
 

 قیمت تراکتور صفر کارخانه تبریز  - قیمت تراکتور های تراکتور سازی تبریز 

 سیلندر 4یا همان تراکتور فرگوسن  285قیمت تراکتور فرگوسن 

 سیلندر  6یا همان تراکتور فرگوسن  399قیمت تراکتور فرگوسن 

 تراکتور سازی تبریز  1500قیمت تراکتور فرگوسن 

 

  22، از تاریخ 1400شرکت تراکتورسازی ایران، بعد از اعالم خبر افزایش قیمت انواع تراکتور برای سال 
  25رشد  1399ماه نیز لیست قیمت انواع محصوالتش را منتشر کرده که در مقایسه با سال فروردین

 .دهددرصدی را نشان می

 1400تور تبریز در سال قیمت تراک 
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 .کنیدمشاهده می 1400در جدول زیر، قیمت مصوب انواع محصوالت تراکتورسازی ایران را در سال 

 قیمت (ITM) مدل تراکتور
 115.5 950باغی کمرشکن 

 121.8محور تک  470کشاورزی 
 164.8دو محور  470کشاورزی 
 170.5تک محور  475کشاورزی 
 218.2دو محور  475کشاورزی 
 185.9تک محور توربو  485کشاورزی 
 233.3دو محور توربو  485کشاورزی 
 195.2تک محور توربو  800کشاورزی 
 247دو محور توربو  800کشاورزی 
 237.8تک محور  399کشاورزی 
 309.2دو محور  399کشاورزی 

 801.8توربو  1500کشاورزی سنگین 

  

 قیمت  (ITM) مدل تراکتور
 115.5 950باغی 

 121.8 محور تک  470ورزی کشا
 164.8 دو محور  470کشاورزی 
 170.5 تک محور  475کشاورزی 
 218.2 دو محور  475کشاورزی 

 185.9 تک محور توربو  485کشاورزی 
 233.3 دو محور توربو  485کشاورزی 
 195.2 تک محور توربو  800کشاورزی 
 247 دو محور توربو 800کشاورزی 

 237.8 تک محور  399کشاورزی 
 309.2 دو محور  399کشاورزی 

 801.8 توربو 1500کشاورزی سنگین 

 .ها برحسب میلیون تومان استدر جدول فوق، قیمت*

 

 

 



 1399قیمت تراکتور تبریز در سال 

 .کنیدمشاهده می 1399در جدول زیر، قیمت مصوب انواع محصوالت تراکتورسازی ایران را در سال 

  

 قیمت  (ITM) مدل تراکتور
 88.8 950باغی 

 93.6 محور تک  470کشاورزی 
 126.7 دو محور  470کشاورزی 
 131 تک محور  475کشاورزی 
 167.8 دو محور  475کشاورزی 

 142.9 تک محور توربو  485کشاورزی 
 179.4 دو محور توربو  485کشاورزی 
 150.1 تک محور توربو  800کشاورزی 
 189.9 دو محور توربو 800کشاورزی 

 182.9 تک محور  399کشاورزی 
 237.8 دو محور  399کشاورزی 

 616.4 توربو 1500کشاورزی سنگین 

 .ها برحسب میلیون تومان استدر جدول فوق، قیمت *

 .قیمت های موجود در بازار با قیمت های اعالمی شرکت متفاوت هستند *

  

  

 

 

 

 

 

 



 *** توجه ***

  .قیمت های اعالم شده در این صفحه برگرفته از قیمت اعالم شده توسط شرکت تراکتور سازی میباشد

 .دارد اطالع رسانی و این صفحه تنها جنبه ندارد  فروش تراکتور  فروشگاه فوری مال در حال حاضر

  

 .است  لوازم یدکی تراکتور ها فروشگاه اینترنتی فوری مال یک فروشگاه فعال در زمینه

 *** توجه ***

میتوانید با فروشگاه   همکاری در فروش  هستین برای  فروشنده و یا نمایندگی فروش تراکتور در صورتی که
 .در ارتباط باشید  فوری مال 

