
 

 

 

 
  لید صفحات کابینتلیست قیمت ماشین آالت خط تو

 Cultured Marbleمرمر گرانیت مصنوعی 

 

 

 صفحه اول  سنگ مصنوعیماشین آالت خط تولید 

 مشخصات فنی نام و مدل 
  متقی

 تعداد
 قیمت کل 

 

  تومان تومان

 سنگدانهالواتور حمل  

و ترکیبات مربوط به چسب ( و جامدات حمل اتوماتیک سنگدانه ها
کیلوگرم در دقیقه  و  300با ظرفیت /  ...و  کربنات کلسیم/ ) ها

 5/7با الکتروموتور سانتیمتر 730دریچه ورود و خروج و  به ارتفاع 
اکت هاي سفارشی ویژه و لبه دوبل شده و ،  با  پاسب سه فاز 

 با دریچه خروجی هدایت شونده به میکسر مجزا... زنجیر تایوان و 

   

 

 

دو تکه  هاپر ارتعاشی
 تک قسمتی، 

هاپر ارتعاشی دو تکه داراي یک موتور ویبراتور سفارشی جهت 
دپوي مواد اولیه  دپوي سنگدانه و مواد جایگزین ، همچنین جهت

 500مش با یک الکتروموتور سه فاز  یک مخزندر  جامدات
  سه فاز کیلوگرمی 

 

   

 
میکسر ترکیبی طرح 

   پن و عمودکار ،
 دستگاه میکسـر

مرمر گرانیت ، مخصوص 
 culturedمصنوعی 

marble , onyx, 
pebble design , 
sulid surface , 

stone adhesives … 

ترکیه و  گیربکس کتابی ایلماز اسب سه فاز    5/7الکتروموتور 
 با روش میکس از باال ،  ترکیه ایلماز سفارشی کوبل مستقیم ساخت

مخصوص مارپیچ پره هاي ، دور در دقیقه  46با خروجی چرخش 
 میلیمتر   6میلیمتر و ضخامت دیواره  8، ضخامت ورق کف  خطی 

 100قطر میکسر  –راي یاتاقان دستی دا،داراي یک پارت خروج 
 با ظرفیت لیتر 500سانتیمتر با حجم  65سانتیمتر و ارتفاع بدنه 

با توجه به فرموالسیون و مش بندي کیلوگرم  400الی  350 ساخت
 450تا   pebble designمواد رزینی مشابه ، و  مواد معدنی 

  کیلوگرم
ین با جهت جابجایی میکسر باال و پائ 800-400بهمراه وینچ 

  استراکچر موتور گیربکس نصب شده روي میکسر
  سانتیمتر 300ارتفاع کلی میکسر حدود 

   

 
 
 

 

  
 تابلو کنترل مرکزي 

سیستم قدرت و تابلو کنترلر مرکزي دستگاه و تجهیزات ،  بهمراه 
ن آالت با مانیتور هاي کامپیوتر مادر جهت کنترل و فرمان تمامی ماشی

 7مجهز به مانیتور  –قبلی  هاي تولیدربوطه ، با قابلیت گزارش گیري م
 اینورتر در سیستم قالب گیري ،  یک داراي  –رنگی فینگر تاچ اینچ 

  الکتریال اشنایدر آلمان و تلکام فرانسه و دلتا
 وربهمراه برنامه نویسی براي خط تولید مزب

    

 

 

با  دستگاه ویبریشن
 400در طول  55عرض 

 سانتیمتر

 55میز ویبره مخصوص مرمر گرانیت مصنوعی حرکتی با عرض 
 300سانتیمتر ، با الکتروموتور ویبره  400سانتیمتر و طول 

عدد فنر   8کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه 
سانتیمتر  3*5آهن آالت سانتیمتر ، با  12مخصوص با ارتفاع حدود 

به زمین ،  جهت تولید سنگ  پیچ کردنبا نگهدارنده زیرین و جاي 

    



 

 

 

داراي  -سانتیمتر  70 تا نهایتا سانتیمتر و عرض 400کابینت با طول 
روي سطح میز ویبره جهت راحتی در چرخشی  لوله اي رولیک

 جابجایی قالب و مواد

 

 چهزیر دری میز رولیک

سانتیمتر داراي رولیک  400سانتیمتر در طول  60میز کار با ابعاد 
  جهت قرارگیري زیر دریچه جهت قالب گیري مواد

    و رولیک چرخشی لوله اي 3*5با قوطی هاي 

 

سیستم توزین 
 میکسر اتوماتیک

 ماده و  چندین فرمول قابل تعریف 3داراي فرمان اتوماتیک براي 
     لودسل خمشی زیر میکسر 4 با

 

 

  سیستم تزریق قالب 
  اسکرو سفارشی

 

دریچه باترفالي بصورت  یکاسکرو انتقال اسکرو مواد بهمراه 
پنوماتیکی ، لوازم شیر برقی و کنترل محافظ مربوطه ، پوسته 

اینچ  5/2میلیمتر ، شافت وسط لوله  2میلیمتر و درپوش  4اسکرو 
میلیمتري با  4میلیمتر ، با قیف  6مانیسمان ، ضخامت ورق مارپیچ 

 5/5سانتیمتر با الکتروموتور  370کیلوگرم ،  با طول  600ظرفیت 
  اسب و گیربکس هالوشافت با کنترل دور 

 

   

 

یآموزش فرموالسیون تولید انواع محصوالت سنگ گرانیت و مرمر مصنوع  
Cultured Marble 

گرانیت - آموزش فرمول و روش تولید انواع سنگ هاي مرمر: دوره آموزشی تکنولوژي مرمر گرانیت مصنوعی  
مصنوعی ، شامل آموزش فرموالسیون و روش هاي تولید و مشابه سازي از سنگ هاي طبیعی مرمریت و گرانیت ، 

گ پله و کفه آسانسور ، آموزش روش هاي ساخت آموزش تولید سینک ظرفشویی و روشویی ، آموزش تولید سن
قالب ، آموزش سنگ کابینت و سنگ اوپن ، روش هاي ایجاد لبه و پیشونی یکپارچه در هنگام تولید و بعد از کار ، 

روش نصب و ساخت چسب مخصوص نصب مرمر گرانیت مصنوعی ، روش ترمیم و بازسازي ، روش ساخت انواع 
ن تکنولوژي و ساخت محصوالت با مشخصات خاص ، روش ساخت انواع محصوالت مواد اولیه مورد نیاز در ای

سینک و سنگ کابینت نورانی، روش آزمون مواد اولیه و شناخت مواد بهمراه ارائه لینک هاي خرید مرتبط ، و 
ر روز آموزش بصورت عملی د 2 تئوري در دفتر سنگ مصنوعی هونام روز آموزش بصورت  2بسیاري موارد دیگر،  

.می باشد  شرکت هونام  کارگاه سنگ مصنوعی  

:آموزش هاي رایگان خارج از قرارداد   

آموزش روش ساخت سنگ هاي کوآرتز و و کورین و سنگهاي پی وي سی ،  آشنایی با مفاهیم تولید و 
ا فرموالسیون مربوط به چوبهاي روکش شده با سنگ مهندسی ، رزین هاي نورانی ، بلوك هاي سبک روکش شده ب

 ...سنگ مهندسی ، ساخت سنگ هاي مزار و قبر به روش هاي تولید مختلف ، سنگ هاي شفاف و 

 

 


