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ــی از  ــتی و برق ــای دس ــه ابزاره ــود را در زمین ــمی خ ــت رس ــن فعالی ــی توس ــروه صنعت گ
ســال 1382 آغــاز کــرد. در ابتــدا، تنهــا نگاهــی تجــاری و اقتصــادی بــه ایــن مقولــه داشــت 
ــه  ــت ک ــان، دریاف ــدگان و ابزارفروش ــنجی از مصرف کنن ــان و نیازس ــت زم ــا گذش ــا ب ام
تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت و ارائــه خدمــات پــس از فــروش مناســب، باالتریــن نیــازی 

اســت کــه صنعــت امــروز ایــران بــا آن مواجــه اســت.

1382

1386

1394

اکنون
و

ــه تشــکیل  ــا جــذب مهندســان و کارشناســان مجــرب، اقــدام ب توســن در ســال 1386 ب
واحدهــای تحقیق-توســعه و کنتــرل کیفیــت نمــود و بــا بهره منــدی از دانــش و تجربــه ی 

ایشــان، رونــد فعالیــت خــود را بــه صــورت چشــمگیری تغییــر داد.
درنهایــت، بررســی محصــوالت قدیمــی توســن و ابزارهــای مشــابه برندهــای دیگــر، 
نظرســنجی از مشــتریان و رعایــت اســتانداردها و پارامترهــای بین المللــی، منجــر بــه 
ــی  ــی هــرم کیفــی و در خــور صنعتگــران ایران ــی در رده صنعت ــد و عرضــه محصوالت تولی
شــد. محصوالتــی کــه بــه نــام توســن پــاس عنــوان گرفــت و در کارنامــه ی چندیــن ســاله ی 

ــید. ــن درخش توس

ــت  ــا کیفی ــی ب ــا هــدف عرضــه ابزارهای ــاس، توســن ب پــس از ورود محصــوالت ســری پ
ــه داد.  ــود ادام ــوالت خ ــه محص ــوص هم ــد را درخص ــول در تولی ــیر تح ــی، مس صنعت

ــوع  ــترش تن ــه گس ــوان ب ــر، می ت ــال های اخی ــن در س ــب توس ــات مناس ــر اقدام از دیگ
ابزارهــای دســتی، برقــی و شــارژی و افــزودن ســه خانــواده بــادی، باغبانــی و اندازه گیــری 

بــه ســبد محصــوالت ایــن شــرکت اشــاره کــرد. 

چشــم انداز: آرمــان توســن، رضایــت مشــتریان از کیفیــت محصــوالت و خدمــات 
بــرای  را  تــا شــناخت، ســودآوری و ارزش آفرینــی  اســت. توســن می کوشــد 

ــان آورد. ــه ارمغ ــود ب ــتریان خ مش
ماموریــت: شــرکت توســن در تاش اســت با جــذب متخصصان مجــرب، بکارگیری 
ــه  ــوالت، ارائ ــوع محص ــتاندارد، تن ــی و اس ــد اصول ــا، تولی ــای روز دنی تکنولوژی ه
ــن  ــروش، تامی ــس از ف ــات پ ــدگان خدم ــبکه نماین ــترش ش ــژه، گس ــای وی طرح ه
قطعــات و برقــراری ارتبــاط مســتمر و هدفمنــد بــا مصرف کننــدگان، ابزارفروشــان 

و نماینــدگان، در راســتای تحقــق اهــداف و چشــم انداز خــود، گام بــردارد.
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D R I L L S

دریـلهـا

0071 D

0002 Da

0079 D

0081 D

0110 D

0100 Da

0028 D

0901 S

0002 D

0083 D

0034 D

0911 SN

0100 D

0022 D

0034 DX

0860 S



Think & Work Professionally 2

دریل 10 اتوماتیک

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0100 Da
400 وات
0 الی 2700 دور بر دقیقه
1/5 الی 10 میلیمتر
10 میلیمتر
20 میلیمتر
1/5 کیلوگرم

دریل 10 اتوماتیک

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0002 Da
400 وات
0 الی 2700 دور بر دقیقه
1/5 الی 10 میلیمتر
10 میلیمتر
20 میلیمتر
1/4 کیلوگرم

دریل 10

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0100 D
400 وات
0 الی 2700 دور بر دقیقه
1/5 الی 10 میلیمتر
10 میلیمتر
20 میلیمتر
1/5 کیلوگرم

دریل 10

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0002 D
400 وات
0 الی 2700 دور بر دقیقه
1/5 الی 10 میلیمتر
10 میلیمتر
20 میلیمتر
1/4 کیلوگرم

دریل 6/5

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0110 D
300 وات
0 الی 3800 دور بر دقیقه
0/5 الی 6/5 میلیمتر
6/5 میلیمتر
10 میلیمتر
1 کیلوگرم

دریل 6/5

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0071 D
300 وات
0 الی 3800 دور بر دقیقه
0/5 الی 6/5 میلیمتر
6/5 میلیمتر
10 میلیمتر
1/1 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

DRILL
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دریل 10 گیربکسی

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0083 D
400 وات
0 الی 2700 دور بر دقیقه
1/5 الی 10 میلیمتر
10 میلیمتر
20 میلیمتر
1/8 کیلوگرم

