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حجم-مدل  ******* حجم-مدل  ******* ردیف  نام کاال    ردیف نام کاال 

متر رومیسی   DDS-307 ******* 41 شىف باله دیژیتال 250 ******* EC 1 

 2 0.01متر پرتابلPH 6020 ******* 42 شىف باله دیژیتال 500 *******

 3 0.1متر پرتابل 6021A PH ******* 43 شىف باله دیژیتال 1000 *******

 4   0.01متر رومیسیPHC-3C PH ******* 44 شىف باله دیژیتال 2000 *******

 5 پی پت فیلر برقی میکرولیتر ******* 45 شىف باله دیژیتال 3000 *******

 6 متر قلمیTD-1 TDS ******* 46 شىف باله دیژیتال 5000 *******

 1200G 7-0.1ترازوی  J-LAB ******* 47 شىف باله دیژیتال 10000 *******

 2000G 8-0.1ترازوی  J-LAB ******* 48 شىف باله دیژیتال 20000 *******

 3000G 9-0.1ترازوی  J-LAB ******* 49 شىف باله همسن دار 100 *******

 5000G 10-0.1ترازوی  J-LAB ******* 50 شىف باله همسن دار 250 *******

 10000G 11-0.1 ترازوی J-LAB ******* 51 شىف باله همسن دار 500 *******

 15000G 12-0.1ترازوی J-LAB ******* 52 شىف باله همسن دار 1000 *******

 13 ترازویJ-LAB 0.01-300G ******* 53 شىف باله همسن دار 2000 *******

 14 ترازویJ-LAB 0.01-600G ******* 54 شىف باله همسن دار 3000 *******

 15 ترازویJ-LAB  0.01-3100G ******* 55 شىف باله همسن دار 5000 *******

 300G 16-0.001 ترازوی J-LAB ******* 56 شىف باله همسن دار دیژیتال 250 *******

 600G 17-0.001ترازوی  J-LAB ******* 57 شىف باله همسن دار دیژیتال 500 *******

 18 سمپلر ثابت میکرولیتر 50 ******* 58 شىف باله همسن دار دیژیتال 1000 *******

 19 سمپلر ثابت میکرولیتر 100 ******* 59 میىی ساوتریفیىژ   6000دور  *******

******* 1800W 20 سمپلر ثابت میکرولیتر 250 ******* 60  35*45هات پلیت مستطیل 

******* 2600W 35*60هات پلیت مستطیل  21 سمپلر ثابت میکرولیتر 500 ******* 61 

******* 2000W 40*40هات پلیت مستطیل  22 سمپلر ثابت میکرولیتر 1000 ******* 62 

******* 3000W 40*60هات پلیت مستطیل  23 شىف باله آوالىگ 100 ******* 63 

******* 12CM (AL-IL- )هات پلیت مگىت  24 شىف باله آوالىگ 250 ******* 64 

******* 5S-L 25 شىف باله آوالىگ 500 ******* 65 هات پلیت مگىت دیژیتال 

******* 18CM (AL-3L )هات پلیت مگىت  26 شىف باله آوالىگ 1000 ******* 66 

******* 20CM (C-5L )هات پلیت مگىت  27 شىف باله آوالىگ 2000 ******* 67 

******* 12CM-380 (AL-IL- )هات پلیت   28 شىف باله آوالىگ 3000 ******* 68 

******* 18CM-380 (AL-3L )هات پلیت   29 شىف باله آوالىگ 5000 ******* 69 

خاوه   *******  30 شىف باله آوالىگ 10000 ******* 70 همسن مغىاطیسی استیل 4

خاوه  *******  31 شىف باله آوالىگ 20000 ******* 71 همسن مغىاطیسی استیل  6

******* 12CM (AL-IL )همسن مغىاطیسی  32 شىف باله دو خاوه آوالىگ 250 ******* 72 

******* 18CM (AL.3L )همسن مغىاطیسی  33 شىف باله دو خاوه آوالىگ 1000 ******* 73 

******* 20CM (AL-5L )همسن مغىاطیسی  34 شىف باله چهار خاوه آوالىگ 250 ******* 74 

 35 شىف باله چهار خاوه آوالىگ 500 ******* 75  همسن مکاویکی دیژیتال لیتر 60 *******

 36 شىف باله چهار خاوه آوالىگ 1000 ******* 76 همسن مکاویکی دیژیتال لیتر 85 *******

 37 شىف باله شش خاوه آوالىگ 250 ******* 77 همسن مکاویکی آوالىگ لیتر60 *******

 38 شىف باله شش خاوه آوالىگ 500 ******* 78 همسن مکاویکی آوالىگ لیتر85 *******

 39 شىف باله شش خاوه آوالىگ 1000 ******* 79  همىژوایسر دیژیتال لیتر1.5 *******

 40 شىف باله دیژیتال 100 ******* 80   آوالىگ همىژوایسر  لیتر1.5 *******

 


