
آخرین بروزرسانی(ریال)قیمتتعداد بستهتعداد در کارتنشرحکد کاال

2106B 21-04-1217,680,0001400وات400 میلی متری معمولی سه نظام آچاری 6/5دریل

2106C 21-04-1217,980,0001400وات400 میلی متری معمولی سه نظام اتوماتیک 6/5دریل

09-03-818,880,0001400وات400 میلی متری معمولی سه نظام اتوماتیک 10دریل 2110

2112A 08-04-1018,680,0001400 وات450 میلی متری اتومات 10دریل

NewFace1017,980,0001400-02-26وات350 میلی متری معمولی سه نظام اتوماتیک 10دریل 2113

09-03-1018,480,0001400 وات 120 میلی متری اتوماتیک 10دریل 2115

26-02-818,980,0001400وات750 میلی متری چکشی سه نظام آچاری 10دریل 2120

NewFace1018,480,0001400-02-26وات450 میلی متری چکشی سه نظام آچاری 10دریل 2121

21-04-8110,980,0001400وات850 میلی متری چکشی سه نظام آچاری 13دریل 2250

21-04-1018,980,0001400وات750 میلی متری چکشی سه نظام آچاری 13دریل 2260

BMC4113,980,0001400-04-21با کیف - وات 810 میلی متری چکشی سه نظام آچاری 13دریل 2210

2210C بدون کیف - وات 810 میلی متری چکشی سه نظام آچاری 13دریلBMC8111,980,0001400-04-21

BMC1018,480,0001400-04-21بدون کیف - وات 600 میلی متری چکشی سه نظام آچاری 13دریل 2211

BMC1019,890,0001400-04-21بدون کیف - وات 750 میلی متری چکشی سه نظام آچاری 13دریل 2214

21-04-8113,980,0001400 وات صنعتی880 میلی متری 115مینی فرز 3110

21-04-1019,980,0001400 وات صنعتی840 میلی متری 115مینی فرز 3111

21-04-10110,980,0001400 وات صنعتی860 میلی متری 115مینی فرز 3112

21-04-8111,980,0001400 وات710 میلی متری 115مینی فرز 3120

21-04-818,980,0001400 وات اسلیم720 میلی متری 115مینی فرز 3130

08-04-6112,980,0001400وات1000مینی فرز دسته بلند 3151

3150N 08-04-8114,980,0001400 وات1050 میلی متری دسته بلند 115مینی فرز

21-04-8116,980,0001400دیمر دار-  وات 1400 میلی متری دسته بلند 115مینی فرز 3160

21-04-8117,980,0001400دیمر دار-  وات 1500 میلی متری دسته بلند 125مینی فرز 3165

08-04-2126,980,0001400 وات صنعتی2400 میلی متری 180فرزآهنگری 3210

26-02-2122,980,0001400 وات2350-  میلی متری 180فرز آهنگری 3211

26-02-2122,980,0001400 وات2350-  میلی متری 230- فرز سنگبری 3212

08-04-2126,980,0001400 وات صنعتی2400 میلی متری 230فرزسنگبری 3220

26-02-2124,980,0001400 وات2400 میلی متری 180فرزآهنگری 3231

21-04-10115,480,0001400فرز انگشتی الکترونیک گلو کوتاه3301

21-04-10116,480,0001400فرز انگشتی الکترونیک گلو بلند3302

21-04-10116,980,0001400 وات 840فرز انگشتی صنعتی گلوبند 3303

08-04-8118,880,0001400کیت فرز مینیاتوری با دیمر دیجیتال3401

08-04-12114,980,0001400کیت فرز مینیاتوری با دیمر آنالوگ3402

26-02-6119,890,0001400 وات1500 (تک تیغ)مرمربر 3411

26-02-2134,980,0001400( میلیمتری125)وات 2000شیارزن دو تیغ 3412

BMC5116,980,0001400-01-26با کیف -  وات 2000سشوار برقی صنعتی 1101

26-02-8114,980,0001400 وات2000سشوار برقی صنعتی 1102

26-02-5110,980,0001400سری نرمال-  وات 2000سشوار برقی 1103

26-02-518,980,0001400سری نرمال-  وات 2000سشوار برقی 1104

26-02-619,980,0001400 وات680بلوور صنعتی دیمردار 1205
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26-02-816,980,0001400 وات400بلوور صنعتی دیمردار 1206