دریل 13 ضربه ای

توان
سرعت در حالت بی باری

تعداد ضربه
قطر سه نظام

حداکثر قطر سوراخکاری در بتن
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0022 D
750 وات
0 الی 2800 دور بر دقیقه
44800 ضربه بر دقیقه
1/5 الی 13 میلیمتر
16 میلیمتر
13 میلیمتر
30 میلیمتر
2/1 کیلوگرم

دریل 13 ضربه ای

توان
سرعت در حالت بی باری

تعداد ضربه
قطر سه نظام

حداکثر قطر سوراخکاری در بتن
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0079 D
750 وات
0 الی 2800 دور بر دقیقه
44800 ضربه بر دقیقه
1/5 الی 13 میلیمتر
16 میلیمتر
13 میلیمتر
30 میلیمتر
2/2 کیلوگرم

دریل 13 ضربه ای گیربکسی 

توان
سرعت در حالت بی باری

تعداد ضربه
قطر سه نظام

حداکثر قطر سوراخکاری در بتن
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0034 D
1050 وات
1200 و 2880 دور بر دقیقه
19200 و 44800 ضربه بر دقیقه
1/5 الی 13 میلیمتر
20 میلیمتر
13 میلیمتر
40 میلیمتر
2/9 کیلوگرم

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

دریل 13 ضربه ای گیربکسی 

توان
سرعت در حالت بی باری

تعداد ضربه
قطر سه نظام

حداکثر قطر سوراخکاری در بتن
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0028 D
810 وات
0 الی 2800 دور بر دقیقه
44800 ضربه بر دقیقه
1/5 الی 13 میلیمتر
16 میلیمتر
13 میلیمتر
30 میلیمتر
2 کیلوگرم

دریـل
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پیچ گوشتی برقی درایوال

توان
سرعت در حالت بی باری

توانایی کار با پیچ ساده تا قطر
توانایی کار با پیچ سر مته تا قطر

نوع ابزارگیر
وزن دستگاه

0860 S
570 وات
0الی 6000 دور بر دقیقه
4 میلیمتر
5 میلیمتر
درایو شش گوش یک چهارم اینچ
1/6 کیلوگرم

پیچ گوشتی برقی

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0911 SN
280 وات
440 الی 1650 دور بر دقیقه
0/8 الی 10 میلیمتر
45 نیوتن متر
18+1
10 میلیمتر
16 میلیمتر
1/3 کیلوگرم

پیچ گوشتی برقی

توان
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0901 S
230 وات
0 الی 700 دور بر دقیقه
0/8 الی 10 میلیمتر
48 نیوتن متر
19+1
10 میلیمتر
15 میلیمتر
1/5 کیلوگرم

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

دریل 13 ضربه ای گیربکسی 

توان
سرعت در حالت بی باری

تعداد ضربه
قطر سه نظام

حداکثر قطر سوراخکاری در بتن
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0034 DX
1050 وات
1200 و 2880 دور بر دقیقه
19200 و 44800 ضربه بر دقیقه
1/5 الی 13 میلیمتر
20 میلیمتر
13 میلیمتر
40 میلیمتر
2/9 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

دریل 13 ضربه ای گیربکسی 

توان
سرعت در حالت بی باری

تعداد ضربه
قطر سه نظام

حداکثر قطر سوراخکاری در بتن
حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

0081 D
1050 وات
1200 و 2880 دور بر دقیقه
19200 و 44800 ضربه بر دقیقه
1/5 الی 13 میلیمتر
20 میلیمتر
13 میلیمتر
40 میلیمتر
2/9 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

1 PC, 65 mm

DRILL
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H A M M E R S

بتنکنوچکشتخریب

8020 H

8110 H

6011 DH

8030 H

6005 DH

6015 DHX

8033 H

6006 DH

6016 DH

8065 H

6010 DH
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بتن کن 2 کیلویی

توان
سرعت در حالت بی باری

انرژی ضربه ای
تعداد ضربه

نوع قلم
حداکثر قطر سوراخکاری در بتن

حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

8020 H
800 وات
0 الی 1150 دور بر دقیقه
2/8 ژول
5100 ضربه بر دقیقه

SDS PLUS
26 میلیمتر
13 میلیمتر
30 میلیمتر
2/8 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

7X160 mm, 
8X160 mm

14X250 mm

14X250X20 mm

SDS

بتن کن 3 کیلویی

توان
سرعت در حالت بی باری

انرژی ضربه ای
تعداد ضربه

نوع قلم
حداکثر قطر سوراخکاری در بتن

حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

8030 H
800 وات
0 الی 1100 دور بر دقیقه
2/8 ژول
4500 ضربه بر دقیقه

SDS PLUS
28 میلیمتر
13 میلیمتر
32 میلیمتر
3/4 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

7X160 mm, 
8X160 mm,
16X260 mm

14X250 mm

14X250X20 mm

بتن کن 6 کیلویی

توان
سرعت در حالت بی باری

انرژی ضربه ای
تعداد ضربه

نوع قلم
حداکثر قطر سوراخکاری در بتن

حداکثر قطر سوراخکاری در فوالد
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

