
قابل پرداختنام كاالرديف 

ريال 1٣9،000،000انژكتورشور ايراني PM-9X پردازش موتور با التراسونيك بيروني120

ريال 119،000،000انژكتورشور ايراني PM-6X پردازش موتور با التراسونيك بيروني220

ريال 109،000،000انژكتورشور ايراني PM-8900 پردازش موتور با التراسونيك420

ريال 92،000،000انژكتورشور ايراني PM-8900 پردازش موتور بدون التراسونيك520

656x , 9x ريال 10،000،000قابليت اسليسكوب دوكانال براي
ريال 1٣،000،000كابينت تك كشو مخصوص انژكتور شور75

ريال 119،000،000انژكتورشور 6C(به همراه كابينت)815

ريال 109،000،000 انژكتورشور 6L(به همراه كابينت) 915

ريال 29،500،000ساكشن روغن ايراني بدون قيف 1010

ريال 54،500،000ساكشن روغن HPMM به همراه قيف1110

ريال 2٣5،000،000نيتروژن ايراني دو خروجي اتوماتيك PM-7000 پردازش موتور.ريموت كنترل1220
ريال 215،000،000نيتروژن ايراني تك خروجي اتوماتيك PM-7000 پردازش موتور1٣20

ريال ٣90،000،000نيتروژن ايراني N09 كاميوني1420

ريال 125،000،000دستگاه صافكاري T-hot box چين1510

1610FY 8L ريال 255،000،000نقطه جوش

1710FY 9900 ريال 695،000،000جوش دوطرفه

1810CO2 FY 4220 ريال ٣95،000،000جوش

ريال 595،000،000ميزان فرمان 2 سنسور 4 هد بيسيم 1910

ريال 895،000،000ميزان فرمان 4 سنسور 8 هد بيسيم 2010

ريال 95،000،000كابين مخصوص ميزان فرمان به همراه كامپيوتر210

ريال 995،000،000ميزان فرمان سه بعدي 4 دوربين  2210

ريال 915،000،000ميزان فرمان سه بعدي 2 دوربين  2٣10

2410FY ٣W ريال 175،000،000خشك كن سه پنل

2510FY 2W ريال 165،000،000خشك كن  دوپنل

ريال 0شارژكولر PM2000 اتوماتيك مخصوص سواري2610

ريال 540،000،000شارژكولر PM٣000 تمام اتوماتيك با صفحه نمايش رنگي فارسي2710

صفحه نمايش رنگي فارسي بهمراه شستشو2810 ريال 610،000،000شارژكولرPM4000 تمام اتوماتيك,

ريال 640،000،000شارژكولر PM5000 فول اتوماتيك مخصوص اتوبوس2910

صفحه نمايش بزرگ به همراه پرينتر٣010 ريال 710،000،000شارژكولر 540 تمام اتوماتيك,

ريال 740،000،000شارژكولرAC600 اتوماتيك به همراه تست نشتي UV و پرينتر٣110
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٣210PM24 سايز ''24 مدل PMOTOR ريال 255،000،000الستيك درآر ٣ پدال

٣٣10PM24TB مدل W24'' سايز PMOTOR ريال 275،000،000الستيك درآر 4پدال تيوپ لس

ريال 265،000،000الستيك درار ٣ پدال PULI-1260 سايز "٣41022

ريال 279،000،000الستيك درآر ٣پدال PULI-1201 سايز "24 ٣510

ريال 295،000،000الستيك درار ٣ پدال PULI-120٣ سايز "٣61026

ريال ٣15،000،000الستيك درار 4 پدال PULI-1201 IT تيوپ لس سايز "٣71024

ريال ٣٣5،000،000الستيك درار 4 پدال PULI-1221 كمر شكن سايز "٣81024

ريال ٣65،000،000الستيك درآر 5 پدال PULI-1221 IT سايز "٣91024

405PM2600 سايز "26 مدل PMOTOR ريال 0الستيك درآر كاميوني

ريال 990،000،000الستيك درآر كاميوني چين سايز "41526

ريال 2،290،000،000الستيك درآر سنگين سايز "56 ترك425

4٣10Win ce به همراه ريال 590،000،000باالنس مانيتوري V555(Fasep) ايتاليا 

4410(PM٣08 , PM408)PMOTOR ريال 210،000،000باالنس ديجيتالي

4510PL-1150و PL-1100 ريال 210،000،000باالنس ديجيتالي پولي

4610 PULI 1828 ريال 0باالتس طرح مانيتوري

4710PM448 مدل  PMOTOR ريال 450،000،000باالنس كاميوني

4810PULI 1850 ريال 450،000،000باالنس كاميوني

ريال ٣60،000،000باالنس درجا E4٣5(Fasep) موتور 4 اسب ايتاليا4910

ريال 280،000،000  قطعه شور (موتور شور)  گازي5010

ريال 240،000،000قطعه شور (موتور شور)  برقي5110

ريال 9،800،000جامپر استارت به همراه پمپ باد520

ريال 460،000،000ديسك تراش تركيه5٣10

ريال 44،500،000تست نور باالنس ماتيك به همراه آيينه5410

ريال ٣9،500،000تست نور باالنس ماتيك5510
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5610SCT 6140S ريال 480،000،000جك دوستون

5710H-SCT 6140S ريال 5٣0،000،000جك دوستون با پايه

ريال 0جك دوستون با پايه H-SCT 6140B برقي5810

595 SCT ريال 1،790،000،000جك قيچي دوبل

605SCT 7٣٣0-S in ground  ريال 715،000،000جك قيچي ساده

615SCT 71٣0 on ground  ريال 795،000،000جك قيچي ساده

6210SCT ريال 149،000،000جك تودلي

6٣0SCT-4140 ريال 0جك چهارستون 4 تن با صفحه لرزان

6510GD٣22LCD   ريال 149،000،000ساكشن گيربكس اتوماتيك برقي

6610GA٣22 ريال 99،000،000ساكشن گيربكس  بادي

ريال 85،000،000ساكشن روغن برقي سواري ايران6710

ريال 42،000،000جك سوسماري ٣,5 تن ايراني طرح مگا6815


