
کاتالوگ دیجیتال
محصوالت کـرون

شروع



برای بازگشت در این 
مرحله از این دکمه 
استفاده کنید.

برای مشاهده منوی 
کاتالوگ در هر 

بخش از این دکمه 
استفاده کنید.

 متوجه
شــدم



برای شروع
یک گزینه را انتخاب کنید:

درباره ما

ابزارهای برقی

ابزارآالت شارژی

ابزارآالت بادی

ابزارآالت بنزینی

متعلقات

تماس با ما
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دربــاره مــا

About Us
ابزار  ارائه  با هدف   1381 سال  در  اهدا(  )گروه  اهدا  توسعه صنعت  شرکت 
استانداردهای جهانی، جهت جلب رضایت  دارای  و  کیفیت مطلوب  با  آالت 
مشتریان ایرانی و رفع نیازهای آنان تاسیس شد. موسسین شرکت با تکیه بر 
چندین دهه پشتوانه تجربی در زمینه تجارت و فروش انواع ابزارآالت برقی و 
دستی از کشورهای شاخص اروپایی و آسیایی نظیر آلمان، کره جنوبی  و ... 
و با توجه به نیاز بازار ایران به ابزارآالت برقی با کیفیت باال و قیمت مناسب 
مزیت را در آن دیدند که اقدام به شناسایی تولید کننده ای دارای کالس جهانی 

در این حوزه نمایند.

در همین راستا گروه اهدا پس از بررسی های انجام گرفته، گروه سرمایه گذاری 
در کشور  برقی  ابزارآالت  تولیدکنندگان  ترین  بزرگ  از  یکی  عنوان  به  را  کرون 
چین شناسایی نموده و نمایندگی انحصاری محصوالت فوق را در ایران اخذ 
نموده است. از آن زمان تاکنون، توزیع محصوالت کرون در سراسر ایران به 
صورت پیوسته ادامه داشته است. محصوالت شرکت کرون در حال حاضر به 

بیش از 65 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا صادر می گردد.



Power Toolsابـزارآالت برقـــی

فرز برقی
دریل برقی

اره برقی
بتن کن و چکش تخریب

فارسی ُبر
بلوور

پیستوله برقی
کمپرسور
کارواش

اینورتر جوشکاری
پروفیل بر

پیچگوشتی برقی
سشوار صنعتی

سنباده لرزان
دستگاه پولیش

رنده چوب
همزن برقی
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فرزهای کرون



