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  بیانیه ماموریت:
ماموریت پارتیا، کمک به ارتقاء صنعت سنگ ایران از طریق جریان آزاد اطالعات، دانش و 
تجربیات؛ تربیت سـرمایه انسانـی متخصص و تامیـن برترین تکنولوژی و با کیفیت ترین ماشیـن آالت 

م شایسته خود در بازار بیـن المللـی است. روز دنیا، برای رساندن ایران به س

  چشم انداز:
ای فنـی و تخصصـی  چشم انداز پارتیا، دستیابـی به جایگاە اولیـن انتخاب مشتـریان در زمینه مشاورە 

و عرضه با کیفیت ترین ماشیـن آالت روز دنیا در صنعت سنگ ایران است.

ای بنیادین:   ارزش 
د  ایش پیش خوا ا و اقداماتـی که برای تحقق ماموریت  ا، فعالیت  پارتیا در تمامـی برنامه 

د بود: ای بنیادین زیر ملتـزم و معتقد خوا موارە به رعایت ارزش  گرفت، 
ارت دانش محور•  تخصص و م
تـرین کیفیت•  محصوالت با ب
 فن آوری پیشـرو•
 نوآوری و خالقیت•
تـرین خدمات به مشتـریان•  ب
 مشاورە فنـی و تخصصـی حرفه ای•
 مسئولیت اجتماعـی زیست محی•
 جریان آزاد اطالعات، دانش و تجربیات•
 تربیت سـرمایه انسانـی متخصص•
ا•  رعایت شأن، منـزلت و عزت نفس انسان 
 پایبندی به اصول اخالقـی•
م آوردن فضای رشد و پیشـرفت•  فرا
 وفاداری سازمانـی•
 مسئولیت پذیری•
 سخت کوشـی•

ه تجربه، اقدام به جمع آوری یک تیم  پارتیا، شـرکتـی صاحب دانش در زمینه ماشیـن آالت سنگ است که با بیش از یک د
ای تولیدکنندە ماشیـن آالت سنگ نمودە است. اعضای این تیم به گونه ای انتخاب شدە اند که  تـرین کمپانـی  کامل از ب
ا در تیم تخصصـی پارتیا از آنجاست  ای الزم برای پوشش کل این صنعت باشند. گوناگونـی کمپانـی  دارای تمام تخصص 

ر ردە از ماشیـن آالت گزینش کردە ایم.  ا را در  که، در انتخابمان با وسواس بسیار، متخصص ترین 

متواضعانه امیدواریم در جایگاە مشاور شما در زمینه انتخاب ماش آالت سنگ، شایسته و حرفه ای عمل کردە  و 
برازندە  عنوان «مرجع تخصصـی ماشیـن آالت سنگ» باشیم.

کلیه حقوق این اثر برای پارتیا محفوظ است. کلیه حقوق این اثر برای پارتیا محفوظ است. 
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- قابلیت کار در 360°
- چرخ شنى (الستیکى)
- وزن: 1200 کیلوگرم

- قطر کر گیرى: تا 7 سانتیمتر 
- عمق کرگیرى: 60-30 متر

Voyager (Coring & Drilling) 

Voyager-s

︊﹉ (ُ﹋︣﹎﹫︣ی و ﹀︀ری) در﹏ وا﹎﹟ ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩︨ 

در﹏ وا﹎﹟ ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩
﹟﹫﹍﹠ ر︋︀︑﹫﹉ ﹡﹫﹞﹥︨ 

- قابلیت کار در 360°
- داراى 3 بازو (4 مفصل)

- سیستم چرخ 4WD: داراى وزن 7 تن با قابلیت حرکت در شیب %40
- چرخ شنى (زنجیرى): داراى وزن 7.8 تن با قابلیت حرکت در شیب %85

 Deutz موتور دیزل 87 اسب بخار -

Baby Giraffa

در﹏ وا﹎﹟ ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩
﹟﹫﹍﹠  ر︋︀︑﹫﹉︨ 

- قابلیت کار در 360°
- مجهز به بازوى تلسکوپى 10 مترى

- 2 چکش مستقل
- سیستم چرخ 4WD: داراى وزن 17.5 تن با قابلیت حرکت در شیب %40

- چرخ شنى (زنجیرى): داراى وزن 29-20 تن با قابلیت حرکت در شیب %85
Deutz موتور دیزل 145 اسب بخار -

دستگاه حفارى (دریل) 
پنوماتیک سبک/ راسول

- وزن: 180 کیلوگرم
- قطر حفارى: تا 3 اینچ
- عمق حفارى: 15متر

دریل پنوماتیک
مخصوص رد کردن سیم برش

- وزن: 145 کیلوگرم
- قطر حفارى: 9.5 سانتیمتر
- عمق حفارى: 30-25 متر

سیم برش
ماربل و گرانیت
- چرخش °360 چرخ طیار
- وزن: تا 2400 کیلوگرم

- مجهز به اینورتر براى تغییر سرعت 40-0 متر بر ثانیه
- توان: 12 اسب بخار (مناسب براى قواره کردن سنگ) تا 100 

اسب بخار 

دستگاه ُکرگیرى 
(نمونه بردارى) هیدرولیک

- قابلیت کار در 360°
- وزن: 480 کیلوگرم

- قطر نمونه کرگیرى: تا 5 سانتیمتر
- عمق کرگیرى: 30-20 متر
- موتور بنزینى 23 اسب بخار

