
 

 

 

  و گرانیت  مرمریت سنگ مصنوعی ماشین آالت تولیدقیمت لیست 
تولید انواع سینک ظرفشویی ، روشویی ، زیر دوشی ، سر شور ، سنگ کابینت ، سنگ اوپن ، چوبهاي روکش 

     مشابه کورین |سنگ مهندسی ، کفپوش یکپارچه 
تومان/ قیمت  ام و مدلن مشخصات فنی و توضیحات   

با گیربکس ) موتور ایلماز ، یا گاماك ترکیه( سفارشی ترکیه  سه فازاسب  3الکتروموتور  
دور در دقیقه جهت چرخش پره  60-40کامال سفارشی با قدرت باال و  کتابی ترکیه ایلماز

میکسر  ، با دو عدد پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش ، یک پره براي پاتیل بزرگ و 
، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور  به  یک پره براي پاتیل کوچک

 600-300یا  400-200باال و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه هاي باال و پایین فشاري 
کیلوگرمی ، ارتفاع دستگاه حدود 320 سانتیمتر ، بهمراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با 

 مشخصات ذیل : 

، دو متحرك و دو ثابت ، با ظرفیت  8متصل به گاري مخصوص چرخ دار ، چرخ پاتیل بزرگ 
 - میلیمتر  4میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر  6کیلوگرم با ضخامت ورق کف  200

خروج مواد بصورت دستی از باالي پاتیل ،  قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن 
کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرموالسیون تولید و  250الی  100( کیلوگرم  150

درصد مواد پلیمري ) / پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و قطر کمتر براي ساخت 
 مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا 30 کیلوگرم

 

 گرانیت ساخت مرمرمیکسر 
 مصنوعی

 cultured marble  
 با روش میکس از باال

250الی  100با قدرت میکس   

با ) موتور ایلماز ، یا گاماك ترکیه ( سفارشی ترکیه  سه فازاسب  5/5الکتروموتور  
دور در دقیقه جهت  60-40کامال سفارشی با قدرت باال و  ایلماز ترکیه کتابیگیربکس 

یک پره براي / پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش دو عدد چرخش پره میکسر  ، با 
، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پاتیل بزگتر و یک پره براي پاتیل کوچکتر 

-300ال و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه هاي باال و پایین فشاري پره و موتور  به با
600 کیلوگرمی ، ارتفاع دستگاه حدود 330 سانتیمتر ، بهمراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت 

 با مشخصات ذیل : 

، دو متحرك و دو ثابت ، با ظرفیت  8متصل به گاري مخصوص چرخ دار ، چرخ  بزرگ پاتیل
میلیمتر ، با  4میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر  6با ضخامت ورق کف  کیلوگرم 300

خروج مواد بصورت دستی از باالي پاتیل ،  قابلیت حمل دستگاه و  - استراکچر مخصوص 
کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی  300الی  150( کیلوگرم  200تخلیط اسمی مواد با وزن 

و فرموالسیون تولید و درصد مواد پلیمري ) /  پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و 
 قطر کمتر براي ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا 40 کیلوگرم

گرانیت ر ساخت مرممیکسر 
 مصنوعی 

cultured marble  
 با روش میکس از باال

300الی  150با قدرت میکس   



 

 

 

موتور ایلماز ، یا گاماك ( سه فاز سفارشی ترکیه ) کیلووات  5/5( اسب  5/7الکتروموتور  
 دور در دقیقه جهت چرخش 60- 40کامال سفارشی با قدرت باال و کتابی با گیربکس )  ترکیه

یک پره براي پاتیل بزگتر و یک پره / پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش دو عدد با پره میکسر  
، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور  به باال و براي پاتیل کوچکتر 

تفاع ار ،کیلوگرمی  800- 400پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه هاي باال و پایین فشاري 
 دستگاه حدود 350 سانتیمتر ، بهمراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با مشخصات ذیل : 

 پاتیل بزرگتر متصل به گاري مخصوص چرخ دار ، چرخ 8 ، دو متحرك و دو ثابت ، با ظرفیت 
میلیمتر ، با  4میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر  6کیلوگرم با ضخامت ورق کف  350

خروج مواد بصورت دستی از باالي پاتیل ،  قابلیت حمل دستگاه و  -ص استراکچر مخصو
کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و  350الی  200( کیلوگرم  250تخلیط اسمی مواد با وزن 

فرموالسیون تولید و درصد مواد پلیمري ) /  پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و قطر 
 کمتر براي ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا 50 کیلوگرم

 

