
BASKOOLN I KOO

اولین تولیدکننده وسایل سنجش

 و توزین در ایران

تولید کننده انواع باسکول
 دیجیتال و سنگی



تاریخچه باسکول نیکو 

مجموعه باسکول نیکو

از سال  1315 کار خود
را در زمینه تولید

وسایل سنجش و

توزین آغاز کرده است.

 پس از گذشت در حدود
یک دهه تولید موفق و

کسب تجارب بسیار

مفتخربه دریافت مجوز

تولید از وزارت بازرگانی و
پیشه و هنر زیر نظر اداره

سنگ و اندازه شد

امروز با توجه به پیشرفت

و گسترش علم و فناوری
باسکول های دیجیتال

جایگزین باسکول های

سنگی شده اند و مجموعه

باسکول نیکو در زمینه

تولید انواع باسکول

دیجیتال همواره پیشرو

بوده است.

اکنون در مجموعه

باسکول نیکو انواع

باسکول دیجیتال از

ظرفیت 100 تا 10000

کیلوگرم ، در مدل های
صنعتی، کفی،میدانی،

دامکش و پزشکی

تولید می شوند.



محصوالت باسکول نیکو 

مجموعه باسکول نیکو اولین تولیدکننده

باسکول در ایران می باشد.

در این مجموعه باسکول ها در دو دسته
سنگی (مکانیک) و دیجیتال تولید می شوند.

باسکول ها از ظرفیت 100 کیلوگرم تا ده تن

در انواع گوناگون متناسب با نیاز متقاضیان
تولید می شوند.





نمونه باسکول دامکشنمونه باسکول صنعتی

نمونه باسکول پزشکینمونه باسکول میدانی

نمونه باسکول کفینمونه باسکول فرغونی



ماموریت مجموعه باسکول نیکو ارائه

محصوالت،خدمات با کیفیت با حفظ ارزش های

ذیفعان خود می باشد. تمام تالش ما همواره بر این

بوده است که بهترین خدمات را به همراهانمان ارائه
دهیم. همگام بودن با محیط زیست و تولید محصوالتی

متناسب با شرایط آب و هوایی کشور عزیزمان ایران

 از اولویت های اهداف سازمان ما می باشد.   

چشم انداز



تمامی باسکول های دیجیتال نیکو  

دارای  گارانتی 18 ماهه 

خدمات پس از فروش مادام العمر 

 و دارای استاندارد  ملی ایران هستند.

برخی از مشتریان ما :

شرکت هوافضایی درنا

بیمارستان ابن سینا

شرکت سولیکو کاله

انبار توشه راه آهن
شرکت خاک چینی ایران

شرکت کیمیا قیر جی

 صنایع غذایی مجید
 شرکت پاکدام پارس
شرکت زمزم اصفهان

شرکت رنگ تیراژه

شرکت آوش فوالد هیواد

شرکت پویش پارت

شرکت پوشینه بسپار پرنیان

شرکت پویا باد نیرو

گروه غذایی 202

چاپ عکس برگردان گل سرخ

شرکت مقداد ای تی 

شرکت نانوعایق آکسون

شرکت رایان پلیمر آریا

شرکت روماک گستر پارس

شرکت ایران زاک

شرکت مینو

سبا اتصاالت امواج سپیدان
شرکت نیک دانه پارس 

و ....

https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=dorna
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=ebnsina
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=solico
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=raahahan
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=sanayeh%20khak
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=kimiaghiir
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=majid
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=pakdam/pars
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=zamzam
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=rang-tiraghe
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=foolad
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=pooyeshpart
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=pooshine%20baspar
http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=pooyabad
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=sherkat202
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=chap
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=meghdad
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=meghdad
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=nano
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=rayan
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=romak
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=iranzak
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=saba
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=nikdaneh
https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Page=nikdaneh


اطالعات تماس 

تلفن  تماس

021-65612535
021-65612636

آدرس

تهران - کیلومتر 12 جاده قدیم 

تهران کرج - سه راه شهریار -

نرسیده به سعید آباد - شهرک

صنعتی گلگون - خیابان 4

شمالی - پالک 11

فکس

 021-65612696

وب سایت 

www.baskoolnikoo.com

پست الکترونیک

info@baskoolnikoo.com

mailto:info@baskoolnikoo.com

