
(ریال)قیمت (kW)توان(A)جریانW×D×H (mm)ابعادكد كاالردیف

۱N700E-075HFP157/515,090,000

۲N700E-110HFP221118,330,000

۳N700E-150HFP291522,100,000

۴N700E-185HFP3718/525,880,000

۵N700E-220HFP432232,890,000

۶N700E-300HFP573036,660,000

۷N700E-370HFP703749,810,000

۸N700E-450HFP854559,300,000

۹N700E-550HFP1055570,080,000

۱۰N700E-750HFP1357583,560,000

۱۱N700E-900HFP160۹۰107,280,000

۱۲N700E-1100HFP195۱۱۰129,380,000

۱۳N700E-1320HFP230۱۳۲154,720,000

۱۴N700E-1600HFP285۱۶۰188,690,000

۱۵N700E-2000HFP370۲۰۰290,570,000

۱۶N700E-2500HFP450۲۵۰311,600,000

۱۷N700E-3200HFP600۳۲۰408,100,000

۱۸N700E-3800HFP680۳۷۵517,540,000

210×168×275

250×188×390

312×270×530

342×280×548

396×280×698

480×300×740

506×390×920

۹۶اردیبهشت -لیست قیمت كنترل دور موتور هیوندای
(۶از۱صفحه )

  (400V)  ورودی سه فاز N700E-Pمدل 

… كاربریهای نرمال و سبک مثل پمپ ، فن و 

806×395×1020



(ریال)قیمت (kW)توان(A)جریانW×D×H (mm)ابعادكد كاالردیف

۱۹N700E-004SF30/374,540,000

۲۰N700E-007SF50/754,690,000

۲۱N700E-015SF71/55,390,000

۲۲N700E-022SF112/26,680,000

۲۳N700E-007HF3.40/756,680,000

۲۴N700E-015HF4.81/57,550,000

۲۵N700E-022HF7.22/28,630,000

۲۶N700E-037HF140×147×1289.23/711,110,000

۲۷N700E-055HF125/515,090,000

۲۸N700E-075HF167/518,330,000

۲۹N700E-110HF23۱۱22,100,000

۳۰N700E-150HF32۱۵25,880,000

۳۱N700E-185HF3818/532,890,000

۳۲N700E-220HF45۲۲36,660,000

۳۳N700E-300HF58۳۰49,810,000

۳۴N700E-370HF75۳۷59,300,000

۳۵N700E-450HF90۴۵70,080,000

۳۶N700E-550HF110۵۵83,560,000

۳۷N700E-750HF149۷۵107,280,000

۳۸N700E-900HF176۹۰129,380,000

۳۹N700E-1100HF217۱۱۰154,720,000

۴۰N700E-1320HF260۱۳۲188,690,000

۴۱N700E-1600HF300۱۶۰290,570,000

۴۲N700E-2200HF415۲۲۰311,600,000

۴۳N700E-2800HF525۲۸۰408,100,000

۴۴N700E-3500HF656۳۵۰517,540,000

68×128×128

108×142×128

 (220V)  ورودی تکفازN700Eمدل 

کاربریهای سنگین و عمومی 

(400V)ورودی سه فاز N700Eمدل 

كاربریهای سنگین و عمومی

108×142×128

210×168×275

250×188×390

312×270×530

۹۶اردیبهشت - لیست قیمت كنترل دور موتور هیوندای
(۶از۲صفحه )

