
 

 ( 61/66/6315  ) لیست قیمت محصوالت گروه صنعتی توان تک
 کف کش ها

 1صفحه 

 ريالهب   قیمت تیپ شرح  ردیف
1 

 

TMR4 
 

 TMR  14.4 7,022,222  ''1.1/4             متری تکفاز پروانه نیمه باز آلومینیومی 41

 TMR  14.4 F 7,052,222  ''1.1/4متری تکفاز پروانه نیمه باز فلوتردار آلومینیومی 41 2

 TMR  18.4 7,022,222  ''1.1/4                                     پروانه استیلتکفاز متری  41 3

 TMR  18.4 F 7,052,222  ''1.1/4                                پروانه استیل فلوتردار متری 41 4

 TMR  34.4 7,022,222       ''1.1/4                      متری تکفاز پروانه استیل         41 5

 TMR  34.4 F 0,052,222       ''1.1/4                   پروانه استیل       فلوتردارمتری  41 6

 TMR  50.4 0,022,222 ''1.1/4                                     پروانه استیل متری تکفاز 05 7

 TMR  50.4 F 9,052,222 ''1.1/4                                پروانه استیل فلوتردارمتری  05 8

 TMR 65.4 02,052,222 ''1.1/4                              پروانه استیل        متری تکفاز 50 9

 TMR 65.4.3PH 02,052,222 ''1.1/4                             پروانه استیل     سه فاز متری  50 11

 TMR  80.4 00,522,222   ''1.1/4                           پروانه استیل         متری تکفاز 15 11

12 
 

TMR6 

 

 

 

 

 
 

 

 TMR  16.6 7,052,222 ''2                                                                   متری تکفاز 45

 TMR  16.6 F 0,522,222 ''2                                                            فلوتردار متری  45 13

 TMR  30.6 9,002,222         ''2                                                        متری تکفاز  45 14

 TMR  30.6 F 9,032,222         ''2                                                  فلوتردار  متری  45 15

 TMR  40.6 02,702,222 ''2                                                                  متری تکفاز  15 16

 TMR 40.6.3PH 02,702,222 ''2                             سه فاز                                    یمتر 15 17

18 

 

TPS

 

 
   TPS  32/3 ''1                                                         الکترو پمپ نیم اسب

   TPS  35/3 ''1                                                         الکترو پمپ یک اسب 19

 

 

 .دن اطالع قبلی قابل تغییر می باشوکلیه قیمتها بد -1

 .کلیه قیمتها بدون احتساب هزینه حمل شهرستان می باشد -2

 



 

 ( 61/66/6315)  لیست قیمت محصوالت گروه صنعتی توان تک 
 2صفحه 

 

 قیمت هب ريال تیپ شرح   ردیف
21  

 
TPT4 

 TPT 18/4 7,592,222 ''1.1/4                     دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 41

 TPT 18/4 F 0,002,222 ''1.1/4فلوتردار        دو جداره پروانه استیل ازمتری تکف 41 21

 TPT 34/4 0,302,222 ''1.1/4                     دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 41 22

 TPT 34/4 F 9,232,222 ''1.1/4       دو جداره پروانه استیل فلوتردار متری تکفاز 41 23

 TPT 50/4 0,972,222 ''1.1/4                     دو جداره پروانه استیل کفازمتری ت 05 24

 TPT 50/4 F 9,002,222 ''1.1/4فلوتردار        دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 05 25

 TPT 50/4/ 3PH 0,972,222 ''1.1/4                   دو جداره پروانه استیل فازمتری سه  05 26

 TPT 65/4  00,002,222 ''1.1/4                     دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 50 27

 TPT 65/4/ 3PH 00,002,222 ''1.1/4                   سه فاز دو جداره پروانه استیل متری 50 28

 TPT 80/4  00,252,222 ''1.1/4                     دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 15 29

 TPT 80/4/ 3PH 00,252,222 ''1.1/4                  سه فاز دو جداره پروانه استیل متری 15 31

