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شرکت تجهیز تونل در سال 1368 با هدف تولید در زمینه ساخت سیستم های نگهداری 
تونل پایه گذاری شد.

هدف گذاری مدیران مجموعه تجهیز تونل قطع وابستگی صنعت تونل سازی به برخی 
از مهمترین و تاثیر گذارترین ماشین آالت مورد استفاده در این پهنه ی عمرانی بود.

از جمله دغدغه های آن روز مهندسین به  نگهداری فضاهای حفاری شده زیر زمینی 
حساب می آمد.با درک صحیح این موضوع بخش R&D  شرکت تونل فعال شده و 
موفق به طراحی و ساخت دستگاه های شاتکریت و تزریق با باالترین کیفیت شد.در 
از بازخورد مصرف کننده و همچنین ایده های جدید  طول سالهای متمادی استفاده 
موجب اخذ استاندارد های بین المللی ISO 9001-2008  و گواهینامه CE  و تاییدیه 

IQNET  گردید.

توجه مهندسين تجهيز تونل به كيفيت در توليد و نوآورى درطراحى و ساخت دستگاه هاى 
مكانيزه نگرشى بوده، كه اكنون پس از دو دهه فعاليت مستمر، جايگاه تجهيز تونل را به 
عنوان نخستين و بزرگترين شركت توليد كننده دستگاه هاى شاتكريت و پمپ تزريق، و 

سيستم هاى تهويه در خاورميانه تثبيت كرده است.
صادارت دستگاه هاى شاتكريت، تزريق و تهويه به بازارهاى جهانى به عنوان نخستين 
صادر كننده سيستم هاى مكانيزه تونل در ايران از جمله مهمترين دستاوردهاى اين 

مجموعه است. 
در داخل كشور نيز، ايجاد شبكه گسترده خدمات پس از فروش و پوشش كليه پروژه هاى 

عمرانى از لحاظ ماشين آالت و خدمات اعم فعاليت هاى شركت را شامل می شود.
در  تونل  مكانيزه  نگهدارى  هاى  سيستم  توليدكننده  بزرگترين  عنوان  به  تونل  تجهيز 

خاورميانه اهداف زير را دنبال مى كند:

v قطع كامل وابستگى كشور در زمينه تامين ماشين آالت احداث تونل از   	
     كشورهاى خارجى

v توسعه منابع انسانى به وسيله آموزشهاى تخصصى مداوم 	
v افزايش سطح رضايتمندى مشتريان از طريق تعامل مستمر و شناخت و   	

     رفع نيازهاى به روز آنها
v توسعه شبكه صادرات دستگاه هاى شاتكريت، تهويه و تزريق 	
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واحد مديريت ادارى مالى
شركت تجهيز تونل جوان به منظور بهبود نظام ادارى مالى خود و همچنين برقرارى 
آوردن  در  استخدام  به  محترم ضمن  مشتريان  با  كارى  ارتباط  در  مطلوب  وضعيت 
نيروهاى متبحر، نسبت به ايجاد عوامل سخت افزارى و نرم افزارى پيشرفته اقدام 

نموده است.
تهيه و نصب باركد محصوالت جهت سرعت در ارائه كاال به مشترى و نظام انباردارى 
تهيه سريع  و  پيامك  اينترنت و حتى  تلفن،  كاال توسط  امكان سفارش  كه  پيشرفته 
آن توسط مشترى را فراهم مى كند، از جمله اقدامات قابل اهميت واحد ادارى مالى 

مى باشد. 
راه اندازى حسابدارى بهاى تمام شده )حساب دارى صنعتى( كه از نتايج آن ارتباط 
با مشتريان محترم عدم افزايش قيمت كاالهاى توليدى اين شركت می باشد نيز از 

جمله توفيقاتى است كه به آن دست يافته ايم.
راه اندارى سيستم رديابى كاال ویژگی مهمی است كه از جمله مزاياى آن شناسايى و 
رديابى قطعات استفاده شده در دستگاه هاى توليدى و همچنين شناسايى و رديابى 
دستگاه هاى تحويلى به مشتريان محترم مى باشد كه امكان پشتيبانى سريع تر و 

موثرتر به مشتريان محترم را فراهم مى سازد.
رساندن سريع و مطمئن كاال به مشتريان در كالن شهرها از جمله معضالتى است كه 

همواره بهره برداران از خدمات و ماشين آالت را آزار داده و نگران مى سازد. 
به  كاال  تحويل  گسترده  شبگه  معضل  اين  رفع  جهت  به  جوان  تونل  تجهيز  شركت 
مشتريان را فعال كرده كه به راحتى و بدون هزينه با بهترين امكانات، كاال و حتى 
ماشين االت را در محل مشتريان عزيز به ايشان تحويل داده در ضمِن ارائه رايگان 

اين خدمات، سرعت را سرلوحه كار خود قرار داده است.             
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شـاتکریت
Shotcretes Machine



T240
دستگاه  T240 کامال اتوماتیک بوده و رتبه اول را از لحاظ کمترین دبی خروجی، کمترین وزن و ساده ترین روش 

به کارگیری در میان تمامی محصوالت شرکت دارد. به طور کلی ، T240در اجرای شاتکریت در نقاط و پروژه هایی 

که در آن ظرافت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر پارامتر ها برخوردار است، پیشنهاد می شود:

n اجرای بتن پاشی روی دیوارهای پلی استایرن مسلح به شبکه های فوالدی و یا همان 3D پانل در  	

    ساختمان سازی های صنعتی و انبوه سازی.

n بتن پاشی در گالری های کوچک و تونل های فاضالب شهری. 	

n پاشیدن پودر نسوز به جداره داخلی کوره های فوالد. 	

n توانایی پاشیدن مصالح با دانه بندی 8-0 میلی متر  

با انتخاب دقیق کمپرسور مورد نیاز دستگاه می توان به راحتی به نرم بیش از 400 متر مربع بتن پاشی در یک 

شیفت 8 ساعتی با ضخامت متوسط 5 سانتیمتر رسید که مربوط به شرایط کاری سخت است. 

اتصال شیلنگ با طول متوسط 20 متر این توانایی را به بهره بردار خواهد داد که از تمامی طول شیلنگ استفاده کند.

شاتکریت

ویژگی های مهم دستگاه:

v استفاده از مصالح ساده بنایی،ماسه  0-6 و یا 0-8 بدون استفاده از سرند کردن.
v کوچکی و سبکی.

v ارزان بودن لوازم مصرفی.

دانه بندیقطر شیلنگ خروجیطول حمل مصالحدبی مصالحنیروی محرکهحجم موتورنوع مصالح

RR
1.2
3.2
5.6

الکتریکی
0.75

2
3.4

32
38

38 - 50

0 - 8 Max 10
0 - 10 Max 15
0 - 15 Max 20

>150

>30

>60

>30

میلیمترمیلیمترمتر مکعب بر ساعتلیترترخشک عمودیافقی
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T240
 The Lowest

Weight
and Outlet

Flow

دستگاه T240 کامال اتوماتیک بوده و رتبه اول 

را  از لحاظ کمترین دبی خروجی، کمترین وزن 

تمامی  میان  در  بکارگیری  روش  ساده ترین  و 

محصوالت شرکت دارد. به طور کلی، T240 در 

اجرای شاتکریت در  نقاط و پروژه هایی که در 

سایر  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  از  ظرافت  آن 

پارامتر ها برخوردار است، پیشنهاد می شود:

- اجرای بتن پاشی روی دیوارهای پلی استایرن 

در  پانل   3d همان  ویا  فوالدی  شبکه  به  مسلح 

ساختمان سازی های صنعتی و انبوه سازی.

- بتن پاشی در گالری های کوچک و تونل های 

فاضالب شهری.

- پاش���یدن پ���ودر نس��وز به ج��داره داخ��لی 

کوره های فوالد.

ویژگی های مهم دستگاه:

- استفاده از مصالح ساده بنایی، ماسه 0-6  و یا 

8-0 بدون استفاده از سرند کردن .

-  وزن کم  و ابعاد کوچک.

دستگاه  نیاز  مورد  کمپرسور  دقیق  انتخاب  با 

می توان به راحتی به نرم بیش از  400 متر مربع 

بتن پاشی در یک شیفت 8 ساعتی با ضخامت 

متوسط 5 سانتیمتر رسید که مربوط به شرایط 

پانل    3d دیوار های  و  داربست  روی  بر  کاری 

با طول متوسط 20 متر  اتصال شیلنگ  است. 

این توانایی را به بهره بردار خواهد داد که از تمامی 

طول شیلنگ استفاده کند.

126 cm76 cm

110 cm65 cm

دستگاه T240 کامال اتوماتیک بوده و رتبه اول 

را  از لحاظ کمترین دبی خروجی، کمترین وزن 

تمامی  میان  در  بکارگیری  روش  ساده ترین  و 

محصوالت شرکت دارد. به طور کلی، T240 در 

اجرای شاتکریت در  نقاط و پروژه هایی که در 

سایر  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  از  ظرافت  آن 

پارامتر ها برخوردار است، پیشنهاد می شود:

- اجرای بتن پاشی روی دیوارهای پلی استایرن 

در  پانل   3d همان  ویا  فوالدی  شبکه  به  مسلح 

ساختمان سازی های صنعتی و انبوه سازی.

- بتن پاشی در گالری های کوچک و تونل های 

فاضالب شهری.

- پاش���یدن پ���ودر نس��وز به ج��داره داخ��لی 

کوره های فوالد.

ویژگی های مهم دستگاه:

- استفاده از مصالح ساده بنایی، ماسه 0-6  و یا 

8-0 بدون استفاده از سرند کردن .

-  وزن کم  و ابعاد کوچک.

دستگاه  نیاز  مورد  کمپرسور  دقیق  انتخاب  با 

می توان به راحتی به نرم بیش از  400 متر مربع 

بتن پاشی در یک شیفت 8 ساعتی با ضخامت 

متوسط 5 سانتیمتر رسید که مربوط به شرایط 

پانل    3d دیوار های  و  داربست  روی  بر  کاری 

با طول متوسط 20 متر  اتصال شیلنگ  است. 

این توانایی را به بهره بردار خواهد داد که از تمامی 

طول شیلنگ استفاده کند.

