09121894202

خٌاب حاج آلای هحوس ضًدثط ظلٌسی زض اتتسای سال  1344ظیط ًظط استاز ّسایت اهلل
هدلسی زض اصفْاى تعلیوات اٍلیِ ضا آهَذتِ ٍ تعس اظ آى تِ تْطاى هْاخطت ٍ آهَظضْای
ًْایی ضا ظیط ًظط هٌْسس هَسی تْاض(ظاگطس) تىویل ًوَز ٍ زض سال  1346هَسسِ فٌی
تطٍزت ضا زض تْطاى  ،ذیاتاى هداّس (غالِ لسین) تاسیس وطز .
زض سال  1357تعس اظ تَلس فطظًس اضضس ایطاى ً ،ام هَسسِ فٌی تطٍزت تِ گطٍُ صٌعتی پیام
تغییط یافت ٍ زض حال حاضط پس اظ سال ّا تدطتِ زض ایي اهط  ،تا ٍخَز واضهٌساى هدطب ٍ
تحصیل وطزُ تَاًستین  ،زض اهط ططاحی ٍ تَلیس ٍ اخطای تدْیعات آضپعذاًِ صٌعتی
،سطزذاًِ ّای تیواضستاًی (خسس) ٍ اغصیِ ٍ ذط تَلیس هَاز غصایی تا یه زفتط هطوعی ٍ
سِ واضذاًِ تَلیسی تِ هساحت حسٍز زٍ ّعاض هتطهطتع ٍ ً 6وایٌسگی تَظیع ٍ یه
ًوایٌسگی زض سَضیِ  ،ترص عظیوی اظ تاظاض ایطاى ٍ ذاٍضهیاًِ ضا تحت پَضص لطاض زّین .
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انبارش

کد 24

ؿغصسبًَ ثبثت ّ هتذغک

 لبثل اؿتفبصٍ صع عؿتْعاى ُب  -اًجبعُبی هیٍْ ّ
هْاص گْكتی -کلتبعگبٍ ُب ّ غیغٍ

 ایي ًْع ؿغصسبًَ ثب اثؼبص ؿفبعكی ؿبستَ هی
كْص

یرچال ٍ فطیعض

کد 25

جِت اؿتفبصٍ صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی

 ثضًَ سبعجی ّ صاسلی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 اًتمبل صهب صع یشچبل اػ  -2تب +5
 اًتمبل صهب صع فغیؼع اػ  -18تب -7
 صاعای چِبع چغر جِت ؿِْلت جبثجبیی
 صع هضل ُبی :



هضل PKE 600ثَ اثؼبص 60 90 235



هضل PKE 1000ثَ اثؼبص 90 100 235



هضل PKE 1500ثَ اثؼبص 150 90 235



هضل PKE 1900ثَ اثؼبص 235

190 90

اًثاضش

سطزذاًِ هَاز غصایی(ظیطصفط-تاالی صفط)

کد 26

 ثضًَ ّ صعة ّ طجمَ کبهال اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
صع صّ طغح
 صعة عیلی ّ لفلی
 ایي هضل کبثیٌت هی تْاى ثَ اثؼبص هتفبّت طعادی
کغص
 اثؼبص اعتفبع  ّ 60 cmػغض  ّ 30 cmطْل ثَ اثؼبص
ؿفبعكی هی ثبكض
 کبثیٌت صیْاعی صع صْعت ؿفبعف لبثلیت ًصت
آثچکبى عا صاعص .

واتیٌت ایستازُ

 ثضًَ ّ صعة ّ طجمَ کبهال اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
صع صّ طغح
 صعة عیلی ّ لفلی
 ایي هضل کبثیٌت هی تْاى ثَ اثؼبص هتفبّت طعادی
کغص
 اثؼبص اعتفبع  ّ 180 cmػغض  ّ 30 cmطْل ثَ
اثؼبص ؿفبعكی

کد 27

اًثاضش

واتیٌت ظهیٌی ٍ زیَاضی

کد 28
جِت ًگِضاعی هوْاص سلوغ غوظایوی و دوجوْثوبت و
ؿجؼیجبت سلغ و اصّیَ و هیٍْ ُبی سلغ ّ غیغٍ
 ؿبستَ كضٍ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای چِبع چغر
 صاعای صعة پْعتبثل ّ لْالیی
 صاعای صؿتگیغٍ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل

چٌگه آٍیع گَضت

کد 29

جِت آّیؼاى کغصى گْكت صع ؿغصسبًَ ّ یشچبل صاعای
چٌگغ

 پبیَ ؿبستَ كضٍ اػ پغّفیل یب لْلَ اؿتٌلؾ
اؿتجل
 چٌگغ ؿبستَ كضٍ اػ هیلگغص اؿتٌلؾ اؿتیل
 لبثلیت ؿبست ثصْعت صیْاعی .ؿمفی ػهیٌی
(هتذغک ّ ثبثت)

اًثاضش

چلیه حثَتات ٍ خاسیری

کد 30
جِت ًگِضاعی ثغًج ّ هْاص غظایی صع ؿغصسبًَ ثبالتغ
اػ ؿطخ ػهیي جِت جلْگیغی اػ ّعّص هْجْصات هْطی

 پبیَ ُب ؿبستَ كضٍ اػ پغّفیل  40 40اؿتٌلؾ
اؿتیل  304فبثغیغ
 اؿکلت ؿبستَ كضٍ اػ پغّفیل  30 30اؿتٌلؾ
اؿتیل  304فبثغیغ
 عّیَ ؿبستَ كضٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل 304
فبثغیغ کَ ثْؿیلَ ًئْپبى ّ پلِبی هغثْطَ تمْیت
كضٍ اؿت.
 اثؼبص ؿفبعكی

لفسِ اًثاض

کد 31
جِت ًگِضاعی ظغّف ؿبیغ لْاػم هْعص ًیبػ اكپؼسبًَ

 ؿبستَ كضٍ اػ اؿکلت پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای  4طجمَ هی ثبكض کَ صع ُغ طجمَ ثب ّعق
اؿتیل یغ هیلیوتغی پْكبًیضٍ كضٍ اؿت .
 اهکبى ثبثت ًوْصى لفـَ صع عّی صیْاع
 کبهال ثِضاكتی همبّم ّ هضعى
 اثؼبص  ّ 94 42 180ؿفبعكی
 صع صْعت ؿفبعف اػ جٌؾ گبلْاًیؼٍ

اًثاضش

سىَی ًگْساضی تطًح ٍ حثَتات

جِت ًگِضاعی ظغّف اصّیَ جبت ؿبیغ لْاػم هْعص ًیبػ
اكپؼسبًَ

کد 32

 ؿبستَ كضٍ اػ اؿکلت پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای  4طجمَ هی ثبكض کَ صع ُغ طجمَ ثب ّعق
اؿتیل یغ هیلیوتغی پْكبًیضٍ كضٍ اؿت .
 اهکبى ثبثت ًوْصى لفـَ صع عّی صیْاع
 کبهال ثِضاكتی همبّم ّ هضعى
 اثؼبص  ّ 94 42 180ؿفبعكی
 صع صْعت ؿفبعف اػ جٌؾ گبلْاًیؼٍ

لفسِ ًگْساضی سیة ظهیٌی ٍ پیاظ

کد 33
جِت ًگِضاعی ؿیت ػهیٌی ّ پیبػ ّ اًْاع ؿیفی جبت
ّ هیٍْ جبت صع اًجبع ُب ّ عؿتْعاًِب

