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Inox

Kesme Taşı
Inox kesme diskleri paslanmaz
özellikli çelik alaşımlarının kesme
işlemi için özel olarak tasarlanmıştır.
115 mm çapında, 1 mm kalınlığındadır.
Paketleri 25 adet, kolisi 300 adettir.

Inox Cutting Stone
Inox cutting discs stainless steel Specially for cutting
alloys was designed.
It is 115 mm in diameter and 1 mm thick.
The packages are 25 pieces, the box is
300 pieces..
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Transpalet
Yük taşınmasında kullanılan
transpaletlerimiz 2.5 ve 3 ton olarak
üretilmektedir.
115 cm palet uzunluğuna, 55 cm palet
genişliğine sahiptirler.
Kemik ve poliüretan tekerlek çeşitleri bulunmaktadır.

Pallet Truck
Our pallet trucks used for cargo transportation
It is produced as 2.5 and 3 tons.
115 cm pallet length, 55 cm pallet
they have width.
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Bone and polyurethane wheel
are available.

Şişe

Krikolar
Hidrolik şişe krikolar alçak yapılı olan
cisimlerin kullanılmasına uygundur.
3, 5, 10, 15, 20, 30 ve 50 ton olmak üzere
çeşitleri bulunmaktadır.

Bottle Jacks
Hydraulic bottle jacks are designed for
low-rise objects.
Suitable for use. 3, 5, 10, 15, 20, 30
and 50 There are tons of varieties.
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Elektrikli

Mini Vinçler
125-250 kg, 250-500 kg, 400-800 kg, 600-1200
kg olmak üzere 4 ayrı kapasitede üretilmektedir.
Tek halatta maksimum 20 m, çift halatta maksimum
10 m kaldırma yüksekliğine sahiptir.

Electric Mini Hoist
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125-250kg, 250-500kg, 400-800kg, 600-1200kg
It is produced in 4 different capacities.
Maximum 20 m in single rope, double
rope It has a maximum lifting
height of 10 m.

Polyester
Sapan

Yüklerin taşınmasında kullanılmaktadır.
Ürünlerin zarar görmemesi için polyesterden
üretilmiştir.
1, 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ton kaldırma kapasitesine
sahiptir. 1 metreden 10 metreye kadar uzunluk ölçüleri
bulunmaktadır.

Polyester Sling
It is used to transport loads. of your products
It is made of polyester to avoid damage.
1, 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 tons lifting
capacity has. Length from 1 meter
to 10 meters has dimensions.
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Spanzet
Bir yükü, taşınacağı yüzeye
sabitleyerek kullanılan ve yükü
sabitlemek amacıyla kullanılan özel
şeritlerdir. Yüklerin bağlanarak kolayca
taşınabilmesini gergi mekanizması
sayesinde sağlar. Özellikle lojistik sektöründe
yoğun olarak spanzet kullanılır.

Tensioner
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It can be used by fixing a load to the surface
on which it will be transported.
Special used to fix the load are stripes.
Easily connect loads with tension
mechanism provides.
Tensioner is used extensively,
especially in the logistics industry.

Mengeneler
Sabit tezgah, matkap ve boru
mengeneleri başlıca çeşitlerini
oluşturmaktadır.
Çelik döküm gövdeye sahip olup, ovalanmış çelik
mil ile sıkıştırma kabiliyetine sahiptirler.

Vises
Fixed bench, drill and pipe vises constitute
the main varieties.
It has a cast steel body and rolled steel
They have the ability to compress
with a spindle.

8

Darbeli
Matkap

Astor elektrikli darbeli matkap
650 W gücünde olup, sert malzemelerin
delinmesinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
13 mm otomatik mandrene sahip olup,
hafif hizmet olarak kullanıma uygundur.

Hammer Drill
Astor electric hammer drill 650 W It is easily
used in drilling hard materials, can be used.
It has a 13 mm automatic chuck and is
lightweight, available as a service.
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Avuç

Taşlama Makinesi
Astor avuç taşlama makinesi 800 W
gücünde olup, 115 mm disk çapına sahip
ürünlerle kullanılabilmektedir.
Hafif hizmet olarak kullanıma uygundur.