- موتور الکتریکى 15-12 اسب بخار

دستگاه حفارى 
(دریل) پنوماتیک سنگین

- قابلیت حفارى عمودى، افقى و 
شیبدار تا زاویه  25°

- وزن: تا 2350 کیلوگرم
- 4-1 چکش

Giraffa
دستگاه حفا
پنوماتیک سبک
- وزن: 180 کیلوگر
ا 3- قطر حفارى: تا 3
5- عمق حفارى: 15م

ریل) ) (ى
(دریل)سول

- قابلیت حفار
شیبدار تا زاوی
- وزن: تا 350
- 4-1 چکش

ماتیک
کردن سیم برش د

وگرم
.9 سانتیمتر
3-25 متر

ک

ر

ر

Mobil DrillDrillerDiamond Wire Saw (DWS)

Spider

Coring Machine 
(Explorer)

Rustica
Spherical

دستگاه حفارى (دریل) جهت مقاوم سازى دیواره جاده ها
قابلیت کار در دیواره هاى صعب العبور

دستگاه حفارى (دریل) هیدرولیک و پنوماتیک با دکل کوچک، متوسط و 
بزرگ قابل نصب بر روى انواع بیل مکانیکى در عملیات راه و ساختمان

مناسب براى بیل مکانیکى با وزن 25-2 تن

Since 1975

دستگاه حفارى (دریل)
 پنوماتیک قابل نصب بر روى بیل 

مکانیکى
- قابلیت حفارى عمودى و شیبدار تا زاویه 30°

- وزن: 1920 کیلو گرم
- 4-1 چکش

- قطر حفارى: 10.5-7 سانتیمتر
- عمق حفارى: 60-30 متر

Lombardini موتور دیزل یا بنزینى 23 اسب بخار -
- موتور الکتریکى 15 اسب بخار

www.mariniqg.it
پارتیا، نمایندە انحصاری Marini در ایران

Mini-Midi-Big Mast

Drilling/Coring M
achine

گن
ل وا

دری
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 www.partia.irwww.garrone.com
Since 1970

عمق برش نوع برشنوع سیستممدل
(متر)

ضخامت تیغه 
(میلیمتر)

طول ریل 
(متر)

زاویه چرخش 
بازو  (درجه)

سرعت زنجیر  
(متر بر ثانیه)

سرعت برش 
(سانتیمتر بر دقیقه)

مخزن هیدرولیک  
(لیتر)

توان
 (کیلووات) 

وزن
 (کیلوگرم)

M.C.R.H 24030180365,000-0.90-24253600عمودى + افقىهیدرولیک
M.C.R.H 34020220539,000-4.44293601.80-2عمودى + افقىهیدرولیک
M.C.R.H 740202406314,000-7.442123601.80-2عمودى + افقىهیدرولیک

اره ز﹡︖﹫︣ی (﹨︀واژ)

پارتیا، نمایندە انحصاری GARRONE در ایران

Chain Saw
اژ)
هاو

ى (
جیر

ه زن
ار

SBC 100مدل

هیدرولیکنوع سیستم
3.4عمق برش (متر)

1.8کورس افقى (متر)
2.2کورس عمودى (متر)

360زاویه چرخش دستگاه  (درجه)
100زاویه چرخش بازو  (درجه)

شنى (زنجیرى)نوع چرخ
75توان دستگاه  (کیلووات)

10.8وزن (تن)

اره ز﹡︖﹫︣ی (﹨︀واژ) ︣خ دار 
﹙﹢ک ️ ﹇﹢اره ﹋︣دن︋  ︗
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999

طول تیغه مدل دستگاه
(سانتیمتر)

ارتفاع باز شدن تیغه 
(سانتیمتر)

نیروى هیدرولیک 
(تن)

توان
 (کیلووات)

وزن
(تن)

Menhir100-16040-100220-5007.5,264.7-23
IGLOO16-6018-5520-1804,7.51.6-6.7

Broadway60-12825-4050-1604,7.51-5.2
Wind Star CNC32-12828-6035-1007.5,15,262.2-9

Since 1976
www.steinex.com

 ﹌﹠︨ ﹟﹫︑﹢﹫﹎
︗︀︲ ﹏︡︊︑ ️︺︀ت 
﹠﹍﹀︣ش  ︨﹤ ﹝︺︀دن︋ 

پارتیا، نمایندە انحصاری STEINEX در ایران

Splitting M
achine

گ
 سن

ین
یوت

گ
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Since 1964
www.micheletti-macchine.com

80/8080/100100/80100/100مدل
8080100100تعداد تیغه

8010080100کورس (سانتیمتر)
80727265کورس در دقیقه

435455435455طول تیغه (سانتیمتر)
حداکثر سرعت پایین آمدن 

50505050(سانتیمتر بر ساعت)

2.12.12.52.5عرض برش (متر)
3.33.33.33.3طول برش (متر)
2.12.12.12.1ارتفاع برش (متر)
3.63.63.64.2قطر فالیویل (متر)

110132132132توان موتور اصلى (کیلووات)
5.125.125.645.64عرض دستگاه (متر)
14.414.614.415.8طول دستگاه (متر)
5.565.565.565.56ارتفاع دستگاه (متر)

51535557وزن (تن)

