
تعدادقیمت

B 1 1212شـیر انشعاب x 1227,500500تعدادقیمت

B 2 1614 به 14شـیر انشعاب x 1627,500500تعدادقیمتK11شیر خودکار پلیمری inch290,00042

B 3 1616شـیر انشعاب x 1627,500500D 1 دریپر  روی خطp.c ( خودشوینده) 8-4 L/H13,5004000K21/2 1شیر خودکار پلیمری inch500,00020

B 4 2020شـیر انشعاب x 2031,500500D 2 16سه راه دریپردار p.c ( خودشوینده)8-4 L/H15,0001200K32شیر خودکار پلیمری inch670,00010

B 5 1212 به 16شـیر انشعاب x 1627,500500D 38-4میکرو فالپر L/H9,2001000K4 13/4“کلید شیر خودکار inch135,000200

B 6 2020 به 16شـیر انشعاب x 1631,500500D 4 8-4(قالبدار  )دریپر روی خط قابل تنظیف L/H8,3001800K5 1/2 11 1/2“کلید شیر خودکار inch550,00050

B 7 2012 به 12شـیر انشعاب x 2031,500500D 5 8-4دریپر بین خط پرسی L/H10,0001500K6 22“کلید شیر خودکار inch600,00040

B 8 14 به تیپ14شـیر انشعاب x Tape 29,500500D 6 8-4دریپر بین خط باز شونده L/H11,0001000

B 9 16(پیچی  ) به تیپ 16شـیر انشعاب x Tape 29,500500D 7 4,10010000- نازله 8دریپر زیتونی بهاره

B 10 20(پیچی  ) به تیپ 20شـیر انشعاب x Tape33,000500D 8 4,8504000-(کوزه ای  ) نازله 2دریپر روی خط

B 11 12(پیچی  ) به تیپ 12شـیر انشعاب x Tape29,500500D 9 4,8004000- نازله6دریپر روی خط

B 12 12شـیر انشعاب بست ابتدایی بهBranch x 1227,500500D 108-4دریپر روی خط تفنگی L/H4,40010000تعدادقیمت

B 13 16شـیر انشعاب بست ابتدایی بهBranch x 1627,500500D 11 167,4002000سه راه دریپر دار سر کوچکW116انشعاب x 1/27,0003000

B 14 20شـیر انشعاب بست ابتدایی بهBranch x 2031,500500D 12 167,4001500سه راه دریـپـر دار سر بزرگW216زانو x 1/25,5002500

B 15 (پیچی  )شـیر انشعاب بست ابتدایی به تیپBranch x Tape29,500500D 13166,9002500زانو دریپردار تنظیفیW316انشعاب دو راهی x 1/213,0001000

B 16 1/212 به 12شـیر انشعاب x 1/227,500500W416انشعاب دو راهی x 3/414,0001000

B 17 1/216 به 16شـیر انشعاب x 1/227,500500W516انشعاب دو راهی x 3214,000900

B 18 1/220 به 20شـیر انشعاب x 1/231,500500تعدادقیمتW616انشعاب سه راهی x 1/214,000900

B 19 1/2(پیچی  ) به تیپ 1/2شـیر انشعاب x Tape29,500500i 1 8-4(کلیپس  ) 16بست روی لوله L/H12,0008000W716انشعاب سه راهی x 3/414,000900

B 20 12شـیر انشعاب لی فلت بهLee Flat x 1237,500500i 2 8-4(کلیپس  ) 12بست روی لوله L/H10,0001200W816انشعاب سه راهی x 3215,000700

B 21 16شـیر انشعاب لی فلت بهLee Flat x 1637,500500W916انشعاب چهار راهی x 3219,000500

B 22 20شـیر انشعاب لی فلت بهLee Flat x 2040,000500W102بست ابتدایی به دو راهی ways x 1613,0001000

B 23 (پیچی  )شـیر انشعاب لی فلت به تیپLee Flat x Tape39,000500W113بست ابتدایی به سه راهی ways x 1613,0001000
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تعدادقیمتتعدادقیمتتعدادقیمت

Y12مینی فیلتر دیسکی inch3,300,0008F190190,00060فلنج پلی اتیلن جوشیZ 11/2 مغزی پلیمری inch14,0002000

F2110260,00040فلنج پلی اتیلن جوشیZ23/4مغزی پلیمری inch17,000500

F3125275,00030فلنج پلی اتیلن جوشیZ 31مغزی پلیمری inch26,000500

F4160520,00015فلنج پلی اتیلن جوشیZ 41/2 1مغزی پلیمری inch46,000400

F5200980,00010فلنج پلی اتیلن جوشیZ 51/4 1مغزی پلیمری inch46,000400

inch60,000200 2مغزی پلیمری90340,00030Z 6فلنج پلی اتیلن جوشی گلو بلندF6تعدادقیمت

Y21/2شیر تخلیه هوا inch205,000100F7110400,00020فلنج پلی اتیلن جوشی گلو بلندZ 71/2 2مغزی پلیمری inch160,000100

