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 س�دى الع��ز،

سم من الالزم  20قطع من مقاس  4أوال ، نود أن �شكرك على اهتمامك بمنتجاتنا ، و�سعدنا أن نقدم لك التفاص�ل الفن�ة حول ما�ينة البلوك واالنترلوك التي تنتج 
 التح�ات ،في طبعة واحدة. مع أط�ب 

 موسان ما�ينة 

 
Dosya No: 2021-04 
Sayfa: 1-6 

 
 MG4.1ما�ينة بلوك/انترلوك 

  : ما�ينة بلوك/انترلوك نصف أوتومات�ك�ة

ا من األحجار عال�ة الجودة مع قوة اهتزاز عال�ة. �مكنك عمل�ا إ ة حجر ت��دە بفضل سهولة استخدامها. مصممنتاج أي هي آلة دلو واحدة ذات نظام �شغ�ل ه�درول�كي وم�كان�كي.  تنتج أنواع�
. عن ط��ق تغيير القوالب ، �مكنها إنتاج جميع أنواع أحجار الرصف الخرسان�ة أحاد�ة الطبقة (حجر 30kwساعة. إجمالي الطاقة المستخدمة في المنشأة  24على أساس العمل على مدار 

شابك ، البلك العازل بالبول�ستير�ن ، االنترلوك، مزراب المطر ، البلوك المجوف  . المواد الخام الالزمة إلنتاج البلوك هي الماء األساس) ، البلك االسمنتي ، حجر الخفاف ، حجر الخفاف المت
 واألسمنت والرمل والخفاف ورقائق الحجر وغبار الحجر و البول�ستير�ن. �مكن إضافة أو إزالة هذە المواد الخام حسب المنتج المطلوب. 

 الموظفين والتدر�ب:  -ك�ب التر  -الشحن 

 .HQ 20ع��ات نقل منتج هو قطعة واحدة من حاو�ة  3إجمالي حجم شحن الما�ينة ، قالب واحد ، خالط ، حزام و  ●
لبن�ة التحت�ة الالزمة لترك�ب من المساحة. قبل الترك�ب ، �جب إ�مال ا 1/3متر م��ــع. �جب أن تكون األرض�ة الخرسان�ة على األقل  700�جب أال تقل مساحة الترك�ب والراحة عن  ●

 ة. ما�ينة والخالط ألنها مفتوحال�ه��اء والم�اە. ل�س من الضروري تغط�ة سقف المنطقة التي سيتم ترك�ب الما�ينة فيها ، ول�ن توصيتنا ب�غالق دالء المالط الخاصة بال
للما�ينة ، لشخص واحد للخالط ، شخصين للع��ة ال�دو�ة). توفر شركتنا للموظفين جميع المعلومات على األ�ثر. (شخص واحد  4و  1عدد العمال المطل��ين لإلنتاج هو على األقل  ●

ا. 
�
 الالزمة خالل مرحلة اإلنتاج مجان

�ديو غير كاٍف ، يتم توفير تي �كون فيها الدعم الفني للف: يتم توفير الدعم الفني للف�ديو باللغة األجنب�ة التي تطلبها شركتنا. باإلضافة إلى ذلك ، في الحاالت الالدعم الفني والضمان وقطع الغ�ار 
المعلومات التفص�ل�ة ، �مكنك ز�ارة موقعنا على  الص�انة الم�دان�ة ودعم اإلصالح. اآلالت والمعدات لها ضمان لمدة سنتين (سنتان). جميع أنواع قطع الغ�ار متوفرة في المخزن. لم��د من

 +905447477463ء الخاص بك على اإلنترنت أو االتصال بممثل العمال 

 

 ع��ة النقل قالب حزام ناقل الخالط الما�ينة

     

 



 
 

 
 
 

 مجمع موسان / شركة التجارة المحدودة لتصدیر ،استیراد وتصنیع اآلالت
Yolgören Mahallesi Dede Korkut Cad. Araklı Yeni Sanayi Sitesi D blok No:2/1, 61600 Araklı/Trabzon/ ترك�ا 

الجورج�ة -الفر�س�ة  -الع���ة  -االنجليز�ة  -الترك�ة            Mail: info@mussangroup.com  +90 544 747 74 63 
 

وتصنيع اآلالت مجمع موسان / شركة التجارة المحدودة لتصدير ،استيراد   
Yolgören Mahallesi Dede Korkut Cad. Araklı Yeni Sanayi Sitesi D blok No:2/1, 61600 Araklı/Trabzon/ ترك�ا 

