
مشخصــــات دستگـــاهمدل دستگـــاه
تعـــــداد
در کارتن

قیمت
(ریال)

۱

لوازم جانبی دارد

28.900.000

4011 - 300M

جوش یکنواخت و میزان بی باری باال 

کارایی پایدار و مقاوم با جوش بهتر و نفوذ بیشتر

مجهز به نمایشگر دیجیتال آمپر جهت تنظیم دقیق جریان خروجی دستگاه

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

دارای طراحی ویژه و قابل استفاده در محی طها و شرایط نامناسب

سبک، قابل حمل، پر قدرت، مصرف بـرق پایین و بهینه، قابل نصب بـر روی ژنراتور 

BMC دارای کیف 2011 - 200M-IR

لوازم جانبی دارد

4

لوازم جانبی دارد

4

4011 - 300A

3011 - 220M

جوشکاری آسوده و یکنواخت 

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

ایمنی باال در کار

طراحی ویژه و قابل استفاده در محی طها و شرایط نامناسب

سیستم خنک کننده قدرتمند

سبک، قابل حمل، پر قدرت، مصرف برق پایین، قابل نصب روی ژنراتور 

جوشکاری آسوده و یکنواخت

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

(BMW) طراحی خاص و منحصر به فرد

طراحی ویژه و سبک و قابل استفاده در محی طها و شرایط نامناسب

دارای ولوم تنظیم قوس الکتریکی

سبک، قابل حمل، پرقدرت، مصرف برق پایین، قابل نصب روی ژنراتور  

4

33.900.000

39.900.000

لوازم جانبی دارد

25.900.000

جوش یکنواخت و میزان بی باری باال 

کارایی پایدار و مقاوم با جوش بهتر و نفوذ بیشتر

مجهز به نمایشگر دیجیتال آمپر جهت تنظیم دقیق جریان خروجی دستگاه

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

دارای طراحی ویژه و قابل استفاده در محی طها و شرایط نامناسب

سبک، قابل حمل، پر قدرت، مصرف بـرق پایین و بهینه

BMC دارای کیف

-

1011 - 130A

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



مشخصــــات دستگـــاهمدل دستگـــاه
تعـــــداد
در کارتن

۲

قیمت
(ریال)

لوازم جانبی دارد

1

4011 - 300M

جوش یکنواخت و میزان بی باری باال 

کارایی پایدار و مقاوم با جوش بهتر و نفوذ بیشتر

مجهز به نمایشگر دیجیتال آمپر جهت تنظیم دقیق جریان خروجی دستگاه

برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا 

دارای طراحی ویژه و سبک، قابل استفاده در محیط هایی با شرایط نامناسب

دارای ولوم تنظیم قوس الکتریکی 

VRD  دارای ولوم POWER 1510 - 200N IR

لوازم جانبی دارد

1

لوازم جانبی دارد

89.900.000 1

POWER 3510 - 250CE

POWER 2510 - 200N

جوشکاری آسوده و یکنواخت 

(MOSFET) دارای سیستم پیشرفته روز دنیا

مجهز به نمایشگر دیجیتال آمپر جهت تنظیم دقیق جریان خروجی دستگاه

طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و خانگی (ایمنی باال در کار)

سیستم خنک کننده قدرتمند

دارای کابل ارت جهت محافظت در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق

گرفتگی 

 
جوشکاری آسوده و مطمئن با قابلیت جوش سلولزی  

طراحی کامال صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم) 

طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و خانگی (ایمنی باال در کار)

صفحه نمایشگر دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری

کابـل ارت جهت محافظت در بـرابـر نـوسانات برق و جلوگیـری از بـرق

گرفتگی   

(IGBT)

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

قابلیت جوش
سلولزي

44.900.000

لوازم جانبی دارد

1

جوش یکنواخت و میزان ولتاژ بی باری باال

کارایی پایدار و مقاوم با جوش بهتر و نفوذ بیشتر

مجهز به نمایشگر دیجیتال آمپرمتر جهت تنظیم دقیق جریان خروجی دستگاه

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

طراحی شده جهت کار  در مصارف صنعتی و حرفه ای (دارای ایمنی باال در کار)

