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ربع سکه، جایزٔه ویترین های توسنی
گفتگو با معاونت تولید توسن

آشنایـی با فرزهای مینیاتوری
حل جدول میلیونی

5424HT



، دخل هرروزت پر برکت!   خداقوت همکار عزیــــز
ویتـــرین مغـــازه ات رو با محصوالت توسن بچین، تصویرش رو برامون ارسال کن و 

در قرعه کشی ویژٔه این شماره خبرنامۀ توسن شرکت کن. 
آدرس فروشـــگاه در صفحٔه  برتر به همراه  10 تصویــــر  ربع سکه(،  عالوه بر جایــزه)۵ 
رسمی شرکــت معرفی میشه که میتونه یه تبلیغ خوب برای کسب و کارتون باشه. 

پس منتظر عکس ویترین های توسنی تون هستیم. 
حتما یکی از سه روش زیر رو برای شرکت در مسابقه انتخاب کن:

_توسن ج تصویر در صفحٔه خودتون با #همکار 1- در
_توسن( ج #همکار 2- ارسال تصویر به صفحٔه توسن از طریق دایرکت )با در

3- ارسال تصویر به شمارٔه واتساپ:  02154181000

#توسنی  های بازار ابزار ایران
@Tosan.Tools
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   اخالق حرفه ای داشته باش
کار هستید، به  چنانچه شغل شما سازمانی بوده و در شرکت، اداره یا مجموعه ای مشغول به 
خاطر داشته باشید که اخالق شایسته و رفتار مناسب با همکاران، امکان بهره مندی از توانایی 
در  غیرمستقیم  به طور  مهم  این  که  می کند  فراهم  گروهی  فعالیت های  در  را  آنان  دانش  و 
گر کسب و کاری شخصی دارید، فراموش نکنید  پیشبرد برنامه های کاری شما دخیل است و ا
که مشتری مداری و برخورد شایسته با مشتریان، بهترین دلیل برای تکرار خرید و وفادارسازی 

مشتریان خواهد بود.

   بیشتر باش
از شما  و  آنچه حقوق دریافت می کنید  از  کنید. همیشه بیش  باید، تالش  که  آنچه  از  بیشتر 
شغلی  پیشرفت  اصلی  ارکان  از  مسئولیت پذیری  باشید.  دقیق  و  بگذارید  وقت  دارند،  انتظار 
کنید. مثال  گاهی تالش  کسب و کار هستید، برای بهتر دیده  شدن، باید با آ گر صاحب  است. ا
کنید  که دیده شوید و سعی  کنید  تبلیغ  و  ارتباطی داشته باشید  در فضاهای مجازی، مسیر 
باشید.  مشتریان  برای  مناسبی  پاسخگوی  ندارند،  حضور  همکاران  سایر  که  زمان هایی  در 
از  وسیعی  طیف  آن ها  است،  کارمندان  برای  خرید  زمان  بهترین  عصرها،  و  تعطیل  روزهای 

مشتریان خواهند بود.

گاهی کسب کن    آ
برخی  و  امتیاز  یک  جدید،  نرم افزارهای  گیری  فرا که  می دانند  خوبی  به  مختلف،  خصوصی  و  دولتی  مجموعه های  کارکنان 
مواقع، یک ضرورت محسوب می شود. همچنین مطالعه پیرامون حوزٔه کاری و وظایف محوله، با تاثیر بر بهبود کیفیت اجرا و 

کاهش وقت و هزینه، موجب جلب رضایت مدیران و در نهایت ارتقاء شغلی و پاداش خواهد شد.
گاهی  صاحبان مشاغل آزاد نیز با کسب آ
حرفٔه  و  شغل  با  مرتبط  زمینه های  در 
خود، می توانند تا حد قابل توجهـــی در 
کرده  صرفه جــــویی  جاری  هزینـــه های 
ارائه  و  راهنمایــــی  با  دیگـــر  سوی  از  و 
عالوه بر  مشتریــان،  به  بهتــــر  مشـــــاوره 
هدایت صحیح فرایند فروش خدمت یا 
کاال، لبخند رضایت را بر لبان مشتریان 

بنشانند.
که با حســــن خلــــق،  پس یادمان باشد 
گاهی بیشتر،  آ پــررنگ و مؤثــر و  حضور 
می توانیم به راحتی موجودی کارت های 

بانکیمان را افزایش دهیم!

ج زندگـی،  ج و مخار یعنی خر
جــزء دغدغــه های اصلــی شمـا نیـست؟!

بدون شک در شرایط فعلی 
جامعه و با توجه به افزایش 
روزافزون هزینه ها، 
رشد درآمد 
و توانمندی مالی، 
از اولویت های ذهنی مردم 
بوده و تقریبا به محور اصلی 
بسیاری از هدف گذاری ها 
و برنامه های زندگی 
مبدل شده است. 
اگر شما هم به دنبال 
افزایش درآمد و رونق 
کسب و کارتان هستید، 
این متن را مطالعه نمایید. 
در ادامه به 3 نکتٔه طالیی 
اشاره شده است:
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ینـــی شمشـادزن  بنز
 کاربراتور دیافراگمی با کیفیت   

 سیلندر و پیستون با کیفیت ساخته شده با تکنولوژی روز دنیا   

 موتور پرقدرت   

 سیستم استارت سریع و آسان   
 شمع با کیفیت برند بوش  

تیغه دوبل دوطرفه   
 
 دسته قابل چرخش   

 قابلیت تعویض آسان فیلتر هوا   

  طول تیغه: 610میلی متر 
  طول برشکاری: ۵۵0میلی متر

  قطر برش تیغه: 20میلی متر  
  فاصله دندانه  ها: 3۵میلی متر 

  سرعت در حالت بی باری: 10۵00دور بر دقیقه
  حجم مخزن سوخت: 440میلی لیتر

  وزن: ۵.3کیلوگرم

Gasoline 
hedge trimmer

5424 HT

850w - 24.5cc



 ، دست به دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد...