26-02-818,480,0001400 وات600بلوور صنعتی دیمردار 1207

09-03-416,980,0001400 اینچ2دم برقی 1221

09-03-418,980,0001400 اینچ2/5دم برقی 1222

09-03-1112,980,0001400 اینچ3دم برقی 1223

21-04-4123,980,0001400 وات900 اینچ 1/2بکس برقی 2035

21-04-10111,980,0001400 وات280- پیچ گوشتی برقی ترک متر دار 2513

2513T 21-04-10112,980,0001400 وات280- دو دور - پیچ گوشتی برقی ترک متر دار

02-03-4122,980,0001400 وات1200- دستگاه پولیش 6110

02-03-4119,980,0001400 وات1400- پولیش دیمردار 6112

02-03-5120,980,0001400 وات1050- پولیش دیمردار تفنگی 6115

02-03-4121,980,0001400 وات1200- پولیش دیمردار اوربیتال 6122

BMC4125,980,0001400-04-21با کیف -  دور 6-  وات 600اره عمود بر 4110

21-04-6116,980,0001400 دور6-  وات 600اره عمود بر 4120

09-03-5118,880,0001400 وات705اره افقی بر 4221

09-03-4121,880,0001400 وات1500 میلی متری 180اره گردبر 4311

09-03-3124,980,0001400 وات1350-  میلی متری 180- اره گردبر نجاری 4318

09-03-2134,980,0001400 وات2000-  میلی متری 230- اره گردبر نجاری 4320

09-03-2130,880,0001400وات2800 میلی متری 230اره گردبر 4323

09-03-2134,980,0001400 وات1850اورفرز نجاری 7112

09-03-3131,880,0001400 وات2100اور فرز نجاری 7113

26-02-4119,980,0001400 وات710اورفرز نجاری دوکاره 7108

New8113,980,0001400-04-21-  میلی متری 6-  وات 550لبه گیر برقی  7103

21-04-4116,480,0001400 وات550لبه گیر برقی نجاری 7106

19-12-6115,980,00099 وات300سنباده لرزان نجاری 6401

08-04-10113,980,0001400لرزان نجاری گرد اوربیتال6406

New1169,980,0001400-01-14 - 5302 سانت کشویی 25فارسی بر چینی اکو 5302

02-03-1019,980,0001400(باطری لیتیوم سامسونگ کره)LiIon-  ولت 3/6پیچ گوشتی شارژی مشتی 8500

02-03-6112,980,0001400(باطری لیتیوم سامسونگ کره)LiIon-  ولت 3/6دریل پیچ گوشتی شارژی تاشو 8536

LiIon1018,980,0001400-03-02-  ولت 3/6دریل پیچ گوشتی شارژی تاشو 8530

26-02-5122,980,0001400(باطری لیتیوم سامسونگ کره)LiIon-  ولت 12دریل پیچ گوشتی شارژی 8512

13-04-5124,980,0001400ضد آب - (باطری لیتیوم سامسونگ کره)LiIon-  ولت 12دریل پیچ گوشتی شارژی 8612

13-04-5129,980,0001400ضد آب - (باطری لیتیوم سامسونگ کره)LiIon-  ولت 14/4دریل پیچ گوشتی شارژی 8614

13-04-5135,980,0001400ضد آب - (باطری لیتیوم سامسونگ کره)LiIon-  ولت 18دریل پیچ گوشتی شارژی 8618

8614K ولت 14/4کیت دریل پیچ گوشتی شارژی  -LiIon(باطری لیتیوم سامسونگ کره) - 13-04-2139,980,0001400ضد آب

8616K ولت 16کیت دریل پیچ گوشتی شارژی  -LiIon(باطری لیتیوم سامسونگ کره) - 13-04-2144,980,0001400ضد آب

8900k موتور براش لس-  ولت 20 میلی متری 13کیت دریل شارژیTOPLINE5137,980,0001400-05-30

8905k موتور براش لس-  ولت 20 میلی متری 13کیت دریل شارژیTOPLINE5139,980,0001400-05-30

