیی دارد.
تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: مغـار heavy duty بـرای انجـام کارهـای نجـاری و 
         مصـارف ساخت و سـاز . دسته محـکم دو جزیـی آن 

         مانـع لغزش مغار در دست کاربر می شـود.

8638 | ست مغار تخت سوپر

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

863841

8113066

81131212

81131616

81132020

81132626

دسته: با طراحی ارگونومیک و سطح مقطع بیضی شکل.
         دارای قسمت فلزی در انتهای دستـه که در برابر ضربـه  

         چکش استقامت باالیی دارد.
تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: مغـار heavy duty برای انجـام کارهـای نجــاری و 
         مصـارف ساخت و ساز . دستـه محـکم دو جزیـی آن 

         مانع لغزش مغار در دست کاربر می شود.

8606 | ست مغار تخت سوپر

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

860600

8113066

81131212

81132020

81132626

دسته: با طراحی ارگونومیک و سطح مقطع بیضی شکل. 
         دارای قسمت فلزی در انتهای دسته که در برابر ضربـه 

         چکش استقامت باالیی دارد.
تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: مغـار heavy duty بـرای انجـام کارهـای نجــاری و 
         مصـارف ساخت و سـاز . دسته محـکم دو جزیـی آن 

         مانع لغزش مغار در دست کاربر می شود.
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مغارها

8182 | مغار خراطی

کد
میلی مترمحصول

میلی متر

تر
ی م

یل
م

نوععکس محصول
سر مغار

      سرصاف4×81820146518

      دوسرکج4×81820246518

81820346518×4
 

                                                                  دوسرکج )سر تیغه به شکل مثلث(

81820446518×4
 

مغار تراش چوب دارای سر تیغه گرد

81820546518×4
 

مغار تراش چوب دارای سر تیغه چهارضلعی راست

81825546518×4
 

مغار تراش چوب دارای سر تیغه چهارضلعی چپ

81820646518×4
 

مغار تراش چوب دارای سر تیغه گرد برش دار راست

81825646518×4
 

مغار تراش چوب دارای سر تیغه گرد برش دار چپ دسته 

81820846518×4
 

مغار تراش چوب سر کج دست راست

81825846518×4
 

مغار تراش چوب سر کج دست چپ

64HRc سختی ،HS دسته: چوب راش طبیعی، واکس زده شده  |   تیغه: فوالد
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8594 | ست مغارهای تراش چوب مینی

کد محصولفرم تیغهکد ست

859400

818303

818304

818308

819203

819204

دسته: چوب راش طبیعی، واکس زده شده
تیغـه: فوالد HS، سختی 64HRc و طول 50 میلی متر

8191 | مغار تراش چوب گلویی

میلی مترمیلی مترکد محصول
نوع سر مغارعکس محصول

81910146513 
                                           مغار تراش چوب گلویی دارای سرتیغه دوکی شکل

81910246513  

 مغار تراش چوب گلویی عمق زیاد    

81910346513
                                                                     مغار تراش چوب گلویی قدحی 

دسته: چوب راش طبیعی، واکس زده شده
64HRc سختی ،HS تیغه: فوالد

مغارها



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین

14

8194 | مغار تراش چوب گلویی درشت سوپر

کد
میلی مترمیلی مترمیلی مترمحصول

81941946515019

81943265015032

دسته: باچوب راش طبیعی، واکس زده شده
64HRc سختی ،HS تیغه: فوالد

8594 | ست مغار تراش چوب

کد محصولکد ست

859410

818203

818204

818208

819101

819419

مغارها



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین

15

مغارها

8261 | مغار حکاکی سرصاف پروفیل 1

میلی مترکد محصول

82611616

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

8262 | مغار حکاکی سرصاف پروفیل 3

میلی مترکد محصول

82621616

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

8263 | مغار حکاکی سرصاف پروفیل 5

میلی مترکد محصول

82631616

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

8264 | مغار حکاکی سرصاف پروفیل 7

میلی مترکد محصول

82641616

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

صاف

صاف

صاف

صاف



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین
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مغارها

