سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 1399
قیمت اعالمی
ردیف

نام دستگاه

مدل و مشخصات فنی

نام شرکت

کشور تولید کننده

2000لیتری کششی مدل AMC

ادوات کشاورزی عزيز

ايران

وضعیت خدمات پس از

بانك

وضعیت تاییدیه عرضه کننده (هزار شماره حساب شرکت
ریال)

نام بانك

شعبه

مالحظات

فروش

سمپاش توربینی
1

تائیديه دار

1380000

-

زراعی
سمپاش توربینی
700لیتری سوار شونده با گیربکس 2سرعته

2

طوس فدك

ايران

تائیديه دار

145852

494985823

1500000

494985823

1200000

494985823

زراعی

کشاورزی

جنت کد 2182

بنام شرکت

-

بنام شرکت

-

بنام شرکت

-

سمپاش توربینی
 2000لیتری توربوالينر  ،کششی  ،پمپ ايتالیا

3

طوس فدك

ايران

تائیديه دار

زراعی

کشاورزی

جنت کد 2182

سمپاش توربینی
 800لینری توربوالينر  ،سوار شونده  ،پمپ ايتالیا

4

طوس فدك

ايران

تائیديه دار

زراعی

کشاورزی

جنت کد 2182

سمپاش توربینی

بنام آقايان تقی و صابر

 800لیتری سوار شونده 9نازله فن 440دو سرعته

5

ماشین سازی بادله

ايران

تائیديه دار

341900

499311020

کشاورزی

کاظمی

زراعی
سمپاش توربینی

بنام آقايان تقی و صابر

کششی 2000لیتری فن  440دو سرعته

6

-

ماشین سازی بادله

ايران

تائیديه دار

494800

499311021

کشاورزی

کاظمی

زراعی

-

سمپاش توربینی

7

سمپاش پشت تراکتوری توربینی زراعی  800لیتری

الماس درخشان آسیا

ONTARترکیه

تائیديه دار

1100000

728878274

مهرگستر کشاورزی

-

بنام شرکت

-

بنام شرکت

-

زراعی
سمپاش توربینی

8

سمپاش  2000لیتری توربینی زراعی

الماس درخشان آسیا

b u fe ra g ri

تائیديه دار

1470000

728878274

مهرگستر کشاورزی

زراعی
سمپاش توربینی

10

شعبه شهید نفیسی

سمپاش  2000لیتری توربینی زراعی مدل FC2000

فلزکار همدان

فلزگار همدان

تائیديه دار

1450000

814127966

کشاورزی
همدان با کد 15050

زراعی

12

شعبه شهید نفیسی

سمپاش  2000لیتری توربینی زراعی مدلGUN500

فلزکار همدان

فلزگار همدان

تائیديه دار

850000

814127966

کشاورزی
همدان با کد 15050

زراعی

سمپاش توربینی

سمپاش  800لیتری سوار شونده توربینی زراعی

شرکت توسعه صنعت و کشاورزی

شرکت توسعه صنعت و

طالی سپید شرق

کشاورزی طالی سپید شرق

هیدرولیک با گیربکس و پمپ ايتالیا

بنام شرکت

-

بنام های آقايان علی  /حسن

تائیديه دار

زراعی

بنام شرکت

-

1016100

816944862

کشاورزی

-

و حسین معصومین

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اع

سمپاش توربینی

11

-

13

زراعی

سمپاش توربینی

14

طالی سپید شرق

کشاورزی طالی سپید شرق

تولیدی دلتا دشت

تولیدی دلتا دشت

تائیديه دار

زراعی

گیربکس و پمپ ايتالیا

سمپاش  2000لیتری کششی توربینی زراعی مدل

1251900

816944862

کشاورزی

و حسین معصومین

دارای گزارش

1490000
آزمون

D D 2000T

سمپاش توربینی

15

سمپاش  800لیتری سوار شونده مدل IDM800T

تولیدی دلتا دشت

تولیدی دلتا دشت

تائیديه دار

1146788

-

زراعی

سمپاش  1000لیتری کششی توربینی باغی با گیربکس و

16

سمپاش توربینی باغی

17

سمپاش توربینی باغی

18

سمپاش توربینی باغی سمپاش  600لیتری توربینی باغی مدل GS600

شرکت توسعه صنعت و کشاورزی

شرکت توسعه صنعت و

طالی سپید شرق

کشاورزی طالی سپید شرق

شرکت توسعه صنعت و کشاورزی

شرکت توسعه صنعت و

طالی سپید شرق

کشاورزی طالی سپید شرق

حشمت اله عبیری ( شرکت گلپا

حشمت اله عبیری ( شرکت گلپا

صنعت ايرانیان )

