
 

 

 

  و چسب هاي ساختمانی سمنت پالست سنگ مصنوعی نانو لیست ماشین آالت دستی خط تولید
  شیفتمترمربع در  150  الی 130با ظرفیت

 رد استاندا غیر قابل ارتقاء خط تولید دستیمجموعه 

 نام و مدل و توضیحات مشخصات فنی  قیمت

مخصوص  بازوهايو  ، سفارشی 150و گیربکس  ایلماز ترکیه  اسب 7/5الکتروموتور  
،  ضد سایش پره هايبا قابلیت تنظیم بازو  ، با میلیمتر گریز از مرکز  33الی  25

داراي یک  ، میلیمتر  8میکسر  دیوارهضخامت ورق و  میلیمتر  15 کف ضخامت ورق
 یتقابل ، پایین  فوالدي گیربکس،  داراي یاتاقان دستی مواد بصورت پارت خروج

مواد سمنت  کیلوگرم 350الی  300اسمی ظرفیت دستگاه ، اندازه دستگاه  با  حمل
    کیلوگرم چسب پودري 550کیلوگرم چسب خمیري و  450 ظرفیت ساخت  ، پالست

تومان به میکسر  000/450دریچه خروج بصورت گیربکس دستی مبلغ  در صورت درخواست
 اضافه میگردد

  فیوژیسانتر میکسر
سمنت  نانو مخصوص ترکیبات

هاي  پالست و تولید چسب
  ساختمانی

،  چینی مرغوب کیلوگرم 500با دو موتور  ، متر 2× 1 ابعاددستگاه ورتیکال ویبریشن   
 4 ، فنرهاي  متالوژي مخصوص 16هاي و شاسی  یلیمترم 8 مشبک  میزسطح با ورق 

 عدد

 دستگاه ورتیکال ویبریشن
 مخصوص سمنت پالست

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

، فرموالسیون تولید جرم حجمی عادي ، ) مرمریت ، گرانیت و تراورتن(انواع نماها ، چند فاز ها ، مشابه سازي از سنگ هاي طبیعی 
جلسه  3، آموزش ساخت محصوالت خاص و ویژه ، طی  ... محصوالت سبک دیگر و ) کیلوگرم برمترمکعب1700-1500(نیمه سبک 

بهمراه ارائه تمامی مدارك و فرموالسیون تولید و قرارداد راه اندازي و تامین محقق  روز جلسه کار عملی در کارگاه 2روزانه تئوري و 
  ...و  تمامی مواد اولیه بمدت نامحدود

 مطابق موارد قید شده در قرارداد

   چسب هاي ساختمانی بخشی از یونآموزش فرموالس رایگان

    تابلو کنترل   رایگان

خدمات مشاوره ویژه جهت راه اندازي خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پالست ، انتخاب قالب ها ، طراحی کاتالوگ ، راه اندازي خط تولید   رایگان
  چسب ، افزودنی بتن ، سنگ مهندسی نانو گالس و تکنیک هاي نوین

  
 :شرایط پرداخت

  .ریال هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد ..........درصد فاکتور ، معادل 50

  .تحویل ماشین آالت پرداخت می گردد قبل از آموزش و بعد ازریال  .............مبلغ فاکتور معادل  درصد  50



 

 

 

  
 .ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نا محدود می باشند دوازدهن آالت داراي تمامی ماشی - 1

  . هزینه حمل و نصب ماشین آالت بعهده کارفرما می باشد -2
  .روز کاري می باشد  20زمان اجراي طرح ، شامل ساخت ماشین آالت ، آموزش و ارائه تکنولوژي بمدت - 3
  .می باشد) خریدار(اکلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرم-4
  

  

  
 

 

 سنگ مصنوعی هونام

  شرکت پردازشگران هونام کاسپین
  ماشین سازي باقري

 مهندس باقري


