
ــوگ  ــن کاتال ــده در ای ــر ش ــای ذک ــت ه قیم
ــل،  ــان تحوی ــوپ، زم ــوان تی ــاس ت ــر اس ب
شــرایط فــروش، نــوع بــرد، نــوع میــز، 
ــت  ــن اس ــی  و ... ممک ــای اضاف ــن ه آپش
ــت  ــن قیم ــود. بنابرای ــتر ش ــا بیش ــر ی کمت
ــا حــدود  هــا صرفــا جهــت آشــنایی شــما ب
قیمــت هــر دســتگاه مــی باشــد و الزم اســت 
ــا  ــان م ــا کارشناس ــری ب ــم گی ــل از تصمی قب

ــد.  ــورت کنی ــا مش حتم
بروز رسانی قیمت ها در: 95/06/06



سایز میز: 40×40 / 20×20
توان: 40 وات

CO2 :نوع لیزر
سایز: 20×30 / 30×40

حداقل سایز حروف: فارسی: 3 م.م / انگلیسی: 2 م.م
سرعت حکاکی: 600 میلیمتر در دقیقه

خنک کننده: پمپ آب

ــرای  ــراوان ب ــای ف ــت ه ــن و محدودی ــوان پایی ــل ت بدلی

انجــام سفارشــات، خریــد ایــن دســتگاه توصیــه نمــی شــود.

توصیــه مــا خریــد دســتگاه هــای بــرش و حکاکــی 130×90 

مــی باشــد.

سایز میز: 40×40 / 20×20

زمان تحویل: 30 روز

نصب و راه اندازی و آموزش: رایگان
مهلت تست: ندارد

گارانتی تیوپ: ندارد
گارانتی مابقی قطعات: یک سال

تامین قطعات یدکی: 10 سال
خدمات دیگر: ندارد

اطالعات فنی:

مشاوره خرید:

دستگاه حکاکی لیزر

رومیزی
امتیاز از 5 نمره:

7.500.000 ناموت

فروش اقساطی ندارد

فروش نقدی: )به توضیحات صفحه دوم دقت کنید(

نقاط قوت:

نقاط ضعف:

شرایط اقساط:

یادداشت...

خدمات پس از فروش:

توان پایین	 
عدم توانایی برش	 
محدودیت های فراوان برای انتخاب متریال	 

سایز کوچک دستگاه	 
قیمت پایین	 



نقاط قوت:

نقاط ضعف:

تیوپ: 80 / 100 وات رسی
برد اصلی: آر دی / لیترو
خنک کننده: چیلر 5000

سرعت حکاکی: 800 میلیمتر در دقیقه
سرعت برش: 400 میلیمتر در دقیقه

نوع میز: ثابت النه زنبوری و شمشیری

ایــن دســتگاه مناســب دفاتــر کوچــک جهــت انجــام 

باشــد. تندیــس مــی  ماننــد  تبلیغاتــی  سفارشــات 

ــم بجــای  ــه مــی کنی ــد، توصی ــت ســایز نداری ــر محدودی اگ

ایــن دســتگاه از دســتگاه 130×90 میــز ثابــت اســتفاده کنیــد.

زمان تحویل: فوری

نصب و راه اندازی و آموزش: رایگان
بازپس گیری درصورت عدم رضایت: 1 ماه

گارانتی تیوپ: 3 ماه
گارانتی مابقی قطعات: یک سال

تامین قطعات یدکی: 10 سال
خدمات دیگر: ندارد

اطالعات فنی:

مشاوره خرید:

امتیاز از 5 نمره:

10.000.000 ناموت با
12 قسط 750.000 تومانی
یا 15 قسط 630.000 تومانی 

تخفیف بیشتر با پیش پرداخت بیشتر

فروش نقدی: )به توضیحات صفحه دوم دقت کنید(

نقاط قوت:

نقاط ضعف:

شرایط اقساط:

خدمات پس از فروش:

ورق پلکســی و چــوب قبــل از اســتفاده بایســتی بــا 	 
ــرض آن  ــا ع ــود ت ــرش داده ش ــری ب ــتگاه دیگ دس

ــن دســتگاه شــود. مناســب ای
تفاوت قیمت اندک با دستگاه های بزرگتر	 

سایز نسبتا کوچک دستگاه	 

دستگاه حکاکی و برش لیزر

60×90 میز ثابت

17.500.000 ناموت 20.500.000

یادداشت...