چند سالی است که تولید داخلی به موضوع داغ و مهم اقتصاد کشور مبدل گردیده است و 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی زیادی پیرامون آن تهیه و پخش شده و محور خبرگزاری ها و 
نشریات قرار گرفته است. از این رو به سراغ مهندس محرم اسدی، معاونت تولید شرکت 

توسن رفته و در خصوص ابزارهای ساخت ایران گفتگو کرده ایم.

مهم ترین دالیلی که توسن را به سمت تولید داخلی سوق داد، کدام است؟
با  ابزار  کار ایرانی، تامین نیاز بازار  اشتغال زایی و ایجاد تجربه و دانش برای نیروی 
محصوالت ایرانی که توانمندی، تکنولوژی و تجهیزات تولید آن موجود است و استفاده از 
و  طراحی  از  گذشته  سالیان  طی  که  توسن  شرکت  کارشناسان  مهندسی  و  فنی  پتانسیل 
ساخت ابزار در سایر کشورها به دست آمده است، سه دلیل مهم و اصلی تغییر رویکرد این 

شرکت به سمت تولید داخلی است.

از نظر شما ضرورت تولید داخلی چیست؟
گام بزرگ و ضروری  کاالهای وارداتی،  حمایت از تولید داخلی به موازات تکمیل سبد 

در جهت تامین نیاز مصرف کنندگان است.
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چه مشکالتی در مسیر تولید داخلی وجود دارد؟
و  نبود تجهیزات  تولید داخلی،  در  بزرگ ترین مشکالت  از  باور من، یکی  و  گمان  به 
کاال با قیمت تمام شدٔه منطقی است. همچنین نبود مواد  ماشین آالت مناسب برای تولید 
تثبیت  عدم  و  جهانی  استانداردهای  با  مطابق  کنترلی  گیج های  نداشتن  مطلوب،  اولیه 
ساخت  مانع  مواقع  برخی  که  است  مشکالتی  دیگر  از  تجهیزات،  و  اولیه  مواد  قیمت 

محصوالتی می شود که زمینه تولید داخلی آن وجود دارد.

تاثیر خط تولید داخلی توسن را در اقتصاد جامعه چگونه می بینید؟
به طور قطع با ورود به فرایند تولید داخلی، شرکت توسن نیز توانست نقشی هرچند 
از موضوعات روز در  که یکی  کوچک در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد 
خ بیکاری به عنوان یکی از مولفه های  حوزٔه اقتصاد کشور به شمار می آید. امروزه کاهش نر
توسعه جوامع تلقی می گردد. بی تردید حفظ ذخایر ارزی با تکیه بر تولید داخلی، نه تنها در 
رشد اقتصادی تاثیرگذار است بلکه موجبات بازگشایی بنگاه های تولیدی کوچک و تعطیل 
گردش مالی و  را نیز فراهم می سازد و این مهم در طوالنی مدت، اثرات مطلوبی در  شده 

حفظ سرمایٔه ملی خواهد داشت.

گمان می کنید که تولید داخلی در تثبیت قیمت ها موثر باشد؟
بهتر است که بگوییم نتیجه تولید داخلی، عرضٔه کاالی با کیفیت، با قیمت تولید به 

صرفه است.

در حال حاضر کدام محصوالت توسن ساخت ایران است؟
گام های  توسن از اواخر سال 97 اقدام به راه اندازی خط تولید داخلی نمود و اولین 

طراحی و ساخت را با محصوالت ساده تری همچون چکش مهندسی و بادپاش برداشت.
اینورتر،  از جمله  کاالهای ایرانی بزرگ تر شد و در حال حاضر 74 محصول  در ادامه سبد 
گفته  جوش لولٔه پالستیکی و مانومتر، با افتخار به صورت ساخت ایران عرضه می گردد. نا
کارشناسان فنی شرکت، تنوع محصوالت ایرانی و تولید  که با تالش تیم مهندسی و  نماند 

داخلی رو به افزایش است.

کیفیت محصوالت داخلی را در مقایسه با ابزارهای وارداتی چگونه ارزیابی می کنید؟
شعار همیشگی توسن، کیفیت در باالترین سطح بوده و هست. ما تمام تالش خود را 
تولید  کرده و حفظ شود. در  نیز نمود پیدا  تولید داخلی  این شعار در  که  کار بسته ایم  به 
ح و موفق ابزار اروپا  داخلی بر آن شدیم که در خصوص طراحی و تولید، پیرو برندهای مطر
کیفیت را فدای قیمت و  که متاسفانه بسیاری از شرکت های ایرانی،  و امریکا باشیم، چرا 

حاشیٔه سود کرده اند.

تامین کاالی ایرانی بر اساس نیاز بازار میسر است؟
با توجه به تجربه و دانش موجود در کشور، قطعا این امر محقق خواهد شد.

پشتیبانی و خدمات پس از فروش کاالهای ایرانی چه مزایایی دارد؟
دسترسی آسان و سریع به قطعات یدکی و مصرفی، عدم وجود محدودیت در تعداد تولید 
قطعات و قیمت حداقلی تولید تا عرضه، از مزیت های پشتیبانی محصوالت ساخت ایران است.

به عنوان آخرین سوال، استقبال مردم از ابزارهای ساخت ایران چطور بوده است؟
کاربرد، بازخوردهای خوبی  کیفیت و هم در بحث  کنون هم در بحث  خوشبختانه تا
در  توسن  انگیزٔه  عزیز،  مشتریان  استقبال  و  رضایت  کرده ایم.  دریافت  مصرف کنندگان  از 

پیمودن مسیر تولید داخلی و افزایش محصوالت ایرانی شده است.

شعار همیشگی 
توسن، 

کیفیت در باالترین 
سطح بوده 

و هست. 
ما تمام تالش 

خود را به کار 
بسته ایم که 

این شعار 
در تولید داخلی 

نیز نمود پیدا کرده 
و حفظ شود.
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پارامترهای  اساس  بر  و  داشته  متنوعی  کاربرد  که  است  فنی  تجهیزات  از  مانومتر 
مختلفی از جمله نوع گاز یا سیال دسته بندی می شود. در این دسته بندی، مانومتر 

کسیژنی، SF6 و نیتروژن تقسیم می شود. به انواع معمولی، ا

   مانومتر اکسیژن
نصب  با  که  می شود  محسوب  فشارشکن  واقع  به  فشارسنج،  یا  کسیژن  ا مانومتر 
کمک  سیلندر  درون  کسیژن  ا گاز  از  استفاده  جهت  در  اپراتور  به  کپسول،  روی  بر 
و  تولید  رگوالتور( به دو صورت »دوگیج« و »فلومتردار«  )یا همان  می کند. مانومتر 

عرضه می شود که نوع دوگیج آن مصرف صنعتی و فلومتردار کاربرد پزشکی دارد.

