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 مجتمغ مؼدنی و  مؼرفی قطؼات

رصنؼتی گل گه
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 

 پژوهش جهت كاهش مصرف و جلوگيري از خروج ارزو يا  HPGRپيشنهاد بومی سازي رول 
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                                                  مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر قطؼات                                                

                                         

 
 

 

 

 پيشنهاد بومی سازي پودر فلوكوالنت و يا پژوهش به منظور كاهش مصرف و جلوگيري از خروج ارز
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                                                   قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                               

                                     

 

 

 

 

 

  پيشنهاد بومی سازي انواع سرمته حفاري ضربه اي
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 گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل 

 

 

 

 

 

  پيشنهاد بومی سازي سرمته حفاري چرخشی
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی تَربَضارشداهپ تران

 

 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

7 



 

 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی دستِ پيستَى داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی هاًيفَلد خرٍجی اگسٍز داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی ریٌگ پيستَى  داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی پيستَى داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی هيل سَپاپ ٍ بَش سَپاپ  داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

ترانداهپ   ECUپيطٌْاد بَهی سازی   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی سٌسَر دهای هَتَر داهپ تران
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 صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و 

 

 

 

یطٌْاد بَهی سازی سٌسَر سرعت گيربىس هَتَر داهپ ترانپ  
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی سلىتَر دًدُ داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

  

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی دیٌام هَتَر داهپ تران
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 

ترانهَتَر ُ داهپ   SEAL KITپيطٌْاد بَهی سازی   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی سِ ًظام برق فطار لَی
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی اسپایدر سٌگ ضىي شیراتَری
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی دستِ راٌّوای رٍضٌایی داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی ضيربرلی َّای فطردُ داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

گارداى داهپ ترانپيطٌْاد بَهی سازی چْارضاخ   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی هلسٍهات هدار ّيدرٍليىی  داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی صفحِ گرافيتی والچ ٍ ترهس  داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی پوپ دًدُ ای فطار باالی  داهپ تران
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 

بغل گيربىس  داهپ ترانبَهی سازی  پيطٌْاد   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

پوپ ٍ ضير فرهاى ّيدرٍليه داهپ ترانبَهی سازی  پيطٌْاد   
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 

سازی دٍزیٌگ پوپ  اًتمال ّيدرٍوسيد سدینبَهی  پيطٌْاد   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

ولگی آسيا بال هيلبَهی سازی  پيطٌْاد   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

پيٌيَى آسيا تغليظبَهی سازی  پيطٌْاد   
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 

وراًَیل سٌگ ضىي  شیراتَریبَهی سازی  پيطٌْاد   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

بَهی سازی گرت گير آسياّا پيطٌْاد   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

پيطٌْاد بوٌظَر پصٍّص جْت واّص هصرف بلت استيل وَرد  ٍ 

 H-NBR( 2000تا   800)استحىام جلَگيری از خرٍج ارز 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

پيطٌْاد بوٌظَر پصٍّص جْت واّص هصرف الستيه  داهپ تران ٍ 

 (18r33  ٍ27r49جلَگيری از خرٍج ارز )سایسّای 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 

پيطٌْاد بَهی سازی پارچِ بلت فيلتر ٍ یا پصٍّص بِ هٌظَر واّص 

 هصرف ٍ جلَگيری از خرٍج ارز
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 

پيطٌْاد بَهی سازی اجسای زًجير بيل ّای هىاًيىی ٍ یا پصٍّص جْت 

زواّص هصرف ٍ جلَگيری از خرٍج ار  
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی رادّای حفاری ٍ سایر لطعات حَزُ اوتطاف هعدى
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی پيٌيَى آسيای خطه
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

ٍ ٍرق ّای ضدسایص ٍیا پصٍّص پيطٌْاد بَهی سازی اًَاع الستيه 

 جْت واّص هصرف ٍ جلَگيری از خرٍج ارز
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

RCH1000پيطٌْاد بَهی سازی ٍرلْای تفلًَی  ٍیا پصٍّص جْت  

خرٍج ارز هصرف ٍ جلَگيری از واّص   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

رٍی اًَاع تَری سرًد بوٌظَر افسایص طَل عورپيطٌْاد پصٍّص بر   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 

 HPGR پيطٌْاد بَهی سازی اجسای

((Rolls,Gearbox,Studs,Edgeblock,… 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی اًَاع گریس دًدُ ، پایِ گرافيتی
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 

 پيطٌْاد پصٍّص جْت واّص هصرف ٍ جلَگيری از خرٍج ارز ٍ یا
 بَهی سازی اًَاع بيریٌگ پالت وار گٌدلِ

 

 

 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

45 



 

 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 

پيطٌْاد بَهی سازی اًَاع ٍلَ اسالری ٍیا پصٍّص جْت واّص هصرف 

 ٍ جلَگيری از خرٍج ارز
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

بَهی سازی بيریٌگ ضل ٍیا پصٍّص جْت واّص هصرف ٍ  پيطٌْاد 

 جلَگيری از خرٍج ارز
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

پيطٌْاد بَهی سازی  بَتِ وَرُ تًَلی ٍیا پصٍّص جْت واّص هصرف 

 ٍ جلَگيری از خرٍج ارز

 

 

 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

48 



 

 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 
 

 

گيربىس داهپ تران ٍ یا پصٍّص جْت ٍ   PTO بَهی سازی پيطٌْاد 

 زواّص هصرف ٍ جلَگيری از خرٍج ار
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

بَردّای الىتریىی ضاٍل پيطٌْاد بَهی سازی  
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 BACKSTOP سازیپيطٌْاد بَهی 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

  

 

 

بَهی سازی اًَاع پوپ ّيدرٍهَتَر پيطٌْاد   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 Hydraulic high pressure pump پيطٌْاد بَهی سازی
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

  

 

 

 Barrel  pump greaseپيطٌْاد بَهی سازی 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی اًَاع چسب ًَارًمالِ ّا
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی اًَاع اسپری تويسوٌٌدُ
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی اًَاع ّيدرٍگَپليٌگ
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 

بَهی سازی اًَاع فلَهتر اسالری ٍ سایر تجْيسات ابساردليك پيطٌْاد   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

ابساردليك هاًٌد  پيطٌْاد بَهی سازی اًَاع ضير برلی ٍ سایر تجْيسات 

ليويت سَئيچ ّا ، اسپيد سَئيچ ّا ، داًسيتِ هترّا ، لَل سٌج ّا ، 

.رطَبت سٌج ّا ، ترهَوَپل ّا ٍ ..  

 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

59 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی وابل ضص ويلٍَلت ضاٍل هعدى

SURFACE MINING CABLE 
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 گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل 

 

 

 

 پيطٌْاد بَهی سازی اجسای بلت فيلترّای ٍويَهی

 (Filter cloth , Rubber 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 

سازی هبدل حرارتی رٍغي  داهپ ترپيطٌْاد  بَهی   
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                      

 

 

 Brake piston هیتط سیزطٔع سطٚ سسٖٛیخ وام قطعٍ:

 Stainless Steel 316 جىس قطعٍ:

 Kg 15 قطعٍ: يزن

 mm 700×700 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی تس٘ٝ جٟر ایجاز ِثٝ ٞا ٚ  -ساظی ٚ ضیرسٝ ٌطی ضیًٙ ٔسَ

 سٛضاخ ٞا

 زطٔع چطخ کاربرد قطعٍ:

 زطٔع سریس :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Wheel Graphite plate چطخ ریطافٌٝ حغف وام قطعٍ:

 ٌطافیر جىس قطعٍ:

 Kg 1 قطعٍ: يزن

 mm 700×700 ابعاد کلی قطعٍ:

 وٛتیسٖ ٌطافیر ضٚی غفحٝ وٝ زطاضىاضی ضسٜ  ريش ساخت:

 ػمة زطٔع چطخ کاربرد قطعٍ:

 زطٔع سسٓیس :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 350 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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  قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  خٕح فطٔاٖ ٛضیواخاسس وام قطعٍ:

 چسٖ جىس قطعٍ:

 Kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm 60×140 ابعاد کلی قطعٍ:

 CNCضیرسٝ ٌطی ٚ زطاش  ريش ساخت:

 خٕح فطٔاٖ فطاض ٓیزٙظ کاربرد قطعٍ:

 خٕح فطٔاٖ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Brake valve ِٚٛ زطٔع خا وام قطعٍ:

 آِٛٔیٙیْٛ ذطه ٚ چسٖ جىس قطعٍ:

 Kg 3 قطعٍ: يزن

 cm 200×50×50 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ -زاذُ ٚ ذاضج تس٘ٝ ِٚٛ CNCٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی  -زأیٗ ٔسطیاَ فطٚج

 تٛتیٗ تٝ ِٚٛ

 زأٔیٗ فطاض ٔٛضز ٘یاظ  کاربرد قطعٍ:

 زطٔع سسٓیس :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل 

 

 

 Crane wheels block System تالن ُیٔجٛػٝ چطخ ٚ وام قطعٍ:

 Ck45 -فٛالز ٞای سازٜ وطتٙی ٚ ضیرسٝ ٌطی  جىس قطعٍ:

 Kg 18.3  قطعٍ: يزن

 190x96x131 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی زلیك ٚ ٔاضیٙىاضی ريش ساخت:

 ضیُ ٛچطخ جٟر تٝ حطور زضآٚضزٖ زجٟیع تط ضٚی سى کاربرد قطعٍ:

 جطثمیُ ٚاحس ٌٙسِٝ ساظی :وام تجُیس اصلی

 2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذطیس ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Manifold Valve فِٛس زطٔع یِٚٛ ٔا٘ وام قطعٍ:

 آِٛٔیٙیْٛ ذطه جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm 40×60×100 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی  ريش ساخت:

 زمسیٓ ذطٛط فطاض کاربرد قطعٍ:

 زطٔع سسٓیس :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 8 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  طیفا یتطز أدّ وام قطعٍ:

 خالسسیه ا٘ؼطاف خصیط یا خّیٕط جىس قطعٍ:

 Kg 1.3 قطعٍ: يزن

 mm 200×100 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ذاظٖ ٞا ٚ زطا٘عیسسٛض ٞا تط ضٚی تطز-ططاحی تطز ريش ساخت:

 فطٔاٖ زازٖ کاربرد قطعٍ:

 ضاَٚ یتطز اغّ یضٚ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                             

 

 

  فطٔاٖ ضاَٚ یىیتطز اِىسط وام قطعٍ:

 خالسسیه ا٘ؼطاف خصیط  جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm 2000×100 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ذاظٖ ٞا ٚ زطا٘عیسسٛض ٞا تط ضٚی تطز-ططاحی تطز ريش ساخت:

 ضاَٚ یٚ حطور ٞا ٗیزٕاْ فطأ کاربرد قطعٍ:

 ضاَٚ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  یحفاض یٞا ُیزض ٛضیتطز ِ وام قطعٍ:

 خالسسیه ا٘ؼطاف خصیط یا خّیٕط  جىس قطعٍ:

 Kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm 55×30 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ذاظٖ ٞا ٚ زطا٘عیسسٛض ٞا تط ضٚی تطز-ططاحی تطز ريش ساخت:

 فطٔاٖ ٞا ٓیزٙظ کاربرد قطعٍ:

 یحفاض ُیزض :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ُیتطز وٙسطَ خُٙ زاٚض زض وام قطعٍ:

 چسٖ + ػایك خالسسیىی + ٔس جىس قطعٍ:

 Kg 1 قطعٍ: يزن

 mm 60×40 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 جه یفطٔاٖ ٞا کاربرد قطعٍ:

 یحفاض ُیزض :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ساػر واض زطان وام قطعٍ:

 خالسسیه فططزٜ  جىس قطعٍ:

