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    سعر المصنع          

  16.775  يورو          

 VESS      .البلوكعدد من  3750  ساعات ( 8اليوم ) في دات طاقة إنتاجية ماكينة  4.1
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 مخطط تركيبي للمصنع

 
 شروحات المصنع

  VESS 4.1  هده الماكينة لها قدرة.هده  ماكينة البلوك تقوم  بعملية الكبس فوق األرض دون حاجة إلستعمال باليتات فل أتوماتيكي -
بلوك -بلوك مجوف-أنواع بلوكتم إنتاج جميع تخصيص المساحة خاصة بها للكبس  عن طريق التحرك من مكان إلى أخر. ي  

.توجد عندنا ساعة 24صنعت على أساس اإلشتغال .فل أتوماتيكي العازل و بلدورة الحدائق. صممت على أساس اإلشتغال بنظام  

 مشاهدةو  إضافية للمعلومات أخرى من نظام التشغيل األلي للماكينة و كدالك توجد ماكينات أخرى دات طاقة إنتاجية مختلفة. أإنواع

.شركتنا ممتل بأقرب االتصال ربط أو األنترنت في موقعنا زيارة المرجو التعريفي فيديو  

 

لى عمخطط تركيبي تسليم بالمفتاح , صمم   .للمصنع التركيبي مخطط في مرقمة هي العرض أسفله في المدكورة المعدات الئحة

عرض(.  يرجي  زيارة موقعنا في األنترنت و طلب.)إختيارنا حسب على معدة أي إزالة أو إضافة أساس مصنع بالكامل. يمكننا  

 

 داعي ال العلم مع ²م 1500  المساحةهي وهده, تجفيفه و المنتوج تخزين  ومساحة  المصنع لهدا االزمة المساحة بتوفير وينصح

.الكلي المساحة من 2/1 تكون ان يجب لالرضيات الخرسانة ان حيث.  السقف لغطاء  

 

 4.1 ماكينة فل أتوماتيك  حجم شحن
 

20 HQ من حاوية   1عدد    
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 مخطط التركيبي للمصنع كما هو في الئحة األسعار

 

 

)EURO(االجمالي )EURO(السعر العدد №

11.804 11.804 1 01

1.938 1.938 1 02

86 86 1 03

75 1,5 50 04

مجانا مجانا 1 05

2.872 2.872 1 06

مجانا مجانا 1 07

16.775

وحدة الكهربائية للماكينة و خالط الخليط /نظام األلي

مختلف أنواع قوالب البلوك

◄

الصنف

VESS 4.1 ماكينة بياضة البلوك فل أتوماتيك

خالط  تكوين الخلطة

عربة نقل الخليط

سلك حلزوني لنقل الكهرباء)مخرج الكهرباء(

مجرفة تخليط الخليط للماكينة

: )EURO( االجمالي
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 تفاصيل المنتوجات كما موجود في المخطط التركيبي للمصنع 
      VESS 4.1  (01  أتوماتيكي فلماكينة بلوك )بياضة(  - (

                                                       

 تعريف عام للماكينة

  ◄ .يمكن إيجاد جميع أنواع قطع الغيار بسهولة ◄بيد عاملة قليلةهده الماكينة دات طاقة إنتاجية مرتفعة ◄

 يمكن إنتاج بها أيضا في مكان  ◄ليمكن تنقيلها من مكان إلى أخر و تركيبها بشكل سه ◄تستهلك كهرباء قليل

 دات◄ تتوفر على محرك ال يخرج صوت مرتفع و بدالك ال يعمل ضجيج. ◄ التي صنعت من أجل التجريب.

 ليس هناك حاجة ◄ يمكن تغيير القوالب بسهولة و في وقت قصير. ◄ .سلك كهربائي غير قابل لإلحتراق

 زيادة  عند◄ .بإنتاج حجر مسطح بواسطة مادة خام خفيفةتقوم ◄ للمساعدة التقنية بالنسبة لتركيب الماكينة.