تیوپ: 80 / 100 / 130 وات رسی
برد اصلی: آر دی / لیترو

خنک کننده: چیلر 5000       مکنده: 3500 وات
400mm/s :800 برشmm/s :سرعت: حکاکی

نوع میز: ثابت النه زنبوری و شمشیری
کشور تولید کننده: تیوپ، آینه، بدنه: چین / ریل الینر: 

ژاپن / ریل، برد کنترلر: تایوان

پــر فــروش تریــن دســتگاه حــال حاضــر در ایــران مــی باشــد 

کــه بســیار مناســب انجــام سفارشــات تبلیغاتی و تابلوســازی 

مــی باشــد. اگــر قصــد داریــد دســتگاهی بــا همیــن ســایز 

ولــی بــدون محدودیــت داشــته باشــید میــز آسانســوری را 

انتخــاب کنیــد.

زمان تحویل: فوری

نصب و راه اندازی و آموزش: رایگان
بازپس گیری درصورت عدم رضایت: 1 ماه

گارانتی تیوپ: 3 ماه
گارانتی مابقی قطعات: یک سال

تامین قطعات یدکی: 10 سال
خدمات دیگر:

سی دی 1500 طرح آماده لیزر با 50% تخفیف	 

اطالعات فنی:

مشاوره خرید:

دستگاه حکاکی و برش لیزر

130×90 میز ثابت

فروش نقدی: )به توضیحات صفحه دوم دقت کنید(

نقاط قوت:

نقاط ضعف:

شرایط اقساط:

خدمات پس از فروش:

ــرش 	  ــرای ب ــی ب ــدم توانای ــت دســتگاه و ع ــز ثاب می
ــر ــش از 5 ســانتی ت ــاع بی ــا ارتف ــال ب متری

سایز بسیار مناسب	 
باز بودن جلو و عقب سینی دستگاه جهت انجام کار 	 

با ابعاد بزرگتر
امکان ذخیره سازی فایل و ادامه پس از قطع برق	 
قابلیت انجام حکاکی و برش بر اساس انتخاب رنگ	 

9.000.000 ناموت با
12 قسط 950.000 تومانی
یا 15 قسط 800.000 تومانی

تخفیف بیشتر با پیش پرداخت بیشتر 

18.500.000 ناموت 21.500.000

امتیاز از 5 نمره:

یادداشت...



نقاط قوت:

نقاط ضعف:

تیوپ: 80 / 100 / 130 وات رسی
برد اصلی: آر دی / لیترو

خنک کننده: چیلر 5000       مکنده: 3500 وات
600mm/s :1200 برشmm/s :سرعت: حکاکی

نوع میز: ثابت النه زنبوری و شمشیری
 کشور تولید کننده: تیوپ، آینه و شاسی: چین /

ریل الینر: ژاپن / ریل و برد کنترلر: تایوان

یــک دســتگاه کامــل و همــه فــن حریــف در انــدازه متوســط. 

اگــر قصــد انجــام سفارشــات هدایــای تبلیغاتی و تابلوســازی 

را داریــد، بهتریــن و کامــل تریــن دســتگاه موجــود در بــازار 

همیــن دســتگاه اســت.

زمان تحویل: فوری

نصب و راه اندازی و آموزش: رایگان
بازپس گیری درصورت عدم رضایت: 1 ماه

گارانتی تیوپ: 3 ماه
گارانتی مابقی قطعات: یک سال

تامین قطعات یدکی: 10 سال
خدمات دیگر:

سی دی 1500 طرح آماده لیزر با 50% تخفیف	 
استابالیزر اقساطی	 

اطالعات فنی:

مشاوره خرید:

10.000.000 ناموت با
12 قسط 950.000 تومانی
یا 15 قسط 790.000 تومانی 

تخفیف بیشتر با پیش پرداخت بیشتر

فروش نقدی: )به توضیحات صفحه دوم دقت کنید(

نقاط قوت:

نقاط ضعف:

دستگاه حکاکی و برش لیزر

130×90میز آسانسوری
امتیاز از 5 نمره:

شرایط اقساط:

خدمات پس از فروش:

ــرای انجــام کار بصــورت یــک تکــه 	  عــدم توانایــی ب
ــر روی یــک ورق کامــل پلکســی ب

سایز بسیار مناسب و میز آسانسوری با امکان نصب 	 
روتاری

باز بودن جلو و عقب سینی دستگاه جهت انجام کار 	 
با ابعاد بزرگتر

امکان ذخیره سازی فایل و ادامه پس از قطع برق	 
قابلیت انجام حکاکی و برش بر اساس انتخاب رنگ	 

19.500.000 ناموت 22.500.000

یادداشت...



