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لیست قیمت جک بازویی و ریلی

                        

گلدن گیت -  یونی 400

گلدن گیت - یونی 500

 گلدن گیت - یونی 600

گلدن گیت -  لیدر400

گلدن گیت -  لیدر500

گلدن گیت -  لیدر600

 

   

5/200/000  تومان

5/400/000  تومان

 5/600/000  تومان

5/400/000  تومان

 5/600/000  تومان

5/800/000  تومان

***** 

6/900/000  تومان

  12/000/000 تومان

*****

 12/500/000  تومان

14/000/000  تومان 

16/000/000  تومان

11/500/000  تومان 

12/500/000  تومان

اعتبار لیست قیمت تا پایان همان روز می باشد.

قیمت (همکار) نام محصول

گلــــدن گیت  +  کامفــورتگلــــدن گیت  +  کامفــورتگلــــدن گیت  +  کامفــورت

آخرین بروز رسانی   1401/02/05

کامفورت 400 ( نصب و گارانتی تعویض)

کامفورت 500 ( نصب و گارانتی تعویض)

کامفورت 600 ( نصب و گارانتی تعویض)

تک لنگه کامفورت 500 (  نصب و گارانتی تعویض)

تک لنگه کامفورت 600 (  نصب و گارانتی تعویض)

Eco 400  گلدن گیت

Eco 600   گلدن گیت

Ace 400 گلدن گیت

Ace 500  گلدن گیت

سیماران  +  پروتکو سیماران  +  پروتکو سیماران  +  پروتکو 

4V فراز سیماران

4S فراز سیماران

4L فراز سیماران

*****

5/200/000  تومان

 5/100/000  تومان
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5/600/000  تومان

 12/000/000  تومان

13/000/000  تومان

*****

*****

اعتبار لیست قیمت تا پایان همان روز می باشد.

6S فراز سیماران

4P فراز سیماران

5P فراز سیماران

 پروتکو لیـــــــدر 4

 پروتکو لیـــــــدر 5

کالیپسو +یورون+�یسکالیپسو +یورون+�یسکالیپسو +یورون+�یس

قیمت (همکار) نام محصول

لیست قیمت جک بازویی و ریلی

آخرین بروز رسانی   1401/02/05

وي تو کالیپسو500

وي تو کالیپسو600

A60 نایس وینگو

نایس وینگو 4024

نایس وینگو 5

نایس وینگو 5024

14/500/000  توماننایس تو  3024

*****

18/000/000  تومان

12/000/000 تومان

12/000/000  تومان

17/000/000  تومان

17/500/000  تومان

12/500/000  تومانوي تو کالیپسو 400

*****

www.mrsmartco.com

 پروتکو ایس

 

30/000/000  توماننایس تونا 7024

نایس تونا  4006 
*****

� اف � +فادی�+تیتان+فک� اف � +فادی�+تیتان+فک� اف � +فادی�+تیتان+فک
هیدرولیک فادینی نوپی 66

هیدرولیک بنینکا هیدروکب

36/000/000  تومان

40/000/000  تومان



 

BT   بی اف تی

 A25   بی اف تی

 A40   بی اف تی

 تیتان سالید 400

تیتان راك  400

*****

***** 

*****

9/100/000  تومان

 

اعتبار لیست قیمت تا پایان همان روز می باشد.

قیمت (همکار) نام محصول

میالن +بتا+سوزو�+گاردمیالن +بتا+سوزو�+گاردمیالن +بتا+سوزو�+گارد
میالن 400 

 میالن 500

FAB400بتا 

سوزوکی 400

5/200/000  تومان

5/600/000  تومان

4/500/000 تومان

 4/9000/000  تومان

لیست قیمت جک بازویی و ریلی

آخرین بروز رسانی   1401/02/05

6/000/000  تومان میالن 600

www.mrsmartco.com

5/000/000 تومانسوزوکی 600

5/300/000  تومانFAB600بتا 
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56

گارد 400

KAPER 400 جک 

4/800/000  تومان

5/150/000  تومان جک آریا  400

4/900/000  تومان

8/900/000  تومان

5/300/000  تومان

5/450/000  تومان

5/250/000  تومان

5/400/000  تومان

جک آریا  500

جک آریا  600

جک باروس  400

جک باروس  500



 

56

57

58

59

60

61

اعتبار لیست قیمت تا پایان همان روز می باشد.