Grinding Machine
The Astor angle grinder has a power of
800 W and can be used with products
with a disc diameter of 115 mm.
It is suitable for use as a light service.
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Akülü

Vidalama
12 V ve 18 V akü gücüne sahip Astor
vidalama ürünleri plastik çantalarında çift
akülü olarak hizmete sunulmaktadır.
Sağ sol dönüş özelliğine sahiptir.
1+18 tork ayarına sahiptir.

Cordless Screwing
Astor screwdriver with 12 V and 18 V battery power
products are packed in plastic bags with
double batteries. is put into service.
It has a left and right rotation feature.
1+18 torque has the setting.
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Şerit
Metre

Astor şerit metreler 3x16 mm, 5x19
mm, 5x25 mm, 10x25 mm ölçülerine
sahiptirler.
Otomatik geri sarma, rahat geniş kilit sistemi,
çift perçinlenmiş uç kancası ile dayanıklı şerite

Tape Measure
Astor tape measures have the dimensions of
3x16 mm, 5x19 mm, 5x25 mm, 10x25 mm.
Automatic rewind, comfortable wide lock
system, double to durable strip with
riveted end hook has.
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Ölçü

Aletleri
Dijital ve mekanik kumpaslar ve
mikrometreler ürün çeşidini
oluşturmaktadır.
Plastik kutuludur ve karbon çelikten imal
edilmiştir. İç çap, dış çap ve derinlik ölçmek için
kullanılmaktadır.

Measurement Appliances
Digital and mechanical calipers and
micrometers constitutes the product range.
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It is plastic boxed and made of carbon
steelhas been done. For measuring
inside diameter, outside diameter
and depth is used.

Epoksi

Kimyasal Dübel
Reçine ve sertleştiricinin birleşiminden
yapılmıştır. Epoksi akrilit esaslı bir kimyasal
dübelleme sistemidir. Uygulandıktan sonra
oldukça hızlı bir şekilde kürleşerek kurur. Güvenli
ve sağlam bir tutuş sağlar, dayanıklı şerite sahiptir.

Epoxy Chemical Anchor
Combination of resin and hardener has been
made. An epoxy acrylite based chemical
doweling system. After applying it dries
quite quickly. Trustworthy and provides
a firm grip.
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Kolormatik
Baş Maskesi

Otomatik kararma özelliğine sahiptirler.
Polikarbonat ve yüksek darbe dayanımlı
plastikten üretilmiştir.

Welding Helmet
They have an automatic dimming feature.
Polycarbonate and high impact resistant
made of plastic.
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Paslanmaz
Kaynak Teli
Astor paslanmaz kaynak telleri TİG 308 ve
TİG 316 olarak iki farklı kalitede üretilmektedir.
1.2, 1.6, 2.0, 2.4 ve 3.2 mm ölçülerine sahiptir.
5 kg lık ambalajlar şeklinde satılmaktadır.

Stainless Welding Wire
Astor stainless welding wires TIG 308 and TIG
316 It is produced in two different qualities.
It has dimensions of 1.2, 1.6, 2.0, 2.4
and 3.2 mm.
It is sold in packages of 5 kg.
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Paslanmaz
Kaynak Teli
Astor paslanmaz kaynak telleri MİG 308
ve MİG 316 olarak iki farklı kalitede
üretilmektedir.
0.8, 1.0 ve 1.2 mm ölçülerine sahiptir.
12.5 kg lık makara şeklinde satılmaktadır.

Stainless Welding Wire
Astor stainless welding wires are produced in two
different qualities as MIG 308 and MIG 316.
It has dimensions of 0.8, 1.0 and 1.2 mm.
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It is sold in the form of reels
of 12.5 kg

Tungsten
Elektrot
Karbon çeliklerde, paslanmaz
çeliklerde, nikel ve titanyum alaşımları
üzerinde AC akımında gerçekleştirilen
kaynak uygulamalarında ve tercihen ters
kutup DC akım kaynak yönteminde kullanılır.
1.6, 2.0, 2.4 ve 3.2 ölçülerine sahiptir.