صنعت ايرانیان )

بنام های آقايان علی  /حسن

تائیديه دار

پمپ ايتالیا

سمپاش  1500لیتری کششی توربینی باغی با گیربکس و

و حسین معصومین

بنام های آقايان علی  /حسن

تائیديه دار

پمپ ايتالیا

1079640

816944862

کشاورزی

-

1111680

816944862

کشاورزی

-

و حسین معصومین

تائیديه دار

255000

765684514

مهرگستر کشاورزی

شعبه پارك الله

بنام شرکت

-

بنام آقايان تقی و صابر

19

سمپاش توربینی باغی 400لیتری سوارشونده

ماشین سازی بادله

ايران

تائیديه دار

298900

499311023

کشاورزی

-

20

سمپاش توربینی باغی 1000لیتری سوارشونده

ماشین سازی بادله

ايران -بادله

تايیديه دار

203000

499311023

کشاورزی

-

21

سمپاش توربینی باغی  800لیتری سوارشونده 16نازله ،فن2 ، 800گیربکسه

ماشین سازی بادله

ايران

تائیديه دار

351500

499311023

کشاورزی

-

ماشین سازی بادله

ايران  -بادله

تايیديه دار

298900

499311023

کشاورزی

-

کاظمی

-

بنام آقايان تقی و صابر
کاظمی

-

بنام آقايان تقی و صابر
کاظمی

-

بنام آقايان تقی و صابر

 400لیتری سوار شونده 12نازله فن 700گیربکس2سرعته

22

سمپاش توربینی باغی

23

سمپاش توربینی باغی  2000لیتری ( فن  90سانت  16 ،نازله  ،گیربکس  2سرعته

کاظمی

-

شخمیران

شخمیران

تائیديه دار

600000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

شخمیران

شخمیران

تائیديه دار

170000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

 300لیتری  ،فن  60سانت  8 ،نازله مدل -SAR

24

سمپاش توربینی باغی
T U R B O -B -300

شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله

سمپاش توربینی

سمپاش  2000لیتری کششی توربینی زراعی هیدرولیک با

شرکت توسعه صنعت و کشاورزی

شرکت توسعه صنعت و

بنام های آقايان علی  /حسن

-

 200لیتری  ،فن  60سانت  8 ،نازله -SAR-TURBO
شخمیران

25

سمپاش توربینی باغی

26

سمپاش توربینی باغی

27

سمپاش توربینی باغی  800لیتری سوار مدل SAR-TURBO-B-800

شخمیران

تائیديه دار

162000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

B -200
 400لیتری سوار جهت تراکتورهای گلدونی مدل -SAR
شخمیران

شخمیران

تائیديه دار

178000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

T U R B O -B -400

شخمیران

شخمیران

تائیديه دار

187000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

شخمیران

شخمیران

تائیديه دار

630000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

سمپاش توربینی باغی  2000لیتری کششی مدل -SAR-TURBO-B-V

28

خطی

2000
شعبه شهید نفیسی

29

سمپاش توربینی باغی  2000لیتری کششی مدل FB2000

30

سمپاش توربینی باغی 2000لیتری توربینی باغی مدل CLS

فلزکار همدان

فلزگار همدان

تائیديه دار

1420000

814127966

کشاورزی
همدان با کد 15050

بنام شرکت

کشاورزان باغ و دشت

کشاورزان باغ و دشت

تائیديه دار

635000

450130297

مهرگستر کشاورزی

شعبه طوس کد 2226

بنام شرکت

سینا کشت جوان

ترکیه BADLLI

تائیديه دار

890000

563722979

کشاورزی

کد شعبه 1592

بنام شرکت

کد شعبه 1592

بنام شرکت

-

-

 1000لیتری ،فن  75سانت 10 ،نازله  ،مدل -Skj

31

سمپاش توربینی باغی

32

سمپاش توربینی باغی

33

سمپاش توربینی باغی ( 2000لیتری توربینی باغی ( اتومايزر

T u rb o -B -1000

-

 600لیتری  ،فن  70سانت 10 ،نازله ،مدل -Skj-Turbo
سینا کشت جوان

ترکیه BADLLI

تائیديه دار

255000

563722979

کشاورزی

2-600

34

سمپاش توربینی باغی

35

سمپاش توربینی باغی  400لیتری پشت تراکتوری مدل AP-SB400

36

سمپاش توربینی باغی  2000لیتری کششی توربینی باغی مدل آذر

ايتالیايی

ایتالیا

مزرعه مدرن ایرانیان

تائیدیه دار

1133010

توسعه صنعت و کشاورزی طالی

توسعه صنعت و کشاورزی

سپید شرق

طالی سپید شرق

تائیدیه دار

920000

کارگاه آقای ابوالقاسم صحرايی (

کارگاه آقای ابوالقاسم

عالین پارس )

صحرايی ( عالین پارس )

کارگاه تولیدی برادران ابراهیم

کارگاه تولیدی برادران

پور آذر

ابراهیم پور آذر

آزمون

طوس فدك

ايران

تائیديه دار

-

بنام های آقايان علی  /حسن

دارای گزارش

816944862

کشاورزی

-

و حسین معصومین

-

940000

 400لیتری پشت تراکتوری سوار شونده با پمپ ،گاردان ،

37

سمپاش بوم دار

38

سمپاش بوم دار

320000

494985823

کشاورزی

جنت کد 2182

بنام شرکت

-

پرکن و نازل ايتالیايی
 600لیتری پشت تراکتوری سوار شونده با پمپ  ،گاردان ،
طوس فدك
پر کن و نازل ايتالیايی