126 cm76 cm

110 cm65 cm

Shotcrete Machine
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T250
از سری دستگاه های بتن پاش خشک محسوب می شود که به واسطه  دستگاه T250 کامال اتوماتیک بوده و 

سادگی در سیستم برق و مکانیک کارایی زیادی در پروژه های زیرزمینی و همچنین تونل های آبرسانی دارد. این 

سادگی را می توان در تابلو برق دستگاه مشاهده کرد.

روتور این دستگاه دارای 10 سوراخ بوده و ظرفیت آن 10 لیتر ، قطر خروجی این دستگاه 2 اینچ و با شیلنگ 2 یا 

5/ 2 اینچ قابل استفاده است. با توجه به ارتباط مستقیم جریان هوا با مصالح در قیف خروجی که از طریق چند 

سوراخ کوچک انجام می شود، استفاده از این دستگاه در مواردی که مصالح کامال خشک است توصیه می شود.

دانه بندیقطر شیلنگ خروجیطول حمل مصالحدبی مصالحنیروی محرکهحجم موتورنوع مصالح

R108-5500 - 2الکتریکی Max 15 >300>100

میلیمترمیلیمترمتر مکعب بر ساعتلیترترخشک عمودیافقی

ویژگی مهم دستگاه:

v ارتفاع کم روتور، راندمان دستگاه را بسیار باال برده و آن را به یکی از پرفروش ترین 
دستگاه های شاتکریت بدل کرده است.

شاتکریت
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T250
 The Dry

Spraying
Plant
Series

دستگاه T250 کامال اتوماتیک بوده و از سری 

دس��تگاه های بت���ن پاش خش���ک مح�سوب 

می شود که به واسطه سادگی در سیستم برق و  

مکانیک کارایی زیادی در پروژه های زیرزمینی و 

همچنین تونل های آبرسانی دارد. این سادگی 

را می توان در تابلو برق دستگاه مشاهده کرد. 

و  بوده  سوراخ   10 دارای  دستگاه  این  روتور 

ظرفیت آن  10 لیتر ، قطر خروجی این دستگاه 

2 اینچ و  با شیلنگ 2 یا 2/5 اینچ قابل استفاده 

است. با توجه به ارتباط مستقیم جریان هوا با 

مصالح در قیف خروجی که از طریق چند سوراخ 

کوچک انجام می شود، استفاده از این دستگاه 

در مواردی که مصالح کامال خشک است توصیه 

می شود.

ارتفاع کم روتور، راندمان دستگاه را بسیار باال 

برده و آن را به یکی از پرفروش ترین دستگاه های 

شاتکریت بدل کرده است.

170 cm75 cm

145 cm90 cm

دستگاه T250 کامال اتوماتیک بوده و از سری 

دس��تگاه های بت���ن پاش خش���ک مح�سوب 

می شود که به واسطه سادگی در سیستم برق و  

مکانیک کارایی زیادی در پروژه های زیرزمینی و 

همچنین تونل های آبرسانی دارد. این سادگی 

را می توان در تابلو برق دستگاه مشاهده کرد. 

و  بوده  سوراخ   10 دارای  دستگاه  این  روتور 

ظرفیت آن  10 لیتر ، قطر خروجی این دستگاه 

2 اینچ و  با شیلنگ 2 یا 2/5 اینچ قابل استفاده 

است. با توجه به ارتباط مستقیم جریان هوا با 

مصالح در قیف خروجی که از طریق چند سوراخ 

کوچک انجام می شود، استفاده از این دستگاه 

در مواردی که مصالح کامال خشک است توصیه 

می شود.

ارتفاع کم روتور، راندمان دستگاه را بسیار باال 

برده و آن را به یکی از پرفروش ترین دستگاه های 

شاتکریت بدل کرده است.

170 cm75 cm

145 cm90 cm

Shotcrete Machine
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T252
دستگاه T252 دستگاهی کامال اتوماتیک، از سری دستگاه های شاتکریت خشک است.

طراحی این دستگاه بر اساس T250 بوده، با این تفاوت که میزان دبی خروجی آن افزایش یافته است. بدین معنی 

که گیربکس و الکتروموتور و تابلو برق آن از مدل T250 به کار گرفته شده و با اضافه کردن روتور 16 لیتری و بلند کردن 

پایه های اصلی و جک بولت ها، باعث باال رفتن حمل مصالح می شود. در محل هایی که ماسه خشک در دسترس 

پیمانکار قرار دارد استفاده از T252 توصیه می شود. 

نکته قابل توجه این است که این دستگاه نسبت به T260 وزن کمتر و نسبت به T250 روتور و دبی خروجی 

قوی تری دارد.

دانه بندیقطر شیلنگ خروجیطول حمل مصالحدبی مصالحنیروی محرکهحجم موتورنوع مصالح

R168-8500 - 4الکتریکی Max 15 >300>100

میلیمترمیلیمترمتر مکعب بر ساعتلیترترخشک عمودیافقی

ویژگی مهم دستگاه:

v	یکسان بودن لوازم مصرفی آن با  T260 - T250 است که موجب یکسان ساز 
سفارشات خرید و تهیه ملزومات می گردد.

شاتکریت
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T252
 The Dry

Spraying
Plant
Series

170 cm

دستگاه T252 دستگاهی کامال اتوماتیک، از 

است.  خشک  شاتکریت  دستگاه های  سری 

طراحی این دستگاه بر اساس T250  بوده، با این 

تفاوت  که میزان دبی خروجی آن افزایش یافته 

است.بدین معنی که گیربکس و الکتروموتور و 

تابلو برق آن از مدل T250  به کار گرفته شده 

و با اضافه کردن روتور 16 لیتری و بلند کردن 

باال  باعث  ها،  بولت  جک  و  اصلی  پایه های 

محل هایی  در  می شود.  مصالح  حمل  رفتن 

که ماسه خشک در دسترس پیمانکار قرار دارد 

قابل  نکته  T252 توصیه می شود.  از  استفاده 

 T260 توجه این است که این دس�تگاه نسب�ت به

T250 روت���ور و دبی  به  وزن کمتر و نس���بت 

خ��روجی قوی تری دارد.

در این دستگاه از  الکتروموتور خاصی استفاده 

شده که ویژگی آن باال بودن سرعت زاویه ای آن 

از 700 دور بر دقیقه به 900 دور بر دقیقه است. 

پیچ  سیم  دو   T260 الکتروموتور  دیگر  ویژگی 

مجزای آن است. در سایر الکتروموتورها سرعت 

دوم، بدون وجود سیم پیچ مجزا تامین می شود 

در  مربوطه،  برق  تابلو  پیچیدگی  بر  عالوه  که 

صورت معیوب شدن هر یک از دورهای آن، دور  

دیگر نیز از کار افتاده و به طور کل الکتروموتور از 

کار خارج می شود.

75 cm

145 cm90 cm

170 cm

دستگاه T252 دستگاهی کامال اتوماتیک، از 

است.  خشک  شاتکریت  دستگاه های  سری 

طراحی این دستگاه بر اساس T250  بوده، با این 

تفاوت  که میزان دبی خروجی آن افزایش یافته 

است.بدین معنی که گیربکس و الکتروموتور و 

تابلو برق آن از مدل T250  به کار گرفته شده 

و با اضافه کردن روتور 16 لیتری و بلند کردن 

باال  باعث  ها،  بولت  جک  و  اصلی  پایه های 

محل هایی  در  می شود.  مصالح  حمل  رفتن 

که ماسه خشک در دسترس پیمانکار قرار دارد 

قابل  نکته  T252 توصیه می شود.  از  استفاده 

 T260 توجه این است که این دس�تگاه نسب�ت به

T250 روت���ور و دبی  به  وزن کمتر و نس���بت 

خ��روجی قوی تری دارد.

در این دستگاه از  الکتروموتور خاصی استفاده 

شده که ویژگی آن باال بودن سرعت زاویه ای آن 

از 700 دور بر دقیقه به 900 دور بر دقیقه است. 

پیچ  سیم  دو   T260 الکتروموتور  دیگر  ویژگی 

مجزای آن است. در سایر الکتروموتورها سرعت 

دوم، بدون وجود سیم پیچ مجزا تامین می شود 

در  مربوطه،  برق  تابلو  پیچیدگی  بر  عالوه  که 

صورت معیوب شدن هر یک از دورهای آن، دور  

دیگر نیز از کار افتاده و به طور کل الکتروموتور از 

کار خارج می شود.

75 cm

145 cm90 cm

Shotcrete Machine
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T260
دستگاه T260 کاملترین دستگاه شاتکریت خشک بوده که استفاده آن، بنا به امکاناتی که در اختیار مصرف کننده 

قرار می دهد با استقبال وسیعی مواجه شده است. 

دانه بندیقطر شیلنگ خروجیطول حمل مصالحدبی مصالحنیروی محرکهحجم موتورنوع مصالح

R168-700 - 1050 - 7الکتریکی Max 15 >300>100

میلیمترمیلیمترمتر مکعب بر ساعتلیترترخشک عمودیافقی

ویژگی های مهم دستگاه:
v امکان استفاده از 2 دور کند و تند برای الکتروموتور این ویژگی به بهره بردار اجازه 
می دهد که نسبت به وزن مخصوص مصالح ورودی و یا انتظار آن از دبی خروجی 

یکی از دو سرعت کم و زیاد را انتخاب نماید.
v طراحی متفاوت سیستم خروج مصالح در T260 در این دستگاه جریان هوا با 
جریان مصالح به طور مستقیم تماس نداشته و خروج مصالح از محفظه ای جدا 

و هوا از محفظه ای دیگر منتقل می شود. 
از مزایای این سیستم خروجی عدم نیاز به بازدید روزانه و اطمینان از مسدود نشدن 

مجرای هوای دستگاه است.
v سهولت در جابجایی قطعات سنگین این دستگاه، تعویض صفحات الستیکی و 

سرویس آن را برای اپراتور تسهیل نموده است.
v ویژگی دیگر الکتروموتور T260 دو سیم پیچ مجزای آن است. در سایر الکترو موتور 
ها سرعت دوم بدون وجود سیم پیچ مجزا تامین می شود که عالوه بر پیچیدگی 
تابلو برق مربوطه، در صورت معیوب شدن هر یک از دورهای آن، دور دیگر نیز از کار 

افتاده و به طور کل الکتروموتور از رده خارج می شود.

