
 

 

 

 
  نوع دوم-استاندارد* و چسب هاي ساختمانی  سمنت پالست سنگ مصنوعی نانو خط تولید نیمه اتوماتیک / لیست ماشین آالت 

 متر مربع در  هر شیفت       300الی   250با ظرفیت 

 

 

 
 مشخصات فنی نام و مدل

 فی 
 تعداد

 قیمت کل 

 

 تومان تومان

 سنگدانه استراکچر لود 

میلیمتري  6سیستم لود سنگدانه ها و مواد چسب با پاکت سفارشی با ورق 
متر در  8سانتیمتر و  طول  80تقویت شده با دریچه بازشو اتوماتیک با عرض 

، با سیم بکسل  تقویت شده سنگین 12درجه و یک متر عقبه با ناودانی  60زاویه 
کیلوگرم با  500،  با ظرفیت صوص ، با دو عدد قرقره چدنی مخمتر 18با طول  10

  130اسب سه فاز و گیربکس هالوشافت  5/5موتور  انتقال دهنده

    

 
 

میکسر سانتریفیوژ  
 مخصوص  سنگ مصنوعی 

و تولید چسب هاي ساختمانی   

 185اسب ایلماز ترکیه  و  گیربکس دنده درشت   15الکتروموتور سه فاز 
 8میلیمتر  وضخامت ورق دیواره  15سفارشی شاکرین  ، ضخامت ورق کف 

میلیمتر گریز از مرکز طرح  پن  33میلیمتر ، با بازوي هاي قابل تنظیم  
 140،داراي یک پارت خروج با گیربکس دستی آسان بازشو ، با قطر میکسر 

 500یت با ظرف،  لیتر 900سانتیمتر و حجم  55سانتیمتر و ارتفاع بدنه 
 750کیلوگرم جرم حجمی عادي سمنت پالست بصورت استاندارد ، و معادل 

کیلوگرم جرم حجمی عادي از مواد فوق سبک ، چسب خمیري با ظرفیت  
 کیلوگرم 1000کیلوگرم و چسب پودري با ظرفیت 850

   

 
  

 

 

رح ط –تابلو کنترل مرکزي 
 پیانویی

 متري نوع دوم ، 300نیمه اتوماتیک کنترلر مرکزي دستگاه ،  ویژه خط تابلو 
 32/25/18مجهز به کنتاکتورهاي  آالت جهت کنترل و فرمان تمامی ماشین

آمپر ، بهمراه کنترل فاز ، و فیوزهاي مینیاتوري مربوط به دستگاه هاي 
ر حرارتی دستگاه ها و سنسور مربوطه و لوازم جانبی بهمراه انتظار ، با سنسو

کلیدهاي استارت استپ دستگاه  حرارتی دماي تابلو و فن خنک کننده ، با
بهمراه ، اسب  5/5، بهمراه اینورتر جهت کنترل دور اسکرو قالب گیري ها

plc و  جهت تولید بصورت نیمه اتوماتیک ، لود اتوماتیک افزودنی هاي اصلی
 ...کنترل پمپ هاي مربوطه و 

   

 

  دستگاه ورتیکال ویبریشن
 

میلیمتر ، با دو  8متر  و ورق سطح میز   2×3دستگاه ورتیکال ویبریشن ابعاد 
و  16چینی مرغوب  ، به همراه شاسی هاي  کیلوگرمی 1300موتور سه فاز 

ک طح مشب، فنرهاي  متالوژي مخصوص ، و سسنگین شاسی مرگزي بال پهن 
همچنین بهمراه سینی قرارگیري ترازو ها  –وداینامیک آیر  

   

   
  سیستم تزریق قالب

 

لوازم  –دریچه باترفالي مجهز به جک پنوماتیک 2بهمراه   Uاسکرو انتقال مواد 
متر با  5/3شیر برقی دو عدد و کنترل محافظ باد یک عدد مربوطه با طول 

میلیمتر  3اسب و گیربکس هالوشافت ، بهمراه قیف با ضخامت  5/5الکتروموتور 
اینچ ، دریچه هاي شستشو  2.5کیلوگرم ، با شافت لوله مانیسمان  600با حجم 

، دو ... بدنه قیف و بدنه اسکرو ، با لوله ورودي شستشو و لوله تخلیه شستشو و 
 سانتیمتر با نمایشگر 50*50عدد ترازو جهت لود قالب با ابعاد 

   

 



 