ايران

تائیديه دار

340000

494985823

کشاورزی

جنت کد 2182

بنام شرکت

-

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله

2000لیتری کششی توربینی باغی با پمپ و اتصاالت

تائیدیه دار

342000

-

ی در این مرحله

 600لیتری سوار شونده با بوم  14/6متری،سیستم تنظیم

39

سمپاش بوم دار

40

سمپاش بوم دار

بنام آقايان تقی و صابر

ماشین سازی بادله

ايران

تائیديه دار

397300

499311022

کشاورزی

-

کاظمی

ارتفاع هیدرولیک
 2000لیتری کششی با بوم  24/5متری،سیستم تنظیم

بنام آقايان تقی و صابر

ماشین سازی بادله

ايران

تائیديه دار

1424000

499311023

کشاورزی

-

کاظمی

ارتفاع هیدرولیک

41

سمپاش بوم دار

سمپاش بوم دار  600لیتری سوار شونده مدل G2004

گلپاش صنعت

گلپاش صنعت

تائیديه دار

145800

51675871

کشاورزی

شعبه شیر پاستوريزه

بنام شرکت

-

42

سمپاش بوم دار

سمپاش بوم دار  400لیتری سوار شونده مدل G2003

گلپاش صنعت

گلپاش صنعت

تائیديه دار

142200

51675871

کشاورزی

شعبه شیر پاستوريزه

بنام شرکت

-

43

سمپاش بوم دار

سمپاش بوم دار کششی  1500لیتری مدل G2007

گلپاش صنعت

گلپاش صنعت

224100

51675871

کشاورزی

شعبه شیر پاستوريزه

بنام شرکت

-

44

سمپاش بوم دار

سمپاش بوم دار کششی  2000لیتری مدل G2006

گلپاش صنعت

گلپاش صنعت

شعبه شیر پاستوريزه

بنام شرکت

45

سمپاش بوم دار

سمپاش بوم دار کششی  1000لیتری مدل G2005

گلپاش صنعت

گلپاش صنعت

شعبه شیر پاستوريزه

بنام شرکت

46

سمپاش بوم دار

 400لیتری پشت تراکتوری بوم دار مدل SPB400

شعبه طوس کد 2226

بنام شرکت

-

47

سمپاش بوم دار

 400لیتری پشت تراکتوری بوم دار FA400

بنام شرکت

-

48

سمپاش بوم دار

 400لیتری سوارشونده با بوم  10متری G400

49

سمپاش بوم دار

 600لیتری با بوم  15متر

50

سمپاش بوم دار

51

سمپاش بوم دار

 600لیتری با بوم  12متری G600-12

52

سمپاش بوم دار

 600لیتری با بوم  10متری G600-10

دارای گزارش
آزمون
دارای گزارش
308700

51675871

کشاورزی

آزمون

-

دارای گزارش
184500

51675871

کشاورزی

آزمون

کشاورزان باغ و دشت

ايران

تائیديه دار

1620000

450130297

مهرگستر کشاورزی

فلزکار همدان

ايران

تائیديه دار

216500

814127966

کشاورزی

حشمت اله عبیری (

حشمت اله عبیری (

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپا صنعت

تائیديه دار

242000

361632177

کشاورزی

ایرانیان )

ایرانیان )

حشمت اله عبیری (

حشمت اله عبیری (

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپا صنعت

ایرانیان )

ایرانیان )

حشمت اله عبیری (

حشمت اله عبیری (

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپا صنعت

ایرانیان )

ایرانیان )

حشمت اله عبیری (

حشمت اله عبیری (

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپا صنعت

ایرانیان )

ایرانیان )

حشمت اله عبیری (

حشمت اله عبیری (

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپا صنعت

ایرانیان )

ایرانیان )

-

شعبه شهید نفیسی
همدان با کد 15050

 800لیتری با بوم  20متری سوار شونده نیمه هیدرولیک و
تمام هیدرولیک

تائیديه دار

تائیديه دار

تائیديه دار

