




جک پنوماتییک -x ø100x200 FENİTSA 2  تحریک درب 

4" لوله 

گهداری   در قسمت فوقانی سیلو قرار دارد   مشخصات فنی درب تعمیر و  ن
چه تخلیه ه ای دو طرفه مشخصات فنی دری  12" شیر پروان

منی قسمت  باالنی  ر '' 3/4  '' 1 حلقه ای  سیستم عبور از لوله های درزدا

 نوع تسمه های آهنی پیچی مشخصات فنی  نردبان 

یک الیه آسیر و یک الیه رنگ اصیل رنگ

3x20 = 60 m³ ظرفیت
هاپر باال 

مشخصات فنی شایس 
 قیف تخلیه 

ینگ یاتاقان بلیر
چه تخلیه دری

ول  نیر  تحریک درب و ک
ه موتور وییر

  150x250-  پروفیل قویط            

UCP 206 ستاده مدل یاتاقان ای

شیر برقر   /ø100x320 FENİTSA-  جک پنوماتییک  

قویت شده با پروفیل  + 3mmورق های  ویژه  خمکاری شده  -دمونتاژ شده- مدل پیچی ت

قوینر قابل تعویض زریه    -  ورق ت

 2x3عدد  

AVM 300 / 3x6 - AVİBRO -  قابلیت حمل 

ظرفیت
قابل تنظیم را دارد - ( TUNA)مارک  /  عدد  لودسل اس تایپ                   6لودسل 

ن  ورق های  ویژه  خمکاری شده     قیف توزی
ل جریان نیر شیر ک

فیدر توزین مصالح

3 mm 120°  - جیر تنظیم فاصله توسط زن
دازه الستیک و شایس تسمه  10الیه ای           - NPU 160 / EA 9800 x BG 1000 mm ان       

تقال  یک های ان ی از گرد وغبار  ø60 x 300 رول ه منظور جلوگیر ش دار،ب  روک
ی

ینیک یک های بلیر رول
کس تحریک  ب   KWموتور گیر

ه AVM 300/1x3موتور وییر

 تن در ساعت 220ظرفیت
عاد و مشخصات نوار  - NPU 200 / EA 30000  x BG 1000 mm      شایس  ،اب 12الیه ای              

پایه های نوار 

ه مصالح هاپر ذخیر

اسکروی  انتقال سیمان

سیلوی سیمان

قابل تنظیم را دارد-   جهت متصل شده   4به 
منی نوار  وجود است کمربند ای کس  م   یک قفل محافظی بر روی گیر ب
یاتاقان غلطک ها 

تقال  یک های ان ی از گرد وغبار ø89x300 رول ه منظور جلوگیر ش دار،ب  روک
ی

ینیک یک های بلیر  رول
کس تحریک ب  KW موتور گیر

دل استانداردظرفیت ومدل  مدل پیچی-  تنی  ،م         

گر  -8 قیف های          مشخصات فنی  بدنه  بخش های دی
 مشخصات فنی  سیستم تخلیه هوا 

یک الیه آسیر و یک الیه رنگ اصیلرنگ

°40- 30/  تن در ساعت 25 ظرفیت و قابلیت کاری 
لوله های درز دار مشخصات فنی بدنه 

نوار نقاله زیر فیدر

نوار نقاله

SNH 519 - 
ی

ینیک  یاتاقان بلیر
ر ها UCT 216یاتاقان رول

ول درب  نیر TEKNOFLUID/  شیر برقر  ک

ینگ ستاده مدل UCF 207یاتاقان بلیر یاتاقان ای
یک الیه آسیر و یک الیه رنگ اصیل رنگ

چه ورودی  UNIVERSAL "12دری

چه تخلیه ه ثابت  '' 10 دری زاوی
ن کاری و تعویض را دارد  -  قابلیت  برش کاری یاتاقان وسط  روغ

گهداری  وجود است  پوشش های ن  در زیر موتور م
کس تحریک ب موتور گیر

m³ 3.5ظرفیت
قوینر         مشخصات فنی بدنه   5 ورق ت

قوینر قابل تعویض قیف تخلیه زریه    -  ورق ت
چه تخلیه   عدد1دری

4

5

5 mm

4 mm + 3 mm

mm

15

mm

37

5-4 mm

10" 9 m

mm

5 mm + 3 mm

3 mm

5000 KG

2000 KG

15 KW

24 V DC -

24 V DC-

DG2-400 DISSANمارک

120

mm



تالط میکرس  خته  نای هارد                  قابل تعویض -مدل بیچی تیغه های اخ فلز ری

آب و مواد افزودنی -سیستم توزین سیمان

ه برای سهولت ریزش مواد-                   ورق های               ظرفیت و مشخصات  بدنه کپارچ قیف ی
ن  ات توزی ی      عدد لودسل خمشی یا بریسیتجهیر

2"  لوله  خرطویم پالستییک تخلیه به میکرس  تهویه 

ی حلزون و ترازو ط بیر 8"لوله  خرطویم راب

x 2 '' 8 درب وردی سیلو 

چه تخلیه  ل با میکرو سوئیچ '' 12دری نیر ه ای  از نوع ک شیر پروان

 باسکول سیمان

 باسکول مواد افزودنی 

 باسکول آب

ول  نیر چه ک  TEKNOFLUID/  شیر برقر دری

بدنه

ول  ی کنیر کابیر

ی آماده با وزن کیل              - برای  بیر

ختگری ویژه  یاتاقان  وماتیک - بدنه دارای ری ن کاری ات روغ
گهداری ات و ن منی-  یک عدد درب تعمیر با  سنسور ای