اره ﹝︀ر︋﹏
︺︡ی  ︋﹤ ︣ش︨   ︋﹜﹫︨

(﹞ 6 ،5 ،4﹢ر)

پارتیا، نمایندە انحصاری MICHELETTI در ایران

M
arble Gang Saw

/3D W
ire

AXIS W Y X A P Q
6 AXIS      
5 AXIS     
4 AXIS     

3طول برش (متر)
2.5عرض برش (متر)
2ارتفاع برش (متر)

4کورس مفید واگن (متر)
40ظرفیت واگن (تن)

15توان موتور اصلى (کیلووات)
2.3×2.3ابعاد واگن

40-8سرعت حرکت سیم برش (متر بر ثانیه)
Brushlessنوع موتور

20 حداکثر شکست محورها (درجه)

دى
ه بع

ش س
 بر

یم
/ س

بل
مار

ره 
ا
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Since 1983

︣ا﹡﹫️ ︣ ﹝︀ر︋﹏/﹎ وا ﹩︐﹛﹢﹞

پارتیا، نمایندە انحصاری NODOSAFER در ایران

M
ultiw

ire M
arble/Granite

72-10تعداد سیم
3.5طول برش (متر)
2.2ارتفاع برش (متر)

2.5کورس عمودى (متر)
2مینیمم ضخامت برش (سانتیمتر)

6.3,7.3قطر سیم (میلیمتر)
25.4طول سیم (متر)

35-0سرعت سیم (متر بر ثانیه)
100حداکثر سرعت پایین آمدن سیم (سانتیمتر بر دقیقه)

2.3قطر درام (متر)
400-90توان موتور اصلى (کیلووات)

هیدرولیکسیستم کشش
12.72-10.6طول ماشین (متر)
6.965ارتفاع ماشین (متر)

1000-800مصرف آب (لیتر بر دقیقه)

ت
رانی

ل/گ
ارب

ر م
 وای

تى
مول
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Since 1961

︣ا﹡﹫️ ﹎ /﹏ ︉ ﹝︀︋ر ︠︳ ا︨﹙

پارتیا، نمایندە انحصاری COMES در ایران

Slab Line M
arble/Granite

گرانیت ماربل نوع پولیش
16-20 16-20 تعداد هد
2.25 2.15 حداکثر عرض اسلب (متر)
1-10 1-10 ضخامت اسلب (سانتیمتر)

18,15 11 توان هر هد (کیلووات)
275-350 205-250 توان کل (کیلووات)
320-400 320-400 آب مصرفى (لیتر بر دقیقه)

2-15 2-15 سرعت کانوایر (متر بر دقیقه)
4.2 4.2 عرض دستگاه (متر)

2.47 2.47 ارتفاع دستگاه (متر)
12.7-16.2 12.7-16.2 طول دستگاه (متر)

30-36 28.4-34 وزن دستگاه (تن)

ت
رانی

ل/گ
ارب

ب م
سل

ط ا
خ
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Since 1961

︩﹫﹛﹢  ︎ ︡ ﹨

︦﹊︋︣ ﹫﹎

︠︳ رز﹟  ا︎﹢﹋︧﹩

Epoxy Resin Line

پارتیا، نمایندە انحصاری COMES در ایران

تعداد مدل
ورودى

نسبت تبدیل 
قدرت

حداکثر 
نیروى خروجى 

(کیلوگرم)
حجم روغن 

وزن (کیلوگرم)(لیتر)
حداکثر 
گشتاور 

(نیوتن متر)
RAV 991,21:380003.550 براى یک ورودى

160براى دو ورودى 55

RAV 1201,21:315000562 براى یک ورودى
300براى دو ورودى 72

توان (کیلووات)دور بر دقیقهوزن (کیلوگرم)تعداد لقمهمدل
HTS8-V12899400-70015

Storm5-V14575400-6007.5-15
Storm3336400-5004-5.5
DAMP 5589400-5007.5-15
DAMP 6696400-5007.5-15

MIX393400-50015
TS3380400-50011
3+3695400-60010-15

Epoxy Resin Line/Polishing H
ead/Gearbox

س
ربک

/گی
ش

ولی
د پ

/ ه
سى

وک
ن اپ

رزی
ط 

خ

ظرفیت: 15 اسلب بر ساعت یک رو

ظرفیت: 10 اسلب بر ساعت یک رو

ظرفیت: 10 اسلب بر ساعت دو رو

ظرفیت: 6 اسلب بر ساعت دو رو
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Since 2004 پارتیا، نمایندە انحصاری MAEMA در ایران

N
atural Surfacing M

achine

Stone Deck (Hydro)
حداکثر ضخامت اسلب (سانتیمتر) سرعت کانوایر (متر بر دقیقه) فشار (بار) دبى آب (لیتر بر دقیقه) توان موتور (کیلووات) مشخصات دستگاه

50 0.3 -0.6 2000 18-42 132
شامل 20 نازل خطى
20 نازل دورانى
1 نازل مرکزى

Bush Hammer
حداکثر ضخامت اسلب 

عمق Bush Hammer سرعت کانوایر (متر بر دقیقه)(سانتیمتر)
(میلیمتر)

4-2ماربل 0.9/گرانیت 500.3

Scratching Machine
حداکثر ضخامت اسلب 

(سانتیمتر)
 Chiselling میزان تولید

(متر مربع بر ساعت)
 Scratching میزان تولید

(متر مربع بر ساعت)
هزینه تولید 

چرخش هد عمر ابزار (مترمربع)(یورو بر متر مربع)
(درجه)

