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مدلشرح
توان مورد 

نياز در مالبند
قيمت مصرف کننده

GAK-PG-10-135233,000,000 اینچ10گاوآهن تک خیش باغی افست  1
GAK-PG- 12-150280,000,000 اینچ12گاوآهن تک خیش باغی افست  2
GAK-C-8-225104,000,000 اینچ8گاوآهن دو خیش تسمه ای پایه کمانی 3
GAK-C-8-335154,000,000 اینچ8گاوآهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی 4
GAK-C-10-348247,000,000 اینچ10گاوآهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی 5
GAK-CP37-550384,000,000 خیش باغی با رولر5چیزل 6
GAK-CP37-760453,000,000 خیش باغی با رولر7چیزل 7
GAK-CHO-750320,000,000(دارای دو اتصال سه نقطه) شاخه بدون غلطک افست 7چیزل 8
GAK-DG-16-1850927,000,000 اینچ باغی18 پره 16دیسک افست 9

GAK-ROM40720,000,000( سانت17فاصله پره  ) اینچ 18 پره 20دیسک تاندوم 10
GAK-ROM45730,000,000( سانت17فاصله پره  ) اینچ 20 پره 20دیسک  تاندوم 11
GAK-DT9845800,000,000(  سانت20فاصله پره  ) اینچ 18 پره 20دیسک افست شونده تاندوم 12
GAK-DT9850830,000,000(  سانت20فاصله پره  ) اینچ 20 پره 20دیسک افست شونده تاندوم 13

GAK-M-660330,000,000 اینچ6 خیش 6گاوآهن قلمی 14
GAK-M-880400,000,000 اینچ6 خیش 8گاو آهن قلمی 15
GAK-MC-8-560320,000,000 اینچ8 خیش قوطی 5گاوآهن قلمی 16
GAK-MC-8-780400,000,000 اینچ8 خیش قوطی 7گاوآهن قلمی 17
GAK-C-12-360380,000,000 اینچ12گاوآهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی 18
GAK-C-14-365393,000,000 اینچ14گاوآهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی 19

GAK-12-360346,000,000 اینچ12گاوآهن سه خیش تسمه ای 20
GAK-14-365346,000,000 اینچ14گاوآهن سه خیش تسمه ای 21
GAK-P 12-365384,000,000 اینچ میل لنگ دار12گاوآهن سه خیش قوطی22
GAK-PX 12-365373,000,000 اینچ بدون میل لنگ12گاوآهن سه خیش قوطی23
GAK-P 14-365400,000,000 اینچ فرگوسنی14گاوآهن سه خیش قوطی24
GAK-PL 10,12-365346,000,000سبک-  اینچ متغیر پایه کوتاه 12 و 10گاوآهن سه خیش قوطی 25
GAK-PL 10,12-365353,000,000سبک-  اینچ متغیر پایه متوسط 12 و 10گاوآهن سه خیش قوطی 26
GAK-P 10,12-365410,000,000 اینچ متغیر پایه بلند بدون چرخ12 و 10گاوآهن سه خیش قوطی 27
GAK-P 12,14-370423,000,000 اینچ متغیرپایه بلند بدون چرخ14 و 12گاوآهن سه خیش قوطی 28
GAK-PZ 12,14-370434,000,000 بدون چرخاینچ متغیرپایه بلندفاصله زیاد14و12گاوآهن سه خیش قوطی29
GAK-PB-14-390530,000,000 اینچ سنگین بسونی بدون چرخ14گاوآهن سه خیش قوطی30

1صفحه 

 تا اطالع  ثانوي1401/10/01از تاريخ   (محمدزاده)ليست قيمت ادوات توليدي شرکت قطعات آهنگري خراسان

ادوات خاکورز باغی

گاوآهن هاي پايه کمانی

گاوآهن هاي يک طرفه سه خيش

. ریال به قیمت آن دستگاه اضافه می شود 40،000،000   به ازای چرخ دار کردن هر گاوآهن سه خیش ، مبلغ 