فرز انگشتی گلو بلند 600 وات

CODE: CT13307
600 وات

6  میلیمتر

27000-12000 دور در دقيقه

1/68 کیلوگرم

دسته کمکی - یک عدد آچار - دفترچه راهنما  

توان ورودی

سایز کولت

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



فرز انگشتی گلو کوتاه 600 وات

CODE: CT13308
600 وات

6 میلیمتر

27000 - 12000 دور در دقيقه

1/46 کیلوگرم

یک عدد آچار - دفترچه راهنما  

توان ورودی

سایز کولت

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات

CODE: CT13428
150 وات

3/2 - 0/8  میلیمتر

35000-8000 دور در دقيقه

0/75 کیلوگرم

ست سری فرز - شلنگ فرز مینیاتوری - آویز روی میز - دفترچه  راهنما

توان ورودی

سایز کولت

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



مینی فرز 115 میلیمتر 650 وات

CODE: CT13501
650 وات

115  میلیمتر

M14

11000 دور در دقيقه

60/50 هرتز

1/85 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

وزن خالص

اقالم همراه



مینی فرز 115 میلیمتر 720 وات

CODE: CT13499
720 وات

115 میلیمتر

M14

11000 دور در دقيقه

60/50 هرتز

1/85 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

وزن خالص

اقالم همراه



مینی فرز 115 میلیمتر 900 وات

CODE: CT13505
900 وات

115  میلیمتر

M14

11000- 0 دور در دقيقه

60/50 هرتز

2/16 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

 وزن خالص

اقالم همراه



مینی فرز دسته بلند 1010 وات

CODE: CT13022
1010 وات

115  میلیمتر

M14

11000- 0 دور در دقيقه

60/50 هرتز

2/4 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

 وزن خالص

اقالم همراه



فرز آهنگری 180 میلیمتر 1500 وات

CODE: CT13508
1500 وات

180 میلیمتر

M14

8500 دور در دقيقه

60/50 هرتز

3/68 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

وزن خالص

اقالم همراه



 فرز سنگبری 230 میلیمتر 2200 وات

CODE: CT13500-230
2200 وات

230 میلیمتر

M14

6500 دور در دقيقه

60/50 هرتز

5/2 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

وزن خالص

اقالم همراه



 فرز آهنگری 180 میلیمتر 2200 وات

CODE: CT13500-180
2200 وات

180 میلیمتر

M14

8500 دور در دقيقه

60/50 هرتز

5/2 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

وزن خالص

اقالم همراه



مینی فرز 115 میلیمتر 860 وات

CODE: CT13497
860 وات

115 میلیمتر

M14

11000 دور در دقيقه

60/50 هرتز

1/95 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

وزن خالص

اقالم همراه



مینی فرز 115 میلیمتر 860 وات

CODE: CT13289
860 وات

115 میلیمتر

M14

11000 دور در دقيقه

60/50 هرتز

2/1 کیلوگرم

آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

فرکانس

وزن خالص

اقالم همراه



سنگ رومیزی 125 میلیمتر 170 وات

CODE: CT13545
170 وات

125  میلیمتر

2840 - 0 دور در دقيقه

5 کیلوگرم

دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر سنگ

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



سنگ رومیزی 150 میلیمتر 250 وات

CODE: CT13546
250 وات

150  میلیمتر

2840 - 0 دور در دقيقه

7 کیلوگرم

دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر سنگ

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



سنگ رومیزی 200 میلیمتر 350 وات

CODE: CT13547
350 وات

200  میلیمتر

2840 - 0 دور در دقيقه

12 کیلوگرم

دفترچه راهنما   

توان ورودی

قطر سنگ

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



فرز نجاری 12 میلیمتری 2100 وات

CODE: CT11001
2100 وات

9 آمپر

12 میلیمتر

23000-8000 دور در دقيقه

60 میلیمتر

6/3 کیلوگرم

2 عدد آچار - کولت - گونیا - روکش طلق
دفترچه راهنما

توان ورودی

جریان ورودی

سایز کولت

دور در حالت آزاد

عمق فرزکاری

وزن خالص

اقالم همراه



فرز نجاری 12 میلیمتری 1400 وات

CODE: CT11002
1400 وات

6 آمپر

12 میلیمتر

28000-9000 دور در دقيقه

50 میلیمتر

4/2 کیلوگرم

2 عدد آچار - کولت - گونیا - روکش طلق
دفترچه راهنما

توان ورودی

جریان ورودی

سایز کولت

دور در حالت آزاد

عمق فرزکاری

وزن خالص

اقالم همراه



دریل برقی کرون



دریل برقی 6 میلیمتر 300 وات

CODE: CT10125C
300 وات

3800-0 دور در دقيقه

6 میلیمتر

13 / 6 ميليمتر

1 کیلوگرم

دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



دریل چکشی 13 میلیمتر 600وات

CODE: CT10128
توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

600 وات

2800 دور در دقيقه

44800 ضربه در دقيقه

13 - 1/5  میلیمتر

20 / 13 / 13 ميليمتر

1/7 کیلوگرم
آچار سه نظام - دسته کمکی

خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما



دریل چکشی 13 میلیمتر 750وات

CODE: CT10129
750 وات

2800-0 دور در دقيقه

44800-0 ضربه در دقيقه

13  میلیمتر

13 / 16 / 30 ميليمتر

1/9 کیلوگرم
آچار سه نظام - دسته کمکی

خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

دریل برقی 810 وات

CODE: CT10067
810 وات

2800-1200 دور در دقيقه

44800-0 ضربه در دقيقه

13 میلیمتر

40 / 16 / 13  ميليمتر

2/4 کیلوگرم
دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق

دفترچه راهنما



دریل برقی 10 میلیمتر 400 وات

CODE: CT10126
400 وات

3000-0 دور در دقيقه

10 - 1/5 میلیمتر

20 / 10  ميليمتر

1/4 کیلوگرم

آچار سه نظام - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



دریل چکشی 13 میلیمتر 810 وات

CODE: CT10130
810 وات

2800-0 دور در دقيقه

44800-0 ضربه در دقيقه

13  میلیمتر

13 / 16 / 30 ميليمتر

2/1 کیلوگرم
آچار سه نظام - دسته کمکی

خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



دریل برقی 20 میلیمتر 1050 وات

CODE: CT10034
1050 وات

2800-1200 دور در دقيقه

44800-0 ضربه در دقيقه

20 - 16 میلیمتر

30 / 16 / 13  ميليمتر

2/8 کیلوگرم

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق
دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



دریل برقی 13 میلیمتر 1050 وات

1050 وات

2800-1200 دور در دقيقه

44800-0 ضربه در دقيقه

13 میلیمتر

40 / 16 / 13  ميليمتر

2/5 کیلوگرم
دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق

دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

CODE: CT10068



بکس برقی 900 وات با درایو 1/2

CODE: CT12018
900 وات

320 نیوتن

M8-M24

2100-0 ضربه در دقيقه

1/2 اینچ

3/5 کیلوگرم

زغال - دفترچه راهنما

توان ورودی

حداکثر گشتاور

حداقل-حداکثر ظرفیت

سرعت در حالت بدون بار

سایز کارگیر

وزن خالص

اقالم همراه



اره برقی کرون



اره افقی بر 1010 وات

CODE: CT15133
1010 وات

4/5 Ah

2400-300 دور در دقيقه

28 میلی متر

250 / 120 ميليمتر

3/7 کیلوگرم

آچار آلن - تیغه - رابط - دفترچه راهنما

توان ورودی

آمپر

دور در حالت آزاد

گام برش

گام برش فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



اره عمود بر 550 وات

CODE: CT15212
550 وات

3000-700دور در دقیقه

45-30-15-0 درجه

10 - 6- 65 میلیمتر

1/9 کیلوگرم

آچار آلن - تیغه - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

زاویه قابل تنظیم کفه

ظرفیت برش در آلومینیوم / فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



اره عمود بر 710 وات

CODE: CT15189
710 وات

3000-700دور در دقیقه

45-30-15-0 درجه

20 - 10 - 85 میلیمتر

2/9 کیلوگرم

آچار آلن - تیغه - دفترچه راهنما

توان ورودی

نرخ برش در حالت بدون بار

زاویه قابل تنظیم کفه

توانایی برش در آلومینیوم / فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