   این فشارشکن دارای دو گیج است
گاز  ماندٔه  از میزان  کاربر  که  بوده  گاز درون مخزن  نمایش میزان  برای  اول،  گیج 
گیج دوم جهت مدیریت میزان فشار خروجی توسط اپراتور استفاده  گردد و  مطلع 

می شود.

   مانومتر ایرانی توسن
یکی از مهم ترین مشخصه های مانومتر، محدودٔه فشار است. مانومتر ایرانی توسن 
کثر فشار خروجی 16 بار، مناسب کپسول های  کثر فشار ورودی 315 بار و حدا با حدا

10 ، 20 و 40 لیتری است.

   دو گیج ورودی و خروجی، قابلیت اندازه گیری فشار بر حسب دو یکای پوند بر 
اینچ PSI و بارBAR  را دارند.

   ساخت شیر تنظیم از آلیاژ با کیفیت برنج، موجب افزایش طول عمر این قطعه 
شده است .

،  ساخت ایران با افتخار

اکسیژن، 
عنصری حیاتی است که به 

سبب نقش مهم آن در زندگی 
جانداران، شاید نام آشناترین 

عنصر جدول تناوبی 
به شمار رود.

این عنصر در سال های 1772 
و 1774 میالدی به طور جداگانه 

توسط دو دانشمند به نام 
شیل و پریستلی کشف شد و 
در نهایت،دانشمند فرانسوی 

آنتوان الوازیه، 
نام اکسیژن را بر آن نهاد.

بی تردید مهم ترین نقش 
اکسیژن ادامٔه حیات در قالب 
هوای قابل تنفس و تشکیل 

مایع حیات بخش آب است اما 
این عنصر در صنعت 

نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
جوشکاری هوا برش، از جمله 

صنایع نیازمند به
اکسیژن است.
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کسیژن  ج( نیز تحمل فشار کپسول ا    تولید بدنه مقاوم از آلیاژ برنج )دراپ فور
را افزایش می دهد.

   استفاده از فیلتر برنجی، از ورود اجسام خارجی جلوگیری کرده و سبب بهبود 
عملکرد ابزار می شود.

دقت ابعادی در ساخت قطعات به منظور افزایش طول عمر و حفظ ایمنی     
کیفیت  است  ذکر  به  الزم  است.  توسن  ایرانی  مانومتر  تولید  ویژگی های  از  کاربر 
قطعات، ابعاد صحیح و اتصاالت مناسب در ساخت ابزار مانومتر از اهمیت باالیی 
برخوردار است زیرا در صورت عملکرد نامناسب خطراتی همچون نشت، انفجار و 
آتش سوزی وجود دارد لذا توصیه می گردد به صورت دوره ای )هرچند وقت یکبار(، 
عملکرد صحیح آن بررسی و توسط شرکت سازنده یا تعمیرکار متخصص سرویس 

شود.

حداکثــر 
فشار ورودی

315 BAR

حداکثــر 
فشار خروجی

16 BAR

جریان 
گــــــــــــــــــــــــــــاز

30 m3/h

نوع 
مانومتر

اکسیژن

تعداد 
گیـــــج

2

جنـــــس 
بدنــــــــــــه
برنج

جنـــــس 
مغزی شیـر

برنج

وزن

1/59 kg
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که در زمان های دور و دوره ایران باستان، نام شهر اهواز،  مورخین بر این باورند 
اوکسین بوده است و در زمان هخامنشیان به خوجستان یا هوج تغییر یافته است.
نام کنونی اهواز، به ظاهر بازمانده از دوران اسالمی است. در زمان آل بویه اهواز به 
گرفت. در سده 4 هجری عضدالدوله  تصرف درآمد و تحت حکومت آل بویه قرار 

دیلمی اقدام به مرمت و آبادانی اهواز کرد.
در سال 1869 میالدی )1248 هجری خورشیدی( همزمان با حفر کانال سوئز که 
کوتاه شدن مسیر تجارت دریائی اروپائیان و توجه آن ها به منطقه شد،  منجر به 
گسترش  گرفت. ناصرالدین شاه قاجار هم از این فرصت برای  اهواز رونق تازه ای 
در  خوزستان  والی  توسط  و  کرد  استفاده  کارون  رود  روی  بر  کشتیرانی  و  تجارت 
کرد. در پی احداث این  کنار اهواز قدیم، بندرگاهی به نام »بندر ناصری« احداث 
بندر نام اهواز به »ناصریه« تبدیل شد تا اینکه در دوره پهلوی و به تبع سیاست 

ضدقاجاری رضا شاه، نام باستانی »اهواز« احیا شده و جای ناصری را گرفت.
که  کالن شهرهای ایران به شمار می رود  این شهر مرکز استان خوزستان و یکی از 
به لحاظ وسعت، سومین شهر و به لحاظ جمعیت، هفتمین شهر پر جمعیت ایران 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  شمال ،  از  لرستان  استان  با  استان  این  همسایگی  است. 
شرق، خلیج فارس از جنوب و کشور عراق از غرب، موقعیت ویژه و استراتژیکی را به 

این شهر داده است.

 پذیرایی از ناصرالدین شاه قاجار توسط بخشدار بخش سن در میدان اتویل پاریس.12 ژوئیه 1873

سفــری کوتـاه بـه

                                                   اهـــــــواز 

 افتتاح کانال سوئز ـ17  نوامبر سال 18۶۹ 
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کن  در طول تاریخ عالوه بر اقوام فارس، اعراب، لرها، کردها،  ترک زبانان و مردمانی از ادیان کلیمیان، مندیان و زرتشتیان در اهواز سا
هستند. این تنوع قومی و قبیله ای، سبب ظهور آیین و رسوم متفاوت در اهواز شده است که می توان به گرگیعان، قهوه خوری، 

عیدفطر، چهارشنبه سوری، غسل تعمید و جشن سده اشاره کرد.