 Kg 0.6 قطعٍ: يزن

 mm   ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 ساػر واضزٚض ٔٛزٛض ٚ  کاربرد قطعٍ:

 زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  زسسٝ سىسٛض ز٘سٜ زطان وام قطعٍ:

 خالسسیه فططزٜ + چسٖ جىس قطعٍ:

 Kg 2 قطعٍ: يزن

 mm 80×40 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ساخت:ريش 

 ز٘سٜ ؽیزؼٛ کاربرد قطعٍ:

 زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  آضٔیچط اسداذٔٛزٛض  وام قطعٍ:

 چسٖ جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm      ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 اطالػاذ ٔٛزٛض کاربرد قطعٍ:

 ٔٛزٛض زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  زسسٝ ضإٞٙا زطان وام قطعٍ:

 ػایك خالسسیىی + ٔس + خالسسیه فططزٜ  جىس قطعٍ:

 Kg 1 قطعٍ: يزن

 mm 80×10 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 ضإٞٙا ظزٖ کاربرد قطعٍ:

 زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  اسساضذ زطان هیازٛٔاز وام قطعٍ:

 چسٖ  جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm 80×30 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 اسساضذ ظزٖ کاربرد قطعٍ:

 زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 200 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و   

 

 

  تاِطسه اسساضذ وام قطعٍ:

 ٔس ٚ ػایك واغصی  جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm 85×35 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 اسساضذ ظزٖ کاربرد قطعٍ:

 اسساضذ زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 وطٛضذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                      

 

 

  آّب یزٔا یفطٍٙ وام قطعٍ:

 چسٖ + خالسسیه فططزٜ  جىس قطعٍ:

 Kg 0.65 قطعٍ: يزن

 mm 65×15 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 آب یزٔا کاربرد قطعٍ:

 ٔٛزٛض زطان :اصلیوام تجُیس 

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ٔٛزٛض تطف خان وٗ زطان وام قطعٍ:

 چسٖ + خالسسیه فططزٜ + ٔس + ػایك خالسسیىی  جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm 100×30 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ  ريش ساخت:

 حطور تطف خان وٗ کاربرد قطعٍ:

 زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ٔٛزَٚ زطان وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.4 قطعٍ: يزن

 mm 50×20 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 سطػر وِٛط ٓیزٙظ کاربرد قطعٍ:

 وِٛط سسٓیس :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ٞاض٘س ِٚٛ وام قطعٍ:

 ٔس ٚ ػایك خالسسیىی  جىس قطعٍ:

 Kg 0.7 قطعٍ: يزن

 mm 300طَٛ  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 ضاتط واتُ کاربرد قطعٍ:

 طتىسیٌ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bush تٛش ٔٛزٛض وام قطعٍ:

 چسٖ جىس قطعٍ:

 Kg 5 قطعٍ: يزن

 mm 170×280 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ زطاضیسٖ ريش ساخت:

 تٛش ٔٛزٛض کاربرد قطعٍ:

 ٔٛزٛض زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 150 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و 

 

 

 Seal وطٚج چطخ زطان ُیس وام قطعٍ:

 فٛالز ٚ خّیٕط  جىس قطعٍ:

  kg 4 قطعٍ: يزن

  mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك خّیٕط زض لاِة ٚ زطاش فٛالز  ريش ساخت:

 آب تٙس وطزٖ سیسسٓ زطٔع  کاربرد قطعٍ:

 سیسسٓ زطٔع :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 150 مصرف سالیاوٍ:میسان 

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Brake Pad ِٙر زطٔع وام قطعٍ:

 ٌطافیر فٛالز  جىس قطعٍ:

 Kg 5 قطعٍ: يزن

 mm 4×12×40 ابعاد کلی قطعٍ:

 زطاضىاضی ٚ وٛتیسٖ ِٙر ريش ساخت:

 جّٛ زطٔع چطخ کاربرد قطعٍ:

 زطٔع سسٓیس :تجُیس اصلیوام 

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gasket وٕه ػمة زطان ریو ُیس وام قطعٍ:

 فٛالز ٚ خّیٕط  جىس قطعٍ:

 Kg 3 قطعٍ: يزن

 mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زطظیك زض لاِة خّیٕط ٚ زطاش فٛالز  ريش ساخت:

 آب تٙس وطزٖ سیسسٓ زطٔع )جٌّٛیطی اظ ٘طسی ضٚغٗ( کاربرد قطعٍ:

 سیسسٓ زطٔع  :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 200 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Housing Seal زطٔع خاضن خیسسٖٛ وام قطعٍ:

 St-37 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 13 قطعٍ: يزن

 mm 700×700 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
تطضىاضی، ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی ترص ذای  -زأیٗ ٔسطیاَ تا ٔطاتك تا ؾرأر ٘مطٝ

 ٔٛضز ٘یاظ

 زطٔع چطخ کاربرد قطعٍ:

 زطٔع چطخ ػمة :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 150 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Circuis Breaker ىطیتط ىٛذیس وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.8 قطعٍ: يزن

 cm 8*9*13 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ريش ساخت:

 اٖیلطغ ٚ ٚغُ جط کاربرد قطعٍ:

 MCCسضیف :تجُیس اصلیوام 

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ٕساَیت وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.1 قطعٍ: يزن

 cm 12*8*14 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 اٖیجطلطغ ٚ ٚغُ  کاربرد قطعٍ:

 MCCسضیف :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Load cell ِٛزسُ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

 Kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm    130 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ٔٛ٘ساغ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -ٔرػٛظزأیٗ ٔسطیاَ  ريش ساخت:

 ٚظٖ یطیا٘ساظٜ ٌ کاربرد قطعٍ:

 ىسطیٔ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظوطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                   

 

 

 Speed sensor سٙسٛض سطػر وام قطعٍ:

 فّع + خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.1 قطعٍ: يزن

 mm 30ٚ لطط  m 1.5طَٛ  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 سطػر سٙج کاربرد قطعٍ:

 تّٛٚض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  تط٘ط ریٛ٘یتطز  وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.2 قطعٍ: يزن

 mm 130×185 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضسٜٔٛ٘ساغ ذاظٖ ٞا تط ضٚی تطز ططاحی  ريش ساخت:

 وٙسطَ وٙٙسٜ کاربرد قطعٍ:

 تط٘ط :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Logo ِٛوٛ وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.7 قطعٍ: يزن

 mm 55×90×140 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 سییىٛیتط٘أٝ ِ کاربرد قطعٍ:

 اسساضذ سیىٛیِ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ریخّ سیت وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.1 قطعٍ: يزن

 mm 40×55×110 قطعٍ:ابعاد کلی 

  ريش ساخت:

 ٍٙاَیوٙسطَ س کاربرد قطعٍ:

 RPC :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 + intecont  وام قطعٍ:

 فّع + خالسسیه جىس قطعٍ:

 kg 2 قطعٍ: يزن

 cm 95×195×275 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 ٚظٖ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض ٘ماِٝ غیزٛظ سسٗیس :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 3 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ریٛ٘یوٙسطَ  وام قطعٍ:

 خالسسیه قطعٍ:جىس 

 g 175 قطعٍ: يزن

 mm 7×85×110 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 جطلٝ ظزٖ تط٘ط کاربرد قطعٍ:

 تط٘ط :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 UV  وام قطعٍ:

 فّع قطعٍ:جىس 

 Kg 1 قطعٍ: يزن

 mm 150×40 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 جطلٝ ظزٖ تط٘ط کاربرد قطعٍ:

 تط٘ط :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 25 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Level Transmitter سطیَِٛ زطا٘سٕ وام قطعٍ:

 A316 L- Body(B85-SC 102A) جىس قطعٍ:

 Kg 2.3 قطعٍ: يزن

 mm          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 یطیا٘ساظٜ ٌ کاربرد قطعٍ:

 ٔراظٖ :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

  خطضط فیز وام قطعٍ:

 فّع جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 cm 15*6لطط  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 فّٛ یطیا٘ساظٜ ٌ کاربرد قطعٍ:

 وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Digital Output زیجیساَ ٔاغَٚ وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.05 قطعٍ: يزن

 mm 100×120×40 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 ٚ ا٘اِٛن ساَیجیواضذ ز کاربرد قطعٍ:

 خسر تطق :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 سالیاوٍ:میسان مصرف 

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Speed Monitor سطػر سٙج وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.2 قطعٍ: يزن

 mm 110×75×55 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 ٔثسَ کاربرد قطعٍ:

 ىسطیٔ :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Converter فطوا٘س وا٘ٛضزٛض وام قطعٍ:

 خالسسیه جىس قطعٍ:

 Kg 0.55 قطعٍ: يزن

 mm 120×120×75 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 ٘ٛض طییزغ کاربرد قطعٍ:

 اسساضزط سیىٛیض :اصلیوام تجُیس 

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 8 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Quint Power ٝیصغٔٙثغ ز وام قطعٍ:

 Stainless Steel 316 L جىس قطعٍ:

 Kg 0.75 قطعٍ: يزن

 mm 120×85 ابعاد کلی قطعٍ:

  ساخت:ريش 

 ٔٙثغ تطق کاربرد قطعٍ:

 خسر تطق :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Relay 110 V ِٚر 110ضِٝ  وام قطعٍ:

 NBR جىس قطعٍ:

 Kg 0.279 قطعٍ: يزن

 Top 35×35 & 65*×5 mm قطعٍ:ابعاد کلی 

  ريش ساخت:

 یسیٔغٙاط سیوّ کاربرد قطعٍ:

 خسر تطق :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 PT100 Sensorسٙسٛض  وام قطعٍ:

 Stainless Steel 316 L جىس قطعٍ:

 Kg 1 قطعٍ: يزن

 mm 30×6ٚ لطط  m 1.5طَٛ  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 زٔا یطیا٘ساظٜ ٌ کاربرد قطعٍ:

 MV یٔٛزٛضٞا :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 40 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 گل گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی

 

 

 badran  Electrical valvesیِٚٛ تطل وام قطعٍ:

 Stainless Steel 304 جىس قطعٍ:

 Kg 1.2 قطعٍ: يزن

 mm 118×40×60 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ -زاذُ ٚ ذاضج تس٘ٝ ِٚٛ CNCٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی  -زأیٗ ٔسطیاَ فطٚج

 تٛتیٗ تٝ ِٚٛ

 اٖیلطٝ جط کاربرد قطعٍ:

 خٕح :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Load cell ِٛزسُ وام قطعٍ:

 Stainless Steel 316L جىس قطعٍ:

 Kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm    130 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ٔٛ٘ساغ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔسطیاَ ٔرػٛظ ريش ساخت:

 ٚظٖ یطیا٘ساظٜ ٌ کاربرد قطعٍ:

 ٗیزٛظ سسٓیس :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 8 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

107 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Compressor Panel وٕدطسٛضزاچ خُٙ  وام قطعٍ:

 فّع جىس قطعٍ:

 Kg 2.150 قطعٍ: يزن

 mm 120×180×305 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 وٕدطسٛض تاز کاربرد قطعٍ:

 وٕدطسٛض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 وطٛضذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 صنؼتی گل گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی و

 

 

 Positioner طٙطیخٛظ وام قطعٍ:

 فّع + خالسسیه جىس قطعٍ:

 ویّٛ 1زمطیثاً  قطعٍ: يزن

 mm 80×90×170 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 ٌاظ طیوٙسطَ ض کاربرد قطعٍ:

 ِٚٛ ٌاظ :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 وطٛضذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pressure Pump خطضط یخٕح  ٞا وام قطعٍ:

 (Ck 45ضفر ) -(GG 25خٛسسٝ ) جىس قطعٍ:

 Kg 2.1 قطعٍ: يزن

 mm 120×250×180 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -ٔاضیٙىاضی ضفر ٚ خٛسسٝ -٘یاظزأیٗ ٌسىر ٞای ٔٛضز  -ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٚ خطٚا٘ٝ

