
 

 

 

 
  نانو سمنت پالست و چسب ساختمانی شرکت هاي دیگر  مترمربع 200خط تولید نیمه دستی با ظرفیت 

  )با قابلیت تغییر این بخش(  غیر استاندارد در سیستم قالب گیري

 

 

 مشخصات فنی نام و مدل 
 فی 

 تعداد
 قیمت کل 

 

 تومان  تومان

 

 سیستم ریلی لود مواد
 اولیه

با ورق سه  و مواد چسب با پاکت سفارشیسیستم لود سنگدانه ها 
 60میلیمتري تقویت شده با دریچه بازشو اتوماتیک با عرض 

با ناودانی  درجه و یک متر عقبه 60متر در زاویه  6سانتیمتر و  طول 
با ظرفیت  ،  206، با قرقره چدنی با بلبرینگ  6، با سیم بکسل  8

اسب سه فاز و گیربکس  3انتقال دهنده موتور  کیلوگرم با 300
 هالوشافت 

   

  

 

  

مخصوص سمنت  میکسر

   پالست و تولید چسب

مخصوص  بازوهايو  ، کتابی سهندگیربکس اسب  15الکتروموتور 
داراي یک  پارت ، با قابلیت تنظیم بازو میلیمتر گریز از مرکز  25

 500ظرفیت ، دستگاه  با پایین  میکسر از گیربکسمواد ،  خروج
کیلو  800جرم حجمی عادي و معادل  کیلوگرم مواد سمنت پالست

  میلیمتر8میلیمتر و دیواره  12ورق کف  از مواد سبک سازي

 با دریچه آسان بازشو مجهز به گیربکس دستی 

   

 
سمنت  دستگاه ویبریشن

 پالست

 550با دو موتور  ، متر 2× 1 ابعادیشن دستگاه ورتیکال ویبر
میلیمتر و شاسی هاي  6کیلوگرم چینی ، با ورق سطح میز مشبک  

یک عدد ( ، فنرهاي  متالوژي مخصوص و سینی قرارگیري ترازو  10
 سانتیمتر 50*50بهمراه ترازو )

    
 
  

 

  تزریق قالب هاپر
،  بصورت مستقیم  مواد از زیر میکسر و لود درون قالب زریقتهاپر 

  با موتور و گیربکس و دریچه چرخشی پولکی
 )این سیستم غیر استاندارد می باشد ( 

   

 

  بدون اینورتر–خط نیمه دستی تابلو کنترلر دستگاه  تابلو کنترلر
   

 

 آموزش کامل محصوالت سمنت پالست و تکنیک هاي مختلف تولید- 1

  محصول کاربردي چسب هاي ساختمانی  5آموزش  -2
   

 
 
 
 



 

 

 

 

 

  
 :شرایط پرداخت

 .تومان هنگام عقد قرارداد دریافت می گردد ....... درصد فاکتور ، معادل  60

  .آالت پرداخت می گرددتومان  بعد از آموزش و آماده شدن دستگاه ،  قبل از حمل ماشین ....... درصد  مبلغ فاکتور معادل  30

  .تومان  بعد از نصب  و تست ماشین آالت پرداخت می گردد...... درصد  مبلغ فاکتور معادل  10

  

گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نا محدود  دوازده ماه داراي  /به غیر از سیستم تزریق قالب غیر استاندارد /  تمامی ماشین آالت -1
  .می باشند

و هزینه ... ، اقامت ، بلیط هواپیما ، هزینه هاي کابل و لوله و فوندانسیون و حمل و نقل و جرثقیل جهت نصب ماشین آالت هزینه اجرا  -2
 .بعهده کارفرما می باشد... هاي تکنسین برق و جوشکار ، هزینه طبقه فلزي و 

  .روز کاري می باشد  24زمان اجراي طرح ، شامل ساخت ماشین آالت ، آموزش و ارائه تکنولوژي بمدت  -3

  .می باشد) خریدار(کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما-4
  
 

 

 

  سنگ مصنوعی هونام 
  شرکت پردازشگران هونام کاسپین 

  ماشین سازي باقري
 مهندس باقري

 