 TPT 100/4  03,022,222 ''1.1/4                   دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 455 31

 TPT 100/4/ 3PH 03,022,222 ''1.1/4                 سه فاز دو جداره پروانه استیل متری 455 32

33  
TPT6 

 TPT 15/6 0,052,222 ''2                            دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 40

 TPT 15/6 F 0,922,222 ''2فلوتردار               دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 40 34

 TPT 27/6 9,002,222 ''2                            تکفاز دو جداره پروانه استیل متری 72 35

 TPT 27/6 F 02,332,222 ''2              تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار متری 72 36

 TPT 40/6  00,002,222 ''2                            دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 15 37

 TPT 40/6  F 00,072,222 ''2             فلوتردار  داره پروانه استیلدو ج متری تکفاز 15 38

 TPT 40/6/ 3PH 00,002,222 ''2                          سه فاز دو جداره پروانه استیل متری 15 39

 TPT 51/6  00,772,222 ''2                            دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 04 41

 TPT 51/6/ 3PH  00,772,222 ''2                          سه فاز دو جداره پروانه استیل متری 04 41

 TPT 62/6  00,022,222 ''2                            دو جداره پروانه استیل متری تکفاز 57 42

 TPT 62/6/ 3PH  00,022,222 ''2                          سه فاز دو جداره پروانه استیل متری 57 43

 TPT 70/6  03,222,222 ''2                          تکفاز دو جداره پروانه استیل   متری 25 44

 TPT 70/6/ 3PH  03,222,222 ''2                         سه فاز دو جداره پروانه استیل متری 25 45

 .تغییر می باشد ن اطالع قبلی قابلوکلیه قیمتها بد -1

 .کلیه قیمتها بدون احتساب هزینه حمل شهرستان می باشد -2

 

 



 

 ( 61/66/6315)  لیست قیمت محصوالت گروه صنعتی توان تک 
 TPCو  TPB و TPDکش مدل  لجن

 3صفحه 

 قیمت هب ريال تیپ شرح   ردیف
46 

TPD

 

 
 

 

 

 

 TPD  12/6  9,002,222 ''2         چدنی                    متری تکفاز پروانه نیمه باز  47

 TPD  12/6 F 9,072,222 ''2  چدنی فلوتردار            متری تکفاز پروانه نیمه باز  47 47

 TPD  20/6  02,052,222 ''2  چدنی                           متری تکفاز پروانه نیمه باز  75 48

 TPD  20/6 F  02,022,222 ''2  فلوتردار            چدنی متری تکفاز پروانه نیمه باز  75 49

 TPD  20/6/3PH  02,052,222 ''2  چدنی                        فاز پروانه نیمه باز متری سه  75 51

 TPD  12/8  02,722,222 ''3  چدنی                           متری تکفاز پروانه نیمه باز  47 51

 TPD  12/8 F 00,352,222 ''3  فلوتردار             چدنیاز پروانه نیمه باز متری تکف 47 52

 TPD  20/8  00,022,222 ''3  چدنی                           فاز پروانه نیمه باز متری تک 75 53

 TPD  20/8/3PH  00,022,222 ''3 چدنی                         فاز پروانه نیمه باز متری سه  75 54

55 
 

TPB

 

 
 

 

 

 

 

 TPB  15/6  9,922,222   ''2  متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال                           40

 TPB  15/6/3PH  9,922,222 ''2سه فاز پروانه چدنی تک کانال                          متری 40 56

 TPB  20/6  02,922,222 ''2                 پروانه چدنی چند کانال          فازتکمتری  75 57

 TPB  20/6/3PH  02,922,222 ''2پروانه چدنی چند کانال                         فازسه متری  75 58

 TPB  14/8  00,552,222 ''3پروانه چدنی تک کانال                             فازتکمتری  41 59

 TPB  14/8/3PH  00,552,222 ''3ه چدنی تک کانال                         پروان فازسه متری  41 61