8265 | مغار حکاکی سرصاف پروفیل 8

میلی مترکد محصول

82651616

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

8266 | مغار حکاکی سرصاف پروفیل 9

میلی مترکد محصول

82661616

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

8267 | مغار حکاکی سرصاف پروفیل 11

میلی مترکد محصول

82670816

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

8278 | مغار حکاکی خمیده پروفیل 41

میلی مترکد محصول

8278044

8278088

82781212

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

صاف

صاف

صاف

خمیده



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین

17

مغارها

8279 | مغار حکاکی خمیده پروفیل 45

میلی مترکد محصول

8279044

82791212

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

8268 | مغار حکاکی خمیده پروفیل 49

میلی مترکد محصول

8268588

8278588

8298588

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
59HRc تیغه: فوالد کروم - وانادیوم، سختی

8680 | ست مغار حکاکی

کد محصولکد ست

868000

826212

829504

829604

826808

826704

829412

826416

827312

صاف

صاف

خمیده

قاشقی



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین

18

مغارها

8110 | مغار تخت پهن )قنداقی(

کد
میلی مترمیلی مترمیلی مترمحصول

811056170956

8110621709512

8110701709520

8110761709526

دسته: چوب سخت رنگ زده شده، دارای فرول از جنس برنج
تیغه: از جنس فوالد کروم - منگنز، مجهز به محافط تیغه

کاربرد: برای انجام کارهای برشی و تراش کاری

8537 | ست مغار تخت پهن )قنداقی(

کد
ست

کد
محصول

میلی متر

853750

8110566

81106212

81107020

81107626



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین
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8690 | ست مغار حکاکی ظریف کاری

کد محصولکد ست

869010

824018

824112

824213

824314

824415

824514

822510

822520

×824 | مغار حکاکی

کد
میلی مترمیلی مترمحصول

پروفیلعکس محصول

 مغار حکاکی 8240181858
تخت ظریف کاری

1

8241121852
  مغار گلویی نیم 
گرد حکاکی ظریف کاری

9

  مغار گلویی نیم 8242131853
گرد حکاکی ظریف کاری

8

 مغار گلویی 8243141854
حکاکی ظریف کاری

7

8244151855

مغار گلویی عمق کم حکاکی ظریف کاری

6

8245141854

مغار حکاکی ظریف کاری زاویه دار

 41  
     60°

59HRc دسته: چوب راش رنگ زده شده، جال داده شده    |   تیغه: از جنس فوالد کروم - وانادیوم و سختی

مغارها
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سازوکارساناصنعتنوین

20

8109 | مغار تخت

میلی مترمیلی مترمیلی مترکد محصول

8109062601206

8109082621228

81091026412410

81091226612612

81091627013016

81092027413420

81092628014026

81093028414430

81094029515540

دسته: ارگونومی دارای سطح مقطع بیضی شکل دارای دسته پالستیکی از جنس پروپیلن | تیغه: فوالد از جنس کروم - منگنز | کاربرد: برای انجام کارهای برشی و تراش کاری

8603 | ست مغار تخت

کد محصولکد ست
میلی متر

860300

8109066

81091212

81092020

81092626

8948 | ست مغارهای منحنی

کد محصولکد ست

894813

892008

892404

892508

892610

892706

893310

894110

894210

894310

دسته: ارگونومی دارای سطح مقطع بیضی شکل، دارای دسته پالستیکی از جنس پروپیلن
تیغـه: فوالد از جنس کروم - منگنز

کاربرد: برای انجام کارهای برشی و تراش کاری برش های عالی را فراهـم می کنـد.