ف
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ر

مدلشرح
توان مورد 

نياز در مالبند
قيمت مصرف کننده

GAK-P 12-480570,000,000 اینچ  میل لنگ دار چرخدار12گاوآهن چهار خیش قوطی31
GAK-PX 12-480554,000,000 اینچ بدون میل لنگ چرخدار12گاوآهن چهارخیش قوطی 32
GAK-PF- 14-490560,000,000 اینچ طرح فرگوسن چرخدار14گاوآهن چهارخیش قوطی 33
GAK - PL- 10.12 -480523,000,000 اینچ متغیر پایه متوسط سبک چرخدار12 و 10گاوآهن چهارخیش قوطی 34
GAK - P- 10.12 -480600,000,000 اینچ متغیر پایه بلند چرخدار12 و 10گاوآهن چهارخیش قوطی 35
GAK - PZ- 12.14 -480627,000,000 اینچ متغیر پایه بلند چرخدار14 و 12گاوآهن چهارخیش قوطی 36
GAK - PZ- 12.14 -5120817,000,000 اینچ متغیر پایه بلند چرخدار14 و 12گاوآهن پنج خیش قوطی 37
GAK-PB-14-4110-115664,000,000 اینچ سنگین بسونی چرخدار14گاوآهن چهار خیش قوطی38
GAK-PB-14-5130-150867,000,000 اینچ  سنگین بسونی چرخدار14 گاوآهن پنج خیش قوطی 39

GAK-DB-12-260-701,300,000,000اینچ12گاوآهن دوخیش دوطرفه 40
GAK-DB(2+1) 12-370-751,530,000,000 اینچ هیدرولیكی12 ( 2+1)گاوآهن سه خیش دوطرفه  41
GAK-DB-12-370-751,520,000,000 اینچ  هیدرولیكی              12گاوآهن سه خیش دوطرفه 42
GAK-DB-12-490-951,840,000,000  اینچ هیدرولیكی12گاوآهن چهارخیش دوطرفه 43
GAK-RG-2-1470-751,600,000,000 اینچ14گاوآهن دوخیش دوطرفه 44
GAK-RG3(2+1) 14901,820,000,000 اینچ هیدرولیكی14 ( 2+1)گاوآهن سه خیش دوطرفه  45
GAK-RG 3-14901,790,000,000اینچ هیدرولیكی14گاوآهن سه خیش دوطرفه 46
GAK-RG(3+1) 1490-1252,140,000,000 اینچ هیدرولیكی باسه نقطه بزرگ14 ( 3+1)گاوآهن چهارخیش دوطرفه 47

GAK-CW-12-360391,000,000 با خاکبرگردان شیاردار12"گاوآهن سه خیش تسمه ای 48
GAK-PXCW 12-365418,000,000بدون میل لنگ با خاک برگردان شیاردار12"گاوآهن سه خیش قوطی49

50
  متغیرپایه بلندفاصله زیاد14"و12"گاوآهن سه خیش قوطی

بدون چرخ با خاک برگردان شیاردار
GAK-PZCW 12,14-370479,000,000

51
بدون میل لنگ چرخدار  با خاک 12"گاوآهن چهارخیش قوطی

برگردان شیاردار
GAK-PXCW 12-480614,000,000

52
سنگین بسونی چرخدار با خاک 14" گاوآهن پنج خیش قوطی

برگردان شیاردار
GAK-PBCW-14-5130-150957,000,000

GAK-DBCW-12-370-751,610,000,000هیدرولیكی با خاک برگردان شیاردار              12"گاوآهن سه خیش دوطرفه53

54
هیدرولیكی با خاک 14"(2+1)گاوآهن سه خیش دوطرفه

برگردان شیاردار
GAK-RGCW3(2+1) 14901,928,000,000

55
هیدرولیكی باسه نقطه 14"(3+1)گاوآهن چهارخیش دوطرفه

بزرگ با خاک برگردان شیاردار
GAK-RGCW(3+1) 1490-1252,284,000,000

2صفحه 

گاوآهن هاي دوطرفه

 تا اطالع  ثانوي1401/10/01از تاريخ   (محمدزاده)ليست قيمت ادوات توليدي شرکت قطعات آهنگري خراسان

گاوآهن هاي يک طرفه چهار و پنج خيش

گاوآهن با خاک برگردان شياردار

 اینچ  ، قابلیت نصب خاک برگردان و جلووارسوالی  برن استیل شیاردار  ، جهت خاک های14 اینچ و 12سایر گاوآهن های 
14 ریال و به ازای هر خیش 15،000،000 اینچ ، مبلغ 12بنابراین به ازای هر خیش  . (مشابه نمونه های باال)سخت را دارد 