تائیديه دار

۳۷۴۰۰۰

۹۸۰۰۰۰

198000

187000

765684514

765684514

765684514

765684514

مهرگستر کشاورزی

مهرگستر کشاورزی

مهرگستر کشاورزی

مهرگستر کشاورزی

شعبه پارك الله

شعبه پارك الله

شعبه پارك الله

شعبه پارك الله

شعبه پارك الله

حشمت اله عبیری

بنام شرکت

بنام شرکت

بنام شرکت

بنام شرکت

-

-

-

-

-

 1000لیتری مدل  1000-15طول بوم  15متر به همراه يک

53

سمپاش بوم دار

54

سمپاش بوم دار

55

سمپاش بوم دار

56

سمپاش بوم دار

57

سمپاش بوم دار

58

سمپاش بوم دار

59

سمپاش بوم دار

60

سمپاش بوم دار

61

سمپاش بوم دار

62

سمپاش بوم دار

63

سمپاش بوم دار

64

سمپاش بوم دار

65

سمپاش بوم دار

66

سمپاش بوم دار

شخمیران

شخمیران

تائیديه دار

156800

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

تنظیم ارتقاع نیمه اتوماتیک

 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

112200

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

 800لیتری  12متری نیمه اتوماتیک مدل -SAR ،
B O O M -H -800-12
 400لیتری  12متری مدل -SAR- BOOM-H ،
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

40350

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

400-12
 600لیتری  15متری نیمه اتوماتیک مدل -SAR ،
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

108250

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

B O O M -H -600-15
 600لیتری  12متری اتوماتیک مدل -SAR- BOOM ،
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

205000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

E -F -600-12
 800لیتری  12متری اتوماتیک مدل -SAR- BOOM ،
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

201800

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

E -F -800-12
 600لیتری  12متری نیمه اتوماتیک مدل -SAR ،
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

97450

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

B O O M -H -600-12
 1000لیتری  15متری اتوماتیک مدل -SAR-BOOM
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

257000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

E -F -1000-15
 800لیتری  15متری نیمه اتوماتیک مدل -SAR
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

123200

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

B O O M -H -800-15
 800لیتری  15متری اتوماتیک مدل -SAR-BOOM
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

550000

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

E -F -800-15
 600لینری  15متری اتوماتیک مدل -SAR-BOOM
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

221600

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

E -F -600-15
 400لیتری سوار طول بوم  10متر  ،مدل -SAR
 LUSNAترکیه

شخمیران

تائیديه دار

38100

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

B O O M -400/10
 600لیتری ساده سوار طول بوم  10متر  ،مدل -SAR
 LUSNAترکیه
B O O M -600/10