دارای ولوم تنظیم قوس الکتریکی 

 VRD  دارای ولوم 6011 - 200A

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت

41.900.000

69.900.000



مشخصــــات دستگـــاهمدل دستگـــاه
تعـــــداد
در کارتن

۳

قیمت
(ریال)

کارکرد با برق سه فاز

جوش یکنواخت و میزان ولتاژ بی باری باال

قابلیت جوشکاری با الکترودهای نفوذی، سلولزی، ۶٠١٠ و غیره

دارای خروجی ریموت کنترل

VDR ِوئیچ دارای س

طراح شده جهت کار در مصارف تمام صنعتی (لوله کشی خطوط 

نفت و گاز، پاالیشگاه ها و...)

دارای کابل ارت جهت محافظت در برابر نوسانات برق و جلوگیـری از برق

گرفتگی 

لوازم جانبی ندارد

249.000.000

1

قابلیت جوشکاری تخصصی آلومینیوم و انواع فلز استیل، آهن، مس و چدن 

 با الکترود و سیم فیلر 

دارای تورچ آرگون، انبر جوش و انبر اتصال

دارای صفحه نمایشگر دیجیتال و پنـل دیجیتالی لمسی جهت تنظیم

دقیق جوشکاری

طراحی خاص، سبک و قابل حمل، پنل و بدنه فلزی مستحکم

لوازم جانبی داردسیستم خنک کننده قدرتمنمد

289.000.000

HI POWER 9850 - 500A

1

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

قابلیت جوش
سلولزي

پالسی
AC/DC

لوازم جانبی ندارد

99.900.000 1

POWER 4510 - 300A

جوشکاری آسوده و مطمئن 

(MOSFET) دارای سیستم پیشرفته روز دنیا

طراحی کامال صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)

مجهز به نمایشگر دیجیتال آمپر جهت تنظیم دقیق جریان خروجی دستگاه

طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و خانگی (ایمنی باال در کار)

دارای کابل ارت جهت محافظت در برابر نوسانات برق و جلوگیری از برق

گرفتگی 

 

HI POWER 8850 - 200T.A.D.P

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



مشخصــــات دستگـــاهمدل دستگـــاه
تعـــــداد
در کارتن

۴

قیمت
(ریال)

1

برخوردار از سیستم پیشرفته روز دنیا  (MOSFET) و تجهیزات داخلی با کیفیت

(HF دارای) جهت کارایی باال 

مجهز بـه نمایشگر دیجیتال آمپرمتر جهت تنظیم  دقیق جریان خروجـی

دارای لوازم جانبی (تورچ آرگون، کابل اتصال ، انبر جوشکاری)

دارای تـکنـولـوژی  PWM و کنـتـرل خروجی ثابـت در هنگام جوشکاری

 2T / 4T دارای سوئیچ

قابـلـیـت جـوشکـاری پـرقـدرت فــوالد، استنلس استیل و آلیـاژ های 

نیـکل، برنـج، مـس با ضـخـامت ۵ الـی ١۵ میـلـیـمتـر 

قابلیت ذوب کـردن آسان الـکـتـرود با قطـر ٢٫۵ الی ۴ به صورت دائم

لوازم جانبی دارد

139.000.000

HI POWER 9510 - 200WSM

پالسی
آرگون

 MIG/MAG میگ مگ ،MMA قابلیت جوشکاری برق

قابلیت استفاده از قرقره سیم ۵ کیلویی

طراحی منحصر به فرد و ویژه

 (CO2کابل جوش، کابل اتصال، تورچ) دارای لوازم جانبی

مجهز به نمایشگر آمپر و ولتاژ

سیستم خنک کننده قدرتمند

1

لوازم جانبی دارد
POWER 8510 - 200M.A

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

 MIG/MAG میگ مگ ،MMA قابلیت جوشکاری برق

قابلیت استفاده از قرقره سیم ۵ و ١۵ کیلویی

طراحی منحصر به فرد و ویژه

 (CO2کابل جوش، کابل اتصال، تورچ) دارای لوازم جانبی

مجهز به نمایشگر آمپر و ولتاژ

سیستم خنک کننده قدرتمند

1

لوازم جانبی دارد
POWER 7510 - 230M.A

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

179.000.000

139.000.000

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



مشخصــــات دستگـــاهمدل دستگـــاه
تعـــــداد
در کارتن

HI POWER 5510 - 250 M.A.N

HI POWER 7850 - 500 M.A.N

۵

قیمت
(ریال)