اره عمود بر 500 وات

CODE: CT15080
500 وات

3000-700دور در دقیقه

45-30-15-0 درجه

10 - 6 - 55 میلیمتر

2 کیلوگرم

آچار آلن - تیغه - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

زاویه قابل تنظیم کفه

توانایی برش در آلومینیوم / فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



سراميک بر 1200 وات

CODE: CT15081
1200 وات

110 میلیمتر

34 میلیمتر

1300 دور در دقیقه

2/8 کیلوگرم

آچار - دفترچه راهنما

توان ورودی

قطر تیغه

حداکثر عمق برش

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



اره گردبر 185 میلیمتری برقی 1200 وات

CODE: CT15199
1200 وات

5500 دور در دقيقه

185 میلیمتر

63/5 میلیمتر

44 میلیمتر

4/1 کیلوگرم

تیغه - آچار - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

قطر تیغه

عمق برش در 90 درجه

عمق برش در 45 درجه

وزن خالص

اقالم همراه



اره گردبر 190 میلیمتری برقی 1500 وات

CODE: CT15188
1500 وات

5000 دور در دقيقه

190 میلیمتر

63/5 میلیمتر

46 میلیمتر

4/4 کیلوگرم

تیغه - آچار - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

قطر تیغه

عمق برش در 90 درجه

عمق برش در 45 درجه

وزن خالص

اقالم همراه



بتن کن و چکش تخریب کرون



دریل بتن کن طرح بوش26 میلیمتر 800 وات

CODE: CT18108
800 وات

1200-0 دور در دقيقه

5300-0 ضربه در دقيقه

4 شیار

40 / 26 / 13 ميليمتر

2/8 کیلوگرم
سه نظام تبدیلی -3 عدد مته - 2 عدد قلم تیز و

تخت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

سه نظام

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



دریل بتن کن 26 میلیمتر 850 وات

CODE: CT18054
850 وات

800-0 دور در دقيقه

3200-0 ضربه در دقيقه

4 شیار

30 / 26 / 13 ميليمتر

5/3 کیلوگرم
زغال - 3 عدد مته 12/10/8 - 2 عدد قلم تیز و تخت 25 و 16 سانت

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

دریل بتن کن 28 میلیمتر 850 وات

CODE: CT18114
850 وات

800-0 دور در دقيقه

3400-0 ضربه در دقيقه

4 شیار

40 / 28 / 13 ميليمتر

4/9 کیلوگرم
زغال - 3 عدد مته 12/10/8 - 2 عدد قلم تیز و تخت 25 و 16 سانت

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما



توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

دریل بتن کن 30 میلیمتر 1020 وات

CODE: CT18026
1020 وات

800 دور در دقيقه

3000 ضربه در دقيقه

4 شیار

40 / 30 / 13 ميليمتر

5/2 کیلوگرم
زغال - 3 عدد مته 12/10/8 - 2 عدد قلم تیز و تخت 25 و 16 سانت

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما



توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

دریل بتن کن 32 میلیمتر 1050 وات

CODE: CT18116
850 وات

750-0 دور در دقيقه

2800-0 ضربه در دقيقه

4 شیار

40 / 32 / 13 ميليمتر

5 کیلوگرم
زغال - 3 عدد مته 12/10/8 - 2 عدد قلم تیز و تخت 25 و 16 سانت

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما



توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

دریل بتن کن 38 میلیمتر 1050 وات

CODE: CT18055
1050 وات

550 دور در دقيقه

3000 ضربه در دقيقه

5 شیار

38 / 22  ميليمتر

6/73 کیلوگرم
زغال - 3 عدد مته 12/10/8 - 2 عدد قلم تیز و تخت 25 و 16 سانت

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما



توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

دریل بتن کن 32 میلیمتر 1250 وات

CODE: CT18056
1250 وات

800 دور در دقيقه

2600 ضربه در دقيقه

4 شیار

40 / 32 / 13 ميليمتر

5 کیلوگرم
زغال - 3 عدد مته 12/10/8 - 2 عدد قلم تیز و تخت 25 و 16 سانت

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما



دریل بتن کن 40 میلیمتر 1250 وات

CODE: CT18118
1250 وات

410-0 دور در دقيقه

3000-0 ضربه در دقيقه

5 شیار

40  ميليمتر

7 کیلوگرم
زغال - 3 عدد مته 12/10/8 - 2 عدد قلم تیز و تخت 25 و 16 سانت

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

ظرفیت سوراخکاری بتن

وزن خالص

اقالم همراه



توان ورودی

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

دریل بتن کن 32 میلیمتر 1500 وات

CODE: CT18102
1500 وات

800-0 دور در دقيقه

3900-0 ضربه در دقيقه

4 شیار

40 / 32 / 13 ميليمتر

5/3 کیلوگرم
زغال - 3 عدد مته 12/10/8 - 2 عدد قلم تیز و تخت 25 و 16 سانت

دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما



تخریب 25 ژول 1500 وات

CODE: CT18123V
1500 وات

8 ژول

25 ژول

1900-900 ضربه در دقیقه

sds-max (پنج شیار)