شخمیران

تائیديه دار

42600

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله

 600لیتری مدل  600-12طول بوم  12متر

شخمیران

شخمیران

تائیديه دار

44800

455971510

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

بنام شرکت

-

67

سمپاش بوم دار

 200لیتری  ،طول بوم  10متر  ،مدل M-VKM

خدمات کشاورزی وحید

خدمات کشاورزی وحید

کشت سنندج

کشت سنندج

تائیديه دار

-

80000

68

سمپاش بوم دار

 400لیتری  ،بوم دار پشت تراکتوری مدل Sb10-1

صالح برزگر کردستان

صالح برزگر کردستان

تائیديه دار

252507

261187230

مهرگستر کشاورزی

-

بنام شرکت

-

69

سمپاش بوم دار

 600لیتری  ،پشت تراکتوری  ،مدل Sb10-2

صالح برزگر کردستان

صالح برزگر کردستان

تائیديه دار

276183

261187230

مهرگستر کشاورزی

-

بنام شرکت

-

کارگاه تولیدی ادوات

کارگاه تولیدی ادوات

70

سمپاش بوم دار

 400لیتری سوار شونده مدل Danial400

تائیديه دار

270000

کشاورزی رضائیان

کشاورزی رضائیان

-

71

سمپاش بوم دار

 600لیتری بوم دار  12متری

الماس درخشان آسیا

b u fe ra g ri

تائیديه دار

310000

728878274

مهرگستر کشاورزی

-

بنام محمد درخشان

-

72

سمپاش بوم دار

 1000لیتری پنتر ،زراعی بوم دار  18 ،متر

الماس درخشان آسیا

b u fe ra g ri

تائیديه دار

1380000

728878274

مهرگستر کشاورزی

-

بنام محمد درخشان

-

73

سمپاش بوم دار

 400لیتری با پمپ برتولینی ايتالیا  8-متر

ماشین کشت پارس

ماشین کشت پارس

توسعه صنعت و کشاورزی طالی

توسعه صنعت و کشاورزی

74

سمپاش بوم دار

 600لیتری با پمپ ديافراگمی ايتالیايی  10 ،متری
سپید شرق

طالی سپید شرق

توسعه صنعت و کشاورزی طالی

توسعه صنعت و کشاورزی

75

سمپاش بوم دار

 600لیتری با پمپ ديافراگمی ايتالیايی  8 ،متری
سپید شرق

طالی سپید شرق

توسعه صنعت و کشاورزی طالی

توسعه صنعت و کشاورزی

76

سمپاش بوم دار

 400لیتری با پمپ ديافراگمی ايتالیايی  10 ،متری
سپید شرق

طالی سپید شرق

توسعه صنعت و کشاورزی طالی

توسعه صنعت و کشاورزی

77

سمپاش بوم دار

 401لیتری با پمپ ديافراگمی ايتالیايی  8 ،متری
سپید شرق

طالی سپید شرق

دارای گزارش
-

31000
آزمون
بنام های آقايان علی  /حسن

تائیديه دار

220050

816944862

کشاورزی

-

و حسین معصومین

بنام های آقايان علی  /حسن

تائیديه دار

215100

816944862

کشاورزی

-

و حسین معصومین

بنام های آقايان علی  /حسن

تائیديه دار

168390

816944862

کشاورزی

-

و حسین معصومین

بنام های آقايان علی  /حسن

تائیديه دار

164610

816944862

کشاورزی

-

و حسین معصومین

78

سمپاش بوم دار

 800لیتری بوم دار مدل KOBRA800lit

