


انواع تولیدکنندگان  ترین  بزرگ  از  حاضر  حال  در  کمپانى  این  شد.  تاسیس  سال 1953  در  ایتالیا  ثایت   سنباده 

 ساینده هاى پوشش دار و پیوندى است که در صنایع مختلف کاربرد فراوان دارند. کمپانى ثایت عضو کمیسیون

FEPA واقع در فرانسه، و نیز (فدراسیون تولیدکنندگان ساینده اروپا OSA) (تضمین ایمنى ساینده ها) سازمان 

واقع در آلمان مى باشد. محصوالت این کمپانى طبق باالترین استانداردهاى صنعتى اروپا و جهان تولید مى شوند

.

 کمپانى ثایت قادر به تولید انواع ساینده هاى صنعتى طبق استانداردهاى روز جهان

 است. کلیه محصوالت این کمپانى در کل چرخه تولید، از واحد توسعه و تحقیق

گواهى داراى  محصوالت،  ارسال  تا  محصوالت ISO 9001 گرفته  باشند.   مى 

 ثایت طیف وسیع ساینده هاى سنگین صنعتى تا سنباده هاى کاغذى و پارچه اى

و دستى  زنى  سنباده  مخصوص  ثایت  هاى  سنباده  دهد.  مى  پوشش  را  غیره   و 

 ماشینى براى انواع فلزات، چوب، مواد ساختمانى، بدنه اتومبیل، چرم و غیره و

.طبق باالترین استانداردهاى صنعتى طراحى و تولید مى شوند



الزم به ذکر است قیمت عاملیت مخصوص خرید کارتنی (حجمی) می باشد

فهرست محصوالت

انواع سنباده برگى کاغذى

انواع سنباده  رول و مینى رول  کاغذى

انواع سنباده رول و مینى رول  پارچه اى

انواع فوم سنباده

انواع سنباده دیسکى پارچه اى

انواع سنباده تسمه اى

انواع صفحه برش

انواع فالپ دیسک

انواع صفحه پرداخت

خمیر سنباده

1-2

3-4

4

5-6

7-8

9-10

11-12

13

14-15

16



 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

انواع سنباده  بریگ کاغذی

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

خردادماه 1400

شماره زبری

شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

AG-D سنباده برگی

AG-C سنباده برگی

AR-C سنباده برگی

    150           120           100           80           60          40

  1200        1000        500        400        320        280        240        220        180

100             60             

7/3507/350

میلى متر 280*230 

میلى متر 280*230 

میلى متر 280*230 

9/0009/0009/0008/0007/0006/000

6/8506/1505/3855/100

4/750

6/000

5/600                    

7/000                  

6/400                    

8/000                  

برای سنباده زنی چوب
مواد پالستیکی

سطوح رنگ خورده

برای سنباده زنی چوب
مواد پالستیکی

سطوح رنگ خورده

برای سنباده زنی چوب
مواد پالستیکی

سطوح رنگ خورده

سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ضد آب
انعطاف پذیری باال

ساختار باز

سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ضد آب
انعطاف پذیری باال

ساختار باز

سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

انعطاف پذیری باال
ساختار باز

 مخصوص سنباده زنی دستی و ماشینی
D پشت بند زرد با وزن

 ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

 مخصوص سنباده زنی دستی و ماشینی
D پشت بند زرد با وزن

 ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

برای سنباده زنی دستی و ماشینی به صورت خشک و تر
C پشت بند زرد با وزن

 ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر
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شماره زبری

شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

CB-D سنباده برگی

CB-C سنباده برگی

CW-C سنباده برگی

                  180             150            120            100          80

 3000      2500     2000     1500     1200     800     500     400     320     240     220