 پبیَ ُب ؿبستَ كضٍ اػ پغّفیل  40 40اؿتٌلؾ
اؿتیل
 اؿکلت ؿبستَ كضٍ اػ پغّفیل  30 30اؿتٌلؾ
اؿتیل
 اثؼبص  ّ 80 60 50ؿفبعكی

اًثاضش

لفسِ ًگْساضی ازٍیِ خات
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آماده سازی

کد 34
جِت اًتمبل ثي هبعی ّ ؿیٌی ثَ گغم سبًَ هغطْة ّ
ؿلف ؿغّیؾ

 ثضًَ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل  304فبثغیغ
 صاعای چِبع چغر هتذغک
 اثؼبص ثَ صْعت ؿفبعكی ثْصٍ

تطٍلی حول تطماب

کد 35
جِت دول ثلمبة غظا ّ غیغٍ صع ؿبلي پظیغایی ّ
ثیوبعؿتبى ُب

 ثضًَ ّ كبؿی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای چِبع چغر هتذغک تغهؼ صاع



صع صّ هضل :صّ طجمَ ّ ؿَ طجمَ

 صع اثؼبص 80 55 90

آهازُ ساظی

تطٍلی حول تي هاضی

کد 36
جِت اًتمبل ظغّف کثیف ثَ لـوت كـتلْ صاعای
ؿَ طجمَ



ثضًَ ّ كبؿی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل

 صاعای چِبع چغر هتذغک
 ثَ اثؼبص 80 55 90
 صع صّ هضل :صّ طجمَ ّ ؿَ طجمَ

تطٍلی حول وثاب

کد 37
جِت ًگِضاعی ّ دول ؿیز کجبة آهبصٍ پشت

 صع صّ هضل عّهیؼی ّ هتذغک
 ؿبستَ كضٍ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل
304
 صاعای چِبع چغر صع هضل هتذغک
 اثؼبص ثَ صْعت ؿفبعكی

آهازُ ساظی

تطٍلی حول ظطٍف وثیف

کد 38
جِت اًتمبل هْاص اّلیَ ثَ اًجبع ّ اكپؼسبًَ

 ثضًَ ّ كبؿی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 کفَ عّیَ اػ جٌؾ آلْهیٌیْم آجضاع ّ یب ثَ صْعت
اؿتیل ثَ ضشبهت  2هیلی هتغ کَ صع ػیغ آى اػ
جٌؾ ثضًَ تمْیت كضٍ اؿت.
 صاعای چِبع چغر هتذغک
 ثَ اثؼبص  ّ 80 55 20اثؼبص ؿفبعكی

تطٍلی حول زیگ

کد 39
جِت اًتمبل صیگ اػ ؿکْی پشت ثَ صم کي ّ یب اًتمبل
صیگ ثَ ؿلف ؿغّیؾ

 عّیَ اػ جٌؾ ّعق  2هیلیوتغ اؿتٌلؾ اؿتیل ّ یب
آلْهیٌیْم
 ثضًَ ّ كبؿی اع جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای چِبع چغر هتذغک
 ثَ اثؼبص 80 55 40

آهازُ ساظی

تطٍلی حول تاض

کد 40
جِت اؿتفبصٍ صع ؿبلي ّ آكپؼ سبًَ ُبی صٌؼتی

 پبیَ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل  304فبثغیغ
 عّیَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل کَ صع ػیغ اى ثب چْة
تمْیت كضٍ ّ صاعای چِبع پبیَ لبثل تٌظین
 صع اثؼبص ؿفبعكی

هیع سثعی ذطز وٌی

کد 41
جِت اؿتفبصٍ صع ؿبلي ّ آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی

 پبیَ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل  304فبثغیغ
 عّیَ اػ جٌؾ چْة ًغاص عّؿی ثَ ضشبهت ُبی
هشتلف
 اثؼبص ثَ صْعت ؿفبعكی

آهازُ ساظی

هیع واض

کد 42
ثَ هٌظْع اؿتفبصٍ صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی جِت
ثِضاكت لـوت آهبصٍ ؿبػی گْكت

 ثب كیبع فبضالة سْى آة
 ثضًَ ّ كیبع ّ لْلَ فبضالة اػ جٌؾ اؿتٌلؾ
اؿتیل
 صاعای چِبع پبیَ لبثل تٌظین
 صع اثؼبص ؿفبعكی

هیع غصای تطگطتی

ثَ هٌظْع اؿتفبصٍ صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی جِت
ثِضاكت لـوت آهبصٍ ؿبػی كـت ّ كْی

 عّیَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل کَ اػ ػیغ ثب چْة
تمْیت كضٍ
 كبؿی اػ جٌؾ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل 304
فبثغیغ
 صع عّی هیؼ ؿْعاسی تؼجیَ كضٍ اؿت جِت تویؼ
کغصى غظای ثغگلتی صع ظغّف
 لبثلیت جبیگیغی ؿطل اؿتیل چغر صاع صع ػیغ هیؼ
 صع اثؼبص ؿفبعكی

کد 43

آهازُ ساظی

هیع لصاتی

کد 44
جِت پبک کغصى ثغًج ّ ؿجؼیجبت صع آكپؼسبًَ

 عّیَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل کَ اػ ػیغ ثب چْة
تمْیت كضٍ
 كبؿی اػ جٌؾ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل 304
فبثغیغ
 صع عّی هیؼ ؿْعاسی تؼجیَ كضٍ کَ صع ػیغ آى
کلْیی اػ جٌؾ اؿتیل جِت جوغ کغصى ضبیؼبت
ثغًج هی ثبكض.
 صع اثؼبص ؿفبعكی

آهازُ ساظی

هیع تطًح پان وٌی
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ماشین های آماده سازی

کد 45

جِت چغر کغصى گْكت ّ هغؽ



پبیَ اػ پغّفیل ؿٌگیي  40 20کَ ثب عًگ الکتغّ اؿتبتیغ ّ
یب پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل 304فبثغیغ پْكیضٍ كضٍ
اؿت



ثضًَ اػ جٌؾ ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل  304ثَ ضشبهت 2
هیلی هتغ



صاعای کلیض سبهْف ّ عّكي و آة ثٌضی كضٍ جِت
كـتلْی صؿتگبٍ



گلْیی لبثلیت جضا كضى جِت ًگِضاعی صع یشچبل



تیغَ ّ پٌجغٍ ّ هبعپیچ اػ جٌؾ اؿتیل



لضعت هْتْع  2اؿت صع  3 ّ 32اؿت صع 42



ظغفیت چغر  32صع ؿبػت  300کیلْ ّ چغر صع ؿبػت
 450کیلْ

سثعی ذطز وي( تطماتی  ،سطلی)

کد 46
جِت اؿتفبصٍ صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی ّ فغّكگبٍ
ُبی ؿجؼی اهبصٍ

 پبیَ اػ جٌؾ پغّفیل  50 50ثب پْكق الکتغّ
اؿتبتیغ
 صٌَُ 90ّ 70 ّ 60
 ثلمبة ّ صعة اػ جٌؾ آلْهیٌیْم صیمل كضٍ
 تیغَ اػ جٌؾ اؿتیل
 هضل ؿطلی ثب ظغفیت  5کیلْ ّ 01کیلْ
 صاعای چِبع چغر همبّم ّ لفل صاع

