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 تعالیبسمه 

نه فعالیت خود را در زمی 2631در سال با مدیریت مهندس حمیدی   شرکت ماشین سازی هادی

پودرهای معدنی و میکرونیزه در محدوده ی خاک صنعتی،  طراحی، ساخت و نصب ماشین آالت

د است خرسن ،های سیلیکاتی و غیرسیلیکاتی آغاز نموده و اکنون پس از گذشت سه دهه فعالیت

ین ا که توانسته کمک های شایانی به صنعت ایران در افزایش بهره وری و کارایی داشته باشد.

 و همچنین با بهره گیری از بهترین بقه با همکاری گروهی از مهندسین و مدیران با سا مجموعه

اساتید دانشگاه در زمینه طراحی، نظارت و اجرای کار های فنی مهندسی آمادگی خود را برای 

  اجرای پروژه های صنعتی اعالم می دارد.

 عبارتند از: این مجموعه انجام شده توسط متخصصینفعالیت های برخی از مهمترین 

و خیس )غبارگیر  (Bag Filterاندازی غبارگیر خشک )طراحی، ساخت، نصب و راه  .2

برای شرکت های پودر سال گارانت و  تاییدیه محیط زیست  2همراه با آبی یا برج پاشش( 

رنا باطری، کانی کاو کاشان، درین کاشان، کائولن باریت سمنان، آذر قند بسازان دلیجان، 

ان، آهک دلیجان، مه فام جام کاشان، نقده، آمل کربوراندوم، گرانیت کاشان، دنیای مس کاش

کانی گستر سیرجان، سرمک مالیر، سیمان کاشان، آهک پودر اصفهان، نادر پودر سپاهان، 

 سپاهان باتری

ین دستگاه به طور کامل دارای ا :آسیاب ریموند طراحی، ساخت،نصب و راه اندازی خط .1

ونایت، قبیل: بنتونیت، باریت، جیلسساختار استانداردی می باشد که برای تولید کانی هایی از 

. ی شودکربنات و الیمستون استفاده م سیلیکافلور، الوژیت، منگنز، هماتیت، مگنتیت، هایدنس،

 این دستگاه در مقایسه با نمونه های چینی و آمریکایی سه برابر تولید بیشتری 
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اد  به عهده این تن مو 05آموزش اپراتور و تولید  ماه گارانت می باشد. 3رد و دارای  دا

 و کانی کاو کاشان ساخت خط ریموند برای شرکت پودر سازان زنجان مجموعه می باشد. 

 از جمله نمونه کار های انجام شده این مجموعه می باشد.

 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط خردایش  .6

جیگ های صنعتی برای تولید انواع خاک های سیلیکاتی  طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی .4

 ماهه  3تن مواد و گارانت  05همراه با آموزش اپراتور، تولید به باال  455با مش

درین کاشان، به عهده این مجموعه می باشد. نمونه های انجام شده برای مجموعه های 

  کانی کاو ونادر معادن سپاهان اصفهان

همراه با  راه اندازی خط آسیاب گوگرد صنعتی و کشاورزیطراحی، ساخت،نصب و  .0

. اهه به عهده این مجموعه می باشدم 3تن مواد و گارانت  05آموزش اپراتور، تولید 

  پور. تکرامهای انجام شده برای مجموعه های ابرسیمین شیراز و نمونه 

همراه با آموزش   PCCوGCCطراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط آهک هیدراته .  .3

ماهه به عهده این مجموعه می باشد. نمونه های  3تن مواد و گارانت  05اپراتور، تولید 

انجام شده برای مجموعه های کربنات کلسیم کاشان ) ساخت و راه اندازی کوره آهک 

تن آهک پخته در روز، ساخت و راه اندازی کوره آهک دوار با 655عمودی با ظرفیت 

آهک پخته در روز(، قند همدان )راه اندازی کوره آهک عمودی مازوت تن 055ظرفیت 

تن( 35تن(، قند شاهرود ) اورهال کوره آهک کک سوز به ظرفیت 215سوز به ظرفیت 

 می باشد.

 راحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط بالمیلط .0

چ گ نمونه کار  انجام شده برای شرکتراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید گچ ط .8

 بنوید
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این دستگاه  با گواهی باالنس، فن های سانترفیوژ راحی، ساخت، نصب و راه اندازیط .9

 ساعت گارانت می باشد.1555دارای 

 سال گارانت می باشد.1با  اسکرابر راحی، ساخت، نصب و راه اندازیط .25

) فیدر سرتاسی، روتاری والو، شاتونی، راحی، ساخت، نصب و راه اندازی انواع فیدرط .22

 ماه گارانت 3نواری  و تغذیه( با 

 ماه گارانت 3راحی،ساخت، نصب و راه اندازی سپراتور با ط .21

برای پر کردن کیسه های جامبو یا بیگ جامبو پر کن ی طراحی، ساخت،نصب و راه انداز .26

از این دستگاه استفاده می گردد. این دستگاه  نیز دارای گارانت  155-055بگ با تناژ 

 ماه می باشد. 3

این مجموعه مفتخر به طراحی و ساخت آخرین مدل از پاکت پر کن  ساخت کیسه پر کن .24

های مکانیکی و دیجیتالی با تلرانس                    برای تمام کارخانجات پودری و معدنی 

 3مش در مدل های  تک شیره، دو شیره، چهار شیره و گارانت 1855-255از دانه بندی 

 .ماهه می باشد

یچ  مارپیا حلزونی  نقاله–تسمه ای و زنجیزی  الواتورهای) ساخت سیستم های انتقال مواد .20

 سال گارانت1با ( نقاله ها نوار –
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با عنایت به موارد فوق، موسسین شرکت معتقدند که میتوانند با تکیه بر تجریه و دانش خود، 

 باشند.سهمی در اجرای پروژه های صنعتی ایران را بر عهده داشته 

شرکت ماشین سازی هادی دست تمام صنعت گران زحمت کش این مرز و بوم را بگرمی می 

فشارد و امید به خودکفایی کامل در زمینه صنایع وابسته و ماشین سازی و عبور از عرصه 

های بزرگ تکنولوژی و صادرات آن به خارج از کشور دارد و دست همکاری به سوی تمام 

 دراز می نماید.صنعت گران این کشور 

 

 :جهت آشنایی با نمونه کار های بیشتر از طریق زیر اقدام فرمایید

 

  65بلوک – 6بلوار – امیرکبیر کارگاهی صنایع –آدرس: کاشان 

562-00050280-8تلفن:  

562-00050102:نمابر  

   59266340982همراه:

mashinsazi_hadi@yahoo.com   ایمیل: 

www.mashinsazi.com :وب سایت  

 

 با احترام

 گروه صنعتی ماشین سازی هادی

 

http://www.mashinsazi.com/