  1200

8/800

11/00010/0009/0009/000

8/1607/3607/200

8/000

6/800

6/800

8/000

8/000

10/000

5/600

7/000

مخصوص سنباده زنی بتونه
الک الکل 

سنگ های مرمر
چوب رنگ شده

مواد پالستیکی و فلزف

مخصوص سنباده زنی بتونه
الک الکل 

سنگ های مرمر
چوب رنگ شده

مواد پالستیکی و فلزف

مخصوص چوب رنگ شده
سنگ های زینتی

شیشه
مواد پالستیکی

کاغذ سنباده تمام رزین
جنس سیلیکون کاربید با التکس

ساختار بسته
(ضد آب (پوساب

انعطاف پذیری بسیار باال

کاغذ سنباده تمام رزین
جنس سیلیکون کاربید با التکس

ساختار بسته
(ضد آب (پوساب

انعطاف پذیری بسیار باال

تمام رزین سیلیکون کاربید با التکس
ساختار بسته

انعطاف پذیری بسیار باال

مخصوص سنباده زنی دستی خشک و تر
 C پشت بند آبی وزن

 ساختار بسته یعنی قدرت و دوام بیشتر سنباده

مخصوص سنباده زنی دستی خشک و تر
 C پشت بند آبی وزن

 ساختار بسته یعنی قدرت و دوام بیشتر سنباده

برای سنباده زنی دستی خشک و تر
 C پشت بند قهوه ای روشن با وزن 

ساختار بسته یعنی قدرت و دوام بیشتر سنباده

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

انواع سنباده  بریگ کاغذی

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

میلى متر 280*230 

میلى متر 280*230 

میلى متر 280*230 
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شماره زبری

شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

  AW-D سنباده مینی رول

  AR-C سنباده مینی رول

 5G سنباده رول ثایت کاغذی سری

                    220            180             120             100            80

400

240

78/400

98/00088/00088/00088/00087/000

70/40070/40070/40069/600

87/000

1/360/000

69/600

1/700/000

سنباده زنی چوب
سطوح رنگ شده

بتونه
مواد پالستیکی

فلزات

سنباده زنی چوب
سطوح رنگ شده

بتونه
مواد پالستیکی

مخصوص چوب رنگ شده
سنگ های زینتی

شیشه
مواد پالستیکی

 سنباده مینی رول کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ساختار باز
ضدآب

انعطاف پذیری باال

 سنباده مینی رول کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ساختار باز
ضدآب

انعطاف پذیری باال

تمام رزین سیلیکون کاربید با التکس
ساختار بسته

انعطاف پذیری بسیار باال

برای سنباده زنی دستی و ماشینی خشک و تر
D پشت بند وزن

ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر
اندازه 115 میلی متر در 5 متر

برای سنباده زنی دستی و ماشینی خشک و تر
D پشت بند وزن

ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر
اندازه 115 میلی متر در 5 متر

برای سنباده زنی دستی خشک و تر
 C پشت بند قهوه ای روشن با وزن 

ساختار بسته یعنی قدرت و دوام بیشتر سنباده

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

انواع سنباده  رول و میین رول  کاغذی

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

میلى مترطول 5 متر *عرض 11/5

میلى مترطول 5 متر *عرض 11/5

میلى مترطول100 متر *عرض 11/5

No : SA03/11
page : 16-3



-
-
-
-

شماره زبری

شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

MA-F سنباده رول پارچه ای

 MA-F سنباده مینی رول

 AG-D  سنباده رول ثایت کاغذی سری

400        320       180        150         120         100       80         60        40

           80

180              150             120             100               80               60               40

