
 

  ليست قيمت ماشين آالت شرکت نيل زاگرس البرز

  :ماشين آالت بسته بندی1گروه 

  

  

 زمان ساخت (تومان)قيمت  مشخصات  نام  رديف

دستگاه بسته   1
 توزين 2بندی 

  پنوماتيک

  آمپر 20 يا تک فاز آمپر 16برق سه فاز

  ابعاد:

ارتفاع:نصبت به درخواست مشتری  110عرض: 130طول:
  230زير 

  گرمی 900بسته  12تعداد توليد در دقيقه:

  ليتری 25نيازمند کمپرسور باد 

روز  20 38000000
  کاری

دستگاه بسته   2
توزين  2بندی 

  مکانيک

  آمپر 25 يا تک فاز آمپر 20برق سه فاز

  ابعاد:

ارتفاع:نصبت به درخواست مشتری 200عرض: 210طول:
  315زير 

روز  20 42000000
  کاری



 

  گرمی 900بسته  15تعداد توليد در دقيقه:

  ليتری 25نيازمند کمپرسور باد 

توزين  4دستگاه   3
  پنوماتيک

آمپر 20تک فاز  ايآمپر  16برق سه فاز  

 :ابعاد

 یارتفاع:نصبت به درخواست مشتر 110عرض: 601:طول
230 ريز  

یگرم 900بسته  16:قهيدر دق ديتول تعداد  

  یتريل 50کمپرسور باد  ازمندين

روز  25 45000000
  کاری

توزين  4دستگاه   4
  مکانيک

آمپر 52تک فاز  ايآمپر  20برق سه فاز  

 :ابعاد

 یارتفاع:نصبت به درخواست مشتر 200عرض: 250:طول
311 ريز  

یگرم 900بسته  20:قهيدر دق ديتول تعداد  

یتريل 50کمپرسور باد  ازمندين  

روز  25 47000000
  کاری



 

دستگاه تک   5
  توزين

 آمپر 25تک فاز  ايآمپر  20برق سه فاز

 :ابعاد

 توزين پنوماتيک 4و  2اندازه 

 

  یتريل 10کمپرسور باد  ازمندين

روز  20 35000000
  کاری

دستگاه قوطی پر   6
 2کن گرانولی 

  توزين

 آمپر 25تک فاز  ايآمپر  20برق سه فاز

 :ابعاد

 یارتفاع:نصبت به درخواست مشتر 140عرض:180:طول
  290 ريز

روز  20 35000000
  کاری

دستگاه کيسه پر   7
  توزين 4کن 

 آمپر 25تک فاز  ايآمپر  20برق سه فاز

 :ابعاد

 ی:نصبت به درخواست مشترارتفاع 200عرض: 250:طول
 311 ريز

 

روز  20 40000000
  کاری



 

  یتريل 50کمپرسور باد  ازمندين



 

  ليست قيمت ماشين آالت شرکت نيل زاگرس البرز

  بسته بندیوابسته به  :ماشين آالت 2گروه 

  مدت ساخت (تومان)قيمت  توضيحات  نام  رديف

دستگاه نوار   1
  جلوی بسته بندی

 روز کاری 5  6000000  بسته به نوع دستگاه بسته بندی مشتری

 9000000  بسته به نوع دستگاه بسته بندی مشتری  باال بر زد  2
الی 

10000000  

 روز کاری 5

تاريخ زن   3
  حرارتی

 روز کاری 1  4000000  بوسيله جک بادی و سمبه تاريخ و کاربن مخصوص

مخصوصشير برقی   سيستم ازت زن  4   ساعت 2  700000 

  هفته 1  1600000  آبکاری کروم  انواع لوله يقه  5



 

  
  

  

  

  

          

          



 

  ليست قيمت ماشين آالت شرکت نيل زاگرس البرز

  حبوبات   بسته بندیوابسته به  :ماشين آالت 2گروه 

  مدت ساخت (تومان)قيمت  توضيحات  نام  رديف

 روز کاری 7  9000000    دستگاه پوليش  1

روز  10  10000000    دستگاه بوجاری  2
  کاری

دستگاه باالبر   3
  کاسه ايی

 روز کاری 5  6000000  

 متر 3متر و  2متر در طول  1و عرض  70و عرض  80عرض   نوار دستچين   4
 غير استيل

.  9.5و  9
1000000  

 روز کاری 4

5          

          