حرکت جانبى هد 
(سانتیمتر)

50220-401-21000-50000-180±3

Flaming
حداکثر ضخامت اسلب (سانتیمتر) سرعت کانوایر (متر بر دقیقه) عمق Flaming (میلیمتر) گاز مصرفى مشخصات دستگاه

50 1.5-5 2-4 هیدروکربن ها به جز استیلن شامل 8 مشعل با 17 یا 27 نازل 
شامل 4 نازل شست و شو هر کدام با فشار 400 بار

عى
طبی

وح 
سط

ى 
آور

فر
ت 

 آال
ین

اش
م
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Since 1993

﹁︣ز دروازه ای
Cut to size ️︗

پارتیا، نمایندە انحصاری GMM در ایران

Bridge cutting/CN
C 

EuraTecnaAxiaRadiaDiamaمدل
350360380380400کورس هد (محور X) (سانتیمتر)
350350350430370کورس پل (محور Y) (سانتیمتر)

32425575100کورس عمودى هد (محور Z)  (سانتیمتر)
--85-850-850-0شکست میز (جهت بارگیرى اسلب)

360-3600-3600-3600-3600-0چرخش میز (زاویه)
--90-900-600-0شکست هد (محور R) (زاویه)

-----چرخش هد (محور W) (زاویه)
1.75×1.723.4×1.723.5×23.5×1.53.5×3ابعاد میز (متر)

950-19001900620-2000570-1750700-1450سرعت چرخش دیسک / ابزار (دور بر دقیقه)
62.582.5105120,160160,200قطر دیسک (سانتیمتر)
21.321.32528.537قطر فلنج  (سانتیمتر)
20.530.5404561عمق برش (سانتیمتر)

4050505565آب مصرفى در فشار 3 اتمسفر (لیتر بر دقیقه)
16.523.528.526.525,35,45توان موتور اصلى (کیلووات)

3.44.556.05,6.127.5,7.89.5وزن (تن)

BrioExtraIntraExtesaEgilLitoxZedaمدل
350370360410365380390کورس هد (محور X) (سانتیمتر)
250,210265225360245275365کورس پل (محور Y) (سانتیمتر)

3240525270100130,160,200کورس عمودى هد (محور Z) (سانتیمتر)
85-850-850-0 85-0 85-850-850-0شکست میز (جهت بارگیرى اسلب)

-------چرخش میز (زاویه)
15-/105+90-900-900-900-900-900-45,0-0شکست هد (محور R) (زاویه)

370-3700-3700-3700-3700-3700-3700-0چرخش هد (محور W) (زاویه)
2×23.5×23.5×23.5×24×2.253.5×3.8,2.4×23.8×3.4,2×3.5ابعاد میز (متر)

6000-6000400-6000500-4300800-6000500-6000500-6000800-500سرعت چرخش دیسک/ ابزار (دور بر دقیقه)
62.562.562.5,72.562.5,72.582.592.5,11092.5,130قطر دیسک  (سانتیمتر)
21.321.321.321.321.32525قطر فلنج  (سانتیمتر)

52-4233.5-25.520.530.533.5-20.52020.5عمق برش  (سانتیمتر)
40405050505050آب مصرفى در فشار 3 اتمسفر (لیتر بر دقیقه)

131316.516.523.53228.5توان موتور اصلى (کیلووات)
2.1,3.243.43.23.65.16.2,6.57.5وزن (تن)

CNC

 اى
زه

روا
ز د

فر
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2.1حداکثر عرض پولیش (متر)
4حداکثر طول پولیش با ریل استاندارد (متر)

… ,6,9,12طول ریل (متر) (با قابلیت افزایش مضربى از 3)
0.3کورس عمودى هد (متر)
18توان موتور هد (کیلووات)

18-0سرعت حرکت افقى (متر بر دقیقه)
350دور چرخش هد (دور بر دقیقه)

40آب مصرفى (لیتر بر دقیقه)
7-5ظرفیت تولید اسلب ماربل (متر مربع بر ساعت)

4-3ظرفیت تولید اسلب گرانیت (متر مربع بر ساعت)
4.2وزن (تن)

︡﹨ ﹉︑ ︩ ﹫﹛﹢︎

︉ ﹝︀ر︋﹏/﹎︣ا﹡﹫️ ︠︳ ا︨﹙

پارتیا، نمایندە انحصاری GMM در ایران

(︡ ﹨ 5 / 3) ︡ ﹁︣ز دروازه ای ﹝﹢﹜︐﹩ ﹨
GL3GL5مدل

3.653.65کورس هد (محور X) (متر)
3.63.6کورس پل (محور Y) (متر)

0.30.3کورس عمودى هد (محور Z) (متر)
3333سرعت حرکت محور X (متر بر دقیقه) 
3333سرعت حرکت محور Y (متر بر دقیقه) 
44سرعت حرکت محور Z (متر بر دقیقه) 

2-1.30.14-0.2فاصله بین هد ها (متر)
90-900-0شکست هد (محور R) (زاویه)
85+/85-85+/85-چرخش هد (محور W) (زاویه)

3000-3000800-800سرعت چرخش دیسک/ ابزار (دور بر دقیقه)
45-5040-40قطر دیسک (سانتیمتر)