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ یه زیٍط

 خٕح ضٚغٗ کاربرد قطعٍ:

 ابیآس :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hydraulic Pump ٔٛزٛض سضٚیخٕح ٞ وام قطعٍ:

 (Ck 45ضفر ) -(GG 25خٛسسٝ ) قطعٍ:جىس 

 Kg 2.1 قطعٍ: يزن

 mm 118×40×60 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -ٔاضیٙىاضی ضفر ٚ خٛسسٝ -زأیٗ ٌسىر ٞای ٔٛضز ٘یاظ -ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٚ خطٚا٘ٝ

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ یه زیٍط

 ریچطذا٘سٖ ٌ کاربرد قطعٍ:

 ىسطیٔ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Dosing pumps فٗ ریٛ٘یخٕح  وام قطعٍ:

 St 37+Stainless Steel 316 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
-eugen woernerزأیٗ زٚظیٗ خٕح ٔسَ  -زأیٗ ٚضق ٚ فّٙج تطاس ساذر تس٘ٝ خٕح

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ

 ریٛ٘یخٕداغ ضٚغٗ  کاربرد قطعٍ:

 ٌٙسِٝ ساظی  فٗ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Low Pressure Pump خٕح ِٛ خطضط وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm 100×200 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی ترص ٞای ٔٛضز  -لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ-ساذر ٔسَ

 ٘یاظ

 خٕداغ ضٚغٗ   کاربرد قطعٍ:

 ابیآس :وام تجُیس اصلی

 1 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 Brake shoe for rail کفشک ترمس ياگه َای حمل ریلی وام قطعٍ:

carriages 

 CG350 جىس قطعٍ:

 Kg 12 قطعٍ: يزن

 mm 400×70×70 ابعاد کلی قطعٍ:

 برشکاری ي ماشیىکاری  مطابق با وقشٍ َای ساخت -تامیه متریال ريش ساخت:

 کاَش سرعت کاربرد قطعٍ:

 ياگه حمل ریلی :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

 َسار عذد 00 میسان مصرف سالیاوٍ:

 استانخارج از  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                           

 
 

 - بًتٍ وام قطعٍ:

 SICسیلیکًن کار بایت / جىس قطعٍ:

 kg 36 قطعٍ: يزن

 cm 50*40 ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

 کًرٌ تًولی :وام تجُیس اصلی

 فًالد تًولی کارخاوٍ:

 10000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 خارج از کشًر محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                             

 

 

 AC Ac Motorاِىسطٚ ٔٛزٛض ؾس ا٘فجاض  وام قطعٍ:

 تا سیٓ خیچ ٔسی -تس٘ٝ فٛالزی جىس قطعٍ:

 Kg 250 قطعٍ: يزن

 mm         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ذطیس اِىسطٚ ٔٛزٛض -ٔاضیٗ واضی  ريش ساخت:

 ایجاز ٌطساٚض جٟر تٝ ٌطزش زضآٚضزٖ زجٟیعاذ زٚاض کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذطیس ذاضجی محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 linatex Hose ٙازىسیِِٛٝ ِ وام قطعٍ:

 Rubber قطعٍ:جىس 

  قطعٍ: يزن

 زض اتؼاز ٔرسّف ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ اظ ساظ٘سٜ ريش ساخت:

 ا٘سماَ سیاَ زٚغاب کاربرد قطعٍ:

 ذطٛط اسالضی :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذطیس ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل 

 

 

 Taper Roller Bearing خاِر واض FAG ًٙیطیت وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

 Kg 2.5 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 ٔحافظ اظ ضفر ٚ زحُٕ تاض ٞای ٔحٛض ٚ ضؼایی کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Auxiliary Brake یزطٔع وٕى وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ اظ ساظ٘سٜ ٔؼسثط ريش ساخت:

 واٞص سطػر کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذطیس ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 hydraulic pump هیسضِٚیٞ یخٕح اغّ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ اظ ساظ٘سٜ ٔؼسثط ريش ساخت:

 خٕداغ سیاَ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Vacuum Pump خٕح ذالً وام قطعٍ:

 GG 25 قطعٍ:جىس 

 Kg 4830.30 قطعٍ: يزن

 1166 2161 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
زٟیٝ  -ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -ساذر ٔسَ تس٘ٝ ٚ وٍّی ٞا، لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼاذ

 ٔاضیٙىاضی ٚ سًٙ ظ٘ی ٟ٘ایی ضفر -ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة جٟر

 ایجاز ذالٌ کاربرد قطعٍ:

 AG millخٕح ٚویْٛ  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ 1ا٘ثاض  کارخاوٍ:

 ػسز1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gearbox طتىسیٌ وام قطعٍ:

 ا٘ٛاع چس٘ی ٞای ذاوسسطی ٚ زاوسیُ ٔطاتك تا سفاضش واضفطٔا جىس قطعٍ:

 لطؼٝ اتؼاز تا ٔطاتك تاال تٝ ویٌّٛطْ 600 اِی 200 قطعٍ: يزن

 تا زٙٛع اتؼازی  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٔحٛض ٚ ز٘سٜ زطاضی زٛسط فطظ ٞای ٞاب  -ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٌیطتىس ريش ساخت:

 تا سطػر ٚ زٚضاٖ ٔسٙٛعا٘سماَ ٘یطٚ اظ اِىسطٚ ٔٛزٛض تٝ زجٟیعاذ  کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Electro cylinder ّٙسضیاِىسطٚ س وام قطعٍ:

 تا خٛضص وطْٚ سرر  42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 ویّٛ ٌطْ 400 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 1500 ابعاد کلی قطعٍ:

 ذطیس اِىسطٚ ٔٛزٛض - واضی سیّٙسض ٚ ضفرٔاضیٗ  ريش ساخت:

 جایی زجٟیعاذ تا زلر ٔٛضز ٘ظطتٝایجاز ٘یطٚی ذطی تطای تاظ ٚ تسر ٚ یا جا کاربرد قطعٍ:

 Electromechanical Cylinders :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر قطؼات

 

 

 Gearbox طتىسیٌ وام قطعٍ:

 خٛسسٝ چسٖ زاوسیُ ٚ چطخ ز٘سٜ ٞا اظ فٛالز سٕا٘سٝ جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ 50 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
-ٔاضیٙىاضی ٔحٛض ٚ ز٘سٜ زطاضی زٛسط فطظ ٞای ٞاب  - ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٌیطتىس

 ذطیس اِىسطٚ ٔٛزٛض

 جٟر ایجاز سطػر ٔسفاٚذ اظ سطػر ضایج اِىسطٚ ٔٛزٛض )ٔؼٕٛال ایجاز زٚض خاییٗ زط( کاربرد قطعٍ:

 Electro Gearbox :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز  10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                                                               

 

 

 Gearbox Mixer ىسطیٔ طتىسیٌ وام قطعٍ:

 خٛسسٝ چسٖ زاوسیُ ٚ چطخ ز٘سٜ ٞا اظ فٛالز سٕا٘سٝ جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ 200 قطعٍ: يزن

  کلی قطعٍ:ابعاد 

 ريش ساخت:
-ٔاضیٙىاضی ٔحٛض ٚ ز٘سٜ زطاضی زٛسط فطظ ٞای ٞاب  -ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٌیطتىس

 ذطیس اِىسطٚ ٔٛزٛض

 زغییط زٚض اِىسطٚ ٔٛزٛض ٚ ایجاز ٌطساٚض تا سطػر ٔٛضز ٘یاظ تطای چطذص ٕٞعٖ کاربرد قطعٍ:

 Mixer :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز  2 سالیاوٍ:میسان مصرف 

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                        قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Thickener Gear Box ىٙطیز طتىسیٌ وام قطعٍ:

 34CrNiMo6(D)چطذس٘سٜ  -Ck 45ضفر -خٛسسٝ چسٖ ذاوسسطی جىس قطعٍ:

 kg 10 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔسَ ساظی، لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ، زطاضىاضی ضفر، ز٘سٜ ظ٘ی چطذس٘سٜ تا فطظ 

 ٞاب

 ا٘سماَ ٌطساٚض اِىسطٚٔٛزٛض تا زٚض ٔسفاٚذ تٝ خطٚا٘ٝ کاربرد قطعٍ:

 زیىٙط :تجُیس اصلی وام

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 

https://www.google.com/search?safe=active&biw=1157&bih=654&tbm=isch&q=%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B1&backchip=online_chips:thickener&chips=q:%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B1&sa=X&ved=0ahUKEwiEgfevvandAhXSmIsKHQTTAtkQ3VYIIygA
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1157&bih=654&tbm=isch&q=%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B1&backchip=online_chips:thickener&chips=q:%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B1&sa=X&ved=0ahUKEwiEgfevvandAhXSmIsKHQTTAtkQ3VYIIygA
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ر                                                         قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گه  

 

 

 Planetary Gearbox یسیذٛضض طتىسیٌ وام قطعٍ:

 GGG-40 & BOZ & Ck45 جىس قطعٍ:

 kg 600 قطعٍ: يزن

 mm     469/    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی -ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی جطذس٘سٜ ٞا -ضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی خٛسسٝ

 وٛخّیًٙ

 واٞص زٚض  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 160kw  Gear Box mc3rlsf07 زا  30kw طتىسیٌ وام قطعٍ:

 GGG-40 & BOZ & Ck45 جىس قطعٍ:

 980kg قطعٍ: يزن

 - ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ز٘سٜ  -ٔاضیٙىاضی -زأیٗ ٔسطیاَ ذاْ تطای چطذس٘سٜ ٞا -ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٌیطتىس

 ظ٘ی ٚ سًٙ ظ٘ی ز٘سٜ ٞا

 زغییط زٚض ٔٛزٛض کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض٘ماِٝ Gear Box :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

127 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 kw Electro Gearbox 75زا  kw 5.5 ٔٛزٛض طتىسیٌ قطعٍ:وام 

 ضفر فٛالزی -خٛسسٝ چس٘ی جىس قطعٍ:

 kg 400 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ساذر ٔسَ ٚ ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٚ ٔاضیٙىاضی زاذُ خٛسسٝ، زأیٗ ٔسطیاَ ضفر ٚ 

ذطیس  -چطذس٘سٜ ٞازأیٗ ٔسطیاَ ذاْ جٟر خطذس٘سٜ ٚ ز٘سٜ ظ٘ی  -زطاضىاضی ضفر

 اِىسطٚ ٔٛزط

 ا٘سماَ ٌطساٚض اِىسطٚ ٔٛزٛض کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 OP Gear z-54 m-3 چطخ ز٘سٜ وام قطعٍ:

 34CrNiMo6 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 150 قطعٍ: يزن

 mm 180×400 ابعاد کلی قطعٍ:

 ز٘سٜ ظ٘ی -ٔاضیٙىاضی -ضیرسٝ ٌطی ٔازٜ ذاْ ريش ساخت:

 لسضذ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

 Gearbox :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 سر 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 Worm Wheel چطذس٘سٜ وام قطعٍ:

 St-37٘افی  -چطذس٘سٜ تط٘عی جىس قطعٍ:

 Kg  2 قطعٍ: يزن

 x 20 150 ابعاد کلی قطعٍ:

 ز٘سٜ ظ٘ی -ٔاضیٙىاضی -ضیرسٝ ٌطی ٔازٜ ذاْ ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٌطساٚض اظ ضفر کاربرد قطعٍ:

 Gearbox :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 3 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 PINION Z=85 چطخ ز٘سٜ  وام قطعٍ:

 17CrNiMo 6E(D) جىس قطعٍ:

 Kg 160 قطعٍ: يزن

     600 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی  -ضیرسٝ ٌطی ٔازٜ ذاْ ريش ساخت:

 لسضذ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض٘ماِٝ ٌیطتٍس :وام تجُیس اصلی

 2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 سر 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gear Z=28 چطخ ز٘سٜ وام قطعٍ:

 34CrNiMo6 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 8.19 قطعٍ: يزن

 mm 120∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی تا فطظ ٞاب -زأیٗ ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 لسضذ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض٘ماِٝ ٌیطتٍس :وام تجُیس اصلی

 2ٚ1 ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 سر 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hub وٛخّیًٙ ز٘سٜ ای وام قطعٍ:

 CK45 (D) جىس قطعٍ:

 mm 400اِی  150اظ لطط  قطعٍ: يزن

 ٔاضیٙىاضی ٚ فطظ ٞاب ابعاد کلی قطعٍ:

 وٛخّیًٙ ز٘سٜ ای ريش ساخت:

 لسضذ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

 Gear Coupling :اصلیوام تجُیس 

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 سر 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Sprocket for impact roll فٝیضز2 ظ٘جیطچطخ  وام قطعٍ:

drive shaft 

 CK45(D) جىس قطعٍ:

 kg 7 قطعٍ: يزن

70×165 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 ٔاضیٙىاضی ٚ فطظ ٞاب ريش ساخت:

 چطخ ظ٘جیط زاتُ زن کاربرد قطعٍ:

 زاتُ زن :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 سر 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Sprocket طچطخ ظ٘جی وام قطعٍ:

 (D) 1.6511 جىس قطعٍ:

 Kg 1.34 قطعٍ: يزن

 Ø27 – 110*38 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ایجاز خطٚفیُ ز٘سا٘ٝ –ٔاضیٙىاضی  ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٌطساٚض اظ ططیك ظ٘جیط تٝ چطخ کاربرد قطعٍ:

 زاتُ زن :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 سر 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 Sleeve وٛخّیًٙ ز٘سٜ ای وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 ٔطاتك تا اتؼاز قطعٍ: يزن

  mm 400اِی  150اظ لطط  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚضیدیًٙ ريش ساخت:

 وٛخّیًٙ ز٘سٜ ای کاربرد قطعٍ:

 Gear Coupling :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 سر 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Pinion For Disk چطخ ز٘سٜ وام قطعٍ:

 34CrNiMo6 (D) جىس قطعٍ:

 kg 125 قطعٍ: يزن

200×400 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 ٔاضیٙىاضی ٚ سدس ز٘سٜ ظ٘ی چطذس٘سٜ تا فطظ ٞاب -فٛضج تا اتؼاز ٔٙاسة زأیٗ لطؼٝ ريش ساخت:

 ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

 زیسه ٌٙسِٝ ساظی :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2زٜ ساَ  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Gear Rim For Mixer چطخ ز٘سٜ  وام قطعٍ:

 34CrNiMo6 (D) جىس قطعٍ:

 kg 500 قطعٍ: يزن

200×2000 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 ٔاضیٙىاضی ٚ سدس ز٘سٜ ظ٘ی چطذس٘سٜ تا فطظ ٞاب -زأیٗ لطؼٝ فٛضج تا اتؼاز ٔٙاسة ريش ساخت:

 ٘ٛاض٘ماِٝ ٌیطتىس چطذس٘سٜ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض٘ماِٝ ٌیطتىس :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 3 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Flange Housing فّٙج ٞٛظیًٙ وام قطعٍ:

 چسٖ ذاوسسطی  جىس قطعٍ:

 Kg 8 قطعٍ: يزن

 mm 300×400 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی -ضیرسٝ ٌطی ٔازٜ ذاْ ريش ساخت:

 وٛضٜ طتىسیٌ ریزضب ٌ کاربرد قطعٍ:

 Gearbox :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Impeller طتىسیفٗ ٌ طیٕدّیا وام قطعٍ:

 AL -A380 - Ck 22(D) قطعٍ:جىس 

 kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm 300 ابعاد کلی قطعٍ:

 لاِة ٌیطی لطؼٝ ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ آِٛٔیٙیٛٔی ريش ساخت:

 ذٙه واضی ٌیطتىس کاربرد قطعٍ:

 ٘ماِٝ ٘ٛاض :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اظ اسساٖ ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 H2014 Impeller Fanخطٚا٘ٝ فٗ  وام قطعٍ:

  ST 52 – Hardox جىس قطعٍ:

 kg 734 قطعٍ: يزن

  mm         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ ٚ جٛضىاضی لسٕر ٞای  -تطضىاضی ٚ فطْ زٞی ضطٚز ٚ زیغٝ ٞا ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞا

 زٟیٝ ضسٜ

 ٔىص غثاض زاذُ واضذا٘ٝ کاربرد قطعٍ:

 فٗ غثاض ٌیط ا٘سٟای وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Impeller Fan خطٚا٘ٝ فٗ وام قطعٍ:

 ٞاضز فیس -ST 52 جىس قطعٍ:

 Kg 9839 قطعٍ: يزن

  mm          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ ٚ جٛضىاضی لسٕر ٞای  -تطضىاضی ٚ فطْ زٞی ضطٚز ٚ زیغٝ ٞا ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞا

 زٟیٝ ضسٜ

 ٔىص غثاض زاذُ واضذا٘ٝ کاربرد قطعٍ:

 فٗ غثاض ٌیط ا٘سٟای وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 زٜ ساَ یه سر میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 B1-072 Impeller ٕدّطیا وام قطعٍ:

 ٚ فٛالز ٞای سازٜ وطتٙی St37-2فٛالزٞای  ساذسٕا٘ی  جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ 250 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 1000لطط ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی ٚ ٔٛ٘ساغ -تطضىاضی ٚ ذٕىاضی ٚضق ريش ساخت:

 وٛضٜ سٕر تٝ ٞٛا ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

  Centrifugal Fan :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Centrifuge Pump   سا٘سطیفیٛغ  خٕح وام قطعٍ:

 ٞای وطتٙی خٛسسٝ . تس٘ٝ ٚ خطٚا٘ٝ خٕح چسٖ ذاوسسطی ٚ ٔحٛض فٛالز جىس قطعٍ:

 Kg 400 قطعٍ: يزن

 mm 1000 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ذطیس اِىسطٚ ، تس٘ٝ ٚ خطٚا٘ٝ تٝ ٕٞطاٜ ٔاضیٙىاضی ٔحٛض ٚ زیٍط اجعاء ،ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ

 ٔٛزٛض

 ا٘سماَ سیاَ آب ٚ ِجٗ کاربرد قطعٍ:

 Centrifugal Pumps :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 سالیاوٍ: میسان مصرف

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Blower تّٛٚض وام قطعٍ:

 خٛسسٝ اظ جٙس  جىس قطعٍ:

 kg 375 قطعٍ: يزن

 mm         515 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضفرزأیٗ ٔسطیاَ ٚ ٔاضیٙىاضی  -ساذر ٔسَ ٚ ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٚ خطٚا٘ٝ ريش ساخت:

 ٞٛای فططزٜ تا فطاض ذیّی تاالایجاز  کاربرد قطعٍ:

  - :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Pump 4/3- 6/4 -  1.5/1-2/1.5  2/1.5-1.5/1  - 6/4 -4/3 خٕح وام قطعٍ:

وطتٙی ٞای فٛالز ٔحٛض ٚ ذاوسسطی چسٖ خٕح خطٚا٘ٝ ٚ تس٘ٝ.  خٛسسٝ جىس قطعٍ:  

 Kg 400 قطعٍ: يزن

 mm 1000 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 اِىسطٚ ذطیس ،اجعاء زیٍط ٚ ٔحٛض ٔاضیٙىاضی ٕٞطاٜ تٝ خطٚا٘ٝ ٚ تس٘ٝ خٛسسٝ، ٌطی ضیرسٝ

 ٔٛزٛض

ِجٗ ٚ آب سیاَ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:  

 Centrifugal Pumps :وام تجُیس اصلی

1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:  

 ػسز 10  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Conch Cup ٔحفظٝ حّعٚ٘ی وام قطعٍ:

 چسٖ ذاوسسطی جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ 35 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 900 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ تٝ ٕٞطاٜ ٔاضیٙىاضی ريش ساخت:

 ٔحُ چطذص خطٚا٘ٝ ٚ جٕغ آٚضی سیاَ تطای ذطٚج اظ خٕح کاربرد قطعٍ:

 Centrifugal Pump :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Volute خٛسسٝ حّعٚ٘ی وام قطعٍ:

 Ni_Hard جىس قطعٍ:

 kg 159.4 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 500لطط  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی سطٛح ٔٛضز ٘یاظ -ٌطی لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ-ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز تٝ لسٕر جطٚجی خٕح کاربرد قطعٍ:

 خٕح ٌطیع اظ ٔطوع :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز  30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Impeller خٕح ٕدّطیا وام قطعٍ:

 Ni-Hard جىس قطعٍ:

 kg 95 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 400لطط ذاضجی  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی لسٕر ٚسط خطٚا٘ٝ -لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی-ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز ٚضٚزی خٕح تٝ لسٕر ذطٚجی خٕح کاربرد قطعٍ:

 خٕح ٌطیع اظ ٔطوع :وام تجُیس اصلی

 ساظی ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Casing ٙهیسیو وام قطعٍ:

 G-X260 Cr27(D)- G20Mn5 (D)-G-X260 Cr27(D) جىس قطعٍ:

 kg 355 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 700لطط ذاضجی  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی لسٕر ٚسط خطٚا٘ٝ -لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی-ساظیٔسَ  ريش ساخت:

 Slurry Pumpخٕح آب ذاْ ٚ  کاربرد قطعٍ:

 خٕح ٌطیع اظ ٔطوع :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Impeller خٕح ٕدّطیخطٚا٘ٝ ا وام قطعٍ:

 چسٖ ٞای ؾس سایص جىس قطعٍ:

 ٔطاتك تا اتؼاز قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 700اِی  200اظ لطط  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -ضیرسٝ ٌیطی ٚ ػّٕیاذ حطاضزی خطٚا٘ٝ ساذسٝ ضسٜ -ٔسَ ساظی ٚ لاِة ٌیطی ٔاسٝ ای

 ٔاضیٙىاضی لطؼٝ ٟ٘ایی

 ٚضٚزی تٝ خٕح تٝ ترص ذطجیٛ ٚ افعایص سطػر سیاَ ٚضزی ا٘ماَ سیاَ کاربرد قطعٍ:

 خٕح سا٘سطیفیٛغ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Back Rubber Liner السسیىیالیٙط  وام قطعٍ:

 NR جىس قطعٍ:

 kg 0.8 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 800اِی  400اظ لطط  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز -ساذر لاِة ٔطاتك تا اتؼاز ٕ٘ٛ٘ٝ ريش ساخت:

 خٕح ویسیًٙ الیٙط کاربرد قطعٍ:

 ٌطیع اظ ٔطوع  خٕح :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز 30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اظ اسساٖذاضج  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Back Rubber Liner ضاتط الیٙط وام قطعٍ:

 NR جىس قطعٍ:

 kg 0.8 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 800اِی  400اظ لطط  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز -ساذر لاِة ٔطاتك تا اتؼاز ٕ٘ٛ٘ٝ ريش ساخت:

 خٕح ویسیًٙ الیٙط کاربرد قطعٍ:

 ٌطیع اظ ٔطوع  خٕح :تجُیس اصلیوام 

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز 30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Shaft Pump ضفر وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ 50اِی  2ٔطاتك تا اتؼاز لطؼٝ اظ  قطعٍ: يزن

 ٔسط 1تٝ طَٛ  40لطط  کلی قطعٍ:ابعاد 

 ٔاضیٙىاضی لطؼٝ ٚ سًٙ ظ٘ی -زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج ريش ساخت:

 ٔحٛض خٕح ٞا کاربرد قطعٍ:

 خٕح اسالضی :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی 

 

 

  Pump Sleeve خٕح ٛیاسّ وام قطعٍ:

 AISI 316 جىس قطعٍ:

 Kg 2.5 قطعٍ: يزن

50×300 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی لطؼٝ ريش ساخت:

 جٌّٛیطی اظ ذٛضزٌی ضفر کاربرد قطعٍ:

 خٕح اسالضی :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Conveyor Idler زفّٖٛ ًٙیوط سِطیا وام قطعٍ:

 Ck45 ضفر– St 37 خٛسسٝ - ضاتط ضٚوص جىس قطعٍ:

 kg 3 قطعٍ: يزن

  mm   ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٕ٘ٛزٖ زفّٖٛ ضٚوص -ضَٚ ٚ جٛش ٕ٘ٛزٖ ٚضق-تطش ٚضق ذاْ ريش ساخت:

 ٔىا٘یىی ٔٛاز ا٘سماَ ٚ زجٟیعاذ لطؼاذ تیر اغطىان واٞص کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Anti shock Roller تطٌطر سِطیا وام قطعٍ:

 Ck45 ضفر– St 37 خٛسسٝ - ضاتط ضٚوص جىس قطعٍ:

 kg 2.4 قطعٍ: يزن

  mm   ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ضٚوص ٕ٘ٛزٖ زفّٖٛ -ضَٚ ٚ جٛش ٕ٘ٛزٖ ٚضق-تطش ٚضق ذاْ ريش ساخت:

 کاربرد قطعٍ:
زٕیع ٚ ، ٔحافظر اظ ٘ٛاض ٘ماِٝ زض ٔحُ ضیعش ٔٛاز ٞسایر تّرتٝ ػٙٛاٖ ضِٚیه تطٌطر 

 ٘ٛاض ٘ماِٝ ضا تط ػٟسٜ زاضز. واضی

 ٘ٛاض ٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 1500 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Conveyor Impact Idler سِطیا ٕدهیا وام قطعٍ:

 وطتٙی فٛالز ضفر ٚ خٛسسٝ -ضاتط ضٚوص جىس قطعٍ:

 kg 3.4 قطعٍ: يزن

  mm   ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ضفر-تطش ٚضق ذاْ ٚ ضَٚ ٕ٘ٛزٖ آٖ ٚ سدس ضٚوص ٕ٘ٛزٖ زفّٖٛ ريش ساخت:

 ٞسایر ٚ زٕیع واض زسٕٝ ٘ٛاض ٘ماِٝ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض ٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 1200 مصرف سالیاوٍ:میسان 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Conveyor Return Idler  سطٖیض سِطیا وام قطعٍ:

 وطتٙی فٛالز ضفر ٚ خٛسسٝ -ضاتط ضٚوص جىس قطعٍ:

 kg 6 قطعٍ: يزن

  mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ضفر-آٖ ٚ سدس ضٚوص ٕ٘ٛزٖ زفّٖٛ تطش ٚضق ذاْ ٚ ضَٚ ريش ساخت:

 ٞسایر ٚ زٕیع واض زسٕٝ ٘ٛاض ٘ماِٝ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض ٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 1500 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Metal Idler ًٙیوط یفّع سِطیا وام قطعٍ:

 (St 37فٛالز وطتٙی ) جىس قطعٍ:

 kg 7.9 قطعٍ: يزن

  mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ضفر-تطش ٚضق ذاْ ٚ ضَٚ ٕ٘ٛزٖ آٖ ٚ سدس ضٚوص ٕ٘ٛزٖ زفّٖٛ ريش ساخت:

 ٞسایر زسٕٝ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض ٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز  4000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Drum زضاْ وام قطعٍ:

 St 52- 42CrMo4 (D)- Rubber جىس قطعٍ:

 kg 350 قطعٍ: يزن

 mm 364 1630 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضٚوص واضی غّطر -غّطه ضَٚ وطزٖ ٚ جٛضىاضی -ٔاضیٙىاضی ضفر ريش ساخت:

 وٙسطَ ٚ زٙظیٓ ٘ٛاض ٘ماِٝ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض ٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 60 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pulley   یخِٛ وام قطعٍ:

 آِٛٔیٙیْٛ ٚ چسٖ آِیاغ ٞای جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ ٔطاتك تا اتؼاز لطؼٝ 70اِی  10 قطعٍ: يزن

 تا زٙٛع اتؼازی  ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی  ريش ساخت:

 زٚاض زٛسط زسٕٝ ا٘سماَ ٘یطٚ اظ اِىسطٚ ٔٛزٛض تٝ زجٟیعاذ کاربرد قطعٍ:

 Pulley :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 15 مصرف سالیاوٍ:میسان 

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  Pulley اضیض 6 یخِٛ وام قطعٍ:

 GG 25 (D) جىس قطعٍ:

 kg 2.7 قطعٍ: يزن

 mm 400لطط  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٘مطٝ ٞای ساذرٔاضیٙىاضی لطؼٝ ٔطاتك تا  -لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ ذاْ ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٌطساٚض اِىسطٚٔٛزٛض ٚ زغییط زٚض تٝ لطؼٝ ٔسحطن کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز  20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pulley d250 خِٛی وام قطعٍ:

 GG 25 قطعٍ:جىس 

 kg 1.2 قطعٍ: يزن

 mm    ∅  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی لطؼٝ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ ذاْ ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٌطساٚض اِىسطٚٔٛزٛض ٚ زغییط زٚض تٝ لطؼٝ ٔسحطن کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز 15 مصرف سالیاوٍ:میسان 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pulley Side خِٛی وام قطعٍ:

 فٛالز ٔماْٚ تٝ سایص جىس قطعٍ:

 kg 0.35 قطعٍ: يزن

100×70 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 ضیاض ظ٘ی ٚ جاذاض ظ٘ی لطؼٝ ذاْ -ٔاضیٙىاضی ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٌطساٚض ضفر تٝ خطٚا٘ٝ کاربرد قطعٍ:

 خٕح/  ٔیىسط :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز 25 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Drive Shaft ضافر ٛیزضا وام قطعٍ:

 42CrMo14 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 2.39 قطعٍ: يزن

 mm     193 ابعاد کلی قطعٍ:

 زطاضىاضی لطؼٝ ذاْ ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٘یطٚ کاربرد قطعٍ:

 ضِٚط زتُ زن :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 70 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Mixer Shaft ىسطیضافر ٔ وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) - Ck 22 (D) جىس قطعٍ:

 kg 130 قطعٍ: يزن

 mm    ∅ ×1083 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج ريش ساخت:

 اسالضی ٚ ٍٔٙسیر - تٙسٛ٘یر - وٙسا٘سطٜ ٔیىس کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Cage Support جیساخٛضذ و وام قطعٍ:

 (St 37-2فٛالز وطتٙی ) جىس قطعٍ:

 فیّسطویٌّٛطْ ٔطاتك تا طَٛ لطؼٝ زؼساز سیٓ ٞا ٚ ٘ٛع  4اِی  0.5 قطعٍ: يزن

 ٔسط 6زا  2 ابعاد کلی قطعٍ:

 ذٓ واضی ٚ ازػااَ ٔفسَٛ ٞا تٝ یه زیٍط -زأیٗ ٔفسَٛ ريش ساخت:

 ٍٟ٘ساضی ویسٝ فیّسطٞای غثاض ٌیط ٚاحس ٌٙسِٝ ساظی کاربرد قطعٍ:

 Dust Filter :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 200 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Burner Block تّٛن تط٘ط وام قطعٍ:

 ػایك ٞای خطٓ ٚ ضیطٝ ٘سٛظ ٚ ٘ٛع ٔطرػی اظ سیٕاٖ، St37-2فٛالزٞای  ساذسٕا٘ی  جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ 300 قطعٍ: يزن

 ٔیّیٕسط 600×600×400 ابعاد کلی قطعٍ:

 لاِة ٌیطی تّٛن تسٙی  -تطضىاضی، سٛضاذىاضی ٚ جٛضىاضی ٚضق ريش ساخت:

 فیىسچط ٚ ٘سٛظ ٔطؼُ ٞای وٛضٜ کاربرد قطعٍ:

 Burner :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pallet Wheel خاِرچطخ  وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ 121 قطعٍ: يزن

  mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی لطؼٝ -زأیٗ لطؼٝ فٛضج یا ضَٚ ٌطْ ريش ساخت:

 تٝ حطور زضآٚضزٖ زجٟیع خاِر واض تط ضٚی ضیُ  کاربرد قطعٍ:

 Pallet Care :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز  400 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Fire Brick تّٛن ٘سٛظ وام قطعٍ:

 Karrelit SF-80LC جىس قطعٍ:

   Kg 4 قطعٍ: يزن

 mm 138.8×183×393 ابعاد کلی قطعٍ:

 خرر زض وٛضٜ-لاِة ٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ريش ساخت:

 کاربرد قطعٍ:
زاضای ٔماٚٔر زٔای تاالی تٛزٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ خٛضص ػایك زض زاذُ وٛضٜ ٞا ٔٛضز اسسفازٜ 

 لطاض ٔی ٌیطز. 

 وٛضٜ خرر ٌٙسِٝ :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز  100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                       گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل 

 

 Fire Brick تّٛن ٘سٛظ طعٍ:

 Karrelit SF-80LC جىس قطعٍ:

   Kg 4 قطعٍ: يزن

 mm 138.8×183×… ابعاد کلی قطعٍ:

 خرر زض وٛضٜ-ی ٔٛاز اِٚیٝلاِة ٌیط ريش ساخت:

 کاربرد قطعٍ:
زاضای ٔماٚٔر زٔای تاالی تٛزٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ خٛضص ػایك زض زاذُ وٛضٜ ٞا ٔٛضز اسسفازٜ 

 لطاض ٔی ٌیطز. 

 وٛضٜ خرر ٌٙسِٝ :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Fire Brick تّٛن ٘سٛظ وام قطعٍ:

 Al2O3 جىس قطعٍ:

   Kg 4 قطعٍ: يزن

 mm 138.8×183×393 ابعاد کلی قطعٍ:

 خرر زض وٛضٜ-طی ٔٛاز اِٚیٝیلاِة ٌ ريش ساخت:

 کاربرد قطعٍ:
زاضای ٔماٚٔر زٔای تاالی تٛزٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ خٛضص ػایك زض زاذُ وٛضٜ ٞا ٔٛضز اسسفازٜ 

 لطاض ٔی ٌیطز. 

 وٛضٜ خرر ٌٙسِٝ :اصلیوام تجُیس 

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                               

 

 

 Fire Brick تّٛن ٘سٛظ وام قطعٍ:

 Al2O3 جىس قطعٍ:

   Kg 4 قطعٍ: يزن

 mm 6×339×393 ابعاد کلی قطعٍ:

 خرر زض وٛضٜ-ی ٔٛاز اِٚیٝلاِة ٌیط ريش ساخت:

 کاربرد قطعٍ:
زاضای ٔماٚٔر زٔای تاالی تٛزٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ خٛضص ػایك زض زاذُ وٛضٜ ٞا ٔٛضز اسسفازٜ 

 لطاض ٔی ٌیطز. 

 وٛضٜ خرر ٌٙسِٝ :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Fire Brick تّٛن ٘سٛظ وام قطعٍ:

 Al2O3-SiO2 جىس قطعٍ:

 Kg 23.7 قطعٍ: يزن

 mm 138.8×183×393 ابعاد کلی قطعٍ:

 خرر زض وٛضٜ-طی ٔٛاز اِٚیٝلاِة ٌی ريش ساخت:

 قطعٍ:کاربرد 
زاضای ٔماٚٔر زٔای تاالی تٛزٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ خٛضص ػایك زض زاذُ وٛضٜ ٞا ٔٛضز اسسفازٜ 

 لطاض ٔی ٌیطز. 