BMC5118,980,0001400-02-22با کیف  - LiIon-  ولت 12دریل پیچ گوشتی شارژی 8012

8012C ولت 12دریل پیچ گوشتی شارژی  -LiIon -  22-02-5113,980,0001400تک باطری- بدون کیف

BMC5122,980,0001400-02-22با کیف  - LiIon-  ولت 14دریل پیچ گوشتی شارژی 8014

BMC5126,980,0001400-02-22با کیف  - LiIon-  ولت 18دریل پیچ گوشتی شارژی 8018



26-02-5122,980,0001400نیم تنه فلزی - BMCبا کیف  - LiIon-  ولت 12دریل پیچ گوشتی شارژی 8812

21-04-4123,980,0001400 کیلویی3-  وات 850-  میلی متری 28دریل بتن کن 2700

22-02-5119,980,0001400 کیلویی3-  وات 800-  میلی متری 26دریل بتن کن 2701

TOPLINE3124,980,0001400-03-18 وات 720-  میلی متری 26دریل بتن کن 2712

22-02-5116,980,0001400 کیلویی3-  وات 700-  میلی متری 24دریل بتن کن 2724

21-04-4121,980,0001400 کیلویی3-  وات 850-  میلی متری 26دریل بتن کن 2725

22-02-4125,980,0001400 کیلویی3-  وات 850-  میلی متری 26دریل بتن کن 2726

22-02-2132,980,0001400 کیلویی5-  وات 1200-  میلی متری 28دریل بتن کن 2729

22-02-2135,980,0001400 کیلویی5-  وات 1250-  میلی متری 32دریل بتن کن 2732

22-02-2137,980,0001400 کیلویی5-  وات 1500-  میلی متری 36دریل بتن کن 2736

22-02-2127,980,0001400 کیلویی5-  وات 1500-  میلی متری 36دریل بتن کن 2707

22-02-2149,980,0001400 کیلویی7-  وات 1250-  میلی متری 40دریل بتن کن 2740

TOPLINE2139,980,0001400-03-18 وات 1250-  میلی متری 40دریل بتن کن 2741

TOPLINE2159,980,0001400-03-18 وات 1350-  میلی متری 40دریل بتن کن فوق صنعتی 2742

22-02-1189,980,0001400 کیلویی10-  وات 1700-  میلی متری 50دریل بتن کن 2750

TOPLINE3139,980,0001400-03-18 وات 1300-  کیلویی 7چکش تخریب فوق صنعتی 2800

TOPLINE1184,980,0001400-03-18 وات 1750-  کیلویی 14چکش تخریب فوق صنعتی 2802

22-02-3134,980,0001400 ژول10-  وات 950-  کیلویی 6چکش تخریب 2806

21-04-1166,980,0001400 ژول25-  وات 1800-  کیلویی 11چکش تخریب 2811

22-02-1179,800,0001400 ژول45-  وات 1700-  کیلویی 14چکش تخریب 2814

22-02-2129,880,0001400 ژول15-  وات 1100-  کیلویی 7چکش تخریب 2820

22-02-1164,980,0001400 ژول40-  وات 1500-  کیلویی 14چکش تخریب 2801

2814L 22-02-1154,980,0001400روغنی-  ژول 45-  وات 1600-  کیلویی 14چکش تخریب

2815T 22-02-1184,500,0001400 ژول50-  وات 1500-  کیلویی 15چکش تخریب تاپ الین

22-02-11174,500,0001400 ژول75-  وات 2200-  کیلویی 30چکش تخریب تاپ الین 2830

23-03-1145,980,0001400 وات2300پروفیل بر صنعتی 5901

23-03-1142,980,0001400 وات2400پروفیل بر صنعتی 5902

23-03-1129,980,0001400 وات 1280- میلی متر 180پروفیل بر 5918

RP-0100 23-03-1131,980,0001400 وات1400-  بار دینامی 100کارواش

RP-U100 23-03-1125,980,0001400 وات1400-  بار ذغالی 100کارواش

RP-U130 23-03-1131,980,0001400 وات1600-  بار ذغالی 130کارواش

RP-U111 سری -  وات 1400-  بار ذغالی 110کارواشComfort1126,980,0001400-03-23

RP-210023-03-1139,980,0001400بار ذغالی100- وات 1400 - (کارواش، جاوربرقی و دمنده)کارواش سه کاره