 

  
  

  

  

  

          



 

  ليست قيمت ماشين آالت شرکت نيل زاگرس البرز

  آالت سبزی جات و آجيل:ماشين 4گروه 

  
  

  مدت ساخت (تومان)قيمت  توضيحات  نام  رديف

سرخ کن سبزی   1
  جات

 روز کاری 7  17000000  به روش ديگ

سرند خشک کن   2
  آجيل و خشکبار

 روز کاری 5  19000000  با مشعل مدل راين برند محبوب اتمسفر

  دستگاه طعم زن  3

 (لووک)

 روز کاری 7  18000000  کيلووات موتوژن 1.5با متور 

دستگاه تفت و   4
  رکنشو

روز  10  19000000  اينورتر و مشعل قابل تنظيم دور 
  کاری

5        
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  ليست قيمت ماشين آالت شرکت نيل زاگرس البرز

  بسته بندی شيرينگ :ماشين آالت 2گروه 

  مدت ساخت (تومان)قيمت  توضيحات  نام  رديف

ليبل شيرينگ   1
سانتی  8عرض 

 متر

pid  

 2500درجه سرعت  200آمپر حرارت نامی  20برق سه فاز 
  بسته در ساعت نوع کامواير استيل بگير

و استفاده شده از برند  pidهمراه اينورتر و سيستم پيشرفته 
  هيوندای اصل نه فيک و شاسی تمام پروفيل

   سانتی متر 14ت تا عرض ورساپ

  رنگ تمام کوره ای زيمنس

روز  10  14000000
  کاری

ليبل شيرينگ   2
سانتی  8عرض 

  متر

 2500درجه سرعت  200آمپر حرارت نامی  20برق سه فاز 
  بسته در ساعت نوع کامواير استيل بگير

و استفاده شده از برند هيوندای  الوگآنهمراه اينورتر و سيستم 
  اصل نه فيک و شاسی تمام پروفيل

  سانتی متر 14ت تا عرض ورساپ

روز  10  12000000
  کاری



 

  رنگ تمام کوره زيمنس

شيرينگ عرض   3
50 

  نيمه اتوماتيک

pid 

  مناسب برای بسته بندی انواع پک آب معدنی

 1000درجه سرعت  200آمپر حرارت نامی  32برق سه فاز 
  متر 3.5طول بسته در ساعت 

و استفاده شده از برند  pidپيشرفته همراه اينورتر و سيستم 
  هيوندای اصل نه فيک و شاسی تمام پروفيل

  سانتی متر 50ت تا عرض ورساپ

  ليتری 50نياز به کمپرسور 

روز  15  21000000
  کاری

شيرينگ عرض   4
نيمه اتوماتيک  50

  آنالوگ

  مناسب برای بسته بندی انواع پک آب معدنی

 1000درجه سرعت  200آمپر حرارت نامی  32برق سه فاز 
  متر 3.5طول بسته در ساعت 

و استفاده شده از برند هيوندای  آنالوگهمراه اينورتر و سيستم 
  اصل نه فيک و شاسی تمام پروفيل

  سانتی متر 50ت تا عرض ورساپ

روز  15  19500000
  کاری



 

  
  

  ليتری 50نياز به کمپرسور 

شيرينگ تمام   5
 اتوماتيک

  مناسب برای بسته بندی انواع پک آب معدنی

 1000درجه سرعت  200آمپر حرارت نامی  32برق سه فاز 
  متر 4طول بسته در ساعت 

و استفاده شده از برند هيوندای  آنالوگهمراه اينورتر و سيستم 
  اصل نه فيک و شاسی تمام پروفيل

  بازوی بارگيری محصول با جک

  سانتی متر 50ت تا عرض ورساپ

  ليتری 50نياز به کمپرسور 

روز  15  35000000
  کاری

      تومان افزايش قيمت 300000سانتی متر  10با افزودن هر  انواع شيرينگ  6
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