تیوپ: 80 / 100 / 130 وات رسی
برد اصلی: آر دی / لیترو

خنک کننده: چیلر 5000       مکنده: 3500 وات
600mm/s :1200 برشmm/s :سرعت: حکاکی

نوع میز: ثابت النه زنبوری و شمشیری
 کشور تولید کننده: تیوپ، آینه و شاسی: چین /

ریل الینر: ژاپن / ریل و برد کنترلر: تایوان

پــر فــروش تریــن دســتگاه حــال حاضــر در ایــران مــی باشــد 

کــه بســیار مناســب انجــام سفارشــات تبلیغاتی و تابلوســازی 

مــی باشــد. اگــر قصــد داریــد دســتگاهی بــا همیــن ســایز 

ولــی بــدون محدودیــت داشــته باشــید میــز آسانســوری را 

انتخــاب کنیــد.

زمان تحویل: فوری

نصب و راه اندازی و آموزش: رایگان
بازپس گیری درصورت عدم رضایت: 1 ماه

گارانتی تیوپ: 3 ماه
گارانتی مابقی قطعات: یک سال

تامین قطعات یدکی: 10 سال
خدمات دیگر:

سی دی 1500 طرح آماده لیزر با 50% تخفیف	 
استابالیزر اقساطی	 

اطالعات فنی:

مشاوره خرید:

فروش نقدی: )به توضیحات صفحه دوم دقت کنید(

نقاط قوت:

نقاط ضعف:

شرایط اقساط:

خدمات پس از فروش:

عدم توانایی برای برش فلزات	 

سایز بزرگ و مناسب برای کار با یک ورق کامل	 
امکان ذخیره سازی فایل و ادامه پس از قطع برق	 
قرار گرفتن تیوپ بر روی بازوی حرکتی به جهت کم 	 

کردن فاصله آینه ها و امنیت بیشتر
قابلیت انجام حکاکی و برش بر اساس انتخاب رنگ	 

12.000.000 ناموت با
18 قسط 1.000.000 تومانی

تخفیف بیشتر با پیش پرداخت بیشتر 

دستگاه حکاکی و برش لیزر

130×180 میز تخت
امتیاز از 5 نمره:

22.999.000 ناموت 28.500.000

یادداشت...



نقاط قوت:

نقاط ضعف:
قیمت آکبند: در 4 دسته تقسیم می گردد: کمتر از 30 م.ت )هد زار( /

کمتر از 44 م.ت )هد کونیکا 512( / بیشتر از 57 م.ت )هد کونیکا 1024(   
قیمت استوک: 10 تا 15 م.ت زیر قیمت های ذکر شده

قیمت تمام شده در هر متر: حدودا 2.200 ناموت تا 2.500 ناموت
)بنر 8 انس چین + مرکب درجه یک + 10% استهالک(  

شرایط فروش: حداقل 18 م.ت پیش پرداخت
گارانتی: نصب و آموزش رایگان + یکسال گارانتی بی قید شرط کلیه قطعات

+ دو ماه مهلت تست دستگاه + 10 سال تامین قطعات  

 قیمت آکبند: کمتر از 25 م.ت )عرض 160 و 180( /  بیشتر از 50 م.ت )عرض 320(
قیمت استوک: 7 تا 15 م.ت زیر قیمت های ذکر شده

قیمت تمام شده در هر متر: حدودا 2.400 ناموت تا 2.700 ناموت
)بنر 8 انس چین + مرکب درجه یک + 10% استهالک(  

شرایط فروش: حداقل 13 م.ت پیش پرداخت
گارانتی: نصب و آموزش رایگان + یکسال گارانتی

+ یک ماه مهلت تست دستگاه + 10 سال تامین قطعات  

قیمت آکبند: بین 20 تا 30 م.ت )در سه نوع مختلف(
قیمت تمام شده در هر متر: هزینه استهالک و قطعات مصرفی بسیار ناچیز

قیمت رول چنلیوم: از متری 6.000 تا 10.000 ناموت  
شرایط فروش: حداقل 15 م.ت پیش پرداخت

 گارانتی: نصب و آموزش رایگان + یکسال گارانتی
+ یک ماه مهلت تست دستگاه + 10 سال تامین قطعات  

دستگاه های چاپ بنر و فلکس:

دستگاه های چاپ اکوسالونت:

دستگاه حروف ساز چنلیوم:

 

شاید مورد نیاز شما هم باشد... 

