
1: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

mm 637,497,900ابزارتنظيم3912722ابزار آذین

606,200(25-20-16)ابزار تنظيم سه پره 17,050,9004012750(قالب+اتو) Cجعبه ابزار آذین تيپ 50119

M42 2,317,600قيچى لوله بر19,088,0004112810(صفحه یدک+قالب+اتو) Bجعبه ابزار آذین تيپ 50120

14,213,000جعبه ابزار کامل22,080,8004212910(متر+قيچی+صفحه یدک+قالب+اتو)Aجعبه ابزار آذین کامل50121

9,499,900شارژر دستگاه پرس207,681,8004313112-50دستگاه جوش 50122

23,819,400(چينی )باتری دستگاه پرس 2,042,9004413114صفحه المنت50123

30,727,100(ژاپنی )باتری ماکيتا1,459,3004550043ترموستات دستگاه جوش50124

312,208,400پرس هيدروليك 639,234,4004613116-125دستگاه جوش 50126

40mm5,852,440قالب 674,5004713218دسته اتو50128

50mm5,852,440قالب mm 20635,2004813220قالب دستگاه المنت50208

63mm25,870,900قالب mm 25858,4004913222قالب دستگاه المنت50210

mm40-5034,763,500فك پرس mm 32944,2005013310قالب دستگاه المنت50212

mm 63-7526,780,800فك پرس mm 401,253,3005113312قالب دستگاه المنت50214

mm 16-3267,854,700جعبه فك و قالب mm 502,125,4005213410قالب دستگاه المنت50216

mm 1615,896,800فك و قالب mm 632,757,1005313510قالب دستگاه المنت50218

mm 2016,686,500فك و قالب mm 753,158,2005413512قالب دستگاه المنت50220

mm 2519,570,600فك و قالب mm 909,871,2005513514قالب دستگاه المنت50222

mm 3221,630,600فك و قالب mm 11013,390,4005613516قالب دستگاه المنت50224

mm 16-3220,085,600لوله خم کنmm 12516,394,7005714010قالب دستگاه المنت50226

mm 16409,700قالب لوله خم کن سایز6,180,2005814012جعبه خالی ابزار لوله تک الیه الکی52023

mm 20452,500قالب لوله خم کن سایز205,061,5005914014 *25 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70302

mm 25537,900قالب لوله خم کن سایز5,582,2006014016 32 *40 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70304

mm 32592,500قالب لوله خم کن سایز407,041,7006114018 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70306

264,800دسته ابزار تنظيم637,664,8006214020 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70308

21,459,000دستگاه منگنه زن بست خاردار408,2006316010 (فویلدار)تيغه رنده لوله هاى پنج الیه70309

21,535,200رول بازکن لوله6417010ابزار نيوپایپ 

ابزار نيوفلکس 6,180,20065جعبه خالی ابزار پرس هيدروليك الکی12020

59,124,975دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه6,180,2006680010جعبه خالی ابزار فك های پرس الکی12021

1,499,580تيغ برش دستگاه نيوفلکس 6,180,2006780011جعبه خالی ابزار لوله خم کن الکی12022

506,923,900قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز 6,180,2006880020جعبه خالی ابزار لوله های پنج الیه الکی12023

636,923,900قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز 16589,0006980030فنر خم خارج لوله سایز 12650

756,923,900قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز 20713,4007080040فنر خم خارج لوله سایز 12652

906,923,900قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز 25912,4007180050فنر خم خارج لوله سایز 12654

23,772,800(جعبه استاپر)جعبه ابزار کامل تست پوشفيت 321,036,8007280110فنر خم خارج لوله سایز 12656

7,391,800(استاپر)ابزار تست mm163,135,7007380112ابزارتنظيم12710

1,001,000الستيك یدک ابزار تستmm 324,498,8007480114ابزارتنظيم12716

mm 404,839,60075ابزارتنظيم12718

mm 506,680,00076ابزارتنظيم12720

   تا اطالع ثانوی نقدی1401/09/27از تاریخ  "آذین و نیوفلکس,نیوپایپ "لیست ابزار آالت 