Y33/4شیر تخلیه هوا inch470,00050F8125550,00016فلنج پلی اتیلن جوشی گلو بلندZ 83مغزی پلیمری inch180,00070

Y31شیر تخلیه هوا inch470,00050Z 94مغزی پلیمری inch205,00040

Y42شیر تخلیه هوا inch950,00021

تعدادقیمت

J12واشر فلنج تخت to10 in4,50050

J22واشر فلنج سوراخ دار to10 in5,20050Z 101/2 درپوش رزوه ای inch13,0001000

inch15,500800 3/4درپوش رزوه ایZ 11تعدادقیمت

T112480,000100مته دستیZ 121درپوش رزوه ای inch23,500500

T216480,00080مته دستیZ 131/2 1درپوش رزوه ای inch43,000700

T3تعدادقیمت18480,000100مته دستیZ 141/4 1درپوش رزوه ای inch43,000700

T412450,000200مته دریلیJ12تبدیل رزوه ای x 1 1/260,000250Z 152درپوش رزوه ای inch57,000300

T516450,000200مته دریلیJ22تبدیل رزوه ای x 1 1/460,000250Z 161/2 2درپوش رزوه ای inch155,000100

T618450,000200مته دریلیZ 173درپوش رزوه ای inch170,000100

T76470,000100پانچرZ 184درپوش رزوه ای inch190,00050

T8444,000100پانچر میخی
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تعدادقیمت

G1 تعدادقیمت65,000100-(بابلر )آبفشان

G2تعدادقیمت63,000300-بابلر قارچی بزرگE116رابط x 163,3503000

G360,000500-بابلر قارچی کوچکX112تبدیل x 163,3506000E216بست ابتدایی x 123,1506000

G465,000200-بابلر تنظیمیX212رابط x 123,3504000E316بست ابتدایی x 163,3503500

X312بست ابتدایی x 123,3504000E416بست ابتدایی x 183,3502500

X412سه راه x 12 x 126,0004000E516زانو x 164,8003000

X5122,8505000عینکیE616سه راه x 16 x 166,0002000

E7 کور کن آخر خط( T )163,5005000

162,8505000(عینکی  )کور کن آخر خط E8تعدادقیمت

R1 1/2 سانتیمتر 15رایزر کات آف inch38,700600E9164,2002500بست سیمی

R2 1/2 سانتیمتر  30رایزر کات آف inch45,000300

R3 3/4 سانتیمتر  15رایزر کات آف inch50,000400

R4 3/4 سانتیمتر  30رایزر کات آف inch65,000200تعدادقیمت

S12سه راهی نر inch295,00070

S22سه راهی ماده inch295,00040

S32سه راهی یکسر نر inch295,00040

S42زانو چوپقی inch250,00070تعدادقیمت

x 207,5002000 20رابـط inch250,00070P1 2زانوS5تعدادقیمت

L1(حلزونی) لی فلت به تیپبست ابتداییLee Flat x Tape 20,0001000S62زانو نر inch250,000100P220بست ابتدایی x 187,5002000

L2(چنگکی ) لی فلت به تیپ بست ابتداییLee Flat x Tape 20,0001000P320بست ابتدایی x 207,5002000

L3 (حلزونی  )بست ابتدایی لی فلت Lee Flat x 1/212,3001000P420سه راه x 16 x 208,4001200

L4 (چنگکی  )بست ابتدایی لی فلت Lee Flat x 1/212,3001000P520سه راه x 20 x 208,4001200

L5 (چنگکی  )کور کن لی فلتLee Flat 14,0001000P6 204,8502000(عینکی  )کور کن آخر خط
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تعدادقیمتتعدادقیمت

M12012,2001000میخ تثبیتO1 92,50025000(مشکی  )کور کن الستیکی

M2تعدادقیمت1611,4001000میخ تثبیتO2 123,10015000(مشکی  )کور کن الستیکی

M3 6,0002000-میخ تثبیت تیپV1123,15015000واشر بست ابتدایی سفیدO3 167,1505000(مشکی  )کور کن الستیکی

M48-6-4پایه نگهدارنده mm6,0003000V2123,00015000واشر بست ابتداییO4 187,4005000(مشکی  )کور کن الستیکی