الجورج�ة -الفر�س�ة  -الع���ة  -االنجليز�ة  -الترك�ة            Mail: info@mussangroup.com  +90 544 747 74 63 
GTİP KODU: 847480900012    -   ARAKLI V.D. 6241367086 

 معلومات طاقة االنتاج
 ساعات 24االنتاج�ة في  ساعات 8االنتاج�ة في   عدد القطع في بال�ت ن�ع المنتج

 200 X 400 X 200 قطعة 12.000 قطعة 4.000 قطع 4  بلك 
  150 X 400 X 200  قطعة 18.000 قطعة 6.000 قطع 6    بلك 

100 X 400 X 200 قطعة 24.000 قطعة 8.000 قطع 8  بلك 
 250 X 400 X 200 قطعة 9.000 قطعة 3.000 قطع 3  بلك السقف 

 ²م 900 ²م 300 قطع H 12انترلوك شكل 
 ²م 900 ²م 300 قطع 12 انترلوك دائري 

 ²م 1.200 ²م 400 قطعة 20 انترلوك مستط�ل 
 150 x 700 x 300قطعة 3.000 قطعة 1000 قطعة 1  بلدورة 

 

  MG4.1ما�ينة بلوك/انترلوك 
أوتومات�كي بال�امل. من خالل  PLCى شكل تحكم يتحكم المشغل في جميع حركات الما�ينة بأذرع ه�درول�ك�ة نصف آل�ة. إنه عملي مع سهولة استخدامها. إذا رغبت في ذلك ، �مكن إنتاجها عل

عالي  ST 52ثان�ة. يتم إنتاج قوالب  27نقالة واحدة هو  تغيير القوالب ، فإنها تنتج جميع أنواع العناصر الخرسان�ة مثل القوالب وأحجار البلدورة واالنترلوك بط��قة متسلسلة. زمن طباعة منصة
 ST 52). بفضل ه�كلها القوي ، فهي أثقل وط��لة األمد ومتينة. �مكن فتح اله�كل الرئ�سي من جانب واحد. صفائح لوحة الع��ة السفل�ة: مم (اخت�اري 6مم أو  4القوة من صفائح فوالذ�ة �سمك 

A1  الجودة ، ناقالت المالطST 52 A1  الجودة ، محامل بكرات ذراع توازن الع��ة مصنوعة من الفوالذSKF  أوFAGلما�ينة مثل . يتم إنتاج جميع العجالت على اCK-45 VE 4140  مع محتوى
ة السرعة ومقاومة للحرارة داخل الهزازات. المضخعاٍل من ال���ون. يتم تق��ة كتل الوحدات اله�درول�ك�ة على السطح باستخدام التقس�ة وتم إجراء ال���نة الدق�قة. �ستخدم محامل عال�ة 

ا ، يتم تثبيته على الما�ينة. يتم معالجة المكا�سHema castاله�درول�ك�ة هي جسم  �درول�ك�ة المستخدمة اله . الخراط�م اله�درول�ك�ة مصنوعة في إ�طال�ا. بعد اختبار النظام اله�درول�كي تمام�
مم. تعطي  80لط��ل و متينة. قضبان المدارس  عمودين من ال�روم بقطر (التحكم العددي بال�مبيوتر). و�ــهذە الط��قة ، فهي مناسبة للخدمة الشاقة والعمر ا CNC LASERفي آلتنا في ما�ينات 

 جميع االهتزازات أقل قدر من االهتزاز لجسم الما�ينة مع نظام التخم�د الخاص. 
Yar 

 الخصائص التقن�ة
 تحكم المشغل نظام التحكم ³م 0,5دخلو واحدة /  عدد دلو الهاون وسعته

 ك�لواط  2,2 المحرك اله�درول�كيقوة  بال�ت/ ساعة السعة اإلنتاج�ة
 3 عدد المحركات سم x 120 x 4× 60  حجم البل�ت

 معتمدة وفق GAMAK /  ISO, CE, EAC, TSE ماركات المحركات  سم  240سم /  135سم /  290 أبعاد اآللة
 لتر / دق�قة 3,9 تدفق المضخة كغ  2.100 وزن اآللة

 لتر 40 ال��ت اله�درول�كيسعة خزان  قطع Kw x  2 2,2 قوة االهتزاز
 بار 150 الضغط اله�درول�كي دق�قة/d 3000 معدل االهتزاز

 سم 30 أقصى ارتفاع للمنتج سم 5 االرتفاع االدنى للمنتج

 

 

بوجودة  ISOيوفر أقصى قدر من التجا�س عن ط��ق خلط الخل�ط الخرساني ف�ه في أسرع وقت ممكن.  :الخالط
 ،CE ، EAC ، TSE . ) يتم استخدام محرك تركيGamak Motor (22   دورة في الدق�قة ومخفض  500ك�لو واط

