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نام التین قیچی

Fruit and �ower shears 7- 

طول قیچی

191mm

قطر برش

8mm

وزن

0.11kg

تعداد در کارتن

  16 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی میوه چین

مدل

294350

مخصوص برداشت میوه ها (قابلیت استفاده در برداشت انگور و مرکبات هرس بونسای)توضیحات
تیغه از جنس فوالد

دسته فوالد کروم اندود با روکش وینیل
قفل حلقه ای از جنس چرم

فنر سیمی از جنس فوالد

نام التین قیچی

Fruit and �ower shears  

طول قیچی

191mm

قطر برش

8mm

وزن

0.11kg

تعداد در کارتن

  16 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی میوه چین

مدل

295350

مخصوص برداشت میوه ها (قابلیت استفاده در برداشت انگور و مرکبات هرس بونسای)توضیحات
تیغه از جنس فوالد

دسته فوالد کروم اندود با روکش وینیل
قفل حلقه ای از جنس چرم

فنر سیمی از جنس فوالد
تیغه دارای انحنا (سرکج)

قیچى میوه چین
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نام التین قیچی

 Bypass pruner 8 

طول قیچی

204mm

قطر برش

12mm

وزن

0.18kg

تعداد در کارتن

  16 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی باغبانی هرس

مدل

285140

هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان (bypass)توضیحات
تیغه از جنس فوالد پر کربن با روکش تفلون

PVC دسته آلومینیومی فورج شده با روکش
قفل انگشتی از جنس فوالد

فنر صفحه ای از جنس فوالد

نام التین قیچی

 Bypass pruner 8 

طول قیچی

204mm

قطر برش

12mm

وزن

0.26kg

تعداد در کارتن

  16 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی باغبانی هرس

مدل

230140

هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان (bypass)توضیحات
تیغه از جنس فوالد پر کربن با روکش تفلون

PVC دسته آلومینیومی فورج شده با روکش
قفل انگشتی از جنس فوالد

فنر صفحه ای از جنس فوالد

قیچى باغبانى هرس
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نام التین قیچی

 Bypass pruner        

طول قیچی

216mm

قطر برش

12mm

وزن

0.23kg

تعداد در کارتن

  16 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی باغبانی هرس

مدل

231150

هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان (bypass)توضیحات
تیغه از جنس فوالد پر کربن با روکش تفلون

PVC دسته آلومینیومی فورج شده با روکش
قفل انگشتی از جنس فوالد

فنر صفحه ای از جنس فوالد

نام التین قیچی

 Fruit and �ower bypass shears 7

طول قیچی

178mm

قطر برش

12mm

وزن

0.11kg

تعداد در کارتن

  16 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی باغبانی هرس

مدل

293150

(bypass) برداشت میوه و هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد پر کربن 

دسته فوالد کروم اندود با روکش وینیل
قفل حلقه ای از جنس چرم

فنر سیمی از جنس فوالد

توضیحات

قیچى باغبانى هرس
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نام التین قیچی

 Bypass pruner 8 

طول قیچی

204mm

قطر برش

12mm

وزن

0.18kg

تعداد در کارتن

  16 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی باغبانی هرس

مدل

285143

توضیحات

نام التین قیچی

 Hedge shear 21 

طول قیچی

536mm

قطر برش

6mm

وزن

0.90 kg

تعداد در کارتن

  6 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی شمشادزن

مدل

383460

تیغه موجدار از جنس فوالد فورج شدهتوضیحات
PVC دسته فوالدی گرد با روکش انتهایی

مجهز به ضربه گیر
طراحی دستی ارگونومیک

(bypass) هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد پر کربن

PVC دسته آلومینیومی فورج شده با روکش
قفل انگشتی از جنس فوالد

فنر صفحه ای از جنس فوالد

قیچى باغبانى هرس

قیچى شمشاد زن

ArmanSabz
Adineh
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طول قیچی

508mm

قطر برش

6mm

وزن

0.70kg

تعداد در کارتن

  8 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی شمشاد زن

مدل

369400

508mm 6mm 0.70kg قیچی شمشاد زن  8 عدد 369470

تیغه صاف از جنس فوالد فورج شده.توضیحات
PVC دسته فوالدی گرد با روکش انتهایی

کامال ارگونومیک

طول قیچی قطر برش وزن نام فارسی قیچیتعداد در کارتن مدل

تیغه صاف از جنس فوالد فورج شده.توضیحات
PVC دسته فوالدی گرد با روکش انتهایی

کامال ارگونومیک

قیچى شمشاد زن

نام التین قیچی

  Hedge shear 20
\\

نام التین قیچی

  Hedge shear 20
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نام التین قیچی طول قیچی

      623～966mm

قطر برش

28mm

وزن

1.34kg

تعداد در کارتن

  4 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی شاخه زن تلسکوپی

مدل

735410

هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان (bypass)توضیحات
تیغه از جنس فوالد با روکش تفلون

دسته تلسکوپی فوالدی گرد با روکش انتهایی از فوم نرم
مجهز به ضربه گیر.