هاضیي ّای آهازُ ساظی

ظهیٌی)
(ایستازُ-
گَضت
چطخ
ظهیٌی)
(ایستازُ-
گَضت
چطخ

کد 47
جِت پْؿت کٌضى ؿیت ػهیٌی ّ ُْیچ

 ثضًَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 پبیَ ّ صعة ّعّصی ّسغّجی اػ جٌؾ آلْهیٌیْم
عیشتَ گغی كضٍ ثب پْكق عًگ اؿتبتیغ



هضل ایـتبصٍ:

 لبثلیت پْؿت کٌضى  500کیلْ ؿیت ػهیٌی صع
ؿبػت لضعت هْتْع  3اؿت تغ فبػ



هضل عّ هیؼی:

 لبثلیت پْؿت کٌضى 150کیلْ صع ؿبػت لضعت
هْتْع  1/2اؿت تغ فبػ

زستگاُ ذالل وي

کد 48
جِت سغص کغصى صیفی جبت صع آكپؼسبًَ ُبی
صٌؼتی

 ثضًَ اػ جٌؾ آلْهیٌیْم عیشتَ گغی كضٍ
 صاعای ؿَ تیغَ (عًضٍ—سالل  -اؿالیؾ) صع ؿبیؼ
ُبی هشتلف
 صاعای لضعت هْتْع  5/5،2،1/5،1اؿت

هاضیي ّای آهازُ ساظی

زستگاُ سیة ظهیٌی پَست وي

کد 49
جِت ؿیز گغفتي گْكت چغر کغصٍ ثغای ؿِْلت کبع
صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی
 ثضًَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 پبیَ پغّفیل ؿٌگیي  40 40ثب پْكق عًگ
اؿتبتیغ
 لبثلیت ؿیز گغفتي صع ّػى ُبی  70،90،100،110اػ
جٌؾ آلْهیٌیْم تفلْى كضٍ ثِضاكتی
 صع هضل ایـتبصٍ p200و لبثلیت  700ؿیز صع ؿبػت
ّ صع هضلP 50عّهیؼی  300ؿیز صع ؿبػت

هیىسط گَضت ٍ ذویط

جِت ُن ػصى گْكت ّ سویغ صع ًبًْایی ُب ّ آكپؼسبًَ
ُبی صٌؼتی
ثضًَ اػ جٌؾ آُي عیشتَ گغی كضٍ ثب پْكق عًگ
الکتغّ اؿتبتیغ
صیگ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل ثَ صْعت پغؿی
(کللی)
صع ظغفیت ُبی 220، 180، 120، 60، 40، 15 ، 5
کیلْگغهی

کد 50

هاضیي ّای آهازُ ساظی

زستگاُ وثاب سید گیط

کد 51
جِت اؿتفبصٍ صع اكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی ّ عؿتْعاًِب

 ثضًَ اػ جٌؾ پغّفیل ؿٌگیي
ّ اى اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل یغ تکَ
پغؿی)کللی(



پبعّ جِت ُوؼصى ّ عیق کغصى گْكت

زستگاُ صاف وي(حلین ٍ خَ)

کد 52
جِت آهبصٍ ؿبػی گٌضم ّ ثلغْع پشتَ كضٍ

 اؿکلت ؿبستَ كضٍ اػ پغّفیل  30 30آٌُی یب
پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل 304
 عّیَ ؿبستَ كظٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای الکتغّ هْتْع  1/5اؿت چیٌی تغ فبػ 50
ُغتؼ
 صاعای چغر تغهؼ صاع جِت ؿِْلت صع دول
 صاعای پبعّی آلْهیٌیْهی عیشتَ گغی كضٍ
 تْعی ؿبستَ كضٍ اػ ّعق پبًچ كضٍ اؿتٌلؾ
اؿتیل فبثغیغ
 اثؼبص  55 55 100ؿبًتیوتغ

هاضیي ّای آهازُ ساظی

هطغ)
ظى(گَضت ٍ
وف
زستگاُ
هطغ)
ظى(گَضت ٍ
وف
زستگاُ

اعٍ اؿتشْاى ثغ جِت ثغف اؿتشْاى وهبُی ّگْكت
یز ػصٍو هْعص اؿتفبصٍ  :پبصگبًِب و صاًلگبٍ ُب و تبالع
ُب و فغآّعصٍ ُبی گْكتی ّ غیغٍ ّ.......

کد 53

 پبیَ ُب ؿبستَ كضٍ اػ پغّفیل  304فبثغیغ 40 40
 اؿکلت ؿبستَ كضٍ اػ پغّفیل اؿتیل  304فبثغیغ
30 30



عّیَ ؿبستَ كضٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل 304
ثَ ضشبهت 1/5

 الکتغّهْتْع ثـتگی ثَ اثؼبص ّ ؿبیؼ فغ صاعص.
 اعتفبع فغ صع ؿبیؼُبی  60ّ50ّ35ّ30ّ25ؿبًتی
هتغ

زستگاُ وَفتِ تطوی

کد 87
این دستگاه جيت تٌلید انبٌه کٌفتو ً
فالفل میباشد
ظغف هضت  ۸ؿبػت ۰۵۷ ,کیلْگغم گْكت عا

ثصْعت کْفتَ یب فالفل تجضیل هی کٌض
 سؼیٌَ صؿتگبٍ  ۰۷کیلْگغم هی ثبكض
 ثب ثغق ّ ۰۰۷لت کبع هی کٌض
 صع ُغ ؿبػت  ۰۷۷۷کْفتَ تْلیض هی کٌض
 ثَ ُوغاٍ ایي صؿتگبٍ ا ًْع لبلت ثصْعت عایگبى
اعایَ هی كْص
 صع صْعتیکَ توبیل هلتغی ثَ سغیض لبلت ُبی
صیگغو ُؼیٌَ افؼّصٍ هیلْص

ىزینو این دستگاه  0751یٌرً می باشد

هاضیي ّای آهازُ ساظی

اضُ استرَاى تط

PAYAM Industrial Group

پشتیبانی پخت

کد 54
جِت سیـبًضى ثغًج ّ دجْثبت

هْاعص اؿتفبصٍ  :آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی ّ غیغٍ

 پبتیل صع  3ؿبیؼ  70 ّ 40 ّ 20کیلْیی ؿبستَ كضٍ
اػ ّعق ّ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل
 اهکبى دغکت صّعاًی
 پبتیل دْل صّ یبتبلبى کَ ثبػث تشلیَ ؿغیغ هیلْص
 اثؼبص صع  3ؿبیؼ -106 60 90-106 40 90
106 86 90

تاًىط شذیطُ آب ًوه

کد 55
جِت ًگِضاعی آة ًوغ ّ ؿٌگ ًوغ ثغای صؿتغؿی
ؿغیغ آة ًوغ صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی ّ تذت
کٌتغل ثْصى هیؼاى ًوغ صع طجز

 ؿبستَ كضٍ اػ ّعق ّ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای كیغ تشلیَ ّ هْتْع ُن ػى صع ظغفیت ُبی
 2500ّ1000 ّ 300لیتغی ّ ؿفبعكی

پطتیثاًی پرت

پاتیل ذیساًسى تطًح ٍ حثَتات

کد 56
جِت تِْیَ ّ ثْػصایی صع اكجؼ سبًَ ُبی صٌؼتی

 ثضًَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 كبؿی کلی اػ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل 304
فبثغیغ 30 30
 صاعای چغاؽ تًْلی صع ُغ هتغ هغثغ ّ چغثی گیغ
الْهیٌیْم کَ لبثلیت جضاؿبػی جِت كـتلْ عا
صاعص
 ثَ اثؼبص ؿفبعكی

