
: التاريخ 

: االشاري رقم

: الصفحة رقم

(USD)االجمالي (USD)السعر العدد №

5.650 5.650 1 01

1.950 1.950 1 02

2.575 2.575 1 03

12.250 12.250 1 04

625 625 1 05

1.950 1.950 1 06

2.325 2.325 1 07

850 850 1 08

50.400 50.400 1 09

625 625 1 10

3.395 3.395 1 11

3.550 3.550 1 12

240 240 1 13

230 115 2 14

3.500 3.500 1 15

90.115 ◄

◄

90.115

  6 mt  االعينين دات الخزان تحت الخام للمادة النقل سير

 ( يسار-يمين يتحرك ) الماكينة دلوين بين صغير النقل سير 

الفاتورة المبدئية

الصنف

الئحة األسعار مرقمة حسب المخطط

شرح نمودج المصنع

الخلطة لنطام أوتوماتيكي نصف لماكينة الكهربائية الوحدة  6/16

(8.5 m x 0.50 mt  x 8 mm)  نقل سير   

( اإلحتكاك بحديد- االسفل من تخليط )0,35 m³ PAN خالط 

الخالط مشغل قاعدة

+90 (541) 868 54 59:  الجوال

KARADENİZ: الضرائب دائرة / 96 76 035 378:   الضريبي الرقم 

(دوالر 22: الواحد العدد سعر)=  (حديدية بإطارات/  األسفل من مدعمة) اإلنتاج باليت

PRS 602 صغير مصنع أتوماتيكي نصف

أوتوماتيكي نصف لماكينة الكهربائية الوحدة 6/16  

( بكرة ذات ) المنتوجات للخروج األمامية منصة

( 7,5 m x 0,50 m x 8 mm)  الخليط نقل سير

16 m³  ( أسفل من اإلهتزاز ) عيون2 ذات خزان   

 6/16اتوماتيكي نصف للماكينة الهيدروليكي الوحدة

: السيد

 ( ( دلوين دات )  أوتوماتيكي نصف  بلدورة,انترلوك ) PRS 602 بلوك ماكينة

BEYAZLI  GRUP  MADENCİLİK  LTD ŞTİ
Trabzon-Erzurum Devlet Karayolu Üzeri 9.km

Çağlayan / Trabzon / تركيا 
+   90 (462) 357 30 62:  المصنع

+90 (462) 321 07 78:  المكتب

الماكينة مشغل قاعدة

المنتوج نقل عربة

(ST 52) األنترلوك قوالب أنواع مختلف

المصرف اسم  

 :(USD) االجمالي

: الضرائب

اإليبان  رقم  

      السويف رقم   

: (USD) االجمالي

USD

ALBARAKA TÜRK
TR28 0020 3000 0183 5010 0000 02

BTFHTRIS

:فقط

BEYAZLI  GRUP  MADENCİLİK  LTD ŞTİحساب عنوان  
الحساب نوع  

المصنع من التسليم شاملة اسعارنا

عمل يوم 20 لمدة المفعول سارية الفاتورة هذه