  توسن در اهواز

دیدنی های اهواز
که زمانی بزرگترین و پرآب ترین  کــــارون  رود 
بــــازار عبدالمجیـــــــد، پل  ایــــران محســـــــوب می شد،  رود 
کلیسای  سفیـــــد، بنای معین التـــــجار، دانشگاه سه گوش، 
و  جاذبه ها  از  علی ابن مهزیـــــار  آرامگاه  و  مســـروپ  سورت 
که دیدن  کهن است  این شهر  گردشگری و دیدنی  کز  مرا

آن توصیه می گردد.

صنعت در اهواز
51 درصــد نفت مناطـــق نفت خیـــز جنـــوب 
بزرگتریـــــن  از  اهــــــواز تولید می شــــــود و برخــــی  کشور در 
کارخانه های مادر کشور در این شهـــــر جای دارند و وجود 
این کارخانجات و تاسیسات بزرگ و صنعتــــی، اهواز را به 

کز مهم صنعت کشور مبدل ساخته است. یکی از مرا

در حال حاضر 2 نماینده فروش و یک نمایندگی خدمات پس از فروش 
در شهر اهواز مشغول به عرضه محصول و ارائه خدمات، به مشتریان 

خونگرم اهوازی هستند.

   نمایندگان فروش
آقای رشیدپور 

آدرس: اتوبان آیت اله بهبهانی، چهارراه پاداد شهر، بین خیابان زند و 

ک  765.                          5 الی35534802_ 061    خیابان رودکی، پال
آقای نادبی زاده

آدرس: انتهای خیابان 30متری، بعداز فلکه پل پنجم، نبش 26متری 

فاطمی زاده.                                                                35535727_ 061  

   نماینده خدمات
آقای کارگهی

آدرس: خیابان فردوسی، نبش مصطفایی)کیومرث(، تعمیرگاه مجاز 

توسن.                                    32926420_ 061  | 32218627_ 061   
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آنچــه مشتـــری 
بایــد دربــارٔه گارانتــی بدانـــد   

   انتخاب ابزار مناسب، از طریق مشاورٔه تلفنی با کارشناسان فنی

   دریافت کارت گارانتی از فروشنده
   مطالعٔه شرایط گارانتی

   درخواست تکمیل کارت گارانتی

درباره گارانتی بداند.....! آنچه مشتري باید

+

- انتخاب ابزار مناسب، از طریق مشاوره تلفنی با کارشناسان فنی

- دریافت کارت گارانتی از فروشنده

- مطالعه شرایط گارانتی

- درخواست تکمیل کارت گارانتی

- تماس با شرکت جهت دریافت اطالعات نمایندگیهاي 

    خدمات پس از فروش

- درخواست پیک رایگان امداد ابزار

- درخواست دستگاه امانی

- آگاهی از حقوق مشتري با مطالعه پروانه صالحیت موجود 

   در نمایندگیها

حقوق مشتـري

1. مشتري حق دارد به هنگام حضور در نمایندگی خدمات پس از فروش، از  فضاي کافی و آراسته برخوردار باشد.

2. مشتري حق دارد در نهایت ادب و احتـرام با ایشان برخورد شود.  

3. مشتري حق دارد درخواست و نیاز خود را به طور کامل مطرح نماید.  

5. مشتري حق دارد از خدمات با کیفیت، در کوتاهتـرین زمان بـرخوردار شود.

7. مشتري حق دارد بعد از دریافت دستگاه، آن را در محل نمایندگی تست کند.

 مشتري حق دارد نحوه کار با دستگاه و خطاهاي کاربري را بشناسد. 8.

10. مشتري حق دارد از شرایط ضمانتنامه و خدمات پـس از فروش مطلع گردد.

6. مشتري حق دارد از هـزینه و زمان آماده شدن دستگاه مطلع شود.

 مشتري حق دارد ضمن دریافت فاکتور، از خدمات دریافتی و هزینه آن مطلع گردد. 9.

11. مشتري حق دارد شکایات و مطالبات خود را با شرکت توسن در میان بگذارد.

4. مشتري حق دارد در ازاي تحویل دستگاه به نمایندگی، رسید معتبر دریافت نماید.

سستتییمم اانن  هه تت رر اا نن ااششییدد،،  کک اا  بب ههرر  ککجج

ااششییدد یی  بب تت نن اا رر اا بب  گگ اايي  خخوو ببررهه ظظرر  خخ تت نن مم

درباره گارانتی بداند.....! آنچه مشتري باید

+

- انتخاب ابزار مناسب، از طریق مشاوره تلفنی با کارشناسان فنی

- دریافت کارت گارانتی از فروشنده

- مطالعه شرایط گارانتی

- درخواست تکمیل کارت گارانتی

- تماس با شرکت جهت دریافت اطالعات نمایندگیهاي 

    خدمات پس از فروش

- درخواست پیک رایگان امداد ابزار

- درخواست دستگاه امانی

- آگاهی از حقوق مشتري با مطالعه پروانه صالحیت موجود 

   در نمایندگیها

حقوق مشتـري

1. مشتري حق دارد به هنگام حضور در نمایندگی خدمات پس از فروش، از  فضاي کافی و آراسته برخوردار باشد.

2. مشتري حق دارد در نهایت ادب و احتـرام با ایشان برخورد شود.  

3. مشتري حق دارد درخواست و نیاز خود را به طور کامل مطرح نماید.  

5. مشتري حق دارد از خدمات با کیفیت، در کوتاهتـرین زمان بـرخوردار شود.

7. مشتري حق دارد بعد از دریافت دستگاه، آن را در محل نمایندگی تست کند.

 مشتري حق دارد نحوه کار با دستگاه و خطاهاي کاربري را بشناسد. 8.

10. مشتري حق دارد از شرایط ضمانتنامه و خدمات پـس از فروش مطلع گردد.

6. مشتري حق دارد از هـزینه و زمان آماده شدن دستگاه مطلع شود.

