
  1401 آالتلیست قیمت واشر                 
متاسفانه با توجه به تغییرات نرخ ارز، با احترام کاالهای مندرج در جدول نیاز به استعالم قیمت روز و موجودی دارند و جهت حدود  

 09912706617قیمت خدمت کاربران گرامی در دسترس است. لطفا جهت سفارش عمده و تخفیف ویژه تماس گرفته شود: 

کد ایران   نام کال  ردیف 
 ترانسفو 

 )تومان( قیمت  

 R1 1/4 251167 28,665درپوش منبع انبساط ترانسفورماتور مدل  1

 188,500 251302 800-2000درپوش شیر تخلیه روغن  2

 377,000 - 800-2000 مغزی شیر تخلیه روغن 3

 58,500 - ترانسفورماتور  A22درپوش شیر تخلیه  4

 169,000 - ترانسفورماتور  A22 مغزی شیر تخلیه روغن 5

 ۶۳A 751557 488,800و   ۳۰Aحالته مدل  ۵تب چنجر )کلید تنظیم ولتاژ(  6

 429,000 751559 حالته ترانسفورماتور توزیع  ۳تب چنجر )کلید تنظیم ولتاژ(  7

 ۲۰۰mm 810045 1200000چرخ ترانسفورماتور توزیع روغنی  * 8

 ۱۵۰mm 810012 550000چرخ ترانسفورماتور توزیع روغنی  * 9

 65000 751533 پیاله روغن زیر رطوبت گیر ترانسفورماتور توزیع  * 10

 110000 751531 طلق رطوبت گیر یک کیلویی ترانسفورماتور توزیع  * 11

 65000 751532 کیلویی ترانسفورماتور توزیع طلق رطوبت گیر نیم  * 12

 360000 751522 محفظه رطوبت گیر نیم کیلویی ترانسفورماتور توزیع  * 13

 390000 751521 محفظه رطوبت گیر یک کیلویی ترانسفورماتور توزیع  * 14

15 *  250000  آبی  سیلیکاژل گرانول  

 330000 554106 ترانسفورماتور سیلیکاژل گرانول )نارنجی( یک کیلویی  * 16

 - 424102 نوار کاغذی نخدار ترانسفورماتور توزیع کم تلفات  17

 A 261110 23,400فالنش نگهدارنده بوشینگ فشار قوی مدل  18

 10,400 261109 ترانسفورماتور  Eبادامک سربی مدل  * 19
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 AG=250 251122 286,000روغن نمای عقربه ای ترانسفورماتور مدل  20

 AG=200 251121 286,000روغن نمای عقربه ای ترانسفورماتور مدل  21

 - 216101 واشر فلزی تخت گالوانیزه ترانسفورماتور توزیع  22

 K2 M8×۱۵۷ 213044 25000جرقه گیر بالیی بوشینگ ترانسفورماتور مدل  * 23

 C2 M8×۱۱۰ 213043 16000جرقه گیر پایینی بوشینگ مدل  * 24

 - ۶۳۰A 211745پیچ شش گوش گالوانیزه کفشک مدل  25

 M12 875057 91,000بلسن برنجی مقره فشار قوی بدون سیم مدل  * 26

 Z-2000 )M42 ) 875053 2,520,000بلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل  * 27

 Z-3150) M48 ) 875054 3,500,000بلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل  * 28

 Z-1000) M30 ) 875052 400,000بلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل  29

 Y-630) M20 ) 875051 413,000بلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل  * 30

 Y-250) M12 ) 875050 140000بلسن برنجی فشار ضعیف با پایه مدل  * 31

 DT-2000 801514 955,500کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل  * 32

 DT-3150 801515 3,220,000کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل  * 33

 DT-1000 801513 798,000کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل  * 34

 DT-630 801512 220,000کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل  35

 DT-250 801511 119,000کفشک برنجی ترانسفورماتور مدل  * 36

 E Kappe 801404 91,000کالهک برنجی نگهدارنده مقره، جرقه گیر مدل  * 37

38 *  182,000 216260 فشار ضعیف  G-3150واشر برنجی بشقابی  

 83,265 216258 فشار ضعیف  G-2000واشر برنجی بشقابی  * 39
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 70,000 216256 فشار ضعیف  G-1000واشر برنجی بشقابی  * 40

 35,000 216254 فشار ضعیف  G-630واشر برنجی بشقابی  * 41

 12,600 216252 فشار ضعیف  G-250واشر برنجی بشقابی  * 42

 270,600 216257 ( فشار ضعیف E-2000واشر برنجی استوانه ای ) 43

 336,000 216259 فشار ضعیف  E-3150واشر برنجی استوانه ای  * 44

 161,000 216255 فشار ضعیف  E-1000واشر برنجی استوانه ای  * 45

 92,400 216253 فشار ضعیف  E-630واشر برنجی استوانه ای  46

 E-250 216251 42,000واشر برنجی استوانه ای  47

 M20 216203 26,200واشر برنجی تخت ترانسفورماتور  48

 M12 216202 5,600واشر برنجی تخت ترانسفورماتور  49

 M48 214505 532,000مهره شش گوش برنجی ترانسفورماتور مدل  * 50

 M42 214504 400,000مهره شش گوش برنجی ترانسفورماتور  * 51

 M30 214503 123,200مهره شش گوش برنجی ترانسفورماتور  * 52

 M20 214502 14,333مهره شش گوش برنجی ترانسفورماتور  53

 M12 214501 10,500مهره شش گوش برنجی ترانسفورماتور  54

  18,900 221069 مقره فشار قوی واشر زیر / ۶× ۷۶×۱۰۶واشر لستیکی تخت  55

 32,500 221051 واشر لستیکی طنابی ترانسفورماتور توزیع روغنی  56

 7,000 221049 واشر لستیکی تخت/ واشر شیر تخلیه روغن بزرگ  57

 5,200 221048 واشر شیر تخلیه روغن / ۴× ۳۴×۴۶واشر لستیکی تخت  58

مقره فوقانی فشار واشر روی /  ۴×۴۹×۸۷واشر لستیکی تخت  59
 ضعیف 

221046 25,200 
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واشر زیر مقره فوقانی فشار  / ۴×۸۸×۱۲۲واشر لستیکی تخت  60
 ضعیف 