55قطر شفت اسپیندل (سانتیمتر)
11.58.5عمق برش (سانتیمتر)

120200آب مصرفى در فشار 3 اتمسفر (لیتر بر دقیقه)
1515توان هر موتور (کیلووات)

910وزن (تن)

M
ulti H

ead Bridge Cutting/Polish

حداکثر عرض تعداد هد 
اسلب (متر)

ضخامت اسلب
(سانتیمتر)

توان هر هد
(کیلووات)

توان کل
(کیلووات)

سرعت کانوایر
(متر بر دقیقه)

عرض دستگاه
(متر)

ارتفاع دستگاه
(متر)

طول دستگاه
(متر)

وزن دستگاه
(تن)

22-12.310-43.12.76.3-1960.4-101154-162.11-4پولیش ماربل

www.gmm.it
Since 1993

ش
ولی
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فر

 



25 24

 www.partia.ir

محدوده کار مدل
دستگاه (متر)

ابعاد قطعه کار 
(ارتفاع×قطر) (متر)

ابعاد میز کار 
چرخان (سانتیمتر)

قطر تیغه 
ابزار آماده ابزار گیر(سانتیمتر)

به کار (تعداد)
دقت 
دور نوع ربات(میلیمتر)

الکتروموتور
توان موتور 

(کیاووات)
توان کل
(کیلووات)

وزن میز کار 
چرخان (تن)

وزن ربات 
(کیلوگرم)

Small0.81ø0.6×0.855×55-ER20--ABB,KUKA30000160.56
Medium2.05ø1.8×1,ø1×1.8100×10035ISO 4010<0.05ABB,KUKA120006121260

Large2.75ø2.8×1,ø1.5×2.5100×100 
150×15065ISO 400.05>10+1 دیسکABB,KUKA12000122212-40205

Extra Large3.1ø3×1,ø1.5×3100×100 
150×15080,120ISO 500.05>10+1 دیسکABB,KUKA900022,3035,5512-40325

www.qdrobotics.com
Since 2003

You Imagine
      He Creates!

3D Scanner

ربات

پارتیا، نمایندە انحصاری QD در ایران

Robot ت
ربا
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Since 1979
www.omagspa.it

طول و عرض مدل دستگاه
برش (متر)

 Z کورس محور
نوع موتور(سانتیمتر)

سرعت حرکت 
محورها 

(متر بر دقیقه)

دقت
نرم افزار (میلیمتر بر متر)

WL-3-3015 503×1،520Brushless400.01E Nest

WL-3-3020 503×220Brushless400.01E Nest

WL-5-3020 503×220-50Brushless400.01E Nest

WL-3-4020 504×220Brushless400.01E Nest

WL-5-4020 504×220-50Brushless400.01E Nest

KMT (NEO Line 40i)KMT (NEO Line 50i)مدل پمپ

4050توان پمپ (اسب بخار)
3.13.7حداکثر دبى آب (لیتر بر دقیقه)

4000 بار4000 بارفشار (بار)

Water Jet
Cutting 
Stone
3 / 5 Axes

واتر جت (3 و ﹞ 5﹢ر)

پارتیا، نمایندە انحصاری OMAG در ایران

W
ater Jet ت

رج
وات
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تعداد هد مدل
پولیش لبه

تعداد هد 
پخ زن

ضخامت اسلب 
(سانتیمتر)

حداقل عرض 
اسلب (سانتیمتر)

قطر دیسک شیار زن 
باال (سانتیمتر)

قطر دیسک شیار زن
 پایین (سانتیمتر)

سرعت کانوایر 
(متر بر دقیقه)

توان 
وزن ابعاد (متر)(کیلووات)

(تن)
پولیش

 لبه گرد و تخت
OMEGA 100841-102026260-3506.5×2.3×2.27
OMEGA 60621-617.526260-3455.7×2.3×2.26

پولیش
لبه تخت

EDILUX8-1041-101230200-3405.5×1.8×2.14.5
MUSA741-8826260-3274.5×1.75×1.83.6
PENTA52.41-6820200-3203.8×1.76×1.82.8

ضخامت اسلب مدل
(سانتیمتر)

دور چرخش هد 
(دور بر دقیقه)

سرعت جابه جایى هد 
(متر بر دقیقه)

توان هد 
وزن (تن)ابعاد (متر)توان (کیلووات)(کیلووات)

Athena1-150-30000-1004142.2×2.3×7.35.5پولیش لبه گرد و تخت (تک هد)
Speedy System1-120-30000-100362.3×2.2×6.65.5

www.comandulli.it
Since 1972 پارتیا، نمایندە انحصاری Comandulli در ایران

Edge Polishing
به
ش ل

ولی
پ
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Since 1962

️﹫﹠﹫﹝﹛ ﹏︀︑ ︡ ﹫﹛﹢︑ ️ ︗ ﹟﹋ ︿︭﹡ د︨︐﹍︀ه
4 6 8تعداد هد

46-6315-8030-30عرض استریپ (سانتیمتر)
10-102.7-102-2ضخامت استریپ (سانتیمتر)
25×304×2+25×304×8توان هد ها (اسب بخار) 
72.5×2+62.5×852×2+72.5×2+62.5×2(105) 95×2+85×2+72.5×2+62.5×2قطر دیسک ها (سانتیمتر)