تجارت گستر آرارات

تجارت گستر آرارات

تائیديه دار

136000

-

79

سمپاش بوم دار

 600لیتری بوم دار مدل KOBRA600lit

تجارت گستر آرارات

تجارت گستر آرارات

تائیديه دار

121000

-

80

سمپاش بوم دار

 400لیتری سوار شونده مدل IDM400

تولیدی دلتا دشت

تولیدی دلتا دشت

تائیديه دار

133027

-

دارای گزارش

81

سمپاش بوم دار

 600لیتری سوار شونده مدل IDM600

تولیدی دلتا دشت

تولیدی دلتا دشت

82

سمپاش بوم دار

 2000لیتری با بوم  10متری مدل IDM2000

تولیدی دلتا دشت

تولیدی دلتا دشت

83

سمپاش بوم دار

 400لیتری بوم دار  10،متری مدل پاشان 410

لیزر برش

لیزر برش

84

سمپاش بوم دار

 400لیتری بوم دار مدل CMS-SP400

85

سمپاش بوم دار

 2000لیتری کششی  10متری مدل CMS-S2000

86

سمپاش بوم دار

سمپاش بوم دار کششی مدل SP2000b

87

سمپاش بوم دار

 600لیتری بوم دار با بوم  8متری مدل MK600

229357

-

آزمون
دارای گزارش
366972
آزمون

تايیديه دار

41100

-

کارگاه آقای احمد
کارگاه آقای احمد اسالمی (
اسالمی ( مزرعه سبز

تايیديه دار

250000

-

مزرعه سبز آذربايجان )
آذربايجان )
کارگاه آقای احمد
دارای گزارش

کارگاه آقای احمد اسالمی (

320000

اسالمی ( مزرعه سبز
آزمون

مزرعه سبز آذربايجان )
آذربايجان )
کارگاه آقای سید اسماعیل

کارگاه آقای سید

شريف زاده

اسماعیل شريف زاده

کارگاه آقای رضا پیرهادی

کارگاه آقای رضا پیر

دارای گزارش

تواندشتی

هادی تواندشتی

آزمون

88

سمپاش بوم دار

 1000لیتری زراعی کششی با بوم  8متر مدل MSP1000

کارگاه آقای محمد مددی

کارگاه آقای محمد مددی

89

سمپاش بوم دار

 400لیتری سوارشونده با بوم  8متر مدل MSP400

کارگاه آقای محمد مددی

کارگاه آقای محمد مددی

90

سمپاش بوم دار

 2000لیتری مدل B-2000

رود پشت مازند

رود پشت مازند

91

سمپاش بوم دار

 400لیتری بوم دار مدل BSB400

بهاران کشت ارومیه

بهاران کشت ارومیه

کارگاه تولیدی ادوات

کارگاه تولیدی ادوات

دارای گزارش

92

سمپاش بوم دار

 1000لیتری مدل TKZ 1000
کشاورزی گودرزی

کشاورزی گودرزی

آزمون

کارگاه تولیدی ادوات

کارگاه تولیدی ادوات

دارای گزارش

93

سمپاش بوم دار

 600لیتری مدل TKZ 600
کشاورزی گودرزی

کشاورزی گودرزی

آزمون

تائیديه دار

110000

-

80000

دارای گزارش
113000
آزمون
دارای گزارش
72500
آزمون
دارای گزارش
آزمون
دارای گزارش
104500
آزمون

145000

95000

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحل

178000

95

سمپاش بوم دار

 400لیتری سوار شونده مدل ZST 400

سمپاش بوم دار

 2000لیتری  10متری مدل 2020

علیرضا عبیری( شرکت فناب صنعت

علیرضا عبیری( شرکت فناب

گلپا )

صنعت گلپا )