 مشتري حق دارد ضمن دریافت فاکتور، از خدمات دریافتی و هزینه آن مطلع گردد. 9.

11. مشتري حق دارد شکایات و مطالبات خود را با شرکت توسن در میان بگذارد.

4. مشتري حق دارد در ازاي تحویل دستگاه به نمایندگی، رسید معتبر دریافت نماید.

سستتییمم اانن  هه تت رر اا نن ااششییدد،،  کک اا  بب ههرر  ککجج

ااششییدد یی  بب تت نن اا رر اا بب  گگ اايي  خخوو ببررهه ظظرر  خخ تت نن مم

درباره گارانتی بداند.....! آنچه مشتري باید

+

- انتخاب ابزار مناسب، از طریق مشاوره تلفنی با کارشناسان فنی

- دریافت کارت گارانتی از فروشنده

- مطالعه شرایط گارانتی

- درخواست تکمیل کارت گارانتی

- تماس با شرکت جهت دریافت اطالعات نمایندگیهاي 

    خدمات پس از فروش

- درخواست پیک رایگان امداد ابزار

- درخواست دستگاه امانی

- آگاهی از حقوق مشتري با مطالعه پروانه صالحیت موجود 

   در نمایندگیها

حقوق مشتـري

1. مشتري حق دارد به هنگام حضور در نمایندگی خدمات پس از فروش، از  فضاي کافی و آراسته برخوردار باشد.

2. مشتري حق دارد در نهایت ادب و احتـرام با ایشان برخورد شود.  

3. مشتري حق دارد درخواست و نیاز خود را به طور کامل مطرح نماید.  

5. مشتري حق دارد از خدمات با کیفیت، در کوتاهتـرین زمان بـرخوردار شود.

7. مشتري حق دارد بعد از دریافت دستگاه، آن را در محل نمایندگی تست کند.

 مشتري حق دارد نحوه کار با دستگاه و خطاهاي کاربري را بشناسد. 8.

10. مشتري حق دارد از شرایط ضمانتنامه و خدمات پـس از فروش مطلع گردد.

6. مشتري حق دارد از هـزینه و زمان آماده شدن دستگاه مطلع شود.

 مشتري حق دارد ضمن دریافت فاکتور، از خدمات دریافتی و هزینه آن مطلع گردد. 9.

11. مشتري حق دارد شکایات و مطالبات خود را با شرکت توسن در میان بگذارد.

4. مشتري حق دارد در ازاي تحویل دستگاه به نمایندگی، رسید معتبر دریافت نماید.

سستتییمم اانن  هه تت رر اا نن ااششییدد،،  کک اا  بب ههرر  ککجج

ااششییدد یی  بب تت نن اا رر اا بب  گگ وو اايي  خخ ببررهه ظظرر  خخ تت نن مم

درباره گارانتی بداند.....! آنچه مشتري باید

+

- انتخاب ابزار مناسب، از طریق مشاوره تلفنی با کارشناسان فنی

- دریافت کارت گارانتی از فروشنده
- مطالعه شرایط گارانتی

- درخواست تکمیل کارت گارانتی

- تماس با شرکت جهت دریافت اطالعات نمایندگیهاي 
- درخواست پیک رایگان امداد ابزار    خدمات پس از فروش

- آگاهی از حقوق مشتري با مطالعه پروانه صالحیت موجود - درخواست دستگاه امانی
   در نمایندگیها

حقوق مشتـري
3. مشتري حق دارد درخواست و نیاز خود را به طور کامل مطرح نماید.  2. مشتري حق دارد در نهایت ادب و احتـرام با ایشان برخورد شود.  1. مشتري حق دارد به هنگام حضور در نمایندگی خدمات پس از فروش، از  فضاي کافی و آراسته برخوردار باشد.

5. مشتري حق دارد از خدمات با کیفیت، در کوتاهتـرین زمان بـرخوردار شود.
 مشتري حق دارد نحوه کار با دستگاه و خطاهاي کاربري را بشناسد. 7.8. مشتري حق دارد بعد از دریافت دستگاه، آن را در محل نمایندگی تست کند.

10. مشتري حق دارد از شرایط ضمانتنامه و خدمات پـس از فروش مطلع گردد.

6. مشتري حق دارد از هـزینه و زمان آماده شدن دستگاه مطلع شود.

 مشتري حق دارد ضمن دریافت فاکتور، از خدمات دریافتی و هزینه آن مطلع گردد. 9.
11. مشتري حق دارد شکایات و مطالبات خود را با شرکت توسن در میان بگذارد.

4. مشتري حق دارد در ازاي تحویل دستگاه به نمایندگی، رسید معتبر دریافت نماید.

سستتییمم اانن  هه تت رر اا نن ااششییدد،،  کک اا  بب ههرر  ککجج

ااششییدد یی  بب تت نن اا رر اا بب  گگ اايي  خخوو ببررهه ظظرر  خخ تت نن مم
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حقوق مشتـری
1. مشتری حق دارد به هنگام حضور در نمایندگی خدمات پس از فروش،  از  فضای کافی و آراسته برخوردار باشد.

2. مشتری حق دارد در نهایت ادب و احتـرام با ایشان برخورد شود.

ح نماید. 3. مشتری حق دارد درخواست و نیاز خود را به طور کامل مطر

4. مشتری حق دارد در ازای تحویل دستگاه به نمایندگی، رسید معتبر دریافت نماید.

5. مشتری حق دارد از خدمات با کیفیت، در کوتاه  تـرین زمان بـرخوردار شود.

6. مشتری حق دارد از هـزینه و زمان آماده شدن دستگاه مطلع شود.

7. مشتری حق دارد بعد از دریافت دستگاه،  آن را در نمایندگی تست کند.

8. مشتری حق دارد نحؤه کار با دستگاه و خطاهای کاربری را بشناسد.

، از خدمات دریافتی و هزینٔه آن مطلع گردد. 9. مشتری حق دارد ضمن دریافت فاکتور

10. مشتری حق دارد از شرایط ضمانت نامه و خدمات پـس از فروش مطلع گردد.

11. مشتری حق دارد شکایات و مطالبات خود را با شرکت توسن در میان بگذارد.