345/000335/000320/000300/000300/000300/000300/000290/000290/000

692/000

865/000

2/720/000

276/000268/000256/000240/000240/000240/000240/000232/000232/000

2/640/0002/560/0002/400/0002/400/0002/400/0002/400/000

3/400/0003/300/0003/200/0003/000/0003/000/0003/000/0003/000/000

صنایع خودروسازی، ساختمان سازی
صنایع چوب و جواهرسازی 

 سنباده زنی فلزات، فوالد، فلزات بدون آهن
مثل روی، آلومینیوم

 چوب
 چرم

مخصوص سنباده زنی بتونه
الک الکل 

سنگ های مرمر
چوب رنگ شده

مواد پالستیکی و فلزف

سنباده رول پارچه ای
جنس اکسید آلومینیوم

 انعطاف پذیری باال
سازگار با محیط های مرطوب

طول عمر مناسب

کاغذ سنباده تمام رزین
جنس سیلیکون کاربید با التکس

ساختار بسته
(ضد آب (پوساب

انعطاف پذیری بسیار باال

 برای یکنواخت نمودن سطوح قبل از رنگ
قابلیت استفاده دستی و ماشینی

مناسب برای مصارف حرفه ای و نیز خانگی
اندازه 150 میلیمتر در 50 متر

مخصوص سنباده زنی دستی خشک و تر
 C پشت بند آبی وزن

 ساختار بسته یعنی قدرت و دوام بیشتر سنباده

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

انواع سنباده  رول و میین رول  کاغذی

انواع سنباده رول و میین رول  اپرچه ای

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

سانتى مترطول 5 متر *عرض 11/5

سانتى مترطول50 متر *عرض 15

سانتى مترطول5 متر *عرض 15
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شماره زبری

شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

بسته بندی 5 عددی

بسته بندی 4 عددی

بسته بندی 3 عددی

فوم سنباده FM-FM یک وجه ساینده

فوم سنباده FM-Fm دو وجه ساینده

سنباده بلوکی ثایت

                    220            180             150             100            60

60 (ma)

60 (CC)100 (MC)180 (FC)

120 (Fa)220 (SFA)400 (UFA)

17/60017/60017/60017/60017/600

22/00022/00022/00022/00022/000

79/200

88/000

23/200

29/00029/00029/00029/000110/000

23/20023/20023/20088/000

23/200

29/00029/00029/00082/500

23/20023/20066/000

برای سنباده زنی چوب
سطوح رنگ خورده

بتونه
مواد پالستیکی

مناسب مصارف خانگی مثل شستن ظروف

برای سنباده زنی چوب
سطوح رنگ خورده

بتونه
مواد پالستیکی

مناسب مصارف خانگی مثل شستن ظروف

برای سنباده زنی چوب
سطوح رنگ خورده

بتونه
مواد پالستیکی

مناسب مصارف خانگی مثل شستن ظروف

سنباده اکسیدآلومینیوم سوارشده روی اسفنج مصنوعی
چهار لبه ساینده
سنباده اسفنجی

سنباده اکسیدآلومینیوم سوارشده روی اسفنج مصنوعی
با یک وجه ساینده
سنباده اسفنجی

سنباده اکسیدآلومینیوم سوارشده روی اسفنج مصنوعی
با دو وجه ساینده

سنباده سیلیکون کاربید روی اسفنج نرم کم تراکم

 سنباده زنی نهایی روی اشکال 
طرح دار و زمینه های پیچیده

با دسترسی آسان به زوایای 90 درجه
لبه ها و قطعات شکل یافته 

 سنباده زنی نهایی روی اشکال 
طرح دار و زمینه های پیچیده

سنباده زنی خشک و تر
115x140x5 میلیمترابعاد

 سنباده زنی نهایی روی اشکال 
طرح دار و زمینه های پیچیده

گریت 60 با نام اختصاری CC به معنای خیلی زبر
گریت 100 با نام اختصاری MC به معنای خیلی متوسط

گریت 180 با نام اختصاری FC به معنای خیلی نرم

انواع فوم سنباده

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

میلى متر 26*70*100

میلى متر5*140*115

میلى متر13*98*120
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شماره زبری

شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

فوم سنباده FM-FM نرم دو وجه ساینده

RI-SAITAC-SOFT-4S سنباده رول ثایت کاغذی فوم دار سری 

 RI-SAITAC-SOFT-5G سنباده رول ثایت کاغذی فوم دار سری

ناموجود

220240

400 (Fa)800 (SFa)1200 (MFA)بسته 3 عددى

745/600745/600

932/000932/000

23/20023/20023/20066/000

29/00029/00029/00082/500

سطوح آستری خورده
سطوح رنگ خورده

بتونه
الک الکل

سنباده زنی خشک در صنایع دریایی و بدنه خودرو

سطوح آستری خورده
سطوح رنگ خورده

بتونه
الک الکل

سنباده زنی خشک در صنایع دریایی و بدنه خودرو

سنباده زنی سطوح رنگ خورده
بتونه 
چوب

مواد پالستیکی
مناسب مصارف خانگی مثل شستن ظروف

 سنباده کاغذی تمام رزین
 جنس اکسید آلومینیوم

مقاومدر برابر انباشت گرد روی سنباده
ساختار باز

 سنباده کاغذی تمام رزین
 جنس اکسید آلومینیوم

مقاومدر برابر انباشت گرد روی سنباده
ساختار باز

سنباده اسفنجی
با دو وجه ساینده

سنباده رول کاغذی صنعتی فوم دار
پشت بند وزن  C با التکس  

اندازه 115 میلی متر در 25 متر
ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

سنباده رول کاغذی صنعتی فوم دار
پشت بند وزن  C با التکس  

اندازه 115 میلی متر در 25 متر
ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

سنباده زنی نهایی روی اشکال  طرح دار و زمینه های پیچیده 
ابعاد : 13*98*120

گریت 400 با نام اختصاری FA به معنای (خاکستری)س
گریت 800 با نام اختصاری SFA به معنای خیلی نرم (سبز)س

گریت 1200 با نام اختصاری MFA به معنای فوق العاده زبر (ارغوانی)س

انواع فوم سنباده

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

میلى متر13*98*120

اندازه 15 میلیمتر در 25 متر

اندازه 15 میلیمتر در 25 متر
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 وسیله ای برای سنباده

 زنی به صورت برقی

شماره زبری

شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنیکاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

 دیسک سنباده پشت کرکی ثایت سری A-D  سوراخ دار

 دیسک سنباده پشت کرکی ثایت سری A-E  سوراخ دار

 دیسک سنباده پشت کرکی ثایت سری AW-D سوراخ دار

220           180          150          120          100              80

80120

180             150             120            100           80

17/20016/800

21/000 22/000

7/000

5/6005/440

7/000

19/20019/20019/20019/20019/200

24/00024/00024/00024/00024/000

مخصوص سنباده زنی خشک دیوار و سقف با دستگاه جیرافه
،برای صاف و یکدست کردن سطوح و حذف ناهمواری ها

آماده سازی سطح جهت اجرای رنگ 
مناسب برای سطوح بتنی، سیمانی، آجری و غیره

 سطوح گچی و دیوارهای پیش ساخته گچی، و هر سطحی که نیاز به ،
.سنباده زنی و آماده سازی قبل از اجرای رنگ و پوشش دهی داشته باشد

 مخصوص سنباده زنی خشک دیوار و سقف با دستگاه جیرافه
(وسیله ای برای سنباده زنی دیوار به صورت برقی) برای
برای صاف و یکدست کردن سطوح و حذف ناهمواری ها

آماده سازی سطح جهت اجرای رنگ 
مناسب برای سطوح بتنی، سیمانی، آجری و غیره

 سطوح گچی و دیوارهای پیش ساخته گچی، و هر سطحی که نیاز به ،
سنباده زنی و آماده سازی قبل از اجرای رنگ و پوشش دهی داشته باشد

سنباده زنی چوب خام
سطوح آستر خورده

بتونه
فوالد

فوالد ضد زنگ

 سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ساختار باز

 سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ساختار باز

 سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ساختار باز
هشت سوراخ

 سنباده زنی نهایی روی اشکال 
طرح دار و زمینه های پیچیده

گریت 60 با نام اختصاری CC به معنای خیلی زبر
گریت 100 با نام اختصاری MC به معنای خیلی متوسط

گریت 180 با نام اختصاری FC به معنای خیلی نرم

 سنباده کاغذی دیسکی گرد پشت کرکی
سوراخ دار (هوک اند لوپ یا ولکرو)س

 D پشت بند وزن
ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

 قطر 225 میلی متر

 سنباده کاغذی دیسکی گرد پشت کرکی
سوراخ دار (هوک اند لوپ یا ولکرو)س

 D پشت بند وزن
ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

 قطر 225 میلی متر

 سنباده کاغذی دیسکی گرد پشت کرکی سوراخ دار
ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

