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 شاسی پروفیل متعلق به نوار نقاله ثابت

Profile frame belongs to the fixed conveyor belt

 نوار نقاله ثابت فلت با شاسی پروفیل و تسمه آج دار

Flat fixed belt conveyor with profile frame and ribbed belt

  نوار نقاله ثابت فلت با شاسی پروفیل و تسمه بهداشتی

Flat fixed belt conveyor with profile frame and sanitary belt



 شاسی لوله اي متعلق به نوار نقاله ثابت با رولیک پلی اورتان و غلطک پره اي استیل

Tubular frame belongs to the fixed conveyor with polyurethane roller and steel tail drum

Tubular frame

 شاسی لوله اي

Tubular frame with metal roller and turned metal drum

Fixed conveyor belt with tubular frame and ribbed belt

Fixed conveyor belt with tubular frame, ribbed belt and direct sha� chain earbox

 شاسی لوله اي با رولیک فلزي و غلطک فلزي روتراشی شده

 نوار نقاله ثابت با شاسی لوله اي و تسمه آج دار

 نوار نقاله ثابت با شاسی لوله اي، تسمه آج دار و گیربکس شفت مستقیم زنجیري



 نوار نقاله ثابت با شاسی ناودانی، کاور سراسري و بلت پاك کن پلی اورتان

Fixed conveyor belt with channel frame, total cover and polyurethane belt cleaner

 شاسی ناودانی با رولیک ضربه گیر

channel frame with shock absorber roller

 شاسی ناودانی با رولیک فلزي و غلطک فلزي روتراشی شده به همراه گیربکس شفت مستقیم زنجیري

channel frame with metal roller and turned metal drum with direct sha� chain earbox

(جهت جلوگیري از ریزش بار)  نوار نقاله ثابت با شاسی ناودانی و کاور دو طرفه

Fixed conveyor belt with channel frame and two-sided cover (to prevent load drop)



  نوار نقاله بارگیري متحرك با شاسی لوله اي،
  تسمه آج دار و جک دستی جهت تنظیم ارتفاع

Mobile loading belt conveyor with tubular frame, 
ribbed belt and manual jack to adjust height

 نوار نقاله بارگیري متحرك با شاسی لوله اي،
تسمه آج دار و جک دستی جهت تنظیم ارتفاع

Mobile loading belt conveyor with tubular frame, 
ribbed belt and manual jack to adjust height

Mobile loading belt conveyor with profile frame, 
sanitary belt and manual crane to adjust height

 نوار نقاله بارگیري متحرك با شاسی پروفیل،
تسمه بهداشتی و جرثقیل دستی جهت تنظیم ارتفاع

Mobile loading belt conveyor with profile frame, 
ribbed belt and hydraulic jack to adjust two-sided height

 نوار نقاله بارگیري متحرك با شاسی پروفیل،
تسمه آج دار و جک هیدرولیک جهت تنظیم ارتفاع دوطرفه

Mobile loading belt conveyor with profile frame, 
ribbed belt and manual jack to adjust height

 نوار نقاله بارگیري متحرك با شاسی پروفیل،
تسمه آج دار و جک دستی جهت تنظیم ارتفاع

 نوار نقاله بارگیري متحرك با شاسی پروفیل
 و کاور سراسري

Mobile loading belt conveyor with profile frame 
& total cover.







 نوار نقاله تلسکوپی متحرك چند منظوره با تسمه بهداشتی
 جهت استفاده در فضاهاي کم

Slate conveyor (metal sheet) with bending sheet frame & chain -
Using in produc�on and assembly line





  میز رولیک برقی با شاسی ورق خم کاري، پایه هاي
قابل ریگالژ و موتور گیربکس زنجیري شفت مستقیم

Electric roller table with bending sheet frame, 
adjustable stands and chain direct sha� earbox motor

  میز رولیک برقی با شاسی ورق خم کاري، رولیک
گالوانیزه و گیربکس حلزونی

Electric roller table with bending sheet frame, 
galvanized roller and spiral gearbox

میز رولیک دستی با کرنري  180 درجه و شاسی نبشی

 میز غلطک نورد

Manual roller table with 180 degree corner and 
corner frame

Rolled drum table

 میز رولیک دستی جهت خط مونتاژ لوازم خانگی

 میز رولیک تلسکوپی با ورق خم کاري شده و پایه
قابل تنظیم

Manual roller table for home appliances assembly line

Telescopic roller table with bending sheet and
adjustable stand



  رولیک برگشت با حلقه هاي الستیکی جهت پاك
کردن آلودگی هاي چسبنده به تسمه

Return roller with rubber discs to remove contaminants 
s�cking o the belt

پایه رولیک جوشی با رولیک هاي PU -  کاربرد در  
محیط هاي اسیدي و خورنده و نیز افزایش عمر رولیک ها

