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  )1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )کشوريمرحله (

  19:شماره جهانی رشته  19:شماره ملی رشته   کنترل صنعتی :نام رشته

  )همراه رقابت کنندگان آورده شود(لیست ابزار

  نام ابزار  ردیف   تامینمحل  مشخصات

  جنس
  نام 

  کشور

  سازنده

نام 

کارخانه 

  سازنده 

تعدا

  د

  واحد

    مناطق  ستاد

قیمت 

  پیشنهادي

  فنی

  مالحظات

  نام 

  کشور

  سازنده

  خط کش فلزي   1
  ا متري

 - ایران

چین
  عدد  1  

        

متر فنري   2
  عدد   1    چین    متري 5

فلزي یا         

  چوبی

  خط کش فلزي   3
   سانتی 50

ایران 

  چین
  عدد  1  

          

            عدد  1    چین   سانتی50  گونیاي فلزي   4

            عدد  1    آلمان 10mm2-0/5   وایرشوپرس  5

            عدد  1    ایران    کمان اره   6

            عدد  1    ژاپن  پیچ گوشتی تخت   7

            عدد  1    ژاپن  پچی گوشتی چهار سو   8

            عدد  1    آلمان  500V-5فاز متر   9

            عدد  1    ایران   عینک ایمنی   10

            عدد  1    ایران   کفش ایمنی برق   11

            عدد  1    ایران   کاله ایمنی   12

            عدد  1    ایران   گوشی ایمنی   13

            عدد  1    ایران   500V-5دستکش ایمنی برق   14

  پالستیکی           عدد  1    ژاپن  چرمی یا برزنتی کمربند ابزار  15

            عدد  1    آلمان   انبر دست عایق   16

            عدد  1    آلمان   سیم چین دسته عایق   17

            عدد  1    آلمان  دم باریک   18

            عدد  1    ژاپن  سیم لخت کن اتوماتیک   19

            عدد  1    ایران    گرمی250چکش فلزي با دسته   20

  فلزي یا چوبی           عدد  1    ایران   سنبه نشان   21

            عدد  1    پارچه ايمتر   22

            عدد  1    ایران    متري 3فنر سیم کشی   23
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  )1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )کشوريمرحله (

  19:شماره جهانی رشته  19:شماره ملی رشته   کنترل صنعتی :نام رشته

  )همراه رقابت کنندگان آورده شود(لیست ابزار

  نام ابزار  ردیف  محل تامین  مشخصات

  جنس
  نام 

کشور

  سازنده

نام 

کارخا

نه 

  سازنده 

  واحد  تعداد

    مناطق  ستاد

ت قیم

  پیشنهادي

  فنی

  مالحظات

  نام 

  کشورسازنده

طبق لوله پولیکا           عدد  1    5/13  فنر لوله پولیکا   24

            عدد  1       اینچ12سوهان گرد   25

ارتفاع یک   نردبان چوبی دو طرفه   26

  متر
  عدد  1    

 10پهناي پله         

  تیمترسان

  تراز بنائی  27

  عدد  1      

باشد داراي زاویه سنج        

و داراي دو خط اندازه 

  باشد

            عدد  1        پیچ گوشتی برقی  28

            عدد  1    آلمان     پرس وایر شو   29

            عدد  1      سیم لخت کن دستی   30

            عدد  1      کابل لخت کن قابل تنظیم   31

            عدد  1       لیتري10تشتک پالستیکی   32

            عدد  1      یک تکه لباس کار   33

            عدد  1      10-11آچار تخت   34

            عدد  1      12سوهان تخت   3

            عدد  1  بوش  13Mدریل برقی دستی  36

            عدد  1    ژاپنی   220سشوار برقی صنعتی   37

 MICROMASTERدرایو  38

 سه AC ولت 380زیمنس440

  فاز

0,75KW    
نزیم

  س
  عدد  1

          

 ولت oba524 لوگو ورژن Plcمینی   39

dc  منبع تغذیه،کارت ،DM16 و 

AM2 AQکارت آنالوگ 
24vdc  

زیمن

  س

از هر 

کدام 

  یکعدد

  عدد

          

            عدد  HIOKi  1  ژاپن  مولتی متر دیجیتال  30

            عدد  1      اره فارسی بر دستی  31

            سري  1      گرد بر فلزي  32
  

  