شاتکریت
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T260
 The Most

Complete
Dry

Shotcretes

158 cm120 cm

175 cm83 cm

شاتکریت  دستگاه  کاملترین   T260 دستگاه 

خشک بوده که استفاده آن، بنا به امکاناتی که 

در اختیار مصرف کننده قرار می دهد  با استقبال 

این  ویژگی های  از  است.  شده  مواجه  وسیعی 

دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- امک��ان اس��تفاده از 2 دور کن�د و تن�د ب�رای 

الکتروموتور

 این ویژگی به بهره بردار اجازه می دهد که نسبت 

انتظار آن   به وزن مخصوص مصالح ورودی ویا 

از دبی خروجی یکی از دو سرعت کم  و  زیاد را 

انتخاب نماید.

T260 طراحی متفاوت سیستم خروج مصالح در -

در این دستگاه جریان هوا با جریان مصالح به 

طور مستقیم تماس نداشته و خروج مصالح از 

محفظه ای جدا و هوا از محفظه ای دیگر منتقل 

می شود . از مزایای این سیستم خروجی عدم 

نیاز به بازدید روزانه  و اطمینان از  مسدود نشدن 

مجرای هوای دستگاه است.

این  سنگین  قطعات  جابجایی  در  سهولت   -

دستگاه،  تعویض صفحات الستیکی  و  سرویس 

آن را برای اپراتور تسهیل نموده است.

158 cm120 cm

175 cm83 cm

شاتکریت  دستگاه  کاملترین   T260 دستگاه 

خشک بوده که استفاده آن، بنا به امکاناتی که 

در اختیار مصرف کننده قرار می دهد  با استقبال 

این  ویژگی های  از  است.  شده  مواجه  وسیعی 

دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- امک��ان اس��تفاده از 2 دور کن�د و تن�د ب�رای 

الکتروموتور

 این ویژگی به بهره بردار اجازه می دهد که نسبت 

انتظار آن   به وزن مخصوص مصالح ورودی ویا 

از دبی خروجی یکی از دو سرعت کم  و  زیاد را 

انتخاب نماید.

T260 طراحی متفاوت سیستم خروج مصالح در -

در این دستگاه جریان هوا با جریان مصالح به 

طور مستقیم تماس نداشته و خروج مصالح از 

محفظه ای جدا و هوا از محفظه ای دیگر منتقل 

می شود . از مزایای این سیستم خروجی عدم 

نیاز به بازدید روزانه  و اطمینان از  مسدود نشدن 

مجرای هوای دستگاه است.

این  سنگین  قطعات  جابجایی  در  سهولت   -

دستگاه،  تعویض صفحات الستیکی  و  سرویس 

آن را برای اپراتور تسهیل نموده است.

Shotcrete Machine

17



T262
دستگاه T262 دستگاهی اتوماتیک بوده و از دسته دستگاه های بتن پاش تر محسوب می شود.

T262 قابلیت اجرای شاتکریت تر و خشک را دارد. مکانیزم پیشرفته این دستگاه امکان پاشیدن بتن آماده و نیز 

بتن با فایبر فلزی و پلیمری را فراهم می کند. 

برای شاتکریت کردن با T262 نیازی به کمپرسورهای فشار قوی نبوده و تجهیز این دستگاه به سیستم روغن کاری 

اتوماتیک باعث افزایش راندمان و باال رفتن عمر لوازم مصرفی آن شده است.

دانه بندیقطر شیلنگ خروجیطول حمل مصالحدبی مصالحنیروی محرکهحجم موتورنوع مصالح

RR1612-8.5700 - 3.5الکتریکی Max 15
>300

>50

>100

>30

میلیمترمیلیمترمتر مکعب بر ساعتلیترترخشک عمودیافقی

ویژگی های مهم دستگاه:

v عدم نیاز روتور به الستیک های استوانه ای
 T260 نزدیک بودن صفحه الستیکی پایین آن با v

شاتکریت
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T262
  The Dry
and Wet
Spraying

Plant
Series

140 cm120 cm

190 cm
81 cm

و   بوده  اتوماتیک  دستگاهی   T262 دستگاه 

از دسته دستگاه های بتن پاش تر محسوب 

می شود. T262 قابلیت اجرای شاتکریت تر و 

خشک را دارد.  مکانیزم پیشرفته این دستگاه 

امکان پاشیدن بتن آماده و نیز بتن با فایبر فلزی 

شاتکریت  برای  می کند.  فراهم  را  پلیمری  و 

به کمپرسورهای فشار  نیازی   T262 با  کردن 

سیستم  به  دستگاه  این  تجهیز  و  نبوده  قوی 

روغن کاری اتوماتیک  باعث افزایش راندمان 

و باال رفتن عمر لوازم مصرفی آن شده است.

140 cm120 cm

190 cm
81 cm

و   بوده  اتوماتیک  دستگاهی   T262 دستگاه 

از دسته دستگاه های بتن پاش تر محسوب 

می شود. T262 قابلیت اجرای شاتکریت تر و 

خشک را دارد.  مکانیزم پیشرفته این دستگاه 

امکان پاشیدن بتن آماده و نیز بتن با فایبر فلزی 

شاتکریت  برای  می کند.  فراهم  را  پلیمری  و 

به کمپرسورهای فشار  نیازی   T262 با  کردن 

سیستم  به  دستگاه  این  تجهیز  و  نبوده  قوی 

روغن کاری اتوماتیک  باعث افزایش راندمان 

و باال رفتن عمر لوازم مصرفی آن شده است.

Shotcrete Machine
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T263
دستگاه T263 تحقق اجرای شاتکریت تر با الیاف فلزی است. تکنولوژی باالی بکار رفته در طراحی و ساخت این 

دستگاه آن را به سرعت جایگزین مدل های پیشین ساخت و در پروژه های عمرانی متعددی در کشور

مورد استفاده قرار گرفت.

الزم به ذکر است T263 جهت استفاده در دستگاه های بزرگ حفاری تمام مقطع اتوماتیک TBM و نیز برای تزریق 

یا پاشیدن پی گراول کاربرد مناسبی دارد.

دانه بندیقطر شیلنگ خروجیطول حمل مصالحدبی مصالحنیروی محرکهحجم موتورنوع مصالح

RR
10
16
25

الکتریکی
4 - 6
6 - 12
10 - 18

700-12 Max 20
>300

>30

>100

>30

میلیمترمیلیمترمتر مکعب بر ساعتلیترترخشک عمودیافقی

ویژگی های مهم دستگاه:

v اجرای شاتکریت تر و خشک و تغییر حالت آن بدون نیاز به ادوات اضافی.
v تغییر سرعت گردش روتور در جهت تنظیم دبی.

v	مجهز به قیف مصالح ویژه به همراه دو مجرای اگزوز که باعث باال رفتن راندمان 
     تخلیه و بارگیری مصالح می شود.

v	سهولت در ایجاد فشردگی بین صفحات با طراحی سه بازوی پیچی.
v	سیستم روغن کاری اتوماتیک برای کاهش خوردگی صفحات الستیکی.

v	توانایی حمل مصالح به میزان 4 الی 15 متر مکعب در ساعت.
v	دارای دو سیم پیچ مجزا که باعث می شود سرعت گردش روتور در حالت کند 
     900 دور بر دقیقه با توان 11 کیلو وات باشد که ویژگی منحصر به فرد تولیدات این 

     شرکت محسوب می گردد.  

شاتکریت
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T263
  The Dry
and Wet
Spraying

Plant
Series

ش��اتکریت  اج���رای  تحق���ق   T263 دست��گاه 

بکار  باالی  تکنولوژی  است.  فلزی  الیاف  با  تر 

رفته در طراحی و ساخت  این دستگاه آن را به 

س��رعت ج��ایگزین م��دل های پیشین ساخت 

کشور  در  متعددی  عمرانی  پروژه های  در  و 

 T263 مورد استفاده قرار گرفت. از ویژگی های

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اجرای شاتکریت تر و خشک و تغییر حالت آن 

بدون نیاز به ادوات اضافی.

- تغییر سرعت گردش روتور در جهت تنظیم دبی.

- مجهز به قیف مصالح ویژه به همراه دو مجرای 

اگ��زوز که باع��ث باال رف�تن ران�دمان تخل�یه و 

بارگیری مصالح می شود.

با  صفحات  بین  فشردگی   ایجاد  در  سهولت   -

طراحی سه بازوی پیچی.

کاهش  برای  اتوماتیک  روغ�ن کاری  سیستم   -

خوردگی صفحات الستیکی.

- توانایی حمل مصالح به میزان 4 الی 15 متر 

مکعب در ساعت.

الزم به  ذک��ر اس��ت T263 جه�ت اس��تفاده در 

مق�طع  تم��ام  حف���اری  ب��زرگ  دس��تگاه های 

اتوماتیک TBM و نیز برای تزریق یا پاشیدن پی 

گراول کاربرد مناسبی دارد. 

130 cm

200 cm85 cm

120 cm

ش��اتکریت  اج���رای  تحق���ق   T263 دست��گاه 

بکار  باالی  تکنولوژی  است.  فلزی  الیاف  با  تر 

رفته در طراحی و ساخت  این دستگاه آن را به 

س��رعت ج��ایگزین م��دل های پیشین ساخت 

کشور  در  متعددی  عمرانی  پروژه های  در  و 

 T263 مورد استفاده قرار گرفت. از ویژگی های

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اجرای شاتکریت تر و خشک و تغییر حالت آن 

بدون نیاز به ادوات اضافی.

- تغییر سرعت گردش روتور در جهت تنظیم دبی.

- مجهز به قیف مصالح ویژه به همراه دو مجرای 

اگ��زوز که باع��ث باال رف�تن ران�دمان تخل�یه و 

بارگیری مصالح می شود.

با  صفحات  بین  فشردگی   ایجاد  در  سهولت   -

طراحی سه بازوی پیچی.

کاهش  برای  اتوماتیک  روغ�ن کاری  سیستم   -

خوردگی صفحات الستیکی.

- توانایی حمل مصالح به میزان 4 الی 15 متر 

مکعب در ساعت.