 گرانیت ساخت مرمرمیکسر 
 مصنوعی

 cultured marble  G3 
 با روش میکس از باال

350الی  200با قدرت میکس   

موتور ایلماز ، یا گاماك ( سفارشی ترکیه  سه فاز) کیلووات  5/7( اسب   10الکتروموتور  
دور در دقیقه جهت چرخش  60-40کامال سفارشی با قدرت باال و  کتابیبا گیربکس )  ترکیه

اتیل بزگتر یک پره براي پ/ با دو عدد پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش پره میکسر  ، 
، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور  و یک پره براي پاتیل کوچکتر

کیلوگرمی  800-400به باال و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه هاي باال و پایین فشاري  
، ارتفاع دستگاه حدود 350 سانتیمتر ، بهمراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با مشخصات 

 ذیل : 

 پاتیل بزرگ متصل به گاري مخصوص چرخ دار ، چرخ 8 ، دو متحرك و دو ثابت ، با ظرفیت 
میلیمتر ، با  6میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر  8کیلوگرم با ضخامت ورق کف  400

خروج مواد بصورت دستی از باالي پاتیل ،  قابلیت حمل دستگاه و  - استراکچر مخصوص 
کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی  400الی  300( کیلوگرم  350اد با وزن تخلیط اسمی مو

و فرموالسیون تولید و درصد مواد پلیمري ) /  پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و 
 قطر کمتر براي ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا 70 کیلوگرم

 

 گرانیت ساخت مرمرمیکسر 
 مصنوعی 

cultured marble  G4 
 با روش میکس از باال

400الی  300با قدرت میکس   

موتور ایلماز ، یا گاماك  (سفارشی ترکیه  سه فاز) کیلووات  11( اسب   15الکتروموتور  
دور در دقیقه جهت  60- 40کامال سفارشی با قدرت باال و کتابی گیربکس با )  ترکیه

یک پره براي / با دو عدد پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش چرخش پره میکسر  ، 
جایی ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جاب پاتیل بزگتر و یک پره براي پاتیل کوچکتر

- 600پره و موتور  به باال و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه هاي باال و پایین فشاري 
1200 کیلوگرمی ، ارتفاع دستگاه 360 سانتیمتر بهمراه دو عدد پاتیل با سایز متفاوت با 

 مشخصات ذیل : 

پاتیل بزرگ متصل به گاري مخصوص چرخ دار ، دو متحرك و دو ثابت ، با ظرفیت 500 
میلیمتر ، با  6میلیمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر  8کیلوگرم با ضخامت ورق کف 

 

گرانیت  ساخت مرمرمیکسر 
 مصنوعی 

cultured marble  G5 
 با روش میکس از باال



 

 

 

خروج مواد بصورت دستی از باالي پاتیل ،  قابلیت حمل دستگاه و  - استراکچر مخصوص 
عدنی کیلوگرم با توجه به نوع مواد م 600الی  400( کیلوگرم  500تخلیط اسمی مواد با وزن 

و فرموالسیون تولید و درصد مواد پلیمري ) /  پاتیل کوچک با مشخصات قبل و با ارتفاع و 
 قطر کمتر براي ساخت مواد در حجم کم با ظرفیت ساخت تا نهایتا 100 کیلوگرم

600الی  400با قدرت میکس   

سانتیمتر ،  400سانتیمتر و طول  60میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود  
عدد فنر   8تنظیم چینی مرغوب به همراه کیلوگرمی با قابلیت  300با الکتروموتور ویبره 

سانتیمتر با  4*4سانتیمتر و  5*3سانتیمتر ، با آهن آالت  10مخصوص با ارتفاع حدود 
سانتیمتر و  400نگهدارنده زیرین و جاي بولت به زمین ،  جهت تولید سنگ کابینت با طول 

سانتیمتر -60عرض   

گرانیت میز ویبره مخصوص مرمر 
 مصنوعی 

سانتیمتر 400*60ابعاد   

سانتیمتر  310سانتیمتر و طول  205میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود  
  10کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه  300عدد  دو، با الکتروموتور ویبره 

سانتیمتر  6*6 سانتیمتر و 4*6سانتیمتر ، با آهن آالت  10عدد فنر مخصوص با ارتفاع حدود 
خاص و اوپن و صفحاتبا نگهدارنده زیرین و جاي بولت به زمین ،  جهت تولید سنگ   

گرانیت میز ویبره مخصوص مرمر 
 مصنوعی 

سانتیمتر 310*205ابعاد   

سانتیمتر  400سانتیمتر و طول  200میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود  
  12کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه  300عدد  دوره ، با الکتروموتور ویب