   تماس با شرکت جهت دریافت اطالعات نمایندگی  های خدمات پس از فروش
ح    درخواست پیک رایگان امداد ابزار در شهرهای دارای این طر

ح    درخواست دستگاه امانی در شهرهای حائز این طر
   آگاهی از حقوق مشتری با مطالعٔه پروانٔه صالحیت موجود در نمایندگی  ها

درباره گارانتی بداند.....! آنچه مشتري باید

+

- انتخاب ابزار مناسب، از طریق مشاوره تلفنی با کارشناسان فنی

- دریافت کارت گارانتی از فروشنده
- مطالعه شرایط گارانتی

- درخواست تکمیل کارت گارانتی

- تماس با شرکت جهت دریافت اطالعات نمایندگیهاي 
    خدمات پس از فروش

- درخواست پیک رایگان امداد ابزار
- آگاهی از حقوق مشتري با مطالعه پروانه صالحیت موجود - درخواست دستگاه امانی

   در نمایندگیها

3. مشتري حق دارد درخواست و نیاز خود را به طور کامل مطرح نماید.  2. مشتري حق دارد در نهایت ادب و احتـرام با ایشان برخورد شود.  1. مشتري حق دارد به هنگام حضور در نمایندگی خدمات پس از فروش، از  فضاي کافی و آراسته برخوردار باشد.حقوق مشتـري
5. مشتري حق دارد از خدمات با کیفیت، در کوتاهتـرین زمان بـرخوردار شود.

 مشتري حق دارد نحوه کار با دستگاه و خطاهاي کاربري را بشناسد. 7.8. مشتري حق دارد بعد از دریافت دستگاه، آن را در محل نمایندگی تست کند.
10. مشتري حق دارد از شرایط ضمانتنامه و خدمات پـس از فروش مطلع گردد.

6. مشتري حق دارد از هـزینه و زمان آماده شدن دستگاه مطلع شود.

 مشتري حق دارد ضمن دریافت فاکتور، از خدمات دریافتی و هزینه آن مطلع گردد. 9.
11. مشتري حق دارد شکایات و مطالبات خود را با شرکت توسن در میان بگذارد.

4. مشتري حق دارد در ازاي تحویل دستگاه به نمایندگی، رسید معتبر دریافت نماید.

سستتییمم اانن  هه تت رر اا نن ااششییدد،،  کک اا  بب ههرر  ککجج

ااششییدد یی  بب تت نن اا رر اا بب  گگ اايي  خخوو ببررهه ظظرر  خخ تت نن مم

درباره گارانتی بداند.....! آنچه مشتري باید

+

- انتخاب ابزار مناسب، از طریق مشاوره تلفنی با کارشناسان فنی

- دریافت کارت گارانتی از فروشنده

- مطالعه شرایط گارانتی

- درخواست تکمیل کارت گارانتی

- تماس با شرکت جهت دریافت اطالعات نمایندگیهاي 

    خدمات پس از فروش

- درخواست پیک رایگان امداد ابزار

- درخواست دستگاه امانی

- آگاهی از حقوق مشتري با مطالعه پروانه صالحیت موجود 

   در نمایندگیها

حقوق مشتـري

1. مشتري حق دارد به هنگام حضور در نمایندگی خدمات پس از فروش، از  فضاي کافی و آراسته برخوردار باشد.

2. مشتري حق دارد در نهایت ادب و احتـرام با ایشان برخورد شود.  

3. مشتري حق دارد درخواست و نیاز خود را به طور کامل مطرح نماید.  

5. مشتري حق دارد از خدمات با کیفیت، در کوتاهتـرین زمان بـرخوردار شود.

7. مشتري حق دارد بعد از دریافت دستگاه، آن را در محل نمایندگی تست کند.

 مشتري حق دارد نحوه کار با دستگاه و خطاهاي کاربري را بشناسد. 8.

10. مشتري حق دارد از شرایط ضمانتنامه و خدمات پـس از فروش مطلع گردد.

6. مشتري حق دارد از هـزینه و زمان آماده شدن دستگاه مطلع شود.

 مشتري حق دارد ضمن دریافت فاکتور، از خدمات دریافتی و هزینه آن مطلع گردد. 9.

11. مشتري حق دارد شکایات و مطالبات خود را با شرکت توسن در میان بگذارد.

4. مشتري حق دارد در ازاي تحویل دستگاه به نمایندگی، رسید معتبر دریافت نماید.

سستتییمم اانن  هه تت رر اا نن ااششییدد،،  کک اا  بب ههرر  ککجج

ااششییدد یی  بب تت نن اا رر اا بب  گگ اايي  خخوو ببررهه ظظرر  خخ تت نن مم

هرکجا باشید، کنارتان هستیم!
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درباره گارانتی بداند.....! آنچه مشتري باید

+

- انتخاب ابزار مناسب، از طریق مشاوره تلفنی با کارشناسان فنی

- دریافت کارت گارانتی از فروشنده

- مطالعه شرایط گارانتی

- درخواست تکمیل کارت گارانتی

- تماس با شرکت جهت دریافت اطالعات نمایندگیهاي 

    خدمات پس از فروش

- درخواست پیک رایگان امداد ابزار

- درخواست دستگاه امانی

- آگاهی از حقوق مشتري با مطالعه پروانه صالحیت موجود 

   در نمایندگیها

حقوق مشتـري

1. مشتري حق دارد به هنگام حضور در نمایندگی خدمات پس از فروش، از  فضاي کافی و آراسته برخوردار باشد.

2. مشتري حق دارد در نهایت ادب و احتـرام با ایشان برخورد شود.  

3. مشتري حق دارد درخواست و نیاز خود را به طور کامل مطرح نماید.  

5. مشتري حق دارد از خدمات با کیفیت، در کوتاهتـرین زمان بـرخوردار شود.

7. مشتري حق دارد بعد از دریافت دستگاه، آن را در محل نمایندگی تست کند.

 مشتري حق دارد نحوه کار با دستگاه و خطاهاي کاربري را بشناسد. 8.

10. مشتري حق دارد از شرایط ضمانتنامه و خدمات پـس از فروش مطلع گردد.