  

  

 معرفی شرکت تراکتورسازی تبریز

نیز   1348و با مشارکت کشور رومانی، تاسیس شد. سپس از سال  1347شرکت تراکتورسازی ایران در سال 
 .سال ادامه یافت 6را شروع کرد که تنها به مدت  UTB تولید تراکتورهای رومانی با برند

با مشارکت شرکت مسی فرگوسن )انگلستان( در شرکت تراکتورسازی  MF تولید تراکتورهای 1354 از سال
سازی تراکتورهای فرگوسن، این شرکت محصوالت ساخت ایران آغاز شد و به مرور زمان نیز با داخلی

 .به بازار ایران فرستاد  ITM برند اختصاصی خودش را

  

 .این نوشته به زودی تکمیل خواهد شد 
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به بخش خصوصی واگذار شد و متاسفانه بعد از آن تاریخ، دچار  1387در سال  تراکتورسازی ایران شرکت
  30سومدیریت و مشکالت اقتصادی فراوانی شد. هم اکنون نیز ظرفیت تولید سالیانه این شرکت معادل 

 .هزار دستگاه انواع تراکتور است

کشاوری   اند و کاربرد باغی وب بخار عرضه شدهاس 150تا  38 تراکتورهای این شرکت، در محدوده قدرتی
 .سنگین و سنگین( قابل خریداری هستندکالس وزنی مختلف )سبک، متوسط، نیمه دارند و در چهار 

بازار ایران را در اختیار داشته و حتی در بازار   % 95بیش از  شرکت تراکتورسازی ایران، درحال حاضر
های ترکاتورسازی ارومیه و  شود. شرکترساز منطقه، شناخته میخاورمیانه نیز بعنوان بزرگترین تراکتو

 .های تراکتورسازی ایران هستندتراکتورسازی کردستان نیز از زیرمجموعه

 مال فوری   :منبع

  

خرید و فروش   -تراکتور باغی  -قیمت تراکتور باغی  - قیمت انواع تراکتور  -قیمت تراکتور  -فروش تراکتور 
تراکتور گلدونی  -تراکتور گلدونی باغی   -تراکتور شش سیلندر  -تراکتور فرگوسن  -تراکتور بیلی  -تراکتور 
تراکتور   -قیمت تراکتور تک دیفرانسیل  -فت دیفرانسیل تراکتور ج -  950تراکتور گلدونی  -ارومیه 

 - itm 285 تراکتور - تراکتور زراعی  -تراکتور کمرشکن  -  قیمت تراکتور جفت دیفرانسیل -کشاورزی 
  -تراکتور گلدونی مکستر  - itm 800 تراکتور - itm 475 تراکتور - itm 485 تراکتور - itm 399 تراکتور 
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قیمت تراکتور صفر کارخانه   - صفر  399قیمت تراکتور  - تراکتور کمرشکن باغی -ل تراکتور تک دیفرانسی
 تبریز 

قیمت  - قیمت انواع تراکتور -  1400جفت  399قیمت تراکتور  - قیمت محصوالت تراکتور سازی تبریز 
جفت  399قیمت تراکتور  -  1400لیست قیمت تراکتور در سال  - 1500قیمت تراکتور - تراکتور فرگوسن صفر

 جفت 399قیمت تراکتور  -  جفت دیفرانسیل امروز 399قیمت تراکتور  - قیمت کارخانه تراکتور - 1400مدل 
 - قیمت تراکتور کشاورزی - قیمت تراکتور صفر  -  قیمت تراکتور در بازار - قیمت تراکتور شش سیلندر -

قیمت روز   - سیلندر 6تراکتور  قیمت - فروش تراکتور فرگوسن - 285قیمت تراکتور  - 399قیمت تراکتور 
 راکتور دکی تفروشگاه لوازم ی قیمت روز تراکتور سازی تبریز  - تراکتور فرگوسن
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