وزن دستگاه

8033 H
950 وات
800 دور بر دقیقه
6 ژول
2700 ضربه بر دقیقه

SDS PLUS
28 میلیمتر
13 میلیمتر
40 میلیمتر
5/6 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

14X250 mm

14X250X20 mm

SDS

بتن کن 7 کیلویی

توان
سرعت در حالت بی باری

انرژی ضربه ای
تعداد ضربه

نوع قلم
حداکثر قطر سوراخکاری در بتن

حداکثر قطر سوراخکاری در سیمان - آجر
حداکثر قطر سوراخکاری در آجر

وزن دستگاه

8065 H
1100 وات
235 الی 480 دور بر دقیقه
9/5 ژول
1350 الی 2750 ضربه بر دقیقه

SDS MAX
40 میلیمتر
60 میلیمتر
120 میلیمتر
6/5 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

16X340 mm

18X400 mm

18X400X25 mm

SDS

SDS

SDS

HAMMER



فکر حرفه ای، کار حرفه ای 7

بتن کن 11 کیلویی

توان
سرعت در حالت بی باری

انرژی ضربه ای
تعداد ضربه

نوع قلم
حداکثر قطر سوراخکاری در بتن

حداکثر قطر سوراخکاری در سیمان - آجر
حداکثر قطر سوراخکاری در آجر

وزن دستگاه

8110 H
1500 وات
120 الی 250 دور بر دقیقه
14/2 ژول
1100 الی 2250 ضربه بر دقیقه

SDS MAX
52 میلیمتر
80 میلیمتر
150 میلیمتر
11/6 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

18X400 mm

18X400X25 mm

چکش تخریب 5 کیلویی

توان
انرژی ضربه ای

تعداد ضربه
نوع قلم

وزن دستگاه

6005 DH
900 وات
10 ژول
3900 ضربه بر دقیقه
17X280 شش گوش سایز

5/5 کیلوگرم  MADE IN
CHINA

MADE INMADE IN

17X280 mm

17X280X20 mm

چکش تخریب 7 کیلویی

توان
انرژی ضربه ای

تعداد ضربه
نوع قلم

وزن دستگاه

6006 DH
1300 وات
12 ژول
3900 ضربه بر دقیقه
17X400 شش گوش سایز

6/5 کیلوگرم  MADE IN
CHINA

17X400 mm

17X400X20 mm

چکش تخریب 11 کیلویی

توان
انرژی ضربه ای

تعداد ضربه
نوع قلم

وزن دستگاه

6010 DH

1400 وات
19 ژول
2400 ضربه بر دقیقه

SDS MAX
11 کیلوگرم  MADE IN

CHINA
MADE INMADE IN

18X400 mm

18X400X25 mm
SDS

چکش تخریب 11 کیلویی

توان
انرژی ضربه ای

تعداد ضربه
نوع قلم

وزن دستگاه

6011 DH

1500 وات
16/8 ژول
900 الی 1890 ضربه بر دقیقه

SDS MAX
10/3 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

18X400 mm

18X400X25 mm

SDS

SDS

بتن کن و چکش تخریب
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چکش تخریب 15 کیلویی

توان
انرژی ضربه ای

تعداد ضربه
نوع قلم

وزن دستگاه

6015 DHX

1500 وات
27 ژول
1450 ضربه بر دقیقه
30X410 شش گوش سایز

15/5 کیلوگرم

30X410 mm

30X410X35 mm

چکش تخریب 16 کیلویی

توان
انرژی ضربه ای

تعداد ضربه
نوع قلم

وزن دستگاه

6016 DH

1900 وات
41 ژول
1300 ضربه بر دقیقه
30X410 شش گوش سایز

17/5 کیلوگرم  MADE IN
CHINA

30X410 mm

 MADE IN
CHINA

HAMMER
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2013 SC

9012 SC

9926 SC

2013 SCX

9919 DC

9928 SC

2017 SC

9920 SC

2017 SCX

9014 SC

CORDLESS

شارژیها
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پیچ گوشتی شارژی 3/6 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

نوع و سایز ابزارگیر
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه

2013 SC
3/6 ولت
200 دور بر دقیقه
شش گوش یک چهارم اینچ
3 نیوتن متر
6+1
لیتیوم - یون
1/5 آمپر - ساعت
1 ساعت
420 گرم  MADE IN

CHINA

21 PCS, 75 mm

پیچ گوشتی شارژی 3/6 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

نوع و سایز ابزارگیر
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه

2013 SCX
3/6 ولت
200 دور بر دقیقه
شش گوش یک چهارم اینچ
3 نیوتن متر
6+1
لیتیوم - یون
1/5 آمپر - ساعت
1 ساعت
420 گرم  MADE IN

CHINA

2 PCS

2 PCS

پیچ گوشتی شارژی 7/2 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

نوع و سایز ابزارگیر
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه

2017 SC
7/2 ولت
200 و 400 دور بر دقیقه
شش گوش یک چهارم اینچ
8 نیوتن متر
15+1
لیتیوم - یون
1/5 آمپر - ساعت
1 ساعت
500 گرم  MADE IN