 TPB  20/8  00,022,222 ''3پروانه چدنی چند کانال                           فازتکمتری  75 61

 TPB  20/8/3PH  00,022,222 ''3پروانه چدنی چند کانال                         فازسه متری  75 62

63 
 

TPC 
 TPC 10/5 9,772,222   ''1.5گردابی                            متری تکفاز پروانه چدنی  45

 TPC 10/5 F 02,002,222   ''1.5  تکفاز پروانه چدنی گردابی فلوتردار            متری 45 64

 TPC 10/5/ 3PH  9,772,222   ''1.5گردابی                         پروانه چدنی  فازسه متری  45 65

 TPC 13/5 9,772,222   ''1.5  تکفاز پروانه چدنی تک کانال                       متری 44 66

 TPC 13/5 F 02,002,222   ''1.5  پروانه چدنی تک کانال فلوتردار         متری تکفاز 44 67

 TPC 13/5/ 3PH 9,772,222   ''1.5           سه فاز پروانه چدنی تک کانال            متری 44 68

 .ن اطالع قبلی قابل تغییر می باشدوکلیه قیمتها بد -1

 .کلیه قیمتها بدون احتساب هزینه حمل شهرستان می باشد -2

 



 

 ( 61/66/6315)  لیست قیمت محصوالت گروه صنعتی توان تک 
 4صفحه 

 

 قیمت هب ريال تیپ شرح   ردیف
11 HTP 

 

 

 

 
لجن کش لوله 

5 

 HTP  28M 9,772,222 ''1.5          چدنی پروانه حلزونی      متری  44تکفاز

 HTP  28MF 02,002,222 ''1.5 فلوتردارچدنی پروانه حلزونی متری  44تکفاز 71

 HTP  28 V 9,772,222 ''1.5          چدنی پروانه گردابی         متری  1تکفاز 71

 HTP  28VF 02,002,222 ''1.5     فلوتردارچدنی پروانه گردابی  متری 1تکفاز 72

73 
 

TPA 

 

 

 

 TPA 15/6  00,052,222 ''2 تکفاز دو جداره پروانه چدنی گردابی            ریمت 40

 TPA 15/6  00,052,222 ''2  سه فاز دو جداره پروانه چدنی گردابی         متری 40 74

 TPA 13/6 00,052,222 ''2  دو جداره پروانه چدنی تک کانال         متری تکفاز 44 75

 TPA 13/6  00,052,222 ''2  دو جداره پروانه چدنی تک کانال      سه فاز متری 44 76

77 

 

TMK 40  بازچدنی روکش استیل با پروانه نیمه تکفاز متری 

 ''2/5                                                                   روجی از باالخ

   

TMK 15/7  
 ا ــولید بـت

 درخواست مشتری

78 
باز با پروانه نیمه  چدنی روکش استیلتکفاز تری م 41

 ''2/5                                                                   روجی از باالخ

   

TMK 18/7  
 ا ــولید بـت

 درخواست مشتری

79 
باز با پروانه نیمه  چدنی روکش استیلسه فاز متری  77

   ''2/5                                                                  روجی از باالخ
TMK 22/7  05,222,222 

81 TPH

 

 
 

 ''2پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکوالسیون                         
 

TPH  5/6 V(220v)  

 

 ا ــولید بـت

 درخواست مشتری

  TPH  8/6 (220v) ''2       پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکوالسیون                   81
 

 ا ــولید بـت

 درخواست مشتری

  TPH  8/6 (380v) ''2پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکوالسیون                          82
 

 ا ــولید بـت

 درخواست مشتری

  TPH  10/6 (220v) ''2پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکوالسیون                          83
 ا ــولید بـت

 درخواست مشتری

 .ن اطالع قبلی قابل تغییر می باشدوکلیه قیمتها بد -1

 .کلیه قیمتها بدون احتساب هزینه حمل شهرستان می باشد - 2

 