الزم به  ذک��ر اس��ت T263 جه�ت اس��تفاده در 

مق�طع  تم��ام  حف���اری  ب��زرگ  دس��تگاه های 

اتوماتیک TBM و نیز برای تزریق یا پاشیدن پی 

گراول کاربرد مناسبی دارد. 

130 cm

200 cm85 cm

120 cm

Shotcrete Machine
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T285b
دستگاه T285b دستگاهی اتوماتیک و ابتکاری نو در ساخت دستگاه های شاتکریت محسوب می شود. امکان 

اجرای شاتکریت به دو روش تر و خشک با الیاف فلزی را دارد.

مکانیزم پیشرفته این دستگاه امکان وارد کردن بتن با اسلمپ های متفاوت و تنظیم دبی خروجی را فراهم می کند. 

همچنین می توان با قرار دادن یک دستگاه پمپ افزودنی، دورریز مصالح را در این سیستم به حداقل رساند.

دانه بندیقطر شیلنگ خروجیطول حمل مصالحدبی مصالحنیروی محرکهحجم موتورنوع مصالح

RR2512-18700 - 5الکتریکی Max 20
>300

>40

>100

>30

میلیمترمیلیمترمتر مکعب بر ساعتلیترترخشک عمودیافقی

ویژگی مهم دستگاه:

v ویژگی منحصر به فرد این دستگاه داشتن روتور 25 لیتری است که توانایی اجرای 
شاتکریت خشک را تا میزان 18 متر مکعب در ساعت باال برده و در اجرای شاتکریت 

تر این عدد به 10 متر مکعب در ساعت خواهد رسید، وجود اینورتور به عنوان کنترلر 

دقیق الکتروموتور عالوه بر ایجاد امنیت کامل سیستم برقی توانایی تنظیم سرعت 

زاویه الکتروموتور و گیربکس را به هر اندازه به اپراتور می دهد که باعث باال رفتن 

توانایی این دستگاه در اجرای ماموریت های سخت شده است.

شاتکریت
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T285b
  The Dry
and Wet
Spraying

Plant
Series

140 cm130 cm

200 cm90 cm

و  اتوم���اتیک  دس��تگاهی   T285b دس�تگاه 

ابتکاری نو در ساخت دستگاه های شاتکریت 

شاتکریت  اجرای  امکان  شود.  می  محسوب 

به دو روش تر و خشک با الیاف فلزی را دارد. 

مکانیزم پیشرفته این دستگاه امکان  وارد کردن 

دبی  تنظیم  و  متفاوت  اسلمپ های  با  بتن 

خروجی را فراهم می کند. همچنین می توان 

با قرار دادن یک دستگاه پمپ افزودنی، دورریز 

مصالح را در این سیستم به حداقل رساند.

140 cm130 cm

200 cm90 cm

و  اتوم���اتیک  دس��تگاهی   T285b دس�تگاه 

ابتکاری نو در ساخت دستگاه های شاتکریت 

شاتکریت  اجرای  امکان  شود.  می  محسوب 

به دو روش تر و خشک با الیاف فلزی را دارد. 

مکانیزم پیشرفته این دستگاه امکان  وارد کردن 

دبی  تنظیم  و  متفاوت  اسلمپ های  با  بتن 

خروجی را فراهم می کند. همچنین می توان 

با قرار دادن یک دستگاه پمپ افزودنی، دورریز 

مصالح را در این سیستم به حداقل رساند.

Shotcrete Machine
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T302
این بازو با ویژگی های خاص خود جهت استفاده در تونل های کوچک و متوسط و گالری کاربرد وسیعی داشته تا 

جایی که به راحتی بر روی هر وسیله نقلیه نصب شده و با دامنه کاری باال این توانایی را به بهره بردار داده که با 

کمترین نیروی انسانی، عملیات پاشش )شاتکریت( را به بهترین نحو ممکن و با کمترین دورریز مصالح انجام دهد. 

حرکت دورانی نازل و رعایت زاویه ۹۰ درجه در پاشش، از جمله اهدافی است که با استفاده از این بازو به راحتی 

قابل دسترس می باشد.   

طول 
دستگاه

2.25

متـر

ارتفاع 
دستگاه

1.95

متـر

حداکثر 
ارتفاع پاشش

8

متـر

حداکثر 
طول پاشش

8

متـر

طول بازوی 
جمع شده

3

متـر

عرض
 دستگاه

0.95

متـر

وزن

580

کیلوگرم

حداقل ارتفاع

2

متـر

زاویه پاشش

240

درجه

زاویه نازل

360

درجه

بازوی پاشـش

ویژگی مهم دستگاه:

v امکان نصب دستگاه T302 بروی انواع خودرو های بکار گرفته شده در کارگاه های 
عمرانی نظیر وانت، تراکتور، کامیونت و چهار چرخ های ریلی و همچنین اتصال ساده 

آن به برق و تابلوی دستگاه های شاتکریت می تواند مجموعه ای پرکار و پر توان برای 

شاتکریت را فراهم آورد.
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T302
Robatic

Spraying
Arm

محور کار

ایـن بازو بـا ویژگی های خـاص خود جهت 
اسـتفاده در تونل های کوچک و متوسط و 
گالری کاربرد وسیعی داشته تا جایی که به 
راحتی بر روی هر وسـیله نقلیه نصب شده 
و بـا دامنه کاری باال این توانایی را به بهره 
بـردار داده کـه با کمترین نیروی انسـانی، 
عملیات پاشـش (شـاتکریت) را به بهترین 
نحـو ممکـن و بـا کمترین دورریـز مصالح 
انجـام دهد. حرکـت دورانی نازل و رعایت 
زاویه ۹۰ درجه در پاشش، از جمله اهدافی 
اسـت که با اسـتفاده از این بازو به راحتی 

قابل دسترس می باشد.

محور کار

ایـن بازو بـا ویژگی های خـاص خود جهت 
اسـتفاده در تونل های کوچک و متوسط و 
گالری کاربرد وسیعی داشته تا جایی که به 
راحتی بر روی هر وسـیله نقلیه نصب شده 
و بـا دامنه کاری باال این توانایی را به بهره 
بـردار داده کـه با کمترین نیروی انسـانی، 
عملیات پاشـش (شـاتکریت) را به بهترین 
نحـو ممکـن و بـا کمترین دورریـز مصالح 
انجـام دهد. حرکـت دورانی نازل و رعایت 
زاویه ۹۰ درجه در پاشش، از جمله اهدافی 
اسـت که با اسـتفاده از این بازو به راحتی 

قابل دسترس می باشد.

محور کار

ایـن بازو بـا ویژگی های خـاص خود جهت 
اسـتفاده در تونل های کوچک و متوسط و 
گالری کاربرد وسیعی داشته تا جایی که به 
راحتی بر روی هر وسـیله نقلیه نصب شده 
و بـا دامنه کاری باال این توانایی را به بهره 
بـردار داده کـه با کمترین نیروی انسـانی، 
عملیات پاشـش (شـاتکریت) را به بهترین 
نحـو ممکـن و بـا کمترین دورریـز مصالح 
انجـام دهد. حرکـت دورانی نازل و رعایت 
زاویه ۹۰ درجه در پاشش، از جمله اهدافی 
اسـت که با اسـتفاده از این بازو به راحتی 

قابل دسترس می باشد.

Spraying Arm
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بازوی پاشش T307 که قوای محرکه هیدرولیک داشته درواقع شکل توسعه یافته بازوهای دیگر می باشد. یعنی 

اینکه کلیه توانمندی های بازوهای قبلی در این دستگاه خالصه شده. 

محدوده عمل بی نظیر این دستگاه که در مشخصات فنی دیده می شود این امکان را به بهره بردار می دهدکه در 

فضاهای بزرگ مانند مغار نیروگاه یا ترانسفورماتورها به راحتی عملیات شاتکریت با کمترین ابزار و ماشین آالت و 

پرسنل با بهترین راندمان انجام شود.

در طراحی این بازو به این نکته اهمیت داده شده که بوسیله آن بتوان دیواره های جانبی و پایین تر از تراز نصب 

دستگاه را هم شاتکریت کرد.

حداقل طول بازو

4.8

متـر

زاویه گردش

410

درجه

قدرت موتور

15

کیلو وات

حداکثر طول پاشش

16

متـر

حداکثر طول بازو

14

متـر

وزن

1600

کیلوگرم

زاویه نازل

360

درجه

بازوی پاشـش

T307

ویژگی مهم دستگاه:

که  نکته بسیار مهمی است  16 متری  از  ارتفاع بیش  در  امکان پاشش مصالح   v
در صورت نصب این بازو بروی کامیون می توان این ارتفاع را  به بیش از 20 متر 

و  زوایای مختلف  در  اجرای شاتکریت  در  باال  کارایی بسیار  داد. در ضمن  افزایش 

جمع شدن در محیط کوچک می تواند از جمله ویژگی های این بازو به حساب آید.
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بـازوی پاشـش T307 کـه قوای محرکـه هیدرولیک 
داشـته درواقع شکل توسعه یافته بازوهای دیگر می 
باشد. یعنی اینکه کلیه توانمندی های بازوهای قبلی 
در این دستگاه خالصه شده. محدوده عمل بی نظیر 
این دستگاه که در مشخصات فنی دیده می شود این 
امـکان را به بهره بردار می دهدکـه در فضاهای بزرگ 
مانندمغـار نیـروگاه یـا ترانسـفورماتورها بـه راحتـی 
عملیات شـاتکریت با کمترین ابزار و ماشـین آالت و 
پرسنل با بهترین راندمان انجام شود.در طراحی این 
بـازو بـه این نکته اهمیت داده شـده که بوسـیله آن 
بتـوان دیواره هـای جانبـی و پایین تـر از تـراز نصـب 

دستگاه را هم شاتکریت کرد.

بـازوی پاشـش T307 کـه قوای محرکـه هیدرولیک 
داشـته درواقع شکل توسعه یافته بازوهای دیگر می 
باشد. یعنی اینکه کلیه توانمندی های بازوهای قبلی 
در این دستگاه خالصه شده. محدوده عمل بی نظیر 
این دستگاه که در مشخصات فنی دیده می شود این 
امـکان را به بهره بردار می دهدکـه در فضاهای بزرگ 
مانندمغـار نیـروگاه یـا ترانسـفورماتورها بـه راحتـی 
عملیات شـاتکریت با کمترین ابزار و ماشـین آالت و 
پرسنل با بهترین راندمان انجام شود.در طراحی این 
بـازو بـه این نکته اهمیت داده شـده که بوسـیله آن 
بتـوان دیواره هـای جانبـی و پایین تـر از تـراز نصـب 

دستگاه را هم شاتکریت کرد.

