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 نام محصوالت 

 تعداد در

 کارتن

 واحد قیمت فروش

 ( ریال)   

 

 

 6.031.111 6 )باکالیتی( AEGآمپر طرح  061کلید فیوز  1

 03.111.111 4 )باکالیتی( AEGآمپر طرح  051کلید فیوز  2

 01.011.111 0 )باکالیتی( AEGآمپر طرح  411کلید فیوز  3

 04.041.111 0 )باکالیتی( AEGآمپر طرح  631کلید فیوز  0

 

 

 6.031.111 6 )پلیمر الیاف دار( AEGآمپر طرح  061کلید فیوز  5

 03.111.111 4 )پلیمر الیاف دار( AEGآمپر طرح  051کلید فیوز  6

 01.011.111 0 )پلیمر الیاف دار(  AEGآمپر طرح  411کلید فیوز  7

 04.041.111 0 )پلیمر الیاف دار(  AEGآمپر طرح  631کلید فیوز  8

 

 WOHNER  00 6.001.111آمپر طرح  061کلید فیوز  9

 تحت سفارش ---  WOHNERآمپر طرح  051کلید فیوز  14

 تحت سفارش ---  WOHNERآمپر طرح  411کلید فیوز  11

 تحت سفارش ---  WOHNERطرح  آمپر 631 فیوز کلید 

 

  

 05.361.111 6 قطع تکفاز/سه فاز آمپر عمودی 061کلید فیوز  12

 00.301.111 3 آمپر عمودی قطع تکفاز/سه فاز 051کلید فیوز  13

 34.051.111 3 تکفاز/سه فاز آمپر عمودی قطع 411کلید فیوز  10

 41.051.111 3 آمپر عمودی قطع تکفاز/سه فاز 631کلید فیوز  15

 00.401.111 4 آمپر قابل قطع زیربار ) گردان ( 061کلید فیوز  16             

 01.351.111 0 آمپر قابل قطع زیربار ) گردان ( 051کلید فیوز  17

 03.001.111 0 قطع زیربار ) گردان (آمپر قابل  411کلید فیوز  18
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 نام محصوالت  

 تعداد در

 کارتن

 قیمت فروش واحد

 ( ریال)   

 

 01.101.111 4 آمپر قابل قطع زیربار 061 کلید بدون فیوز 

 تحت سفارش 0 آمپر قابل قطع زیربار 051 کلید بدون فیوز 

 سفارشتحت  0 آمپر قابل قطع زیربار 411کلید بدون فیور  

 تحت سفارش 0 آمپر قابل قطع زیربار 631 کلید بدون فیوز 

 

 30.011.111 0  آمپر 051کلید دو طرفه  19

 51.051.111 0 آمپر  411کلید دو طرفه  24

 03.511.111 0 آمپر 631کلید دو طرفه  21

 0.101.111 04 آمپر )پلیمر الیاف دار( 061پایه فیوز   

 0.411.111 00 آمپر )پلیمر الیاف دار( 051پایه فیوز  23

 4.011.111 00 آمپر )پلیمر الیاف دار( 411پایه فیوز  20

 5.351.111 00 آمپر )پلیمر الیاف دار( 631پایه فیوز  25

 0.101.111 04 ( آمپر ) باکالیت 061 فیوز پایه         

 0.411.111 00 ( ) باکالیت آمپر 051 فیوز پایه 

 4.011.111 00 ( ) باکالیت آمپر 411 فیوز پایه 

 5.351.111 00 ( ) باکالیت آمپر 631 فیوز پایه 26

 

 0.131.111 04  )پل تک ( دار حفاظ آمپر 061 فیوز پایه 

 تحت سفارش 00 )پل تک ( دار حفاظ آمپر 051 فیوز پایه 27

 تحت سفارش 00 )پل تک ( دار حفاظ آمپر 411 فیوز پایه 

 تحت سفارش  00 )پل تک ( دار حفاظ آمپر 631 فیوز پایه 

 3.311.111 0 )سه پل  (آمپر حفاظ دار  061پایه فیوز  

 

 

 604.111 00 ( آمپر 061تا  06)  C00فیوز کاردی سایز   28

 060.111 54 ( آمپر 061تا  05)  NT00فیوز کاردی سایز   29

 135.111 54 ( آمپر 061تا  51)  NT0فیوز کاردی سایز   34

 0.001.111 36 ( آمپر 051تا  01) NT1فیوز کاردی سایز  31

 0.001.111 00 ( آمپر 411تا  011)  NT2فیوز کاردی سایز   32

 0.341.111 00 ( آمپر 631تا  311)  NT3فیوز کاردی سایز   33

 

         

 551.111 --- پل تک 01*  30  سیلندری فیوز کلید       37

 111.111 --- پل دو 01*  30  سیلندری فیوز کلید       08

 0.611.111 --- پل سه 01*  30  سیلندری فیوز کلید       09

 0.131.111 --- پل تک 04*  50  سیلندری فیوز کلید       

 0.001.111 --- پل دو 04*  50  سیلندری فیوز کلید       

 3.011.111 --- پل سه 04*  50  سیلندری فیوز کلید       

 0.151.111 --- پل تک 00*  50  سیلندری فیوز کلید        

 4.061.111 --- پل دو 00*  50  سیلندری فیوز کلید        

 6.001.111 --- پل سه 00*  50  سیلندری فیوز کلید       

 



 

 

 
 نام محصوالت 

 تعداد در

 کارتن

 قیمت فروش واحد

 ( ) ریال  

 

  

 001.111 ---             آمپر ) 30تا  0 ( 01*  30فیوز سیلندری   

 005.111 ---             آمپر ) 41تا  0 ( 04*  50فیوز سیلندری   

 361.111 ---             آمپر ) 005تا  0 ( 00*  50فیوز سیلندری   

 001.111 ---             ( آمپر 05تا  0)  DIIفیوز فشنگی سایز  

 000.111 ---             آمپر ) 63تا  DIII  (35فیوز فشنگی سایز  

 000.111 ---             تیپ جدید آمپر ) D03  (01 - 011فیوز فشنگی سایز  

 

 د فروش این شرکت هماهنگی فرمائید.لطفا قبل از تنظیم سفارش با واح *                   نیز اضافه میگردد. ارزش افزوده بر فاکتور عوارض و مالیات به مبلغ زیر  *
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