
 

 

 

  شیفتمترمربع در   220 الی   200لیست ماشین آالت دستی خط تولید سنگ مصنوعی با ظرفیت 
استاندارد  )با قابلیت ارتقاء  به مجموعه اتوماتیک( مجموعه خط تولید دستی سنگ مصنوعی   

 نام و مدل مشخصات فنی و توضیحات قیمت 

دنده درشت سفارشی  185 و گیربکس ایلماز ترکیه سه فاز اسب  15الکتروموتور  
میلیمتر گریز از مرکز با قابلیت تنظیم  35، و بازوهاي مخصوص  )شاکرین (  داخلی

ورق دیواره و ضخامت میلیمتر  20ورق کف بازو  ، با پره هاي ضد سایش ،ضخامت 
سانتیمتر و  144قطر  ،در مقابل فرسایش  آلیاژ مقاومت بیشتر میلیمتر 10میکسر 

داراي یک  پارت خروج مواد  لیتر ،  900سانتیمتر داراي حجم  55ارتفاع مخزن 
دو عدد  –چدنی  16چرخ  – ،  قابلیت حمل دستگاه داراي یاتاقان  بصورت دستی

کیلوگرم  400( کیلوگرم  500و تخلیط اسمی مواد با وزن   - متحرك و دو عدد ثابت 
 700ا جرم حجمی عادي ، تخلیط فعلی مواد با جرم حجمی فوق سبک معادل ب) 

کیلوگرم  800الی  700کیلوگرم جرم حجمی عادي و ظرفیت ساخت چسب خمیري 
مربوطهکلید بهمراه   – کیلوگرم 1000الی   900و پودري   

تومان به هزینه میکسر اضافه  000/450در صورت نیاز به دریچه گیربکسی مبلغ 
دمیگرد  

 

 میکسر سانتریفیوژ 
 مخصوص  سنگ مصنوعی 

و تولید چسب هاي ساختمانی   

دومیلیمتر ، با  8 سطح میز متر  و ورق 2×3دستگاه ورتیکال ویبریشن ابعاد    
، به همراه شاسی بال  ایتالیایی اصلکیلوگرمی  1300 سه فاز  ویبریشن موتورالکترو

، و سطح مشبک  عدد 8 ي  متالوژي مخصوص، فنرها سنگین پهن مرکزي اروپایی
مربوطه کلید–آیروداینامیک    

دستگاه ورتیکال ویبریشن 
 مخصوص سنگ مصنوعی

ترل تابلو کن رایگان  تابلو کنترلر مرکزي سیستم 

 

 رایگان

خدمات مشاوره ویژه جهت راه اندازي خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پالست ، 
راه اندازي خط تولید چسب ، افزودنی بتن ،  انتخاب قالب ها ، طراحی کاتالوگ ،

 سنگ مهندسی نانو گالس و تکنیک هاي نوین

 خدمات ویژه

 

روز آموزش تئوري  5  
روز آموزش عملی  3

 کارگاه فروشنده
 

 

واد پلیمري و ترکیبات نانو با توجه به نتایج ارائه تکنولوژي ساخت محصوالت سمنت پالست شامل فرموالسیون ساخت م- 1
و شناخت استاندارد ها و روش آزمون مواد اولیه و ... )دما ، رطوبت و (آزمایش مواد اولیه ، خاك و سیمان و شرایط آب و هوایی 

سنگ هاي طبیعی  فرموالسیون تولید کاشی ، کفپوش و موزائیک هاي آنتیک و انواع نماها ، چند فاز ها ، مشابه سازي از... 
سبک ) کیلوگرم برمترمکعب1700- 1500(رم حجمی عادي ، نیمه سبک ، فرموالسیون تولید ج) مرمریت ، گرانیت و تراورتن(

کیلوگرم ، آموزش ساخت محصوالت خاص و ویژه  1000-500فوق سبک بین ) کیلوگرمبر مترمکعب1100جرم حجمی (سازي 
محدود،  بهمراه ارائه تمامی مدارك و فرموالسیون تولید و قرارداد راه اندازي و تامین تمامی مواد اولیه بمدت نا  

در دو تیپ مختلف (چسب هاي آماده خمیري  -نوع محصول کاربردي در صنایع سرامیک و سنگ نما 9آموزش و فرموالسیون - 2
مورد مصرف در نصب سنگ ، رنگ آمیزي و (چسب هاي پودري در انواع گوناگون ، آموزش ساخت پرایمر) و از ویژه تا معمولی

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

، یون داخل ساختمان ئین جهت دکوراسصنعتی ، نحوه تولید تکنولوژي سنگ هاي بسیار خشن با بهاي تمام شده بسیار پا



 

 

 

به همراه ... فرموالسیون مربوط به رزین هاي براق و مات براي سنگ هاي طبیعی و مصنوعی جهت ضد آب سازي ، ضد چربی و 
 فرموالسیون مربوطه و قرارداد تامین مواد اولیه به مدت نا محدود و خدمات پس از فروش 

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

 

:شرایط پرداخت  

.ریال هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد..................  ..............درصد فاکتور ، معادل  50  
.ریال بعد از آموزش و قبل از تحویل ماشین آالت پرداخت می گردد.............................. درصد مبلغ فاکتور معادل  50  

 1-  تمامی ماشین آالت داراي دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نا محدود می باشند.
درصد قیمت ماشین  5در صورتیکه کارفرما تقاضاي نصب نماید . هزینه حمل و نصب ماشین آالت بعهده کارفرما می باشد -2

.بعنوان هزینه نصب اخذ می گردد و هزینه هاي ایاب ذهاب آالت  

ران ظرفیت تولید نیز افزایش می کارگر می باشد ، با افزایش تعداد کارگ 6متر مربع در هر شیفت به ازاي  150میزان تولید - 3
.یابد  

.آمپر می باشد 32کیلووات  25سه فاز ، : برق مصرفی خط تولید دستی قابل ارتقاء -4  
.روز کاري می باشد 20زمان اجراي طرح ، شامل ساخت ماشین آالت ، آموزش و ارائه تکنولوژي بمدت - 5  
.می باشد) خریدار(کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما- 6  
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