
تاریخ : 1401/11/01

قیمت کل( ریال) قیمت واحد( ریال) تعدادتجهیزاتردیف

سري کامل الک  15 عددي شامل الک هاي مش سایزهاي   ⅜ ،½،¾، 1، ½1  اینچ و 4 ، 8 ، 10 ، 16 ، 30 1
امانت200،100،50،40280,000,000 ،  درب الک و زیر الک

سري کامل الک استیل اطلس 15 عددي با کیفیت عالی شامل الک هاي مش سایزهاي  ⅜ ،½،¾، 1، ½1 اینچ و 2
200،100،50،40،30،16،10،8،41110,000,000110,000,000  ، درب الک و زیر الک

012,000,0000الک 200 شستشو اطلس با کیفیت عالی( الک پایه بلند) 3

09,000,0000الک 200 شستشو متفرقه( الک پایه بلند) 4

156,000,00056,000,000دستگاه شیکر الک برقی تک زمانه، با تایمر اتوماتیک و حرکت غربالی، قابلیت نصب الکهاي 8 و 12 اینچ5

320,000,00060,000,000دستگاه کاساگرانده دستی درجه یک با کاسه برنجی6

35,000,00015,000,000 شیارکش عصایی،شیارکش تخت و مکعب کالیبره( هر3 از جنس برنج) 7

215,000,00030,000,000ترازو دیجیتال 30 کیلوگرم با دقت 1 گرم8

29,000,00018,000,000ترازو دیجیتال3 کیلوگرم با دقت 0.1 گرم9

29,000,00018,000,000ترازو دیجیتال یک کیلو گرم با دقت 0.01 گرم10

آون 35 لیتر شیماز قابلیت ایجاد حرارت قابل کنترل از 50 الی 250 با دقت باال مجهز به ترموستات و ترمومتر 11
275,000,000150,000,000دیجیتال تایمر 120 دقیقه اي، داراي دریچه تخلیه بخار

آون 55 لیتر شیماز قابلیت ایجاد حرارت قابل کنترل از 50 الی 250 با دقت باال مجهز به ترموستات و ترمومتر 12
198,000,00098,000,000دیجیتال تایمر 120 دقیقه اي، داراي دریچه تخلیه بخار

060,000,0000آون 55 لیتري دیجیتال با دریچه خروج بخار13

دستگاه تک محوري خاك دستی : داراي رینگ نیرو ( از جنس فنر)  به ظرفیت 500kg  و دو ساعت اندیکاتور 14
0.01mm 10 و دقتmm جهت اندازه گیري تغییرات عمودي و مقدار نیرو با کورس

162,000,00062,000,000

0120,000,0000دستگاه تک محوري خاك برقی15

0210,000,0000دستگاه تک محوري خاك دیجیتال16

08,000,0000نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر 50 میلیمتر17

04,000,0000نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر 50 میلیمتر18

08,000,0000نمونه گیر دست خورده دو تکه آلومینیومی به قطر 38 میلیمتر19

04,000,0000نمونه گیر دست نخورده برنجی به قطر 38 میلیمتر20

21
دستگاه برش مستقیم 10×10دیجیتال تنظیم سرعت بارگذاري از 0.01mm تا 50mm در دقیقه، داراي لودسل به 

ظرفیت 500 کیلوگرم ، داراي سروو موتور( servo) ، میکروسوئیچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس برنجی 
دستگاه 100*100 میلیمتر و داراي صفحات متخلخل(  داراي 2 ساعت به کورس  10mm و دقت یکصدم) 

2350,000,000700,000,000

22 ( 2x8kg+2x5kg+2x3kg+3x1kg ) 022,000,0000وزنه برش شامل 35 کیلوگرم وزنه

060,000,0000باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد 60*60 میلیمتر23

068,000,0000باکس برنجی دستگاه برش به ابعاد 10*10 میلیمتر24

پیش فاکتور

فروشنده

نشانی : تهران- خیابان پیروزي- بلوار ابوذر شمالی - کوچه ششم شرقی- پالك 9               تلفن : 021-33076061-3316322

گروه صنعتی پی خاك سنگ
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خریدار
جناب آقاي / سرکار خانم /شرکت :

نشانی :



02,000,0000کاتر برش 6*256

02,000,0000کوبه بر 6*266

03,000,0000کاتر برش 10*2710

03,000,0000کوبه برش 10*2810

02,000,0000سنگ تخلخل 10*2910

30
دستگاه برش مستقیم 30×30 دیجیتال  تنظیم سرعت بارگذاري از 0.01mm تا 50mm در دقیقه، داراي لودسل 

به ظرفیت 3000 کیلوگرم ، داراي سروو موتور( servo) ، میکروسوئیچ جهت محدود کردن حرکت افقی، باکس 
رنگ کوره اي به ابعاد 30*30 میلیمتر، با ساعت 30 میلیمتر و دقت یکصدم، بدون وزنه

1640,000,000640,000,000

دستگاه تحکیم با ورق 3mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل آهنی از جنس آهن CNC و آب کاري شده با 31
1243,000,000516,000,000محفظه پلکسی گالس شفاف

دستگاه تحکیم با ورق 3mm با ساعت اندیکاتور یک صدم با سل نمونه از جنس برنج CNC  شده با محفظه 32
049,000,0000پلکسی گالس شفاف