Welding roller stand with PU rollers - using in acidic and
corrosive environments as well as increasing the life of rollers

رولیک راهنما جهت جلوگیري از انحراف تسمه نقاله

Guidance roller to prevent the conveyor belt from 
devia�ng

  محل- رولیک ضربه گیر با حلقه هاي الستیکی
نصب ابتداي نوار نقاله جهت ضربه گیري

 CK45 و شفت CO2با جوش  ST37رولیک فلزي با بلبرینگ قابل تعویض، گردگیر الستیکی و فلزي، هوزینگ  

Shock absorber roller with rubber discs - installing at the 
beginning of the conveyor for absorbing

Metal roller with replaceable bearings, rubber and metal duster, ST37 housing with CO2 welding and CK45 sha�

  جهت نگهداري تسمه و جلوگیري از شکم دادن تسمه بر اثر وزن بار:رولیک

Roller: To hold the belt and prevent the belt from sagging due to the weight of the load



  پایه رولیک انحراف گیر برگشت با رولیک راهنما و
رولیک با حلقه هاي الستیکی ضربه گیر

Stand of deflec�on eturn roller with guidance roller
and roller with shock absorber rubber discs.

پایه رولیک انحراف گیر دو رولیکه

two-roller deflec�on oller  Stand of

  پایه رولیک انحراف گیر رفت با رولیک راهنما و
رولیک با حلقه هاي الستیکی ضربه گیر

Stand of deflec�on arrier roller with guidance roller 
and roller with shock absorber rubber discs.

پایه رولیک انحراف گیر سه رولیکه

پایه رولیک سه رولیکه قابل تعویض

Stand of three-roller deflec�on oller 

Stand of three-roller replaceable roller 

پایه رولیک هاي قابل تعویض
The stand of replaceable rollers



 غلطک در حال روتراشی شدن با شفت جوشی

The turning drum with the welding sha�

غلطک روتراشی شده با شفت قابل تعویض قفل کن دار

Turned drum with replaceable locking sha�

 غلطک روتراشی شده با شفت قابل تعویض فلنج دار

Turned drum with replaceable flanged shaa�

غلطک پره اي استیل

 غلطک با روکش الستیکی شیار دار

Steel tail drum

Drum with grooved rubber cover

 غلطک با روکش الستیکی شیار دار

Drum with grooved rubber cover

 غلطک با روکش ساده

Drum with simple cover

 غلطک با روکش مارپیچ

Drum with Spiral cover



اسکرو کانوایر رو باز با یاتاقان میانی

Open screw conveyor with middle bearing

اسکرو کانوایر رو باز سیار

Mobile open screw conveyor 

اسکرو کانوایر رو باز

Open screw conveyor

 اسکرو کانوایر لوله اي

Tubular screw conveyor



 کاسه هاي فلزي الواتور

Elevator metal bowls

 اتصال کاسه الواتور و زنجیر

Connec�ng the el vator bowl and chain

بخش انتهایی الواتور

The end sec�on of the el vator

Elevator for ver� al transfering of bulk materials Elevator metal bowls

 کاسه هاي فلزي الواتور الواتور جهت انتقال عمودي مواد فله



 سرند ویبره دو طبقه

Two-story vibra�ng sceen 

سرند ویبره سه طبقه با توري

Three-story vibra�ng sceen 
with lace

 سرند گریزلی

Grizzly screen 

  سرند گریزلی دو طبقه به همراه
شوت و پایه

Two-story grizzly screen with 
shoot and stand

 سرند
جهت دانه بندي و جداسازي مواد ورودي

Screen
For screening & separa�ng the input m terials



فیدر گریزلی دو محور

Two-axis grizzly feeder

 فیدر ویبره همراه با سیلو و شبکه
فوقانی

Vibra�ng eeder with silo and 
upper network

فیدر زنجیري

Chain feeder

فیدر شاتونی

Connec�ng od Feeder

 جهت بارگیري اولیه سنگ
با ظرفیت 10تا  150 تن در ساعت

For stone ini�al loading 
with the capacity of 10 to 150 ton per hour

For mountain rock ini�al loading 
with the capacity of 100 to 250 ton per hour

 جهت بارگیري اولیه سنگ کوهی
با ظرفیت 100تا  250 تن در ساعت

For mountain rock ini�al loading 
with the capacity of 100 to 250 ton per hour

 جهت بارگیري اولیه سنگ کوهی
با ظرفیت 100تا  250 تن در ساعت

 جهت بارگیري اولیه سنگ کوهی
با ظرفیت 100تا  250 تن در ساعت

For mountain rock ini�al loading 
with the capacity of 100 to 250 ton per hour



NS سنگ شکن کوبیت
براي خردایش و دانه بندي سنگ

ابعاد سنگ ورودي 10تا  20  سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودي  1به  10 