Tungsten Electrode
Carbon steels, stainless steels, nickel and on
titanium alloys, in AC current used in welding
applications. Preferably in reverse polarity
DC current welding method used.
It has sizes 1.6, 2.0, 2.4 and 3.2
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Kaynak

Kabloları

Kaynak makinaları ve gazaltı kaynak
makinalarında kullanıma uygundur.
10, 16, 25, 35, 50, 70 ve 95 mm ölçülerine sahiptir.
100 metrelik toplar halinde satılmaktadır.

Welding Cables
Welding machines and gas arc welding
It is suitable for use in machines.
It has dimensions of 10, 16, 25, 35, 50, 70
and 95 mm. Sold in 100 meter balls.
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Kaynak

Temizleme Jeli
Paslanmaz çeliklerde kaynak lekelerini
temizler. İçerisinde tuz asiti olmadığından
metal yüzeyde sararma ve pas oluşumuna izin
vermez.

Source Cleaning Gel
Cleans welding spots on stainless steels. Since
there is no salty acid in it, it is on the metal
surface. It does not allow yellowing and
rust formation.
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Çapak

Gözlüğü

Şeffaf, yeşil, mavi, sarı, füme, kırmızı ve
siyah olmak üzere modelleri bulunmaktadır.
Paketleri 12 adet, kolileri 240 adettir.

Protective Goggles
Transparent, green, blue, yellow, smoked,
red and black models are available.
Packages are 12 pieces,
boxes are 240 pieces.
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Hava

Tabancası
Kısa ve uzun olmak üzere iki model
olarak üretilmektedir.
Kompresördeki havanın istenilen yere
iletilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Kolileri 120 adettir.

Air Duster Gun
There are two models, short and long.
Conveying the air in the compressor to the
desired location used to provide.
The boxes are 120 pieces.
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Havalı

Lastik Şişirme
Lastik şişirme işlemlerinde kullanılmaktadır.
Manometresi sayesinde istenilen ölçüye
uygun şekilde lastik şişirmesi sağlanabilmektedir.
Kolileri 50 adettir.

Air Inflation Gun
It is used in tire inflation processes. The
manometer is suitable for the desired size tire
inflation can be achieved.
Boxes are 50 pieces.
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Mazot

Tabancası
Alüminyum Gövde/ Plastik hazne
Depo Hacmi : 500 CC
Ayarlanabilir Nozul
Tip : Havalı

Washing Tool
Aluminum Body/ Plastic bowl
Warehouse Volume: 500 CC
Adjustable Nozzle
Type : Air
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Quick

Kaplinler
Havalı ürünlerin bağlantı aparatı
olarak kullanılmaktadır.

Connector
As connection apparatus of
air products is used.
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İş

Ayakkabıları
İş yerlerinde çalışanların ayak güvenliğini
sağlamak için kullandıkları iş ayakkabıları
deri ve süet olmak üzere iki çeşitte
üretilmektedir.

Worker shoes
It is used for the foot safety of employees in
workplaces. It is produced in two types,
leather and suede.
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Karıştırıcı
1600 W gücünde, 140 mm uç uzunluğuna
sahip boya karıştırma makinesidir.
0-520 / 0-760 olmak üzere çift devir
kullanılabilmektedir.

Electric Mixer
1600 W power, 140 mm length,
It is a paint mixing machine.
Double cycle 0-520 / 0-760 can be used.
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Fırça
Grubu

Saçaklı çanak, burgulu çanak, saçaklı
daire, pimli daire, pimli kalem, pimli çanak,
saplı tel olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır.

Brushes
There are varieties of fringed bowl, twisted
bowl, fringed circle, pin circle, pin pen, pin
bowl, handle wire .
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Strech
Film

İstenilen kilogram ve metrajlarda
sarım yapılabilmektedir.
17 mikron ve 23 mikron olmak
üzere iki ölçüye sahiptir.