. ریال به قیمت دستگاه اضافه می گردد 18،000،000اینچ ، مبلغ 
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مدلشرح
توان مورد 

نياز در مالبند
قيمت مصرف کننده

GAK-CHZ-2019-970320,000,000شاخه پایه کوتاه بدون غلطک و تیغه9چیزل پیلر سبک 56

GAK-CH-2019-760435,000,000 شاخه غلطكدار با تیغه اگری7چیزل پیلر سبک 57

GAK-CH-2019-980560,000,000 شاخه غلطكدار با تیغه اگری 9چیزل پیلر سبک 58

GAK-CH-2019-1190696,000,000 شاخه غلطكدار با تیغه اگری 11چیزل پیلر سبک 59

GAK-R-CHC-560615,000,000 شاخه غلطكدار با تیغه اگری5چیزل پیلر60

GAK-R-CHC-780765,000,000 شاخه غلطكدار با تیغه اگری7چیزل پیلر61

GAK-R-CHC-9100960,000,000 شاخه غلطكدار با تیغه اگری9چیزل پیلر62

GAK-R-CHC-111201,070,000,000شاخه غلطكداربا تیغه اگری11چیزل پیلر63

GAK-R-CHC-131401,220,000,000شاخه غلطكداربا تیغه اگری13چیزل پیلر64

GAK-CP- 41 - 565765,000,000 شاخه پایه بلند تک غلطک5چیزل پیلر 65

GAK-CP- 41 - 780904,000,000 شاخه پایه بلند تک غلطک7چیزل پیلر66

GAK-CP- 41 - 91101,080,000,000 شاخه پایه بلند تک غلطک9چیزل پیلر 67

GAK - TCP -7901,370,000,000 شاخه طرح پیلری 7خاکورز حفاظتی مرکب 68

GAK - TCCS-7901,610,000,000 شاخه اسپانیایی طرح کویلی7خاکورزحفاظتی مرکب 69

GAK-SV-50-260346,000,000 سانت50دکمپكتور دو خیش 70

GAK-SV-50-390564,000,000 سانت با چرخ فوالدی50دکمپكتورسه خیش 71

GAK-SV-50-5120870,000,000 سانت با چرخ فوالدی و شاسی دوبل50دکمپكتورپنج خیش 72

GAK-SV-60-3120700,000,000سانت  با چرخ فوالدی60دکمپكتور سه خیش 73

GAK - DT131701,810,000,000( سانت 18/5فاصله پره  )  اینچ 20 پره 32دیسک تاندوم کششی سبک 74

GAK - DT131901,940,000,000( سانت 18/5فاصله پره  ) اینچ  20 پره 36دیسک تاندوم کششی سبک 75

GAK-DTROM-NEW65-701,450,000,000( سانت 20فاصله پره )  اینچ20 پره 28دیسک تاندوم کششی سبک 76

GAK-DTROM-NEW80-851,520,000,000( سانت 20فاصله پره )  اینچ20 پره 32دیسک تاندوم کششی سبک 77

3صفحه 

 تا اطالع  ثانوي1401/10/01از تاريخ   (محمدزاده)ليست قيمت ادوات توليدي شرکت قطعات آهنگري خراسان

چيزل پيلرها

خاکورز هاي حفاظتی

دکمپکتورها

ديسک هاي تاندوم کششی  سبک چرخدار
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نياز در مالبند
قيمت مصرف کننده

GAK-ROM65800,000,000( سانت17با فاصله پره ) اینچ 18 پره 28دیسک تاندوم سوار 78

GAK-ROM65830,000,000( سانت17با فاصله پره ) اینچ 20 پره 28دیسک تاندوم سوار 79

GAK-DT9665897,000,000 ( سانت 20فاصله پره ) اینچ 20 پره 28دیسک تاندوم کمپرس 80

GAK - DT9860897,000,000 ( سانت 20فاصله پره  ) اینچ سوار 20پره 24دیسک افست شونده تاندوم 81

GAK - DT9865966,000,000 ( سانت 20فاصله پره  ) اینچ سوار 20پره 28دیسک افست شونده تاندوم 82