 وٛضٜ خرر ٌٙسِٝ :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                           قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Mixer Blade ٕٞعٖ ٞای زیغٝ وام قطعٍ:

  فٛالز ٍٔٙٙعی سرر واضی ضسٜ جىس قطعٍ:

 Kg 7 قطعٍ: يزن

 100x640x520 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 جٟر سرر واضی لطؼٝ ضیرسٝ ٌطی ٚ ػّٕیاذ حطاضزی ريش ساخت:

 ٘ػة تط سط ٔاضیٗ آالذ ضاٜ ساظی کاربرد قطعٍ:

 تیُ ٔىا٘یىی :وام تجُیس اصلی

 2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bottom Tool With Hard زیغٝ ٞای ٔیىسط وام قطعٍ:

Metal Wear 

 St 37زٍٙسسٗ واضتایس ٚ  جىس قطعٍ:

 kg 2 قطعٍ: يزن

 40×150×100 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔساِٛضغی خٛزض  ريش ساخت:

 ٔیىسط زیٛاضٜ وطزٖ زٕیع کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 40 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                       

 

 

 Corner Tool With زیغٝ ٞای ٔیىسط وام قطعٍ:

Hardmetal 

 تس٘ٝ فٛالز سازٜ وطتٙی، زیغٝ ٞا زٍٙسسٗ واضتایس جىس قطعٍ:

 kg 4 قطعٍ: يزن

  mm        ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔساِٛضغی خٛزض  ريش ساخت:

 ٔیىسط زیٛاضٜ وطزٖ زٕیع کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                     

 

 

  Wall Scraper زیغٝ ٞای ٔیىسط وام قطعٍ:

 تس٘ٝ فٛالز سازٜ وطتٙی، زیغٝ ٞا زٍٙسسٗ واضتایس جىس قطعٍ:

 kg 6 قطعٍ: يزن

  mm        ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔساِٛضغی خٛزض  ريش ساخت:

 ٔیىسط زیٛاضٜ وطزٖ زٕیع کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 سالیاوٍ:میسان مصرف 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                     

 

 

 Mixer Wall Scraper ىسطیٚاَ اسىطاخط ٔ وام قطعٍ:

 واضتایس زٍٙسسٗ جىس قطعٍ:

 kg 78 قطعٍ: يزن

 mm×2200 14  ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ػّٕیاذ حطاضزی لطؼٝٔساِٛضغی خٛزض،   ريش ساخت:

 ٔیىسط زیٛاضٜ وطزٖ زٕیع کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط ٌٙسِٝ ساظی :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Beater Knif چالٛی تیسطٚ وام قطعٍ:

 فٛالز سرر واضی ضسٜ ٚ جٛضىاضی ؾس سایص تط ضٚی ِثٝ آٖ جىس قطعٍ:

 kg 1 قطعٍ: يزن

  mm    300 ابعاد کلی قطعٍ:

 تطش ٚ سٛضاذىاضی ٚضق تا ؾرأر ٘مطٝ، جٛضىاضی فٛالز ٔماْٚ تٝ سایص تط ضٚی ِثٝ ٞا  ريش ساخت:

 ٔیىسطزیغٝ ٞای  کاربرد قطعٍ:

 اسالضی ٚ ٍٔٙسیر - تٙسٛ٘یر - وٙسا٘سطٜ طٔیىس :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Shovel ضاَٚ وام قطعٍ:

 فٛالز خط ٍٔٙٙع سرر واضی ضسٜ جىس قطعٍ:

 Kg 3 قطعٍ: يزن

 150x70x20 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ٌطی سٛضاذىاضی -ضیرسٝ ٚ ػّٕیاذ حطاضزی ريش ساخت:

 ٘ػة تط سط ٔاضیٗ آالذ ضاٜ ساظی کاربرد قطعٍ:

 تیُ ٔىا٘یىی :وام تجُیس اصلی

 2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز  20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 Knife Gate ایٌیر زیغٝ وام قطعٍ:

 St 52 (D) جىس قطعٍ:

 kg 137 قطعٍ: يزن

 900×100×450 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
جٛضىاضی ٚ ٔٛ٘ساغ لطؼاذ ٔطاتك  -تطضىاضی ذٓ واضی ٚ سٛضاذىاضی ٚضلٟا -زأیٗ ٚضق

 تا ٘مطٝ ٞای ساذر.

 ٚ تسر ای تاظزضیچٝ کاربرد قطعٍ:

 سط٘س :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                            قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Straight Through Control ضیط وٙسطِی وام قطعٍ:

 JS 1049 جىس قطعٍ:

 Kg 57.9 قطعٍ: يزن

 mm     318 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی خٛسسٝ، ذطیس زجٟیعاذ وٙسطِی ريش ساخت:

 وٙسطَ جطیا٘ی ػثٛضی اظ ضیط کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اظ اسساٖذاضج  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Shoot Gate ریضٛذ ٌ وام قطعٍ:

 سطأیه -St 37 جىس قطعٍ:

 kg 50 قطعٍ: يزن

 mm      1360 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ ضٚش جٛضىاضی ٚ خیچ  -تطضىاضی ذٕىاضی ٚ سٛضاذىاضی لطؼٝ ذاْ

 ٟٔطٜ

 ذطٚج ٔٛاز زضیچٝ کاربرد قطعٍ:

 ٘ماِٝ ٘ٛاض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                       

 

 

 Chain Guide سیٌا ٗیچ وام قطعٍ:

 ،فٛالز ٞای خطوطتٗ، فٛالز فٙط  St 37 (D), PTFE جىس قطعٍ:

 Kg 14 قطعٍ: يزن

 800x180 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
زٟیٝ  -لاِة ٌیطی ٚ ٔاضیٙىاضی لطؼٝ خالسسیىی -ٔاضیٗ واضی ٚ سٛضاخ واضی واٚض

 زٟیٝ ٔیٍّطز ٚ ضظٜٚ ظ٘ی خیچ ٞا -ٔفسَٛ ٚ ضَٚ آٖ جٟر فٙط

 طیظ٘ج یضإٞٙا کاربرد قطعٍ:

 زاتُ زن :وام تجُیس اصلی

  2ٚ1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                    قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Inter Mediate Gardan Shaft ٌاضزٖ وام قطعٍ:

 20CrMnTi (D) جىس قطعٍ:

 ٔطاتك تا اتؼاز قطعٍ: يزن

 1200اِی  400ٔسفاٚذ اظ  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج ريش ساخت:

 لسضذ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

 کوره گاردن :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 8 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Agitator Coupling سٛضیسیاج ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 St 37 (D) جىس قطعٍ:

 ٔطاتك تا اتؼاز  قطعٍ: يزن

 400ٔیّیٕسط اِی  60اظ لطط  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 لسضذ ا٘سماَ قطعٍ: کاربرد

 زا٘ه اجیسیسٛض وٛخّیًٙ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Coupling وٛخّیًٙ وام قطعٍ:

 فٛالز ٞای وطتٙی جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ ٔطاتك تا اتؼاز لطؼٝ 300اِی  10 قطعٍ: يزن

 تا زٙٛع اتؼازی  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٗ واضی ريش ساخت:

 زٚاض ا٘سماَ ٘یطٚ اظ اِىسطٚ ٔٛزٛض تٝ زجٟیعاذ کاربرد قطعٍ:

 Pump Direct Coupling :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Coupling 55ضٚزىس  ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 92Shore -GG25ظضز ضً٘ تا سرسی  خّی اٚضزاٖ جىس قطعٍ:

 kg 1 قطعٍ: يزن

  mm   ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی لطؼٝ -زٟیٝ ٌطزٜ تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ظیازا٘سماَ ٌطساٚض  کاربرد قطعٍ:

 فیّسط تً ٚ خٕح :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 zrzlk 28-335  Bearing Housing zrzlk 28-335ٔحفظٝ یازالاٖ  وام قطعٍ:

 چسٖ ذاوسسطی جىس قطعٍ:

 kg 533 قطعٍ: يزن

 800x550 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی لسٕر ٞای زاذّی  -ٔسَ ساظی ٚ ضیرسٝ ٌطی لسٕر تاال ٚ خاییٗ خٛسسٝ

 ٔحفظٝ یازالاٖ تا زسسٍاٜ واضٚسُ

 ٍٟ٘ساض٘سٜ یازالاٖ ٚ خایٝ جٟر اسسمطاض ضفر فٗ ٌٙسِٝ ساظی کاربرد قطعٍ:

 خطٚسٝ  فٗ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 سر 1ٞط زٜ ساَ  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

192 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Wheel چطخ وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 85 قطعٍ: يزن

 300x150 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٘یطٚ قطعٍ:کاربرد 

 چطخ جطثمیُ ٚ زّطىٝ :وام تجُیس اصلی

 2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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ر                                                        قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گه  

 

 

 Bearing ضُ ًٙیطیت وام قطعٍ:

 خٛسسٝ فٛالزی تا الیٝ تاتیسی خایٝ لّغ جىس قطعٍ:

 kg 110 قطعٍ: يزن

  mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
تاتیر ظ٘ی زاذُ  -ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ یازالاٖ ٚ سدس ٔاضیٙىاضی سطٛح تیطٚ٘ی ٚ زاذّی

 خٛسسٝ تٝ ضٚش ضیسٝ ٌطی ٌطیع اظ ٔطوع

 ضؼاػی ٚ ٔحٛضی ٚ جٌّٛیطی اظ آسیة ٚ سایص ضفرزحُٕ تاضٞای  کاربرد قطعٍ:

 خطسٝ فٗ یازالاٖ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                            قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Half Coupling وٛخّیًٙ وام قطعٍ:

 Ck45 (D) جىس قطعٍ:

 kg 0.5 قطعٍ: يزن

110×60 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی لطؼٝ ٟ٘ایی -ٔسأیٗ ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٌطساٚض ضفر تٝ خطٚا٘ٝ کاربرد قطعٍ:

 سط٘س عیٔطتٛط تٝ زجٟ :وام تجُیس اصلی

 ساظیٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Slide Bushing ًٙیتٛض سیاسال وام قطعٍ:

 AISI 316 جىس قطعٍ:

 Kg 2 قطعٍ: يزن

 ٔرسّف ٚ ٔطاتك تا خٕح ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 تٛش فسا ضٛ٘سٜ ضٚی ٔحٛض خٕح ٞا قطعٍ:کاربرد 

 پمپ سانتریفیىو  :وام تجُیس اصلی

 2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Blade Rapping Device وٛضٜ سیٛایز ًٙیخطٜ ضخ وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 35 قطعٍ: يزن

  mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی ريش ساخت:

 زٕیع وطزٖ ٌطیر تاض ٞا ضٚی ٔاضیٗ خاِر کاربرد قطعٍ:

 وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 40 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 Agitator ٕٞعٖ وام قطعٍ:

 تا ضٚوص ٔٛاز خّیٕطی G-X 260Cr 27 (D) جىس قطعٍ:

 kg 4.7 قطعٍ: يزن

  mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ضاتطواضی جٟر افعایص ػٕط ٕٞعٖ -لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی فّع خایٝ ريش ساخت:

 ٕٞعزٖ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 ِجٗ زا٘ه Sump Pump :تجُیس اصلیوام 

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bracket تطاور وام قطعٍ:

 St 37 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 6 قطعٍ: يزن

 mm 700 ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی-ٔاضیٙىاضی-تطضىاضی ريش ساخت:

 ٔحىٓ وطزٖ ظ٘جیط  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Double Deck Tension زٙطٗ زاتُ زن وام قطعٍ:

 St 37 جىس قطعٍ:

 kg 3.7 قطعٍ: يزن

  mm 400 ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی-ٔاضیٙىاضی-تطضىاضی ريش ساخت:

 زضیاف تاضٞای ؾطتٝ کاربرد قطعٍ:

 زن زاتُ :وام تجُیس اصلی

 2ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل 

 

 

 Great bar تاض ریٌط وام قطعٍ:

 فٛالز ٘سٛظ – GX40Cr Ni Si 25 12 (D) جىس قطعٍ:

 kg 4.15 قطعٍ: يزن

 mm 105.5×39×310 ابعاد کلی قطعٍ:

 ایضیرسٝ ٌطی ٔسَ ٔاسٝ ريش ساخت:

 لطاضٌیطی زض زٞا٘ٝ خاِر  کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 120000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Shoot ضٛذ وام قطعٍ:

 سطأیه -St 37 جىس قطعٍ:

 Kg 1857.74 قطعٍ: يزن

1500×2000×2000 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 ريش ساخت:
جٛضىاضی لسٕر ٞای ٔرسّف ٔطاتك تا  -٘مطٝتطضىاضی ٚ ذٕىاضی ٚضق ذاْ ٔطاتك تا 

 زأیٗ ٚضق ٞای سطأیىی ٚ ازػاَ آٟ٘ا تٝ زیٛاضٜ -٘مطٝ ٔٛ٘ساغی

 ا٘سماَ ٔٛاز ٌٙسِٝ کاربرد قطعٍ:

 وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ اظ زاذُ محل ساخت فعلی: 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

202 



 صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و 

 

 

 Vibration Shoot ضٛذ ثطٜیٚ وام قطعٍ:

 سطأیه -St 37  جىس قطعٍ:

 kg 175 قطعٍ: يزن

1500×2000 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 جٛضىاضی لطؼاذ زِٛیسی -ذٕىاضی ٚ تطضىاضی ٚضق ٞا -زأیٗ ٚضق ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز )ٌٙسِٝ( تٝ ضٚش ِطظش زجٟیع کاربرد قطعٍ:

 اسسىط ضیىالیٕط :تجُیس اصلیوام 

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Vessel یسطیِ 10000 یٔرعٖ فٛالز وام قطعٍ:

 ضاتط - St 37 جىس قطعٍ:

 1350kg قطعٍ: يزن

2500×3000 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 ريش ساخت:
سٛضاخ واضی جٟر جٛضىاضی -جٛضىاضی اِٚیٝ ٔرعٖ-ضَٚ ٕ٘ٛزٖ ٚضق -تطش ٔسطیاَ ذاْ

 جٛضىاضی سایط لسٕر ٞا -٘اظَ ٞا

 ٍٟ٘ساضی ٔٛاز ٔایغ کاربرد قطعٍ:

 NaOH-Slurry شذیطٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                          قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Furnace rais وٛضٜ وطٚضیُ ٔجٕٛػٝ وام قطعٍ:

 E360 جىس قطعٍ:

 ٔسغیط قطعٍ: يزن

 زض اتؼاز ٔرسّف ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی لطؼاذ جا٘ثی -ذٓ ٚ تطش-ذاْزٟیٝ ٔٛاز  ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 سر 2 ساَ ٞطر میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذطیس اسسا٘ساضز محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Lifting Plate ریخّ ًٙیفسیِ وام قطعٍ:

 فٛالز ٞای ؾس سایص  -  Creusabro 4800 جىس قطعٍ:

 130kg قطعٍ: يزن

 mm 744 623 ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی ترص ٞای ٔرسّف تٝ یه زیٍط -تطضىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 جایی ٔٛازتٝجا کاربرد قطعٍ:

 آسیاب ذطه :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 مصرف سالیاوٍ:میسان 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bucket سطُ تاور وام قطعٍ:

 St 37 (D) جىس قطعٍ:

 kg 800 قطعٍ: يزن

 600×350×400 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
تطضىاضی ضسٜ تا ضٚش ازػاَ ٚضق ٞای  -تطش ٔسطیاَ ذاْ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر

 جٛضىاضی

 ا٘سماَ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 تاور :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 400 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Liner ٙطیال وام قطعٍ:

 Hardox 400 جىس قطعٍ:

 Kg 15 قطعٍ: يزن

6×200×2500 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 تطضىاضی ٚ سٛضاخ واضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ساذر-زأیٗ ٚضق ٞاضزوس ريش ساخت:

 الیٙط زیٛاضٜ کاربرد قطعٍ:

 سط٘س ٔحػَٛ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                         و صنؼتی گل گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی

 

 

 Lifting Plate ریخّ ًٙیفسیِ وام قطعٍ:

 فٛالز ٞای ؾس سایص  -  Creusabro 4800 جىس قطعٍ:

 130kg قطعٍ: يزن

 mm 744 623 ابعاد کلی قطعٍ:

 ترص ٞای ٔرسّف تٝ یه زیٍط جٛضىاضی -تطضىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز )وٙسازطٜ( کاربرد قطعٍ:

 آسیاب ذطه :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Segment سٍٕٙر وام قطعٍ:

 فٛالزٞای ٍٔٙٙعی – FMU 12 جىس قطعٍ:

 kg 545 قطعٍ: يزن

 mm 1000 650 ابعاد کلی قطعٍ:

 سٛضاذىاضی ٚ فطظ واضی سطٛح ٔرسّف -ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ ذاْ ريش ساخت:

 الیٙط زیٛاضٜ آسیاب ذطه کاربرد قطعٍ:

 آسیاب ذطه :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 سر چٟاضْ یه ساَ ٞطر ٞط میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Perforated Plate ابیاس یٚ ذطٚج یٔص ٚضٚز وام قطعٍ:

 Hardox 400 جىس قطعٍ:

 kg 477 قطعٍ: يزن

  mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ا٘جاْ سٛضاذىاضی تا ضٚش ٚازطجر -زأیٗ ٚضق ٞازضوس تا اتؼاز ٚ ؾرأر ٘مطٝ ريش ساخت:

 ٔص ٚضٚزی ٚ ذطٚجی آسیاب کاربرد قطعٍ:

 آسیاب :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Scraper اسىطاخط وام قطعٍ:

 سطأیهSt 37-2- جىس قطعٍ:

 kg 80 قطعٍ: يزن

500×500 ابعاد کلی قطعٍ:  mm  

 تطضىاضی ،ذٓ واضی ٚ سٛضاذىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ساذر -زأیٗ ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 زٕیعواضی زیٛاضٜ زیسه ٌٙسِٝ کاربرد قطعٍ:

 زیسه ٌٙسِٝ ساظی :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 60 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Seal Box ب ٚ ٞٛاآتاوس  ُیس وام قطعٍ:

 St 37-2 (D) جىس قطعٍ:

 kg 400 قطعٍ: يزن

400×500×20000 ابعاد کلی قطعٍ: mm  

 تٝ ضٚش جٛضىاضی ٔٛ٘ساغ لطؼاذ -زأیٗ ٚ تطضىاضی ٔسطیاَ ٚضق ٔطاتك تا ٘مطٝ ريش ساخت:

 جٌّٛیطی اظ ٚضٚز آب ٚ ٞٛا  کاربرد قطعٍ:

 آتٍطز وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 H Wall Intel Type H حیزا ٙسُیٚاَ ا وام قطعٍ:

 ST 37 (D) قطعٍ: جىس

 kg 470 قطعٍ: يزن

 mm×3000 350 ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی ٚ ازػاَ ٔٛاز -ٔاضیٙىاضی ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 ٍٟ٘ساض٘سٜ کاربرد قطعٍ:

 آتٍطز وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 H Liner ٙطیاچ ال وام قطعٍ:

 St-37 (D) جىس قطعٍ:

 kg 300 قطعٍ: يزن

 1500×200×300 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ ضٚش جٛضىاضی -تطواضی ٔسطیاَ ذاْ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞط ترص ريش ساخت:

 آتٍطز وٛضٜ کاربرد قطعٍ:

 وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Chaine Coveyor طیواْ ٚا ٗیچ طیظ٘ج ٙهیِ وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 kg 5.1 قطعٍ: يزن

 mm×360 337 ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج ٚ ازػاَ لسٕر تاال ٚ خاییٗ تا خیچ ٚ ٟٔط ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 ٌٙسِٝ ساظی ESPٔطتٛط تٝ ظیط  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 300 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  Chain Canveyor Drive طیوا٘ٛا ٗیچ ٛیتس٘ٝ سٕر زضا قطعٍ:وام 

 St37-2فٛالزٞای  ساذسٕا٘ی  جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ 1000 قطعٍ: يزن

 700×1000×2000 ابعاد کلی قطعٍ:

 ازػاَ ترص ٞای ٔرسّف تٝ ضٚش جٛضىاضی -سٛضاخ واضی-تطش واضی ٚضق ذاْ ريش ساخت:

 واٚض وا٘ٛایط کاربرد قطعٍ:

 Conveyor :تجُیس اصلیوام 

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 3 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Agitator ٕٞعٖ وام قطعٍ:

 Ck 45,St 37-2 (D)- Natural Rubber - 20Mn5 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 215.32 قطعٍ: يزن

 mm×1600 2136 قطعٍ:ابعاد کلی 

 جٛضىاضی-ٔاضیٙىاضی-تطضىاضی -ذٓ واضی -زٟیٝ ٔٛاز ذاْ ريش ساخت:

 ٞٓ ظزٖ ٔٛاز زاذُ زا٘ه جٟر جٌّٛیطی اظ ساوٗ ٔا٘سٖ ٔٛاز زاذُ زا٘ه کاربرد قطعٍ:

 ِجٗ زا٘ه :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 6 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 

  



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

218 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Rail ُیض وام قطعٍ:

 فٛالز ٞای ٍٔٙٙعی خط وطتٗ  جىس قطعٍ:

 kg 46 قطعٍ: يزن

 mm 172×150 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضىُ زٞی تا ضٚش ضَٚ ٌطْ ٚ ػثٛض اظ ٔیاٖ غّطه ٞای ٔرسّف -لطؼٝ ذاْضیرسٝ ٌطی  ريش ساخت:

 ایجاز ٔسیط ٚ أىاٖ حطور خاِر واض کاربرد قطعٍ:

 Rail :وام تجُیس اصلی

 2ٚ 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ٔسط 400ٞطر ساَ  میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسسا٘ساضز ذطیس محل ساخت فعلی: 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_profile
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Front Plate زیٛاضٜ جا٘ثی وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 kg 9 قطعٍ: يزن

 mm 20×150×130 ابعاد کلی قطعٍ:

 تطضىاضی ٚضق فّعی ٚ سٛضاذىاضی ريش ساخت:

 ٔماٚٔر تٝ سایص خاِر واضزیٛاضٜ  کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 2ٚ1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 3000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Double Deck Skirt واٚض زاتُ زن وام قطعٍ:

 )زفّٖٛ( PTFE جىس قطعٍ:

 Kg 23 قطعٍ: يزن

 1000x300x30 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی لطؼٝ ذاْ ريش ساخت:

 ساخٛض جٟر ٘ػة سایط لطؼاذ کاربرد قطعٍ:

 زاتُ زن :وام تجُیس اصلی

 2ٚ1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Sealing Strip آب تٙسی ریسط٘اَ خّساو قطعٍ:وام 

 ضٚوص ٌاِٛا٘یعٜ St 37-2 (D) جىس قطعٍ:

 kg 1 قطعٍ: يزن

 mm     170 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر-تطش ٚضق ٔطاتك تا اتؼاز ٘مطٝ ريش ساخت:

 ساخٛضذ کاربرد قطعٍ:

 زن زاتُ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ1 ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 External Plate Upper Deck اخط زن ریاوسسط٘اَ خّ وام قطعٍ:

 St 37-2 (D) جىس قطعٍ:

 kg 0.75 قطعٍ: يزن

 mm    107 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر-تطش ٚضق ٔطاتك تا اتؼاز ٘مطٝ ساخت:ريش 

 ساخٛضذ کاربرد قطعٍ:

 زن زاتُ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ1 ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pendulum فّر ْٛیزاتُ خٙسِ ریٌ ریخّ وام قطعٍ:

 20MOCr4 (D) جىس قطعٍ:

 kg 2.3 قطعٍ: يزن

 قطعٍ:ابعاد کلی 

195      mm 

 

 

 