10/96 کیلوگرم

2 قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما  

توان ورودی

قدرت ضربه کمینه

قدرت ضربه بیشینه

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

وزن

اقالم همراه



تخريب 50 ژول 2050 وات

CODE: CT18020
2050 وات

50 ژول

1030 ضربه در دقيقه

30 کیلوگرم

2 قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما  

توان ورودی

نیروی ضربه

ضربه در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



چکش تخریب 11 کیلویی 1500 وات

CODE: CT18021
1500 وات

25 ژول

sds-max (پنج شیار)

1800-900 ضربه در دقیقه

10/2 کیلوگرم

2 قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما  

توان ورودی

قدرت ضربه

قلم گیر

ضربه در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



تخريب 15 کیلویی 1700 وات

CODE: CT18024
1700 وات

45 ژول

1300 ضربه در دقيقه

15/5 کیلوگرم

2 قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما  

توان ورودی

نیروی ضربه

ضربه در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



چکش تخریب 19 کیلویی 1500 وات

CODE: CT18095
1500 وات

50 ژول

220 ولت

1400 ضربه در دقیقه

 HEX-30 (شش گوش) 

19 کیلوگرم

2 قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما  

توان ورودی

قدرت ضربه

ولتاژ ورودی

ضربه در حالت آزاد

قلم گیر

وزن خالص

اقالم همراه



فارسی ُبر کرون



فارسی بر ثابت 210 میلیمتر 1400 وات

CODE: CT15235
1400 وات

5000 دور در دقيقه

210  میلیمتر

120 × 55 میلیمتر

83 × 55 میلیمتر

120 × 30 میلیمتر

83 × 30 میلیمتر

6 کیلوگرم
آچار - گیره نگهدارنده - 2 میله افزایش سطح

کار - کیسه گرد و غبار - دفترچه راهنما 

توان ورودی

دور در حالت آزاد

قطر صفحه

ابعاد برش در زاویه صفر بر 90 درجه

ابعاد برش در زاویه 45 بر 90 درجه

ابعاد برش در زاویه صفر بر 45 درجه

ابعاد برش در زاویه 45 بر 45 درجه

وزن خالص

اقالم همراه



فارسی بر کشویی 255 میلیمتر 1800 وات

CODE: CT15233P
1800 وات

5500 دور در دقيقه

255  میلیمتر

340 × 80 میلیمتر

340 × 50 میلیمتر

240 × 50 میلیمتر

340 × 80 میلیمتر

16/1 کیلوگرم
آچار - گیره نگهدارنده - 2 میله افزایش سطح

کار - کیسه گرد و غبار - دفترچه راهنما 

توان ورودی

دور در حالت آزاد

قطر صفحه

ابعاد برش در زاویه صفر بر 90 درجه

ابعاد برش در زاویه 45 بر 90 درجه

ابعاد برش در زاویه صفر بر 45 درجه

ابعاد برش در زاویه 45 بر 45 درجه

وزن خالص

اقالم همراه



بلوور کرون



بلوور )دمنده و مکنده( 710وات

CODE: CT17010V
710 وات

14000- 0 دور در دقيقه

4 متر مکعب در دقیقه

1/6 کیلوگرم

خرطومی الستیکی - کیسه گرد و غبار - دفترچه راهنما  

توان ورودی

سرعت در حالت آزاد

جریان هوا

وزن خالص

اقالم همراه



پیستوله برقی کرون



پیستوله رنگ پاش برقی 400 وات

CODE: CT31013
400 وات

3/3- 5/3 میلیمتر 

900 میلیمتر

800 میلیمتر در دقیقه

0/1 - 0/2 بار

1/5 کیلوگرم

سوزن رفع انسداد - نازل - قیف شاخص - دفترچه راهنما  

توان ورودی

اندازه سری نازل

ظرفیت مخزن

حداکثر خروجی مایعات 

حداکثر فشار ورودی

وزن خالص

اقالم همراه



پیستوله برقی 80 وات

CODE: CT31007
80 وات

0/8 میلیمتر

800 میلیمتر

250 میلیمتر در دقیقه

0/1 - 0/2 بار

1/65 کیلوگرم

سوزن رفع انسداد - نازل - قیف شاخص - دفترچه راهنما  

توان ورودی

اندازه سری نازل

ظرفیت مخزن

حداکثر خروجی مایعات 

حداکثر فشار ورودی

وزن خالص

اقالم همراه



پیستوله رنگ پاش برقی 1200 وات

CODE: CT31015
1200 وات

2/2 - 5/3 میلیمتر

900 میلیمتر

1100 میلیمتر در دقیقه

0/3 - 0/1 بار

5/1 کیلوگرم

سوزن رفع انسداد - نازل - قیف شاخص - دفترچه راهنما