تاًىط هَلس آب گطم

کد 57
جِت تِیَ ّ اًتمبل آة گغم ثَ ؿغّیؾ پشت
آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی

 ؿبستَ كضٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل ثَ ضشبهت
 5هیلیوتغ
 صاعای هلؼل صّ گبًَ ؿْػ
 ثب ظغفیت  2000، 1500، 1000لیتغ ّ ظغفیت ُبی
ؿفبعكی

پطتیثاًی پرت

َّز (زیَاضی-هطوعی)

جِت ًصت صع طجمبت هشتلف اصاعات ّ اعگبًِب ثغای
تبهیي آثجْف چبی هصغفی کبعکٌبى



کد 58

صع ؿَ ظغفیت  200 ّ 80 ّ 40لیتغ ّ ظغفیت ُبی
ؿفبعكی



ؿبستَ كضٍ اػ ّعق ّ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل



صاعای تغهْ کْپل ّ تغهْؿتبت



لبثلیت اتصبل ثَ گبػ ّ اة كِغی



صاعای كیغ اطویٌبى



صاعای ػبیك دغاعتی



کبُق اًتلبع دغاعت ّ صهب صع هذیظ کبع



کبُق هصغف ؿْست ثَ هیؼاى  50صعصض



کبهال ثِضاكتی وهضعى و همبّم



صاعای کبثیٌت ّ ؿیٌغ ّ ظغف تفبلَ گیغ

هاضیي حول تي هاضی گطم

کد 59
جِت اًتمبل غظای گغم اػ آكپؼسبًَ هغکؼی ثَ
هغاکؼ ؿلف ؿغّیؾ کَ ایي ؿیـتن ثغ عّی
هبكیي ُبی ّاًت ثبع ّ هیٌی سبّع ًصت ّ عاٍ
اًضاػی هی كْص .
 ثضًَ اػ جٌؾ ؿبًضّیچ پٌل  8ؿبًتی هتغی
ثب صاًـیتَ  40هی ثبكض
 صع صّ هضل کَ صاسل اطبق یب عّی كبؿی
ًصت هی كْص.
 صاعای طجمبت جِت ؿِْلت جبیگیغی ظغّف

پطتیثاًی پرت

هَلس آب خَش

PAYAM Industrial Group

تجهیسات پخت

جِت اؿتفبصٍ صع اكپؼ سبًَ ُبی صٌؼتی

کد 60

 ثضًَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 عّیَ اػ جٌؾ چضى طغح ایتبلیب
 صاعای صهکي جِت صم کغصى ثغًج ّ یب پشت
غظاُبیی کَ ثَ فغ ًیبػ صاعًض
 لبثلیت تٌظین دغاعت ّ تغهْکْثل
 صع اثؼبص  ّ 100 100 90:ؿفبعكی

اخاق گاظ گطیسل ٍ ًین گطیسل

کد 61

عّیَ اػ جٌؾ چضى کَ اػ ّؿظ ثَ صّ لـوت تمـین
كضٍ اؿت جِت پشت اؿتیغ ّ غیغٍ

 ثضًَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 عّیَ اػ جٌؾ چضى طغح ایتبلیب کَ ثَ صّ لـوت
تمـین كضٍ اؿت
 صاعای صهکي جِت صم کغصى ثغًج ّ یب پشت
غظاُبیی کَ ثَ فغ ًیبػ صاعًض
 لبثلیت تٌظین دغاعت ّ تغهْکْثل
 صع اثؼبص  ّ 100 100 90:ؿفبعكی

تدْیعات پرت

اخاق گاظ  4ضعلِ زم وي زاض

کد 62
جِت صم کغصى ثغًج ّ پشت هغؽ صع آكپؼسبًَ ُبی
صٌؼتی

 ثضًَ صاسلی ّ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 پبیَ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل 50 50
فبثغیغ
 لبثلیت تٌظین دغاعت ّ تغهْکْثل
 صع اثؼبص  ّ 180 100 90 ٍ 100 100 90ؿفبعكی

وثاب پع سٌتی

کد 63
جِت پشت کجبة صع اكپؼ سبًَ ُبی صٌؼتی

 ثضًَ ّ عّیَ كؼلَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل یب
چضى عیشتَ گغی كضٍ
 پبیَ پغّفیل  40 40ؿٌگیي
 صاعای صهٌضٍ جِت ؿِْلت پشت
 صاعای كیغ گبػی اؿتبًضاعص
 صع  6ؿبیؼ:
190 40 90 - 150 40 90 - 100 40 90
190 55 90 - 150 55 90 - 100 55 90

تدْیعات پرت

فط زم وي

کد 64
کجبة پؼ عیلی جِت پشت ؿغی کجبة صع اكپؼسبًَ
ُبی صٌؼتی پبصگبًِب ّ صاًلگبُِب ّ ثیوبعؿتبى ُبی
کلْع ّ غیغٍ

 ثضًَ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 پبیَ ّ كبؿی اػ جٌؾ پغّفیل ؿٌگیي
 اًتمبل دغاعت ثَ صْعت غیغ هـتمین ثْصٍ کَ
هْجت ثی ثْ ثْصى ّ ثضّى صّص هی كْص
 پشت ثَ صْعت اؿبًـْعی ثْصٍ کَ اػ طغفی ؿیز
کجبة اػ طغیك ػًجیغی گغفتَ كضٍ ّ پشت كضٍ اػ
طغف صیکغ ثَ ثیغّى اًضاستَ هی كْص
اثؼبص 80 80 180:

زیگ چلَ پع



صّ جضاعٍ-ثضًَ اصلی صیگ ؿبستَ كضٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ
اؿتیل  304ال ثَ ضشبهت  2هیلیوتغ



لـوت کف صیگ اػ ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل  304ال ثَ ضشبهت
 4هیلیوتغ



عّکق سبعجی صؿتگبٍ ؿبستَ كضٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ
اؿتیل عّکق صاع سق صاع 304



صاعای صعة صّ جضاعٍ توبم پغؿی ّ آثکق پغؿی اػ اؿتٌلؾ
اؿتیل 304



اؿتفبصٍ اػ ػبیك فلغصٍ پلن ؿٌگ ثَ ضشبهت  90هیلیوتغ
جِت جلْگیغی اػ اتالف اًغژی ّ اؿتفبصٍ ثِیٌَ اػ هصغف
ؿْست



لـوت آتلشبًَ اػ ّعق  430اؿتٌلؾ اؿتیل ثَ ضشبهت 2
هیلیوتغ ثب همبّهت ثبال صع همبثل دغاعت



صاعای كیغ توبم اؿتیل جِت تشلیَ آة ّ ثغًج ّ كـتلْی
آؿبى صیگ ثَ لطغ  2/5ایٌچ

کد 65

تدْیعات پرت

وثاب پع ضیلی

کد 66



ؿَ جضاعٍ



ثضًَ اصلی صیگ ؿبستَ كضٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل 304
ال ثَ ضشبهت  2هیلیوتغ



لـوت کف صیگ اػ ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل  304ال ثَ ضشبهت
 4هیلیوتغ



لـوت آتلشبًَ اػ ّعق  430اؿتٌلؾ اؿتیل ثَ ضشبهت 2
هیلیوتغ ثب همبّهت ثبال صع همبثل دغاعت