6. مشتري حق دارد از هـزینه و زمان آماده شدن دستگاه مطلع شود.

 مشتري حق دارد ضمن دریافت فاکتور، از خدمات دریافتی و هزینه آن مطلع گردد. 9.

11. مشتري حق دارد شکایات و مطالبات خود را با شرکت توسن در میان بگذارد.

4. مشتري حق دارد در ازاي تحویل دستگاه به نمایندگی، رسید معتبر دریافت نماید.

سستتییمم اانن  هه تت رر اا نن ااششییدد،،  کک اا  بب ههرر  ککجج

ااششییدد یی  بب تت نن اا رر اا بب  گگ اايي  خخوو ببررهه ظظرر  خخ تت نن مم



که بودم، معلمم )خانم سلطانی( معتقد  کالس اول ابتدایی 
بود که خط خوبی دارم اما بسیار ریز می نویسم؛ پس توصیه 

کرد که برای درشت نوشتن در کالس خطاطی شرکت کنم. 
من  از  چندسالی  که  فامیل  دخترهای  از  دوتا  همراه  به  من 
محمدباقر  استاد  مرحوم  خط  کالس های  در  بودند  بزرگتر 
یادگیری  موازات  به  ترتیب  این  به  و  کردیم  ثبت نام  باقری 

الفبای فارسی، نستعلیق را هم مشق کردم. 
مرکب  و  قلم  سراغ  به  نوشتن  درشت  هدف  با  سال ها  آن 
شد  لحظه هایم  آرامش بخش  زیبا،  هنر  این  کم کم  اما  رفتم 
و گهگاهی در خلوت خود، می نشستم و در دنیای بی انتهای 
کاغذ  روی  بر  قلم  جیرجیر  صدای  از  و  شده  غرق  کلمات 
که بدانی این صدا، تمام  کنی  لذت می بردم. باید تجربه اش 

سلول های تنت را به وجد می آورد.
در هفت سالگی، خطاطی برای من، تنها دواتی شدن صورت 
و  می گرفتم  جایزه  استاد  از  که  قلم هایی  و  بود  بی دندانم 
هنر  این  با  زندگی ام،  مسیر  روزی  که  نمی کردم  گمان  هرگز 
با  کردم  سعی  شدم  که  بزرگتر  یابد.  تغییر  و  شده  عجین 
کاغذ، آثار ماندگاری  قلم زدن جمالت و شعرهای زیبا بر روی 
را به دوستانم هدیه کنم. بعدها اما توانستم منبع درآمدی از 

کتابت داشته باشم.
که نیمی از روزمرگی مردم در فضای مجازی  در دنیای امروز 
گرام به نمایشگاهی دائمی برای معرفی آثار  می گذرد و اینستا
غنیمت  را  فرصت  این  نیز  من  است،  شده  تبدیل  مختلف 
دانسته و صفحه ای برای خود ایجاد کردم. طبیعتا برای بهتر 
گرفتم  دیده شدن، باید تفاوتی ایجاد می کردم؛ پس تصمیم 
روی  بر  قلم  رقص  جای  به  و  زده  گره  چوب  با  را  نستعلیق 

کاغذ، با ابزاری دست خطم را روی چوب حک کنم. 
زحمات  و  سلطانی  خانم  توصیٔه  و  اول  کالس  خاطرات  مرور 
استاد باقری، در واقع بهانه ای بود برای معرفی محصول جدید 

شرکت توسن. 
در ادامه با ویژگی های فرزهای مینیاتوری یا منبت کاری آشنا 

خواهید شد:

آشنایی با فرزهای مینیاتوری توسن

3513  MDG
3516 MDG 

یف  ابزاری ظر
مناسب دستان هنرمندتان
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 160
وات

سرعت در تــــــوان
حالت بی باری

3.2
میلی متر

قطـــــــــــــر
کولت

700
گــرم

وزن 
دستگاه  

1.5
متــر

طـــول 
کابـــل  

50
هرتــز

فرکانس 
کـــــــــــــاری

220
ولــت

ولتـــــاژ 
 

 130
وات

تــــــوان

8000 _
 35000 

دور بر دقیقه

سرعت در 
حالت بی باری

3.2
میلی متر

قطـــــــــــــر
کولت

600
گــرم

وزن 
دستگاه  

1.5
متــر

طـــول 
کابـــل  

1
متــر

طـــول شیلنگ 
انعطاف پذیر  

1
متــر

طـــول شیلنگ 
انعطاف پذیر  

50
هرتــز

فرکانس 
کـــــــــــــاری

220
ولــت

ولتـــــاژ 
 

3513MDG

3516MDG

فرزهای مینیاتوری   و   

  مجهز به کنترل کننده سرعت الکترونیکی )دیمر(

  مجهز به شستی قفل کن با کیفیت به منظور سهولت در تعویض ابزار منبت کاری

  بدنه ارگونومیک جهت تسهیل کاربری در طوالنی مدت

  دارای سافت گریپ با کیفیت بر روی بدنه

  قابلیت تعویض سریع و آسان ابزار منبت کاری

  قابلیت تعویض آسان ذغال

  دارای کابل برق 1.5 متری با روکش ضخیم

   مشخصات ویژه   

ارائه دو مدل 
فرز مینیاتوری

3516MDG 3513 وMDG 
با توجه به نیاز کاربران 

به سه صورت:

  بدون لوازم جانبی

  194  پارچه 

  253 پارچه

8000 _
 35000 

دور بر دقیقه

13

 خبــر نامه توســـن  
 تیـــر1401

شماره هشت



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

افقـــــــــی:
ــ شهر و بندری در شمال شرقی ایتالیا 3. پیگیری و  ــ اسب سرکشـ  ــ سرگشته و بیچاره 2. جنبش و تکان شدیدـ  1. ورزشگاه سنتیـ 
ج معروف  ــ بر ــ تپق زدن 5. رود آرامـ  ــ بسیار توبه کنندهـ  ــ مقابل کاللهـ  ــ ویران کننده 4. عشوه گریـ  ــ دوستی و محبتـ  دنبال کردنـ 
فرانسه ـــ  باالپوش کوتاه  6. نگهدارنده مته ـــ پرنده ای از نوع مرغابی ـــ مذکر 7. شهر بلغارستان ـــ مدفن ناصر خسرو قبادیانی ـــ 
ــ ناشایست 10.  ــ اثری از لئو واالس آمریکاییـ  ــ لقب سالطین غیرمسلمان هند  9. بانگ جانور درندهـ  ــ  تشکرـ  دانه نهانزا 8. مگسـ 
ــ پدر  ــ شهر جشنواره 12. آب دهانـ  ــ استوانٔه تهیـ  ــ  امامزاده ای در تهران  11. پیام آوریـ  ــ پاداش و اجرتـ  یکی از نت های موسیقیـ 
ــ پرینت بی سر ــ دلداری، آرام یافتنـ  ــ بیشه 14. تجربهـ  ــ لباس رسمی اروپاـ  ــ صدای گربه 13. شیفته و شیداـ  ــ حرف نداـ  مرد آویچ ـ 

ــ سالروز شهادت دکتر بهشتی 15. طی کردنـ 
عمودی:

گر خدا  ــ شفا بخش است ا ــ فرمانروایان ، جمع امیرـ  ــ برای حل برخی از مشکالت باید از آن گذشت2. زگیلـ  1. کشوری در اقیانوسیهـ 
ــ خرمن  ــ فلز رسانا ـ  ــ عزم و اراده ـ  ــ نوعی اسلحه 4.به فرموده امام علی؟ع؟کلید همه بدی هاستـ  ــ شیپورـ  بخواهد3. برنج فروشـ 
بر باد ده 5. اسم دخترانه ـــ پارچه فروش ـــ گیاه تو خالی6. الفبای موسیقی ـــ نگهداری ـــ زیر و رو کنندٔه علم شیمی7. گیاه سمی 
ـــ سرزنش ـــ عنکبوت 8. ابزار داور ـــ دادن امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان مطلقًا ... است  ـــ واحد شمارش  احشام 9. دندان 
ــ در کتب احادیث شیعه رمز است  ــ آهنگـ  ــ سر 10. جعبه بکس های توسن ساخت کشور..... استـ  ــ انسان نمای جنگلیـ  عامیانهـ 
ــ نوعی  ــ مشک چرمینـ  ــ سیلی و کشیدهـ  ــ کفش روحانیون 12. دستگاه صنعتی مدل5750توسنـ  ــ  امر به ماندنـ  11. درخت انگورـ 
کشتی قدیم معمول در مدیترانٔه شرقی13. قایق یا کشتی محافظ ساحل ـــ بیماری سگی ـــ  برتری14. دهی در بخش ماه نشان 

ــ از محصوالت ایرانی توسن ــ شاهنشاهی 15. شهر و تیم فوتبال معتبر آلمانـ  ــ کاجـ  زنجانـ 

جـــدول با جایـــــــزه!
جدول رو حل کن، 
کلمات مرتبط با توسن 
رو پیدا کن و 
برامون پیامک بزن.
با این سه گام، 
در قرعه کشی خبرنامٔه شمارٔه 8  
شرکت می کنی 
که قراره به قید قرعه 
از بین شرکت کنندگان، 
به ۵ نفر 
مبلغ 10 میلیون ریال 
هدیه بشه!

شماره پیامک:  
02154191
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 پاسخگــویی وظیــفه 
 کارکنان روابـــط عمومـــی 

 و ارتباط با مشتـــریان 
 توســـن است.

 مشتریان مــی توانند 
 نظـــرات، پیشنهادات 

 و انتقــادات خود را 
 از طریق تمـــاس 
 با شمــاره تلفــن 

  54191 
 یا  سـامانه پیامکــی

  02154191 
ح نماینــد.   مطــر

صدای مشتری 
هرکجا باشید، کنارتان هستیم

 :  0914  745  
می توان  طریقی  چه  از  اردبیل،  شهر  در 

قطعه یدکی آرمیچر 3384 تهیه کرد؟
در حال حاضر  این  قطعه  در نمایندگی های 
تامین   یکســــان  قیمت  با  کشــــور  سراسر 
می شــود. با توجه به حضـــور نمایندگـــی 
خدمات پس از فروش در شهر اردبیل، به 
گرفته و  راحتی می توانید با ایشان تماس 

قطعه را خریداری نمایید.

اطالعات نمایندگان اردبیل:
کد 451: آقای وثوقی 

خیابان دروازه آستارا، پشت گاراژ تی بی 
تی سابق، تعمیرگاه مجاز توسن

تلفن: 33822203_04۵

کد 452: آقای هژبری
آدرس: میدان حکیم نظامی، اول شهرک 

آیت اله کاشانی، تعمیرگاه مجاز توسن
تلفن:3362317۵و33623174_04۵

: 02146  85  
آیا برند توسن پیچ گوشتی شارژی با باتری لیتیوم هم دارد؟

مطابق  متفاوت  ولتاژهای  در  لیتیوم_یون  باتری  با  توسن  شارژی  پیچ گوشتی های 
جدول زیر تولید و عرضه می شود:

               

: 0911  273  
برقی  موتور  چه  ساختمانی،  کارگاه  در  وات   1500 دو کاره  بتن کن  از  استفاده  جهت 

پیشنهاد می کنید؟
در  وات   6500 و    5500  ،3300  ، 1100 توان های  با  برق  موتور  مدل   5 توسن  شرکت 
که بر اساس نیاز مشتری و مصرف دستگاه های  کرده است  بازار ابزار ایران عرضه 
متصل به آن انتخاب می شود. برای کار با بتن کن 1500 وات، دو موتور برق 3300 وات 
مدل 1033G استارت دستی )هندل( و 1133GW استارت الکتریکی _ استارت دستی، 
کنار  مناسب  است.  همچنین با استفاده از موتوربرق های با توان باالتر، می توان در 

بتن کن از سایر ابزارها نیز استفاده نمود.

18 14 12 7.2 3.6 ولتاژ
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 خبــر نامه توســـن  
 تیـــر1401

شماره هشت



فرزهای جدید توســن





قطعات اصلی؛ ضامن طـــول عمــــــر ابـزار شما