 يمكن أن تشتغل تابتة على حسب الطلب)قادرة على  ◄ يمكن أن يصبح مصنع إنتاجي.المعدات اإلختيارية 

 الكبس فوق الباليت(.
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 شكل إشتغال الماكينة

 المعدات التي يمكن أن تضاف على حسب الطلب

 قالب حجر المزخرف من سطح و معداته)تخرج منتوج في كبسة الواحدة(

 (ربوط التجميع اليدوي // ألة تتبيت في المكان ) يغير إلى نظام كبس على الباليت

  تنقيل قالب البلوك العازل // مولد // كومبريسور // باليت

 تأتيرات الخارجية(تغليف )حفظ الماكينة من 

  V  220أو  V 380يمكن إختيار محرك يشتغل ب  

سير الحركة أتوماتيك  ◄RETYT بأجهزة اإلستشعارأتوماتيكي    هزاز                         ◄                   

 ◄   خالل حركة الماكينة  يخرج  رنان صوت من الماكينة ◄  متبت                                ارتفاع المنتوج

جهاز اإلستشعار      عبر  ◄                                           نظام عيار الكبس                ◄ أتوماتيكي حركة  قالب دكري 

 ◄تعبئة الخليط يدويا                                                     ◄حركة الرجوع بتحكم المشغل                               

 ◄                                       مؤشر مستوى الزيت  ◄                 توجد لوحة النفيات بالنسبة للخليط الزائد

عمر كلهاللالهتراء  عجالت مقاومة                          ◄                                       زر التوقف لطوارىء  ◄

قابل لتنظيف نفسه –نظام الهيدروليكي بمصفاة الهواء   ◄                       تقوم بتنظيف موقع اإلنتاجها بنفسها ◄
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 تفاصيل التقنية للماكينة

أتوماتيك فل شكل التحكم   Lt 70 خزان هيدروليك 

أعداد   عدد المحرك  Bar 65  ضغط الهيدروليك  4

 Kg 680 مجموع الوزن  Kw 4 مجموع  قوة المحرك

 165x135x110 cm   مقاسات الخارجية  تنائي VİBRO MOTOR عدد الهزاز

 mt 50 سلك الكهربائي)بمخرج كهربائي( x 475 Kg 2  قوة الهزاز 

أشخاص 4 عدد عمال (لإلنتاج)   20 تانية  مدة تقليب هزاز  

 (15 x 45( m² 675 موقع  اإلنتاج ) التي يوصى بها(  إلتواء كبس بالحركة نوع الكبس

(المادة الخام )المقدار الدي يوصى به إرتفاع cm 20-18 المنتوجات المنتجة  5 mm 

 

: يتم اليدوية      ماكينات:موقع المستعمل لإلنتاج ,مالحظة

سم و ترك فراغ  5تبييض عن طريق ترك فراغ في األمام ب 

: يتم تبييض عن طريق ماكينات أتوماتيكسم. 35في الخلف ب 

 35سم و فراغ في الخلف ب  20ترك فراغ  في األمام ب 

متر من  15X45سم.يوصى بتخصيص على األقل مساحة  

 أرضيات بالخرسانة بالنسبة لماكينات اليدوية
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  في كبسة واحدة  طاقة اإلنتاجية
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الخلطة تكوين  خالط  - (02) 

ليتر من الخليط. 400-380االولية و تجهيزها من أجل المنتوج الدي سيكبس. دات طاقة إستيعابية  هده المعدة تقوم بخلط المواد   

يوجد أسنان المتحركة قابل للتغيير.توجد قاعدة  مقوات من حديد ملفوف.محفوظة بكهرباء أمن عازل.األدرع الداخلية  تخلط 

سم العلوي و القسم السفلي من القاعدة بشكل متفرق.تم تصنيع بشكل هموجيني , تقوم بإنتاج خليط دات جودة. يمكن تغيير الق

 تحريك الخالط و ودائع الطبل  من محامل. يمكن تفريغ بسهولة عن طريق طبل مخروط.ال توجد حاجة لصيانة الخالط

 

 (03)-عربة نقل الخليط
 

هده المعدة هي المسؤولة على نقل الخليط من  

الكبس.الخالط إلى الماكينة من أجل عملية   

 

 خصائص المنتوج  

  1.50/32سمك أنبوب  مم 

  مم 0.80سمك الهيكل 

 جوانب الهيكل خاصة بنظام دائري 

  ليتر 85حجم الهيكل 

 عجالت مزدوجة 

 من حديد الصاجA1 -ST 52/  اإلطارات 
 ( تفكيك  بنظام )البراغي  
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سلك ملولب لنقل الكهرباء) دات مخرج كهربائي( -(04)  

الكهربائي هو المسؤول عن نقل الطاقة الكهربائية من شبكة هدا السلك 

الكهرباء إلى الماكينة.يستعل الطول كافي للمساحة االنتاجيوجد سلك ملولب  

لكي ال يصعب حركة الماكينة .بواسطة هدا السلك الملولب يمكن تحرك 

الماكينة بشكل مريح في موقع اإلنتاج .مقاومة للضغط الميكانيكي.من 

لتي يتوفر عليها سلك الكهربائي الملولب كونه قابل لجدبه خصائص ا

 أتوماتيكي لكي ال يكون هناك  إختالط مع األسالك األخرى

 