قطر 127 میلی متر
مخصوص سنباده زنی خشک با دستگاه سنباده گردان

انواع سنباده دیسیک اپرچه ای

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

ابعاد قطر 225

ابعاد قطر 225

ابعاد قطر 225

ارقام به تومان
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 وسیله ای برای سنباده

 زنی به صورت برقی

شماره زبری

شماره زبری
قطر

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

  AW-D دیسک سنباده پشت کرکی ثایت سری 

 SAITACDISC-AO دیسک سنباده فیبری ثایت سری 

   80

   120          100        80          60         120           100           80            60

125          125        125          115          115         115           115          115

6/000

5/200

      9/600         9/600            9/600      10/40011/200
13/000        14/000                               12/000         12/000          12/000    

سنباده زنی چوب خام
سطوح آستر خورده

بتونه
فوالد

فوالد ضد زنگ

آلومینیوم
فلزات

فلزات غیرآهنی (آلومینیوم، مس، روی، سرب، قلع)س

 سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ساختار باز
هشت سوراخ

دیسک سنباده  فیبری
جنس آلومینیوم اکسید

ساختار باز
m/s 80 : حداکثر سرعت گردش 

 سنباده کاغذی دیسکی گرد پشت کرکی سوراخ دار
ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

قطر 127 میلی متر
مخصوص سنباده زنی خشک با دستگاه سنباده گردان

بهترین گزینه برای حذف کردن رنگ، الک الکل و زنگار

ایده آل برای سنباده زنی موادی که احتمال گرفتگی
و انباشت بیشتری دارند 

انواع سنباده دیسیک اپرچه ای

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

ابعاد قطر 127

ابعاد قطر 115 و 125
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 قطر   

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

PAD-VEL-M14 پد نگهدارنده صفحه سنباده ثایت 

115125

444/000

355/449420/076

525/000

سنباده زنی سطوح آستری خورده
بتونه

سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ساختار باز
نوار سنباده سوراخ

ده سوراخ

مخصوص سنباده زنی خشک با دستگاه سنباده لرزان
ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

ابعاد 115*280 میلی متر



شماره زبری

شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

F10 سوراخ دار B-SAITC-AW-D نوار سنباده ثایت سری 

F10 سوراخ دار BV-SAITAC-4S نوار سنباده ثایت سری 

 نوار سنباده ثایت سری NC-AX پک سه عددی

   40      60        80

220              180             120           80

120              100             80           60

7/672

10/0008/000 9/000

6/9126/400

9/331

12/00011/000

8/942

132/800

166/000

سنباده زنی سطوح آستری خورده
بتونه

سنباده زنی سطوح آستری خورده
بتونه

الک الکل
سطوح آستری خورده

ایده آل برای صنایع دریایی و بدنه خودرو

مخصوص سنباده زنی چوب
فوالد
چرم

فلزات غیر آهنی (آلومینیوم، مس 
روی، سرب، قلع و…)س ،

سنباده کاغذی تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ساختار باز
نوار سنباده سوراخ

ده سوراخ

سنباده کاغذی تمام رزین اکسید آلومینیوم
ساختار باز
ده سوراخ 

 با افزودنی های ضدگرفتگی و مقاوم
در برابر انباشت گرد روی سنباده

 سنباده پارچه ای تمام رزین
جنس اکسید آلومینیوم

ولید شده با پارچه مخصوص، نوع اتصال مخصوص
 و ابعاد مخصوص جهت استفاده بر روی دستگاه های 

(سنباده زن قابل حمل (پرتابل

مخصوص سنباده زنی خشک با دستگاه سنباده لرزان
ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر

ابعاد 115*280 میلی متر

سنباده پشت کرکی سوراخ دار (هوک اند لوپ یا ولکرو)س
ابعاد 115×230 میلی متر

ساختار باز یعنی انباشت گردسنباده کمتر
 مخصوص سنباده زنی خشک با دستگاه سنباده لرزان