سانتیمتر  6*6سانتیمتر و  4*6سانتیمتر ، با آهن آالت  10عدد فنر مخصوص با ارتفاع حدود 
 با نگهدارنده زیرین و جاي بولت به زمین ،  جهت تولید سنگ هاي خاص و اوپن و صفحات

میز ویبره مخصوص مرمر گرانیت 
عی مصنو  

سانتیمتر 400*200ابعاد   

در صورت خرید ماشین  -عدد پاشنده مخصوص جهت ایجاد افکت هاي خاص دو 
 آالت  بهمراه تکنولوژي بصورت رایگان ارائه میگردد

عدد 2 –پاشنده هاي افکت   

د دستگاه تابلو کنترلر ماشین آالت ، با  محافظ هاي کنترل الکتروموتور ها و خروجی به تعدا 
در صورت خرید ماشین  –جهت مصارف برق تک فاز  دو عدد خروجیهاي خریداري شده و 

 آالت  بهمراه تکنولوژي بصورت رایگان ارائه میگردد

 تابلو کنترلر مرکزي سیستم

دو عدد درپوش پاتیل جهت وکیوم مواد بعد از میکس مواد ، یک عدد براي پاتیل بزرگتر و  
پاتیل کوچکتر ، درپوش پاتیل بزرگتر بهمراه دو ورودي خالء ، و یک ورودي هوا  یک عدد براي

پاتیل  میلیمتر ، و درپوش 6، بهمراه سه کالمپ قفل بر روي پاتیل بزرگ میکسر ، با ورق 
میلیمتر با یک ورودي خالء و یک ورودي هوا بهمراه سه کالمپ روي پاتیل  4کوچکتر با ورق 

د ماشین آالت  بهمراه تکنولوژي بصورت رایگان ارائه در صورت خری - کوچکتر
 میگردد

 

 درپوش وکیوم پاتیل نوع اول

درپوش پاتیل جهت ایجاد محیط خالء در هنگام میکس مواد ، در صورت نیاز این درپوش بر  
درپوش پاتیل جهت خالء مواد در هنگام میکس ، براي . روي هر یک از پره ها اضافه میگردد 

میلیمتر ، با سه عدد کلمپ ، بهمراه کوپلینگ مخصوص براي  6کسر بزگتر با ضخامت ورق می

 درپوش وکیوم پاتیل نوع دوم



 

 

 

، و درپوش خالء براي پاتیل ، بهمراه دو ورودي خالء و یک ورودي هوا پره و پاتیل بزرگ 
، میلیمتر و سه عدد کالمپ روي میکسر و کوپلینگ مخصوص پره کوچکتر  4کوچکتر با ورق 

ء و یک ورودي هوابهمراه یک ورودي خال  

و اسمبل متر مکعب در ساعت بهمراه لوازم مربوطه 5/8دستگاه وکیوم پمپ آمریکایی    دستگاه وکیوم پمپ خالء آمریکایی 

انواع محصوالت سنگ گرانیت و مرمر مصنوعی  تولید     Cultured Marble 

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

روشویی ، آموزش تولید سنگ پله و کفه آسانسور ، آموزش روش هاي ساخت 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 

وش ساخت انواع مواد اولیه مورد نیاز در این تکنولوژي و ساخت محصوالت با مشخصات خاص ، روش ، روش ترمیم و بازسازي ، ر
ساخت انواع محصوالت سینک و سنگ کابینت نورانی، روش آزمون مواد اولیه و شناخت مواد بهمراه ارائه لینک هاي خرید مرتبط 

روز آموزش بصورت عملی در  2 الی 1 گ مصنوعی هونام وروز آموزش بصورت تئوري در دفتر سن 2، و بسیاري موارد دیگر،  
.کارگاه سنگ مصنوعی می باشد   

: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 فرموالسیون مربوط به 
اي نورانی ، بلوك هاي سبک روکش شده با سنگ مهندسی ، ساخت سنگ هاي چوبهاي روکش شده با سنگ مهندسی ، رزین ه

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

:شرایط پرداخت  

عقد قراردادهنگام  درصد مبلغ فاکتور  06  

.بعد از آموزش و قبل از تحویل ماشین آالت پرداخت می گردد مبلغ فاکتور  مابقیدرصد  40  

1-  تمامی ماشین آالت خریداري شده بهمراه تکنولوژي داراي دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نا محدود 
.خرید فقط ماشین آالت داراي شش ماه گارانتی می باشد  .می باشند  

وندانسیون و نصب ماشین آالت نیاز به ف .و نصب ماشین آالت بعهده کارفرما می باشدو نقل ، جابجایی ، هزینه حمل  -2
.نخواهند داشت   

  .روز کاري می باشد 15زمان اجراي طرح ، شامل ساخت ماشین آالت ، آموزش و ارائه تکنولوژي بمدت - 3

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


