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14010

قيمت کاال ((لایر)) بهاء واحد به عدد ((لایر)) مقدار واحد مشخصات کاال شماره قطعه بهاء واحد به حروف ((لایر))رديف قلم

120 LE

قطعات مربوط به ديگ بخار ثابت پااليشگاه داالن
M.S.A 25 - 115ساخت ماشين سازي اراک ،شماره ديگ بخار 

CAPACITY : 25000 LBS/HR
MAX. WORKING PRESSURE : 10 BAR (150 PSI)

DESIGN PRESSURE : 10.8 BAR
لوله هاي آتشخوار

FIRE TUBE, MATERIAL: ST 35.8 ACC TO DIN 17.175 , SMLS
 

FIRE TUBE, DIA.:51 mm,THK.:3.2 mm, LENGTH:4.509 MT 1

126 LE FIRE TUBE, DIA.:57 mm,THK.:3.2 mm, LENGTH:3.562 MT 2

18 LE FIRE TUBE, DIA.:63.5 mm,THK.:6.3 mm, LENGTH:3.87 MT 3

1 NO

کوره لوپ دار  استاندارد ماشين سازي اراک
FURNACE, MATERIAL: 17Mn4 ACC TO DIN 17155

THK.:17 mm, LENGTH:3.662 M, ID.:1.296 M
 

FURNACE 4

1 NO

شبکه راپر به صورت برش خورده دوتيکه  استاندارد ماشين سازي اراک
TUBE SHEET, MATERIAL: 17Mn4 ACC TO DIN 17155

THK.:24 mm, LENGTH:805 mm, DIA.:2.06 M
 

TUBE SHEET
کليه مستندات و گواهينامه هاي قطعات مي بايست مورد تاييد

بازرسي فني زاگرس جنوبي قرار گيرد. 5

62 LE

لوله هاي آتشخوار مربوط به ديگ بخار سيار
FIRE TUBE, MATERIAL: ST 35.8 ACC TO

DIN 17.175 , SMLS ,DIA.60.3 mm
قبل از خريد، تاييديه مدارک فني مربوطه از بازرسي فني

زاگرس جنوبي اخذ گردد.
 

FIRE TUBE , THK.:3.2 mm , LENGTH:2380 mm 6

16 LE FIRE TUBE , THK.:6.3 mm , LENGTH:2380 mm 7
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به عدد
به حروف

هزينه بسته بندی
((لایر))

به عدد
به حروف

هزينه حمل
    ((لایر))

به عدد
به حروف

جمع کل 
((لایر))

شيراز خيابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ايران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کاال) -  

)  ايميل ()07132314447) فاکس (07132138436 - روح هللا پسنديده تلفن (506واحد 

  نام و امضاء و مهر فروشنده:

به عددتوضيحات
به حروف

قيمت کل کاال
((لایر))