) في الخالط. أجسام البناء الفوالذ�ة ومجاد�ف الخلط عبارة عن مصب��ات فوالذ�ة Yılmaz Reductorتركي (
NiHard 4  ذات مقاومة عال�ة للتآ�ل. مصمم لتوفير أعلى قوة وعمر خدمة. ن�عPAN روس السفل�ة. مع علبة الت

متوفران في إنتاجنا. توفر أغط�ة الص�انة الواسعة سهولة  TWIN SHAFTو  PENSTOCKنموذج الخلط الجانبي 
الص�انة مع الدروع القابلة لالستبدال والمثبتة بمسامير. توجد أجزاء تآ�ل عال�ة القوة قابلة لالستبدال في الخالط. 

القاعدة وألواح السطح  -في المنصات الطرف�ة للذراع  st 52أو  Hardoxيتم استخدام مواد ذات جودة عال�ة 
الملبدة. يتم تف��ــــغ نظام اإلخالء بواسطة ال�باس الهوائي وذراع عصا التحكم الموجودان على الغطاء السفلي. 

ا ، �مكن تبطين الجزء الداخلي من الخالط بدروع قابلة لالستبدال عال�ة المقاومة للتآ�ل من مارك  Hardoxة اخت�ار��
- SSAB  (الس��د). �مكن تفض�ل نظام التف��ــــغ كنظام �دوي ، هوائي (�عمل بالهواء) ونظام ه�درول�كي. �مكن

ا ، والغس�ل بالضغط العالي داخل  2إضافة معدات اخت�ار�ة مثل  أو أ�ثر من أغط�ة التف��ــــغ ، وأخذ العينات �دو��
 الخالط. 

 سم 140 سم االرتفاع:  175كغ القطر:   1000الوزن:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 مجمع موسان / شركة التجارة المحدودة لتصدیر ،استیراد وتصنیع اآلالت
Yolgören Mahallesi Dede Korkut Cad. Araklı Yeni Sanayi Sitesi D blok No:2/1, 61600 Araklı/Trabzon/ ترك�ا 

الجورج�ة -الفر�س�ة  -الع���ة  -االنجليز�ة  -الترك�ة            Mail: info@mussangroup.com  +90 544 747 74 63 
 

وتصنيع اآلالت مجمع موسان / شركة التجارة المحدودة لتصدير ،استيراد   
Yolgören Mahallesi Dede Korkut Cad. Araklı Yeni Sanayi Sitesi D blok No:2/1, 61600 Araklı/Trabzon/ ترك�ا 

الجورج�ة -الفر�س�ة  -الع���ة  -االنجليز�ة  -الترك�ة            Mail: info@mussangroup.com  +90 544 747 74 63 
GTİP KODU: 847480900012    -   ARAKLI V.D. 6241367086 

 ISO 9001هو الجهاز الذي ينقل المواد الخام من الخالط إلى الما�ينة. اله�كل الرئ�سي هو جودة حزام النقل: 
مم. وهي مصنوعة من الصفائح المعدن�ة. إنه وعاء مخزون �منع  5مم و  3×  80×  40مع ملف تع��ف 

مم.  يتم إنتاجه كنمط  مثبت للمواد الخام. إنه مصن�ع ل�كون  8طبقات  4فقدان المواد الخام. شر�ط مطاطي 
ا لجميع أنواع المواد الصلبة واللهب والحرارة ، فضً� عن الت آ�ل المادي. معدل امتصاص الرط��ة مقاوم�

 75). تم استخدام محطات الرول كل ø 60mm'( 3. لفاتها TS 547للشر�ط هو الحد األدنى. طالءها بمع�ار 
ا.   سم. �مكن إزالته وتعد�له �دو��

ك�لو واط   Gamak (2.2عالي الجودة تركي الصنع (محرك  ISO ، CE ، EAC ، TSEيتم استخدام محرك 
 .) في الناقلYılmaz Reductorالصنع (ومحرك تركي 

 
 سم 30سم الُسمك:  50سم العرض:  500كغ الطول:   100الوزن: 

 

 
 
 

 
نقوم بمعالجة القوالب المرسومة باستخدام تقن�ة متقدمة ، بدون لمسة �شر�ة ، بدون خطأ ، على آالت قالب الما�ينة: 

ا للمع�ار الديني  CNC LASERالتحكم الرقمي بال�مبيوتر  / الفوالذ التكنولوجي األلماني. بعد عمل�ات  ST 42، وفق�
التصلب بالحث وال���نة الدق�قة ، نحصل على (حجر األساس) ، البلك االسمنتي ، حجر الخفاف ، حجر الخفاف 