4.54.54.5ضخامت بدنه دیسک (میلیمتر)
6.2×6.54×2+6.2×6.54×4+6.2×4ضخامت سگمنت دیسک (میلیمتر)

پارتیا، نمایندە انحصاری Gugliemi در ایران

2تعداد هد (حاوى دیسک)
200-150عرض اسلب (سانتیمتر)

10-2ضخامت اسلب (سانتیمتر)
2×25توان هد ها (اسب بخار) 

15توان چرخ طیار (اسب بخار) 
ماربل 75 - گرانیت 45قطر دیسک ها (سانتیمتر)
100قطر چرخ طیار (سانتیمتر)

6.3ضخامت سیم برش (میلیمتر)

1 2 3

️﹫﹠﹫﹝﹛ ︉ ︡ ا︨﹙ ﹫﹛﹢︑ ️ ︗ ﹟﹋ ︿︭﹡ د︨︐﹍︀ه

SlaB Splitting M
achine

ب
سل

ن ا
ف ک

نص
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Since 1989

دستگاه برش یک، دو و سه هد جهت تولید قطعات آنتیک از ضایعات کارخانجات
هد برشمدل 

 (تعداد)
حداکثر عرض  قطعه کار 

(سانتیمتر)
حداکثر ضخامت  قطعه کار

(سانتیمتر)
قطر تیغه برش

(سانتیمتر) 
دور هد برش 

(دور بر دقیقه)
توان هد برش 

(کیلووات)
مصرف آب
وزنابعاد دستگاه (متر) (لیتر بر دقیقه)

(تن) 

FS 700/1T161.53301900,280015,22902.45×1.5×1.821.95
FS 700/2T261.53301900,280011,15,221903.05×1.75×1.822.3
FS 700/3T361.53301900,280011,15,222703.65×1.75×1.823.1

دستگاه ویبراتور جهت کهنه کردن سنگ + تولید سنگ رودخانه اى از ضایعات معادن
RWO-220RWO-330RWO-520RWO-720RWO-920مدل

46-351-281-221-101-1ابعاد قطعه کار (سانتیمتر)
170225410680830ظرفیت (لیتر)
1.12456توان (کیلووات)

ø1.07×0.86ø1.286×1ø1.486×1.055ø1.658×1.135ø1.905×1.51ابعاد دستگاه (ارتفاع× قطر) (سانتیمتر)
0.30.4280.5780.8531.283وزن (تن)

دستگاه نصف کن جهت افزایش تولید قطعات آنتیک شده +
 سایز کردن ضخامت ضایعات کارخانجات جهت ورود به دستگاه برش

SPS 200/2TSPS 300/4TSPS 460/4Tمدل

244هد (تعداد)
203146حداکثر عرض قطعه کار (سانتیمتر)

546060حداکثر ضخامت قطعه کار (میلیمتر)
65-6045-4045قطر دیسک (سانتیمتر)
2800-28001400-28001400دور هد(دور بر دقیقه)

150300300مصرف آب (لیتر بر دقیقه)
1.95×1.5×1.953.18×1.5×1.753.18×1.18×2.17ابعاد دستگاه (متر)
1518.5,2218.5,22توان هد (کیلووات)

قرنیز زن
PLM 5PLM 10مدل

510هد (تعداد)
31.531.5حداکثر عرض قطعه کار (سانتیمتر)

55حداکثر ضخامت قطعه کار (سانتیمتر)
2800-28001400دور هد (دور بر دقیقه)
30-3020-20قطر ابزار (سانتیمتر)
1.65×1.4×1.855.9×1.4×3.55ابعاد دستگاه (متر)
4,7.54,7.5,11توان هد (کیلووات)

خشک کن الکتریکى
EST/8مدل

2فن الکتریکى (تعداد)
1.1توان فن الکتریکى (کیلووات)

13توان مقاومت الکتریکى (کیلووات)
2.7×1.05×1.6ابعاد دستگاه (متر)

دستگاه چسب و تورى
حداکثر عرض قطعه کار نوع چیدمانمدل

(سانتیمتر)
حداکثر عرض تورى 

(سانتیمتر)
سیکل بر دقیقه 

(تعداد)
توان مقاومت الکتریکى 

(کیلووات)
توان فن فن (تعداد)

(کیلووات) 
ابعاد دستگاه

 (متر)

ISL 320/6201.75×1.12×33/6233.5/624911.57.55خطى
ICL 320/6201.75×2.05×33/6233.5/624911.56.5گرد

تولید سنگ رودخانه اى از ضایعات معادن

پارتیا، نمایندە انحصاری TECNEMA در ایران

Antique Line
ک

آنتی
ط 

خ
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Gold

AFR ANR TAG

تعداد مدلتعداد فاز
دور موتورسیستمنوع سنگهد

 (دور بر دقیقه)
دور صفحه پولیش

 (دور بر دقیقه)
سرعت حرکت

 (متر بر دقیقه)
قطر صفحه 

پولیش (سانتیمتر)
توان 

(کیلووات)
ظرفیت مخزن 

وزن کل ابعاد (متر)آب (لیتر)
(کیلوگرم)

تک فاز
LM30-VE11.3120×0.995×1400350,440,530,615330,415,495,580302.2260.5مکانیکماربل , گرانیت
LM30-CE10.945153×0.995×1400439413302.2260.5مکانیکماربل
LS40-CE10.6353×0.4×720340150.753.70.54-هیدرولیکماربل , گرانیت