T307
Robatic

Spraying
Arm

Spraying Arm
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تجهیـزات تزریق
Injection Pumps



T800
از آب و سیمان یا مواد  دستگاه T800 دستگاهی کامال اتوماتیک بوده که توانایی مخلوط کردن با هر غلظتی 

مشابه را دارد. توان مورد نیاز برای به حرکت درآوردن روتور را تنها یک الکتروموتور که با یک گیربکس کوپل 

شده تامین می نماید. 

مواد خشک بوسیله یک مارپیچ الستیکی به داخل محفظه میکسررانده می شود و آب الزم برای این عمل توسط 

یک سیستم خارجی از نازل های تعبیه شده در محفظه میکسر به مخلوط پاشیده می شود. سپس مخلوط حاصل 

وارد قسمت اصلی ماردونی )حلزونی( شده و به خارج پمپ می شود. 

با این ماشین می توان در تمام شرایط اقدام به عمل تزریق کرد. از جمله کاربرد های دستگاه تزریق راک بولت به 

روش خمیری یا سیمان یا گروت، تزریق راک بولت به روش

دوغابی، پاشش مالت سیمان و یا انواع مصالح مشابه مانند گچ می باشد.

وزن بدون قطعات

134

کیلوگرم

وزن

234

کیلوگرم

برق ورودی

380

ولت

فشـار

Max. 60

بار

طول قابل انتقال

Max. 60

متر

دبی مصالح

400 - 2400

لیتر بر ساعت

پمپ تـزریق

ویژگی های مهم دستگاه:

v استفاده از این دستگاه در پروژه های تزریق گروت در قالب های کوچک و زیر 
بزرگترین  گشای  راه  فرسوده  های  ستون  ترمیم  در  همچنین  و  ها  ستون  صفحه 

مشکالت حمل مواد خمیری بوده که با توجه به یکپارچگی و یکنواختی تولید مصالح 

در این دستگاه کاربرد آن را وسیع و راحت کرده است.
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T800
 Injection

of Rock
Bolt

108 cm

170 cm80 cm

دس��تگاه T800 دس��تگاهی کام��ال ات��و ماتیک 

بوده که توانایی مخل��وط کردن با هر غلظتی از 

آب و س��یمان یا م��واد مش��ابه را دارد. توان مورد 

نی��از برای به حرک��ت درآوردن روت��ور را تنها یک 

الکتروموت��ور ک��ه با ی��ک گیربکس کوپل ش��ده 

تامی��ن می نمای��د. م��واد خش��ک بوس��یله یک 

مارپی��چ الس��تیکی به داخ��ل محفظه میکس��ر 

رانده می ش��ود و آب الزم برای این عمل توس��ط 

یک سیس��تم خارجی از نازل های تعبیه ش��ده 

در محفظه میکسر به مخلوط پاشیده می شود. 

س��پس مخل��وط  حاص��ل وارد قس��مت اصل��ی 

ماردون��ی )حلزونی( ش��ده و به خ��ارج پمپ می 

ش��ود. با این ماش��ین می توان در تمام ش��رایط 

اقدام به عمل تزری��ق کرد. از جمله کاربرد های 

دس��تگاه تزری��ق راک بولت ب��ه روش خمیری یا 

س��یمان یا گ��روت، تزری��ق راک بول��ت به روش 

دوغابی، پاشش مالت سیمان و یا انواع مصالح 

مشابه مانند گچ می باشد.

108 cm

170 cm80 cm

دس��تگاه T800 دس��تگاهی کام��ال ات��و ماتیک 

بوده که توانایی مخل��وط کردن با هر غلظتی از 

آب و س��یمان یا م��واد مش��ابه را دارد. توان مورد 

نی��از برای به حرک��ت درآوردن روت��ور را تنها یک 

الکتروموت��ور ک��ه با ی��ک گیربکس کوپل ش��ده 

تامی��ن می نمای��د. م��واد خش��ک بوس��یله یک 

مارپی��چ الس��تیکی به داخ��ل محفظه میکس��ر 

رانده می ش��ود و آب الزم برای این عمل توس��ط 

یک سیس��تم خارجی از نازل های تعبیه ش��ده 

در محفظه میکسر به مخلوط پاشیده می شود. 

س��پس مخل��وط  حاص��ل وارد قس��مت اصل��ی 

ماردون��ی )حلزونی( ش��ده و به خ��ارج پمپ می 

ش��ود. با این ماش��ین می توان در تمام ش��رایط 

اقدام به عمل تزری��ق کرد. از جمله کاربرد های 

دس��تگاه تزری��ق راک بولت ب��ه روش خمیری یا 

س��یمان یا گ��روت، تزری��ق راک بول��ت به روش 

دوغابی، پاشش مالت سیمان و یا انواع مصالح 

مشابه مانند گچ می باشد.

Injection Pomp
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T725
پمپ T275 مجموعه ای برای تزریق دوغآب و مالت با دانه بندی 8 میلیمتر و نسبت های مختلف آب و یا هر سیال 

دیگر با ماسه و سیمان، به طور یکنواخت و بدون توقف است.
T275 دارای 3 بخش اصلی است:

مخلوط کن مواد لزج
در این بخش آب، با موادی مانند سیمان، گروت یا بنتونیت و ... با سرعت و کیفیت باال مخلوط شده و می توان 
ذرات درشت دانه سنگ و ... را تا اندازه 8 میلیمتر نیز به آن اضافه کرد. در T275 ، مخلوط کردن و نگهداری سه 

نوع مصالح خشک با آب امکانپذیر است.
همزن یا نگه دارنده محلول

به جهت اهمیت کیفیت محلول تزریق شده در پروژه های عمرانی در T275 محفظه ای طراحی شده که می توان 
خروجی میکسر مواد لزج را در آن با همان کیفیت ابتدایی نگهداری کرد. در ضمن با این مخزن که مجهز به پروانه ای 
برای هم زدن مواد محلول است می توان ورودی یکنواخت قسمت اصلی مجموعه پمپ را تامین کرد. از جمله 
خصوصیات این همزن که بر اساس چرخش آرام پروانه خاص آن انجام می شود محلولی یکنواخت آماده شده و 

امکان خروج حباب هوا فراهم می شود.
قسمت اصلی پمپ و سیستم هیدرولیک

سیستم کامل هیدرولیک با اتصال میکسر و همزن به جکهای اصلی پمپ، این قابلیت را به اپراتور می دهد که 
محدوده وسیعی از حالت های مختلف، سیل لزج از دوغآب تا سیال و لزجت باال با دانه بندی 0- 8 میلی متر را تهیه 
و آماده پمپاژ کند. فشار تولید شده در سیستم کنترلی هیدرولیک APC قابل تنظیم است. همچنین خروجی را می 
توان بر اساس نوع کار کنترل کرد. سری 700 این پمپ با پیستونهای مختلف و قابلیت تعویض در زمان کوتاه توانایی 

وسیعی برای اپراتور در اجرا فراهم می کند.

Electric Motor

9.2 (50Hz)
10.5 (60Hz)

KW

Particle Size, Max

8

mm

Pressure, Min

1.5

Bar

Pressure, Max

68

Bar

Capacity Max.(W/C=1)

9.11

m3/h

Plunger Unit Dia.

105

mm

پمپ تـزریق
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T725
Uniform

and
continuous

for
Injection

Injection Pomp
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تجهیـزات تهویه

تجهیز تونل پیشرو در داشتن تکنولوژی انتقال هوا در کشور می باشد.این تکنولوژی براساس تجارب 25 ساله در 
ارائه تجهیزات تهویه به اکثر پروژه های عمرانی بدست آمده است. ارتباط با آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی هوا و 
فضای کشور ازجمله مزایای تولیدات این شرکت می باشد. موارد تست شده در آزمایشگاه، آیرودینامیک شدت 

صدا و لرزش و همچنین سیستم های کنترل می باشد.
تمامی مراحل ساخت و تولید سیستم تهویه در این شرکت تحت کنترل استانداردهای CE و ISO می باشد. که 

شامل گواهینامه های صادره از ECM  انگلستان می باشد.
یکی از افتخارات این شرکت را می توان اشاره به استفاده از تجهیزات ساخت آن در بیش از 300 پروژه عمرانی 

داخل و خارج از کشور نامید.
ارائه مشاوره فنی در شروع و اجرای پروژه های عمران نیز ازجمله توانایی های این مجموعه می باشد.

رضایت مشتری و توجه به جزئیات و پشتیبانی بعد ازفروش از رموز موفقیت این شرکت می باشد.
شرکت تجهیز تونل به کیفیت تولید اهمیت خاصی داده و مدارک استاندارد اخذ شده از شرکت IMQ و ECM نشان 

باال بودن سطح استاندارد وتولیدات این مجموعه می باشد.
جهت آگاهی از باالبودن استاندارد و تولید پروانه های فن های ساخت این شرکت الزم است به این نکته اشاره 

کنیم که از تکنولوژی x-ray  برای مشخص کردن کیفیت آلومینیوم و آلیاژهای مصرفی در آن استفاده می شود.
الکتروموتورهای به کارگرفته شده دراین تجهیزات همگی دارای سطح ایمنی و استاندارد IP55  می باشد. 

حق انتخاب با درنظرگرفتن توصیه های فنی الزم همواره از جمله موارد رعایت شده در هنگام خرید تجهیزات از 
این شرکت می باشد.

Ventilation Fans



SF-1000/1100/1200/1600

نوع خاص ریخته گری پروانه و نصب الکتروموتور و حساسیت بکار رفته در آن موجب کاهش صدا شده و لرزش 

های ناشی از گردش الکتروموتور را به حداقل می رساند.