عّکق سبعجی صؿتگبٍ ؿبستَ كضٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ
اؿتیل هبت 304



صاعای جضاعٍ هیبًی اػ عّغي صٌؼتی دغاعتی جِت تْػیغ
یکٌْاست دغاعت



اؿتفبصٍ اػ ػبیك فلغصٍ پلن ؿٌگ ثَ ضشبهت  90هیلیوتغ
جِت جلْگیغی اػ اتالف اًغژی ّ اؿتفبصٍ ثِیٌَ اػ هصغف
ؿْست

هاّیتاتِ تطگطزاى

کد 67
جِت ؿغر کغصى هْاص آهبصٍ ؿبػی كضٍ صع آكپؼسبًَ
ُبی صٌؼتی

 ثضًَ صاسلی ّ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 اؿتغاکچغ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتیل 304
 صاعای صؿتگیغٍ غلتکی جِت تشلیَ ؿیٌی
پشت
 ؿیٌی پشت اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل کَ صع ػیغ
آى اػ ّعق چضى جِت جلْگیغی اػ دغاعت هـتمین
طغادی كضٍ اؿت
 صاعای كیغ تغهْؿتبتیغ
 صع اثؼبص ؿفبعكی

تدْیعات پرت

زیگ ذَضضت

کد 68
جِت ؿغر کغصى هْاص غظایی ّ پغّتئیٌی

 صاعای ّاى اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 ثضًَ صاسلی ّ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 اؿتغاکچغ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتیل 304
ّ اى صع هضل تغ لگي لبثلیت گٌجبیق  16لیتغ عّغي
ّ صع هضل صّ لگي  28لیتغ
 صاعای كیغ تشلیَ جِت كـتلْ ّ تصفیَ عّغي
 صاعای كیغ تغهْؿتبتیغ ّ ثغًؼ سطی

اخاق گاظ ظهیٌی 2تا  4ضعلِ

کد 69
جِت پشت ثغًج ّ سْعكت صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی

 عّیَ ّ كؼلَ اػ جٌؾ چضى عیشتَ گغی كضٍ
 ثضًَ اػ جٌؾ ّعق  2هیل اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای كیغ اؿتبًضاعص گبػی

تدْیعات پرت

سطخ وي هثلِ

کد 70
جِت پشت کجبة صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی

 كؼلَ اػ جٌؾ آجغ ػًجْعی ؿبست کلْع کبًبصا
 اؿتغاکچغ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتیل 304
 عّکق ثضًَ اػ جٌؾ ّعق  1هیل اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای کبلـکَ کلْیی ّ آؿبًـْعی
 ؿیـتن پشت ایي کجبة پؼ ثؼلت ایي کَ دغاعت عا
اػ عّی کجبة اًتمبل هی صُض و ایجبص صّص ّ ثْ صع
ؿبلي پشت عا اًتمبل ًوی صُض.

تدْیعات پرت

وثاب پع تاتطی

PAYAM Industrial Group

خطوط سلف سرویس و نگهذاری

جِت اؿتفبصٍ صع ؿلف ؿغّیؾ ُب ثغای ًگِضاعی
لبكك ّ چٌگبل ّ ؿیٌی

کد 71

ً وبی سبعجی ّ جضاعٍ صاسلی کال ؿبستَ اػ ّعق
اؿتٌلؾ اؿتیل
 اؿکلت اػ پغّفیل  40 40اؿتٌلؾ اؿتیل 304
 ؿیـتن ًْع هشفی صع لـوت ًوبی کبًتغ جِت
ػیجبیی
 صاعای  4ػضص پبیَ لبثل عگالژ ایتبلیبیی ثَ لطغ 60
هیلیوتغ
 اثؼبص  ٍ 85 80 140سفاضضی

واًتط صٌسٍق

کد 72
جِت اؿتفبصٍ صع ؿلف ؿغّیؾ ُب

ً وبی سبعجی ّ جضاعٍ صاسلی کال ؿبستَ كضٍ اػ
ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل ثَ ضشبهت  1هیلیوتغ
 اؿکلت اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای  4ػضص پبیَ لبثل عگالژ ایتبلیبیی ثَ لطغ
60هیلیوتغ
 صع اثؼبص ؿفبعكی

ذطَط سلف سطٍیس ٍ ًگْساضی

واًتط لاضك ٍ چٌگال

کد 73
جِت اؿتفبصٍ صع ؿلف ؿغّیؾ ُب

ً وبی سبعجی ّ جضاعٍ صاسلی کال ؿبستَ كضٍ اػ
ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل سق صاع ًگیغ ثَ ضشبهت 1
هیلیوتغ
 اؿکلت اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل  304فبثغیغ
 صاعای  4ػضص پبیَ لبثل عگالژ ایتبلیبیی ثَ لطغ 60
هیلیوتغ



ثَ اثؼبص ؿفبعكی ّ ثَ اعتفبع 85

واًتط سطز

کد 74
جِت اؿتفبصٍ صع ؿلف ؿغّیؾ ُب

ً وبی سبعجی ّ جضاعٍ صاسلی کال ؿبستَ كضٍ اػ
ّعق اؿتٌلؾ اؿتیل سق صاع ًگیغ ثَ ضشبهت 1
هیلیوتغ
 صاعای ّاى لْلَ کلی كضٍ جِت اًتمبل ؿغهب
 صاعای هذفظَ ؿغص جِت ًگِضاعی ًْكیضًی ّ
هْاص صع ػیغ کبًتغ

ذطَط سلف سطٍیس ٍ ًگْساضی

واًتط سازُ

کد 75

جِت اؿتفبصٍ صع ؿلف ؿغّیؾ ُب



ًوبی سبعجی ّ صاسلی کال اػ جٌؾ ّعق اؿتیل
اؿتٌلؾ ثَ ضشبهت  1هیلیوتغ



اؿکلت اػ پغّفیل  40 40اؿتٌلؾ اؿتیل  304فبثغیغ



صع هضل ثغلی هجِؼ ثَ الوٌت تغهْؿتبت صاع ایتبلیبیی ّ
صع هضل گبػی هجِؼ ثَ هلؼل سطی تغهْؿتبت صاع



صاعای عف ّ عیل اػ جٌؾ لْلَ اؿتٌلؾ اؿتیل ثَ لطغ
 38هیلیوتغ



ؿیـتن ًْع هشفی جِت ًْع پغصاػی صع ػیغ عف ّ عیل

 صاعای  4ػضص پبیَ لبثل عگالژ ایتبلیبیی ثَ لطغ  60هیلیوتغ



لبثلیت جبیگیغی ظغف ثي هبعی صع اثؼبص هشتلف



صع یغ اثؼبص ؿفبعكی

واًتط تاض سطز ٍ گطم

جِت اؿتفبصٍ صع ؿلف ؿغّیؾ ُب

 کبًتغ ؿغص ّ گغم جِت لغاع صاصى صع ؿلف ؿغّیؾ
ُبی هضعى
 ثضًَ سبعجی اػ جٌؾ ّعق پیق عًگ ّ یب HDF
ً وبی جلْ صاعای  LEDثغای ػیجبیی صع هذیظ
 اثؼبص ؿفبعكی

کد 76

ذطَط سلف سطٍیس ٍ ًگْساضی

واًتط گطم

کد 77
جِت ًصت ثغ عّی ؿلف ؿغّیؾ ّ صیْاع اػ
جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل

 لبثلیت ًصت ثغ عّی کبًتغ گغم ّ ؿغص ّ ؿبصٍ
ّ صیْاع
 اثؼبص ؿفبعكی

ضیل

کد 78
جِت ًصت ثغ عّی ؿلف ؿغّیؾ ّ صیْاع
اكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی

 اػ جٌؾ لْلَ اؿتٌلؾ اؿتیل  304فبثغیغ
 لبثلیت ًصت ثغ عّی کبًتغ گغم .ؿغص .ؿبصٍ ّ
عّی صیْاع کٌبع اجبق گبػ ُب
 اثؼبص ؿفبعكی

ذطَط سلف سطٍیس ٍ ًگْساضی

ضف

کد 79



جضاعٍ صاسلی ّ سبعجی ؿبستَ كضٍ اػ ّعق اؿتٌلؾ
اؿتیل



اؿکلت اػ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل  304فبثغیغ



صاعای  5طجمَ ( لبثلیت گٌجبیق  10ظغف ثي هبعی توبم
اؿتیل )



دغاعت صاسل گغم سبًَ ثبالی  75صعجَ ؿبًتی گغاص



ػبیك دغاعتی ثَ لطغ  5ؿبًتیوتغ اػ پلن ؿٌگ تشتَ
ای ثب صاًـیتَ 100



اؿتفبصٍ اػ الوٌت هغطْة صع هضل ثغلی ّ صع هضل گبػف
اػ هلؼل سطی تغهْؿتبت صاع



اؿتفبصٍ اػ ظغف هشصْم جِت تْلیض ثشبع ّ پشق صع
هذیظ گغم سبًَ جِت هغطْة ؿبػی هذیظ



صع اثؼبص  78 90ثَ اعتفبع  ّ 2ؿفبعكی

سواٍض

 صع ؿَ ظغفیت  2000، 80 ، 40لیتغی
 ؿبستَ كضٍ اػ ّعق ّ پغّفیت اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای تغهْکْپل ّ تغهْؿتبت
 لبثلیت اتصبل ثَ گبػ ّ آة كِغی
 صاعای كیغ اطویٌبى
 صاعای ػبیك دغاعتی
هؼایب:
 ؿغػت ثـیبع ثبال صع تْلیض آثجْف
 لبثل ًصت صع طجمبت هشتلف اصاعات ّ اعگبًِب جِت
تبهیي آثجْف چبی هصغفی کبعکٌبى
 کبُق اًتلبع دغاعت ّ صهب صع هذیظ کبع
 کبُق هصغف ؿْست ثَ هیؼاى  50صعصض



کبهال ثِضاكتی هضعى وهمبّم

کد 80

ذطَط سلف سطٍیس ٍ ًگْساضی

گطم ذاًِ هططَب

کد 89
یشـبػ اتْهبتیغ جِت اؿتفبصٍ صع ؿلف ؿغّیؾ ّ
کبفی كبپ ُب

 ثضًَ سبعجی ّ صاسلی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 كبؿی کلی اػ جٌؾ پغّفیل ؿٌگیي
 صاعای هشؼى ثغای ًگِضاعی یز
 صع ظغفیت ُبی تْلیض یز 100، 50وّ 500،250 ،150
صع  24ؿبػت
 هضل ُبی ؿفبعكی صع ظغفیت ُبی ثبالتغ اػ یغ
تي

تطٍیلی َّاپیوایی

کد 89
 ثضًَ ؿبستَ كضٍ اػ ّعق آلْهیٌیْم
 صاعای طجمَ
 صاعای کبًبل اًتمبل دغاعت جِت گغم کي
 صاعای  4چغر هتذغک عّاى ّ ثی صضا
 صاعای لفل پضالی پب
 صاعای صؿتگیغٍ ُضایت
 صاعای  2صعة ّ ُغ صعة لفل هشصْم سْص
 تکٌْلْژی ؿبست آلوبى

ذطَط سلف سطٍیس ٍ ًگْساضی

یرساظ

PAYAM Industrial Group

شستشو

کد 82
جِت كـتلْی ثلمبثِب وظغّف ّ لْاػم آكپؼسبًَ

 ؿبستَ كضٍ اػ ّعق ّ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل ضض
ػًگ
 پبیَ ُبی ایي ؿیٌغ ُب اػ لْلَ ُبی اؿتیل لبثل
تٌظین ؿبستَ كضٍ اؿت.
 صاعای سبًَ ُبی ثؼعگ ّ ػویك هی ثبكض کَ ثَ
ُویي صلیل كـتلْ صع صاسل آًِب ثَ صْعت پغ
دجن ّ ثغادتی ّ ؿغیغ اهکبى پظیغ اؿت.
ّ اى ثَ صْعت یکپبعچَ پغؽ كضٍ ّ جْكی
 کبهال ثِضاكتی وهمبّم وّ هضعى
 اثؼبص  ّ150 65 190 / 85 65 85:ؿفبعكی

ٍاى ضستطَ

کد 83
جِت كـتلْ هْاص اّلیَ ّ ظغّف ثؼعگ

 ؿبستَ كضٍ اػ ّعق ّ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل ضض
ػًگ
 پبیَ ُبی ایي ؿیٌغ ُب اػ لْلَ ُبی اؿتیل لبثل
تٌظین ؿبستَ كضٍ اؿت.
ّ اى ثَ صْعت یکپبعچَ پغؽ كضٍ ّ جْكی
 کبهال ثِضاكتی وهمبّم وّ هضعى
 اثؼبص  ّ150 65 190 / 85 65 85:ؿفبعكی

ضستطَ

سیٌه ضستطَ

کد 84
جِت كـتلْ ؿیز کجبة صع آكپؼسبًَ ُبی
صٌؼتی

 ثضًَ ّ ّاى اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 كبؿی اػ جٌؾ پغّفیل ؿٌگیي ثب پْكق عًگ
الکتغّاؿتبتیغ
 صع صّ هضل هشؼًی ّ دلؼًّی
 صعة اػ جٌؾ تفلْى جِت کبع صع آكپؼسبًَ
 اثؼبص هشؼًی 100 80 90
 اثؼبص دلؼًّی 100 80 90

هاضیي ظطفطَیی 1200تایی

کد 85
جِت كـتلْ ّ ضض ػفًْی کغصى ثلمبة ّ لیْاى ّ
ؿیٌی ّ ؿلف ؿغّیؾ

 ثضًَ صاسلی ّ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 لبثلیت كـتلْ ی  1200تکَ ظغف صع  24ؿبػت
 ؿیـتن ثشبع جِت ضض ػفًْی
 لبثلیت ًصت سلکي ثغ عّی صؿتگبٍ
 ثغًبهَ كـتلْ  3هغدلَ ای

ضستطَ

سید ضَض

کد 86
جِت كـتلْ ّ ضض ػفًْی کغصى ثلمبة ّ لیْاى ّ
ؿیٌی ّ ؿلف ؿغّیؾ

 ؿیـتن سلغ کي ثغای سلغ کغصى ظغّف
ثصْعت کبهل
 ؿیـتن كـتلْی عیلی کَ ثب هیؼ ُبی ّعّصی
ّ سغّجی ُضایت هی كْص
 لبثلیت كـتلْ  2111تکَ صع ؿبػت
 صاعای تبثلْ ثغق تلَ هکبًیغ
 صاعای صعة ثبػصیض