 سه عدد سنباده تسمه ای کوتاه
ابعاد 100×610 میلیمتر

انواع سنباده تمسه ای

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

ابعاد115*280 میلى متر

ابعاد 115*230 میلى متر

ابعاد 100*610 میلى متر
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شماره زبری

شماره زبری

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

5Z-H سنباده تسمه ای ثایت سری

Ao-X سنباده تسمه ای ثایت سری

36      40

80                60                 40

189/336

237/000226/000

180/768

136/248

170/000150/000 156/000

125/160119/784

مخصوص سنباده زنی چوب
و کفپوش های چوبی 

مخصوص سنباده زنی چوب
و کفپوش های چوبی 

  سنباده تسمه ای پارچه ای تمام رزین
 دوخت اتصال زیگزاگ

ساختار فوق باز
جنس اکسید آلومینیوم

حداقل میزان گرفتگی و انباشت گرد سنباده

  سنباده تسمه ای پارچه ای تمام رزین
 دوخت اتصال زیگزاگ

ساختار فوق باز
جنس اکسید آلومینیوم

حداقل میزان گرفتگی و انباشت گرد سنباده
مقاوم در برابر آب

جهت سنباده زنی سطوح در مصارف فوق سنگین
اندازه 200×750 میلیمتر

اندازه 200×750 میلیمتر

انواع سنباده تمسه ای

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

ابعاد200*750 میلى متر

ابعاد200*750 میلى متر
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قطر

 قطر

قطر

کاربرد

کاربرد

کاربرد

مشخصات فنی

مشخصات فنی

مشخصات فنی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

EK WINNER-TM-AC46P صفحه برش ثایت

Planet DT-A30Q صفحه برش ثایت 

Premium TM-A46S صفحه برش ثایت 

   115230

125               115

230                 180               115

20/880

26/00067/000

53/400

27/720          25/200

35/000          32/000

50/284            34/214              22/420

63/000              43/000              28/000

برش انواع فلزات
آلمینیوم

مصالح ساختمانی
کاشی و سرامیک

انواع سنگ های ساختمانی و مرمر
فایبرگالس، مواد پالستیکی، چوب

برای برش سطوح مختلف فلزی
فوالد، فوالد آلیاژی، فوالد ضد زنگ

فلزات غیر آهنی
(آلمینیوم، مس، سرب، قلع)

برای برش سطوح مختلف فلزی
فوالد، چدن

فلزات غیرآهنی
(آلمینیوم، مس، روی، سرب، قلع)

سنگ برش تخت
m/s80 حداکثر میزان سرعت

حداکثر دور گردش برای 230 : 6650 دور در دقیقه
 حداکثر دور گردش برای 115 : 13300 دور در دقیقه

سنگ برش تخت
برش سریع و خنک با دقت بسیار باال

m/s80 حداکثر میزان سرعت
حداکثر دور گردش برای 125 : 12250 دور در دقیقه
حداکثر دور گردش برای 115 : 13300 دور در دقیقه

 سنگ برش با محور گود
m/s80 حداکثر میزان سرعت

حداکثر دور گردش برای 115 : 13300 دور در دقیقه
حداکثر دور گردش برای 180 : 8500 دور در دقیقه
حداکثر دور گردش برای 230 : 6650 دور در دقیقه

سنگ برش یا صفحه برش
برای سنگ فرزهای قابل حمل

برای مصارف عمومی
برای برش با زاویه 90 درجه

سنگ برش یا صفحه برش
برای سنگ فرزهای قابل حمل

برای مصارف خاص

سنگ برش یا صفحه برش
برای سنگ فرزهای قابل حمل

برای مصارف عمومی

انواع صفحه برش

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

ابعاد قطر 115 و 230

ابعاد قطر 115 و 125

ابعاد قطر 115 و 180 و 23.0
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قطر

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

 Premium TM-A60T صفحه برش ثایت 

   115      125

25/200

32/00035/000

27/720

برای برش سطوح مختلف فلزی

فوالد، فوالد ضدزنگ

فلزات آهنی

(آلمینیوم، مس، روی، سرب، قلع)

