
1: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

mm 636,503,700ابزارتنظيم3912722ابزار آذین

552,200(25-20-16)ابزار تنظيم سه پره 15,531,8004012750(قالب+اتو) Cجعبه ابزار آذین تيپ 50119

M42 2,111,100قيچى لوله بر17,387,3004112810(صفحه یدک+قالب+اتو) Bجعبه ابزار آذین تيپ 50120

12,946,700جعبه ابزار کامل20,113,5004212910(متر+قيچی+صفحه یدک+قالب+اتو)Aجعبه ابزار آذین کامل50121

8,653,500شارژر دستگاه پرس206,997,4004313112-50دستگاه جوش 50122

21,697,300(چينی )باتری دستگاه پرس 1,860,9004413114صفحه المنت50123

27,989,500(ژاپنی )باتری ماکيتا1,329,2004550043ترموستات دستگاه جوش50124

250,202,400پرس هيدروليك 638,411,6004613116-125دستگاه جوش 50126

40mm5,331,100قالب 614,4004713218دسته اتو50128

50mm5,331,100قالب 3,770,9004813220(بدون متعلقات)جعبه ابزار خالی 50132

63mm23,566,000قالب mm 20578,6004913222قالب دستگاه المنت50208

mm40-5031,666,300فك پرس mm 25781,9005013310قالب دستگاه المنت50210

mm 63-7524,394,800فك پرس mm 32860,1005113312قالب دستگاه المنت50212

mm 16-3261,809,200جعبه فك و قالب mm 401,141,6005213410قالب دستگاه المنت50214

mm 1614,480,500فك و قالب mm 501,936,0005313510قالب دستگاه المنت50216

mm 2015,199,800فك و قالب mm 632,511,4005413512قالب دستگاه المنت50218

mm 2517,827,000فك و قالب mm 752,876,8005513514قالب دستگاه المنت50220

mm 3219,703,500فك و قالب mm 908,991,7005613516قالب دستگاه المنت50222

mm 16-3218,296,100لوله خم کنmm 11012,197,4005714010قالب دستگاه المنت50224

mm 16373,200قالب لوله خم کن سایزmm 12514,934,0005814012قالب دستگاه المنت50226

mm 20412,200قالب لوله خم کن سایز5,629,6005914014جعبه خالی ابزار لوله تك الیه الکی52023

mm 25490,000قالب لوله خم کن سایز204,610,6006014016 *25 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70302

mm 32539,700قالب لوله خم کن سایز5,084,9006114018 32 *40 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70304

241,200دسته ابزار تنظيم406,414,3006214020 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70306

19,547,100دستگاه منگنه زن بست خاردار636,981,9006316010 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70308

19,616,500رول بازکن لوله371,8006417010 (فویلدار)تيغه رنده لوله هاى پنج الیه70309

2,503,600جعبه خالی فك و قالب6518010ابزار نيوپایپ 

ابزار نيوفلکس 5,629,60066جعبه خالی ابزار پرس هيدروليك الکی12020

52,439,000دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه5,629,6006780010جعبه خالی ابزار فك های پرس الکی12021

1,330,000تيغ برش دستگاه نيوفلکس 5,629,6006880011جعبه خالی ابزار لوله خم کن الکی12022

506,140,200قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز 5,629,6006980020جعبه خالی ابزار لوله های پنج الیه الکی12023

636,140,200قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز 16552,2007080030فنر خم خارج لوله سایز 12650

756,140,200قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز 20668,8007180040فنر خم خارج لوله سایز 12652

906,140,200قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز 25855,4007280050فنر خم خارج لوله سایز 12654

21,654,700(جعبه استاپر)جعبه ابزار کامل تست پوشفيت 32971,9007380110فنر خم خارج لوله سایز 12656

6,733,200(استاپر)ابزار تست mm 323,806,2007480112ابزارتنظيم12716

911,300الستيك یدک ابزار تستmm 403,914,2007580114ابزارتنظيم12718

mm 505,892,30076ابزارتنظيم12720

   تا اطالع ثانوی نقدی1401/06/27از تاریخ  "ن و نیوفلکسآذی,نیوپایپ "لیست ابزار آالت 