ظرفیت 30تا  180 تن در ساعت

Impact Crusher NS
For crushing and screening stone
Input stone dimension: 10 to 20 cm
Output-input ra�o of tone dimension: about 1 to 10
Capacity: 30 to 180 tons per hour

HS7/HS10/HS14سنگ شکن کوبیت 
HS7 سنگ شکن کوبیت

براي خردایش و دانه بندي سنگ
ابعاد سنگ ورودي 10  سانتیمتر

حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودي  1به  10 
ظرفیت 50 تن در ساعت

HS10سنگ شکن کوبیت 
براي خردایش و دانه بندي سنگ

ابعاد سنگ ورودي 20  سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودي  1به  10 

ظرفیت80 تن در ساعت
HS14سنگ شکن کوبیت 

براي خردایش و دانه بندي سنگ
ابعاد سنگ ورودي 25  سانتیمتر

حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودي  1به  10 
ظرفیت150 تن در ساعت

Impact Crusher HS7 / HS10 / HS14 
Impact Crusher HS7 
For crushing and screening stone
Input stone dimension: 10 cm
Output-input ra�o of tone dimension: about 1 to 10
Capacity: 50 tons per hour
Impact Crusher HS10 
For crushing and screening stone
Input stone dimension: 20 cm
Output-input ra�o of tone dimension: about 1 to 10
Capacity: 80 tons per hour
Impact Crusher HS14 
For crushing and screening stone
Input stone dimension: 25 cm
Output-input ra�o of tone dimension: about 1 to 10
Capacity: 150 tons per hour



سنگ شکن فک
 براي خردایش و دانه بندي سنگ

ابعاد سنگ ورودي 20تا  100  سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودي  1به  10 

ظرفیت 30تا  150 تن در ساعت

Jaw Crusher
For crushing and screening stone
Input stone dimension: 20 to 100 cm
Output-input ra�o of tone dimension: about 1 to 10
Capacity: 30 to 150 tons per hour

سنگ شکن هیدروکن
براي خردایش و دانه بندي سنگ

ابعاد سنگ ورودي 5تا  20  سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودي  1به  10 

ظرفیت 30تا  150 تن در ساعت
سنگ شکن هیدروکن قلوه شکن
براي خردایش و دانه بندي سنگ

ابعاد سنگ ورودي 8تا  20  سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودي  1به  10 

ظرفیت 30تا  150 تن در ساعت
(ماسه ساز) سنگ شکن هیدروکن ریزشکن

براي خردایش و دانه بندي سنگ
ابعاد سنگ ورودي 3تا  5  سانتیمتر

حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودي  1به  10 
ظرفیت 50تا  60 تن در ساعت

Cone Crusher
For crushing and screening stone
Input stone dimension: 5 to 20 cm
Output-input ra�o of tone dimension: about 1 to 10
Capacity: 30 to 150 tons per hour
Cobblestone Cone Crusher
For crushing and screening stone
Input stone dimension: 8 to 20 cm
Output-input ra�o of tone dimension: about 1 to 10
Capacity: 30 to 150 tons per hour
Gravel Cone Crusher (Sand Maker)
For crushing and screening stone
Input stone dimension: 3 to 5 cm
Output-input ra�o of tone dimension: about 1 to 10
Capacity: 50 to 60 tons per hour





ماسه شور
عرض حوضچه 0.5متر تا  1.5 متر

طول حوضچه 3متر تا  9 متر
ظرفیت ورودي 10تن تا  100 تن در ساعت

Sand washer
The width of the pond is 0.5 meters to 1.5 meters

The length of the pond is 3 meters to 9 meters

Input capacity is 10 tons to 100 tons per hour



بچینگ
ایستگاه  مرکزي بتن با ظرفیت 30مترمکعب تا  90.  متر مکعب در ساعت بتن تر و خشک

Batching
Central concrete sta�on with a apacity of 30 m  to 90 m  of wet and dry concrete per hour.3 3



خط کامل بازیافت و جداسازي زباله
Complete line of  recycling and waste separa�on



Mobile crusherسنگ شکن موبایل



Some Projectsبرخی از پروژه ها