 سنگ برش تخت

برش خنک

عمر طوالنی

m/s80 حداکثر میزان سرعت

حداکثر دور گردش برای 125 : 12250 دور در دقیقه

حداکثر دور گردش برای 115 : 13300 دور در دقیقه

سنگ برش یا صفحه برش
برای سنگ فرزهای قابل حمل

برای مصارف خاص

انواع صفحه برش

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

ابعاد قطر 115 و 125
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شماره زبری

قطر

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

 SAITLAM-PK premium  سنباده فالپ دیسک ثایت ایتالیا 
120            80            60            40           120            80            60            40

125            125          125         125           115            115           115           115

65/950                                                                     54/000
82/000                                                                    68/000

  69/000                                                                             56/000
  55/200                                                                             48/800

 مخصوص سنباده زنی و پرداخت کاری
سطوح سخت فلزی

قابل استفاده روی سطوح فوالد
فوالد آلیاژی

فوالد ضد زنگ

 فلزات غیر آهنی
(آلمینیوم، مس، روی، سرب، قلع)

فالپ دیسک  با لبه مخروطی
از جنس پارچه با ذرات ساینده زیرکونیا

عمر طوالنی

m/s80 حداکثر میزان سرعت

حداکثر دور گردش برای 125 : 12200 دور در دقیقه
حداکثر دور گردش برای 115 : 13300 دور در دقیقه

 

(مخصوص استفاده با دستگاه های فرز قابل حمل (پرتابل

انواع فالپ دیسک

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س
قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س
قیمت مصرف کننده (تومان)س

ابعاد قطر 115 و 125

ابعاد قطر 115 و 125
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شماره زبری

قطر

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

 PLANET MARS سنباده فالپ دیسک ثایت
120            80             60            40           120            80             60            40

125            125          125         125           115            115           115           115

  69/000                                                                    56/000

مخصوص سنباده زنی و پرداخت کاری
 

قابل استفاده روی انواع فلزات آهنی
 (...فوالد، فوالد آلیاژی، فوالد ضدزنگ و) 

 فلزات غیر آهنی
(...آلومینیوم، مس، روی، سرب، قلع و)

فالپ دیسک  با لبه مخروطی
از جنس پارچه با ذرات ساینده زیرکونیا

عمر طوالنی

m/s80 حداکثر میزان سرعت

حداکثر دور گردش برای 125 : 12200 دور در دقیقه
حداکثر دور گردش برای 115 : 13300 دور در دقیقه

 

(مخصوص استفاده با دستگاه های فرز قابل حمل (پرتابل



انواع صفحه پرداخت

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

مدل

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

 SAITPOL-FV دیسک سنباده استریپ ثایت ایتالیا 

RRRG

191/980174/873

240/000219/000

مخصوص حذف زنگار
حذف پوسته
حذف رنگ

حذف چسب
تمیزکاری سطوح

پاک کردن ردجوشکاری

دیسک سنباده غیربافتی
جنس سیلیکون کاربید
پشت بند فایبرگالس

بدون انباشت گردسنباده روی صفحه ساینده
حداکثر دور گردش 10000 دور در دقیقه

m/s 80 : حداکثر سرعت گردش 

به سنباده اسکاچ و سنباده سه بعدی نیز معروف است
مخصوص استفاده با دستگاه فرز

RR و RGدر دو مدل
RG: مشکی، مواد استاندارد

RR:قرمز، مواد با دوام و قدرت بیشتر
سنباده های غیربافتی از فیبرهای نایلونی

تشکیل شده اند که با ذرات ساینده اشباع شده اند 

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

 ابعاد قطر 115

ابعاد قطر 115
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مدل

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

سنگ سنباده ثایت ایتالیا UT-SAITPOL یکپارچه 

6AM                   3SF                     2SF

419/702444/412468/748

525/000556/000586/000

مناسب برای عملیات
 پرداخت کاری، پاکسازی و حذف آثار 

باقیمانده از اجرای عملیات قبلی

فوالد ضدزنگ
فوالد آلیاژی

تیتانیوم
آلمینیوم
پالستیک

مواد کامپوزیت

سنباده یکپارچه غیربافتی
پشت بند فایبرگالس

عمر طوالنی
امکان استفاده تا آخرین ذره ساینده

m/s80 حداکثر میزان سرعت
حداکثر دور گردش 10000 دور در دقیقه

بهترین عملکرد در دور گردش 6000 دور در دقیقه

به سنباده اسکاچ و سنباده سه بعدی نیز معروف است
مخصوص استفاده با دستگاه فرز قابل حمل

