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کارگاه تیر بتنیلیست اموال   

 

 نام کاال
 

 شماره

عدد + شاسی و محور چرخشی + مال بند( 4عدد + الستیک  4 رینگعدد محور +  2تریلی دو محور شامل ) عدد  1  
 

1 

066/11عدد قالب  1  2 

466/12عدد قالب  4  1 

عدد قالب فنداسیون ترانس 1  4 

066/12عدد قالب  1  5 

466/12عدد زیره  5  0 

066/12عدد زیره  5  7 

)دستی و رومیزی( عدد قیچی آهن بر 2  8 

دستگاه 1دیگ بخار با کلیه متعلقات به صورت کامل       9 

لیتریهزار  16عدد تانکر آب  1  16 

دستگاه 1لیتری  1666آب پالستیکی تانکر   11 

سرعته بالکان کار با متعلقات 2 کاره 4 جرثقیلعدد جرثقیل هوایی  2  21  

STON 1 عدد جرثقیل زنجیری  11 

تنی یونیک 1عدد جرثقیل  1  14 

آب عدد دینام 2  15 

اینچ ا عدد دینام یک پنجم  01  

متری 1  هوایی عدد پاکت بتون 1  71  

هزار لیتری 1عدد تانکر گازوییل  1  81  

عدد 1 فاز سه برقی  آرین پارس 056 بتونیر  19 

گعدد پیمانه نیم بچین 1  26 

و متعلقات( شیگلتنی و  16صنعتی، زنجیر  ناودانیقیچی باربرداری )شامل آهن آالت و   21 

روی قالب ها چرخ تراکتوری( جهت حمل بتن بر 4پاکت بتن چرخدار )عدد  1  22  

 شاسیو متعلقات آن بر روی  صفحه  -کامل به صورت موجود( اتاقان شاسی شامل )دینام و گیربکس، وینچ، ی تیرکن میلگردها

و دسته فرمانروبرویی   

12  

 24 عدد 29لوله دیگ بخار  

دستگاه 1موتوری هوندا             ویبره  52  

دستگاه تراکتوررومانی 1  02  

)ایستگاه  متعلقات کلیه با الیه 5 نوار و گیربکس و دینام باال، و زیر رولیکهای جلو، و عقب های توپی کامل، شاسی شامل سفارش نقاله نوار

 بتن(

27 
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دستگاه 1(         باسکول و کشی شاهنگ مکانیکی، تخلیه دریچه) متعلقات کلیه با دار باسکول مصالح قیف  82  

دستگاه 1   اینچی 2 ویبره شیلنگ  29 

تونی 5عدد جک  1  16 

(   متعلقات و نمایشگر و آبرسانی سیستم و ایستگاه برقی کنترل ملزومات کلیه و نقاله نوار و بتونیر  آمپر 46کنتاکتورهای شامل) برق تابلو

دستگاه 1  

11 

رشته 1 تن 4 کج قالب زنجیر  12 

عدد 166  مهره و پیچ جای به قفلی آچار  11 

برنجی تیرها روی بر تاریخ و آرم  14 

عدد 29 تعداد بخار های لوله جهت( ماده و نر) رابط  15 

 

 

  لیست فوق کلیه لوازم کارگاه تیربتنیH  قیمت پیشنهادی شما به فروش می رسد. ومی باشد که به صورت یکجا 

 

611-52116971-5شماره تماس:   

tajgostar.kiyan@gmail.com :ایمیل    