مغارها
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×893 | مغار حکاکی

کد
میلی مترمیلی مترمحصول

پروفیلعکس محصول

89301218512

    
مغار حکاکی خمیده سر صاف 

1

89311218512
 

مغار حکاکی خمیده سر اریب - چپ
1

راست89316218512  - اریب  سر  خمیده  حکاکی  مغار 
1

     مغار حکاکی خمیده گلویی89331018510
5

    مغار حکاکی خمیده گلویی8934041854
7

مغار حکاکی خمیده گلویی عمیق8935081858
9

   مغار حکاکی V شکل 893506690ْ
 45  

     90°

55HRc دسته: از جنس چوب ممرز طبیعی، با سطح روغن کاری شده    |        تیغـه: از جنس کروم -وانادیم، میزان سختی

894X | چاقو حکاکی

کد
میلی مترمیلی مترمحصول

عکس محصول

89411015450

89421013329

89431013329

55HRc دسته: از جنس چوب ممرز طبیعی، با سطح روغن کاری شده  |    تیغه: از جنس کروم -وانادیم، میزان سختی

مغارها
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سازوکارساناصنعتنوین

22

8134 | مغار شفره

کد
میلی مترمیلی مترمیلی مترمحصول

81341026512010

دسته: از جنس چوب ممرز طبیعی، فرول از جنس برنج   |     کاربرد: از جنس کروم -منگنز، مجهز به گارد محافظ تیغه

8516 | ست مغار تخت تیغه اریب

کد محصولکد ست
میلی متر میلی متر

851670
811120

20
811170

دسته: از جنس چوب ممرز،  واکس زده شده، دارای فرول از جنس برنج      |      تیغه: از جنس فوالد کروم - منگنز
کاربرد: مغار مخصوص افراد چپ دست و راست دست با اریب 30°، برای زدودن تراشه ها از کنج، کام و زبانه و مناطقی که دسترسی به آن ها دشوار است.

مغارها
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چوب ساب ها

8542 | ست چوب ساب

میلی مترنوعکد محصولکد ست

854201

872501    16x4 

150 872511         D6

872521    16x5

872502    20x5

854202872512        D8200

872522    20x6,5

872503    20x6

854203872513          D10250

872523    20x8

872552    20x5

854252872562         D8200

872572    20x6,5

دسته: چوب ممرز رنگ 
زده شده

تیغه: از جنس فوالد کربنی، 
49HRc سختی

دسته: چوب ممرز رنگ 
زده شده

تیغه: از جنس فوالد کربنی، 
49HRc سختی

8725 | چوب ساب تخت

کد
میلی مترمحصول

تعداد دندانه در هر سانتی 
میلی مترمتر مکعب

میلی متر

تر
ی م

یل
م

8725012952015016x4

8725044451030030x7

8725 |  چوب ساب گرد

کد
میلی مترمحصول

تعداد دندانه در هر سانتی 
میلی مترمیلی مترمتر مکعب

872511295201506

8725144451030012

8725 |  چوب ساب نیم گرد

کد
میلی مترمحصول

تعداد دندانه در هر سانتی 
میلی مترمیلی مترمتر مکعب

872521295201505×16

872524445103009×28



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین

24

چوب ساب ها

8725 | چوب ساب دم موشی

عکس محصولطولکد محصول

872581180

872582180

872583180

872584180

872585180

872586180

872587180

872588180

49HRc دسته: فوالد کربنی، سختی
 ایده آل برای سوهان زدن قسمت هایی که دسترسی به آن ها دشوار است و اشکال منحنی. قابل استفاده برای برای چوب، پالستیک و سنگ صابون.



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین

25

8725 | سوهان الماسه )سردریلی(

نوعمیلی مترمیلی مترمیلی مترعکس محصولکد محصول

872590603011.51

87259160302.4-11.52

872592602011.53

872593602011.54

8725946011.511.55

87259560202.4-11.56

87259660306-11.57

87259760302.4-11.58

87259860302.4-11.59

87259960302.4-11.510

8542 | ست سوهان الماسه )سردریلی(

میلی مترکد محصولکد ست

854290

872590

60

872594

872596

872597

872598

872599

چوب ساب ها

کاربرد: برای ایجاد فرورفتگی و همچنین از بین بردن 
مواد از روی چوب های سخت و نرم. قابل استفاده برای 