1

دستگاه جوش اینورتر میگ و مگ و الکترود

(IGBT) جوشکاری آسوده و مطمئن با سیستم پیشرفته

دارای طراحی کامال صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)

سیستم خن ککننده قوی برای محی طهای با درجه حرارت باال

CE, ICE, ISIRI دارای استاداردهای

دارای صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری

کابل ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از بر قگرفتگی

(Co2 کابل اتصال، تورچ) دارای لوازم جانبی

جوشکاری باکیفیت با الکترودهای ۴ به صورت دائم (صد در صد)

لوازم جانبی داردقابلیت استفاده از قرقره سیم ١۵ کیلوئی

249.000.000

1

IGBT (MOUDLE IGBT) مجهز به سیستم پیشرفته

)LIFT TIG)  آرگون خراشیCO2, (MMA) )MIG) قابلیت جوشکاری برق

دارای صفحه نمایش دیجیتال و پنل دیجیتال لمسی جهت تنظیم دقیق جوشکاری

دارای سیستم کنترل اندوکتانس (کنترل القایی) برای ثبات قوس الکتریکی و کنترل پاشش جوشکاری

مناسب برای جوشکاری ورق با ضخامت ٠٫٨ تا ١٫۶  میلیمتر

دارای ترولی برای قرار دادن کپسول گاز و جابجایی آسان

مجهز به واترتانک برای خنک کردن تورچ در کارهای صنعتی به صورت پیوسته

دارای فیدر متحرک (انتقال دهنده سیم) برای سرعت و سهولت در کارهای صنعتی

Co2 کابل اتصال و شلنگ گاز ، MIG دارای لوازم جانبی تورچ آ بخنک

لوازم جانبی داردقابل استفاده در صنایع الکتریکی، اسکل تسازی، کشت یسازی و...

689.000.000

1

دستگاه جوش اینورتر میگ و مگ و الکترود

(IGBT) جوشکاری آسوده و مطمئن با سیستم پیشرفته

دارای طراحی کامال صنعتی (پنل و بدنه فلزی و مستحکم)

سیستم خن ککننده قوی برای محی طهای با درجه حرارت باال

دارای صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری

کابل ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از بر قگرفتگی

(Co2 کابل اتصال، تورچ) دارای لوازم جانبی

جوشکاری باکیفیت با الکترودهای ٣/٢ به صورت دائم (صد در صد)

قابلیت استفاده از قرقره سیم ١۵ کیلوئی
لوازم جانبی دارد

ناموجود

HI POWER 5510 - 250 M.A

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



تعداد در کارتنمشخصات دستگاهمدل دستگاه

TIG 315 AC/DC PULS

HI POWER 1850 - 315

لوازم جانبی دارد

589.800.000

کارکرد با برق سه فاز

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

دارای لوازم جانبی(تورچ آرگون آب خنک، کابل اتصال،

 یونیت آب خنک و ترولی)

قابلیت جوشکاری تخصصی آلومینیوم و انواع فلز از قبیل

 استیل، آهن، مس و چدن به صورت تخصصی با الکترود و سیم فیلر

دارای صفحه نمایشگر دیجیتال و پنل دیجیتال جهت تنظیم قیق جوشکاری

طراحی شده جهت کار در مصـارف صنعتی و حرف های 

(دارای ایمنی باال در کار)

1

کار کرد با برق سه فاز

(MOSFET) برخودار از پیشرفته روز دنیا

دارای لوازم جانبی (تورچ آرگون آب خنک، کابل اتصال)

قابلیت جوشکاری تخصصی آلومینیوم و انواع فلز از قبیل

 استیل، آهن، مس و چدن

دارای صفحه نمایشگر دیجیتال و پنل آنالوگ جهت تنظیم

دقیق جوشکاری

طراحی شده جهت کار در مصارف صنعــتی و حرف های

 (دارای ایمنی باال در کار)

