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Цахилгаан болон 
хийн багажны 
танилцуулга

Цахилгаан болон хийн 
багажны танилцуулга



Бар. код. 5700 4043 Бар. код. 0702 327 Бар. код. 5708204

батарей болон 
цахилгаан өрөм

Жижиг боловч маш бат 
бөх материал, чанартай 
мотортой батарейтай 
өрөм. Хөнгөн учир удаан 
хугацаанд хэрэглэхэд гарт 
ядаргаа бага. 2 батарей 
дагалдах бөгөөд 1 батарей 
гаараа олон цаг ажилладаг. 
Батарейн цэнэглэгдэх 
хугацаа ойролцоогоор 30 
мин. Ойролцоох орчинг 
гэрэлтүүлэх ЛЕД гэрэлтэй

Ердөө 1,7 кг жинтэй ба 20 
Нм хүч цахилгаан гар өрөм. 
Металл хошуу, бат бөх 
хуванцар их биетэй. 

Олон төрлийн ажиллагаатай 
цахилгаан цохилтод 
өрөм. Бетон, мод төмөр 
нүхлэх болон хасуур хийх 
боломжтой. Хүч сайтай 
боловч гарт чичиргээ бага 
өгдөг. 

 BS 14-A LIGHT BM 10-E COMPACT H 28-MLS POWER

Бар. код. 086422

бялттай буу 
халуунаар үлээгч сэнс

Хүчний гар тохируулгатай хагас автомат 
бялттай буу. Хүчийг 1-6 хооронд 
тохируулна. Хэрэглэхэд хялбар бөгөөд 
өөрийн жин нь 2,35кг учир ажиллахад 
гарт эвтэйхэн. Цагт 500 буудалт хийх 
боломжтой. DIN EN 15895 стандартыг 
хангасан.

BST 350

Бар. код. 0702202

Ердөө 0,87 кг жинтэй боловч хүчин чадал 
болон чанарын хувьд маш сайн. 50-600 
градусын хооронд тохируулан халуунаар 
үлээлгэх боломжтой. 

BST 350



батарейтэй ком 
багаж

БАТАРЕЙ БАГАЖНЫ КОМ 1 БАТАРЕЙ БАГАЖНЫ КОМ 2

Бар. код. 0700 108 071 Бар. код. 0700 108 070

Вюрт группийн 70 жилийн ойд зориулан 
үйлдвэрлэгдсэн 10,8 вольтын батарейтай  
багажны ком. Гар өрөм, уран хөрөө болон 
дугуй хөрөө  гэх 3 ширхэг багажтай. Багаж 
тус бүр 1 батарейтай. Авсаархан жижиг 
боловч ажлын бүтээмж сайтай.

Вюрт группийн 70 жилийн ойд зориулан 
үйлдвэрлэгдсэн 10,8 вольтын батарейтай  
багажны ком. Гар өрөм, гар чийдэн, 
чичиргээнт тастагч болон гар хөрөө  гэх 4 
ширхэг багажтай. Багаж бүрд таарах нийт 3 
батарейтай. 

хийн буу 

Бар. код. 5714302 Бар. код. 07037360 Бар. код. 07037730

Маш хөнгөн, жижиг гарт 
эвтэйхэн боловч 678нм 
чангалах, 1100нм суллах 
хүч гаргадгаараа бусад 
буунуудаас онцгойрдог.

Жин: 1.34 кг

4 өөр хүч тохируулгатай ба 
1: ойролцоогоор. 70 Нм 2: 
ойролцоогоор. 120 Нм 3: 
ойролцоогоор 280 Нм Stage 
4: ойролцоогоор 420 Нм 
хүч гаргана. Дээд хүч гаргах 
чадвар нь 470Нм чангалах 
569Нм суллах.

Жин: 2.3 кг

Том оврын автомашин, тоног 
төхөөрөмжийн засварт 
хэрэглэгддэг. 1500Нм хүртэл 
хүч гаргах боломжтой.

Жин: 4.73 кг

DSS 1/2” COMPACT DSS 1/2 INCH H DSS 3/4 INCH H



Бар. код. 5707 0100 Бар. код. 5707 010 Бар. код. 0702 44610

115 мм диаметртэй тастагч 
машин. Ердөө 1,6 кг жинтэй.
820 Ваттын хүчтэй, эргэлтийн 
хурд нь минутад11000. 4м 
цахилгааны кабелтай. 

125 мм диаметртэй 
тастагч машин. Сүүлийн 
үеийн 4 туйлт мотортой, 
хамгаалалтын функцтэй 
(ир гацсан үед автоматаар 
унтрах, асаах товчийг дарсан 
байхад цахилгаанд залгахад 
асахгүй заавал асаах 
товчийг унтрааж асааж байж 
ажиллаж эхэлнэ). 1000 
Ваттын хүчтэй, эргэлтийн хурд 
нь минутад10000.

230 мм диаметртэй 2400 
ваттын хүчтэй тастагч машин.
Хамгаалалтын функц нь 
ир гацсан үед автоматаар 
унтрах, асаах товчийг дарсан 
байхад цахилгаанд залгахад 
асахгүй заавал асаах 
товчийг унтрааж асааж 
байж ажиллаж эхэлнэ. Хэт 
ачаалалтай ажиллахад 
мотор гэмтэхээс сэргийлсэн 
тохио өгдөг. Эргэлтийн хурд 
нь минутад 6600

Цахилгаан тастагч

EWS 8-115 LIGHT EWS 10-125 COMPACT EWS 24-230

Цахилгаан хөрөө

EWS 8-115 LIGHT
1200 Ваттын хүчтэй цахилгаан хөрөө. 
Эргэлтийн хурд нь минутад 2000-5200.
3,7 кг жинтэй ба энэ нь адил хүчин чадалтай 
хөрөөнүүдээс харьцангуй бага.

Бар. код. 0702 157

Цахилгаан хөрөөний зам

Бар. код. 0702 157 004