M55میخ اسپاگتی mm6,0005000V3133,0005000واشر بست ابتداییO5 133,0005000(مشکی  )کور کن الستیکی

V4166,9505000واشر بست ابتدایی  مشکیO6167,9005000کور کن الستیکی دسته دار

V5167,5005000واشر بست ابتدایی  سفیدO7209,5002500کور کن الستیکی دسته دار

V6187,3005000واشر بست ابتدایی  مشکیO8 123,25015000(سفید  )کور کن الستیکی

V7187,9505000واشر بست ابتدایی سفیدO9 167,6005000(سفید  )کور کن الستیکی

V8167,8005000واشر بست ابتدایی دسته دارO10 188,1505000(سفید  )کور کن الستیکی

209,0002500واشر بست ابتدایی دسته دارV9تعدادقیمت

C1 16(پیچی بزرگ  )به تیپ 16رابــط x Tape12,0002000V10167,8005000واشر استوانه ای

C2 16(پیچی  )به تیپ 16رابــط x Tape9,4002000V11208,9003000واشر استوانه ای

C3 (پیچی بزرگ  )رابــط تیپ به تیپTape x Tape15,0001000

C4 (پیچی  )رابــط تیپ به تیپTape x Tape11,5001000

C5 16(کشویی) به تیپ 16رابــط x Tape9,0002000تعدادقیمت

C6 (کشویی)رابــط تیپ به تیپTape x Tape10,5001500H1 5,50030000-180 (مه پاش  )میکرو جت

C7 16(پیچی )بست ابتدایی به تیپ x Tape9,4002000تعدادقیمتH2 5,50030000-360 (مه پاش  )میکرو جت

C81/2  1/2تیپ به x Tape9,6002000ST1سه راهی تیپ در تیپTape x Tape19,0001000H36انشعاب دو راهی mm5,50030000

C9بست ابتدایی لی فلت به تیپTape x Lee Flat20,000900ST2 1/2 در تیپ1/2سه راهی x Tape18,0001000H4 6 میل6بست mm2,90030000

C10 13(پیچی) به تیپ 13بست x Tape9,4001000ST3 16 در تیپ16سه راهی x Tape18,0001000H5 6 میل6کور mm2,60030000

C1110,5002500-کورکن آخر خط تیپ
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تعدادقیمتتعدادقیمت

q1 50(فلت  )رابط لوله نخدارx5062,000100Da1110455,00040دریچه بازدید

90455,00040دریچه بازدید75x75110,00050Da1(فلت  )رابط لوله نخدار q2تعدادقیمت

N1100چهارراه انشعابx2/5x2 "350,00015q3 100(فلت  )رابط لوله نخدارx100195,00020

N2100سه راه انشعابx2/5x2 "320,00015

تعدادقیمت

Da12کمربند لی فلت inch420,00050

تعدادقیمت

2x5062,000100سر شلنگیSH1تعدادقیمت

KP165,00054کپسولSH22سر شلنگی و رابطx6362,000100

SH33سر شلنگیx75110,00050

SH43سر شلنگی و رابطx90140,00035تعدادقیمت

Da11کوبلینگ پلیمری inch43,00050

تعدادقیمت

CH120آچار اتصاالت To 50320,000120تعدادقیمت

CH250آچار اتصاالت To 125440,00050Gho16,5001000قالب آویز

تعدادقیمت

FZ1 6363510,00050فلنج رزوه دار

FZ2 9090650,00050فلنج رزوه دار
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تعدادقیمتتعدادقیمتتعدادقیمت

QO163174,000اتصال کوبلینگ نرQO1 631,340,000لوله کوبلینگ دارQO163365,000اتصال پلمپ نر

QO275210,000اتصال کوبلینگ نرQO2751,700,000لوله کوبلینگ دارQO275460,000اتصال پلمپ نر

QO390470,000اتصال کوبلینگ نرQO3902,500,000لوله کوبلینگ دارQO390670,000اتصال پلمپ نر

تعدادقیمتتعدادقیمت

QO163150,000اتصال کوبلینگ مادهQO1 تعدادقیمت631,500,000لوله کوبلینگ دار

QO275185,000اتصال کوبلینگ مادهQO2751,900,000لوله کوبلینگ دارQO163300,000اتصال پلمپ ماده

QO390400,000اتصال کوبلینگ مادهQO3902,800,000لوله کوبلینگ دارQO275400,000اتصال پلمپ ماده

QO390650,000اتصال پلمپ ماده

تعدادقیمت

QO1 631,650,000لوله کوبلینگ دار

QO2752,250,000لوله کوبلینگ دار

QO3903,280,000لوله کوبلینگ دار
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