
 لیست اجرت ها ی نصب بازویی

 نصب پک کامل جک برقی دولنگه-1

 * L1  5.000.000نصب جک هیدرولیک 

* L2   4.000.000نصب جک الکترو مکانیک 

* L3 500.000اجرت کابل کشی 

 سرویس در محل-2

*  L1   2.500.000س کاری داخل بازوی ها درب برقی به همراه گربسرویس کامل 

*L2  1.500.000 برقی دربسرویس کامل 

 نصب مدار باکس مرکزی درب برقی-3

*L1  600.000نصب مدار و باکس به همراه محفظه ایمنی 

*L2 400.000 ایمنی نصب مدار باکس بدون محفظه 

 نی )چشمی(مای ورسنصب سن-4

*L1 600.000نی معمولی مای ورسنصب سن 

*L2 800.000لیزری ی رفکتوری منورایسسن نصب 

 ها نصب یراق االت بازویی-5

*L1 1.200.000بازویی تک لنگه  یراق آالت نصب 

*L2 1.800.000یراق آالت بازویی دو لنگه  نصب 

 نصب فالشر هشدار دهنده-6

*L1 600.000فالشر بدون کابل کشی  نصب 

*L2 1.200.000فالشر به همراه کابل کشی   نصب 

 الکترو مکانیکتعویض قطعات داخلی بازویی -7

*L1 600.000 مشتری محل در قطعات تعویض 

*L2 900.000 سویسر درمرکز قطعات تعویض 
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 تعویض قطعات داخلی بازویی هیدرولیک-8

*L1  800.000تعویض قطعات در محل مشتری 

*L2 1.100.000س ویمرکز سردر قطعات تعویض 

*L3 800.00روغن بازویی در محل مشتری  تعویض 

 600.000مرکزی درب برقی  تنظیمات مدار-9

 600.000)جک ها ( ژ بارویی هاالریگ تنظیمات و-10

 50.000هی ریموت هر عدد گد-11

 نصب قفل برقی -12

*L1  800.000نصب قفل برقی بدون کابل کشی 

*L2 1.200.000 کشی کابل ه همراهب قیرب قفل نصب 

 200.000نصب کارت شارژ محرک قفل برقی -13

 تعمیر مدار مرکزی -14

*L1  600.000تعمیر مدار مرکزی در محل مشتری 

*L2 900.000 مرکز سرویس در مرکزی مدار تعمیر 

 جوشکاری پلیت های بازویی  -15

*L1 1.200.000جوشکاری پلیت سر جک بازویی 

*L21.600.000 بازویی جک ته پلیت جوشکاری 

*L32.000.000 با احتساب مقاوم سازی و بولت گذاری بازویی جک ته پلیت جوشکاری 

 

 

 

 

 



 لیست اجرت درب ریلی 

*L1نصب پک کامل درب ریلی 

*L24.000.000بر روی زمین  ریلی  کج نصب 

*L35.000.000دربجک ریلی در باالی  نصب 

 سرویس در محل-2

L1* 1.800.00کاری داخلی جک  سرویس کامل درب برقی به همراه گریس 

*L2  1.200.000سرویس کامل درب برقی 

 (چشمی) نیمورایسسن نصب -3

L1*600.000 معمولی نیمورایسسن نصب 

*L2 800.000 لیزری رفکتوری ایمنی ورسسن نصب 

*L3  600.000 اجرت کابل کشی 

  نصب فالشر هشدار دهنده-4

*L1 600.000 کشی کابل بدون فالشر نصب 

*L2 1.200.000 کشی کابل همراه به فالشر  نصب 

 1.000.000نصب دنده شانه ایی-5

  تعویض قطعات درب ریلی-6

*L1 800.000 مشتری محل در قطعات تعویض 

*L2 1.100.000 سرویس مرکز در قطعات تعویض 

 600.000تنظیمات مدار مرکزی درب برقی -7

 600.000تنظیمات و ریگالژ درب برقی و دنده شانه -8

 50.000 عدد هر ریموت هیگد -9

  مرکزی مدار تعمیر-10

L1 *600.000 مشتری محل در مرکزی مدار تعمیر 



*L2 900.000 سرویس مرکز در مرکزی مدار تعمیر 

 1.000.000جک های پلیت جوشکاری -11

L1*1.800.000 مرکز سیستم و مقاوم سازی پلیت جوشکاری 

*L21.2000.000 دنده شانه ایی جوشکاری 

 

 

 

 

 

 


