
 

 

  غیر استاندارد* مشابه شرکتهاي دیگر  نیمه اتوماتیکلیست ماشین آالت  
 

 

 مشخصات فنی نام و مدل 
 فی 

 تعداد
 قیمت کل 

 

 تومان  تومان

 

  استراکچر لود سنگدانه
 استاندارد

با ورق سه  سیستم لود سنگدانه ها و مواد با پاکت سفارشی
 60ده با دریچه بازشو اتوماتیک با عرض میلیمتري تقویت ش

درجه و یک متر عقبه ، با  60متر در زاویه  4سانتیمتر و  طول 
 250با ظرفیت  ، ، با قرقره چدنی  دو عدد  6سل سیم بک

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

    

 

 

موزائیک / میکسر ساخت بتن 
 250کفپوش میکسر / نما / 

  کیلویی

  غیر استاندارد جهت سنگ مصنوعی

میکسر با قدرت : کیلویی تولید محصوالت بتنی  250میکسر 
اسب  3کیلوگرم محصوالت بتنی با موتور تک فاز  250ساخت 

، با تسمه و فولی ، با ضخامت ورق دیواره  110چینی و گیربکس 
میلیمتر ، با  10رق کف میکسر میلیمتر و ضخامت و 8میکسر 
 35سانتیمتر و ارتفاع بدنه میکسر  110، قطر میکسر  8و  7دریچه 

  پائینموتور گیربکس از / سانتیمتر 

   

 
  افقی میز ویبره

 غیر استاندارد جهت تولید سنگ مصنوعی

  300 موتوریک با  ، متر 2× 1 ابعاددستگاه ورتیکال ویبریشن 
عدد   4میلیمتر ، فنر  6، با ورق سطح میز مشبک   گرم چینیکیلو

     10تیر آهن  |مرکزي  |و شاسی اصلی 6*6با شاسی قوطی * 
 
  

 

  سیستم تزریق قالب 
 غیر استاندارد جهت تولید سنگ مصنوعی

 می باشد سیستم تزریق درون قالب یک ورق شوتینگ زیر میکسر
    50*50با میز ویک ترازو 

 

 امل کلید هاي مربوطهشتابلو کنترلر دستگاه  غیر استاندارد/  تابلو کنترلر
   

 
 

 

ارائه تکنولوژي ساخت محصوالت سمنت پالست شامل فرموالسیون ، کفپوش و موزائیک هاي آنتیک و انواع نماها ، چند -
، فرموالسیون تولید جرم حجمی عادي ، نیمه سبک ) مرمریت ، گرانیت و تراورتن(فاز ها ، مشابه سازي از سنگ هاي طبیعی 

  ار عملی در کارگاه  روز  جلسه ک 2، طی  یک  جلسه روزانه تئوري و 

 پس از نصب یک روز کار با دستگاه 
 

   

 

  
 

  
   

  
  
  



 

 

 

 .ماه گارانتی می باشند  ششماشین آالت داراي 

 

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

  
  : شرایط پرداخت 

  درصد مبلغ فاکتور در هنگام عقد قرارداد  60
  و قبل از حمل) روز پس از قرارداد 20یا ( درصد مبلغ بعد از آموزش و تکمیل ماشین آالت  30
  نصب و تست دستگاهو درصد مبلغ مابقی بعد از آماده شدن دستگاه  و بارگیري  10
  
  

  روز کاري می باشد 20مدت زمان ارائه 
  
  
 

 

  سنگ مصنوعی هونام 
  شرکت پردازشگران هونام کاسپین 

  ماشین سازي باقري
 مهندس باقري

 