CHINA

21 PCS, 75 mm

پیچ گوشتی شارژی 7/2 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

نوع و سایز ابزارگیر
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه

2017 SCX
7/2 ولت
200 و 400 دور بر دقیقه
شش گوش یک چهارم اینچ
8 نیوتن متر
15+1
لیتیوم - یون
1/5 آمپر - ساعت
1 ساعت
500 گرم  MADE IN

CHINA

101 PCS of 
Screwbits, Sockets

101 PCS of 
Screwbits, Sockets

5 PCS, Nut driver

5 PCS, Nut driver

CORDLESS
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پیچ گوشتی شارژی 12 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

حداکثر قطر سوراخکاری در فلز
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه با باتری

9920 SC
12 ولت
400 و 1400 دور بر دقیقه
0/8 الی 10 میلیمتر
40 نیوتن متر
16+1
21 میلیمتر
10 میلیمتر
نیکل - کادمیوم
1/3 آمپر - ساعت
1 ساعت
1/5 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

1 PC, 65 mm

پیچ گوشتی شارژی 12 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

حداکثر قطر سوراخکاری در فلز
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه با باتری

9012 SC
12 ولت
400 و 1450 دور بر دقیقه
1 الی 10 میلیمتر
30 نیوتن متر
18+1
21 میلیمتر
10 میلیمتر
لیتیوم - یون
1/5 آمپر - ساعت
45 دقیقه
940 گرم  MADE IN

CHINA

پیچ گوشتی شارژی 12 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

حداکثر قطر سوراخکاری در فلز
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه با باتری

9919 DC
12 ولت
0 الی 600 دور بر دقیقه
0/8 الی 10 میلیمتر
38 نیوتن متر
16+1
15 میلیمتر
10 میلیمتر
نیکل - کادمیوم
1/3 آمپر - ساعت
1 ساعت
1/5 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

1 PC, 65 mm

21 PCS, 65 mm

شــارژی



Think & Work Professionally 12

پیچ گوشتی شارژی 14/4 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

حداکثر قطر سوراخکاری در فلز
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه با باتری

9014 SC
14/4 ولت
400 و 1500 دور بر دقیقه
1 الی 10 میلیمتر
35 نیوتن متر
18+1
25 میلیمتر
10 میلیمتر
لیتیوم - یون
1/5 آمپر - ساعت
45 دقیقه
990 گرم  MADE IN

CHINA

پیچ گوشتی شارژی 14/4 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

حداکثر قطر سوراخکاری در فلز
نوع باتری

ظرفیت باتری
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری

وزن دستگاه با باتری

9926 SC
14/4 ولت
400 و 1500 دور بر دقیقه
0/8 الی 10 میلیمتر
40 نیوتن متر
16+1
25 میلیمتر
10 میلیمتر
نیکل - کادمیوم
1/3 آمپر - ساعت
1 ساعت
1/5 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

1 PC, 65 mm

پیچ گوشتی شارژی 18 ولت

ولتاژ
سرعت در حالت بی باری

قطر سه نظام
حداکثر گشتاور

تعداد گشتاور قابل تنظیم
حداکثر قطر سوراخکاری در چوب

حداکثر قطر سوراخکاری در فلز
حداکثر قطر سوراخکاری در دیوار

نوع باتری
ظرفیت باتری

زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری
وزن دستگاه با باتری

9928 SC
18 ولت
350 و 1500 دور بر دقیقه
13 میلیمتر
50 نیوتن متر
16+1
28 میلیمتر
13 میلیمتر
13 میلیمتر
نیکل - کادمیوم
2 آمپر - ساعت
1 ساعت
2 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

1 PC, 65 mm

21 PCS, 65 mm

CORDLESS
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3258 A

3062 A

3260 AX

3415 P

3382 A

3386 A

3384 A

5180 C

3382 AV

3387 A

3820 A

5198 C

3061 A

3119 A

3314 GD

3620 A

3313 GDL

3260 Ab

GRINDER

فــرزهــا
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مینی فرز آهنگری 1010 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3260 Ab
1010 وات
11000 دور بر دقیقه

M 14
115 میلیمتر
2/7 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

مینی فرز آهنگری 850 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3258 A
850 وات
11000 دور بر دقیقه

M 14
115 میلیمتر
2/3 کیلوگرم

مینی فرز آهنگری 850 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3382 A
850 وات
11000 دور بر دقیقه

M 14
115 میلیمتر
2/3 کیلوگرم

مینی فرز دیمردار850 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3382 AV
850 وات
3000 الی 11000 دور بر دقیقه

M 14
115 میلیمتر
2/3 کیلوگرم

مینی فرز آهنگری 900 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3119 A
900 وات
11000 دور بر دقیقه

M 14
115 میلیمتر
2 کیلوگرم

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

مینی فرز آهنگری 1010 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3260 AX
1010 وات
11000 دور بر دقیقه

M 14
115 میلیمتر
2/7 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

GRINDER
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 فرز آهنگری 2000 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

 فرز سنگبری 2000 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

 فرز آهنگری 2200 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

 فرز سنگبری 2200 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3820 A
2000 وات
8500 دور بر دقیقه