1

لوازم جانبی دارد

۶

419.000.000

95.000.000

33.900.000

یونیت آب خنک

ترولی

1

1

AC/DC
مخصوص آلومینیوم

قیمت
(ریال)

AC/DC
مخصوص آلومینیوم

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



تعداد در کارتنمشخصات دستگاهمدل دستگاه

۷

قیمت
(ریال)

دستگاه جوش اینورتر میگ و مگ تک پالس / دبل پالس / الکترود و آرگون خراشی

(IGBT) جوشکاری آسوده و مطمئن با سیستم پیشرفته

قابلیت جوشکاری انواع فلزات خصوصا آلومینیوم

دارای طراحی منحصر به فرد

سیستم خن ککننده قوی برای محی طهای با درجه حرارت باال

CE, ICE, ISIRI دارای استانداردهای

دارای صفحه نمایش دیجیتال قابل تنظیم قبل از جوشکاری

کابل ارت جهت محافظت از مدار در برابر نوسانات برق و جلوگیری از بر قگرفتگی

(CO2 کابل اتصال، تورچ) دارای لوازم جانبی

جوشکاری باکیفیت با الکترودهای ٣٫٢  به صورت مقطعی

قابلیت استفاده از قرقره سیم ۵ کیلوئی Power 5010-200 M.A.DP

1

لوازم جانبی دارد

369.000.000

1

دستگاه جوش اینورتر میگ و مگ تک پالس / دبل پالس / الکترود و آرگون خراشی

قابلیت جوشکاری انواع فلزات خصوصا آلومینیوم

پنل پالستیکی با طراحی و ظاهری جذاب و حفاظت قوی

(IGBT) دارای سیستم پیشرفته و ب هروز ماژول

قابلیت جوشکاری برق (CO2, (MMA) )MIGآرگون خراشی

(LIFT TIG)  صفحه و پنل دیجیتالی لمسی جهت تنظیم دقیق

CE, ICE, ISIRI دارای استانداردهای

سیستم محافظ اضافه ولتاژ، اضافه جریان و دارای لوازم جانبی

جوشکاری باکیفیت با الکترود ۴ به صورت دائم (صد در صد)

مناسب برای جوشکاری ورق با ضخامت ٠٫٨ تا ١٫٢ میلیمتر

قابلیت استفاده در صنایع الکتریکی، کشت یسازی و...

لوازم جانبی دارد

499.000.000

مخصوص آلومینیوم

دبل پالس

HI Power 6850-300 M.A

 MIG/MAG میگ مگ ،MMA قابلیت جوشکاری برق

قابلیت استفاده از قرقره سیم یک کیلویی

طراحی منحصر به فرد و ویژه

 (CO2کابل جوش، کابل اتصال، تورچ) دارای لوازم جانبی

مجهز به نمایشگر آمپر و ولتاژ

سیستم خنک کننده قدرتمند

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

7011-140M.A

1

لوازم جانبی دارد

59.900.000

مخصوص آلومینیوم

دبل پالس

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



تعداد در کارتنمشخصات دستگاهمدل دستگاه

قابلیت برش تا ضخانت ١۵ میلی متر

قابلیت نصب روی دستگاه CNC دارای سیستم پایلوت

قابلیت کار کرد با برق تک فاز و سه فاز

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

طراحی شده جهت کار در مصارف صنعــتی و حرفــــ های 

(دارای ایمنی باال در کار)

دارای لوازم جانبی(تورچ پالسما ، کابل اتصال و رطوبت گیر )
CUT 60GST

1

CUT 120

1

CUT 200

1

کارکرد با برق سه فاز 

قابلیت برش تا ضخامت ٣۵ میلی متر

قابلیت نصب روی دستگاه CNC دارای سیستم پایلوت

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و حرفه ای 

(دارای ایمنی باال در کار)

دارای لوازم جانبی( تورچ پالسما، کابل اتصال و رطوبت گیر )

کارکرد با برق سه فاز 

قابلیت برش تا ضخامت ۶٠ میلی متر

قابلیت نصب روی دستگاه CNC دارای سیستم پایلوت

(IGBT) برخوردار از پیشرفته ترین سیستم روز دنیا

طراحی شده جهت کار در مصارف صنعتی و حرفه ای 

(دارای ایمنی باال در کار)

