
 

 

 SNDWAY (05/07/97)لیست قیمت فروش محصوالت 
 ردیف شرح کاال کد کاال قیمت فروش کد

 SINOMETER

3 5.250.000 SSW-60 
 SINOMETER متر 60متر لیزری 

mm 2دقت اندازه گیری: -  M 60 ~ 0.2محدوده اندازه گیری:

1 

1 50.0002.6 SSW-80 
 SINOMETER متر 80متر لیزری 

mm 2دقت اندازه گیری: -  M 80 ~ 0.2محدوده اندازه گیری:

2 

 SNDWAY

3 4.750.000 SW-50 
 متر همراه با زاویه سنج  50تر لیزری م

 mm 2دقت اندازه گیری: -M 50 ~ 0.2محدوده اندازه گیری:

 درجه ±45محاسبه زاویه تا 

3 

3 5.250.000 SW-60 
 متر همراه با زاویه سنج  60تر لیزری م

 mm 2دقت اندازه گیری: -M 60 ~ 0.2محدوده اندازه گیری:

 درجه ±45محاسبه زاویه تا 

4 

54  0.00005.7 SW-100 
 متر همراه با زاویه سنج  100متر لیزری 

 mm 2دقت اندازه گیری: -M 100 ~ 0.2محدوده اندازه گیری:

 درجه ±45محاسبه زاویه تا 

 

5 

LEDمدل های تخصصی                         

64 SW-S50 
 رنگی LEDمتر: دارای صفحه نمایش  50تر لیزری م

mm 1.5دقت اندازه گیری: -  M 50 ~ 0.05محدوده اندازه گیری:

 درجه 90محاسبه زاویه تا 

6 

40 SW-S70 
 رنگی LEDمتر: دارای صفحه نمایش  70متر لیزری 

mm 1.5دقت اندازه گیری: -  M 70 ~ 0.05محدوده اندازه گیری:

 درجه 90محاسبه زاویه تا 

7 

 

1 SW-S80 
 رنگی LEDمتر: دارای صفحه نمایش  80تر لیزری م

mm 1.5دقت اندازه گیری: -  M 80 ~ 0.05محدوده اندازه گیری:

 درجه 90محاسبه زاویه تا 

8 

دوربین متر                                            

2 SW-900A 
 متر  تصویری همراه با زاویه سنج  900دوربین / متر لیزری 

m 1دقت اندازه گیری: - M 900 ~ 5محدوده اندازه گیری:

 

9 

1 SW-1500A 
 متر  تصویری همراه با زاویه سنج  1500دوربین / متر لیزری 

m 1دقت اندازه گیری:               محدوده اندازه گیری: 1500 ~ 5

 

10 
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 (14/06/97 )آلمان MASPOWERلیست قیمت فروش محصوالت 
 ردیف شرح کاال کد کاال قیمت فروش کد

                    LED مدل های تخصصی                    

07  00.0005.6  D70 
 رنگی LEDمتر: دارای صفحه نمایش  70متر لیزری 

  -  M 70 ~ 0.001محدوده اندازه گیری:

 درجه 90محاسبه زاویه تا  - mm 2دقت اندازه گیری:

 

 

 

 

1 

15 D100 
 رنگی LEDمتر دارای صفحه نمایش  100متر لیزری 

  –M 100 ~ 0.001محدوده اندازه گیری:

 درجه 90محاسبه زاویه تا  - mm 2دقت اندازه گیری:

 

 

 

2 

  مدل های تصویری                                         

80 .000004.9  D80S  
 متر: دارای صفحه نمایش تصویری با وضوح باال 80متر لیزری 

  -  M 80 ~ 0.001محدوده اندازه گیری:

 نشانگر تصویری با وضوح باال - mm 2دقت اندازه گیری:

 

 

3 

45 0.00050.12  D120S 
 متر همراه با صفحه نمایش تصویری با وضوح باال: 120متر لیزری 

  –M 120 ~ 0.001محدوده اندازه گیری:

 mm 2دقت اندازه گیری:

 
 

4 

 

7.500.000