HVLP10111,980,0001400-03-02 وات 350پیستوله برقی 1335

23-04-1137,980,0001400 میلی متری350- اره بنزینی 4635

23-04-1142,980,0001400 میلی متری450- اره بنزینی 4647

PRO1149,980,0001400-04-23 میلی متری 500- اره بنزینی 4650

4645PRO 23-04-1154,980,0001400 وات1800- کاربراتور ژاپنی -  سانتی متری 45- اره بنزینی حرفه ای

23-04-1129,980,0001400 وات2200-  سانتی متری 40- اره درخت بر برقی 4742

4552B 23-04-1159,980,0001400 سی سی51/7- وات 1500حاشیه زن موتوری پشتی

23-04-1154,980,0001400 وات1500-  سی سی 51/7- حاشیه زن موتوری 4552

New1139,800,0001400-04-23- حاشیه زن بنزینی اکو 4553



New1144,800,0001400-04-23- حاشیه زن بنزینی 4554

New1156,800,0001400-04-23- حاشیه زن بنزینی چرخدار 4555

RH-4708 03-04-1159,800,0001400 وات800ژنراتور

RH-4604 آمپر تک برد 200اینورتر  -New1134,980,0001400-06-06

RH-9139 26-02-5019,980,0001400تولید تایوان-  متری 30متر لیزری

RH-950009-03-4123,980,0001400تراز لیزری دو خط

RH-9502 09-03-4134,980,0001400 درجه120+360- تراز لیزری دو خط

RH-9537 09-03-4146,980,0001400سه بعدی-  درجه 360تراز لیزری

RH-440018-03-1019,980,0001400دستگاه اتو جوش لوله سبز بدون متعلقات

RH-440118-03-4118,980,0001400دستگاه اتو جوش لوله سبز با متعلقات کامل

RH-4463 06-06-4811,288,0001400 وات20تفنگ چسب حرارتی

RH-4464 06-06-4811,588,0001400 وات40تفنگ چسب حرارتی

RH-4465 06-06-4811,988,0001400 وات60تفنگ چسب حرارتی

18-03-5138,880,0001400تایوانی - 570Nmگشتاور -  اینچ 1/2بکس بادی 2301

18-03-5142,880,0001400تایوانی - 623Nmگشتاور -  اینچ 1/2بکس بادی 2302

18-03-10142,880,0001400تایوانی- پیچ گوشتی بادی 2514

18-03-10126,880,0001400تایوانی-  میلی متری آچاری 10دریل بادی با سه نظام 2138

2138A 18-03-10128,880,0001400تایوانی-  میلی متری اتوماتیک 10دریل بادی با سه نظام

18-03-15127,880,0001400تایوانی-  اینچ 1/2جغجغه بادی 2602

13-04-10117,980,0001400جیت کره جنوبی- منگنه کوب بادی 8016

F30 13-04-10118,980,0001400جیت کره جنوبی - 30میخکوب اسکا

13-04-10126,980,0001400جیت کره جنوبی - 50میخکوب اسکا 1850

T50 13-04-5128,980,0001400جیت کره جنوبی- میخ کوب تی پو

CT64 13-04-5139,980,0001400جیت کره جنوبی- میخ کوب تی

RC-1010 09-06-1139,980,0001400 لیتری10کمپرسور باد

RC-2510 09-06-1149,980,0001400 لیتری25کمپرسور باد

RC-5010 09-06-1159,980,0001400 لیتری50کمپرسور باد

RC-8010 09-06-1175,980,0001400 لیتری80کمپرسور باد

RC-5013 01-11-1189,800,00099دو موتوره-  لیتری 50- کمپرسور باد سایلنت

RH-670318-03-48121,798,0001400بادپاش با نازل بلند

RH-680118-03-2012,989,0001400درجه باد کارگاهی تفنگی

RH-6215 پیستوله بادی مدلH-827 18-03-1.51016,498,0001400 نازل

RH-6217 پیستوله بادی مدلH-827 18-03-1.71016,498,0001400 نازل

RH-6416 پیستوله بادی مدلE-70 18-03-1.62014,798,0001400 نازل

RH-6418 پیستوله بادی مدلE-70 18-03-1.82014,798,0001400 نازل

RH-6426 پیستوله دو کاسه مدلGE-70 18-03-1.61016,989,0001400 نازل

RH-650118-03-617,498,0001400کنیتکس پاش حرفه ای

RH-6001 13-04-2011,998,0001400لیتری2- سم پاش دستی

RH-6002 13-04-1512,498,0001400لیتری2- سم پاش دستی حرفه ای

RH-6003 13-04-614,980,0001400لیتری8- سم پاش دستی

RH-6005 13-04-119,980,0001400لیتری20- سم پاش دستی

RH-2168 23-04-18120121,089,0001400آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز



RH-2401 مدل 6 "آچار فرانسه سایز libra4861,148,0001400-06-06

RH-2402 مدل 8 "آچار فرانسه سایز libra3661,698,0001400-06-06

RH-2403 مدل 10 "آچار فرانسه سایزlibra3661,989,0001400-06-06

RH-2404 مدل 12 "آچار فرانسه سایزlibra2462,989,0001400-06-06

RH-2051 18-03-5012,098,0001400 عددی کوتاه18ست آلن ترکیبی

RH-2052 18-03-3012,598,0001400 عددی بلند18ست آلن ترکیبی

RH-204018-03-48121,098,0001400آلن شش گوش فانتزی

RH-204118-03-48121,098,0001400آلن ستاره ای فانتزی

RH-202118-03-96121,268,0001400آلن ستاره ای چاقویی

RH-2610 06-06-1216,980,0001400 پارچه11جعبه بکس

RH-2617 06-06-2017,980,0001400 پارچه17جعبه بکس

RH-2620 06-06-8117,980,0001400 پارچه20جعبه بکس

RH-2624 06-06-4121,680,0001400 پارچه24جعبه بکس

RH-2627 06-06-4122,980,0001400 پارچه مشکی27جعبه بکس

RH-2638 06-06-4127,980,0001400 اینچ1/4 و 1/2 پارچه 38جعبه بکس

RH-2640 06-06-8115,980,0001400 پارچه40جعبه بکس

RH-2690 01-07-1214,980,00099کیف چرمی- ست آچار چرخ تاشو

RH-2631 06-06-3664,098,0001400(فشار قوی) 1/2 متعلقات جعبه بکس دسته جغجغه

RH-2632 06-06-3663,698,0001400 معمولی 1/2 متعلقات جعبه بکس دسته جغجغه

RH-4901 23-03-614,488,0001400 تن2جک روغنی

RH-4902 23-03-614,988,0001400 تن3جک روغنی

RH-4911C بدون کیف -  تن 2جک سوسماریBMC1113,980,0001400-03-23

RH-2735    دسته -  دوسو  3×75پیچ گوشتی تکیTPR28824229,0001400-03-02

RH-2736دسته - پیچ گوشتی تکی 3×100 دوسوTPR28824259,0001400-03-02

RH-2755دسته - پیچ گوشتی تکی 5×100 دوسوTPR14412319,0001400-03-02

RH-2757دسته -  پیچ گوشتی تکی 5×150 دوسوTPR14412359,0001400-03-02

RH-2765دسته -  دوسو6×100پیچ گوشتی تکیTPR9612399,0001400-03-02

RH-2766دسته - 6×125پیچ گوشتی تکیTPR9612429,0001400-03-02

RH-2767دسته - 6×150پیچ گوشتی تکیTPR9612449,0001400-03-02

RH-2785دسته -  دوسو8×150پیچ گوشتی تکیTPR7212529,0001400-03-02

RH-2835دسته -  چهارسو3×75پیچ گوشتی تکیTPR28824229,0001400-03-02

RH-2836دسته -   چهارسو3×100پیچ گوشتی تکیTPR28824259,0001400-03-02

RH-2857دسته -  چهارسو 5×150پیچ گوشتی تکیTPR14412359,0001400-03-02

RH-2866دسته -   چهارسو6×100پیچ گوشتی تکیTPR9612399,0001400-03-02

RH-2867دسته -  پیچ گوشتی تکی6×125 چهارسوTPR9612429,0001400-03-02

RH-2885دسته - پیچ گوشتی تکی8×150 چهارسوTPR7212529,0001400-03-02

RH-2886دسته - پیچ گوشتی تکی8×200 چهارسوTPR7212569,0001400-03-02

RH-2958 دسته - دوسو 5×150پیچ گوشتی تکی ضربه خورTPR14412459,0001400-03-02

RH-2966  دسته - دوسو 6×100پیچ گوشتی تکی ضربه خورTPR9612499,0001400-03-02

RH-2968  دسته - دوسو 6×150پیچ گوشتی تکی ضربه خورTPR9612589,0001400-03-02

RH-2959  دسته -  چهارسو 5×150پیچ گوشتی تکی ضربه خورTPR14412459,0001400-03-02

RH-2970 دسته -  چهارسو 6×100پیچ گوشتی تکی ضربه خورTPR9612499,0001400-03-02



RH-2971دسته -  چهارسو 6× 150پیچ گوشتی تکی  ضربه خورTPR9612589,0001400-03-02

RH-2990 دسته -  چهارسو 8×150پیچ گوشتی تکی ضربه خورTPR9612669,0001400-03-02

RH-2714 09-03-60030168,0001400 میلی متری140فاز متر کوچک

RH-5401سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو  mm65(PH2)144010268,0001400-04-21