قیمت (همکار) نام محصول

لیست قیمت جک بازویی و ریلی

آخرین بروز رسانی   1401/02/05
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6/900/000 تومان

6/700/000 تومان

6/500/000 تومان

63

64

62

63

65

66

67

68

69

70

71

72

73

یـــالیـــالیـــال

   P3پرایم

پرایم کاستوماینز 

P1پرایم 

P2پرایم 

6/400/000  تومان

X1 یال

X2 یال

7/000/000  تومانپرایم کاستوماینز با قفل

جک ریلی گلدن گیت1500 

وي تو آیروس 800

7/400/000 تومان

TH 1500 NICE

RUN 2500 NICE

ROX 600 NICE

13/000/000 تومان

11/500/000 تومان

*****

*****

*****وي تو آیروس 1200

جک های ری�جک های ری�جک های ری�

5/300/000 تومان

5/400/000 تومان

5/550/000  تومان جک باروس  600

جک بالنکو 

جک آلدو 400

جک لنسر

جک آلدو 600

5/600/000  تومان

6/300/000  تومان

4/500/000 تومان

5/000/000 تومان



اعتبار لیست قیمت تا پایان همان روز می باشد.

قیمت (همکار) نام محصول

لیست قیمت جک بازویی و ریلی

آخرین بروز رسانی   1401/02/05
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PROTECO MOVER 8

PROTECO MOVER 15

فراز سیماران 800 

8Pفراز سیماران 

فراز سیماران 1200 

10/500/000  تومان

16/000/000 تومان

7/600/000  تومان

1 تومان /500/0008

7/500/000 تومان

جک ریلی بتا 24 ولت

5/500/000  تومان

   جک ریلی فرازسیماران 1500

جک ریلی یال1500 بدون ریل

*****

موتور های زیر سق� سکشنالموتور های زیر سق� سکشنالموتور های زیر سق� سکشنال

8/500/000  تومان زیر سقفی لیبرا پرتکو
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8/500/000  تومانجک ریلی بتا 1500  

 6/400/000  تومان

 زیر سقفی بتا  1200 نیوتن

 زیر سقفی بارزانته 800 نیوتن

 زیر سقفی یونیورسال 1200 نیوتن

 زیر سقفی دلتا 1200 نیوتن

جک زیرسطحی نایس

جک پاملخی نایس

5/225/000 تومان

5/616/000  تومان

4/044/000  تومان

 4/280/000  تومان

24/000/000 تومان

25/500/000 تومان

8/100/000  تومان

جک ریلی یال1500 بدون ریل

جک بالنکو 1500

جک ریلی آلدو

8/700/000 تومان



لیست قیمت جک بازویی و ریلی

  

18/500/000  تومان

16/800/000  تومان 

20/303/000  تومان

25/111/000  تومان

 25/800/000  تومان

 29/000/000  تومان

اعتبار لیست قیمت تا پایان همان روز می باشد.

قیمت (همکار) نام محصول

آخرین بروز رسانی   1401/02/05

LEDراهبند بایسن دولوکس با بوم 5 متري

راهبند بایسن دولوکس با بوم 90 و 180 درجه

LEDراهبند بارزانته 2018با بوم 6متر

راهبند بارزانته بوم 4مترLED پرسرعت 3 ثانیه

راهبند سیماران با بوم 90 و 180 درجه

 راهبند فنسی سیماران
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راهبند 6متري بتاB400بابوم تلسکوپی و پایه انتهایی

 B502راهبند5متري تاشو بتا 

18/500/000  تومان

25/000/000  تومان

24/600/000  تومانراهبند 5متري بتاB400بابوم تک ال اي دي 
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16/500/000  تومان

18/500/000  تومان

 22/000/000  تومان

13/840/000  تومان

17/635/000  تومان

 

راهبندراهبندراهبند
راهبند گلدن گیت 

راهبند سیماران 6 متري

راهبند دلتا با بوم 6متري تلسکوپی

راهبند بایسن دولوکس

راهبند سیماران 5متري فالشردار

 راهبند فنسی سیماران یه طرفه 5 متري

 راهبند فنسی سیماران دو طرفه 4متري

27/500/000  تومان

33/000/000  تومان