توان ورودی

اندازه سری نازل

ظرفیت مخزن

حداکثر خروجی مایعات 

حداکثر فشار ورودی

وزن خالص

اقالم همراه



کمپرسور کرون



کمپرسور باد 9 لیتری

CODE: CT36046
1 اسب بخار

8 بار

1 خروجی

2800 - 0 دور در دقیقه

9 لیتر

13/8 کیلوگرم

فیلتر هوا - گیج روغن - پایه - دفترچه راهنما

توان ورودی

فشار هوا

تعداد خروجی هوا

سرعت در حالت آزاد

حجم مخزن

وزن خالص

اقالم همراه



کمپرسور باد 25 لیتری

CODE: CT36028
2 اسب بخار

8 بار

135 لیتر در دقیقه

2800 - 0 دور در دقیقه

25 لیتر

22 کیلوگرم

فیلتر هوا - روغن - گیج روغن - پایه - دفترچه راهنما

توان ورودی

فشار خروجی هوا

تعداد خروجی هوا

سرعت در حالت آزاد

حجم مخزن

وزن خالص

اقالم همراه



کمپرسور باد 50 لیتری

CODE: CT36029
2 اسب بخار

8 بار

135 لیتر در دقیقه

2800 - 0 دور در دقیقه

50 لیتر

28 کیلوگرم

فیلتر هوا - روغن - گیج روغن - پایه - دفترچه راهنما

توان ورودی

فشار خروجی هوا

تعداد خروجی هوا

سرعت در حالت آزاد

حجم مخزن

وزن خالص

اقالم همراه



کارواش کرون



کارواش 100 بار 1400 وات ساده

CODE: CT42019
1400 وات

100 بار

6/5 لیتر بر دقیقه

60 درجه سانتی گراد

5 متر

4/6 کیلوگرم

نازل - شلنگ 5 متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات  
فیلتر - دفترچه راهنما

توان ورودی

قدرت فشار آب

حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب

طول شلنگ

وزن خالص

اقالم همراه



کارواش 100 بار 1400 وات چرخ دار

CODE: CT42020
1400 وات

100 بار

6/5 لیتر بر دقیقه

60 درجه سانتی گراد

5 متر

5/3 کیلوگرم

نازل - شلنگ 5 متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات  
فیلتر - دفترچه راهنما

توان ورودی

قدرت فشار آب

حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب

طول شلنگ

وزن خالص

اقالم همراه



کارواش 140 بار 1800 وات

CODE: CT42021
1800 وات

140 بار

7/8 لیتر بر دقیقه

60 درجه سانتی گراد

5 متر

9/1 کیلوگرم

نازل - شلنگ 5 متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات  
فیلتر - دفترچه راهنما

توان ورودی

قدرت فشار آب

حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب

طول شلنگ

وزن خالص

اقالم همراه



کارواش 100 بار 1800 وات، به همراه شلنگ جمع کن

CODE: CT42022
1800 وات

100 بار

7/8 لیتر بر دقیقه

60 درجه سانتی گراد

5 متر

9/6 کیلوگرم

نازل - شلنگ 5 متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات  
فیلتر - دفترچه راهنما

توان ورودی

قدرت فشار آب

حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب

طول شلنگ

وزن خالص

اقالم همراه



کارواش 150 بار 1800 وات، به همراه شلنگ جمع کن

CODE: CT42023
2000 وات

150 بار

7/8 لیتر بر دقیقه

60 درجه سانتی گراد

5 متر

12/3 کیلوگرم

نازل - شلنگ 5 متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات  
فیلتر - دفترچه راهنما

توان ورودی

قدرت فشار آب

حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب

طول شلنگ

وزن خالص

اقالم همراه



کارواش 150 بار 2000 وات، به همراه شلنگ جمع کن

CODE: CT42024
2000 وات

150 بار

7/8 لیتر بر دقیقه

60 درجه سانتی گراد

5 متر

13 کیلوگرم

نازل - شلنگ 5 متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات  
فیلتر - دفترچه راهنما

توان ورودی

قدرت فشار آب

حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب

طول شلنگ

وزن خالص

اقالم همراه



کارواش 60 بار 1200 وات

CODE: CT42025
1200 وات

60 بار

6/5 لیتر بر دقیقه

40 درجه سانتی گراد

280 دور در دقیقه

نازل - شلنگ 5 متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات  
فیلتر - دفترچه راهنما