نام التین قیچی طول قیچی قطر برش وزن نام فارسی قیچیتعداد در کارتن مدل

هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان (bypass)توضیحات
تیغه از جنس فوالد با روکش تفلون

دسته فوالدی گرد با روکش انتهایی از فوم نرم

Telescopic heavy duty bypass lopper 

24-1/2"～38

      642～972mm 30mm 1.60kg قیچی شاخه زن تلسکوپی  4 عدد 796410Telescopic heavy duty bypass lopper 

-1/4"～38-1/4

قیچى شاخه زن تلسکوپى ArmanSabz
Adineh
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نام التین قیچی طول قیچی

699mm

قطر برش

28mm

وزن

0.95kg

تعداد در کارتن

  6 عدد

نام فارسی قیچی

قیچی شاخه زن

مدل

476600

هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان (bypass)توضیحات
تیغه از جنس فوالد با روکش تفلون

PVC دسته فوالدی بیضی شکل با روکش انتهایی

نام التین قیچی طول قیچی قطر برش وزن نام فارسی قیچیتعداد در کارتن مدل

(bypass) هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد 

PVC دسته فوالدی گرد با روکش انتهایی

توضیحات

Bypass lopper " 27-1/2

686mm 28mm 0.86kg قیچی شاخه زن  5 عدد 476470Bypass lopper " 27

قیچى باغبانى هرس ArmanSabz
Adineh
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نام التین قیچی طول قیچی قطر برش وزن نام فارسی قیچیتعداد در کارتن مدل

توضیحات

نام التین قیچی طول قیچی قطر برش وزن نام فارسی قیچیتعداد در کارتن مدل

مکانیزم گیربکسی منحصر به فرد با افزایش قدرت برشتوضیحات
(bypass) هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان

تیغه از جنس فوالد با روکش تفلون
T.P.R دسته فوالدی بیضی شکل با روکش انتهایی

432mm 25mm 0.63kg قیچی شاخه زن  6 عدد 482200

788mm 30mm 1.62kg قیچی شاخه گیربکسی  4 عدد 497630

Mini bypass lopper " 17

Gear lopper heavy duty bypass " 31

(bypass) هرس ساقه و شاخه های تازه و زنده درختان
تیغه از جنس فوالد 

PVC دسته فوالدی گرد با روکش انتهایی

قیچى باغبانى هرس

قیچى شاخه گیربکسى
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نام التین سم پاش نام فارسی سم پاش

نام التین سم پاش نام فارسی سم پاش

Pressure Sprayerسمپاش ٢٠ لیتری                                                                                              

                                                                                             ASA سمپاش 2 لیتریPressure Sprayer

مخزن از جنس پلی اتیلنتوضیحات
1-4.5 bar فشار کاری

مجهز به کیت واشر

سم پاش

ASA

ArmanSabz
Adineh
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 توپی نخیتجهیزات
تیغه سه پر

اره قابل نصب
 شمشاد زن قابل نصب

مدل نام فارسی

TM-MT430علف زن چندکاره

 حجم مخزن سوخت نوع کاربراتور قدرت موتور حجم موتور مدل موتورنوع موتور

1200MLدیافراگمی1E40F-542.7CCHP 2تک سیلندر بنزینی هواخنک

مدل نام فارسی

 توپی نخیتجهیزات
تیغه سه پر

 حجم مخزن سوخت نوع کاربراتور قدرت موتور حجم موتور مدل موتورنوع موتور

1200MLدیافراگمی

علف زن پشتی

1E44F-551.7CCHP 2.4تک سیلندر بنزینی هواخنک

TM-BG520

علف زن

TM-MT430

ArmanSabz
Adineh
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مدل نام فارسی

TM-CG430علف زن دوشی

 حجم مخزن سوخت نوع کاربراتور قدرت موتور حجم موتور مدل موتورنوع موتور

 توپی نخیتجهیزات
تیغه سه پر

1E40F-542.7CC

 قطر شفت

1200ML

مدل نام فارسی

علف زن دوشی

 توپی نخیتجهیزات
تیغه سه پر

TM-CG520 

2 HP26MM

 حجم مخزن سوخت نوع کاربراتور قدرت موتور حجم موتور مدل موتورنوع موتور

دیافراگمی1E44F-551.7CCتک سیلندر بنزینی هواخنک

 قطر شفت

1200ML 2.4 HP28MM

دیافراگمیتک سیلندر بنزینی هواخنک

TM-CG520

علف زن دوشى

TM-CG430

ArmanSabz
Adineh
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7500RPM/1.6KW