کارگاه ادوات کشاورزی محمد

کارگاه ادوات کشاورزی محمد

دارای گزارش

طالبی

طالبی

آزمون

تبريز روستا صنعت

تبريز روستا صنعت

 LUSNAترکیه

شخمیران

اده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله

94

سمپاش بوم دار

 400لیتری بوم دار  8متری مدل TP408

کارگاه تولید ادوات کشاورزی

کارگاه تولید ادوات کشاورزی

دارای گزارش
130000
آزمون

198000

دارای گزارش
275000
آزمون

96

97

98

سمپاش توربوالينر

 600لیتری سوار ،قطر فن  8 ، 50نازله  ،گیربکس 2سرعته

زراعی و توربینی

 ،مدل SAR-TURBO-Z-600

سمپاش توربوالينر

 800لیتری سوار ،قطر فن  8 ، 50نازله  ،گیربکس 2سرعته

زراعی و توربینی

 ،مدل SAR-TURBO-Z-800

سمپاش توربوالينر

 2000لیتری سوار ،قطر فن  8 ، 50نازله  ،گیربکس

زراعی و توربینی

2سرعته  ،مدل SAR-TURBO-Z-2000

 LUSNAترکیه

 LUSNAترکیه

سمپاش توربوالينر

99

100

سمپاش توربوالینر  2000لیتری باغی مدل

زراعی و توربینی

SAR-TURBO-B-2000

سمپاش توربوالينر

 2000لیتری کششی توربوالينر کالس با پمپ برتولینی سی

زراعی

کا PST3000C ، 110

سمپاش توربوالينر

101

2000لیتری کششی توربوالنیر
زراعی

102

سمپاش توربوالينر

 800لیتری توربوالينر مدل GT800

103

سمپاش توربوالينر

سمپاش  600لیتری توربوالينر مدل GT600

سمپاش توربوالينر

104

 2000لیتریZIGMA 2000
زراعی
سمپاش توربوالينر

105

زراعی

 LUSNAترکیه

شخمیران

شخمیران

شخمیران

کشاورزان باغ و دشت

کشاورزان باغ و دشت

حشمت اله عبیری (

حشمت اله عبیری (

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپا صنعت

ایرانیان )

ایرانیان )

حشمت اله عبیری (

حشمت اله عبیری (

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپا صنعت

ایرانیان )

ایرانیان )

حشمت اله عبیری (

حشمت اله عبیری (

شرکت گلپا صنعت

شرکت گلپا صنعت

ایرانیان )

ایرانیان )

ماشین سازی کریمیان

ماشین سازی کریمیان

صنعت ظفر آباد

صنعت ظفر آباد

سینا کشت جوان

ترکیه BADLLI

تائیديه دار

تائیديه دار

تائیديه دار

تائیديه دار

تائیدیه دار

تائیدیه دار

دارای گزارش

550000

600000

650000

630000

690000

۱۶۲۸۰۰۰

1309000

455971510

455971510

455971510

455971510

450130297

765684514

765684514

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

مهرگستر کشاورزی سجاد شعبه 2218

مهرگستر کشاورزی

مهرگستر کشاورزی

مهرگستر کشاورزی

دارای گزارش

1276000

765684514

بنام شرکت

بنام شرکت

شعبه طوس کد 2226

شعبه پارك الله

بنام شرکت

شعبه پارك الله

شعبه پارك الله

آزمون

تائیدیه دار

بنام شرکت

بنام شرکت

آزمون

مهرگستر کشاورزی

بنام شرکت

بنام شرکت

بنام شرکت

1065000

800

-

-

-

-

-

-

-

-

 800لیتری با گیربکس  2سرعته مدل -Skj-Turbo-2
تائیديه دار

990000

-

563722979

کشاورزی

کد شعبه 1592

بنام شرکت

سمپاش توربوالينر

106

 2000لیتری  ،گیربکس  2سرعته  ،مدل -Skj-Turbo-2
سینا کشت جوان

زراعی

ترکیه BADLLI

تائیديه دار

1080000

563722979

کشاورزی

کد شعبه 1592

2000

بنام شرکت

سمپاش توربوالينر

107

 800لیتری ،توربینی زراعی ( توربوالينر ) سوار شونده

ايتالیا

مزرعه مدرن ایرانیان

ايتالیا

مزرعه مدرن ایرانیان

ايتالیا

مزرعه مدرن ایرانیان

بهاران کشت ارومیه

بهاران کشت ارومیه

سینا صنعت شمال

سینا صنعت شمال

کارگاه ادوات کشاورزی

کارگاه ادوات

رضائیان

کشاورزی رضائیان

آزمون

 Bufferagriترکیه

الماس درخشان آسیا

تائیديه دار

زراعی

تائیديه دار

327000

-

442450

-

225150

-

سمپاش توربوالينر

108

 2000لیتری ،توربینی زراعی ( توربوالينر )کششی
زراعی

تائیديه دار

سمپاش توربوالينر

109

 600لیتری توربینی زراعی ( توربوالينر ) سوار شونده
زراعی
سمپاش توربوالينر

110

تائیديه دار

دارای گزارش
سمپاش توربوالينر  1500لیتری زراعی مدل STB1500

زراعی

825000
آزمون
دارای گزارش

111

سمپاش توربوالينر

 800لیتری توربوالينر

 800لیتری سوارشونده توربوالينر زراعی مدل
سمپاش توربوالينر
D a n y a l800

112

سمپاش اتومايزر باغی  2000لیتری کششی مدا 2000TB

113

سمپاش اتومايزر

 2000لیتری اتومايزر کشنده

114

سمپاش اتومايزر

 800لیتری اتومايزر سوار شونده

115

سمپاش اتومايزر

 600لیتری اتومايزر مدل GA600

116

سمپاش اتومايزر

 2000لیتری اتومايزر باغی

117

سمپاش اتومايزر

 2000لیتری اتومايزر باغی مدل SBS

219000

-

1350000

-

آزمون
دارای گزارش

حشمت اله عبیری ( شرکت گلپا

حشمت اله عبیری ( شرکت

صنعت ايرانیان )