توان ورودی

قدرت فشار آب

حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب

دور موتور در حالت آزاد

اقالم همراه



پروفیل ُبر کرون



اره پروفیل بر 355 میلیمتر 2200 وات

CODE: CT15232
2200 وات

3900 دور در دقيقه

355 میلیمتر

130 میلیمتر

110 میلیمتر

19/55 کیلوگرم

زغال - آچار - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

قطر سنگ

ظرفیت برش در 90 درجه

ظرفیت برش در 45 درجه

وزن خالص

اقالم همراه



پیچگوشتی برقی کرون



پیچ گوشتی برقی 710 وات

CODE: CT12001
710 وات

4000 دور در دقيقه

6 میلیمتر

1/7 کیلوگرم

دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

ظرفیت سه نظام

وزن خالص

اقالم همراه



پیچ گوشتی برقی 10 میلیمتر 280 وات

CODE: CT10113
280 وات

1400-350/0-0 دور در دقيقه

28 نیوتن بر متر

20/10  میلیمتر

1/36 کیلوگرم

زغال - دفترچه راهنما

توان ورودی

دور در حالت آزاد

حداکثر ترکمتر

ظرفیت سوراخکاری فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه



سشوار صنعتی کرون



سشوار صنعتی 1600 وات

CODE: CT19017
1600 وات

350 درجه سانتیگراد

500 درجه سانتیگراد

300 لیتر در دقیقه

500 لیتر در دقیقه

0/5 کیلوگرم

سری اضافه - دفترچه راهنما

توان ورودی

درجه حرارت دور 1

درجه حرارت دور2

جریان خروجی هوا دور1

جریان خروجی هوا دور2

وزن

اقالم همراه



سشوار صنعتی 2000 وات با لوازم اضافی

CODE: CT19007
2000 وات

50 درجه سانتیگراد

600-50 درجه سانتیگراد

350 لیتر در دقیقه

500 لیتر در دقیقه

0/8 کیلوگرم

سری اضافه - دفترچه راهنما

توان ورودی

درجه حرارت دور 1

درجه حرارت دور2،3

جریان خروجی هوا دور1،2

جریان خروجی هوا دور3

وزن

اقالم همراه



سنباده لرزان کرون



سنباده لرزان 125 میلیمتر 240 وات ) اوربیتال(

CODE: CT13394
توان ورودی

گریز از مرکز

قطر صفحه

دور در حالت آزاد

تناوب در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه

240 وات

2 میلیمتر

125 میلیمتر

12000 دور در دقيقه

24000 لرزش در دقيقه

1/5 کیلوگرم

3 عدد صفحه - کیسه براده - دفترچه راهنما



سنباده لرزان 150 میلیمتر 450 وات )اوربیتال(

CODE: CT13395
450 وات

2 میلیمتر

150 میلیمتر

13000 - 4000 دور در دقيقه

26000 - 8000 لرزش در دقيقه

2/4 کیلوگرم

3 عدد صفحه - کیسه براده - دفترچه راهنما

توان ورودی

گریز از مرکز

قطر صفحه

دور در حالت آزاد

تناوب در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



سنباده لرزان 320 وات )اوربیتال(

CODE: CT13401
320 وات

2 میلیمتر

150 میلیمتر

12000 - 6000 دور در دقيقه

24000 - 12000 لرزش در دقيقه

2/43 کیلوگرم

3 عدد صفحه - کیسه براده - دفترچه راهنما

توان ورودی

گریز از مرکز

قطر صفحه

دور در حالت آزاد

تناوب در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



دستگاه پولیش کرون



پولیش 1300 وات

CODE: CT13302
1300 وات

180  میلیمتر

M14

3000 - 1000 دور در دقيقه

3/1 کیلوگرم

آچار - صفحه پوست - دفترچه راهنما

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



پولیش 1300 وات

CODE: CT13045
1300 وات

180  میلیمتر

M14

3000 - 1000 دور در دقيقه

3/1 کیلوگرم

آچار - صفحه پوست - دفترچه راهنما

توان ورودی

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

وزن خالص

اقالم همراه



رنده چوب کرون



رنده چوب نجاری 710 وات

CODE: CT14019
710 وات

220 - 230 ولت

16000 دور در دقيقه 

2/5 میلی متر

82 میلی متر

2/8 کیلوگرم

آچار - پیچ اتصال - گیره عمودی - گیره جانبی - صفحه اطمینان

توان ورودی

ولتاژ

دور در حالت آزاد

حداکثر عمق رنده کاری

حداکثر عرض رنده کاری

وزن خالص

اقالم همراه



همزن برقی کرون



همزن برقی 1100 وات

CODE: CT10049
 1100 وات

120 میلیمتر

M14

850 - 245 / 450 - 130 دور در دقیقه

4/1 کیلوگرم

3 عدد آچار - 1 عدد سری میکسر - دفترچه راهنما  

توان ورودی

حداکثر سایز پدال همزن

سایز پیچ اتصال میله همزن

دور در حالت آزاد

وزن

اقالم همراه



 Cordless Toolsابـزارآالت شــارژی

مینی فرز شارژی

بتن کن شارژی

دریل پیچگوشتی شارژی

عمودبر شارژی

1

2

3

4



مینی فرز شارژی 20 ولت

CODE: CT23001
20 ولت

115 میلیمتر

M14

8000-0 دور در دقيقه

60 دقیقه

1/78 کیلوگرم