342×280×548

396×280×698

480×300×740

506×390×920

806×395×1020



قیمت(ریال )(kW)توان(A)جریانW×D×H (mm)ابعادكد كاالردیف

۴۵N800S0020-1L-0002-2I66×99×1602.40/374,920,000

۴۶N800S0020-1L-0004-2I3.70/755,040,000

۴۷N800S0020-1L-0007-2I71/56,080,000

۴۸N800S0020-1L-0009-2I100×109×2559.62/26,880,000

نرمالسنگین

۴۹N800S0020-3L-0003-4I66×99×1602.40/750/756,880,000

۵۰N800S0020-3L-0005-4I4.31/51/57,920,000

۵۱N800S0020-3L-0006-4I5.62/22/28,850,000

۵۲N800S0020-3L-0009-4I9۴۴11,000,000

۵۳N800S0020-3L-0012-4I125/55/515,630,000

۵۴N800S0020-3L-0016-4I167/57/518,990,000

۵۵N800S0020-3L-0023-4I23۱۱۱۱23,990,000

۵۶N800S0020-3L-0031-4I31۱۵۱۵27,160,000

۵۷N800S0020-3L-0038-4I3818/518/532,980,000

۵۸N800S0100-3L-0061-5R195×229×55761/46۲۲۳۰43,320,000

۵۹N800S0100-3L-0072-5R72/61۳۰۳۷63,720,000

۶۰N800S0100-3L-0087-5R87/61۳۷۴۵77,010,000

۶۱N800S0100-3L-0105-5R105/87۴۵۵۵84,600,000

۶۲N800S0100-3L-0140-5R140/87۵۵۷۵109,340,000

۶۳N800S0100-3L-0170-5R170/140۷۵۹۰138,150,000

۶۴N800S0100-3L-0205-5R205/170۹۰۱۱۰155,790,000

۶۵N800S0100-3L-0261-5R261/205۱۱۰۱۳۲188,110,000

۶۶N800S0100-3L-0310-5R310/261۱۳۲۱۶۰211,630,000

(220V) ورودی تک فازN800Sمدل 

(مجهز به برنامه ها و امکانات تخصصی برای انواع کاربری ها )  كاربریهای سنگین و عمومی 

۹۶اردیبهشت - لیست قیمت كنترل دور موتور هیوندای
(۶ از ۳صفحه)

90×102×195

90×102×195

100×109×225

165×165×370

165×202×414

 ( 400V ) ورودی سه فازN800Sمدل  

*  جدول در مربوطه توانی رنج به توجه با نرمال و سنگین کاربری هردو 
(...و فن پمپ، جرثقیل، نظیر کاربریها جهت مختلف پارامترهای به مجهز) 

كد كاال
(ریال)قیمت 

W×D×H (mm)ابعاد ردیف
(kW)توان (A)جریان

ND/HD

40°C/50°C

237×259×660

290×343×794

480×365×970

میباشد ( و بزرگتر22kwبرای )و خازن فویل پالستیک  ( و بزرگتر7.5kwبرای ) DC مجهز به چوک ورودیN800Sسری  * 

دستگاه میباشد (R یا I) نشان دهنده نوع فریم N800Sحرف آخر در كد كاال مدل ** 



*نرمال*سنگین

۶۷N800A0100-3L-0016-516/125/57/527,650,000

۶۸N800A0100-3L-0023-523/167/5۱۱31,040,000

۶۹N800A0100-3L-0031-531/23۱۱۱۵35,050,000

۷۰N800A0100-3L-0038-538/31۱۵18/549,620,000

۷۱N800A0100-3L-0046-546/3818/5۲۲52,390,000

۷۲N800A0100-3L-0061-561/46۲۲۳۰59,990,000

۷۳N800A0100-3L-0072-572/61۳۰۳۷85,350,000

۷۴N800A0100-3L-0087-587/72۳۷۴۵89,610,000

۷۵N800A0100-3L-0105-5105/87۴۵۵۵98,060,000

۷۶N800A0100-3L-0140-5140/105۵۵۷۵116,210,000

۷۷N800A0100-3L-0170-5170/140۷۵۹۰147,070,000

۷۸N800A0100-3L-0205-5205/170۹۰۱۱۰164,530,000

۷۹N800A0100-3L-0261-5261/205۱۱۰۱۳۲198,780,000

۸۰N800A0100-3L-0310-5310/251۱۳۲۱۶۰224,270,000

۸۱N800A0100-3L-0385-5385/310۱۶۰۲۰۰283,580,000

۸۲N800A0100-3L-0460-5460/385۲۰۰۲۵۰370,970,000

۸۳N800A0100-3L-0590-5590/520۲۵۰۳۱۵464,770,000

، كیپد گرافیکی و  خازن فویل پالستیک میباشندDC به صورت استاندارد مجهز به چوک ورودی N800Aدرایوهای مدل  * 

(400V) ورودی سه فاز N800Aمدل  

*  جدول در مربوطه توانی رنج به توجه با نرمال و سنگین کاربری هردو 
     (...و فن پمپ، جرثقیل، نظیر کاربریها انواع برای  تخصصی افزار نرم و گرافیکی کیپد به مجهز) 

W×D×H (mm)ابعادكد كاالردیف

(A)جریان

ND/HD

40°C/50°C

(ریال)قیمت (kW)توان

237×259×660

290×343×794

480×365×970

506×525×980

144×214×419

195×229×557

۹۶اردیبهشت - لیست قیمت كنترل دور موتور هیوندای
(۶از۴صفحه)