RH-5402 سری پیچ گوشتی یکسرچهارسو یکسر دوسوmm65144010268,0001400-04-21

RH-5409سری پیچ گوشتی دوسر چهارسوmm65(PH2)21-04-144010448,0001400تیتانیوم

RH-5410 سری پیچ گوشتی یکسرچهارسو یکسر دوسوmm6521-04-144010448,0001400تیتانیوم

RH-542021-04-144121,898,0001400ست سر پیچگوشتی

RH-1168 06-06-6061,198,0001400 سری مکسی8انبر دست صنعتی رونیکس سایز

RH-1366 06-06-6061,198,0001400 سری مکسی6دم باریک صنعتی رونیکس سایز

RH-1368 06-06-6061,198,0001400 سری مکسی8دم باریک صنعتی رونیکس سایز

RH-1177 08-06-606948,0001400 سری الترا7انبر دست صنعتی رونیکس سایز

RH-1178 08-06-606948,0001400 سری الترا8انبر دست صنعتی رونیکس سایز

RH-1276 08-06-606948,0001400 سری الترا6سیم چین صنعتی رونیکس سایز

RH-1278 08-06-606948,0001400 سری الترا7سیم چین صنعتی رونیکس سایز

RH-1376 08-06-606948,0001400 سری الترا6دم باریک صنعتی رونیکس سایز

RH-1378 08-06-606948,0001400 سری الترا8دم باریک صنعتی رونیکس سایز

RH-1104 06-06-12012698,0001400انبر دست مینی

RH-120406-06-12012698,0001400سیم چین مینی

RH-130406-06-12012698,0001400دم باریک مینی

RH-1407 انبرقفلیCR-MO 06-06-4861,498,0001400 مدل آلمانی7 سایز

RH-1420 انبرقفلیCR-MO 06-06-3661,988,0001400 مدل آلمانی10 سایز

RH-1411 انبرقفلیCR-MO 06-06-606998,0001400 مدل آمریکایی5 سایز

RH-1412 انبرقفلیCR-MO 06-06-4861,198,0001400 مدل آمریکایی7 سایز

RH-1413 انبرقفلیCR-MO 06-06-3661,698,0001400 مدل آمریکایی10 سایز

RH-1415 انبرقفلیLocker 06-06-606898,0001400 مدل آمریکایی5 سایز

RH-1416 انبرقفلیLocker 06-06-486998,0001400 مدل آمریکایی7 سایز

RH-1417 انبرقفلیLocker 06-06-3661,398,0001400 مدل آمریکایی10 سایز

RH-1601 09-06-40103,298,0001400تایوان- انبر پرچ اپتیما

RH-1602 09-06-40103,898,0001400تایوان- انبر پرچ سوپر

RH-1606 09-06-40102,398,0001400انبر پرچ دینو

RH-160709-06-40101,698,0001400انبر پرچ اکو

RH-1608 09-06-36102,198,0001400انبر پرچ ارگو پالس

RH-181006-06-4862,490,0001400سیم لخت کن اتوماتیک

RH-1707 06-06-76061,198,0001400 خار جمع کن سرراست

RH-1717 06-06-76061,198,0001400خار جمع کن سرکج

RH-172706-06-76061,198,0001400خار بازکن سرراست

RH-173706-06-76061,198,0001400خار بازکن سرکج

RH-9030 26-02-9612589,0001400چاپ دو طرفه-  متری روکش دار پی وی سی رونیکس 3متر

RH-9055 26-02-7212889,0001400چاپ دو طرفه-  متری روکش دار پی وی سی رونیکس 5/5متر

RH-9034 14-07-12012498,00099چاپ یک طرفه-  متری روکش دار رونیکس 3متر

RH-9409 13-04-5011,189,0001400 سانتی متری25تراز بنایی



RH-4102 03-03-1120,980,0001400(متری3زنجیر ) تن 1جرثقیل

RH-3108 قیچی باغبانی رونیکسSHARP18-03-100101,298,0001400 چین

RH-430306-06-1513,589,0001400گریس پمپ هندی

RH-420126-02-1513,289,0001400تلمبه پایی تک پمپ

RH-420226-02-1213,989,0001400تلمبه پایی دو پمپ

RH-426007-04-6116,980,0001400مینی کمپرسور سه کاره فندکی