سنباده های غیربافتی از فیبرهای نایلونی تشکیل شده اند
که با ذرات ساینده اشباع شده اند 

قطر 115



شماره زبری

قطر

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

 سنباده فالپ دیسک ثایت ایتالیا SAITLAM-XP چند منظوره
150 (VF)         80 (ME)        60 (CO)          150 (VF)          80 (ME)           60 (CO)

125              125              125                 115                 115              115

361/771                                                                    307/425   
 452/000                                                                      384/000   

 انجام عملیات مختلف یعنی صیقل کاری
و پرداخت نهایی

حذف رنگ و زنگ زدگی
فرم دهی سطوح

باربرداری
قابل استفاده روی فوالد، فوالدضدزنگ، آلمینیوم

دیسک سنباده مرکب / فالپ دیسک پارچه ای
پشت بند فایبرگالس
قدرت باربرداری باال

قابلیت پرداخت کاری فوق العاده

m/s 63 : 115  حداکثر میزان سرعت برای
m/s 72 : 125  حداکثر میزان سرعت برای

حداکثر دور گردش برای تمام اندازه ها
و گریت ها 11000 دور در دقیقه 

  

تمام کارهایی که یک سنباده باید انجام دهد
با این فالپ دیسک قابل اجرا است 

برای پرداخت کاری از خمیر سنباده ثایت استفاده شود

گریت CO 60  (نارنجی رنگ)
گریت ME 80  (قرمز رنگ)

گریت VF 150  ( سبز فیروزه ای)

انواع صفحه پرداخت

بعد           قبل

 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س
قیمت مصرف کننده (تومان)س

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س

ابعاد قطر 115 و 125

ابعاد قطر 115 و 125
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قطر

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

 SAITLAM-XP LUX  سنباده فالپ دیسک نمدی ثایت ایتالیا 

115125

94/128

118/000 151/000

120/768 

 مخصوص پرداخت کاری آئینه ای
قابل استفاده روی فوالد ضدزنگ

آلمینیوم

فلزات غیرآهنی
(آلمینیوم، مس، روی،سرب، قلع)

فالپ دیسک نمدی
ازجنس نمد خالص

حداکثر دور گردش برای 125 : 63 دور در دقیقه
حداکثر دور گردش برای 115 : 72 دور در دقیقه

حداکثر دور گردش 11000 دور در دقیقه

مخصوص استفاده با دستگاه فرز قابل حمل

استفاده از خمیر سنباده یا روغن سنباده برای
جالی بهتر این محصول ضروری است



CELESTEBluمدل

ارقام به ریال

توضیحاتمشخصات فنیکاربرد

SAITLAB INOX خمیر سنباده ثایت ایتالیا

88/00088/000

110/000110/000

 پرداخت، براق کاری و صیقل کاری دقیق و آیینه ای
سطوح فلزی با استفاده از سنباده های نمدی

قابل استفاده روی فوالد ضدزنگ
 فوالد

CELESTE: مرکب از ذرات ساینده نرم 
BLU: مرکب از ذرات ساینده گریت متوسط 

با نام روغن یا خمیر پولیش نیز شناخته می شود
از ترکیب روغن و ذرات ریز ساینده تشکیل می شود

فقط سطح فلز را براق می کند و در باربرداری از
روی سطح هیچ اثری ندارد 

 جهت استفاده به همراه دیسک سنباده های سری
SAITLAM-XP LUX

وزن 500 گرمی

خمیر سنباده
 با توجه به نوسانات قیمت ها، خواهشمندیم قبل از ثبت سفارش استعالم فرمایید

خردادماه 1400

قیمت عاملیت (تومان)س

قیمت مصرف کننده (تومان)س
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