فشـار دبـی قطـر دهـانه سرعت زاویه ای تعداد / توان الکتروموتور مـدل

1300 9.2 100 1500 1x15 SF - 1000

1500 14 110 1500 1x37 SF - 1100

1800-2000 33 120 1500 1x55 SF - 1200

1600-1800 28 120 1500 1x37 SF - 1200

3800-4000 38 120 1500 2x55 SF - 1200

3200-3600 33 120 1500 2x37 SF - 1200

2800 38 120 1500 4x55 SF - 1200

2800 55 160 1500 1x132 SF - 1600

5800 55 160 1500 1x170 SF - 1600

پاسکال مترمکعب بر ثانیه سانتیمتر دور بر دقیقه تعداد x کیلووات

فـن سـاده

ویژگی های مهم دستگاه:

و  سریع  اتصال  جهت  آداپتور،  به  مجهز  آسان  و  سریع  انتقال  بدنه،  استحکام   v
قابلیت  بهره وری  افزایش  و  کاهش صدا  دیفیوزر، جهت  به  مجهز  داکت  مناسب 

اتصال سریع و آسان صدا گیر روغن کاری سریع و آسان از جمله ویژگی های این 

سری فن ها می باشد.
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Simple
Fans

و  الکتروموتـور  نصـب  و  پروانـه  ریخته گـری  خـاص  نـوع 
حساسیت بکار رفته در آن موجب کاهش صدا شده و لرزش

 های ناشی از گردش الکتروموتور را به حداقل می رساند.
ـ استحکام بدنه

ـ انتقال سریع و آسان
ـ مجهز به آداپتور، جهت اتصال سریع و مناسب داکت 

ـ مجهز به دیفیوزر، جهت کاهش صدا و افزایش بهره بری
ـ قابلیت اتصال سریع و آسان صدا گیر

ـ روغن کاری سریع و آسان

و  الکتروموتـور  نصـب  و  پروانـه  ریخته گـری  خـاص  نـوع 
حساسیت بکار رفته در آن موجب کاهش صدا شده و لرزش

 های ناشی از گردش الکتروموتور را به حداقل می رساند.
ـ استحکام بدنه

ـ انتقال سریع و آسان
ـ مجهز به آداپتور، جهت اتصال سریع و مناسب داکت 

ـ مجهز به دیفیوزر، جهت کاهش صدا و افزایش بهره بری
ـ قابلیت اتصال سریع و آسان صدا گیر

ـ روغن کاری سریع و آسان

و  الکتروموتـور  نصـب  و  پروانـه  ریخته گـری  خـاص  نـوع 
حساسیت بکار رفته در آن موجب کاهش صدا شده و لرزش

 های ناشی از گردش الکتروموتور را به حداقل می رساند.
ـ استحکام بدنه

ـ انتقال سریع و آسان
ـ مجهز به آداپتور، جهت اتصال سریع و مناسب داکت 

ـ مجهز به دیفیوزر، جهت کاهش صدا و افزایش بهره بری
ـ قابلیت اتصال سریع و آسان صدا گیر

ـ روغن کاری سریع و آسان

SF-1600 1 X 132 Kw

SF-1200 1 X 55 Kw

SF-1200 4 X 55 Kw

Simple Fans
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JF-60/70/90
در مورد ساخت پروانه فن ها می بایست موارد فنی خاصی رعایت شود که به هنگام ریخته گری حتی االمکان به 

صورت یکنواخت در اطراف محور مرکزی چیدمان شده باشند که این مطلب فقط در ریخته گری با دقت باال انجام 

پذیر است.

آلیاژ مخصوص بکار رفته در تولید پروانه فن های این شرکت و نحوه ریخته گری آن که توسط انواع ماشین های 

مخصوص و تکنولوژی های نو انجام می شود باعث باال رفتن کیفیت و طول عمر پروانه شده است.

بدنه فن از ورق فلزی استاندارد EN 10111 ساخته شده است که مخصوص این نوع کاربرد بوده و دارای ضریب 

خستگی باالیی است.

فشـار دبـی قطـر دهـانه سرعت زاویه ای تعداد / توان الکتروموتور مـدل

2500 8 60 3000 1x15 (18.5) JF60 (1x1)

3200 8.9 60 3000 2x15 (18.5) JF60 (2x1)

3800 12 70 3000 1x37 JF70 (1x1)

4000 12.8 70 3000 2x37 JF70 (2x1)

4000 (4300) 22 90 3000 1x55 (75) JF90 (1x1)

4800 (5200) 23.5 90 3000 2x55 (75) JF90 (2x1)

پاسکال مترمکعب بر ثانیه سانتیمتر دور بر دقیقه تعداد x کیلووات

جت فـن

ویژگی های مهم دستگاه:

v الکتروموتور با کیفیت باال و ساخت و نصب پروانه های ویژه
v باالنس دینامیکی و استاتیکی دقیق پروانه قابلیت روغن کاری الکتروموتورها

v حذف مولفه پیچشی، کاهش استهالک در مسیر داکت جت فن های ۲ موتوره
 v امکان اتصال صداگیر به تعداد بیش از یک عدد )سری کردن فن ها(
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Jet
Fans ـ الکتروموتور با کیفیت باال و ساخت و نصب

پروانه های ویژه
ـ باالنس دینامیکی و استاتیکی دقیق پروانه

قابلیت روغن کاری الکتروموتورها
ـ حذف مولفه پیچشی، کاهش استهالک  در 

مسیر داکت جت فن های ۲ موتوره
ـ امکان اتصال صداگیر به تعداد بیش از یک 

عدد (سری کردن فن ها)

ـ الکتروموتور با کیفیت باال و ساخت و نصب 
پروانه های ویژه

ـ باالنس دینامیکی و استاتیکی دقیق پروانه
قابلیت روغن کاری الکتروموتورها

ـ حذف مولفه پیچشی، کاهش استهالک  در 
مسیر داکت جت فن های ۲ موتوره

ـ امکان اتصال صداگیر به تعداد بیش از یک 
عدد (سری کردن فن ها)

Jet Fans
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RSF-1200
تجهیزات تهـویه تونل هایی که در آن ترافیک خودرو وجود دارد.

جت فن برگشت پذیر ) دو طرفه(

این فن ها، مخصوص از بین بردن آلودگی هوا در تونل هایی است که ترافیک خودرو در آن در حال حرکت می باشد. 
در این تونل ها عالوه بر تهویه می بایست امکان مهار دود در زمان آتش سوزی نیز وجود داشته باشد، خطر آتش 
سوزی معموال  در تونل های کوچک بیشتر می باشد که می بایست این مطلب در انتخاب نحوه چگونگی استفاده از 

بسترهای تهویه لحاظ شود.
به جهت سادگی در نصب و هزینه کمتر معموال در تونل های شهری و ترافیکی از نصب فن های شهری در سقف 
به صورت خطی و با فواصل حساب شده استفاده می گردد و آلودگی را به سمت خروجی هدایت می نماید. البته 
می توان در باالی سقف تونل از سیستم های مکنده استفاده کرد که همانطور که توضیح داده شده هزینه باال و 
اجرای سخت تری دارند. در حالت اولی که معموال در تونل های یک طرفه استفاده می شود می توان با استفاده از 

سنسورهای آلودگی سرعت چرخش الکتروموتور را تنظیم کرد و صدای فن را تحت کنترل در آورد.
تجهیزات ساخت این شرکت در این خصوص توانایی باالیی داشته و می توان به راحتی از آن استفاده کرد. فن های 
ساخت این شرکت 100% برگشت پذیر است و در هنگام بروز آتش می توانند آلودگی دود را از داخل تونل به سمت 

بیرون هدایت نمایند.
صدای ناشی از فن ها برگشت پذیر بیشتر از صدای فن های یک طرفه است و به همین خاطر از دو صداگیر برای 

حذف صدای مخرب استفاده می کنیم.
تکنولوژی ساخت فن های دو طرفه برگشت پذیر نیز از جمله توفیقاتی بوده که اخیرا در تولید فن های تونلی 

ترافیکی ساخت این شرکت به آن دسترسی پیدا شده و به تولید انبوه رسیده است.
این فن قابلیت تغییر جهت هوای ورودی و خروجی بدون کاهش راندمان را دارا بوده که در تونل های شهری و 
ترافیکی کاربرد وسیعی دارند. تولید جدید شرکت تجهیز تونل طراحی و ساخت فن های موزی است که راندمان 

باالتری نسبت به سری قبل در تهویه تونل های ترافیکی دارد. 

فشـار دبـی قطـر دهـانه سرعت زاویه ای تعداد / توان الکتروموتور مـدل

1600 33 1200 1500 1x37 RSF-1200

پاسکال مترمکعب بر ثانیه سانتیمتر دور بر دقیقه تعداد x کیلووات
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Reversible
Fan

Riversible Fan
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Silencer
صداگیـر

افراد دارد، این مجموعه جهت کاهش شدت  با سالمت  رابطه مستقیم  با توجه به اهمیت بهداشت محیط که 
صدای سیستم های تهویه اقدام به ساخت انواع صداگیرها کرده که هم از لحاظ ابعاد و هم از لحاظ مواد و ترکیبات 

مصالح داخل آن از تنوع خاصی برخوردار می باشند.
صفحات مشبک فلزی با ابعاد سوراخ های مختلف و انواع فوم های سرد و گرم و همچنین الیاف صنعتی ضد 

حریق از جمله این ترکیبات می باشد.

ویژگی های بعدی صداگیرهای تولید شده دراین مجموعه امکان ساده اتصال آنها به همدیگر، به فن و به داکت 
های انتقالی هوا می باشد، با این ویژگی می توان یک یا چند صداگیر را به راحتی به همدیگر و به فن متصل کرده 

و داکت را به راحتی به آن وصل نماییم.
ویژگی بعدی، امکان ساخت صداگیر با ابعاد مختلف در ورودی و خروجی است که به راحتی می توان به کمک آن 

امکان تغییر قطر در اتصاالت فن ها را محقق کرد.
درتولید صداگیرها معموال می بایست از استانداردهای خاص استفاده کرد که می توان به پوشش مناسب از رنگ 

به عنوان عامل جلوگیری از خوردگی اشاره کرد.
شرکت تجهیز تونل صداگیرها را از بدنه ی فلزی که با انواع زنگ برها شسته شده و سپس توسط روش الکترواستاتیک 

رنگ و درکوره ها پخته می شوند تولید وعرضه می شود.
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Air Transfer Duct
داکت انتقال هوا

داکتهای انتقال هوا
داکتهای انتقال هوا در دو شاخه ساده و مسلح تولید می شود.تمام اتصاالت پارچه های بکار رفته در این داکتها، 
از نوع جوش و ولکانیزه و عرض جوش 50 میلیمتر است که از نشتی هوا در اتصال داکتها و نقاط تماس لبه های 
پارچه جلوگیری می کند. برای آویزان کردن داکتها قالبهای فلزی ضد زنگی تعبیه شده که به راحتی در محل هایی

که به فاصله یک متری از هم در طول داکت از قبل تجهیز شده قرار می گیرند. در صورت باال رفتن قطر داکت از 
120 سانتی متر از دو رشته موازی برای آویزان کردن داکت استفاده می شود. هر دو تکه داکت به وسیله یک زیپ 

پالستیکی به هم متصل می شود و برای جلوگیری از هر آسیبی، یک الیه پارچه روی آن را خواهد گرفت.