GAK - DT6065-751,100,000,000 ( سانت 20فاصله پره  ) اینچ سوار 20 پره 28دیسک تاندوم 83

GAK - DT6080-851,170,000,000 ( سانت 20فاصله پره  ) اینچ سوار 20 پره 32دیسک تاندوم 84

GAK-DT 1040902,670,000,000( سانت 20فاصله پره )  اینچ الستیک پهن22پره  (32+2)دیسک تاندوم کششی 85

GAK-OUB-40070927,000,000 اینچ سوار20 پره 24دیسک افست 86

GAK-ODP-110701,220,000,000 اینچ24 پره 16دیسک افست دومنظوره 87

GAK-ODP-110901,470,000,000 اینچ24 پره 20دیسک افست دومنظوره 88

GAK-ODP-1101001,450,000,000 اینچ22 پره 24دیسک افست دومنظوره 89

GAK-ODP-110801,450,000,000( سانت 20فاصله پره ) اینچ 20 پره 28دیسک افست دومنظوره 90

GAK-OTO-R2020701,670,000,000 اینچ با چرخ و جک عقب24 پره 16دیسک افست 91

GAK-OTO-RMIK601,940,000,000( سانت 23فاصله پره  ) اینچ 20پره 24دیسک افست 92

GAK-OTO-RMIK601,850,000,000( سانت 23فاصله پره  ) اینچ 22 پره 18دیسک افست 93

GAK-OTO-RMIK651,940,000,000( سانت 23فاصله پره   ) اینچ 22 پره 20دیسک افست 94

GAK-OTO-RMIK802,080,000,000( سانت 23فاصله پره   ) اینچ 22 پره 24دیسک افست 95

GAK-OTO- R-94702,060,000,000( سانت20فاصله پره   ) اینچ 20 پره 24دیسک افست سبک 96

GAK-OTO- R-94752,080,000,000( سانت20فاصله پره   ) اینچ  20 پره 26دیسک افست سبک 97

GAK-OTO- R-94802,130,000,000( سانت20فاصله پره   ) اینچ 20 پره 28دیسک افست سبک 98

GAK-OTO- R-94802,130,000,000( سانت20فاصله پره   ) اینچ  22 پره 24دیسک افست سبک 99

GAK - OTO - R-94902,220,000,000( سانت20فاصله پره  ) اینچ  22 پره 26دیسک افست سبک 100

GAK - OTO - R-941002,250,000,000( سانت20فاصله پره  ) اینچ  22 پره 28دیسک افست سبک 101

4صفحه 

ديسک هاي افست سبک

ديسک  تاندوم کششی فنري نيمه سنگين چرخدار

ديسک هاي تاندوم سوار

ديسک هاي افست دومنظوره سوار و کششی

 تا اطالع  ثانوي1401/10/01از تاريخ  (محمدزاده)ليست قيمت ادوات توليدي شرکت قطعات آهنگري خراسان
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مدلشرح
توان مورد 

نياز در مالبند
قيمت مصرف کننده

GAK-OTO-RMIX902,560,000,000 اینچ22 پره 24دیسک افست 102

GAK-OTO-RMIX1002,700,000,000 اینچ22 پره 28دیسک افست 103

GAK-OTO-RMIX-S902,700,000,000اسپشیال-  اینچ 22 پره 24دیسک افست 104

GAK-OTO-RMIX-S1002,880,000,000اسپشیال-  اینچ22 پره 28دیسک افست 105

GAK-OTO-RE802,560,000,000 اینچ24 پره 20دیسک افست نیمه سنگین 106

GAK-OTO-RE902,700,000,000 اینچ24 پره 22دیسک افست نیمه سنگین 107

GAK-OTO-RE1002,830,000,000 اینچ24 پره 24دیسک افست نیمه سنگین 108

GAK-OTO-R1401203,650,000,000 اینچ24 پره 28دیسک افست سنگین 109

GAK-OTO-R1401303,890,000,000 اینچ24 پره 32دیسک افست سنگین 110

GAK-OTO-R1401404,090,000,000 اینچ24 پره 36دیسک افست سنگین 111

GAK-OTO-R1401304,140,000,000 اینچ26 پره 28دیسک افست سنگین 112

GAK-OTO-R1401404,430,000,000 اینچ26 پره 32دیسک افست سنگین 113

GAK-OTO-R1401504,720,000,000 اینچ26 پره 36دیسک افست سنگین 114

GAK-OTO-RSD 902,300,000,000 اینچ فنری الستیک پهن22 پره 26دیسک افست کششی 115

GAK-OTO-RM-241002,910,000,000 اینچ فنری24 پره 24دیسک افست نیمه سنگین 116

GAK-CLCS-30S-750346,000,000 شاخه فنری7 اسپانیایی *30 30کلتیواتور کویلی پایه کوتاه 117