RH-4271 چراغ گرد آهنربایی -MAG LIGHT2461,798,0001400-03-02

RH-3005 کاترGalena14412535,0001400-03-09

RH-7221 23-04-412,498,0001400ساخت ایران - 150 سانت فک 25پیچ دستی ممتاز

RH-7222 23-04-412,598,0001400ساخت ایران - 150 سانت فک30پیچ دستی ممتاز

RH-7223 23-04-412,698,0001400ساخت ایران - 150 سانت فک40پیچ دستی ممتاز

RH-7224 23-04-412,898,0001400ساخت ایران - 150 سانت فک50پیچ دستی ممتاز

RH-7225 23-04-413,098,0001400ساخت ایران - 150 سانت فک60پیچ دستی ممتاز

RH-7226 23-04-213,298,0001400ساخت ایران - 150 سانت فک80پیچ دستی ممتاز

RH-7227 23-04-213,498,0001400ساخت ایران - 150 سانت فک100پیچ دستی ممتاز

RH-424013-04-1213,498,0001400قفل فرمان سوپر رونیکس

RH-480406-06-24121,898,0001400منگنه کوب دستی رونیکس

RH-4330 06-06-10010648,0001400 سی سی300روغن دان رونیکس سایز

RH-4726 23-04-4861,398,0001400 گرمی250چکش دو شاخ

RH-4751 23-04-3661,798,0001400 گرمی500چکش دو شاخ

RH-4711 23-04-606898,0001400 گرمی200چکش مهندسی

RH-4713 23-04-3661,398,0001400 گرمی500چکش مهندسی

RH-4700 23-04-2462,498,0001400 گرمی600تبر

RH-340006-06-12012398,0001400الماس شیشه بر رونیکس

RH-9921 13-04-251360,0001400آبی- میل 400اسپری + گرم 100 (3-2-1)چسب فوری

RH-9921G 13-04-241360,0001400سبز- میل 400اسپری + گرم 100 (3-2-1)چسب فوری

RH-9022 16-11-14412298,00099ساخت ایران- عینک ایمنی سنگ زنی

RH-5581 06-06-4053,498,0001400 عددی19-  میلیمتری 10 تا 1- ست مته آهن

RH-5585 06-06-50101,898,0001400 عددی9- ست مته ترکیبی آهن و بتن

RH-3518 02-03-10011,398,0001400 سانت18پد پولیش چسبی

RH-9151 06-06-241998,0001400 اینچ ساخت ایران13جعبه ابزار پالستیکی

RH-9152 06-06-2411,298,0001400 اینچ ساخت ایران14جعبه ابزار پالستیکی

RH-9153 06-06-912,498,0001400 اینچ ساخت ایران17جعبه ابزار پالستیکی

RH-9154 06-06-912,898,0001400 اینچ ساخت ایران19جعبه ابزار پالستیکی

RH-912806-06-121998,0001400ساخت ایران-جعبه ابزار اورگانایزر

RH-3502 13-04-11.596241,858,0001400تیغ گرانیت بر

RH-3501 13-04-232464,198,0001400تیغ گرانیت بر

RH-3511 11.5تیغ گرانیت بر - SilverLine96241,188,0001400-04-13

RH-3510 23تیغ گرانیت بر - SilverLine2463,288,0001400-04-13

RH-3507 13-04-11.59624998,0001400تیغ سرامیک بر

RH-3508 13-04-232462,888,0001400تیغ سرامیک بر

RH-3538 11.5تیغ سرامیک بر - SilverLine9624858,0001400-04-13



RH-3539 23تیغ سرامیک بر - SilverLine2462,398,0001400-04-13

RH-3723 23-04-222002591,0001400*3*115- چین - سنگ برش آهن مینی

RH-3703 23-04-2210025169,0001400*3*180- چین - سنگ برش آهن

RH-3724 23-04-2210025139,0001400*6*115- چین - سنگ ساب آهن مینی

RH-3704 23-04-225025289,0001400*6*180- چین - سنگ ساب آهن

RH-3712 23-04-2210025299,0001400*3*230- چین - سنگ سنگبری

RH-3732 23-04-25255539,0001400*3*355- چین - سنگ پروفیل بر