ــا  ــر ، فلکــس ، مــش و اســتیکر ب ــواع بن ــر روی ان چــاپ ب
ــن دســتگاه انجــام مــی شــود. ای

ســرعت بــاال ، هزینــه تمــام شــده پاییــن و اســتهالک کــم از 
مزیــت هــای ایــن دســتگاه مــی باشــد.

ــتیکر  و  ــش و اس ــس ، م ــر ، فلک ــواع بن ــر روی ان ــاپ ب چ
ــا  ــرم و... ب ــه ، چ ــرده ، پارچ ــواری ، پ ــذ دی ــن کاغ همچنی
ــدگاری  ــت و مان ــود. کیفی ــی ش ــام م ــتگاه انج ــن دس ای
ــی و  ــبک شاس ــک و س ــاد کوچ ــاپ و ابع ــاالی چ ــیار ب بس
بــدون بــو بــودن از مزیــت هــای ایــن دســتگاه مــی باشــد.

حــروف  ســاخت 
برجســته انگلیســی 
حتــی  فارســی  و 

بــا  نســتعلیق 
متــر   70 ســرعت 
ــن  ــا ای ــاعت ب در س
دســتگاه  انجــام مــی 

گیــرد.

ورق پلکســی: در رنــگ هــا و ضخامــت هــای مختلــف همــراه بــا خدمــات 

بــرش طبــق فایــل ارســالی
ــرش  ــم و ب ــات خ ــا خدم ــراه ب ــوع هم ــای متن ــارک ه ــوم: در م رول چنلی

ــاال ــرعت ب ــت و س ــا دق ــراه ب ــک هم ــتگاه اتوماتی ــا دس ــروف ب ح
ــات  ــا خدم ــراه ب ــت هم ــرد و کابین ــاور، ب ــاژول، پ ــو روان: م ــات تابل ملزوم

ــو روان   ــاژ تابل مونت
دیگــر ملزومــات و خدمــات: smd , led / انــواع شــب رنــگ و روز رنــگ به همراه 

خدمــات بــرش / چــاپ فلکس ، مش و اســتیکر با دســتگاه اکوســالونت و...

ــد ،  ــذ کوت ــر ، فلکــس ، مــش ، اســتیکر ، ســولیت ، کاغ ــاپ: بن ــای چ مدی

ــوع ســاخت کشــورهای  ــارک هــای متن ــز و... در م ــواس ، متاالی پارچــه کن

ــری ــا مت ــن بصــورت رول ی ــی و چی ــره جنوب ــه ، ک ــا ، ترکی ــان ، ایتالی آلم
ــای زار ،  ــب هده ــوع مناس ــای متن ــت ه ــت و کیفی ــاپ: در قیم ــب چ مرک

ــی ــای hp و لکای ــون و پالتره ــیکو و اپس ــکا ، س کونی
سازه های نمایشگاهی: پایه استند ، رول آپ ، پایه بوم ، قاب فنری و...

ملزومات صحافی: لمینت ، پانچ فلزی ، بست بنر و...

ملزومات چاپ:ملزومات تابلوسازی:



 )MOBIN tech.( مجتمــع بازرگانــی مبیــن بــا عنــوان تجــاری مبیــن ِتــک
فعالیــت خــود را بــا فــروش ملزومــات چــاپ آغــاز نمــود. در ادامــه، موفــق 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــاری ف ــی انحص ــب نمایندگ ــه کس ب
محصــوالت NTjet و NTC بــا پیشــینه ی فــروش بیــش از 5000 دســتگاه 
طــی 12 ســال در ایــران و 11 کشــور منطقــه شــد. هــم اکنــون نیــز بــا ارایــه 
ــین  ــی و ماش ــی ان س ــازی، س ــزر، تابلوس ــاپ، لی ــای چ ــتگاه ه ــواع دس ان
آالت مرتبــط صنعــت چــوب یکــی از فعالتریــن مجموعــه هــای بازرگانــی، 

بازاریابــی و خدمــات فنــی در ایــن عرصــه مــی باشــد.

NT jet مبین تک نماینده انحصاری
ماشین آالت چاپ، لیزر، سی ان سی، تابلوسازی

تهران: بلوار جالل آل احمد، چهار راه آریافر - 09120917688
دفتر فروش شیراز: بلوار مدرس، روبروی ترمینال مدرس

نمایشگاه شیراز: شهرک صنعتی شهید دستغیب - بلوار صنعت
07136290023-5 / 09120917688 / 09177114828
Site: www.ChapChob.com
Telegram: @PrintShop       Instagram: @Mobin.Tech


