
 

 
 
 
 
 
 
 

 شرکت ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج، لیست قیمت خرداد ماه  -اره موتوری 

 

 تجهیزات مدل طول تیغه قدرت کد کاال
وزن 

 موجود

قیمت 

 )ریال(

 kg 406660666 2.6 دارای پمپ روغن اتوماتیک ایتالیا AE 2066مدل  سانتی متر 23 وات 2066 6164464462612

 kg 302660666 2.6 کاربراتور چین-oregonزنجیر  طرح اشتیل lion 2166مدل سانتی متر hp2 46قدرت موتور -22.0ccحجم موتور  6164464462614

 kg 306660666 2.6 ژاپن walboroکاربراتور -oregonزنجیر  NT 2166مدل  سانتی متر hp2 46قدرت موتور -22.0ccحجم موتور  6164464462613

 kg 303660666 3.4 ژاپن walboroکاربراتور -oregonزنجیر  lion 5200مدل  سانتی متر hp 3 36قدرت موتور -36ccحجم موتور  6164464462616

 kg 601660666 3.4 ژاپن walboroکاربراتور -oregonزنجیر  366NTمدل  سانتی متر hp 3 36قدرت موتور -36ccحجم موتور  6164464462614

 kg 603660666 2.6 کاربراتور چین-oregonزنجیر  3066NTمدل  سانتی متر hp 3 36قدرت موتور -36ccحجم موتور  6164464462610

 kg 300660666 2.6 کاربراتور چین-oregonزنجیر  lion5800مدل سانتی متر hp 3 36قدرت موتور -36ccحجم موتور  6164464462616

 kg 606660666 3.4 ژاپن walboroکاربراتور -oregonزنجیر  3066NTمدل  سانتی متر hp 3 66قدرت موتور -36ccحجم موتور  6164464462626

 kg 606660666  6.2 ژاپن walboroکاربراتور -oregonزنجیر  4166NTمدل  سانتی متر hp4.4 66قدرت موتور -41ccحجم موتور  6164464462622

 646مدل سانتی متر hp7 46قدرت موتور -263ccحجم موتور  6164464462621
کاربراتور -امریکا oregonزنجیر -دو زمانه

harvest 
3.4 kg 2306660666 

 

 

 شما می توانید جهت خرید و کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.

  61216202640بعد از ساعات اداری : *     61244044120ساعات اداری : 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 شرکت ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج، لیست قیمت خرداد ماه  -اره موتوری 
 

 قیمت )ریال(   تجهیزات مدل  طول تیغه قدرت کد کاال

  301660666             تیغه-سری نایلونی طرح اشتیل126مدل   سانتی متر 31cc 46حجم موتور  6164464461622

  MS 170 *             603660666 سانتی متر 23 اصل اشتیل المان 6164464462620

  MS 180 *            2603660666 سانتی متر 23 اصل اشتیل المان 6164464462626

  MS 210 *           2406660666 سانتی متر 46 اصل اشتیل المان 6164464462616

  MS 250 *            2606660666 سانتی متر 43 الماناصل اشتیل  6164464462612

  MS 290  *           1206660666 سانتی متر 36 اصل اشتیل المان 6164464462611

  MS 381  *            1602660666 سانتی متر 62 اصل اشتیل المان 6164464462612

  MS 440  *           2002660666 سانتی متر 62 اصل اشتیل المان 6164464462614

  604660666             * 246 سانتی متر 46 اشتیل المان  6164464466662

  2600660666            * 206 سانتی متر 46 اشتیل المان  6164464466661

  406660666             * * سانتی متر 46 طرح اشتیل 6164464466662

 

 hp7موتور  -cm 4تا 2شاخه بر  لوله تلسکوپی 6164464462622
 عرض کار

 سانتی متر 13
 oregon 006660666زنجیر 

6164464462624 
 شاخه بر دسته بلند-cc 16حجم موتور 

 موتور میتسوبیشی تایوان
 سانتی متر 11

 243دسترسی 

 سانتی متر
2406660666 

 

 های زیر تماس حاصل فرمائید.شما می توانید جهت خرید و کسب اطالعات بیشتر با شماره 

  61216202640بعد از ساعات اداری : *     61244044120ساعات اداری : 


