
 2گرَي صىعتی جٍان اضپُرت تُلیذ کىىذي َ فرَشىذي مذرن تریه دضتگاي ٌای بذوطازی با 
 ضال ضماوت

دضتگاٍ ُای بذًطازی ،لیطت کاهل دضتگاٍ ُای بذًطازی بَ ُوراٍ عکص دضتگاُِا ارضال دضتگاٍ ُا بَ توام ًقاط ایراى 
 .  با تشکر09155136557برای اطالع از قیوت دضتگاٍ ُای بذًطازی تواش بگیریذ 

  

 
 دضتگاٍ ُای بذًطازی هیس الری

 دضتگاي بذوطازی  میس الری : دضتگاي ٌای بذوطازی - 1

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی هیس الری
  ضاًتیوتر100: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر63: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر95:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی هیس الری

  

  

  

  

  

http://jahan-sport.ir/wp-content/uploads/2013/03/1.jpg


 
 دضتگاٍ بذًطازی جلْ راى

  

  

  

 دضتگاي بذوطازی جلُ ران : دضتگاي ٌای بذوطازی - 2

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی جلْ راى
  ضاًتیوتر120: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر97:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر190:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی جلْ راى

  

  

http://jahan-sport.ir/wp-content/uploads/2013/03/3.jpg


 
 دضتگاٍ بذًطازی بارفیکص

  

  

  

 دضتگاي بذوطازی بارفیکص : دضتگاي ٌای بذوطازی - 3

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی بارفیکص
 ضاًتیوتر125 :طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر105: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر240:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی بارفیکص
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 دضتگاٍ بذًطازی قایقی

  

 دضتگاي بذوطازی قایقی : دضتگاي ٌای بذوطازی - 4

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی قایقی
  ضاًتیوتر180: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر110:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر220:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی قایقی
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دضتگاٍ بذًطازی: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

 دضتگاٍ بذًطازی هیس شکن

 دضتگاي بذوطازی میس شکم : دضتگاي ٌای بذوطازی - 5

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی هیس شکن
  ضاًتیوتر130: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر58:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر70:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی هیس شکن

  

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی شٌا ضْئذی: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

 دضتگاي بذوطازی شىا ضُئذی : دضتگاي ٌای بذوطازی - 6

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی شٌا ضْئذی
  ضاًتیوتر140: طْل دضتگاٍ 

ضاًتیوتر78:عرض دضتگاٍ   
  ضاًتیوتر103:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی شٌا ضْئذی
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دضتگاٍ بذًطازی ضرشاًَ ّزًَ آزاد: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی ضرشاوً َزوً آزاد : دضتگاي ٌای بذوطازی - 7

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی ضرشاًَ ّزًَ آزاد
  ضاًتیوتر105: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر83: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر125:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی ضرشاًَ ّزًَ آزاد
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دضتگاٍ بذًطازی خرک هتحرک: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

 دضتگاي بذوطازی خرک متحرک : دضتگاي ٌای بذوطازی - 8

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی خرک هتحرک
  ضاًتیوتر117: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر58: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر53:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی خرک هتحرک
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دضتگاٍ بذًطازی هطگری: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

 دضتگاي بذوطازی مطگری : دضتگاي ٌای بذوطازی - 9

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی هطگری
  ضاًتیوتر140: طْل دضتگاٍ 

   ضاًتیوتر58:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر112:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی هطگری
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دضتگاٍ بذًطازی فیلَ کور: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

 دضتگاي بذوطازی فیلً کمر : دضتگاي ٌای بذوطازی - 10

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی فیلَ کور
  ضاًتیوتر115: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر58: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر75:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی فیلَ کور

  

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی خرک راضت: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

 دضتگاي بذوطازی خرک راضت : دضتگاي ٌای بذوطازی - 11
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 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی خرک راضت

ضاًتیوتر:   -- طْل دضتگاٍ   
ضاًتیوتر:  -- عرض دضتگاٍ   
ضاًتیوتر:  -- ارتفاع دضتگاٍ   

 جسئیاتبیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی خرک راضت

  

  

  

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی پرش تخت: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

 دضتگاي بذوطازی پرش تخت : دضتگاي ٌای بذوطازی - 12

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی پرش تخت
  ضاًتیوتر190: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر170: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر120:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی پرش تخت
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دضتگاٍ بذًطازی تی بار: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

 دضتگاي بذوطازی تی بار : دضتگاي ٌای بذوطازی - 13

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی تی بار
  ضاًتیوتر170: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر58:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر48:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی تی بار

  

 
دضتگاٍ بذًطازی خرک پالّر: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

 دضتگاي بذوطازی خرک پالَر : دضتگاي ٌای بذوطازی - 14

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی خرک پالّر
  ضاًتیوتر110: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر58: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر60:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی خرک پالّر
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دضتگاٍ بذًطازی ضاق پا ًشطتَ: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

ً : دضتگاي ٌای بذوطازی - 15  دضتگاي بذوطازی ضاق پا وشطت

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی ضاق پا ًشطتَ
  ضاًتیوتر100: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر58: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر57:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی ضاق پا ًشطتَ
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دضتگاٍ بذًطازی خرک تخت: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی خرک تخت : دضتگاي ٌای بذوطازی - 16

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی خرک تخت
  ضاًتیوتر90: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر47: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر50:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی خرک تخت

  