 

مجرفة تخليط الخليط -(05)  

هده المعدة تقوم بوضع الخليط األتي من الخالط عن طريق العربة اليدوية في خزان قالب الماكينة .صممت على أساس 

تحريكها بشكل صحيح. تضع المجرفة في وقت قصيرة الخليط في القالب النها متوفرة على تالت  مسكها بشكل سهل و

درجة. بسبب تماسها المستمر مع الخليط لها مقاومة ضد اإلحتكاك و يرجح  90أقسام من حديد ويمكن أن تميل إلى 

 إستعمال ملزمة خفيفة.

 (  ST 52مختلف أنواع قوالب البلوك)(06) -

للتأ كل و يجهز على  و يصنع حديد مقاوم  حديد من تصميه على اساس  يتم :القالوالب حديدية  قوالب

            ارجل ضغطه يتم للبردورات المدكورالعلوي القالب    قسم. حسب المقاس المطلوب

 ( ويجعله  قابل اإلستعمال.INDUKSIYON) بواسطة ويشدد(  CK 45) حديد من تصنيعها

ائية/ نظام األليالوحدة الكهرب  - (07) 

هده اللوحة مجمع فيها جميع األجزاء الكهربائي .صممت  على  اللوحة الكهربائية للماكينة

أساس تحكم المشغل منها .يمكنها تتتبيت العطل  و األخطاء.عند حاالت الطوارئ توجد زر 

و   SCHNEIDERتوقف للحفاظ على الوحدة. هده اللوحات مصنوعة من ماركات 

SEIMENS لكل محرك يوجد صمامات كهربائية مستقلة. يستعمل العداد.

 لتحكم في توقيت كل حركة الماكينة.  schneıderالزمني لماركة  
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 بعض أنواع قوالبنا

 

 

 

 

                

 ل .1
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 الشروط التجارية  
 تدريب يتم, األقصى على يوم 21  التسليم مدة.30.06.2018 تاريخ حتى المفعول سارية المذكور العرض مدة V-041:كود

 .المكينة إلستخدام فني مؤهلة شهادة لهم ويمنح  فريقكم

 بالمجان الموقع تجهيز كيفية و توضيحات قبلنا من يعطى ,المشروع موقع دراسة بعد;   التحتية البنية

 العميل وعلى ، مقابل دون المصنع لتركيب الفنيين ارسال يتم العمل موقع خريطة اعتماد بعد;  المبدئي واالنتاج التشغيل

 العميل على يجب و(, منهم المطلوبة للدول) التركيب لفريق  التاشيرة امور تسهيل مع السفر وتذاكر والطعام السكن تامين

 الهيدروليكية الوحدة زيت تأمين

 على الشحن ومصاريف الزبون على والتامين تنقيل ومصاريف( EXWORK) بالمصنع التسليم يشمل االسعار;  الشحن

 بالليسينغ اما%  18 تركيا داخل بيع في;  الضرائب.النقل عملية على مساعدة و بتوفير شركتنا تقوم ارسال عملية عند.البائع

 .ضرائب يوجد ال الدولي البيع أما%.1 تطبق

 جميع. المصرف طريق عن%  40 تدفع الشحن عند و% 30 تدفع الوسط في ، نقدا% 30 التعاقد عند;   الدفع طريقة

 ليسنغ او مصرفية قروض او مصرفي اعتماد طريق عن للشراء  صالحة منتجاتنا

 طرف من مصادقة  الخارجية والمبيعات والصناعة, التجارة غرفة طرف من  مصادقة الداخلية المبيعات العقود;    العقود

 . منهم ومعتمدة التصدير شركات مكتب غرفة

 الزبون طلب عند سنوات 5=3+2 الضمان مدة زيادة يمكن و.  االنتاج الخطاء سنتين لمدة مضمونة منتجاتنا كل;   الضمانات

 .السعر على زائدة% 5 بدفع دلك و

 انحاء لجميع اما.  األقصى على ساعة 48 بفترة التدخل تركيا داخل عطل اية حصول عند; الغيار قطع و البيع بعد  ما خدمة

 تطلب التي  لدول بالنسبة المفعول سارية غير المدة وهده, األقصى على ساعة 120 – ساعة 72 بين يتراوح بفترة العالم

 المصنع بالتزامات بالعقد  كتعهد تكتب الفقرة هذه. التأشيرة
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 صور من شركتنا             
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وسائل اإلتصال                           
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