M 14
180 میلیمتر
4/5 کیلوگرم

3620 A
2000 وات
6500 دور بر دقیقه

M 14
230 میلیمتر
4/6 کیلوگرم

3061 A
2200 وات
8500 دور بر دقیقه

M 14
180 میلیمتر
5/3 کیلوگرم

3062 A
2200 وات
6500 دور بر دقیقه

M 14
230 میلیمتر
5/6 کیلوگرم

 فرز آهنگری 2300 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3386 A
2300 وات
8500 دور بر دقیقه

M 14
180 میلیمتر
5/6 کیلوگرم

مینی فرز آهنگری 1200 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3384 A
1200 وات
11000 دور بر دقیقه

M 14
115 میلیمتر
2/8 کیلوگرم

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

فــرز
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پروفیل بر 355 میلیمتری

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز محور
قطر صفحه (تخت فیبری)

وزن دستگاه

5198 C
2200 وات
3800 دور بر دقیقه
25 میلیمتر
355 میلیمتر
18/6 کیلوگرم

 فرز سنگبری 2300 وات

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3387 A
2300 وات
6500 دور بر دقیقه

M 14
230 میلیمتر
5/6 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

 MADE IN
CHINA

پروفیل بر 180 ملیمتری

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز محور
قطر صفحه (تخت فیبری)

وزن دستگاه

5180 C
1280 وات
7000 دور بر دقیقه
22 میلیمتر
180 میلیمتر
7/5 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

سنگ انگشتی گلو کوتاه

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز کولت
قطر گلویی دستگاه

وزن دستگاه

3314 GD
710 وات
12000 الی 28000 دور بر دقیقه
6 میلیمتر
43 میلیمتر
1/7 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

سنگ انگشتی گلو بلند

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز کولت
قطر گلویی دستگاه (بدون روکش)

قطر گلویی دستگاه (با روکش الستیکی)
وزن دستگاه

3313 GDL
710 وات
12000 الی 28000 دور بر دقیقه
6 میلیمتر
43 میلیمتر
46 میلیمتر
2 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

پولیش

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز مهره شفت
قطر صفحه

وزن دستگاه

3415 P
1500 وات
1000 الی 4000 دور بر دقیقه

M 14
180 میلیمتر
2/6 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

GRINDER
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5067 SC

5917 CLS

5750 J

5119 SC

5920 LS

4240 FS

5093 J

T80175 MS

4950 EP

5056 J

1013 R

CARPENTRY 
TOOL

نجــاریها
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 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

اره گردبر

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز محور
قطر تیغه

عمق برش 0 درجه
عمق برش 45 درجه

وزن دستگاه

5067 SC
1200 وات
5000 دور بر دقیقه
30 میلیمتر
190 میلیمتر
61 میلیمتر
42 میلیمتر
4/1 کیلوگرم

اره گردبر

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز محور
قطر تیغه

عمق برش 0 درجه
عمق برش 45 درجه

وزن دستگاه

5119 SC
1800 وات
4800 دور بر دقیقه
16 میلیمتر
230 میلیمتر
85 میلیمتر
65 میلیمتر
6/5 کیلوگرم

اره عمودبر

توان
سرعت در حالت بی باری

زوایای قابل تنظیم کفه
حداکثر ضخامت برش در فوالد

حداکثر ضخامت برش در آلومینیوم
حداکثر ضخامت برش در چوب

وزن دستگاه

5093 J
550 وات
1000الی3000 کورس بر دقیقه
0-15-30-45 درجه
6 میلیمتر
10 میلیمتر
65 میلیمتر
2/3 کیلوگرم

اره عمودبر گیربکسی

توان
سرعت در حالت بی باری

زوایای قابل تنظیم کفه
حداکثر ضخامت برش در فوالد

حداکثر ضخامت برش در آلومینیوم
حداکثر ضخامت برش در چوب

وزن دستگاه

5056 J
650 وات
700الی3000 کورس بر دقیقه
0-15-30-45 درجه
10 میلیمتر
20 میلیمتر
100 میلیمتر
3 کیلوگرم

اره عمودبر صنعتی

توان
سرعت در حالت بی باری

طول کورس رفت و برگشت
حداکثر ضخامت برش در فلز صنعتی
حداکثر ضخامت برش در آلومینیوم

حداکثر ضخامت برش در چوب
وزن دستگاه

5750 J
750 وات
500الی3000 کورس بر دقیقه
26 میلیمتر
10 میلیمتر
20 میلیمتر
110 میلیمتر
2/7 کیلوگرم

 MADE IN
CHINA

Rhoin and Group

190 mm

Rhoin and Group

230 mm

91X7.8X1

91X7.8X1

91X7.8X1

CARPENTRY TOOL
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 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