GAK-CLCS-30S -965-70463,000,000 شاخه  فنری9 اسپانیایی 30 *  30کلتیواتور کویلی پایه کوتاه 118

GAK-CLCS -30S-1190540,000,000 شاخه  فنری11  اسپانیایی30*  30کلتیواتور کویلی پایه کوتاه 119

GAK-CLCS-32-965-70585,000,000 شاخه  فنری9 اسپانیایی 32*   32کلتیواتور کویلی پایه کوتاه 120

GAK-CLCS-35-770585,000,000شاخه فنری7 سنگین 35*  35کلتیواتورکویلی  پایه بلند 121

GAK-CLCS-35-9100700,000,000شاخه فنری9 سنگین 35*  35کلتیواتورکویلی  پایه بلند 122

GAK-CH-GL-960463,000,000 شاخه گالیس فنرتخت9چیزل 123

GAK-D-CS -965-70646,000,000 شاخه کویلی اسپانیایی فنری9خاکورز دیم 124

GAK-D-CS-1180-90750,000,000 شاخه کویلی اسپانیایی فنری11خاکورز دیم 125

5صفحه 

 ديسک هاي  افست نيمه سنگين

 ديسک هاي افست سنگين و فوق سنگين

 ديسک هاي افست کششی فنري

کلتيواتورها وخاکورزديم و چيزل گاليس

 تا اطالع  ثانوي1401/10/01از تاريخ   (محمدزاده)ليست قيمت ادوات توليدي شرکت قطعات آهنگري خراسان
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توان مورد 

نياز در مالبند
قيمت مصرف کننده

GAK -MZ - 2650247,000,000 اینچ26مرزکش با پره 126

GAK -MZ - 2850260,000,000 اینچ28مرزکش با پره 127

GAK - CN55250,000,000نهرکن کوچک128

GAK - CN70-80290,000,000نهرکن بزرگ129

GAK - FU - 560254,000,000 ردیفه با بیلچه گندم یا بیلچه ذرت5فاروئر 130

GAK-  FU - 660300,000,000 ردیفه با بیلچه گندم یا بیلچه ذرت6فاروئر 131

GAK- BPJ- 3M100927,000,000(سه متری)بیل  پشت تراکتوری هیدرولیک 132

GAK-BPS-2.20M60280,000,000(  متری2/20)بیل پشت تراکتوری ساده 133

GAK - EL6090,000,000جرثقیل پشت تراکتوری134

GAK-NORDAGRI40-80160,000,000کیلوئی500کودپاش قیفی ایتالیائی باگاردان 135

GAK- FS - 50060230,000,000(با توربین و پره های استیل ضد زنگ )کیلوئی سانتریفوژ 500کودپاش 136

6صفحه 

ساير ادوات

.تحویل کاال درب کارخانه و هزینه حمل تا مقصد به عهده مشتری می باشد

1401بخشی از تولیدات طراحی شده جدید در سال 

 تا اطالع  ثانوي1401/10/01از تاريخ   (محمدزاده)ليست قيمت ادوات توليدي شرکت قطعات آهنگري خراسان

GAK-CHZ-2019-9شاخه پایه کوتاه بدون غلطک و تیغه مدل9، چیزل سبک 56ردیف 

GAK-OTO-R2020اینچ چرخ دار همراه با جک عقب مدل24پره 16، دیسک افست 91ردیف 

 GAK-OTO-REمدل عدد یاتاقان8دارای چهار محور پره و اینچ24پره 20، دیسک افست نیمه سنگین 106ردیف 

GAK-OTO-REمدلعدد یاتاقان8اینچ دارای چهار محور پره و 24پره 22، دیسک افست نیمه سنگین 107ردیف 