ل دیگ خته  نای هارد                 قابل تعویض-مدل بیچی  صفحات داخ فلز ری

ول  نیر  تحریک ک
ییک کیر موتور ال

کس  ب  گیر

ی شفتمدل میکرس تالیانی )میکرس توییر تالط - (ای 6+6دارای  بازو های اخ

  ظرفیت حجم کیل 
ی  تر  ظرفیت بیر

/ دارای یک خروجر ولو دو حالته قفل دار  
            ø50 X 300  یک     عدد جک هیدرول

   ATOS/ تخلیه تدریچر/                - شیر برقر    

ECHTOP  IE2  2x37 KW

خته  نای هارد               قابل تعویض-مدل بیچی ورق های جاننر فلز ری

BREVINI - PLANET  

به گیر های الستییک مارک 3x Ø90x40 70 SHORلرزه گیر  ضی

ی خشک  ظرفیت بیر
درب تخلیه

 تحریک درب 

 8-6 BAR (  12حد اکیر BAR)
کرسوئیچ فشار ومتتیک قابل تنظیم نصب شده روی  تان سوئیچ ات

 ø120 60  (شور) عدد ظربه گیر پالستییک ،مارک4 لرزه گیر 

سور هوا کمیر
              در یک دقیقه  مدل و ظرفیت

KW 7,5قدرت موتور 

 تولید فشار 

برای بلوک سیمانی و سنگفرش سیمانی با وزن کیل               - 

 دارای پروفیل قویط                 و ورق های  ویژه  خمکاری شده  

میکرس مخلوط کننده مالت 

ل با میکرو سوئیچ  '' 6 نیر شیر برقر از نوع ک
ول  نیر چه ک  TEKNOFLUID/  شیر برقر دری

به گیر های الستییک مارک 3x Ø90x40 70 SHOR لرزه گیر   ضی

2" لوله های درزدار  درب تعذیه 

    عدد x 120 120   مشخصات فنی پنچره 

عاد  m x 2,4 m x 2,2 m 4 اب

ای جاننر سدیواره چ پانل ای نی ا  ساندوی    
فپوش  مینی فلومشخصات فنی کف    ورق های بتوپان با ضخامت                پوشش شده با ک

 پشم شیشه مشخصات فنی سقف
مشخصات فنی شایس 

وماتیک ن کاری ات  با صفحه نمایش دیجیتال و قابل برنامه ریزیروغ

ن ات توزی ی   TUNA  عدد لودسل خمشی یا بریسی                  مارک 3 تجهیر
چه تخلیه  دری

60 KG

ن   لوله های درزدار مشخصات تخنییک توزی

ی میکرس و ترازو طه بیر 6"لوله  خرطویم  راب

ه برای سهولت ریزش مواد- ورق های               کپارچ قیف ی

 TEKNOFLUID/  شیر برقر 
1 "(سه خط) لوله درزدار درب تغذیه 

ظرفیت 

ن   ات توزی ی ونیتجهیر کاردئ  یک عدد لودسل آ
چه تخلیه  شیر پنوماتییک '' 1دری

ول  نیر چه ک دری

 Lt 850ظرفیت

1000 KG

24 V DC-

5 mm

100 KG

24 V DC-

1250 KG

1000 KG

24 V DC-

3 mm

3000 Lt

2000 Lt4800 KG

1200 Lt2800 KG

24 V DC

24 V DC

25 mm

15 mm

25 mm

5 cm

20 mm

5 cm

120 x 120 2,5 mm

750 Lt

3 mm

3

3

3



پانل برق و برنامه

یش ساخته فوالدینوع مونتاژ دمونتاژ شده -   پ
ه  لوال دار و تاشونوع پای

(طبقه دوم باسکول  توزین /طبقه اول میکرس  ) دارای دو طبقهتعداد طبقه

ه   پروفیل های             - x 500 200مشخصات فنی بدن

در یک دقیقه /هیدروفور  پمپ آب 
در یک دقیقه / دارای یک ورودی   (افزودنی)پمپ 

ان ردب  سیستم عبور از لوله های درزادر '' 3/4 - '' 1ن

پ فلورسنت روشنانی   رسی 10 شکل                  Uالم

ه- شکل  Vسقف ی ا ورق های  گالوانیر پوشش شده ب
رفه مسیر پیاده روی طبقه اول  دو ط

رفه مسیر پیاده روی طبقه دوم  یک ط

پلتفرم

 UPS و آنالین  PLC  ول  سیستم کنیر

ه  رنام ه)  BATCHMASTERب ان (پشتیبانی چند زب
سیستم صدور صورت حساب- صورت حساب  سیستم اسکادا

 SCHNEIDER -  کیفیت درجه اول SIEMENS  موادبکار رفته 

 نقشه های فنی 

ول جریان موتور میکرسدیاگرام جریان  نظارت و کنیر
دکمه ها روی طراج فنی قرار  داردمیمیک دیاگرام

  BAR 6 سوئیچ نوع خظ حد اقل سوئیچ فشار
ی   یک عدد ای نی سیستم دوربیر

ماکروفون+ عدد اسپیکر              2 سیستم صدا

پمپ ها 

لوهای برق ه تاب ب  ای نی  65دارای درجه حفاظنر -مقاوم در برابر ضی
رم  راه اندازی میکرس ا استفاده از راه اندازی ن ر)ب (سیستم سافت استارت

PLCSIEMENS  SIMATIC /  S7-1200

ل برق  ی 2پان یک عدد در باالی هاپر  / عدد در داخل کابیر
اتصال از راه دور

گ  گ اصیلرن یک الیه آسیر و یک الیه رن

 موجود است
ول               سیستم  کنیر

1000 Lt

40 Lt

6 mm

- 2x36 W

150 W




