بنام خدا

(شرکت توسعه صنعت و کشاورزی طالی سپید شرق)
لیست قیمت محصوالت ((  )) DIACOشهریور ماه 1397

سوپاش ّای اتَهایسر باغی
شرح
1

سوپاش  200لیتری سَار شًَذُ تَربیي دار باغی تک هخسى -في  65ساًت ً 10 -ازلِ دٍبل سراهیکی – پولی

قیوت (ریال)
185 /000 /000

تسمه  -پوپ ٍ فشار شکي ایتالیا ( 50لیتر –  40بار )  +گارداى  +پرکي ٍ هتعلقات

2

سوپاش  400لیتری سَار شًَذُ تَربیي دار باغی سِ هخسًِ  -في  65ساًت ً 10 -ازلِ دٍبل سراهیکی – پَلی

196 /000 /000

تسوِ  -پوپ ٍ فشار شکي ایتالیا ( 50لیتر –  40بار )  +گارداى  +پرکي ٍ هتعلقات

3

سوپاش  600لیتری سَار شًَذُ تَربیي دار باغی سِ هخسًِ  -في  75ساًت ً 12 -ازلِ دٍبل سراهیکی – پَلی

210 /000 /000

تسوِ  -پوپ ٍ فشار شکي ایتالیا ( 70لیتر –  40بار )  +گارداى  +پرکي ٍ هتعلقات

4

سوپاش  600لیتری سَار شًَذُ تَربیي دار باغی سِ هخسًِ  -في  85ساًت کالچ دارً 14 -ازلِ دٍبل سراهیکی

283 /000 /000

– گیربکس دٍ سرعتِ کور ایتالیا  -پوپ ٍ فشار شکي ایتالیا ( 70لیتر –  40بار )  +گارداى  +پرکي ٍ هتعلقات

5

سوپاش  800لیتری سَار شًَذُ تَربیي دار باغی سِ هخسًِ  -في  85ساًت ً 14 -ازلِ دٍبل سراهیکی –

298 /000 /000

گیربکس دٍ سرعتِ کور ایتالیا  -پوپ ٍ فشار شکي ایتالیا ( 90لیتر –  40بار )  +گارداى  +پرکي ٍ هتعلقات

6

ًازل دٍبل سراهیکی -
سوپاش  1000لیتری کششی تَربیي باغی سِ هخسًِ  -في  85ساًت کالچ دار ُ 14 -

48 9 /000 /000

گیربکس دٍ سرعتِ کور ایتالیا  -پوپ  90لیتر ایتالیا  +فشار شکي عقربِ ای ایتالیا +گارداى ٍایذ اًگل ترکیِ +
ریٌگ ٍالستیک پْي خارجی  +اکسل کشَیی قابل تٌظین

7

ًازل دٍبل
یًلس استیل  -في  85ساًت کالچ دار ُ 14 -
سوپاش  1000لیتری کششی تَربیي باغی هخسى است

551 /000 /000

سراهیکی  -گیربکس دٍ سرعتِ کور ایتالیا  -پوپ  90لیتر ایتالیا  +فشار شکي عقربِ ای ایتالیا +گارداى ٍایذ
اًگل ترکیِ  +ریٌگ ٍالستیک پْي خارجی  +اکسل کشَیی قابل تٌظین در  5حالت ٍ هالبٌذ کشَیی قابل تٌظین

8

ًازل دٍبل سراهیکی -
سوپاش  1500لیتری کششی تَربیي باغی سِ هخسًِ  -في  85ساًت کالچ دار ُ 14 -

493 /000 /000

گیربکس دٍ سرعتِ کور ایتالیا  -پوپ  120لیتر ایتالیا  +فشار شکي عقربِ ای ایتالیا +گارداى ٍایذ اًگل ترکیِ +
ریٌگ ٍالستیک پْي خارجی  +اکسل کشَیی قابل تٌظین در  5حالت ٍ هالبٌذ کشَیی قابل تٌظین

9

ًازل دٍبل سراهیکی -
سوپاش  2000لیتری کششی تَربیي باغی سِ هخسًِ  -في  95ساًت کالچ دار ُ 16 -

540 /000 /000

گیربکس دٍ سرعتِ کور ایتالیا – پنپ  145لیتر ایتالیا  +فشار شکي عقربِ ای ایتالیا +گارداى ٍایذ اًگل ترکیِ +
ریٌگ ٍالستیک پْي خارجی  +اکسل کشَیی قابل تٌظین در  5حالت ٍ هالبٌذ کشَیی قابل تٌظین

10

سوپاش  2000لیتری کششی تَربیي باغی استٌلس استیل  -في  95ساًت کالچ دار ً 16 -ازل دٍبل سراهیکی -

620 /000 /000

گیربکس دٍ سرعتِ کور ایتالیا – پنپ  145لیتر ایتالیا  +فشار شکي عقربِ ای ایتالیا +گارداى ٍایذ اًگل ترکیِ +
ریٌگ ٍالستیک پْي خارجی  +اکسل کشَیی قابل تٌظین در  5حالت ٍ هالبٌذ کشَیی قابل تٌظین

11

ها بِ التفاٍت في پَلی تسوِ ( ردیف ّای  ) 3 ٍ 2-1با گیربکس

+ 25 /000 /000

12

ها بِ التفاٍت فشار شکي سادُ ایتالیا با فشار شکي عقربِ ای ایتالیا ردیف ّای 5 ٍ 4-3

+ 10 /000 /000

13

ها بِ التفاٍت في گالَاًیسُ با في استیل ردیف ّای 9 ٍ 8 – 6 -5 -4

+ 10 /000 /000

14

ها بِ التفاٍت في  85ساًت ً 14ازل با في  95ساًت ً 16ازل ٍ في  95ساًت ً 16ازل با في  105ساًت ً 20ازل

+ 5 /000 /000

15

ها بِ التفاٍت في  85ساًت ً 14ازل با في  85ساًت ً 14ازل هذل ریَرس Reverse

+ 25 /000 /000

16

ها بِ التفاٍت في  85ساًت ً 14ازل با في  450ساًتریفیَش کالچ دار هذل اقتاپَس عوَدی

+ 10 /000 /000

17

ها بِ التفاٍت في  85ساًت ً 14ازل با في  95ساًت ً 16ازل هذل تاٍر Tower

+ 20 /000 /000

18

ها بِ التفاٍت پوپ دیافراگوی برای ردیف ّای  7ٍ6-5با پوپ پیستَى سراهیکی

+ 25 /000 /000

19

ها بِ التفاٍت پوپ دیافراگوی برای ردیف ّای  10 ٍ 9 – 8با پوپ پیستَى سراهیکی

+ 30 /000 /000

*لطفا رٍزاًِ استعالم گردد*
واحد فروش 0915 115 21 06 - 0915 890 41 88 - )051( 33 44 3700 - 33 44 1900

