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شرکت ماشین سازی کالر در سال1374 به ثبت رسیده است و در زمینه های مختلف ماشین سازی، قالب سازی 
و قطعه سازی فعالیت دارد.

از سـال 1382 یکی از فعالیت های تخصصی این شـرکت طراحی و سـاخت انواع ماشـین آالت پاشـش می باشـد، 
گچ و انواع پالسـترهای فایرپروف و مالت های تخصصی دیگر ... پاشـش مالت سـیمان و 

شـرکت ماشین سـازی کالر بـا توسـعه 3D پانـل توانسـته امـکان پاشـش مـالت ماسـه و سـیمان بـا دانه بندی 6-0 
را بـه شـکل “تـر” در اختیـار مشـتریان قـرار دهـد. تزریـق دوغاب و گروت نیز از قابلیت های دیگر دسـتگاه ها اسـت.

گذشـته باعـث توسـعه ایـن صنعـت و افزایـش قابـل  آمـوزش مشـتریان هنـگام خریـد دسـتگاه طـی سـال های 
کیفیـت پاشـش بتـن شـده اسـت. کاربـران و همچنیـن ارتقـاء  توجـه 

کنتـرل از راه دور، یدک کـش شـدن  در طراحـی دسـتگاه های جدیـد، دور متغیـر، ظرفیت هـای متفـاوت پاشـش، 
کـه امـکان انتخـاب متناسـب بـا پـروژه را بـرای مشـتریان فراهم کرده اسـت. و ... قابلیت هایـی اسـت 

ویژگیهایدستگاهمالتپاش

کار مالت پاشی و عملکرد ساده کاهش سختی   g سرعت باالی سیمانکاری g
کار کاماًل ایرانی g سبک بودن دستگاه و قابلیت حمل و جابجایی سریع در محل  g طراحی و تولید 

کاربری سریع و آسان برای همه g سیمانکاری تا ارتفاع 25 متر  g آموزش و 
g شستشوی آسـان و سـریع g خدمات پس از فروش سریع و تضمین تأمین قطعات تا 5 سال

کاربردهایدستگاهمالتپاش

g  سیمانکاری دیوارهای پیش ساخته مشبک g سیمانکاری دیوارهای آجری، بلوک و غیره

گچ های  g مالت های ضدحریق g  پاشش انــواع مالت های غیـرمتعـارف ماننــد سیمـان سفیـد، 

کوره ای و انواع پالسترهای آماده  کاهگل، پوشش های نمای ساختمان، عایق های  دیرگیر، مالت 
با دانه بندی زیر 6 میلیمتر  g  تزریق دوغاب سیمان با فشار 15 اتمسفر

Made

in

Iran

تاییدات علمی و تخصصی:
g سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 

     )تأیید فنی مهندسی دستگاه(
g مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

کاربری دستگاه(       )تأیید عملکرد مالت پاشی و 
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g سرعت متغیر 30 تا 100 لیتر در دقیقه

گیربکس هلیکال  g
g پر قدرت

g قابلیت یدک کش شدن در پروژه ها
Fire 

Proofing

K100

Shotcrete 
Pump

شات کریت

K70/V     

K100 مشخصاتفنیمالتپاش

ظرفیت پمپاژ
فشار پمپ
توان موتور

کمپرسور
کمپرسور توان موتور 

ظرفیت میکسر
توان موتور میکسر

دانه بندی مجاز
ویبراتور

وزن
ابعاد

)درازا   ×پهنا×بلندی(

30 - 100 L /Min

Up to 40 Bar

7.5 Kw - 380 V.

380 Liters

2.2 Kw - 380 V.

180 Liters

2.2 Kw - 380 V.

0 - 6 mm

Optional

650 kg

250x100x125 cm

Conv. Perform.

Pressure

El. Motor

Compressor

Com. El. Motor

Mixer Volume

Mixer El. Motor

part. Mesh

Vibrator

Weight

Dimension
(LxWxH)
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K50

g سرعت باالی سیمانکاری

g سبک و قابل حمل بودن

g سیمانکاری تا ارتفاع 25 متر

g شستشوی آسان و سریع

g تک فاز به سفارش

    

K50 مشخصاتفنیمالتپاش

Shotcrete 
Pump

NEW

شات کریت

ظرفیت پمپاژ
فشار پمپ
توان موتور

کمپرسور
کمپرسور توان موتور 

دانه بندی مجاز
ویبراتور

وزن
ابعاد

)درازا   ×پهنا×بلندی(

30-100 Lit/min

Up to 40 Bar

7.5 Kw - 380 V

350 Liters

2.2 Kw - 380 V.

0 - 6 mm

Optional

400 kg

245x90x105 cm

Conv. Perform.

Pressure

El. Motor

Compressor

Com. El. Motor

part. Mesh

Vibrator Pn.

Weight

Dimension
(LxWxH)
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Foam 
Generator

+ 
Continuous 

Mixer

فوم  ژنراتور
+

هم زن پیوسته

مشخصاتفنیفومژنراتور

حجم تولید فوم    
پمپ آب

200 L /Min

750 Watt / Single phase

Foam production volume

Water Pump

K70/V موتور تک فاز    
ابعاد
وزن

3 Hp / 220 V

140x75x170 cm

80 Kg

Motor

Dimension

Weight

مشخصاتسرندویبرهبرقی

Electric Vibrating Sieveسرند ویبره شاتونی

جنس    
گیری طول اندازه 

Stainless Steel

100mm

مشخصات ضخامت سنج

Material

Max. Length

Thickness gaugeضخامت سنج
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KM50
Shotcrete 
& Mixing

Pump

مــــــالت پاش و
مخزن میکسر

g  سرعت باال در اجرا
g  سبک و قابل حمل

g  پمپاژ تا ارتفاع 25 متر
g  شستشوی آسان و  سریع

    

KM50 مشخصاتفنیمالتپاش

ظرفیت پمپاژ
فشار پمپ

توان موتور پمپ
اینورتور

ظرفیت میکسر
توان موتور میکسر
طول بازوی گردان

دانه بندی مجاز
وزن
ابعاد

)درازا   ×پهنا×بلندی(

50 Lit/min

Up to 40 Bar

4 Kw - 380 V

Available

200 L

2.2 Kw - 380 V

5 m

0 - 6 mm

450 kg

250x82x125 cm

Conv. Perform.

Pressure

El. Motor Pump

Inverter

Mix. Volume

El. Motor Mix.

Boom Length

part. Mesh

Weight

Dimension
(LxWxH)
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کیلوگرم g  ظرفیت باالبر تا 250 

Vertical
Mixer
GRC

Trolley

میکسر عمودی

باالبر جک دار

    

GRCمشخصاتمیکسرعمودی

ظرفیت مخزن
توان موتور

سرعت متغیر+اینورتور
دانه بندی مالت

حرکت عمودی جک بادی

وزن
ابعاد

)درازا   ×پهنا×بلندی(

60-80 Liter

11 kw

50 - 900 r.p.m.

0 - 3 mm

85 cm

300 Kg

90x100x190 cm

Capacity

El. Motor

Variable speed+inverter

Mortar Part. Dim

Vertical movement 
penumatic

Weight

Dimension
(LxWxH)
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