
تاریخ : 1401/11/01

قیمت کل( ریال) قیمت واحد( ریال) تعدادتجهیزاتردیف

جک بتن شکن  200 تن دیجیتال با قابلیت اتصال به کامپیوتر- داراي پمپ هیدرولیک - پیستون سنگ خورده از 1
1400,000,000400,000,000جنس CK45- پرشر  600bar و الکتروموتور 1hp ( تنظیم سرعت به صورت دستی) 

0470,000,0000جک بتن شکن 200 تن دیجیتال ( شرکت آزمون) 2

201,700,00034,000,000قالب مکعبی نمونه برداري بتن پالستیکی 15*15*15 سانتیمتر(  یک تکه به وزن 950گرم) 3

04,200,0000قالب مکعبی نمونه برداري بتن پالستیکی 15*15*15 سانتیمتر(  یک تکه طرح ترك به وزن 2250 گرم) 4

5 (1250g دو تکه به وزن  )03,000,0000قالب مکعبی نمونه برداري بتن پالستیکی 15*15*15 سانتیمتر

53,000,00015,000,000قالبهاي استوانه اي پالستیکی 30*15 سانتیمتر ( دو تکه) 6

12,500,0002,500,000کوبه بتن ( رامر) 7

115,000,00015,000,000سري کامل اسالمپ بتن، سینی و قیف فلزي، میله و پرچم و خط کش(  از جنس آلومینیوم و استاندارد) 8

133,000,00033,000,000حوضچه نگهداري نمونه هاي بتنی(  500 لیتري) 9

1085mm 5300,0001,500,000ظروف تعیین درصد رطوبت خاك به قطر

سري کامل الک استیل اطلس 15 عددي با کیفیت عالی شامل الک هاي مش سایزهاي  ⅜ ،½،¾، 1، ½1 اینچ و 11
200،100،50،40،30،16،10،8،41110,000,000110,000,000  ، درب الک و زیر الک

173,000,00073,000,000گرمخانه با حجم 110 لیتردیجیتال با دریچه خروج بخار12

گرمخانه با حجم 110 لیتردیجیتال هوشمند داراي ترمومتر، ترموسات و تایمر دیجیتال با فن جهت سیرکوله کردن 13
0128,000,0000هوا و دریچه خروج بخار ( شیماز) 

گرمخانه با حجم 220 لیتردیجیتال هوشمند داراي ترمومتر، ترموسات و تایمر دیجیتال با فن جهت سیرکوله 14
0162,000,0000کردن هوا و دریچه خروج بخار ( شیماز) 

18,000,0008,000,000وسایل چگالی و جذب آب سنگدانه ( ظرف 7 لیتري) 15

18,000,0008,000,000وسایل تعیین و تطویل و تورق سنگدانه16
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پیش فاکتور

فروشنده
نشانی : تهران- خیابان پیروزي- بلوار ابوذر شمالی - کوچه ششم شرقی- پالك 9                           تلفن: 33076061 -  021-33163222

گروه صنعتی پی خاك سنگ

خریدار
جناب آقاي/ سرکار خانم /شرکت:

نشانی :



115,000,00015,000,000ترازو دیجیتال 30 کیلوگرم با دقت 1 گرم17

19,000,0009,000,000ترازو دیجیتال 3 کیلوگرم با دقت 0.1 گرم18

19,000,0009,000,000ترازو دیجیتال یک کیلو گرم با دقت 0.01 گرم19

11,800,0001,800,000ترمومتر دیجیتالی بتن چینی درجه یک20

09,000,0000کولیس 15 سانتی متر آنالوگ21

012,000,0000کولیس 20 سانتی متر آنالوگ22

015,000,0000کولیس 30 سانتی متر آنالوگ23

113,000,00013,000,000محفظه فشاري جک مالت شکن24

015,000,0000محفظه خمشی جک مالت شکن25

مخلوط کن مالت 2.5 لیتري با محفظه استنلس استیل- PLC با کنترلر- قابلیت انتخاب سه دور کند، متوسط، 26
115,000,00015,000,000تند

056,000,0000مخلوط کن مالت صنعتی با ظرف 5 لیتري از جنس استیل27

44.762,800,000

     مهرو امضاء فروشنده:
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جمع کل

قیمت هاي این پیش فاکتور تا 10 روز  قابل اعتبار می باشد.

  تجهیزات فوق داراي 12 ماه گارانتی و 60 ماه خدمات پس از فروش می باشد.

  نحوه نصب و راه اندازي به صورت عکس و نقشه  به خریدار ارائه می گردد.

  هزینه نصب و راه اندازي در صورت اعزام کارشناس بر عهده خریدار می باشد.

مهر و امضاء خریدار:

مبلغ به صورت 50 درصد پیش پرداخت و ما بقی به صورت چک 2 ماهه دریافت می شود.


