
(تومان)قیمت  مشتریمشخصات عنوانعکسردیف

1

راَبىد 

آکاردئًوی 

دستی 

-1200/مدل

X G T 

متری3

  استاودار با لیىک 

سبک ي 40*10َای

لیىک )قابل حمل

 (اَىی ي الًمیىیًمی

120ارتفاع 

 (40*10)استاندارد

 هزار 2/964/000

 (اهنی)تومان

 هزار 3/900/000

(الومینیومی)تومان 

2

راَبىد 

آکاردئًوی 

دستی 

-1200/مدل

X G T 

متری4/80

  استاودار با لیىک 

سبک ي 40*10َای

لیىک )قابل حمل

 (اَىی ي الًمیىیًمی

120ارتفاع

 (40*10)استاندارد

 هزار 4/745/000

 (اهنی)تومان

 هزار 6/240/000

(الومینیومی)تومان 

3

راَبىد 

آکاردئًوی 

دستی 

-1200/مدل

X G T 

متری6

  استاودار با لیىک 

سبک ي 40*10َای

لیىک )قابل حمل

 (اَىی ي الًمیىیًمی

120ارتفاع

 (40*10)استاندارد

 هزار 5/928/000

 (اهنی)تومان

 هزار 7/631/000

(الومینیومی)تومان 

4

راَبىد 

آکاردئًوی 

دستی 

-1000/مدل

X G T 

متری7/8

  استاودار با لیىک 

سبک ي 40*10َای

لیىک )قابل حمل

 (اَىی ي الًمیىیًمی

100ارتفاع

 (40*10)استاندارد

 هزار 6/370/000

 (اهنی)تومان

 هزار 8/411/000

(الومینیومی)تومان 

ترافیک پارک فروشگاه



5

راَبىد 

آکاردئًوی 

دستی 

-1000/مدل

X G T 

متری6

  استاودار با لیىک 

سبک ي 40*10َای

لیىک )قابل حمل

 (اَىی ي الًمیىیًمی

100ارتفاع

 (40*10)استاندارد

 هزار 4/914/000

 (اهنی)تومان

 هزار 6/370/000

(الومینیومی)تومان 

6

راَبىد 

آکاردئًوی 

دستی 

-1000/مدل

X G T 

متری3/60

ویم استاودارد با 

لیىک َای    

    استاودار 10*25

با لیىک 

سبک ي 40*10َای

لیىک )قابل حمل

(اَىی ي الًمیىیًمی

  (25*10)نیم استاندارد

هزار تومان 1/963/000

 (40*10)استاندارد

 هزار 2/951/000

 (اهنی)تومان

 هزار 3/900/000

(الومینیومی)تومان 

7

راَبىد 

آکاردئًوی 

دستی  یک 

طرف ثابت 

X G D

 سانتی 120ارتفاع 

 7متر قابل تولید تا 

متر طول    ارتفاع 

 سانتی متر150

 متر 6قابل تولید تا 

 180طول    ارتفاع 

سانتی متر

 متر 5قابل تولید تا 

طول

 :120ارتفاع

 هزار 3/068/000

: 150 ارتفاعتومان

هزار تومان 3/384/000

 :180ارتفاع  

 هزار تومان3/816/000

8

راَبىد 

آکاردئًوی 

مدل ویم سىگیه 

SHG دارای 

یک طرف ثابت 

ي از يسط بٍ دي 

طرف

 

 120ارتفاع 

ساوتی متر قابل 

 متر10تًلید تا 

دارای چرخ طًل 

 30 ساوت 30گام 

ساوت

هزار تومان 4/329/000



9

راَبىد 

آکاردئًوی 

مدل  سىگیه 

H G D

دارای یک طرف 

ثابت ي از يسط بٍ 

دي طرف طًل گام 

 ساوت40 ساوت 40

: 120ارتفاع

 هزار 4/810/000

 :150ارتفاعتومان 

 هزار 5/200/000

: 180 ارتفاع تومان 

 هزار تومان5/590/000

10

راَبىد 

بازيی 

AVBمدل

B R 370

 يات 370دارای مًتًر 

صىعتی مًتًژن یا 

الکتريژن گیرباکس  

صىعتی شاکریه اصفُان 

دارای دي مدار  دارای 

 plcایىًرتر ي مدار

 سىگیه 40در30باکس 

روگ پًدری 

الکترياستاتیک دارای 

 ماٌ گاراوتی برای 30

َمکار

:   متر6بوم تا

26/505/000 

هزار تومان

11

راَبىد 

بازيی 

AVBمدل

B R 750

 يات 750دارای مًتًر 

صىعتی مًتًژن یا 

الکتريژن گیرباکس  

صىعتی شاکریه اصفُان 

دارای دي مدار  دارای 

 plcایىًرتر ي مدار

 سىگیه 45در45باکس 

روگ پًدری 

الکترياستاتیک دارای 

 ماٌ گاراوتی برای 30

َمکار

 : متری6با بوم 

   هزار 33/605/000

 9 بوم با (بدون فنس)تومان

 36/400/000: متری

 (بدون فنس)هزار تومان

: ردیفه2فنس

 هزار تومان  1/742/000

: ردیفه3فنس

 هزار تومان   2/015/000

 مکانیزم بوم 

 تومان5/460/000:تاشو



 4/810/000: 120ارتفاع

:  کشنده+هزار تومان 

33/540/000 

 4/200/000 :150ارتفاع

هزار تومان 

  34/580/000:کشنده+

: 180ارتفاع 

 هزار تومان 5/590/000

35/880/000:کشنده +

/  150/ 120ارتفاع 

180ساوتی متری

راَبىد 

آکاردئًوی 

برقی 

EGD 3مدل

12


