
 

 

 

  غیر استاندارد –کفپوش –سنگ مصنوعی  لیست ماشین آالت دستی خط تولید
     شیفتمترمربع در   180  با ظرفیت

 سومع نو -استاندارد  غیر - غیر قابل ارتقاء خط تولید دستیمجموعه 

 نام و مدل و توضیحات مشخصات فنی   تومان/ قیمت

 700با قدرت تولید و ساخت میکسر : محصوالت بتنی کیلوگرمی  700میکسر  
روان کار و  185اسب چینی و گیربکس  10کیلوگرم مواد بتنی  با موتور سه فاز 

ضخامت ورق دیواره ، با  16یا دلتا اصفهان ، با تسمه و فولی ، بهمراه چرخ چدنی 
،  8و  7میلیمتر ، با دریچه  15میلیمتر و ضخامت ورق کف میکسر  8میکسر 

سانتیمتر ، با نصب موتور و  40سانتیمتر و ارتفاع بدنه میکسر  140قطر میکسر 
   باالگیربکس از 

 

/ موزائیک / میکسر ساخت بتن 
کیلویی 700کفپوش میکسر / نما   

 غیر استاندارد

بدون شاسی مرکزي بال  – 16شاسی  –سانتیمتر  300*  150ز ویبراتور می  
میلیمتر  6کیلوگرم چینی مرغوب و ورق  800با دو عدد الکتروموتور   - پهن

از لحاظ تکنیکی و ابعاد ، نمیتواند ضربات *  عدد 8فنرهاي مخصوص  –مشبک 
 عمودي خوبی ایجاد کند

با  سانتیمتر 300*150میز ویبره 
غیر استاندارد  وديضربات عم  

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

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

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