
1: صفحه

(ریال)قیمتشرحکدردیف(ریال)قیمتشرحکد

455,500(25-20-16)ابزار تنظیم سه پره 12,812,7003912750(قالب+اتو) Cجعبه ابزار آذین تیپ 50119

M42 1,565,000قیچى لوله بر14,343,4004012810(صفحه یدک+قالب+اتو) Bجعبه ابزار آذین تیپ 50120

10,680,200جعبه ابزار کامل16,592,3004112910(متر+قیچی+صفحه یدک+قالب+اتو)Aجعبه ابزار آذین کامل50121

7,138,500شارژر دستگاه پرس205,772,4004213112-50دستگاه جوش 50122

17,898,800(چینی )باتری دستگاه پرس 1,535,1004313114صفحه المنت50123

23,089,400(ژاپنی )باتری ماکیتا1,096,5004450043ترموستات دستگاه جوش50124

206,400,000پرس هیدرولیك 636,939,0004513116-125دستگاه جوش 50126

63mm15,553,300قالب 506,8004613222دسته اتو50128

mm40-5020,896,000فك پرس 3,110,7004713310(بدون متعلقات)جعبه ابزار خالی 50132

mm 63-7516,137,000فك پرس mm 20359,2004813312قالب دستگاه المنت50208

mm 16-3235,929,800جعبه فك و قالب mm 25423,4004913410قالب دستگاه المنت50210

mm 167,440,000فك و قالب mm 32506,8005013510قالب دستگاه المنت50212

mm 208,337,900فك و قالب mm 40538,8005113512قالب دستگاه المنت50214

mm 259,806,700فك و قالب mm 501,597,1005213514قالب دستگاه المنت50216

mm 3210,794,400فك و قالب mm 632,071,8005313516قالب دستگاه المنت50218

mm 16-3214,013,200لوله خم کنmm 752,373,2005414010قالب دستگاه المنت50220

mm 16307,900قالب لوله خم کن سایزmm 904,816,8005514012قالب دستگاه المنت50222

mm 20340,000قالب لوله خم کن سایزmm 1107,266,8005614014قالب دستگاه المنت50224

mm 25404,200قالب لوله خم کن سایزmm 1259,351,3005714016قالب دستگاه المنت50226

mm 32445,300قالب لوله خم کن سایز4,644,0005814018جعبه خالی ابزار لوله تک الیه الکی52023

199,000دسته ابزار تنظیم203,803,4005914020 *25 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70302

14,392,400دستگاه منگنه زن بست خاردار4,194,7006016010 32 *40 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70304

16,182,300رول بازکن لوله405,291,4006117010 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70306

2,065,300جعبه خالی فك و قالب635,759,6006218010 * 50 (فویلدار)رنده لوله هاى پنج الیه70308

ابزار نیوفلکس 306,70063 (فویلدار)تیغه رنده لوله هاى پنج الیه70309

47,110,800دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه6480010ابزار نیوپایپ 

1,104,300تیغ برش دستگاه نیوفلکس 4,644,0006580011جعبه خالی ابزار پرس هیدرولیك الکی12020

17,863,700(جعبه استاپر)جعبه ابزار کامل تست پوشفیت 4,644,0006680110جعبه خالی ابزار فك های پرس الکی12021

5,554,400(استاپر)ابزار تست 4,644,0006780112جعبه خالی ابزار لوله خم کن الکی12022

751,800الستیك یدک ابزار تست4,644,0006880114جعبه خالی ابزار لوله های پنج الیه الکی12023

16455,50069فنر خم خارج لوله سایز 12650

20551,70070فنر خم خارج لوله سایز 12652

25705,60071فنر خم خارج لوله سایز 12654

32801,80072فنر خم خارج لوله سایز 12656

mm 323,139,90073ابزارتنظیم12716

mm 403,229,00074ابزارتنظیم12718

mm 504,860,80075ابزارتنظیم12720

mm 635,365,20076ابزارتنظیم12722

   تا اطالع ثانوی نقدی1400/06/07آذین و نیوفلکس   از تاریخ ,لیست ابزار االت نیوپایپ 