داکتهای مسلح
این داکتها برای انتقال هوا در محل هایی که چرخش داکت زاویه زیادی داشته و یا در سیستم مکشی استفاده 
می شود. به عنوان نمونه، زمانی که انتقال هوای کاشی از یک فن که افقی نصب شده به داخل چاه تهویه مدنظر 
باشد یکی از بهترین گزینه ها استفاده از داکت مسلح است. در محیط خارجی داکتهای مسلح، میله هایی به 
فاصله 10 سانتی متر تعبیه شده که باعث شکل پذیری داکت بدون خم شدگی در آن می شود. این داکتها در 
طولهای 10 متری و با قالبهای مخصوص در محیط مناسب تولید شده و برای اتصال آنها به دیگر داکتها، از زیپ 

های پالستیکی استفاده می شود.

تعمیر داکت های پاره شده:
در اکثر تونل ها به دالیل مختلف از جمله برخورد سنگ یا ماشین های راهسازی و حفاری، بدنه داکت ها پاره شده 
و به دلیل نشت هوا، راندمان سیستم های هوارسانی به شدت کاهش می یابد. در جهت رفع این مشکل، تجهیز 
تونل جوان، تولید پارچه هایی مسلح به زیپ با قطر کوچکتر از قطر داکت را آغاز کرده و به راحتی ترمیم محل 

پارگی داکت امکان پذیر است. این اتصاالت در طول های 1، 2، 3 و 5 متری قابل ارائه است.

حداکثـر دما

70

سانتیگراد

حـداقل دما

-20

سانتیگراد

Tear Strength

Approx. 320

Wrap / weft - N/5 Cm

Tensive Strength

Approx. 2000

Wrap / weft - N/5 Cm

وزن

600

GSM

70 -20 Approx. 400 Approx. 2500 700

70 -20 Approx. 400 Approx. 2500 800
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Transfer

Ducts
Armed

Ducts
Repair of
Ruptured

Ducts

- تعمیر داکت های پاره شده:

در اکثر تونل ها به دالیل مختلف از  جمله برخورد سنگ 

ها  داکت  بدنه  حفاری،  و  راهسازی  های  ماشین  یا 

پاره شده و به دلیل نشت هوا، راندمان سیستم های 

هوارسانی به شدت کاهش می یابد.

در جهت رفع این مشکل، تجهیز تونل جوان، تولید 

قطر  از  کوچکتر  قطر  با  زیپ  به  مسلح  پارچه هایی 

داکت را آغاز کرده و به راحتی ترمیم محل پارگی داکت 

امکانپذیر است. این اتصاالت در طول های 1، 2، 3 و 

5 متری قابل ارائه است.

انتقال هوا در دو شاخه ساده و مسلح  داکتهای 

بکار  های  پارچه  اتصاالت  می شود.تمام  تولید 

رفته در این داکتها، از نوع جوش و ولکانیزه و عرض 

جوش 50 میلیمتر است که از نشتی هوا در اتصال 

جلوگیری  پارچه  های  لبه  تماس  نقاط  و  داکتها 

می کند. برای آویزان کردن داکتها قالبهای فلزی 

ضد زنگی تعبیه شده که به راحتی در محل هایی 

که به فاصله یک متری از هم در طول داکت از قبل 

تجهیز شده قرار می گیرند. در صورت باال رفتن قطر 

داکت از 120 سانتی متر از دو رشته موازی برای 

آویزان کردن داکت استفاده می شود. هر دو تکه 

داکت به وسیله یک زیپ پالستیکی به هم متصل 

می شود و برای جلوگیری از هر آسیبی، یک الیه 

پارچه روی آن را خواهد گرفت. 

- داکتهای مسلح

که  هایی  محل  در  هوا  انتقال  برای  داکتها  این 

چرخش داکت زاویه زیادی داشته و  یا در سیستم 

مکشی استفاده می شود. به عنوان نمونه،  زمانی 

که انتقال هوای کاشی از یک فن که افقی نصب 

از  یکی  باشد  مدنظر  تهویه  چاه  داخل  به  شده 

از داکت مسلح است.  بهترین گزینه ها استفاده 

در محیط خارجی داکتهای مسلح، میله هایی به 

فاصله 10 سانتی متر تعبیه شده که باعث شکل 

پذیری داکت بدون خم شدگی در آن می شود. 

قالبهای  با  و  متری   10 طولهای  در  داکتها  این 

برای  و  شده  تولید  مناسب  محیط  در  مخصوص 

اتصال آنها به دیگر داکتها، از زیپ های  پالستیکی 

استفاده می شود.

1

3

5

2

4

6

- تعمیر داکت های پاره شده:

در اکثر تونل ها به دالیل مختلف از  جمله برخورد سنگ 

ها  داکت  بدنه  حفاری،  و  راهسازی  های  ماشین  یا 

پاره شده و به دلیل نشت هوا، راندمان سیستم های 

هوارسانی به شدت کاهش می یابد.

در جهت رفع این مشکل، تجهیز تونل جوان، تولید 

قطر  از  کوچکتر  قطر  با  زیپ  به  مسلح  پارچه هایی 

داکت را آغاز کرده و به راحتی ترمیم محل پارگی داکت 

امکانپذیر است. این اتصاالت در طول های 1، 2، 3 و 

5 متری قابل ارائه است.

انتقال هوا در دو شاخه ساده و مسلح  داکتهای 

بکار  های  پارچه  اتصاالت  می شود.تمام  تولید 

رفته در این داکتها، از نوع جوش و ولکانیزه و عرض 

جوش 50 میلیمتر است که از نشتی هوا در اتصال 

جلوگیری  پارچه  های  لبه  تماس  نقاط  و  داکتها 

می کند. برای آویزان کردن داکتها قالبهای فلزی 

ضد زنگی تعبیه شده که به راحتی در محل هایی 

که به فاصله یک متری از هم در طول داکت از قبل 

تجهیز شده قرار می گیرند. در صورت باال رفتن قطر 

داکت از 120 سانتی متر از دو رشته موازی برای 

آویزان کردن داکت استفاده می شود. هر دو تکه 

داکت به وسیله یک زیپ پالستیکی به هم متصل 

می شود و برای جلوگیری از هر آسیبی، یک الیه 

پارچه روی آن را خواهد گرفت. 

- داکتهای مسلح

که  هایی  محل  در  هوا  انتقال  برای  داکتها  این 

چرخش داکت زاویه زیادی داشته و  یا در سیستم 

مکشی استفاده می شود. به عنوان نمونه،  زمانی 

که انتقال هوای کاشی از یک فن که افقی نصب 

از  یکی  باشد  مدنظر  تهویه  چاه  داخل  به  شده 

از داکت مسلح است.  بهترین گزینه ها استفاده 

در محیط خارجی داکتهای مسلح، میله هایی به 

فاصله 10 سانتی متر تعبیه شده که باعث شکل 

پذیری داکت بدون خم شدگی در آن می شود. 

قالبهای  با  و  متری   10 طولهای  در  داکتها  این 

برای  و  شده  تولید  مناسب  محیط  در  مخصوص 

اتصال آنها به دیگر داکتها، از زیپ های  پالستیکی 

استفاده می شود.

1

3

5

2

4
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Smart Fan

با توجه به اهمیت تهویه هوا در پارکینگ های زیرزمینی و مسقف شرکت تجهیزتونل برآن شدکه این نوع فن ها را 

طراحی و سپس تولید نماید.با توجه به آلودگی مونوکسیدکربن در این فضاها که نیازشدید به تهویه را ایجاد می کند.

دراین فضاهامعموال از فن های یک طرفه استفاده می شود.

محل قرار دادن این فن ها در سقف با توجه به ورودی و خروجی پارکینگ ازجمله موردی است که می بایست به آن 

اهمیت داده شود.

مصرف کم انرژی برق و کارایی باال کوچک بودن قطر و دبی باال و همچنین وزن کم ازجمله مواردی است که می بایست 

در ساخت این فن ها لحاظ گردد.

فن های مخصوص پارکینگ

فشـار دبـی قطـر دهـانه سرعت زاویه ای تعداد / توان الکتروموتور مـدل

700 2.5 40 3000 2.5 / 1 SM / 40

پاسکال مترمکعب بر ثانیه سانتیمتر دور بر دقیقه تعداد x کیلووات
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Smart
Fans &

Parking
Fans
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Side devices

دستگاه های جانبی



THP 403
THP403 از جمله دستگاه های مورد نیاز هنگام اجرای شاتکریت تر بوده که به کمک آن می توان انواع افزودنی های 

سیال مناسب بتن را در جریان مصالح تزریق کرد.

THP403 به منظور کار با دستگاه های شاتکریت  T285i - T285b - T263 - T262 طراحی شده است.

و  تر  شاتکریت  کیفیت  در  انگیزی  شگفت  بسیار  نتایج  تواند  می  درست  ی  شیوه  به  دستگاه  این  از  استفاده 

مقاومت مصالح نهایی را فراهم کرد.

ارتفاع

48

سانتیمتر

عرض با رولیک

40

سانتیمتر

قدرت موتور

5.5

کیلووات

طول

85

سانتیمتر

وزن

80

کیلوگرم

پمپ افزودنی

50



THP403
Dosage

Pomp 

  

   

 

  

   

Dosage Pomp
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THP230
دستگاه THP230 با حداکثر فشار 230 تن، قابلیت خم کردن انواع تیرآهن IP و IPE 12 ، 14 ، 16 و 18 را دارد.

