
همتاماشین بی همتا در ماشین سازي



شرکت همتا ماشین

شاسی از پروفیل سنگین یا صنعتی

ورق 1/5 روغنی

چدن داکتیل نشکن

ابعاد قالب گیر420 × 420

باز شو قالب 23 سانت

توان قفل گیره 80 تن

ابعاد دستگاه 63 × 150  × 200

ابعاد کوره 60 × 135  × 125

میل تایبار 40 کرم

قطعات سایشی فسفور برنز الیاژي

قطعات پنوماتیک            چین

تنظیم کورس گیره :موتور گیربکس

چرخش کوره اینورتر برند

اشنایدر المان

کلیدهاي دستگاه برند هیونداي کره

موتور گیربکس کوره برند گوانگلو چین

 المنت 65 سانت

FMSجک هاي دستگاه برند             ترکیه

LMC

UV

تلفن تماس : 09125869584
hamtamachine@gmail.com : آدرس ایمیل

hamta_machine : پیج اینستاگرام
Hamtamachine.com : وب سایت

رنگ ابی دستگاه از بهترین نوع رنگ مایع

رنگ کرم استاتیک کوره اي مقاوم

قطعات برشی با بروز ترین دستگاهاي لیزر

ماشین کاري قطعات با بروز ترین
دستگاه هاي

فن هاي دستگاه سانتریفیوژ حلزونی دورباال
از برند الکتروژن 

رله هاي دستگاه از برند                 ژاپن

دستگاه از بهترین برند شرکت ولتاکو PLC

CNC

omron

مشخصات دستگاه



شرکت همتا ماشین

شاسی از پروفیل سنگین یا صنعتی

ورق 1/5 روغنی

چدن داکتیل نشکن

ابعاد قالب گیر420 × 420

باز شو قالب 23 سانت

توان قفل گیره 80 تن

ابعاد دستگاه 63 × 150  × 200

ابعاد کوره 60 × 135  × 125

میل تایبار 40 کرم

قطعات سایشی فسفور برنز الیاژي

قطعات پنوماتیک            چین

تنظیم کورس گیره :موتور گیربکس

چرخش کوره اینورتر برند

اشنایدرالمان

کلیدهاي دستگاه برند هیونداي کره

موتور گیربکس کوره برند گوانگلو چین

 المنت 65 سانت

FMSجک هاي دستگاه برند             ترکیه

LMC

UV

تلفن تماس : 09125869584
hamtamachine@gmail.com : آدرس ایمیل

hamta_machine : پیج اینستاگرام
Hamtamachine.com : وب سایت

رنگ ابی دستگاه از بهترین نوع رنگ مایع

رنگ کرم استاتیک کوره اي مقاوم

قطعات برشی با بروز ترین دستگاهاي لیزر

ماشین کاري قطعات با بروز ترین
دستگاه هاي

فن هاي دستگاه سانتریفیوژ حلزونی دورباال
از برند الکتروژن 

رله هاي دستگاه از برند                 ژاپن

دستگاه از بهترین برند شرکت ولتاکو PLC

CNC

omron

مشخصات دستگاه
کاموایر

توان تولید 1000 عدد در ساعت

حجم تولید از 20 سی سی تا 1 لیتر



شرکت همتا ماشین

شاسی از پروفیل سنگین یا صنعتی

ورق 1/5 روغنی

چدن داکتیل نشکن

ابعاد قالب گیر420 × 420

باز شو قالب 23 سانت

توان قفل گیره 80 تن

ابعاد دستگاه 170× 180 × 630

طول تایبار 120 سانتی متر

قطعات سایشی فسفور برنز الیاژي

قطعات پنوماتیک            چین

تنظیم کورس گیره :موتور گیربکس

چرخش کوره اینورتر برند

موتور گیربکس کوره برند گوانگلو چین

FMSجک هاي دستگاه برند             ترکیه

LMC

تلفن تماس : 09125869584
hamtamachine@gmail.com : آدرس ایمیل

hamta_machine : پیج اینستاگرام
Hamtamachine.com : وب سایت

قطعات برشی با بروز ترین دستگاهاي لیزر

فن هاي دستگاه سانتریفیوژ حلزونی دورباال
از برند الکتروژن 

رله هاي دستگاه از برند                 ژاپن

دستگاه از بهترین برند شرکت ولتاکو PLC

omron

مشخصات دستگاه

شیر برقی 3/8 × 2 × 5

قابلیت نصب جک 80 - 100 - 120 - 150

قابلیت تولید پریفورم دهانه 70 - 90 - 120

تیراژ تولید 700 عدد در ساعت میانگین
قالب 2 کویته 

تعداد مقره کوره 21 عدد

فن 3 عدد سانتریفیوژ

ابعاد کوره 168 × 132 × 610
حجم تولید از نیم کیلو تا 10 کیلو

المنت 90 سانت



شرکت همتا ماشین

کنترل دما تریستور

تعداد مقره: 21 عدد

ابعاد قالب گیر 550× 450

باز شو گیره 38 سانت

ابعاد دستگاه 185× 210× 80

قطعات سایشی:فسفور برنز

تنظیم کورس گیره :موتور گیربکس

موتور گیربکس کوره برند گوانگلو چین

LMCقطعات پنوماتیک            چین

تلفن تماس : 09125869584
hamtamachine@gmail.com : آدرس ایمیل

hamta_machine : پیج اینستاگرام
Hamtamachine.com : وب سایت

قطعات برشی با بروز ترین دستگاهاي لیزر

قطعات برقی کلید کنتاکتور برند هیوندا
کره

قطر تایبار 50

مشخصات دستگاه

ارتفاع پریفورم تا 43 سانتیمتر

 800w ×1107 المنت 65 سانت

تولید از 10 لیتر تا 20 لیتر

فن 4 عدد سانتریفیوژ

 تولید 90 عدد در ساعتابعاد کوره 160 × 205 × 68

تعداد المنت : 44 عدد

اینورتر اشنایدر المان

 90



 021 76263654
09125869584
09122930064
09195859223

 021 76264134

تهران جاده ابعلی بعد از پلیس راه جاجرود منطقه صنعتی کمرد
خ صنعت شرقی کوچه 12متري ایران صنعت (الماس) پالك49 

Hamtamachine.com