دستگاه تحکیم آلومینیومی ریخته گري شده با ساعت اندیکاتور یک صدم، سل نمونه از جنس برنج CNC شده 33
058,000,0000با محفظه پلکسی گالس شفاف

032,000,0000ساعت اندیکاتور یک هزارم  با کورس 12.7 میلیمتر (  دیجیتال ) 34

عدم موجودي035,000,000ساعت اندیکاتور دو هزارم  با کورس 12.7 میلیمتر (  آنالوگ ) 35

36 ( 5x5kg+3x2kg+1x1kg ) 022,000,0000وزنه تحکیم شامل 32 کیلوگرم وزنه

22,500,0005,000,000پیکنومتر براي تعیین چگالی دانه ها37

118,000,00018,000,000میکسر هیدرومتري کارگاهی38

042,000,0000میکسر هیدرومتري وارداتی تمام استیل دو سرعته با سرعت 10000 و 14000 دور در دقیقه39

63,000,00018,000,000مزور شیشه اي 1000 سی سی لبه دار40

03,400,0000مزور شیشه اي 1000 سی سی بدون لبه41

0600,0000درپوش مزور42

43152h 110,500,00010,500,000چگالی سنج

029,000,0000چگالی سنج 152h آلمانی44

12,800,0002,800,000پودر هگزا متافسفات سدیم ( یک کیلوگرم) 45

09,000,0000کولیس 15 سانتی متر آنالوگ46

012,000,0000کولیس 20 سانتی متر آنالوگ47

015,000,0000کولیس 30 سانتی متر آنالوگ48

33,000,0009,000,000لوازم انجام آزمایش حد خمیري خاك( اسپاچول، صفحه شیشه اي،4 قوطی رطوبت و بوته چینی) 49

5185mm 50300,00015,000,000ظروف تعیین درصد رطوبت خاك به قطر

دستگاه CBR دستی داراي رینگ نیرو (  از جنس فنر)  3000 کیلوگرم با دو ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیري 52
175,000,00075,000,000تغییرات عمودي و مقدار نیرو

لوازم کامل CBR شامل: قالب CBR، صفحه مشبک، صفحه پرکن، وزنه 7.5 کیلو،نیمه وزنه، لبه برش، سه پایه 53
042,000,0000تورم و ساعت یک صدم

115,000,00015,000,000قالب تراکم 6 اینچ54

110,000,00010,000,000چکش تراکم 10 پوندي55
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012,000,0000قالب تراکم 4 اینچ56

09,000,0000چکش تراکم 5 .5 پوندي57

121,000,00021,000,000وسایل کامل سندباتل 6 اینچ58

013,000,0000وسایل کامل سندباتل 4 اینچ59

5300,0001,500,000ماسه استاندارد (  5 کیلوگرم) 60

135,000,00035,000,000لوازم کامل آزمایش نفوذپذیري با بار ثابت آزمایشگاهی(  مخزن آب،سل نفوذپذیري،فنر و صفحات متخلخل) 61

135,000,00035,000,000لوازم کامل آزمایش نفوذپذیري با بار افتان آزمایشگاهی(  مخزن آب، سل نفوذپذیري آلومینیومی) 62

دستگاه سه محوري کامل با ملحقاتUU، CD، CU آنالوگ با گیج نیرو 500، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و 63
1340,000,000340,000,000دو مخزن آب

دستگاه سه محوري کامل با ملحقاتUU، CD، CU دیجیتال با گیج نیرو 500، کمپرسور یخچالی با سل نمونه و 64
0480,000,0000دو مخزن آب

015,000,0000لوازم سه محوري شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر 6538

017,000,0000لوازم سه محوري شامل غشاکش، غشاء، نمونه گیر و نمونه درست کن به قطر 6650

67CD و CU به UU 060,000,0000تبدیل سه محوري

156,000,00056,000,000دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی خاك68

6910kg دستی با وزنه SPT 418,000,00072,000,000چکش

وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاري 30 تن با جک و پمپ یک تکه، با 3 صفحه بارگذاري به قطر 200 و 300و 70
450 میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، 3 عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج

1150,000,000150,000,000

وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاري 30 تن با جک و پمپ جدا ( کارگاهی) ، با 3 صفحه بارگذاري به قطر 200 و 71
300و 450 میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، 3 عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج

0240,000,0000

وسایل کامل آزمایش صفحه بارگذاري 30 تن با جک و پمپ جدا ( چینی) ، با 3 صفحه بارگذاري به قطر 200 و 72
300و 450 میلیمتر، سه عدد ساعت اندیکاتور، 3 عدد پایه مگنت و پایه نگهدارنده گیج

0380,000,0000

117.3,361,800,000

                  مهرو امضاء فروشنده:

●

◄

◄                       در صورت خرید بیش از 

◄

◄

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

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

قیمت هاي این پیش فاکتور تا 10 روز  قابل اعتبار می باشد.
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مهر و امضاء خریدار:

 در صورت خرید بیش از 100 میلیون تومان تجهیزات خاك، پک نرم افزار خاك که بسیار کاربردي می باشد به خریدار ارائه می گردد.

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

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

جمع کل