رنده برقی

توان
سرعت در حالت بی باری

عرض رنده کاری
حداکثر عمق رنده کاری

حداکثر عمق بغل دو راهه
نوع تیغه

وزن دستگاه

4950 EP
950 وات
16000 دور بر دقیقه
82 میلیمتر
4 میلیمتر
25/4 میلیمتر

HSS
3/6 کیلوگرم

سنباده لرزان

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز کفه
وزن دستگاه

4240 FS
240 وات
6000 الی 12000 دور بر دقیقه
90X180 میلیمتر

2 کلیوگرم

اور فرز نجاری

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز کولت
عمق قابل تنظیم

وزن دستگاه

1013 R
2100 وات
8000 الی 23000 دور بر دقیقه
12-8-6 میلیمتر
60-0 میلیمتر
6/3 کیلوگرم

فارسی بر ثابت

توان
سرعت در حالت بی باری

حداکثر زاویه بازوی برش
ظرفیت برش

سایز محور
قطر صفحه

وزن دستگاه

5917 CLS
1700 وات
4500 دور بر دقیقه
45 درجه چپ
130X75 میلیمتر

16 میلیمتر
255 میلیمتر
18 کیلوگرم

فارسی بر کشویی

توان
سرعت در حالت بی باری

حداکثر زاویه بازوی برش
ظرفیت برش

سایز محور
قطر صفحه

وزن دستگاه

5920 LS
2000 وات
4500 دور بر دقیقه
45 درجه چپ و راست
305X90 میلیمتر

16 میلیمتر
255 میلیمتر
21/9 کیلوگرم

میز فارسی بر

وزن قابل تحمل پایه
قطر لوله پایه

ابعاد

T80175 MS
150 کیلوگرم
38 میلیمتر
79×59×(175-80) سانتی متر

Rhoin and Group

255 mm

Rhoin and Group

255 mm

Size: 6, 8, 12

نجــاری
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اره زنجیری بنزینی

توان موتور
نوع موتور

حجم موتور
سرعت در حالت بی باری

حداکثر طول برش
ظرفیت مخزن سوخت

ظرفیت مخزن روغن زنجیر
نسبت سوخت

حداکثر ارتفاع کاری
حداکثر دمای کاری

سایز تیغه زنجیر متناسب با موتور
گام زنجیر

وزن دستگاه با تیغه زنجیر

5640 CS
2300 وات
2 زمانه
45/5 سانتی متر مکعب
8500 دور بر دقیقه
400 میلیمتر
470 میلی لیتر
250 میلی لیتر
60 سی سی روغن - 1 لیتر بنزین
1000 متر
40 درجه سانتیگراد
18-16-14-12 اینچ
سه هشتم اینچ
6/1 کیلوگرم 4 MADE IN

CHINA

3 45/5

5 47

اره زنجیری برقی

توان
سرعت در حالت بی باری

سرعت حرکت زنجیر
حداکثر طول برش

طول صفحه تیغه
وزن دستگاه

5540 SC
2400 وات
7000 دور بر دقیقه
14 متر بر ثانیه
400 میلیمتر
18 اینچ
7 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

18

4

5640 CS 5540 SC

GARDEN 
TOOLS

بـاغبانــىهــا
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TP11-8016 HPTP11-8016 LPTP10-SK 50TP10-T 64

7024 AC

TP12-5065

7050 AC

TP12-5090TP12-75160 TP10-TIPO 50

AIR TOOLS

بــادیهــا
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منگنه کوب بادی

فشار کاری
حداکثر فشار باد مجاز

نوع ورودی هوا
ظرفیت خشاب

استاندارد منگنه مصرفی
ابعاد دستگاه
وزن دستگاه

TP11-8016 HP
70 الی 100 پوند بر اینچ مربع
120 پوند بر اینچ مربع
با کوپلینگ یک چهارم اینچ
140 منگنه
سری 80

219X43X144 میلیمتر
880 گرم

منگنه کوب بادی

فشار کاری
حداکثر فشار باد مجاز

نوع ورودی هوا
ظرفیت خشاب

استاندارد منگنه مصرفی
ابعاد دستگاه
وزن دستگاه

TP11-8016 LP
70 الی 100 پوند بر اینچ مربع
120 پوند بر اینچ مربع
با کوپلینگ یک چهارم اینچ
100 منگنه
سری 80

220X43X163 میلیمتر
1 کیلوگرم

میخ کوب بادی

فشار کاری
حداکثر فشار باد مجاز

نوع ورودی هوا
ظرفیت خشاب

استاندارد میخ مصرفی
ابعاد دستگاه
وزن دستگاه

TP10-SK 50
70 الی 100 پوند بر اینچ مربع
120 پوند بر اینچ مربع
با کوپلینگ یک چهارم اینچ
100 میخ
18 GA

243X58X204 میلیمتر
1/4 کیلوگرم

میخ کوب بادی

فشار کاری
حداکثر فشار باد مجاز

نوع ورودی هوا
ظرفیت خشاب

استاندارد میخ مصرفی
ابعاد دستگاه
وزن دستگاه

TP10-T 64
70 الی 100 پوند بر اینچ مربع
120 پوند بر اینچ مربع
با کوپلینگ یک چهارم اینچ
80 میخ
13-14 GA

282X94X306 میلیمتر
2/7 کیلوگرم

میخ کوب بادی

فشار کاری
حداکثر فشار باد مجاز

نوع ورودی هوا
ظرفیت خشاب

استاندارد میخ مصرفی
ابعاد دستگاه
وزن دستگاه

TP10-TIPO 50
70 الی 100 پوند بر اینچ مربع
120 پوند بر اینچ مربع
با کوپلینگ یک چهارم اینچ
100 میخ
15-16 GA

