
 

 

 صفر تا صد تبدیل انگور به کشمش
 مشخصات فنی و توضیحات )ناموت(قیمت واحد  تعداد وضعیت لیست ماشین آالت ردیف

  50.000.000 1 مهم دستگاه شستشو 1
  30.000.000 1 مهم دستگاه شن گیر  2

  50.000.000 1 مهم دستگاه دون کن انگور  3
  500.000.000الی  80.000.000 1 مهم خشک کن انگور یا گرم خونه  4
  50.000.000 1 مهم دستگاه خوشه گیر 5
  75.000.000الی  40.000.000 1  دستگاه دمگیر کشکش 6
  140.000.000 3  دستگاه پوچگیر کشمش 7
  90.000.000 3  طبقه  2سرند کشمش  8
  20.000.000 1  دستگاه روغن یا پارافین زن  9
  200.000.000الی 50.000.000 1  دستگاه شیرینگ پک 10
11   توزین 4دستگاه بسته بندی 

  توزین 2دستگاه بسته بندی 
 دستگاه بسته بندی تک توزین 
  دستگاه پرکن نیمه اتومات همراه با نوار نقاله و میز

 گردان
نوار نقاله و میز بدون دستگاه پرکن نیمه اتومات 

 گردان
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انتخاب فقط یکی از موارد لیست براساس 
 بودجه و توان تولید مشتری

  12.500.000 1  دستگاه جت پرینت لیزری همراه با پایه 12

 

 یمال تیمحدود ای)متراژ کارگاه(  دیمکان تول تیباشد. در صورت محدود یم کیمحصوالت بصورت تمام اتومات دیکامل خط تول ستیل 
 . دیانتخاب نمائ دیو مهم را جهت تول رگذاریتاث یفقط دستگاه ها دیتوانیم

 ریاثت دیو سرعت تول یدیمام شده محصوالت تولت نهی، هز یانسان یرویو خطرات ن نهیدر کاهش هز کیکامل و تمام اتومات دیخط تول کی 
 دارد. یر یچشم گ

 بخش  با میلطفًا بصورت مستق قیدق متیباشد. جهت استعالم ق یم یاعتبار محدود یارائه شده با توجه به نوسانات بازار دارا یها متیق
 .دیدر تماس باش تیریمد ایفروش 

  گردد. یاعمال م یبر ارزش افزوده در صورت درخواست مشتر  اتیمال ٪9مبلغ 

  گردد. یو آموزش به مبلغ کل قرارداد اضافه م ینصب ، راه انداز  نهیخارج از کشور هز ٪10در داخل کشور و  ٪5مبلغ 

 باشد. یمحترم م داریآالت از درب کارخانه سازنده به عهده خر نیو انتقال  ماش یر یبارگ نهیهز 

 سال خدمات پس از فروش دارد. 15و  یماه گارانت 18شرکت به مدت  نیآالت ا نیماش هیکل 

 یعضصنعت قادر است ب انیداشته باشد و شرکت نو دیتول تیظرف رییتغ تواندیم داریخر دیتول طیآالت با توجه به شرا نیماش یبعض 
 دهد. رییدر صورت امکان تغ داریخر طیدستگاه را با توجه به شرا یها قسمت

  م.یاستفاده کن رانیقطعات موجود در بازار صنعت ا نیاز بهتر میدار یآالت سع نیساخت ماشدر 

 


