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 1400سال آریا صنعت البرز لیست قیمت ماشین آالت شرکت 

 )ریال(  قیمت شرح مشخصات انم  ردیف

 250،000،000 بسته بندیو  پولیش ،بوجاری، نوار دستچین های انتقال مواد به مخزن دستگاه مخصوص دستگاه باالبر کاسه ای مورب 1

 350،000،000 مواد سطح کنترل سیستم ، دارایبندی بسته های دستگاه مخزن به مواد انتقال مخصوص Z ای  کاسه باالبر دستگاه 2

 350،000،000 مواد سطح کنترل سیستم و استیل تمام ،پودری بندی بسته دستگاه مخزن به مواد انتقال مخصوص پودری باالبر دستگاه 3

 300،000،000 مجزا ویبراتور و مخزن کامل، برق تابلو با خشکبار و حبوبات انواع دستچین مخصوص دستچین نقاله نوار دستگاه 4

 250،000،000 به جلو بندی بسته دستگاه زیر از ها بسته انتقال جهت بندی بسته جلوی نقاله نوار دستگاه 5

 450،000،000 حبوبات و خشکبار از سنگین و سبک اجسام و غبار و گرد کردن جدا جهت حبوبات و خشکبار بوجاری دستگاه 6

 600،000،000 دارویی گیاهان و چای خشک، سبزیجات برگ از ساقه جداکردن جهت خشک سبزیجات بوجاری دستگاه 7

 350،000،000 جلوگیری از کدر شدن لفاف بسته های تولید شده و جهت براق و چشمگیر نمودن محصول حبوبات و خشکبار پولیش دستگاه 8

 خشکبار شورکن و تفت دستگاه 9
  Zباالبر  نمک و باالبر نصب قابلیت با مخصوص درب همراه به استیل درام و مخزن دارای

 تفت دستگاه مخزن به خشکبارنمک و انتقال جهت
900،000،000 

 500،000،000 جات، دارای مخزن ادویه انواع آسیابجهت  ادویه آسیاب دستگاه 10

 650،000،000 تیغ 8درام  با استیل بدنه و شاسی باجهت اسالیس کردن انواع میوه و صیفی جات  اسالیسر دستگاه 11

 400،000،000 گیری روغن و جات میوه و سبزیجات آبگیری جهت سانتریفیوژ آبگیر دستگاه 12

 600،000،000 دوش و ویبره سیستم با شستشو از بعد سبزیجات و جات میوه آبکشی جهت آبگیر استیل نوار 13

 750،000،000 سبزیجات و میوه شستشوی جهت شستشو و بالنچر دستگاه 14

 550،000،000 شده خرد سبزیجات سایز تنظیم قابلیت با و باال خروجی ظرفیت با صنعتی، پیوسته، اتوماتیک، سبزیجات خردکن دستگاه 15

 750،000،000 صیفی جات و سبزی ،میوه انواع کردن خشک جهت کابینتی کن خشک 16

 600،000،000 آسان نقل و حمل و جابجایی جهت مختلف اشکال و ابعاد در محصوالت بندی بسته پک شرینک دستگاه 17

18 
 بگ تی بندی بسته دستگاه

 دار بگلیبل تی بندی بسته دستگاه
 دارویی گیاهان و دمنوش ای، کیسه چای بندی بسته مخصوص

950،000،000 

1،100،000،000 

  



 

 حجمی بندی بسته دستگاه 19
 پودرژله شکر، سویا، پفک، کارونی، ما خشکبار، غالت، نمک، حبوبات، بندی بسته جهت

 لمسی HMIو PLC مجهز به سیستم 
950،000،000 

 پودری بندی بسته دستگاه 20
 جات ادویه خشک، شیر کاکائو، پودر آرد، قبیل از پودری مواد بندی بسته جهت

 لمسی HMIو PLC مجهز به سیستم 
1،150،000،000 

 توزین دو بندی بسته دستگاه 21
 خشکبار شکالت، چیپس، برنج، ،چای تخمه، پسته، گردو، حبوبات، بندی بسته جهت

 لمسی، عملکرد به صورت لودسل HMIو PLC مجهز به سیستم 
1،300،000،000 

 توزین چهار بندی بسته دستگاه 22
 خشکبار شکالت، چیپس، برنج، ،چای تخمه، پسته، گردو، حبوبات، بندی بسته جهت

 لمسی، عملکرد به صورت لودسل HMIو PLC مجهز به سیستم 
1،550،000،000 

23 
 اتوربا ویبر بندی بسته دستگاه

 کاسه ای طرح جدید

 زغال و ... ،چای تخمه، پسته، ،زیتون چیپس،خشکبار،  حبوبات، بندی بسته جهت

 HMIو PLC مجهز به سیستم  ،بسیار باال با سرعت و دقت
1،450،000،000 

 توزین روتاری ده بندی بسته دستگاه 24
 خشکبار شکالت، چیپس، برنج، ،چای تخمه، پسته، گردو، حبوبات، بندی بسته جهت