ضستطَ

هاضیي ظطفطَیی  2000تایی

PAYAM Industrial Group

فست فود

کد 1
جِت آهبصٍ ؿبػی ّ پشت هغؽ ؿْسبعی

صؿتگبٍ ُبی هْعص ًیبػ — هغیٌیتْع وثغیضیٌگ ُْلضیٌگ
وصیـپلی ّاعهغ وؿغر کي تذت فلبع وؿغر کي عّ ثبػ
ّ غیغٍ

اخاق گاظ  4ضعلِ ضٍ هیعی

کد 2
جِت آهبصٍ ؿبػی ّ پشت

 صاعای چِبع كؼلَ ثغًغ گغص
 صاعای چضى ؿپغی عّی كؼلَ
 صع صّ ؿبیؼ cm 90 ، 60
 صع ثغًض ُبی گغٍّ صٌؼتی پیبم ّ  ّAPWغیغٍ

فست فَز

ذط واهل وٌتاوی

کد 3
جِت پشت ثضّى عّغي هْاص پغّتئیٌی

 صاعای كؼلَ ثغًغ سطی ّ طغبل ؿٌگ
 صاعای ؿٌگ كیبعصاع صع عّی كؼلَ
 صع صّ ؿبیؼ cm 90 ، 60
 صع ثغًض ُبی گغٍّ صٌؼتی پیبم ّ  ّAPWغیغٍ

گطیل ضٍغٌی(ایستازُ-ضٍهیعی)

کد 4
جِت پشت هْاص پغّتئیٌی

 صاعای كؼلَ ثغًغ سطی
 صاعای ؿیٌی چضى ّ یب اؿتیل صع عّی كؼلَ
 صع صّ ؿبیؼ cm 90 ، 60
 صع ثغًض ُبی گغٍّ صٌؼتی پیبم ّ  ّAPWغیغٍ

فست فَز

گطیل شغالی (ضٍهیعی-ایستازُ)

کد 5
جِت ًگِضاعی هْاص اّلیَ

 جضاعٍ صاسلی ّ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای ّاى ؿغص جِت ًگِضاعی ظغّف ثي هبعی
 صاعای صعة عّی ّاى ؿغص جِت ثِضاكت
 لبثلیت تٌظین صهب اػ  + 5تب -20
 ؿیـتن سٌغ کٌٌضٍ عاصیبتْع ّ پلیت ؿغص

ضَتیٌگ سیة ظهیٌی ٍ ّوثطگط

کد 6
جِت ؿلف ّ ًگِضاعی ؿیت ػهیٌی ّ ُوجغگغ

 ثضًَ کبهال اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای دفبظ ًگِضاعی ظغف ؿیت ػهیٌی
 ؿیـتن اًتمبل دغاعت اػ الهپ
 صاعای ؿیٌی عّغي گیغ
 صاعای طجمَ ًگِضاعی ؿبًضّیچ آهبصٍ كضٍ

فست فَز

تاپیه پیتعا ٍ ّوثطگط

کد 7
فغگغصاى طجمبتی جِت پشت پیتؼا ّ ًبى ّكیغیٌی

 ثضًَ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 ثضًَ صاسلی ّ اؿکلت اػ كبؿی کلی تیغ آُي
ّ پغّفیل ؿٌگیي ّ ّعق آُي
 صاعای هلؼل سطی ّ لبثلیت تٌظین



دغاعت صاعای چِبع چغر هتذغک

 اثؼبص ثَ صْعت ؿفبعكی

فط پیتعا ضیلی

کد 8
فغ عیلی جِت پشت پیتؼا

 صاعای عیل اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای دغاعت غیغ هـتمین
 صاعای تبثلْ ثغق
 صاعای صعة ثبػصیض
 صاعای چِبع چغر همبّم
 اؿتغاکچغ اػ جٌؾ پغّفیل اؿتٌلؾ اؿتیل
 لبثلیت طجمبتی كضى صؿتگبٍ
 صعثغًضُبی گغٍّ صٌؼتی پیبم ّ لیٌکْلي ّ غیغٍ

فست فَز

فط پیتعا طثماتی

کد 9
جِت پشت پیتؼا ّ اًْاع غظاُبی ایتبلیبیی

 ثضًَ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 ثضًَ صاسلی ّ اؿکلت اػ كبؿی کلی تیغ
آُي ّ پغّفیل ؿٌگیي
 صاعای هلؼل گبػی ثب گبػّئیلی
 دغاعت غیغ هـتمین
 لبثلیت تٌظین دغاعت
 ػبیك اػ پلن ؿٌگ ّ گچ
 صاعای هْتْع ّ گیغثکؾ ثغلی ّ صؿتی
 صع اثؼبص ؿفبعكی

یرچال فطیعض هیعواضی

کد 10
جِت آهبصٍ ؿبػی صع آكپؼسبًَ ُبی صٌؼتی

 ثضًَ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل ّ ثضًَ
صاسلی گبلْاًیؼٍ گغهب صیضٍ
 اًتمبل صهب فغیؼع اػ  -12تب  ّ - 7یشچبل اػ  –2تب +5
 عّیَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل کَ اػ ػیغ تمْیت
كضٍ جِت کبع صع آهبصٍ ؿبػی
 لبثلیت ًصت صعة عیلی وکلْیی وکوضی
 صع اثؼبص ؿفبعكی

فست فَز

فط پیتعا گطزاى

کد 11
جِت صبف کغصى سویغ

 ثضًَ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای  2للطغ اػ جٌؾ PE
 هْتْع للطغ ؿیـتن گیغثکـی
 لبثلیت تٌظین ضشبهت سویغ
 صع  2ؿبیؼ  40 ، 30عّهیؼی

والثاس تط

کد 12
جِت اؿالیؾ هْاص پغّتئیٌی

 تیغَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل (الوبؿی)
 تیغَ صع ؿبیؼ ُبی 30، 27/5، 25

فست فَز

ذویط پْي وي

PAYAM Industrial Group

کافی شاپ

کد 13
جِت صعؿت کغصى ًْكیضًی گغم

 ثضًَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صع ؿَ هضل  3،2،1كیغ
 صاعای ؿشتی گیغ ّ پوپ

 صع اًْاع ثغًض ُبی ّاعصاتی...........

زستگاُ آسیاب لَُْ

کد 14
جِت آؿیبة کغصى لٍِْ صع کبفی كبپ

 ثضًَ اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 ظغف ًگِضاعی صاًَ لٍِْ
 لبثلیت آؿیبة لٍِْ صع ؿبیؼ ُبی هشتلف
 صاعای صؿتَ لٍِْ کْة

 صع اًْاع ثغًض ُبی ّاعصاتی...........

وافی ضاج

زستگاُ اسپطسَ

کد 15
جِت آثگیغی ؿیفی جبت ّ هیٍْ

 ثضًَ اػ جٌؾ آلْهیٌیْم عیشتَ گغی كضٍ
 تیغَ ّ صبفی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای لْلَ تشلیَ تفبلَ
 صع صّ ؿبیؼ کْچغ و هتْؿظ عّهیؼی

زستگاُ آب پطتمال گیطی ٍاًاضگیطی اتَهاتیه

کد 16
جِت آثگیغی هغکجبت

 صاعای هشؼى ًگِضاعی هغکجبت
 صاعای صّ تیغَ الوبؿی
 صاعای هشؼى ًگِضاعی آة هغکجبت
 صاعای هشؼى ًگِضاعی تفبلَ

 صع اًْاع ثغًض ُبی ّاعصاتی...........