RH-5101 MDF150×48 02-03-2513,498,0001400اره الماسه

RH-5103180×56   02-03-2513,998,0001400اره الماسه ساده

RH-5104180×56اره الماسه MDF 2513,998,0001400-03-02

RH-5105200×48  02-03-2514,298,0001400اره الماسه ساده

RH-5106200×64  02-03-2514,498,0001400اره الماسه ساده

RH-5109250× 02-03-402514,998,0001400اره الماسه ساده

RH-5110 02-03-2502515,298,0001400×60اره الماسه ساده

RH-5112 250×80اره الماسه MDF2516,898,0001400-03-02

RH-5113 02-03-1016,998,0001400 300×48اره الماسه ساده

RH-5114300×72 02-03-1017,498,0001400اره الماسه ساده

RH-5116 300×96اره الماسه MDF 1019,898,0001400-03-02

RH-5117 350×108اره الماسه MDF10111,898,0001400-03-02

LHC14518032 02-03-421019,980,0001400*180تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHC11318031 تیغ اره الماسه انسیMDF 180*5610112,480,0001400-03-02

LHC14520032 02-03-4810110,980,0001400*200تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHC14520033 02-03-6410111,980,0001400*200تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHC11320031 تیغ اره الماسه انسیMDF 200*6410112,980,0001400-03-02

LHC11323031 تیغ اره الماسه انسیMDF 230*6410113,980,0001400-03-02

LHS107569-0 02-03-4010110,980,0001400*250تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHS107568-0 02-03-6010112,480,0001400*250تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHS086888-0 02-03-8010113,980,0001400*250تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHS066086-1 تیغ اره الماسه انسیMDF 02-03-8010115,980,0001400*250 درجه 38 با زاویه تند

LHS086889-0 تیغ اره الماسه انسیMDF 250*8010116,480,0001400-03-02

LHS107571-0 02-03-7210115,980,0001400*300تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHS972346-1 تیغ اره الماسه انسیMDF 02-03-9610117,980,0001400*300 درجه 38 با زاویه تند

LHS086891-0 تیغ اره الماسه انسیMDF 300*9610119,980,0001400-03-02

LHC11135030 02-03-7210117,980,0001400*350تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHC11235030 02-03-8410118,980,0001400*350تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHS086892-0 02-03-10810119,980,0001400*350تیغ اره الماسه انسی معمولی

LHS086893-0 تیغ اره الماسه انسیMDF 350*10810121,980,0001400-03-02

LHS107696-0 02-03-3/210112,980,0001400 تخت 120خط زن انسی

LHC12512020 16-10-2010115,980,00099 دو تکه شفت 12خط زن

LHC12512022 16-10-2210115,980,00099 دو تکه شفت 12خط زن

LHS055382-0 02-03-10115,980,0001400 کونیکال2/8-3/8 125خط زن انسی

LHC20830032 02-03-30010118,980,0001400*96تیغ اره الماسه آلمینیوم انسی



LHC11325031G تیغ اره الماسه انسیMDF 02-03-8010120,980,0001400*250 سری گلدن

LHC11330031G تیغ اره الماسه انسیMDF 02-03-9610122,980,0001400*300 سری گلدن