دریل های برقی
49HRc تیغه: فوالد کربنی، سختی



لیست محصوالت پاییـز 1401 / 2022
سازوکارساناصنعتنوین
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8225 | چاقو حکاکی

کد
میلی مترمحصول

ابعادنوع عکس محصول

822510175-12×40

40×12سر اریب822520175

40×12هرمی822530140

40×12خمیده822540180

8691 | ست چاقو حکاکی

کد محصولکد ست

869100

822510

822520

822530

822540

دسته: از جنس چوب راش رنگ زده شده، جال داده شده
.61HRc تیغـه: از جنس منگنز-وانادیم، سختی

چاقوها
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دسته: از جنس چوب راش رنگ زده شده، جال داده شده
.61HRc تیغـه: از جنس منگن - وانادیم، سختی

8221 | چاقو حکاکی

میلی مترکد محصول
عکس محصول

 چاقوی قالبی حکاکی چوب، راست822101170

چاقوی قالبی حکاکی چوب، چپ822102170

چاقوی قالبی حکاکی چوب، عمق کم، راست822151170

چاقوی قالبی حکاکی چوب، عمق کم، چپ822152170

چاقوی قالبی حکاکی چوب، دو لبه822103170

چاقوی قالبی حکاکی چوب کوچک، نوک تیز راست822104170

8698 | ست چاقوی حکاکی برای ایجاد اشکال قاشقی

میلی مترعکس محصولکد محصولکد ست

869800

822103170

822510175

822820235

چاقوها
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8747 | درفش هرمی

قطرطولکد محصول

8747101646

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده    |    تیغه: آلیاژ کروم - وانادیوم

8746 | درفش مخروطی

قطرطولکد محصول

8746101646

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده    |    تیغه: آلیاژ کروم - وانادیوم

درفش
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8904 | پوست َکن دو دسته با تیغه صاف

میلی مترکد محصول

890401200

890402240

890403260

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
تیغه: از جنس کروم، سختی 55HRc، مجهز به محافظ تیغه چرمی
کاربرد: ابزار دستی نجاری سنتی که از آن برای شکل دادن به 

چوب ازطریق حذف تراشه استفاده می شود. )تیغه صاف(

8905 | پوست َکن دو دسته با تیغه منحنی

میلی مترکد محصول

890501200

890502240

890503260

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
تیغه: از جنس کروم، سختی 55HRc، مجهز به محافظ تیغه چرمی
کاربرد: ابزار دستی نجاری سنتی که از آن برای شکل دادن به 
چوب از طریق حذف تراشه استفاده می شود. )تیغه منحنی(

8906 | پوست َکن دو دسته با تیغه صاف

میلی مترکد محصول

8906010.7×65×150

8906020.7×50×135

8906030.7×70×120

دسته: چوب راش رنگ شده، جال داده شده
تیغه: از جنس کروم، سختی 55HRc، مجهز به محافظ تیغه چرمی
کاربرد: ابزار دستی نجاری سنتی که از آن برای شکل دادن به 
چوب از طریق حذف تراشه استفاده می شود. )تیغه منحنی(

پوست َکن

8281 | پوست َکن حکاکی دو دسته

طول تیغهکد محصول

828100150

دسته: از جنس چـوب راش رنـگ زده شده، جال داده شـده
تیغـه: از جنس کـروم -وانادیم، سختـی 57HRc، مجهـز به 

         گارد محافظ تیغه چرمی
کاربـردی: شـکل دادن به چـوب از طریـق حـذف تراشـه ها در    

             بخش های منحنی
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8351 | مته خزینه الماسه مخروطی

میلی مترمیلی مترکد محصول

835103316

835104416

835105516

835106616

835108820

دسته: از جنس فوالد کربن

8353 | مته خزینه مخروطی

کد محصول
میلی متر

83530012 x 36

دسته: از جنس کروم - مولیبدونم
شفت: شش وجهی - 4/1 اینچی

مته

8353 | مته خزینه کن مخروطی دستی

کد
میلی مترمحصول

قطر

4 میلی متر835310130

دسته: از جنس پالستیک
تیغه: از جنس کروم - مولیبدونم طول کلی ابزار: 130 میلی متر
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8580 | ست پیچ گوشتی

