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2521,000140*20*25سه راه تبدیل 631,138,9001179*2بوشن یکسر دنده 2062,70010040 اتمسفر 20لوله با فشار 1

2522,000120*20*20سه راه تبدیل 258,90040080*20بوشن تبدیل 2599,00010041 اتمسفر 20لوله با فشار 2

3232,00060*20*32سه راه تبدیل 3211,55032081*20بوشن تبدیل 32185,0006042 اتمسفر 20لوله با فشار 3

3237,50060*25*32سه راه تبدیل 3212,25024082*25بوشن تبدیل 40318,0004043 اتمسفر 20لوله با فشار 4

4060,50032*20*40سه راه تبدیل 4019,80016083*20بوشن تبدیل 50516,0003244 اتمسفر 20لوله با فشار 5

4063,00032*25*40سه راه تبدیل 4020,80016084*25بوشن تبدیل 63826,0002045 اتمسفر 20لوله با فشار 6

4066,50032*32*40سه راه تبدیل 4025,30012085*32بوشن تبدیل 2012,70020046 درجه 90زانو 7

50132,00028*20*50سه راه تبدیل 5030,2506086*20بوشن تبدیل 2517,60016047 درجه 90زانو 8

50132,00028*25*50سه راه تبدیل 5033,5006087*25بوشن تبدیل 3231,0008048 درجه 90زانو 9

20290,00048شیرفلکه 5033,50010088*32بوشن تبدیل 4058,0004049 درجه 90زانو 10

25445,50040شیرفلکه 5038,0007289*40بوشن تبدیل 5099,0002450 درجه 90زانو 11

32685,00032شیرفلکه 6362,5004590*40بوشن تبدیل 63188,0001651 درجه 90زانو 12

203,850600بست روکار 6371,5004591*50بوشن تبدیل 2012,70032052 درجه 45زانو 13

254,950400بست روکار 2085,80014092*1/2زانو یکسر دنده 2518,50020053 درجه 45زانو 14

327,050320بست روکار 2589,10010093*1/2زانو یکسر دنده 3233,00012054 درجه 45زانو 15

206,050360بست روکار دوقلو 25118,00010094*3/4زانو یکسر دنده 4064,0006055 درجه 45زانو 16

258,550240بست روکار دوقلو 32180,0004095*1زانو یکسر دنده 2016,20018056سه راه 17

208,700600درپوش گپ 2088,50010096*1/2زانو یکسردنده بستدار 2523,00012057سه راه  18

2513,200400درپوش گپ  2595,0006097*1/2زانو یکسردنده بستدار 3237,0006058سه راه  19

3218,700240درپوش گپ  25115,5006098*3/4زانو یکسردنده بستدار 4073,5003259سه راه  20

4027,500160درپوش گپ  20126,00014099*1/2زانو یکسر مغزی 50120,0002760سه راه  21

204,950800درپوش دنده دار 25145,000100100*1/2زانو یکسر مغزی 63217,5001261سه راه  22

256,380600درپوش دنده دار 25184,000100101*3/4زانو یکسر مغزی 208,80040062بوشن ساده 23

3211,550320درپوش دنده دار 20125,000100102*1/2زانو یکسر مغزی بستدار 2511,80024063بوشن ساده 24

2052,300120پل 20170,000100103*3/4زانو یکسر مغزی بستدار3219,70014064بوشن ساده 25

2566,00080پل 2089,100100104*1/2*20سه راه ناف دنده 4035,2007265بوشن ساده 26

3295,00040پل 2599,00080105*1/2*25سه راه ناف دنده 5063,0004566بوشن ساده 27

14,500200شابلون 25135,00080106*3/4*25سه راه ناف دنده 63102,5003067بوشن ساده 28

209,350140درپوش پایه بلند اورینگ دار32197,00048107*3/4*32سه راه ناف دنده 20312,00010068مهره و ماسوره 29

2519,600120درپوش پایه بلند اورینگ دار20140,80080108*1/2*20سه راه ناف مغزی 25428,00010069مهره و ماسوره 30

20231,00075شیر تکضرب پلیمری 25152,00072109*1/2*25سه راه ناف مغزی 32589,0006070مهره و ماسوره 31

25242,00075شیر تکضرب پلیمری25182,00072110*3/4*25سه راه ناف مغزی 401,000,0003471مهره و ماسوره 32

32566,50030شیر تکضرب پلیمری20118,000140111*1/2بوشن یکسر مغزی 2078,00016072*1/2بوشن یکسردنده 33

40645,00030شیر تکضرب پلیمری25122,000100112*1/2بوشن یکسر مغزی 2587,00012073*1/2بوشن یکسردنده 34

25170,000100113*3/4بوشن یکسر مغزی 25115,50012074*3/4بوشن یکسردنده 35

32205,00060*3/4بوشن یکسر مغزی 32165,0007275*3/4بوشن یکسردنده 36

32294,00060*1بوشن یکسر مغزی 32181,5008076*1بوشن یکسردنده 37

2523,000160*20زانو تبدیل 40431,0003477*11/4بوشن یکسردنده 38

2530,000120*25*20سه راه تبدیل 50483,0001578*11/2بوشن یکسردنده 39

گروه تولیدی موج
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