مدل نام فارسی

اره موتوری

 قطر سیلندرحجم سیلندرنوع موتور

تک سیلندر بنزینی
 هواخنک

25.4CC34MM3.8 7500RPM/0.9KW180ML

ظرفیت مخزن روغن ظرفیت مخزن سوخت گام زنجیر طول تیغه قدرت موتور

120ML

TM-CS2500

25CM

مدل نام فارسی

اره موتوری

 قطر سیلندرحجم سیلندرنوع موتور

تک سیلندر بنزینی
 هواخنک

45CC43MM0.325550ML

ظرفیت مخزن روغن ظرفیت مخزن سوخت گام زنجیر طول تیغه قدرت موتور

260ML 45CM

TM-CS4513

TM-CS2500

TM-CS4513

اره موتورى ArmanSabz
Adineh
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7500RPM/2.4KW

مدل نام فارسی

اره موتوری

 قطر سیلندرحجم سیلندرنوع موتور

تک سیلندر بنزینی
 هواخنک

58CC45.2MM0.325550ML

ظرفیت مخزن روغن ظرفیت مخزن سوخت گام زنجیر طول تیغه قدرت موتور

260ML 45CM

TM-CS5813

مدل نام فارسی

اره موتوری

 قطر سیلندرحجم سیلندرنوع موتور

تک سیلندر بنزینی
 هواخنک

52CC44MM0.325 7500RPM/2KW550ML

ظرفیت مخزن روغن ظرفیت مخزن سوخت گام زنجیر طول تیغه قدرت موتور

260ML 50CM

TM-CS5213

TM-CS5213

اره موتورى

TM-CS5813

ArmanSabz
Adineh
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مدل نام فارسی

TM-L500ZP1چمن زن موتوری

قطر چرخ عقب و چرخ جلو ارتفاع برش حجم سبد سیستم حرکت عرش برش جنس بدنه برند موتورحجم موتور

139CCLONCIN50فوالدCM70گیربکسیL 25MM- 75MM
با 7 موقعیت

 25MM- 75MM
با 7 موقعیت

CM 20/16

مدل نام فارسی

چمن زن موتوری

قطر چرخ عقب و چرخ جلو ارتفاع برش حجم سبد سیستم حرکت عرش برش جنس بدنه برند موتورحجم موتور

139CCLONCIN50فوالدCM70دستیLCM 25/20

TM-L500TP1

چمن زن موتورى ArmanSabz
Adineh
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مدل نام فارسی

چمن زن موتوری

قطر چرخ عقب و چرخ جلو ارتفاع برش حجم سبد سیستم حرکت عرش برش جنس بدنه برند موتورحجم موتور

LONCIN50فوالدCM70دستیL 25MM- 75MM
با 7 موقعیت

CM 25/20

TM-L560TP1 

مدل نام فارسی

چمن زن موتوری

قطر چرخ عقب و چرخ جلو ارتفاع برش حجم سبد سیستم حرکت عرش برش جنس بدنه برند موتورحجم موتور

LONCIN50فوالدCM70گیربکسیL 25MM- 75MM
با 7 موقعیت

CM 20/16

TM-L560ZP1 

چمن زن موتورى ArmanSabz
Adineh
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مخزن از جنس پلی اتیلنتوضیحات
1-4.5 bar حداکثر فشار کاری

مجهز به کیت واشر
دارای درب قیفی دهانه باز، جهت راحتی پر و خالی کردن مخزن

ظرفیتمدل

TF-05٥ لیتر

TF-10١٠ لیتر

سم پاش ArmanSabz
Adineh
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سمپاش زنبه اى
قابل حمل و نقل

L/min 22-14 :ظرفیت سمپاشی پمپ •

• پمپ دو کاناله، قابلیت خروجی همزن هیدرولیکی 

Kg 25 :وزن دستگاه •

• دارای النس و نازل،  30متر شیلنگ فشار باال

مدل موتور مدل دستگاه

 25A168-TFF168

• مشخصات موتور

مشخصات
پمپ 

 قدرت موتور حجم موتور نوع موتور

168 CC  5.5 Hp ،تک سیلندر بنزینی
 چهار زمانه، هواخنک

ArmanSabz
Adineh
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 سمپاش فرقونى

(L/MIN 22-12) :ظرفیت سمپاشی پمپ •

• پمپ دو کاناله، دارای فشار سنج، فشار شکن و آکوموالتور

Kg 65 :وزن دستگاه •

• دارای النس و نازل، ٥٠متر شیلنگ فشار باال

•  دارای سیستم همزن هیدرولیکی، شاسی فوالدی

 قدرت موتور حجم موتور نوع موتورمدل موتور مدل دستگاه

TF120168F168 CC  5.5 Hp 

• مشخصات موتور

تک سیلندر بنزینی، 
چهار زمانه، هواخنک

مشخصات
پمپ 

ArmanSabz
Adineh
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