کد محصولکد ست

858000

3,5 x 75

4,5 x 90

5,5 x 100

PH1 x 80

PH2 x 100

دسته: چوب راش رنگ زده شده و جال داده شده، دارای سطح مقطع سه وجهی
تیغه: با روکش کروم، دارای انتهای شش وجهی برای استفاده از آچار

8581 | ست پیچ گوشتی

کد محصولکد ست

858100

3,5 x 75

4,5 x 90

5,5 x 100

PH1 x 80

PH2 x 100

PZ1 x 80

PZ2 x 100

دسته: چوب راش رنگ زده شده و جال داده شده، دارای سطح مقطع سه وجهی
تیغـه: با روکش کروم، دارای انتهای شش وجهی برای استفاده از آچار

پیچ گوشتی

8869 | پیچ گوشتی مخصوص مراقبت اسلحه

اینچمیلی مترمیلی مترمیلی مترکد محصول

886905105 x 34500,63/16“

886907105 x 34500,81/4“

886908105 x 34501,05/16“

دسته: چوب راش رنگ و جال داده شده، دارای فرول از جنس برنج   |   کاربرد: مناسب پیچ های منحصر بفردی که غالبا برای اسلحه های حرفه ای بکار برده می شود.
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8253 | چکش نجاری

کد
سایزطولمحصول

82530035060x105x140

از جنس چوب راش رنگ زده شده، جال داده شده

8251 | چکش اتصال

کد
سایزطولمحصول

825110330ø 60 x 170

از جنس چوب راش رنگ زده شده، جال داده شده

چکش

8257 | چکش حکاکی چوبی

کد
ابعادمحصول

825701250×87×63

825702ø 98 x 137 x 300

از جنس چوب راش رنگ زده شده، جال داده شده
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8250 | چکش حکاکی

کد محصول
میلی مترمیلی متر

جنس

40 میلی متربرنج82500117052

چکش

8755 | چکش با اجزای جدا شدنی

کد
میلی مترمحصول

جنس
روکش

پالستیک875502290

8751 | چکش یک تکه

کد

میلی مترمحصول

جنس
روکش

پالستیک875102290
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8280 | رنده دستی | تیغ یدک رنده

عرض تیغهطولکد محصول

82800010444

82809944-

بدنه: از جنس آلیاژ زینک
تیغه: از جنس کروم -منگنز

8270 | رنده فلزی

عرض تیغهطولکد محصول

82704024851

بدنه: از جنس آلیاژ آلومینیوم
اسالید: از جنس چدن خاکستری

تیغه: فوالد ابزار

رنده
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8193 | کاربید چوب تراش یدکی

کد
محصول

قطر
حفره

16 میلی متر819366

8950 | سنگ مصنوعی

کد
قطرطولمحصول

5 میلی متر89500225514

الیه ها: دانه ریز

8951 | سنگ مصنوعی

کد
قطرسایزمحصول

89510050 x 130 x 254 میلی متر

الیه ها: دانه ریز تیره، دانه درشت رنگ روشن

سنگ

لیسه

8796 | لیسه کابینت پریمیوم

کد
شکلابعادمحصول

ظاهری

879601150x65x0,7
مستطیلی

879602135x50x0,7
منحنی

879603120x70x0,7
بته جقه

بدنه: از فلز   |  دسته: از فلز  |  کاربرد: تراش سطحی چوب
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8723 | گیره رومیزی چوب

شرح کاالکد محصول

نصب بوسیله پیچ872301

نصب بوسیله گیره872302

گیره

8721 | شابلون سوراخ کاری

کد محصول

872100

محتوی: دستگیـره، حلقـه متـوقف کننـده، متـه چــوب بـه
            قطـر 8 میـلی مـتر

کاربرد: شابلون سوراخ کاری برای اجـرای سـوراخ کاری دقیـق 
         روی 2 تکه با زاویه ی صحیح

شابلون