سه فاز

MEC7-VE11.3153×1.055×1400370,465,560,655375,470,560,655324310.52مکانیکماربل , گرانیت
MEC7-CE10.94125×1.055×1400466468324310.52مکانیکماربل

MAXBT-CE21.2234×1.085×960515485305.5480.615مکانیکماربل
Europa-VE11.2295×1.195×1400372,563,661,707350,565,664,710325.5330.635مکانیکگرانیت

Europa88-CE11.23285×1.28×305.5310.635-950364مکانیکگرانیت
EuropaBT-CE21.23422×1.23×307.5600.635-950396مکانیکگرانیت

Europa BT LS40LM30

MSA (Miter Saw)

www.achilli.com
Since 1950

︀ب  ︨︿﹋

پارتیا، نمایندە انحصاری ACHILLI در ایران

﹁︣ز دروازه ای ﹞ 4﹢ره
مدل

کورس هد
(X محور) 

(متر)

کورس پل 
(Y محور)

(متر)

کورس عمودى 
(Z محور) هد

(متر)

ابعاد میز 
کار (متر)

حداکثر قطر 
تیغه (سانتیمتر)

حداکثر عمق 
برش (سانتیمتر)

فاصله تیغه و 
میز (سانتیمتر)

شکست میز
(جهت بارگیرى اسلب)

زاویه شکست 
دستى هد 

(درجه)

زاویه 
چرخش هد 

(درجه)

توان موتور 
اصلى 

(کیلووات)

دور موتور 
اصلى

(دور بر دقیقه)

دور موتور 
اصلى (سفارشى) 

(دور بر دقیقه)

GOLD3.52.30.382.2×3.55014.315.50-900-900-360111400-1700800-3500

 ️︋︀︔ ﹏  ︎︀  ︋﹩﹡︀﹝︐︠︀ ﹁︣ز︨ 
مدل تعداد فاز طول برش 

(متر)
قطر تیغه الماسه 

(سانتیمتر) 
دور 

بر دقیقه حرکت هد توان 
(کیلووات)

زاویه شکست دستى 
هد (درجه) قابلیت 

AFR تک فاز/ سه فاز 1.1-3.3 25,30,35 2800 اتومات/ دستى 2.9 45 برش عمود/ فارسى برى
ANR تک فاز/ سه فاز 0.6-2 25,30,35 2800 دستى 2.9 ,2.2 45 برش عمود/فارسى برى/ابزار زنى لبه تا 6 سانتیمتر
TAG تک فاز/ سه فاز 0.6-2 25,30,35 2800 دستى 3 ,2.2 45 برش عمود/فارسى برى

︣ی  ﹁︣ز ﹝︭﹢ص ﹁︀ر︨﹩︋ 
تک فاز/سه فازتعداد فاز
3.3طول برش

8-1ضخامت سنگ (سانتیمتر)
45-40-35قطر تیغه الماسه (سانتیمتر)

3500-800دور (دور بر دقیقه)
5.5توان (کیلووات)

د︨︐﹍︀ه ︑﹢﹜﹫︡ ︑︭︭﹩ ﹋︀﹡︐︣︑︀پ (د︨︐﹩)
SmartSmartمدل

3.75 - 3.751.5 - 1.5کورس هد (محور X) (متر)
1.02 - 1.020.65 - 0.65کورس پل (محور Y) (متر)

1313کورس عمودى هد (محور Z) (سانتیمتر)
135135چرخش هد (درجه)

2020حداکثر قطر دیسک (سانتیمتر)
1515حداکثر ضخامت قطعه کار

1010حداکثر ضخامت قطعه کار جهت ابزار زنى لبه (سانتیمتر)
3.33.3توان موتور (کیلووات)

10000-10000500-500دور موتور (دور بر دقیقه)
510510وزن دستگاه (کیلوگرم)

وزن (کیلوگرم)ظرفیت  (کیلوگرم)میزان  باز شدن گیره
1-5100022

 ﹎﹫︣ه ا︨﹙︉

Smart

Cutting Profile Polishing Polishing Sink Cut out Surface Polishing

Construction Saw
/Floor Polishing   

ب
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︨﹫︧︐﹛ ︑︭﹀﹫﹥ آب
︣س  و ﹁﹫﹙︐︣︎ 

www.fraccarolibalzan.it
Since 1969 پارتیا، نمایندە انحصاری FRACCAROLI & BALZAN در ایران

W
ater Treatm

ent System س
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یلت
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ب
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م ت
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20” box container20” box container

Side 

www.omarcrane.it
Since 1970 پارتیا، نمایندە انحصاری omar در ایران
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مدلنوع جرثقیل
ظرفیت 
جرثقیل 

(تن)

وزن 
جرثقیل

(تن)

میزان جلو 
رفتن بوم 

(متر)

میزان باال رفتن 
بوم (متر)

سرعت 
(کیلومتر بر 

ساعت)
حداکثر زاویه نوع موتور

چرخ (درجه)
گارانتى بدنه 

(سال)

Box Container

S12 Evo1211.855.5-8.58.8-10.330FPT F32 83 CV - 61 Kw7320
S15 Evo1513.6335.5-8.510.3 -.8.830FPT F32 83 CV - 85 Kw7320
S16101615.257.2-10.311.335FPT N45 124 CV / DEUTZ 3.6 123 TIMER IV7320
S18101815.97.2-10.311.330FPT N45 124 CV / DEUTZ 3.6 123 TIMER IV7320