دارای لوازم جانبی( تورچ پالسما، کابل اتصال و رطوبت گیر )

لوازم جانبی دارد

229.000.000

لوازم جانبی دارد

389.000.000

لوازم جانبی دارد

1.200.000.000

۸

CUT 120

1

قیمت
(ریال)

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



شـــرح کـــاال

  W-022          ناموجود٨  عددکاله ماسک جوشکاری اتومات ٣ ولوم

تعـــــداد
در کارتن

  W-023          ٨10.500.000  عددکاله ماسک جوشکاری اتومات ٣ ولوم

۵٠200.000  عدد   ماسک جوشکاری دستی                                 W-001

۹

قیمت
(ریال)

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



W-N1025کانکتور نری سایز ٢۵

سایز پیچشـــرح کـــاال

M8٢۵٠ عدد٢۵ عدد

تعـــــداد
در کارتن

تعـــــداد
جعبـــــه

١٠٠ عدد١٠ عددW-N1050M12کانکتور نری سایز ۵٠

١٠٠ عدد١٠ عددW-N1075M12کانکتور نری سایز ٧۵

٢۵٠ عدد٢۵ عددW-M1025M8کانکتور مادگی سایز ٢۵

W-M1050M12١٠٠ عدد١٠ عدد

W-M 1075M12١٠٠ عدد١٠ عدد

٢۵٠ عدد٢۵ عددW-R1025M8رابط کابل به کابل سایز ٢۵

W-R1075M12١٠٠ عدد١٠ عدد

کانکتور مادگی سایز ۵٠

کانکتور مادگی سایز ٧۵

رابط کابل به کابل سایز ٧۵

۱۰

١٠٠ عدد٢۵عددکانکتور مادگی دنباله دار سایز ٢۵

250.000

450.000

650.000

250.000

450.000

650.000

280.000

650.000

300.000

قیمت
(ریال)

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت



متــراژشـــرح کـــاال

1.300.000

1.750.000

2.700.000

3.500.000

1.100.000

1.450.000

1.900.000

2.400.000

  ١٠٠ شلنگ دوقلو کره ای

سایز ٨

سایز ١٠

 شلنگ تک باد کره ای 

شلنگ تک باد کره ای

  ١٠٠

  ١٠٠

( (

٣
٨( (

۵٠ W-1012کابل جوش استاندارد

W-1014کابل جوش استاندارد

W-1016کابل جوش استاندارد

W-1018کابل جوش استاندارد

W-2012کابل جوش درجـه ١

۵٠

۵٠

۵٠

W-2014

W-2016

W-2018

۵٠

۵٠

۵٠

۵٠

کابل جوش درجـه ١

کابل جوش درجـه ١

کابل جوش درجـه ١

۵
١۶

۱۱

١٠+٨

قیمت
(ریال)

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت

590.000

295.000

295.000



شـــرح کـــاال
تعـــــداد
در کارتن 

480.000 ۵٠  عددW-007-300Aانبر اتصال ٣٠٠ آمپر

850.000 ۵۵  عددW-008-500Aانبر اتصال ۵٠٠ آمپر

990.000 ۴۵  عددW-006-600Aانبر اتصال ۶٠٠ آمپر

1.700.000 ۵٠  عددW-024-300Aانبر جوش ٣٠٠ آمپر

٣٠  عددW-025-450Aانبر جوش ۴۵٠ آمپر

3.000.000 ٣٠  عددW-026-550Aانبر جوش ۵۵٠ آمپر

١٠٠ عددنازل برشکـاری 

١٠٠  عدد

١٠٠  عدد

١٠٠  عدد

١٠٠  عدد

١٠٠  عدد

ســایــز ١٫٨

سایز ٣/۶۴نازل برشکـاری 

سـایــز ١٫١۶نازل برشکـاری 

سـایـز ١٫٣٢نازل برشکـاری 

سایز ۵/۶۴نازل برشکـاری 

سایز ٣٫٣٢ نازل برشکـاری 

ناموجود٢٠ کیلوگرم در جعبه W-G005گـــچ صـنــعتـــی 

۱۲

قیمت
(ریال)

لیست قیمت بهمن

تضمین قیمت

2.800.000

880.000

880.000

880.000

880.000

880.000

880.000