 
دضتگاٍ بذًطازی پایَ ُارتل: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی پایً ٌارتل : دضتگاي ٌای بذوطازی - 17

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی پایَ ُارتل

  ضاًتیوتر72: طْل دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر46: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر72:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی پایَ ُارتل
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دضتگاٍ بذًطازی پرش باالی ضیٌَ: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

ً : دضتگاي ٌای بذوطازی - 18  دضتگاي بذوطازی پرش باالی ضیى

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی پرش باالی ضیٌَ
  ضاًتیوتر190: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر190: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر154:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی پرش باالی ضیٌَ

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی پرش زیر ضیٌَ: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

ً : دضتگاي ٌای بذوطازی - 19  دضتگاي بذوطازی پرش زیر ضیى

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی پرش زیر ضیٌَ
  ضاًتیوتر190: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر180: عرض دضتگاٍ 
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  ضاًتیوتر115:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی پرش زیر ضیٌَ

  

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی ُاک پا هاشیي: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی ٌاک پا ماشیه : دضتگاي ٌای بذوطازی - 20

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی ُاک پا هاشیي
  ضاًتیوتر180: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر70:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر130:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی ُاک پا هاشیي
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دضتگاٍ بذًطازی پرش پا هاشیي: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

 دضتگاي بذوطازی پرش پا ماشیه : دضتگاي ٌای بذوطازی - 21

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی پرش پا هاشیي
  ضاًتیوتر180: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر70: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر155:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی پرش پا هاشیي
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دضتگاٍ بذًطازی جا ضٌگی: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی جا ضىگی : دضتگاي ٌای بذوطازی - 22

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی جا ضٌگی
  ضاًتیوتر70: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر70:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر110:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی جا ضٌگی

  

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی ضاق پا ایطتادٍ: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی ضاق پا ایطتادي : دضتگاي ٌای بذوطازی - 23

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی ضاق پا ایطتادٍ
ضاًتیوتر: -- طْل دضتگاٍ   

ضاًتیوتر:--- عرض دضتگاٍ   
ضاًتیوتر:-- ارتفاع دضتگاٍ   

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی ضاق پا ایطتادٍ
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دضتگاٍ بذًطازی کششی: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی کششی : دضتگاي ٌای بذوطازی - 24

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی کششی
ضاًتیوتر: --  طْل دضتگاٍ   

ضاًتیوتر: -- عرض دضتگاٍ   
ضاًتیوتر:-- ارتفاع دضتگاٍ   

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی کششی
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دضتگاٍ بذًطازی پارالل بارفیکص: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی پارالل بارفیکص : دضتگاي ٌای بذوطازی - 25

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی پارالل بارفیکص
  ضاًتیوتر160: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر58: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر240:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی پارالل بارفیکص
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دضتگاٍ بذًطازی هقر اضکات: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی مقر اضکات : دضتگاي ٌای بذوطازی - 26

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی هقر اضکات
  ضاًتیوتر170: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر126: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر180:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی هقر اضکات

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی جا دهبلی: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

 دضتگاي بذوطازی جا دمبلی : دضتگاي ٌای بذوطازی - 27

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی جا دهبلی
  ضاًتیوتر200: طْل دضتگاٍ 

http://jahan-sport.ir/wp-content/uploads/2013/03/27.jpg
http://jahan-sport.ir/wp-content/uploads/2013/03/28.jpg


  ضاًتیوتر80: عرض دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر80:ارتفاع دضتگاٍ 
 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی جادهبلی

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی اضویت: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

 دضتگاي بذوطازی اضمیت : دضتگاي ٌای بذوطازی - 28

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی اضویت
  ضاًتیوتر207: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر124: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر226:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی اضویت
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دضتگاٍ بذًطازی فالی ضیٌَ: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

ً : دضتگاي ٌای بذوطازی - 29  دضتگاي بذوطازی فالی ضیى

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی فالی ضیٌَ
  ضاًتیوتر130: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر100:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر190:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی فالی ضیٌَ
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دضتگاٍ بذًطازی پرش ًشطتَ از جلْ: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

  

ُ : دضتگاي ٌای بذوطازی - 30  دضتگاي بذوطازی پرش وشطتً از جل

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی پرش ًشطتَ از جلْ
  ضاًتیوتر105: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر95:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر190:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی پرش ًشطتَ از جلْ
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دضتگاٍ بذًطازی پشت راى: دضتگاٍ ُای بذًطازی    

  

 دضتگاي بذوطازی پشت ران : دضتگاي ٌای بذوطازی - 31

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی پشت راى
  ضاًتیوتر160: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر87:عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر190:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی پشت راى

  

  

  

 
دضتگاٍ بذًطازی جلْ بازی الری: دضتگاٍ ُای بذًطازی   

  

 دضتگاي بذوطازی جلُ بازی الری : دضتگاي ٌای بذوطازی - 32

 ابعاد دضتگاٍ بذًطازی جلْ بازی الری
  ضاًتیوتر110: طْل دضتگاٍ 

  ضاًتیوتر90: عرض دضتگاٍ 
  ضاًتیوتر190:ارتفاع دضتگاٍ 

 جسئیات بیشتر در هْرد دضتگاٍ بذًطازی جلْ بازی الری
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 آگِی ّ ًیازهٌذی دضتگاٍ بذًطازی

 

http://persianf1.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA/567/
http://persianf1.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA/567/