ارتفاع

127

سانتیمتر

عرض با رولیک

181

سانتیمتر

قدرت موتور

15

کیلووات

عرض بدون رولیک

151

سانتیمتر

Jack Course

45

سانتیمتر

طول با کاور موتور

262

سانتیمتر

وزن

4500

کیلوگرم

طول بدون کاور موتور

200

سانتیمتر

دستگاه قاب خم کن 

ویژگی های مهم دستگاه:

v با توجه به سادگی قالب های نصب شده و ساختار دستگاه، می توان با هر قالب 
دست هایی از شعاع های خم ایجاد کرد.

v اپراتوری بسیار ساده THP230 از جمله ویژگی های خاص این دستگاه به شمار 
می رود.

v سرعت بسیار باال )به عنوان نمونه، THP230 یک شاخه تیرآهن 12 متری
را در حداکثر زمان پنج دقیقه کامال خم می کند.(
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THP230
Frame

Bending
Machine

دستگاه THP230 با حداکثر فشار 230 تن، قابلیت 

خم کردن انواع تیرآهن  IP و IPE  12، 14، 16 و 18 

را دارد. از ویژگی های  THP230 می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

- با توجه به سادگی قالب های نصب شده و ساختار 

از  هایی  دست  قالب  هر  با  توان  می  دستگاه، 

شعاع های خم ایجاد کرد.  

- اپراتوری بسیار ساده THP230 از جمله ویژگی های 

خاص این دستگاه به شمار می رود.

-سرعت بسیار باال

به عنوان نمونه، THP230  یک شاخه تیرآهن 12 متری 

را در حداکثر زمان پنج دقیقه کامال خم می کند.

دستگاه THP230 با حداکثر فشار 230 تن، قابلیت 

خم کردن انواع تیرآهن  IP و IPE  12، 14، 16 و 18 

را دارد. از ویژگی های  THP230 می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

- با توجه به سادگی قالب های نصب شده و ساختار 

از  هایی  دست  قالب  هر  با  توان  می  دستگاه، 

شعاع های خم ایجاد کرد.  

- اپراتوری بسیار ساده THP230 از جمله ویژگی های 

خاص این دستگاه به شمار می رود.

-سرعت بسیار باال

به عنوان نمونه، THP230  یک شاخه تیرآهن 12 متری 

را در حداکثر زمان پنج دقیقه کامال خم می کند.

Frame Bending Machine
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تجهیـزات جانبی
Equipment and Accessories



Equipment and Accessories
تجهیـزات جانبی

صفحه الستیکی شاتکریت

یکی از پرمصرف ترین لوازم یدکی در دستگاه شاتکریت صفحه الستیکی است.

به منظور باال بردن کیفیت این قطعه از جدیدترین تکنولوژی ها استفاده شده است تا احتمال هرگونه تغییر در صفحه الستیکی 

به حداقل برسد. همچنین با باال بردن کیفیت الستیک، این امکان وجود دارد که بتوان پس از هر بار استفاده از دستگاه، صفحه 

آن را صاف و صیقلی نمود.

الستیک های استوانه ای

در طراحی این الستیک ها، لبه باالیی استوانه طوری طراحی شده تا از برخورد مصالح با جداره قطعه جلوگیری شود. در لبه های 

باالیی و پایینی این ابزار برش هایی وجود دارد که باعث می شود سطح تماس هر الستیک استوانه ای با الستیک استوانه ای 

جانبی از یک نقطه به یک خط تبدیل شود و عمل آب بندی سوراخ های روتور به طور قابل مالحظه ای کاهش یابد.

روتور یا قسمت چرخشی دستگاه تزریق

تولید این قطعه با دستگاه تمام اتوماتیک انجام می شود که بر خالف روش های دیگر در تولید از هر گونه نا هماهنگی در اجزاء 

دستگاه جلوگیری می شود.

نازل یا لوله پاشش مواد:

در تولیدات جدید این مجموعه، به تولید با کیفیت این ابزار اهمیت زیادی داده شده است. سوراخ های ورودی آب طوری تعبیه 

شده است که جریان آب پس از خروج از سوراخ ها در مرکز نازل متمرکز شده، از برخورد مستقیم مواد با جداره ها که باعث 

فرسودگی سریع تر دستگاه می شود جلوگیری شود. استفاده مواد مناسب و با کیفیت باعث طوالنی تر شدن عمر دستگاه می شود.
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 Equipment
 and

Accessories
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پروژه ها
Projects



Project
برخی از پروژه های مهمی  که از ماشین آالت ساخت شرکت تجهیز تونل در آن استفاده شده:

راهسازی در کشور تاجیکستان
پروژه اوما اویا سریالنکا

تونل دیفتا امارات متحده عربی
تونل سلیمانیه عراق

راه آهن سوئیس
پروژه سد و نیروگاه سنگ توده 2 تاجیکستان

پروژه انبوه سازی اوتار پرادش هند
پروژه توسعه حرم نجف - عراق

پروژه کارخانه ذوب فوالد باکو آذربایجان
انبوه سازی کابل افغانستان

سد راغون تاجیکستان
مترو تفلیس گرجستان

تونل انتقال آب ترکمنستان )سد دوستی(
تونل صدر

تونل توحید
تونل رسالت

تونل خیام
تونل آزادی

تونل ولنجک
تونل امیرکبیر تهران

تونل پردیس
تونل های آزاد راه شمال

تونل شبلی
تونل کندوان

تونل قالجه
تونل قمرود

تونل کوهرنگ
تونل راه آهن میانه

تونل های سد ماملو
تونل انتقال آب مشهد

تونل راه آهن شیراز-اصفهان
تونل های انحراف سد کتوندعلیا
تونل های آزاد راه قزوین- رشت

تونل انتقال برق قورخانه به مصلی
تونل آزادراه اراک خرم آباد

تونل انتقال آب های مرزی سردشت
سد کارون 3
سد کارون 4

سد شهر چای
سد نرماب

سد عباس پور
سد کمال صالح 

سد مالصدرا شیراز
سد مخزنی الیگودرز

سد سیابیشه
سد نازلو
سد آزاد

سد لتیان
مترو تهران و کرج )کلیه خطوط و ایستگاه ها(

مترو اهواز
مترو اصفهان

مترو شیراز
مترو مشهد
مترو تبریز

مترو کرمانشاه
راه آهن تبریز

راه آهن زاهدان
راه آهن شمال

آزاد راه تهران شمال
قزوین آزادراه زنجان – 

جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران
پوشش مخازن پتروشیمی پارس جنوبی

پوشش مخازن پتروشیمی آبادان
کارگاه تنگویه

معدن منگنز قم
اصالح پل های راه آهن میانه

پـروژه ها
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خط 3 مترو تهران 

درون  خط  یک  تهران  مترو   ۳ خط 

 ۲۳ با  کیلومتر   ۳۷ طول  به  شهری 

است   )۲۵ تکمیل  از  )پس  ایستگاه 

که ایستگاه مترو قائم در شمال شرقی 

در  آزادگان  مترو  ایستگاه  به  را  تهران 

جنوب غربی تهران می رساند.

سطح شاتکریت اجرا شده در این پروژه 

حدود 359000 متر مربع می باشد.

تونل صدر

تونل صدر نیایش به عنوان یکی از راه 

حل های کاهش بار ترافیکی شرق به 

غرب تهران طراحی شد.

شرکت تجهیز تونل جوان مفتخر است 

با تامین نزدیک به 50 دستگاه از بتن 

 T263و  T260،  T240مدل های  پاش 

برای انجام این پروژه ملی قدم مهمی 

برداشته باشد. 

حجم بتن پاشی )شاتکریت( در این 

مکعب  متر   100.000 حدود  پروژه 

باشد. می 
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سد کارون 3
v بلندترین سد بتنی در ایران

v بزرگترین مخزن آبی ایران در میان سدهای بتنی دو قوسی بعد از سد 
     کارون 4

v بیشترین حجم حفاری و تزریق در ایران و سومین در جهان
v دارای بزرگ ترین مغار نیروگاه )سالن زیرزمینی( در ایران

v دارای دهمین مغار نیروگاهی بزرگ جهان
میان سدهای ایران   در  روزنه ای  بزرگ ترین سرریز  v دارای 

   

T260             38 عدد شاتکریت   
T263             20 عدد شاتکریت   
T262               15 عدد شاتکریت   

JF70             28 عدد فـن   
SF1200             15 عدد فـن   
JF90             12 عدد فـن   

T800             12 عدد پمپ تزریق  
 

THP403            2 عدد تجهیزات جانبی    

Project
پـروژه ها
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سد کارون 4
v تولید انرژی برق آبی متوسط ساالنه به میزان  2100 

     گیگاوات ساعت 
v کنترل آب های سطحی منطقه

v پیوستن به گروه سدهای زنجیره ای کارون و تنظیم آب 
     رودخانه به منظور تامین آب مورد نیاز صنعت کشاورزی 

       در دشت های پایین دست 
v کنترل سیالب های مخرب فصلی

   

28 عدد    T260 شاتکریت   
10 عدد    T263 شاتکریت   
15 عدد      T262 شاتکریت   

14 عدد    JF70 فـن   
20 عدد    SF1200 فـن   
17 عدد    JF90 فـن   

11 عدد    T800 پمپ تزریق  
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پـروژه ها

پروژه دیفتا دبی

امارات متحد عربی  در فوجیره  پروژه  این 

احداث شد که دارای 2 دسته تونل به طول 

تقریبی 1200 متر می باشد.در این پروژه از 

تجهیزات شاتکریت تر ساخت این شرکت 

استفاده شده است.

در   THP403  ،T285،  T260 دستگاههای 

طول این پروژه به کارگرفته شده است.

پروژه تونل توحید

یکی از مهمترین شاهراه های شمال جنوبی 

تهران از میدان توحید در شمال به تقاطع 

خیابان آذربایجان در بزرگراه نواب در جنوب 

با طول 2136 متر می باشد.

ازجمله دستگاههای تولیدی این شرکت که 

در اجرای این پروژه استفاده شده می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

T260         38 عدد شاتکریت   

شاتکریت   T263         14 عدد

شاتکریت   T240         8 عدد

Project
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