گلپا صنعت ايرانیان )

حشمت اله عبیری ( شرکت گلپا

حشمت اله عبیری ( شرکت

صنعت ايرانیان )

گلپا صنعت ايرانیان )

حشمت اله عبیری ( شرکت گلپا

حشمت اله عبیری ( شرکت

صنعت ايرانیان )

گلپا صنعت ايرانیان )

شرکت سینا صنعت

شرکت سینا صنعت

شمال

شمال

کارگاه اسماعیل برزگر

کارگاه اسماعیل برزگر

دارای گزارش

شکری

شکری

آزمون

تائیدیه دار

تائیدیه دار

دارای گزارش

1490000

728878274

مهرگستر کشاورزی

-

بنام شرکت

-

۱۳۰۹۰۰۰

765684514

مهرگستر کشاورزی

شعبه پارك الله

بنام شرکت

-

شعبه پارك الله

بنام شرکت

شعبه پارك الله

بنام شرکت

۱۰۰۱۰۰۰

968000

آزمون

تائیدیه دار

280000

1220000

765684514

765684514

مهرگستر کشاورزی

مهرگستر کشاورزی

-

-

-

سمپاش توربینی

118

 2000لیتیری توربینی زراعی کششی مدل SBT
زراعی
سمپاش توربینی

119

زراعی
سمپاش توربینی

120

زراعی

کارگاه اسماعیل برزگر

کارگاه اسماعیل برزگر

دارای گزارش

شکری

شکری

آزمون

ایتالیا RICOSMA-

مزرعه مدرن ایرانیان

تائیدیه دار

ایتالیا RICOSMA-

مزرعه مدرن ایرانیان

تائیدیه دار

ایتالیا RICOSMA-

مزرعه مدرن ایرانیان

تائیدیه دار

1504000

 800لیتری سوار شونده با فن  450میلیمتری ،مدل
A P R 800

343500

-

 600لیتری سوار شونده با فن  350میلیمتری ،مدل
A P R 600

225150

-

سمپاش توربینی
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 2000لیتری کششی با فن  450میلیمتری ،مدل ATR2000
زراعی

442450

-

سمپاش توربینی باغی

122

 600لیتری پرتابل با فن  700میلیمتری مدل AP600
( اتومايزر )

ایتالیا RICOSMA-

مزرعه مدرن ایرانیان

تائیدیه دار

171600

-

سمپاش توربینی باغی

123

 2000لیتری کششی با فن  900میلیمتری مدل AT900
( اتومايزر )
سمپاش توربینی باغی

124

 2000لینری گششی باغی مدل Danyal2000
( اتومايزر )

ایتالیا RICOSMA-

مزرعه مدرن ایرانیان

تائیدیه دار

کارگاه ادوات کشاورزی

کارگاه ادوات

دارای گزارش

رضائیان

کشاورزی رضائیان

آزمون

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

تائیدیه دار

ماشین برزگر همدان

ماشین برزگر همدان

فناوری نوین

363700

-

1490000

-

بنام آقايان تقی و صابر

 2000لیتری کششی با پروانه پالستیکی و فن 800

125

سمپاش ( اتومايزر )

126

سمپاش

سمپاش موضعی ( رديفی ) نوين مدل SPRAY ROWS

127

سمپاش

سمپاش پشت تراکتوری بوم دار  400لیتری مدل BS400

به قیمتهای فوق  %9ارزش افزدوه اضافه میگردد.

کارگاه ادوات کشاورزی
برادران شامه

کارگاه ادوات
کشاورزی برادران
شامه

دارای گزارش
آزمون

1309520

499311020

کشاورزی

کاظمی

185000

247000

-

-