Compact Power
S221022187.9-10.312.8-17.135DEUTZ 4.1 156 CV7020
S27102725.547.9-10.312.8-17.135DEUTZ 4.1 156 CV7020

Pure Power
S45104536,42.38.5-10.513.5-1635FPT N67 240 CV / DEUTZ TCD 6.1 245 CV6320
S70107062.9610.5-11.21625FPT CURSOR 9 354 CV / DEUTZ TCD 7.8 340 CV3820 3.5

4.2
4.5
4

1 m

2 m

5 m

4 m

3 m

8 m

7 m

6 m

9 m

4.2

4

2

2.6

7.36 8.5 m
2.6 2 1.5

1.5

t

10 m

11 m

11.5 m

S15evo Distance
Max Weight

Chain Hook Anchor Hook

Pallet Fork

Compact Hook

Winch

Fork

Mechanical Extnsion

Stone Crane گ
 سن

یل
رثق

ج
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پروفیل زن دستى
6000-0دور موتور (دور بر دقیقه)

35×70×40ابعاد (سانتیمتر)
22وزن (کیلوگرم)
2.2توان (کیلووات)

سه فازتعداد فاز
زمـان تولید 6 متـر پروفایل مـدل V30 (تخم مرغى) 
سـانتیمتر،  ضخامـت 3  بـا  گرانیـت  اسـلب  روى  بـر 

حـدود یک سـاعت اسـت.

www.omasystem.it
Since 2002 پارتیا، نمایندە انحصاری OMA SYSTEM در ایران

2G CD

3G CD1S

A-R-3R5 CD2S

A D
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B F
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FCLR
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Since 1973 پارتیا، نمایندە انحصاری PRODIM در ایران

مدل 8CSمدل 7SCمشخصات فنى
810وزن (کیلوگرم)
38×32×3218×32×18ابعاد (سانتیمتر)

1515محدوده کار (متر)
0.80.6دقت (میلیمتر)

دستگاه اندازه گیرى دیجیتال دو بعدى و سه بعدى
- اندازه گیرى دو بعدى و سه بعدى

- قابل حمل
- بدون نیاز به تراز کردن

- ترسیم یک پارچه
- صفحه نمایش تاچ اسکرین 10 اینچى

(DXF فایل) CAD خروجى -
- بدون نیاز به کامپیوتر

Digital M
easuring ال

جیت
 دی
رى

ه گی
داز

ان

FIELD

OFFICE

PRODUCTION
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TWIST LINE

MARBLE LINE

MICRON LINE VELOCE LINE

FAST LINE

TOP LINE

Profiling Wheels
Mole a profilo

hing
filo

www.aditools.com
Since 1980 پارتیا، نمایندە انحصاری ADI در ایران

Diam
ond Tools

CN
C ر

بزا
ا

Solu on for 90°
Coupling

Profiling Wheels

Profiling Polishing

Fab Lab

Tools for Execu ng
Solid Pieces Sink

Router Bits for
Engraving

Blades

Finger Bits

Core Drills

Routers for
Incremental 
Cu ng

Pre Cu ng "Ninja"

Stubbing Wheels

Tools for drain Board
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° °

Since 1962پارتیا، نمایندە انحصاری GIRLANDA در ایران
www.girlandaantonio.com

رى
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ویرایش سوم

در راه است ...
با ما باشید

 هندبوک جامع
ماشین آالت سنگ 

Stay with PARTIA team
 till the next version of our      

HANDBOOK
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با کار  اول  نسخه  مچون  نیـز  سنگ  ماشیـن آالت  جامع  ندبوک  دوم  ویرایش 
فنـی  زاران برگ مدارک  از  تهیه شدە و چکیدە ای  پارتیا،  تیم  و  ادعای  گستـردە 
داف  ای تولید کنندە ی ماشیـن آالت سنگ است، که در راستای ا برترین کمپانـی 
ندبوک تالش  پارتیا برای ارتقای صنعت سنگ ایران تقدیم مـی گردد. در تهیه این 
کاری جامع، در قالب بازخوانـی فنـی به روزترین تکنولوژی ماشیـن  شدە است که را
آالت صنعت سنگ، ارائه شود که وسعت دامنه آن از استخراج بلوک در معدن تا 
ای بازیافت ضایعات در معادن و کارخانجات  کار برش و فرآوری آن در کارخانه و را

را در بر مـی گیـرد.
ندبوک جامع ماش آالت سنگ،  ای زیادی را پس از ارائه اولیـن  تیم پارتیا، بازخورد
موارە چراغ راە خود  از صاحبنظران و اساتید محتـرم صنعت سنگ دریافت کرد که 

برای تهیه ویرایش دوم این اثر قرار داد.
مچون گذشته  مچنان بر این باوریم که این ویرایش نیـز خا از نقص نبودە و 
متواضعانه دست یاری تمامـی دلسوزان این صنعت را برای تکمیل این اثر مـی فشاریم.

@partia_channel

883 777 92

0912 389 0 385

تهران، بلوار فرحزادى،خیابان 
سپهر، پالك 41، همکف غربى

قیمت: ۶۸٫۰۰۰ تومان

2nd Edition