 

 

 

  هاي لودینگسیستم  
 فاقد لودسل میکسر

اسب مواد پلیمري ، با قیف و لودسل کششی  3سیستم پمپ مدار بسته 
توزین پلیمر ، سنسور ها و شیر هاي برقی و سیستم لود مایعات با کنتور 

    ...مربوطه و 

 

 
 

 

ارائه تکنولوژي ساخت محصوالت سمنت پالست شامل فرموالسیون ساخت مواد پلیمري و ترکیبات نانو با توجه به نتایج آزمایش -1
فرموالسیون تولید کاشی ، کفپوش و موزائیک هاي آنتیک و ... ) دما ، رطوبت و (مواد اولیه ، خاك و سیمان و شرایط آب و هوایی 

، فرموالسیون تولید جرم حجمی عادي ، ) مرمریت ، گرانیت و تراورتن(اها ، چند فاز ها ، مشابه سازي از سنگ هاي طبیعی انواع نم
 1000-500فوق سبک بین ) کیلوگرمبر مترمکعب1100جرم حجمی (سبک سازي ) کیلوگرم برمترمکعب1700-1500(نیمه سبک 

راه ارائه تمامی مدارك و فرموالسیون تولید و قرارداد راه اندازي و تامین کیلوگرم ، آموزش ساخت محصوالت خاص و ویژه ، بهم
 تمامی مواد اولیه بمدت نامحدود

در دو تیپ مختلف (چسب هاي آماده خمیري   -نوع محصول کاربردي در صنایع سرامیک و سنگ نما  15آموزش و فرموالسیون -2
مورد مصرف در نصب سنگ ، رنگ آمیزي و (گون ، آموزش ساخت پرایمرچسب هاي پودري در انواع گونا) و از ویژه تا معمولی

، چسب بتن جهت ایجاد چسبندگی بیشتر و خاصیت االستیسیته، مکمل چسب ) نقاشی ساختمان و پرایمر ضد شوره و ضد آب گچ
ساختمانی و صنعتی ، نحوه  هاي پودري ، خمیر درزگیر ،  پودرهاي بندکشی رنگی ، پودر بندکشی آنتی باکتریال ، انواع گروت هاي

تولید تکنولوژي سنگ هاي بسیار خشن با بهاي تمام شده بسیار پائین جهت دکوراسیون داخل ساختمان ، فرموالسیون مربوط به 
به همراه فرموالسیون مربوطه به ... رزین هاي براق و مات براي سنگ هاي طبیعی و مصنوعی جهت ضد آب سازي ، ضد چربی و 

  اد تامین مواد اولیه به مدت نا محدود و خدمات پس از فروش همراه قرارد

جهت دکوراسیون داخل و خارج ساختمان ، همچنین ) تکنیک هاي ویژه(آموزش و انتقال تکنیک هاي جدید رنگ آمیزي -3
  آموزش هاي مکرر جهت یادگیري تکنیک هاي جدیدتر در آینده بصورت حضوري و غیرحضوري

    ها و سود ماشین سازي و آموزشب و راه اندازي دستگاه نصدستمزد حضور و هزینه 

 ..هزینه کابل و لوله و . هزینه لوازم جهت نصب با خریدار می باشد 

 
  روز آموزش تئوري 5

  
  عملیروز آموزش  3

  
و یک الی دو روز کار 

  با دستگاه 
 
 
  
  
  
  
  

 
 

  

 

 

  
 :شرایط پرداخت  

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

  .قبل از حمل ماشین آالت پرداخت می گردد تومان  بعد از آموزش و آماده شدن دستگاه ، ....... درصد  مبلغ فاکتور معادل  30
  .تومان  بعد از نصب  و تست ماشین آالت پرداخت می گردد...... درصد  مبلغ فاکتور معادل  10

  .تمامی ماشین آالت داراي دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نا محدود می باشند -1
هزینه اجرا فوندانسیون و جابجایی  و جرثقیل جهت نصب ماشین آالت ، هزینه جوشکار ، برق کار ، . ا می باشدهزینه حمل و نصب ماشین آالت بعهده کارفرم -2

  .بعهده کارفرما می باشد... هزینه کابل و لوازم جانبی ، هزینه اقامت ، بلیط پرواز و 
  .روز کاري می باشد  45زمان اجراي طرح ، شامل ساخت ماشین آالت ، آموزش و ارائه تکنولوژي بمدت  -3 

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

 