Strech
Winding in desired kilograms
and length can be done.
Available in two sizes, 17 microns
and 23 microns has.
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Teflon
Bant

12 mm genişliğinde, 10 m uzunluğunda
ölçülerde üretilen teflon bantlarımız;
0.25 yoğunluğa sahiptir.
Paketleri 250 adet, kolisi 1000 adettir.

Teflon Tape
Measures 12mm wide, 10m long our
produced teflon tapes; to 0.25 density has.
Packages are 250 pieces, boxes are
1000 pieces.
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Yedek

Maket Bıçağı
18 mm, 8 noktalı kesici bıçak.
Yüksek kaliteli karbon çelikten üretilmiştir.
5 mm kalınlığındadır.
Kutusunda 10 adet bulunmaktadır.

Spare Utility Knife
18 mm, 8-point cutting blade.
High qualityMade of carbon steel.
It is 5 mm thick.
There are 10 pieces in the box.
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Çekiç &
Keser

İndiksiyon ile sertleştirilmiş,
elektrostatik boyalı, ortapedik cilalı saplı,
profesyonel çekiç. 200 gr ile 2000 gr
aralığındaki ağırlıklarda üretilmektedir.
Boyalı çelik ağızlı, ağaç saplı keser 400 gr
ağırlığında üretilmektedir ve kolisinde
12 adet bulunmaktadır.

Hammer & Adze
Hardened by induction, electrostatic painted,
Professional hammer with orthopedic polished
handle.Weights between 200 gr and 2000 gr.
are produced. Cuts with painted steel rim,
wooden handle 400 gr It is produced in
weight and 12 pieces in a box are
available.
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Şeffaf

Koli Bandı
Şeffaf Koli Bandı 45 mm x 100 m
ölçülerinde üretilmektedir.

Duct Tape
Duct Tape measures 45 mm x 100 m
is produced.
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Makaralı

Uzatma Kablo
Makara sayesinde kablo yer kaplamaz,
karışmaz, taşıma kolaylığı sağlanır. 20, 30,
35, 40, ve 50 metre kablo uzunluklarına
sahip ölçülerde üretilmektedir. Kablo Kesiti:
3 x 1,5 dir. Makaralı Uzatma Kablosu 4 adet
monofaze topraklı prize sahiptir.

Roller Extension Cable
The reel cable does not take up space, does not
interfere, provides ease of transport. 20, 30, 35, 40,
and 50 meters with cable lengths is produced.
Cable Cross Section: 3 x 1.5. Roller Extension
Cable 4 Pieces Monophase has a
grounded socket.
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Bez

Takım Çantası
16” Büyüklüğünde, sağlam ve dayanıklı,
uzun ömürlü denim kumaştır. Güçlendirilmiş
sağlam plastik taban, nemli yüzeylerden korur.

Tool Bag
16” in size, sturdy and durable, long It is a durable
denim fabric. Reinforced solid the plastic base
protects it from damp surfaces.
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Boya

Tabancaları
Boyayı atomize etmek ve aynı
zamanda boya transfer verimliliğini
yükseltmek olan boya ekipmanıdır.
Alttan ve üstten depo çeşitleri bulunmaktadır.

Paint Guns
It is the paint equipment which is to atomize the
paint and at the same time raise the paint
transfer efficiency.
There are top and bottom tank types.
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Cam

Vantuzu
Ürünlerin vakumla sabitlenerek
kaldırılması ve taşınmasında kullanılır.
Tekli, ikili ve üçlü çeşitleri bulunmaktadır.

Glass Suction Cup
It is used for lifting and transporting
products by vacuum fixing.
There are single, double and triple versions.
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İzole
Bant

Elektrik ileten çok çeşitli tel ve
kabloları korumak ve yalıtmak için
kullanılır. Siyah ve beyaz olmak üzere iki
farklı renkte satılmaktadır.

Insulating Tape
It is used to protect and insulate a wide variety of
electrically conductive wires and cables.
It is sold in two different colors,
black and white.
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