 لمسی، عملکرد به صورت لودسل HMIو PLC مجهز به سیستم 
3،800،000،000 

25 
 دوسرپرس بندی بسته دستگاه

 (PLC آنالوگ و پیلوپک  )

 لواشک، شکالت، ساندویچ، و همبرگر کلوچه، و کیک ای، کیسه چای بندی بسته جهت

 قطعاتانواع  و تنباکو نان، بستنی،
1،100،000،000 

1،700،000،000 

 حجمی پرکن قوطی دستگاه 26
 و قهوه های دانه غالت، خشکبار، حبوبات، کریستال، : نمکشامل گرانولی مواد انواع پرکن

 فلزی و ای شیشه مقوایی، پالستیکی، های قوطی انواع در، شیمیایی و دارویی مواد
750،000،000 

 پودری پرکن قوطی دستگاه 27
 ،شیمیایی و دارویی مواد خشک، شیر قهوه، آرد، جات، ادویه: شامل پودری مواد انواع پرکن

 فلزی و ای شیشه مقوایی، پالستیکی، های قوطی انواع در
850،000،000 

 توزین دو پرکن قوطی دستگاه 28
 خشک، سبزی و میوه خشکبار، حبوبات،: شامل دار توزین صورت به مواد انواع پرکن

 شیمیایی و داروئی مواد ،برنج زرشک، کشمش، تافی، شده، حجیم غالت چای، شکر، قند،
850،000،000 

 توزین چهار پرکن قوطی دستگاه 29
 خشک، سبزی و میوه خشکبار، حبوبات،: شامل دار توزین صورت به مواد انواع پرکن

 شیمیایی و داروئی مواد ،برنج زرشک، کشمش، تافی، شده، حجیم غالت چای، شکر، قند،
1،000،000،000 

30 
 پرکن کارتن و کیسه دستگاه

 دوتوزین

 دار توزین به صورت مختلف های وزن در و کارتن کیسه پرکردن جهت

 لمسی، عملکرد به صورت لودسل HMIو PLC مجهز به سیستم 
850،000،000 

31 
 پودری ساشه بندی بسته دستگاه

 مدادی

 شکر، و نمک آویشن، فلفل، سماق، کاکائو، قهوه، میکس، کافی بندی بسته مخصوص

 مصرف یکبار و نفره تک های بسته در پودری مواد کلیه و جات ادویهو چاشنی انواع
1،050،000،000 

32 
ی پودر ساشه بندی بسته دستگاه

 دوخت طرف سه

 شکر، و نمک آویشن، فلفل، سماق، کاکائو، قهوه، میکس، کافی بندی بسته مخصوص

 مصرف یکبار و نفره تک های بسته در پودری مواد کلیه و جات ادویهو چاشنی انواع
1،150،000،000 

33 
 مایع ساشه بندی بسته دستگاه

 مدادی

 مایعات انواع و عسل حیوانی، روغن زیتون، روغن آبلیمو، سس، بندی بسته مخصوص

 مصرف یکبار و نفره تک های بسته در
1،050،000،000 

34 
 سه مایع ساشه بندی بسته دستگاه

 دوخت طرف

 مایعات انواع و عسل حیوانی، روغن زیتون، روغن آبلیمو، سس، بندی بسته مخصوص

 مصرف یکبار و نفره تک های بسته در
1،150،000،000 

35 
 گرانول ساشه بندی بسته دستگاه

 حجمی و دوتوزین طرف دوخت سه

 ژله پودر و شکر ،نمک تخمه، پسته، مانند گرانول محصوالت انواع بندی بسته مخصوص

 مصرف یکبار و نفره تک های بسته در
1،250،000،000 

 80،000،000 بندی بسته روی بر انقضاء و تولید های تاریخ قیمت، کردن چاپ جهت زن تاریخ دستگاه 36

 50،000،000 ماندگاری افزایش جهت تولیدی های بسته در ازت گاز تزریق جهت ازت گاز تزریق سیستم 37

 110،000،000 پاکت صورت به تولیدی های بسته دهی فرم جهت زن پاکت فرم سیستم 38

 100،000،000 دار توزین و حجمی گرانول بندی بسته با مختلف یسایزها وزن ها و در بندی بسته جهت لوله و یقه گرانول 39

 150،000،000 پودری بندی بسته با مختلف یسایزها وزن ها و در بندی بسته جهت لوله و یقه پودری 40


