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)به ازاي هر نفر(: تجهيزاتليست 

مشخصات
محل تامين رديف

 تجهيزاتنام

نام فني
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

تعداد
واحد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

دستگاه 401دستگاه گندگي1

دستگاه 1ايتالياSCMدستگاه دور كن 2

دستگاه 1ايران80دستگاه اره نواري3

دستگاه 1آلمانچهار دوردستگاه اره چكشي4

دستگاه 1ايران40دستگاه كف رند5

دستگاه 1دستگاه لبه چسبان 6

دستگاه 1آلمان1-10دستگاه دريل دستي برقي 7

دستگاه 1آلماندريل شارژي8

دستگاه 1آلماندستگاه سنباده لرزان 9

دستگاه 1ژاپندستگاه سنباده ديسكي 10

دستگاه 1معمولياتو برقي11

دستگاه 1آلمانماشين پوست 12

دستگاه 1دستگاه دوبل زن بيسكوئيتي 13

دستگاه 1ژاپنكشوييه فارسي بر برقيدستگاه ار14

دستگاه 1ژاپندستگاه اور فرز دستي برقي15
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به ازاي هر نفر شركت كننده : ليست مواد مصرفي

مشخصات
محل تامين رديف

نام مواد مصرفي

نام فني
كشور
سازنده

نام 
كارخا
نه 

سازنده 

عدادت
واحد

مناستاد

طق

قيمت 

پيشنهادي

فني

مالحظات
نام 

كشورسازنده

1MDF16ورق2/1 ميليمتر

2MDF3ورق2/1ميليمتر

الوار2/1چوب راش 3

عدد2تك پيچدستگيره 4

كيلوگرم1نجاريوبچسب چ5

همرنگ نوار لبه چسبان 6
MDFبدنه 

متر 6

10شماره دوبل بيسكويتي7
عدد2020و 

عدد2اتريشلوالي گازري8

گرم 200-يميخ سنجاق9

متر 2202سنباده10

 قراصهر كدام يكقراص5/22وMDF5پيچ 11

عدد 1مته لوالي گازر12

عدد 1مته خزينه 13

عددهر كدام يك عدد54، 4، 5/3، 3، 5/2مته 14

عدد 1عينك ايمني 15

عدد 1مداد 16

عدد 1مداد پاك كن 17

عدد 1مداد تراش18

دست 1لباس كار 19

 بايستي به اندازه هاي بيش از اندازه واقعي برش داده شده و در MDFكليه مواد اوليه چوبي و صفحات  : توضيح 

. محل مسابقات مستقر گردند 
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) به ازاي هر نفر شركت كننده (                                                ليست ابزار 

مشخصات
محل تامين رديف

نام ابزار

نام فني
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

دادتع
واحد

مناطستاد

ق

اسپانسر

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

عدد 30304پيچ دستي 1

عدد 60604پيچ دستي 2
عدد1چوبساب تخت3
عدد1سوهان تخت4
عدد 1گاز انبر5
عدد1 گرمي200چكش فلزي6
عدد1چكش كائوچوئي7
عدد1فشردهچكش الستيكي 8
عدد1پيچ گوشتي 9
عدد1پيچ گوشتي 10
عدد1پيچ گوشتي فشاري11
عدد1ليسه12
عدد1رنده دستي13
هر كدام يك عددعدد2 سانت50و25گونياي فلزي14
عدد1 متري 3متر فلزي15
هر كدام يك عددعدد6،10،123نمره مغار تخت 16
عدد1اره پشت دار ظريف بر17
عدد1اره دستي معمولي18
عدد4 سانتي 80پيچ دستي 19

ستي درون جعبه ابزار قرار گرفته و بوسيله هر شركت كننده به محل كليه ابزار باي: توضيح 

. مسابقات آورده شود 