284X72X272 میلیمتر
2/15 کیلوگرم

 MADE IN
TAIWAN

 MADE IN
TAIWAN

 MADE IN
TAIWAN

 MADE IN
TAIWAN

 MADE IN
TAIWAN

80/16

80/16

SK50

T64

TIPO50

5 m

5 m

AIR TOOL
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بکس بادی

متوسط مصرف باد
سرعت در حالت بی باری

حداکثر گشتاور
فشار کاری

حداکثر فشار باد مجاز
نوع ورودی هوا

سایز درایو
وزن دستگاه

TP12-5065
4/2 فوت مکعب بر دقیقه
11000 دور بر دقیقه
760 نیوتن متر
90 پوند بر اینچ مربع
120 پوند بر اینچ مربع

با کوپلینگ یک چهارم اینچ
یک دوم اینچ
1/3 کیلوگرم

بکس بادی

متوسط مصرف باد
سرعت در حالت بی باری

حداکثر گشتاور
فشار کاری

حداکثر فشار باد مجاز
نوع ورودی هوا

سایز درایو
وزن دستگاه

TP12-5090
4/9 فوت مکعب بر دقیقه
8500 دور بر دقیقه
130 نیوتن متر
90 پوند بر اینچ مربع
120 پوند بر اینچ مربع

با کوپلینگ یک چهارم اینچ
یک دوم اینچ
2/1 کیلوگرم

بکس بادی

متوسط مصرف باد
سرعت در حالت بی باری

حداکثر گشتاور
فشار کاری

حداکثر فشار باد مجاز
نوع ورودی هوا

سایز درایو
وزن دستگاه

TP12-75160
7 فوت مکعب بر دقیقه
5500 دور بر دقیقه
2070 نیوتن متر
90 پوند بر اینچ مربع
120 پوند بر اینچ مربع

با کوپلینگ سه هشتم اینچ
سه چهارم اینچ
3/7 کیلوگرم

کمپرسور هوا

نوع الکترو موتور
توان

انتقال قدرت
نوع خروجی باد
ظرفیت مخزن

ضخامت ورقه تانکر/ضخامت عدسی تانکر

7024 AC
القایی
2 اسب بخار
کوپل مستقیم

20SM دو کوپلینگ
24 لیتر
2 میلیمتر / 3 میلیمتر

کمپرسور هوا

نوع الکترو موتور
توان

انتقال قدرت
نوع خروجی باد
ظرفیت مخزن

ضخامت ورقه تانکر/ضخامت عدسی تانکر

7050 AC
القایی
2/5 اسب بخار
کوپل مستقیم

20SM دو کوپلینگ
50 لیتر
2/5 میلیمتر / 4 میلیمتر

 MADE IN
TAIWAN

 MADE IN
TAIWAN

 MADE IN
TAIWAN

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

بـــادی
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اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
آمپر خروجی

چرخه کاری متوسط
بازدهی

کاس عایق بندی
کاس حفاظتی
وزن دستگاه

1420 IX
220 ولت تک فاز
30 ولت
30 الی 200 آمپر
60 درصد
85 درصد

F

IP21
9 کیلوگرم

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
آمپر خروجی

چرخه کاری متوسط
بازدهی

کاس عایق بندی
کاس حفاظتی
وزن دستگاه

1420 I
220 ولت تک فاز
30 ولت
30 الی 200 آمپر
60 درصد
85 درصد

F

IP21
9 کیلوگرم

جوش لوله های پاستیکی

توان
نوع لوله های قابل جوش

قابلیت تغییر دما
ترموستات
سایز لقمه

وزن دستگاه

7008 PWX
800 وات

PE, PP-R, PB
0 الی 340 درجه سانتی گراد
16 آمپر
20-25-32-40 و 20 سر
1/3 کیلوگرم

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

Size: 20,25

1420 I1420 IX7008 PWX

WELLDING 
TOOLS

جوشواتصاالت
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1225 IPWX 1218 IPWX 1214 IPWX 1114 CPWX

PRESSURE WASHER

شـستـشویفشـارقوی
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آبپاش فشار قوی (کارواش)

توان
فشار کاری

حداکثر فشار خروجی آب
حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب ورودی
نوع موتور

وزن دستگاه

1114 CPWX
1400 وات
70 بار
100 بار
5/5 لیتر بر دقیقه
40 درجه سانتیگراد

ذغالی
5/8 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

آبپاش فشار قوی (کارواش)

توان
فشار کاری

حداکثر فشار خروجی آب
حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب ورودی
نوع الکترو موتور

وزن دستگاه

1214 IPWX
1400 وات
70 بار
100 بار
5/5 لیتر بر دقیقه
40 درجه سانتیگراد

القایی
9/4 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

آبپاش فشار قوی (کارواش)

توان
فشار کاری

حداکثر فشار خروجی آب
حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب ورودی
نوع الکترو موتور

وزن دستگاه

1218 IPWX
1800 وات
100 بار
140 بار
6 لیتر بر دقیقه
40 درجه سانتیگراد

القایی
17/1 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

آبپاش فشار قوی (کارواش)