وافی ضاج

زستگاُ آب َّیح گیطی

کد 17
جِت ؿغر کغصى ؿیت ػهیٌی ّ هْاص پغّتئیٌی

 ثضًَ صاسلی ّ سبعجی اػ جٌؾ اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای ّاى اؿتٌلؾ اؿتیل ثب لبثلیت جضا كضى اػ
صؿتگبٍ
 صاعای ثغًغ سطی صع ػیغ هشؼى
 صاعای كیغ تغهْؿتبتیغ
 صاعای ؿجض عّغي گیغی
 صع اثؼبص ؿفبعكی عّهیؼی ّ پبیَ صاع

زستگاُ تستٌی ساظ

کد 18
جِت اؿتفبصٍ صع فغّكگبٍ ُب وُبیپغهبعکت ّ غیغٍ

 صاعای ؿَ كیغ تشلیَ
 صاعای پوپ جِت دجین کغصى ثـتٌی
 صاعای ّاى ًگِضاعی كیغ
 صاعای هْتْع ًگِضاعی ثـتٌی
 صع هبعک ُبی ًیغ ًبم و كوؾ  .ایتبلیبیی

وافی ضاج

سطخ وي ضٍ هیعی

کد 19
جِت اؿتفبصٍ صع ثـتٌی فغّكی ّ کبفی كبپ



صاعای تیغَ ُوؼى

 صاعای گیغٍ ًگِضاعی لیْاى
 صع ؿَ هضل  3،2،1كیغ

 صع اًْاع ثغًض ُبی ّاعصاتی...........

ضطتت سطز وي

کد 20
جِت سٌغ کغصى ًْكیضًی

 صاعای هشؼى اػ جٌؾ پالؿتیغ ثِضاكتی
 صاعای پوپ ّ یب ُوؼى

 صع اًْاع ثغًض ُبی ّاعصاتی...........

وافی ضاج

هیله ضیه ظى

کد 21
جِت گغم کغصى كیغ ّ كکالت

 صاعای هشؼى كیلَ ای
 صع صّ ؿبیؼ  5لیتغی ّ  10لیتغی
 صع ثغًض ُبی ایغاًی ّ ّاعصاتی

ید زض تْطت

کد 22
 هشلْط كضى ؿیـتن ثْؿیلَ اًتمبل ثجت كضٍ
آٌُغثبیی
 هشؼى پلی کغثٌبت غیغؿوی ّ ضض كْک
 ثضًَ اؿتیل
 صّ ػضص کوپغؿْع ُغهتیغ
 کٌضاًـْعُْایی
 هذبفع اّعلْص
 ؿْییچ اهٌیتی فلبع
 فیلتغ کٌضاؿْع
 ؿطخ صضای پبییٌتغ اػ 70صؿی ثل

 صع اًْاع ثغًض ُبی ّاعصاتی...........

وافی ضاج

ضیطزاغ وي

کد 23
جِت هشلْط کغصى هیٍْ تبػٍ ّ یز ػصٍ

 صاعای پبعچ كیلَ ای یب پالؿتیکی
 صّع ؿبیؼ ُبی  2/5،2،1/25،1لیتغی
 صع ثغًض ُبی ایغاًی ّ ّاعصاتی

وافی ضاج

هرلَط وي

PAYAM Industrial Group

آشپسخانه سیار

 ثضًَ ؿبستَ كضٍ اػ آُي عًگ پْصعی كضٍ

کد 87

 صاعای صیگ ُبی صّ جضاعٍ اػ اؿتٌلؾ اؿتیل ثب
ػبیك دغاعتی جِت طجز چلْ ّ سْعكت
 صاعای فغ جِت طجز اًْاع کْکْ ّ کتلت
 هجِؼ ثَ ؿیـتن هْلض آة جْف( 150لیتغی)
 هجِؼ ثَ ؿیـتن ُیضعّلیکی جِت اتصبل ثَ
کلٌضٍ
 لبثلیت دول ّ اؿتمغاع صع ُغ لذظَ
 اهکبى طجز ثب چِبع ًْع ؿْست
 طجز ثغًج ثضّى ایجبص تَ صیگ ّ هصغف عّغي
 ثضّى تْلیض صّص

آضپعذاًِ سیاض واًتیٌطی

 صاعای صیگ چلْ پؼ صّ جضاعٍوؿبستَ كضٍ اػ
اؿتٌلؾ اؿتیل
 صاعای صیگ سْعكت پؼ ؿبستَ كضٍ اػ اؿتٌلؾ
اؿتیل وهجِؼ ثَ ؿیـتن عّغي صاؽوّ صاعای ػبیك
دغاعتی
 صاعای کجبة پؼًْاعی ثضّى صّص
 هجِؼ ثَ آهبصٍ ؿبػی ؿجؼی ّ گْكت
 صاعای تبًکغ آة (صع صْعت ؿفبعف هلتغی)
 صاعای یشچبل ّ فغیؼع ّ اًجبع سلغ ّ ؿغص سبًَ (صع
صْعت ؿفبعف هلتغی)
 صاعای هْلض آة جْف(صع صْعت ؿفبعف هلتغی)
 لبثلیت دول ّ اؿتمغاع صع ُغ ًمطَ
 لبثلیت طغادی ّ تجِیؼ صع کبًکؾ ّ کبًتیٌغ صع
ظغفیت ُبی هتفبّت

کد 88

آضپعذاًِ سیاض

آضپعذاًِ صحطایی

PAYAM Industrial Group

متفرقه

پوپ ؿؾ

چبلْ تیؼ کي

ظغف ؿؾ

کبتغ کجبة صًّغ

تصفیَ آة

سالل کي صؿتی

اًْاع لبكك ّ چٌگبل

اًْاع چبلْ آكپؼسبًَ

صؿتگبٍ پلوغ ػى

صؿتگبٍ اؿٌغ پؼ

صّست پالؿتیغ

دلغٍ کق

طی كْع

گبعص ُضایت

كیغیٌگ پغ

اؿکغاثغ

ظغّف صعة صاع

اًْاع هاللَ

ظغف ثي هبعی

گْكت کْة ثغلی

کجبة ػى صؿتی

اًْاع ظغف پیتؼا

ؿطل یز

کبفی ّاعهغ

هتفطلِ

كلف اًض صیق

ُوجغگغ ػى صؿتی

پْعٍ کي صؿتی

اًْاع لبثلوَ ُب اؿتیل

لبثلوَ پغؿی ّ چکلی

لبثلوَ پغؿی ّ چکلی

لبثلوَ پغؿی ّ چکلی

ظغف هغؽ

اًْاع اًجغ

ظغف لبكك ّ چٌگبل

صعة ثبػ کي لْطی

اًْاع ؿیٌی

تْعی ؿغر کي

ظغف پظیغایی ؿلف

جبعّ ثغلی

اًْاع ؿیز کجبة

آثگغصاى اؿتیل

اًْاع هاللَ

اًْاع کفگیغ ؿْعار صاع

اًْاع کفگیغ

هاللَ گغص

صّ كبر هغؽ

هاللَ ثیضی ؿْعار صاع

اًْاع ظغّف ؿلف

صؿتگبٍ کجبة تغکی

کبتغ پٌیغ

جبی لبكك ّ چٌگبل

كغثت ؿغص کي ُتلی

هتفطلِ

كلف اًض صیق

كلف اًض صیق

ؿْپ گغم کي

ثبکؾ دول کجبة پشتَ
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