 .وقالب حجر المدخنةالمتشابك ، حجر البول�ستير�ن العازل ، االنترلوك والبلدورة ، مزراب المطر ، البلوك المجوف 
 

    سم 60سم العرض:  120سم االرتفاع:  35كغ االرتفاع:   120الوزن: 
 

 
تتيح نقل المنتجات المطبوعة على منصة نقالة من ع��ة حمل المنتج: 

ا لحجم منصات اإلنتاج.  الما�ينة إلى منطقة التجف�ف. إنه مصمم وفق�
ها مالءمة. إنه مصمم ل�حمل الشخص المنتج بأسهل الطرق وأ�ثر 

عجالت كبيرة للحركة السر�عة ، و�فضل اإلطارات الهوائ�ة للحركة 
ا. صندوق  34الم��حة على جميع أنواع األرض. اله�كل مصن�ع من  أنب���

 مم.  4حمل البل�ت عبارة عن صفائح معدن�ة 

 سم 120سم االرتفاع:  150كغ االرتفاع:   40الوزن: 
 
 

والب. نحن بجانبك آالت الخرسانة ومتطلبات الق -الحجر البركاني  -االنترلوك  -ح�اتها التجار�ة في منشأتنا الحديثة في طرابزون لالستجابة لجميع أنواع البلك االسمنتي  تواصل شركتنا مجموعة موسان للمكائن 
ا قبل البيع و�عدە من خالل  مندوبي المب�عات ذوي الخبرة في اللغة اإلنجليز�ة والع���ة والفر�س�ة والجورج�ة.  في مب�عات مصانع الخرسانة والدعم الفني في ترك�ا والخارج. نحن مستعدون دائم�

 
ا.  45: مدة التوص�ل الشروط التجار�ة

�
ا.  مشروع البن�ة التحت�ةيوم عمل كحد أقصى. سيتم منح تدر�ب المشغل تمنح شهادة للمشغل مجان

�
كل�ف التبعد الحصول على المعلومات الالزمة ، يتم توفيرها مجان

 exارنا من المصانع اي  (أسع شحن؛تكال�ف النقل واإلقامة لف��ق الترك�ب وال��ت الذي سيتم استخدامه في الوحدة اله�درول�ك�ة يتكفل به المشتري.  -النقل  -؛ التأشيرة (للبلدان المطل��ة)  واختبار االنتاج
workا و  ٪40 الدفع م اللوجستي للشحنات لعمالئها. )  تكال�ف الترك�ب تعود لى البائع. تقدم شركتنا كل الدع عند التسل�م للشحن عن ط��ق البنك عند التسل�م وهذا ترت�ب  ٪30دفعة أثناء االنتاج و  ٪30مقدم�

جميع منتجاتنا  ؛الضمانلمب�عات الخارج�ة. لها جودة وصالح�ة دول�ة. ومن قبل جمع�ة المصدر�ن في ا -عقد رسمي في الطلب. عقودنا تمت الموافقة عليها من قبل غرفة الصناعة والتجارة في المب�عات المحل�ة 
 : بناًء على طلب العم�ل ، �مكن إضافة قطع الغ�ار و�عادة إنتاجها. قطع الغ�ار مضمونة لمدة عامين ضد عيوب التصنيع. 

 
 

 العر االجمالي ($) السعر  ($) العدد الوصف الرقم
01 MG4.1 16.897 16.897 1 ما�ينة بلوك/انترلوك 
02 0,75 m³ 5.172 5.172 1 خالط 
 1 2.241 2.241 ( mt * 0,50 mt * 10 mm 6.0 ) حزام ناقل 03
 1.897 1.897 1 قوالب مختلفة للبلك واالنترلوك 04
 966 322 3 ع��ة نقل المنتج 05

 $ 27.173 المجم�ع السعر ال يتضمن الضر�بة على الق�مة المضافة.  ►
 

 MUSSAN GROUP MAKİNE İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ    اسم الحساب
 ALBARAKA TÜRK - DEĞİRMENDERE ŞÜBE   اسم البنك

 TR93 0020 3000 0884 7693 0000 03 - دوالر IBANرقم  -ن�ع الحساب 
 TR23 0020 3000 0884 7693 0000 02 - يورو IBANرقم  -ن�ع الحساب 
 TR50 0020 3000 0884 7693 0000 01 - ليرة ترك�ة IBANرقم  -ن�ع الحساب 

SWIFT  كود BTFH TR IS 
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 القوالب التي یمكن أن تنتجھا الماكینة
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