توان
فشار کاری

حداکثر فشار خروجی آب
حجم خروجی آب

حداکثر دمای آب ورودی
نوع الکترو موتور

وزن دستگاه

1225 IPWX
2500 وات
130 بار
170 بار
8 لیتر بر دقیقه
40 درجه سانتیگراد

القایی
21/5 کیلوگرم  MADE IN

CHINA

PRESSURE WASHER
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سشوار صنعتی

توان
بازده حرارتی

مقدار دمش هوا
وزن دستگاه

9008 HG
2000 وات
50 الی 600 درجه سانتیگراد
300 الی 500 لیتر بر دقیقه
1 کیلوگرم

سشوار صنعتی

توان
دور دستگاه
میزان دمش
وزن دستگاه

7004 B
550 وات
6000 الی 15000 دور بر دقیقه
3/5 متر مکعب بر دقیقه
1/8 کیلوگرم

مرمر بُر

توان
سرعت در حالت بی باری

سایز محور
قطر تیغه

عمق برش 0 درجه (115 میلیمتر)
عمق برش 45 درجه (115 میلیمتر)

وزن دستگاه

5083 SM
1350وات
13000 دور بر دقیقه
20 میلیمتر
110 الی 115 میلیمتر
36 میلیمتر
23 میلیمتر
3/3 کیلوگرم

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

 MADE IN
CHINA

Rhoin and Group

115  mm

OTHERS

ســایــر

9008 HG7004 B5083 SM
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سه نظام اتوماتیک1

سه نظام معمولی2

سه نظام اتومات فلزی3

قفل کن اتوماتیک4

کنترل سرعت الکترونیکی5

کنترل سرعت الکترونیکی6
)با حفظ توان دستگاه(

کنترل سرعت7

دو سرعته8

حالت چپ گرد / راست گرد9

سیستم قفل کن10

11
SDS

قلم یا مته 4شیار
)SDS PLUS( 

12
SDS

قلم یا مته 5شیار
)SDS MAX( 

 ابزارگیر شش گوش13
سایز یک چهارم

 ابزارگیر شش گوش14
سایز 17

 فهرست
نـمـادها

SYMBOLS
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 ابزارگیر شش گوش15
سایز 30

 ابزارگیر شش گوش16
ته گرد

یک حالت کاری )پیچ کاری(17

دو حالت کاری18
)دریل-پیچ کاری(

دو حالت کاری19
)دریل - دریل چکشی(

دو حالت کاری20
)دریل چکشی - تخریب(

21
سه حالت کاری

)دریل  - دریل چکشی - 
تخریب(

22
سه حالت کاری )پیچ کاری - 

دریل - دریل چکشی(

تنظیم جهت قلم23

سیستم کالچ ایمنی24

کنترل کننده لرزش25

آماده به کار26

27LED چراغ

شارژ سریع28

باتری لیتیوم - یون29

باتری نیکل - کادمیوم30

31DC موتور شارژی

32DC جریان

نـمـادها
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گشتاور قابل تنظیم33

34
3

توان

تک فاز35

فرکانس ورودی36

37M14 رزوه شفت

38
قفل کن شفت

قفل کن شفت39

قفل کن شفت40

دسته قابل چرخش41

تنظیم عمق42

تنظیم عمق43

تنظیم و ارتفاع عمق44

تنظیم زاویه45

خط کش قابل تنظیم46

تنظیم حرکت پاندولی47
تیغه اره

پوشش نرم و ضد تعرق48

49MMA فن آوری

50IGBT فن آوری

SYMBOLS
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سیستم خنک کننده51

تنظیم دما52

کنترل جریان هوا53

سیستم محافظ در مقابل 54
افزایش دما

سیستم ترمز55

عملکرد خشک و تر56

کلید ضد آب / 57
ضد گرد و غبار

58
45/5

حجم موتور

59
47

حجم مخزن سوخت

60
5

حجم مخزن روغن

سیستم روغن کاری61

62OREGON تیغه و زنجیر

میز با قابلیت افزایش سایز63

دو عملکرد64

نشان سالمت، امنیت، مضر 65
نبودن

نشان همسازی 66
الکترومغناطیسی

نشان کیفیت پایدار 67
محصول

نشان سالمت کاالهای 68
صنعتی

نـمـادها



مصرف کننده گرامی؛
لیست مراکز خدمات پس از فروش توسن در سراسر کشور به شرح ذیل می باشد:

جهت دریافت اطالعات تکمیلی با شماره تلفن 54191-021 )واحد ارتباط با مشتریان( تماس حاصل فرمایید.

تعمیرگاه مرکزی تهران: 021-54191

اقلید

آباده

جهرم

شیراز

شیراز

کازرون

الر

شیراز

مرودشت

071-44533539

071-44342778

071-54440298

071-32226550

071-38391260

071-42215876

071-52341449

071-38391720

071-43327920

س
ار
فـ

زد
یـ

035-32830144

035-32238881

035-36231348

035-32524252

035-37216070

ابرکوه

اردکان

یزد

مهریز

یزد
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crm@tosanmail.ir Telegram.me/tosantools

Instagram: Tosan.tools

www.tosantools.com





مسیرهای ارتباط با مشتریان 
جهت دریافت اطاعات، ارائه پیشنهادات، 

انتقادات و شکایات:

Telegram.me/tosantools
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0 2 1 5 4 1 9 1

Instagram: Tosan.tools

crm@tosanmail.ir

www.tosantools.com