221045 25,200 

 126,000 221044 ۱۸×۴۸×۸۵( فشار ضعیف J-3150واشر لستیکی توپی ) 61

واشر زیر مقره فوقانی فشار / ۴× ۴۳×۶۷واشر لستیکی تخت  62
 ضعیف 

221011 10,000 

واشر روی مقره فوقانی فشار  / ۴× ۱۳×۲۹واشر لستیکی تخت  63
 ضعیف 

221040 4,500 

واشر زیر مقره فوقانی فشار  /  ۴×۶۸×۱۰۱واشر لستیکی تخت  64
 ضعیف 

221032 18,200 

واشر زیر مقره فوقانی فشار  /۴×۴۳×۷۷واشر لستیکی تخت  65
 ضعیف 

221026 18,200 

 56,000 221025 ۱۸× ۴۲×۵۹( فشار ضعیف J-2000واشر لستیکی توپی ) 66

واشر زیر مقره فوقانی فشار / ۴× ۵۴×۸۷واشر لستیکی تخت  67
 ضعیف 

221020 14,700 

 9,100 221017 ۱۱× ۱۲×۲۲( فشار ضعیف J-250واشر لستیکی توپی ) 68

 18,200 221016 ۱۶×۳۰× ۴۵( فشار ضعیف J-1000واشر لستیکی توپی ) 69

 14,700 221015 ۱۳×۲۰×۳۲( فشار ضعیف J-630لستیکی توپی )واشر  70

 5,500 221014 ۴×۳۸× ۵۱٫۵واشر لستیکی تخت فشار ضعیف  71

 9,100 221028 زیر مقره فوقانی فشار ضعیف  ۴× ۴۳×۶۷واشر لستیکی تخت  72

 11,900 221009 ۴×۲۹×۴۷واشر لستیکی تخت زیر مقره فوقانی فشار ضعیف  73

 9,800 221010 واشر لستیکی تخت روی مقره فوقانی فشار ضعیف  74

 - 221008 واشر لستیکی تخت زیر مقره تحتانی فشار ضعیف  75

 14,700 221006 ۱۸×۱۲×۳۰(،مقره فشار قوی Jواشر لستیکی توپی ) 76

 8,700 221005 ۴×۴۰×۶۳واشر لستیکی تخت فشار ضعیف  77

 9,100 221004 ۴×۲۸×۵۰واشر لستیکی تخت چاکدار فشار ضعیف  78
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 7,000 221003 ۲×۲۵×۴۲واشر لستیکی تخت چاکدار فشار ضعیف  79

 7,700 221002 واشر لستیکی تخت، تحتانی میل فاز فشار ضعیف  80

 - ۳۰Nf250 261534مقره بوشینگ فشار قوی هفت پله )کم تلفات( مدل  81

 ۲۰Nf250 261545 637,000مقره بوشینگ فشار قوی چهار پله )کم تلفات( مدل  * 82

 - ۳۰Nf250 261513مقره بوشینگ فشار قوی چهار پله مدل  83

 ۲۰Nf250 261512 611,000مقره بوشینگ فشار قوی سه پله مدل  * 84

 ۱۰Nf250 261511 455,000مقره بوشینگ فشار قوی دو پله مدل  * 85

 - B-DT1/3150 261510مقره بوشینگ فشار ضعیف تحتانی مدل  86

 - B-DT1/2000 261508مقره بوشینگ فشار ضعیف تحتانی مدل  87

 B-DT 1 /1000 261506 168,000مقره بوشینگ فشار ضعیف تحتانی مدل  * 88

 - B-DT1/630 261504مقره بوشینگ فشار ضعیف تحتانی مدل  89

 A-DT1/1000 261505 154,000مقره بوشینگ فشار ضعیف فوقانی مدل  * 90

 B-DT/1/250 261502 54,600مقره بوشینگ فشار ضعیف تحتانی مدل  * 91

  A-DT1 /3150 261509مقره بوشینگ فشار ضعیف فوقانی مدل  92

 - A-DT1 /2000 261507مقره بوشینگ فشار ضعیف فوقانی مدل  93

 - A-DT1 /630 261503مقره بوشینگ فشار ضعیف فوقانی مدل  94

 A-DT1 /250 261501 49,000مقره بوشینگ فشار ضعیف فوقانی مدل  95

 81,900 251001 روغن نمای مغناطیسی  96

 70,980 251302 50تا  630شیر تخلیه کوچک کامل   97

 154,245 251303 630تا   800شیر تخلیه بزرگ کامل  98



  1401 آالتلیست قیمت واشر                 
متاسفانه با توجه به تغییرات نرخ ارز، با احترام کاالهای مندرج در جدول نیاز به استعالم قیمت روز و موجودی دارند و جهت حدود  

 09912706617قیمت خدمت کاربران گرامی در دسترس است. لطفا جهت سفارش عمده و تخفیف ویژه تماس گرفته شود: 

 14واشر طنابی  99
 

35,000 

 12واشر طنابی  100
 

60,000 

 10واشر طنابی  101
 

30,000 

 6واشر طنابی  102
 

25,650 

 


