
   گـروه صنعتـی سـام سـنگ (تولید کننده تخصصی انواع خط تولید زود بازده) 

)96سالزمستان ( مرتبط به تولید سنگ مصنوعی سمنت پالستو خدمات لیست تجهیزات   

)تومان(قیمت مشخصات  کد نام تجهیزات 
سنگ انواع مترمربع 200تولید تضمینی 

سمنت پالست براي موزائیک و  مصنوعی
دستی و مناسب کارگاه  ، سیستم نیمهنما

 هاي بزرگ
داراي سیستم ریلی لود مواد اولیه و هاپر 

تزریق قالب و بهمراه قالب و دو جلسه 
آموزش تخصصی و سه جلسه آموزش در 

محل و نصب و تضمین اخذ استاندارد ملی 
 ایران

 

 
 
 

36,500,000 

 
 

  خط تولید
سنگ مصنوعی سمنت  

 )Aنوع( پالست
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مجموعه خط تولید مکانیزه ظرفیت 
متر مربع نانو سمنت  350تولید 

قابلیت شبیه سازي سنگ + پالست 
بهمراه کنترلر و حسگر  مرمریت و گرانیت

هاي دقیق لود و ساخت و تزریق خمیر به 
در محل و نصب و قالب و پنج جلسه 

و تولید  تضمین اخذ استاندارد ملی ایران
ف در نوع چسب ساختمانی پر مصر 12

 صنعت بهمراه میکسر مخصوص
 

 
 
 
 

78,000,000 

 
 

   خط تولید
و  مکانیزهسنگ مصنوعی 

تولید انواع چسب هاي 
 )Bنوع (ساختمانی 
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مترمربع سنگ مصنوعی  500تولید صنعتی 
و قابلیت شبیه سازي سنگ مرمریت + 
تن چسب بهمراه کنترلر و حسگر هاي  1

دقیق لود و ساخت و تزریق خمیر به قالب و 
جلسه آموزش تخصصی و نصب  هفت

تجهیزات بهمراه آموزش تولید انواع چسب 
و  و انواع سنگ کابینت هاي ساختمانی

 تضمین اخذ استاندارد ملی ایران

 
 
 

96,500,00 

سنگ  خط تولید
اتوماتیک و مصنوعی 

تولید انواع چسب 
 کورینو  ساختمانی

سینک و رویه کابینت 
(C نوع(  
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مترمربع نانو سمنت  500ظرفیت تولید 
تن چسب و  2قابلیت تولید + پالست 

 قابلیت تولید +صنایع شیمیایی ساختمان
و FRCمتر مربع محصوالت جدید  100

بهمراه کنترلر و حسگر هاي دقیق لود و 
و سنسور ساخت و تزریق خمیر به قالب 

پنج  و بهمراه قالبساخت آلمان  آنالیز  مواد
جلسه آموزش تخصصی و هفت جلسه 

آموزش در محل و نصب تجهیزات بهمراه 
آموزش تولید انواع چسب هاي ساختمانی و 

  تضمین اخذ استاندارد ملی ایران
بعدي بهمراه  3قالب سازي آموزش انواع 

 تولید محصوالت جدید

 
 
 
 
 

154,800,000 

 
 

سنگ  خط تولید
مصنوعی تمام اتوماتیک و 

تولید انواع چسب 
 کورینساختمانی و 

سینک و رویه کابینت و 
FRC سنگ هاي سه بعدي

  ( D نوع(  
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بسته بندي دقیق بهمراه کوره اختصاصی 
المنت ترموسیرکول و تولید حرارت با 

 و کنترل سرعت نوار و مشعل گازي آلمانی
و دماي کوره اتوماتیک بهمراه سیستم 

 دوخت نایلون
  

 
12,500,000 

 
 خط بسته بندي سنگ

سوز دوگانهشیرینگ پک   
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میکسر هاي تخصصی جهت تولید انواع 
چسب کاشی، چسب پودري، چسب سنگ، 

چسب دو جزئی، رزین هاي سنگ و آبند 
ساختمانی بهمراه فرموالسیون کننده هاي 

 و آموزش و نصب تجهیزات

 
25,500,000 

 
خط تولید انواع چسب 

 ساختمانی
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میکسر عمودي به ظرفیت یک تن با 
سیستم هیدرولیک متحرك بهمراه پاتیل 

دو جداره تمام استیل و میز پر کن و 
تجهیزات وابسته بهمراه فرموالسیون رقابتی 
جهت تولید انواع رنگ و پوشش ها بر پایه 

آب و حالل و هفت روز دوره فشرده آموزش 
تضمین اخذ استاندارد ملی ایرانبا   

 
 
 

38,500,000 

 
 

خط تولید رنگ و پوشش 
 هاي تخصصی ساختمان
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کیلویی بهمراه  200میکسر تمام استیل 
فرمول شوینده کاربردي در  15آموزش 

صنعت و کارواش و انواع پاك کننده و براق 
 کننده بر پایه نانو مخصوص کارواش

 
 

 
23,500,000 

 
خط تولید صنایع شوینده 

 صنعتی و کارواش
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کیلو گرم  150میکسر مخصوص با ظرفیت 
متر طول مجهز  5/4بهمراه یک عدد قالب 

به قرنیز جهت رویه کابینت و دو عدد قالب 
متر و پنج  5/4لگن سینک و میز ویبراتور 

 جلسه آموزش تخصصی و تضمینی

 
27,800,000 

خط تولید سنگ 
مصنوعی رویه کابینت و 
انواع سینگ مرمریت و 

نگرانیت مشابه کوری  
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.قیمتها بر واحد تومان می باشد-1  
.ماه گارانتی می باشد18تمامی ماشین آالت داراي -2  
.بهمراه پکیج ها به انتخاب متقاضی و تنوع زیاد می باشدکامپوزیتی قالب -3  

)واتس اپ-تلگرام(   09129377893: تلفن                   www.SamSang.ir : بیشتر  جهت کسب  


