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قیمت واحدنام محصول ردیف قیمت واحدنام محصول ردیف قیمت واحدنام محصول ردیفقیمتواحدنام محصولردیف

318,000متر4×1/5شیلد                        28,690,00057حلقه3×2/5کابل افشان   28
8,100مترزوج295,00082cca              1متر2×1/5کابل ضد حریق            43,770,00058حلقه3×4 کابل افشان      1,854,00029حلقه1×0/50سیم رشته ای   1

13,800مترزوج430,00083cca              2متر3×1/5کابل ضد حریق           64,510,00059حلقه3×6       کابل افشان2,730,00030حلقه1×0/75ای    رشتهسیم 2

23,000مترزوج1,102,30084cca             4متر3×10 کابل افشان      3,395,00031حلقه1×1 سیم رشته ای      3

32,250مترزوج1,951,00085cca             6حلقه1×0/50سیم مفتول             10,665,00060حلقه4×0/50افشان   کابل4,580,00032حلقه1×1/5سیم رشته ای  4

مس2,827,000ccaحلقه1×0/75سیم مفتول            13,260,00061حلقه4×0/75کابل افشان7,371,00033حلقه1×2/5سیم رشته ای  5

0/6019,80052,700×2×3,709,000862حلقه1×1سیم مفتول                   16,490,00062حلقه4×1        کابل افشان11,952,00034حلقه1×4 سیم رشته ای    6

0/6034,80095,200×2×5,231,000874حلقه1×1/5سیم مفتول               22,260,00063حلقه4×1/5کابل افشان    18,224,00035حلقه1×6سیم رشته ای     7
0/6048,000139,000×2×22,930,000886حلقه4×2/5کابل افشان   31,586,00036حلقه1×10سیم رشته ای    8
0/6073,300236,000×2×16,347,0008910حلقه4×1کابل کولری                   576,20064متر4×4 کابل افشان      491,80037متر1×16سیم رشته ای    9

0/60130,000322,000×2×2,175,0009015حلقه5×1کابل کولری                    830,50065متر4×6       کابل افشان762,10038متر1×25 سیم رشته ای  10

0/60175,000440,000×20×30,540,0009120حلقه5×1/5کابل کولری               1,434,70066متر4×10  کابل افشان     39
مس2,175,400ccaمتر4×16کابل افشان      4,030,00040حلقه2×0/50 سیم نایلون 11

4/5c 2vall alu27,150922×2×0/6023,50054,000مدل آتش            20,120,00067حلقه5×1کابل افشان         5,650,00041حلقه2×0/75سیم نایلون 12

4/5c 2valu&cca36,600934×2×06041,00098,000مدل رویا              285,90068متر5×1/5کابل افشان    7,130,00042حلقه2×1سیم نایلون         13

4/5c 2vcopper63,500946×2×0/6057,500142,000مدل درسا             463,80069متر5×2/5کابل افشان   10,010,00043حلقه2×1/5 سیم نایلون    14

4/5c 2vcopper67,5009510×2×0/6089,300244,000مدل صادراتی         709,60070متر5×4      کابل افشان16,240,00044حلقه2×2/5سیم نایلون    15
0/60228,000456,000×2×48,5009620مترR-G59مدل                      1,034,40071متر5×6      کابل افشان45

0/602,300,000           سیم رانژه79,00097مترR-G59مدل ترکیبی             1,784,00072متر5×10     کابل افشان5,460,00046حلقه2×0/50کابل افشان    16
135,000مترKNX                 کابل4/5c2vall cca 28,00098مدل ممتازکرمان    7,570,00073حلقه2×0/75افشان  کابل17
3,849,000حلقه2×0/35 سیم کیسه ای4/5c2vall cca 35,50099مدل ممتازکرمان صادراتی130,00074متر2×0/75شیلد        8,940,00047حلقه2×1          کابل افشان18
4,667,000حلقه2×0/50سیم کیسه ای  145,000100متر2× 1شیلد              12,240,00048حلقه2×1/5      کابل افشان19
6,212,000حلقه2×0/75سیم کیسه ای 208,500101متر2×10 کابل مفتولی               200,00075متر2×1/5شیلد           19,810,00049حلقه2×2/5 کابل افشان     20
8,650,000حلقه2×1  سیم کیسه ای       281,000102متر2×16کابل مفتولی                280,00076متر2×2/5شیلد          30,190,00050حلقه2×4      کابل افشان   21
9,290,000حلقه2×1           سیم زیر گچی269,000103متر3×10 کابل مفتولی               160,00077متر3×0/75شیلد       43,910,00051حلقه2×6         کابل افشان22
13,970,000حلقه3×1           سیم زیر گچی384,000104متر3×16کابل مفتولی               183,00078متر3×1شیلد               761,20052متر2×10        کابل افشان23
2,820,000حلقهشیشه ای 2×0/75 سیم317,000105متر4×10کابل مفتولی                262,00079متر3×1/5شیلد          7,540,00053حلقه3×0/50کابل افشان   24
441,000متر4×16کابل مفتولی               397,00080متر3×2/5شیلد          10,410,00054حلقه3×0/75کابل افشان   25
580,000متر3×25+16 کابل مفتولی       193,00081متر4×0/75شیلد       12,580,00055حلقه3×1        کابل افشان  26

248,000متر4×1شیلد               17,700,00056حلقه3×1/5کابل افشان      27

(مشهد)لیست قیمت محصوالت شرکت سیم و کابل اهورا الکتریک خراسان 

کابل های افشان

0/40کابل های ایفووی  سیم های افشان و ارت

سیم های هایلون

0/60کابل های مخابراتی هوایی 

سیم های مفتول

0/60کابل هاي مخابراتي زميني 
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کابل های کواکسیال

کابل های کولری

کابل های آلومینیوم

کابل های شیلد دار


