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1 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 

 کاتالوگ موتور ویبره های بدنه 1000 دور

 

 ( 1000کیلوگرم ضربه و دور  800: )  10/800موتور ویبره 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:

 

http://www.pilsamotor.ir/
mailto:info@palisamotor.ir
mailto:info@palisamotor.ir


 

 

2 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 1000کیلوگرم ضربه و دور  1000: )  10/1000موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:
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3 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 1000ضربه و دور کیلوگرم  1200: )  10/1200موتور ویبره   

 

 

 
 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:

 

 

 

http://www.pilsamotor.ir/
mailto:info@palisamotor.ir
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1 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 

 کاتالوگ موتور ویبره های بدنه 1500 دور

 

( 1500کیلوگرم ضربه و دور  002: )  15/002موتور ویبره   

 
 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:
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mailto:info@palisamotor.ir
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2 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 1500کیلوگرم ضربه و دور  003: )  15/003موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:
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3 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 1500کیلوگرم ضربه و دور  004: )  15/004موتور ویبره   

 

 
 

 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:

 

 

http://www.pilsamotor.ir/
mailto:info@palisamotor.ir
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4 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 ( 1500کیلوگرم ضربه و دور  500: )  15/500موتور ویبره 
 

 

 
 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:

 

 

 

http://www.pilsamotor.ir/
mailto:info@palisamotor.ir
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5 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 ( 1500کیلوگرم ضربه و دور  600: )  15/600موتور ویبره 
 

 

 
 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:
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6 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 ( 1500کیلوگرم ضربه و دور  1200: )  15/1200موتور ویبره 

 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:

 

 

http://www.pilsamotor.ir/
mailto:info@palisamotor.ir
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7 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 1500کیلوگرم ضربه و دور  0015: )  15/0015موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:
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mailto:info@palisamotor.ir


 

 

8 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 ( 1500کیلوگرم ضربه و دور  1800: )  15/1800موتور ویبره 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:
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9 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 ( 1500کیلوگرم ضربه و دور  2200: )  15/2200موتور ویبره 

 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:

 

 

http://www.pilsamotor.ir/
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mailto:info@palisamotor.ir


 

 

10 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 0015کیلوگرم ضربه و دور  0025: )  15/5002موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:
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11 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 1500کیلوگرم ضربه و دور  0050: )  15/0050موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.irآدرس ایمیل:
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12 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 ( 1000کیلوگرم ضربه و دور  1200: )  10/1200موتور ویبره 

 

 

 
 55266140-021شماره تماس: 

 info@palisamotor.ir آدرس ایمیل:
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1 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

 

 کاتالوگ موتور ویبره های بدنه 3000 دور سه فاز و تکفاز

 

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  100: )  3/100موتور ویبره   

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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2 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  200: )  3/200موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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3 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  300: )  3/300موتور ویبره   

 

 

 
 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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4 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000ضربه و دور کیلوگرم  005: )  3/500موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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mailto:info@palisamotor.ir
mailto:info@palisamotor.ir


 

 

5 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  008: )  3/800موتور ویبره   

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 

 

 

 

 

http://www.pilsamotor.ir/
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6 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  0010: )  3/1000موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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mailto:info@palisamotor.ir
mailto:info@palisamotor.ir


 

 

7 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  0012: )  3/1200موتور ویبره   

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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8 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  1500: )  3/1500موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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9 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  1800: )  3/1800موتور ویبره   

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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10 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  0020: )  3/2000موتور ویبره   

 

 
 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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11 www.pilsamotor.ir                                                                                 )پیلساموتور )پارسیان موتور سابق  

( 3000کیلوگرم ضربه و دور  2300: )  3/2300موتور ویبره   

 
 

 

 55266140-021: شماره تماس

 @irpalisamotorinfo. ایمیل:آدرس 
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Training, Selecting, Purchasing
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