دسته کمکی - آچار - پایه شارژر - باتری یدک - دفترچه راهنما

ولتاژ

قطر صفحه

سایز مهره

دور در حالت آزاد

زمان شارژ

وزن خالص

اقالم همراه



دریل بتن کن شارژی 1200 وات

CODE: CT28001HX
20 ولت 4 آمپر

1400-0 دور در دقيقه

4500-0 ضربه در دقيقه

13 / 20 / 18 ميليمتر

2/42 کیلوگرم

شارژر - پایه شارژر - باتری یدک  
خط کش - دفترچه راهنما

بازه توان

دور در حالت آزاد

ضربه در حالت آزاد

ظرفیت سوراخکاری فلز / چوب / بتن

وزن خالص

اقالم همراه



1/5 آمپر

3/6 ولت

3 ساعت

200 دور در دقیقه

3 نیوتن

0/39 کیلوگرم

آداپتور - مجموعه ی ۲۸ بیتی - دفترچه راهنما

ظرفیت باتری

ولتاژ باتری

زمان شارژ

دور در حالت آزاد

حداکثر گشتاور

وزن

اقالم همراه

پیچ گوشتی شارژی 3/6 ولت

CODE: CT22023



1/5 آمپر

3/6 ولت

3 ساعت

200 - 0 دور در دقیقه

3/5 نیوتن

0/45 کیلوگرم

آداپتور - مجموعه ی ۳۰ بیتی - دفترچه راهنما

ظرفیت باتری

ولتاژ باتری

زمان شارژ

دور در حالت آزاد

حداکثر گشتاور

وزن

اقالم همراه

پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت جعبه فلزی

CODE: CT22024



1/5 آمپر

12 ولت

10 - 0/8 میلیمتر

25 - 17 نیوتن

1400-400/0-0 دور در دقیقه

20 - 10 میلیمتر

1 کیلوگرم

پایه شارژر - سری پیچ گوشتی - پایه شارژر - 1 عدد باتری اضافه - دفترچه راهنما

ظرفیت باتری

جریان شارژ

ظرفیت سه نظام

بازه ی گشتاور

دور در حالت آزاد

ظرفیت سوراخکاری در فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

دريل شارژی 10 میلیمتر 12 ولت

CODE: CT21053



ظرفیت باتری

جریان شارژ

ظرفیت سه نظام

بازه ی گشتاور

دور در حالت آزاد

ظرفیت سوراخکاری در فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

1/5 آمپر

14/4 ولت

10 - 0/8 میلیمتر

30 - 19 نیوتن

1400-400/0-0 دور در دقیقه

28 - 10  میلیمتر

1/06 کیلوگرم
پایه شارژر - سری پیچ گوشتی - پایه شارژر - 1 عدد

باتری اضافه - دفترچه راهنما 

دریل شارژی 10 میلیمتر 14/4 ولت

CODE: CT21055



ظرفیت باتری

جریان شارژ

ظرفیت سه نظام

بازه ی گشتاور

دور در حالت آزاد

ظرفیت سوراخکاری در فلز / چوب

وزن خالص

اقالم همراه

1/5 آمپر

18 ولت

13 - 1/5 میلیمتر

35 - 45  نیوتن

1350-350/0-0 دور در دقیقه

38 - 13  میلیمتر

1/54 کیلوگرم
پایه شارژر - سری پیچ گوشتی - پایه شارژر - 1 عدد

باتری اضافه - دفترچه راهنما

دریل شارژی 13 میلیمتر 18 ولت

CODE: CT21056



20 ولت

2 آمپر

320 نیوتن

M12-M22

2100-0 ضربه در دقيقه

1/2 اینچ

1/53 کیلوگرم

شارژر - پایه شارژر - باتری اضافه - دفترچه راهنما

ولتاژ

توان باتری

حداکثر گشتاور

حداقل-حداکثر ظرفیت

دور در حالت آزاد

سایز کارگیر

وزن خالص

اقالم همراه

 بکس شارژی درایو 2 / 1 لیتیوم 20 ولت

CODE: CT22015



اره عمود بر شارژی 20 ولت 4 آمپر

CODE: CT25003
20 ولت

3000-700 دور در دقيقه

45-30-15-0 درجه

20-10-85 میلیمتر

2/8 کیلوگرم

پایه شارژر - باتری یدک
دفترچه راهنما

ولتاژ

دور در حالت آزاد

زاویه قابل تنظیم کفه

حداکثر قطر سوراخکاری چوب / آلومینیوم/فلز

وزن خالص

اقالم همراه



اره گردبر 165 میلیمتری شارژی 20 ولت

CODE: CT25002
20 ولت - 4 آمپر

4800-0 دور در دقيقه

165 میلیمتر

57 میلیمتر

41 میلیمتر

3/6 کیلوگرم

پایه شارژر - باتری یدک - دفترچه راهنما

ولتاژ - آمپر

دور در حالت آزاد

قطر تیغه

عمق برش در 90 درجه

عمق برش در 45 درجه

وزن خالص

اقالم همراه



Air Toolsابـزارآالت بـــــادی

1

2

3

میخکوب و منگنه کوب

پیستوله بادی

بکس بادی



میخکوب و منگنه کوب کرون



F50 میخکوب بادی

CODE: CT38107
اسکا

50-15 میلیمتر

100 عدد

60-100 PSI

120 PSI

1/6 کیلوگرم

روغن - دفترچه راهنما

نوع میخ قابل استفاده

طول میخ

حداکثر ظرفیت خشاب

فشار هوای پیشنهادی

حداکثر فشار هوا

وزن

اقالم همراه



F50 میخکوب بادی

CODE: CT38106
اسکا

50-15 میلیمتر

100 عدد

70-110 PSI

120 PSI

1/4 کیلوگرم

روغن - دفترچه راهنما

نوع میخ قابل استفاده

طول میخ

حداکثر ظرفیت خشاب

فشار هوای پیشنهادی

حداکثر فشار هوا

وزن

اقالم همراه



بکس بادی کرون



بکس بادی 3/4 اینچ 1200 نیوتن

CODE: CT38114
1200 نیوتن

19  میلیمتر

M22

113/78 - 85/34

 7000-0 دور در دقيقه

3/8 اینچ

4 کیلوگرم
آچار - ۲ عدد سری بکس (۳۲. ۳۳ میلی متر)

 دفترچه راهنما

حداکثر گشتاور

سایز سری

حداکثر ظرفیت پیج

فشار هوای پیشنهادی

دور در حالت آزاد

سایز اتصال هوا

وزن خالص

اقالم همراه



بکس بادی 1/2 اینچ 800 نیوتن

CODE: CT38115
800نیوتن

12/7  میلیمتر

M16

85/34-113/78 psi

8000 دور در دقيقه

1/4 اینچ

2/1 کیلوگرم

آچار - 10 عدد سری بکس - دفترچه راهنما

حداکثر گشتاور

سایز سری

حداکثر ظرفیت پیج

فشار هوای پیشنهادی

دور در حالت آزاد

سایز اتصال هوا

وزن خالص

اقالم همراه



بکس بادی 1/2 اینچ 850 نیوتن

CODE: CT38080
850 نیوتن

M18

7500-0 دور در دقيقه

1/2 اینچ

1/25 کیلوگرم

8 عدد سری بکس - 1 عدد رابط درایو 125 میلیمتری - دفترچه راهنما

حداکثر گشتاور

حداکثر ظرفیت پیج

دور در حالت آزاد

ابعاد درایو

وزن خالص

اقالم همراه



بکس بادی 1/2 اینچ 900 نیوتن

CODE: CT38081
900 نیوتن

M18

8000 دور در دقيقه

1/2 اینچ

1/3 کیلوگرم

8 عدد سری بکس - 1 عدد رابط درایو 125 میلیمتری - دفترچه راهنما

حداکثر گشتاور

حداکثر ظرفیت پیج

دور در حالت آزاد

ابعاد درایو

وزن خالص

اقالم همراه



1

2

3

درخت بر

علف زن

سایر

Gasoline Tools ابزارآالت بنزینـی



درخت ُبر کرون



اره درخت ُبر بنزینی 45 سانت  45 سی سی

CODE: CT20101
1800 وات

45 سانتیمتر

21 متر بر ثانیه

دو زمانه - تک سیلندر - مجهز به تهویه هوا

3000- 0 دور در دقیقه

550 میلیمتر

260 میلیمتر

5/54 کیلوگرم
زنجیر - دستکش - عینک - آچار آلن - زنجیر سفت کن - سوهان

مخزن ترکیب - دفترچه راهنما

توان ورودی

طول زنجیر

سرعت حرکت زنجیر

نوع موتور

دور در حالت آزاد

گنجایش مخزن سوخت

گنجایش مخزن روغن

وزن خالص

اقالم همراه



اره درخت ُبر بنزینی 50 سانت 54 سی سی

CODE: CT20102
2300 وات

50  سانتیمتر

21 متر بر ثانیه

دو زمانه - تک سیلندر - مجهز به تهویه ی هوا

3000 + 250 دور در دقیقه 

550 میلیمتر

260 میلیمتر

5/58 کیلوگرم
زنجیر - دستکش - عینک - آچار آلن - زنجیر سفت کن - سوهان

مخزن ترکیب - دفترچه راهنما

توان ورودی

طول زنجیر

سرعت حرکت زنجیر

نوع موتور

دور در حالت آزاد

گنجایش مخزن سوخت

گنجایش مخزن روغن

وزن خالص

اقالم همراه



علف زن کرون



شمشاد زن بنزینی 64 سانت 33 سی سی

CODE: CT20114
650 وات

دو زمانه - تک سیلندر - مجهز به تهویه ی هوا

22/5 سانتیمتر مکعب

550 میلیمتر

200-3000 دور در دقيقه

640 میلیمتر

35 میلیمتر

5/8 کیلوگرم

پیچ گوشتی - مخزن ترکیب سوخت - آچار - دفترچه راهنما

توان ورودی

نوع موتور

ظرفیت موتور

ظرفیت مخزن سوخت

دور در حالت آزاد

طول تیغه

فاصله هر تیغه

وزن خالص

اقالم همراه



علف زن بنزینی سه کاره 900 وات

CODE: CT20113
900 وات

255 میلیمتر

430 میلیمتر

3000-300 دور در دقیقه

33 سی سی

11/8 کیلوگرم

آچار - کمربند اتصال - پک نخ برش - دفترچه راهنما

توان ورودی

عرض برش تیغه

عرض برش نخ

دور در حالت آزاد

حجم موتور

وزن خالص

اقالم همراه



علف زن بنزینی تک کاره 1250 وات

CODE: CT20050
1250 وات

255 میلیمتر

430 میلیمتر

1530 سانتیمتر

200-3000 دور در دقیقه

1/1 لیتر

43 سی سی

7/8 کیلوگرم

آچار - کمربند اتصال - پک نخ برش - دفترچه راهنما

توان ورودی

عرض برش تیغه

عرض برش نخ

طول میله

دور در حالت آزاد

ظرفیت مخزن

حجم موتور

وزن خالص

اقالم همراه



سنگ برش1

Hand Toolsمتعلقــــــات



سنگ

115×3×22

180×3×22

115×6×22

180×6×22

115×1×22

 180×1/6×22

230×3×22

350×3×25

 سنگ مینی برش سنگ

برش آهن

سنگ مینی ساب آهن

سنگ ساب آهن

سنگ مینی برش استیل

سنگ برش استیل

سنگ سنگبری

سنگ پروفیل ُبر



تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی اهداسرویس:
تهران، میدان حسن آباد، کوچه شهید شجاعی
بن بست پورالیاس، پالک 7، ساختمان اهدا

تلفن:
۰۲۱۵۴۷۷۶

سایت:
www.ehdaco.com

@ehdagroup