 سٛضاذىاضی ٚ ٔٛ٘ساغ خیچ ٚ ٟٔط -تطش ٚضق ٔطاتك تا اتؼاز ٘مطٝ -زأیٗ ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 ٚضق زضیچٝ خٙسِیْٛ کاربرد قطعٍ:

 خٙسِیْٛ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اضج اظ اسساٖذ محل ساخت فعلی: 

http://padjam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-pendulum-switch/
http://padjam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-pendulum-switch/
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Chain Guide سیٌا ٗیچ وام قطعٍ:

 PTFE جىس قطعٍ:

 Kg 7.9 قطعٍ: يزن

 mm 30×1460 ابعاد کلی قطعٍ:

 لاِة ٌیطی ٔٛاز خالسسیىی ريش ساخت:

 زن زاتُ ظ٘جیط ضإٞٙای کاربرد قطعٍ:

 زاتُ زن :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                         قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Membrane filter خطس ّسطیف یىیٕٔثطاٖ السس وام قطعٍ:

 خّیٕطٞای غٙؼسی جىس قطعٍ:

 Kg 3 قطعٍ: يزن

 mm×150×150 5  قطعٍ: ابعاد کلی

 لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی ٔٛاز خّیٕطی ريش ساخت:

 فیّسط خطسآتٍیطی ٟ٘ایی جٟر ػّٕیاذ فیّسطاسیٖٛ، اظ  ٔحػَٛ حاغُفططزٜ ساظی  کاربرد قطعٍ:

 فیّسط خطس :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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                                                       قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Flexible Connector وا٘ىسٛض ثُیفّىس وام قطعٍ:

 خّی خطٚخیّٗ جىس قطعٍ:

 Kg 3 قطعٍ: يزن

 80×1000 ابعاد کلی قطعٍ:

 اوسسطٚز ٔٛاز خّیٕطی ريش ساخت:

 تٙسی آب کاربرد قطعٍ:

 - :وام تجُیس اصلی

 2ٚ 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Great briket Pad خس تعضي هیتط وام قطعٍ:

 NON-ASBESTOS & St37 جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 اتؼاز ٔرسّف ابعاد کلی قطعٍ:

 تطضىاضی ٚ ٔاضیٙىاضی ساخٛضذ -ضیرسٝ ٌطی ٔازٜ خس ريش ساخت:

 ِٙر زطٔع کاربرد قطعٍ:

 زیسه :وام تجُیس اصلی

 2ٚ 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 سر 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Spring 26 اْیز ًٙیفٙط اسدط وام قطعٍ:

 50CrV4 (D)فٛالز فٙط  جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm 49×77 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضَٚ ٔفسَٛ ذاْ -زٟیٝ ٔفسَٛ ذاْ ريش ساخت:

 تس٘ٝ سط٘س کاربرد قطعٍ:

 سط٘س :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Vibration Spring ثطٜیفٙط ٚ وام قطعٍ:

 50CrV4 (D)فٛالز فٙط  جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm 50×80 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضَٚ ٔفسَٛ ذاْ -زٟیٝ ٔفسَٛ ذاْ ريش ساخت:

 تس٘ٝ سط٘س کاربرد قطعٍ:

 سط٘س :وام تجُیس اصلی

  2ٚ1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gas Swril Ng Burner ٘اظَ ٔطؼُ وام قطعٍ:

 (ظً٘ ٘عٖ)فٛالز اسسیُ اسسّٙس  جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

100×50 ابعاد کلی قطعٍ: mm  

 جٛضىاضی-ذٓ ٚ تطش ٚضق -ٔاضیٙىاضی ساخت:ريش 

 ضؼّٝ ٘اضَ کاربرد قطعٍ:

 ٔطؼُ وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Flexible Hose ضیًّٙ ا٘ؼطاف خصیط وام قطعٍ:

 اسسیُ ظً٘ ٘عٖ قطعٍ: جىس

 سایع ٞای ٔرسّف قطعٍ: يزن

 زض اتؼاز ٔرسّف ابعاد کلی قطعٍ:

 Hoseخطس ازػاالذ تٝ -فّعی Hoseزٟیٝ  ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز  کاربرد قطعٍ:

 ضیًّٙ ٞیسضِٚیه :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اظ اسساٖ ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Flexible Hose ضیًّٙ ا٘ؼطاف خصیط وام قطعٍ:

 اسسیُ ظً٘ ٘عٖ جىس قطعٍ:

 سایع ٞای ٔرسّف قطعٍ: يزن

 زض اتؼاز ٔرسّف ابعاد کلی قطعٍ:

 Hoseخطس ازػاالذ تٝ -فّعی Hoseزٟیٝ  ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز  کاربرد قطعٍ:

 ضیًّٙ ٞیسضِٚیه :تجُیس اصلیوام 

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 BELL HOUSING FOR تُ ٞٛظیًٙ وام قطعٍ:

GEAR PUMP 

 آِٛٔیٙیْٛ آِیاغی جىس قطعٍ:

 kg 10 قطعٍ: يزن

 mm 235×450 قطعٍ:ابعاد کلی 

 لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ آِٛٔیٙیٛٔی-ساذر ٔسَ چٛتی ريش ساخت:

 ٚسیّٝ تطای ازػاَ ٔىا٘یىی ٌیطتىس تٝ خٕح کاربرد قطعٍ:

 ضٛذ ٚیثطٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                              مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 Mandelium Flat فّر ْٛیتازٚٔه ٔٙسِ وام قطعٍ:

 HARDOX & Ck45 جىس قطعٍ:

 Kg 3  قطعٍ: يزن

 20×200×100 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٚایطواذ تطش اظ ٚضق ريش ساخت:

 ٌیر ٔٙسِیْٛ فّح تازأه زضیچٝ کاربرد قطعٍ:

 ٔٙسِیْٛ فّح :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Dumper washers  یىیالسس طیؾطتٝ ٌ وام قطعٍ:

 PP-St 37 جىس قطعٍ:

 kg 1 قطعٍ: يزن

 40×30 کلی قطعٍ: ابعاد

 ساذر لطؼٝ خالسسیىی تٝ ضٚش زعضیك خالسسیه ريش ساخت:

 ؾطتٝ ٌیط کاربرد قطعٍ:

 آسا٘سٛض :وام تجُیس اصلی

 2ٚ1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 40 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Brake Shoe زطٔعوفطه  وام قطعٍ:

 چسٖ ذاوسسطی جىس قطعٍ:

 kg 95 قطعٍ: يزن

  mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ترص سایٙسٜ -ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ريش ساخت:

 ایجاز اغطىان جٟر واٞص سطػر زٚضاٖ ضفر کاربرد قطعٍ:

  Fan :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bolt Bucket وّٕح تاور یتسر ٞا وام قطعٍ:

 AL -66061 جىس قطعٍ:

 40Kg قطعٍ: يزن

 800×250 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
٘مطٝ ٞای ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی لطؼٝ ٔطاتك تا  -ضیرسٝ ٌیطی لطؼٝ آِٛٔیٙٛٔی

 ساذر

 اِٛازٛض تاور تّر وطزٖ وّٕح کاربرد قطعٍ:

 اِٛازٛض تاور :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Compressor Coupling دطسٛضوٕسط ٔٛزٛض  ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 Ck 45 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 2 قطعٍ: يزن

 15×200 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی لطؼٝ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زٟیٝ ٔیٍّطز تا سایع ٔٙاسة ريش ساخت:

 وٛخُ ضفر وٕدطسٛض تٝ ز٘سٜ ٔٛزٛض کاربرد قطعٍ:

 وٕدطسٛض :وام تجُیس اصلی

  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 3 سالیاوٍ:میسان مصرف 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Liner ابیاس یذطٚج افطآٌیز ٙطیال وام قطعٍ:

 فٛالزٞای ٍٔٙٙعی – FMU 27 جىس قطعٍ:

 kg 117 قطعٍ: يزن

 mm     727 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی -ساذر ٔسَ ٚ لاِة ٌیطی لطؼٝ ريش ساخت:

 ذطه آسیاب زیاخُ لسٕر الیٙط کاربرد قطعٍ:

 ذطه آسیاب :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 160 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Mill Liner ابیظضٜ اس ٙطیال وام قطعٍ:

 FMU 12 جىس قطعٍ:

 40kg قطعٍ: يزن

 356×360 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌعی ريش ساخت:

 الیٙط زیٛاضٜ آسیاب ذطه کاربرد قطعٍ:

 آسیاب ذطه :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 40 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ   

 

 

 Take Up Housing  وام قطعٍ:

 GGG 40 (D) جىس قطعٍ:

  kg 6 قطعٍ: يزن

 mm    ∅  ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ -ٔسَ ساظی ٚ لاِة ٌیطی ٔسَ ريش ساخت:

 یازالاٖ جٟر ٍٟ٘ساضی ضفر زضاْ ٘ٛاض ٘ماِٝ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض ٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Conveyor Weel ضفر ٚ تطٌطر طیچطخ وا٘ٛا وام قطعٍ:

 28Cr4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 14.8 قطعٍ: يزن

  mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ سٛاضخ واضی لطؼٝ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -ٔسطیاَ ذاْزأیٗ  ريش ساخت:

 زٙظیٓ تّر وا٘ٛایط کاربرد قطعٍ:

 ٘ماِٝ ٘ٛاض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Jet Pipe حیخاجر  وام قطعٍ:

 ASTM A106 جىس قطعٍ:

 kg 3 قطعٍ: يزن

 mm 46*1538 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 ُسٛضاذىاضی ٚ جٛضىاضی ٘اظَ ٞا تٝ ِِٛٝ تا فٛاغ -ِِٛٝ تا اتؼاز ٘مطٝ ساذرزأیٗ 

 ٔطرع

 ٘اظَ آتداش کاربرد قطعٍ:

 Bag Filter :وام تجُیس اصلی

  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 100 مصرف سالیاوٍ:میسان 

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 neg25700 Electric External Vibratorsٔٛزٛض  ثطٜیٚ وام قطعٍ:

 ٞٛظیًٙ آِٛٔیٙٛیٕی-٘عٖ اسسیُ ظً٘واٚض  جىس قطعٍ:

 kg 29.4 قطعٍ: يزن

 mm         192 ابعاد کلی قطعٍ:

 ساخت:ريش 
ٔاضیٙىاضی  -ضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی ٞٛظیًٙ -فطْ زٞی واٚض تٝ ضٚش لاِة تسسٝ

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ -لطؼاذ زاذُ ٞٛظیًٙ

 ایجاز ِطظٜ ٞای ٔسٚض کاربرد قطعٍ:

 ٔٛزٛض ٚیثطٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Seal Carrier For Bearing آتٙس یازالاٖ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

 kg 0.3 قطعٍ: يزن

  mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 تطضىاضی ٚ سٛضاذىاضی لطؼٝ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 غثاض ٚ ٘طر ضٚغٗاظ ٚضٚز ٌطز ٚ جٌّٛیطی  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Brake Shoe زطٔع فٗ  وام قطعٍ:

 St-37 (D) جىس قطعٍ:

 kg 800زا  300 قطعٍ: يزن

 mm     1200 ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی ٚ ٔٛ٘ساغ لطؼاذ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -تطضىاضی ٚ ٔاضیٙىاضی لطؼاذ ريش ساخت:

 واٞص سطػر ضفر فٗ کاربرد قطعٍ:

 فٗ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل 

 

 

 Plate Heat Exchanger یٔثسَ حطاضز وام قطعٍ:

 SB 265 G1 جىس قطعٍ:

 kg 174 قطعٍ: يزن

  mm     890 ابعاد کلی قطعٍ:

 خطس ٚضق ٚ ایجاز ٔسیط ٞای جطیاٖ سیاَ-زأیٗ ٚضق ٔطاتك تا ٔحاسثاذ فٙی ريش ساخت:

 ٌطْ وطزٖ سیاَ  کاربرد قطعٍ:

 PC Blow Down Coolr :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Heat Exchanger یٔثسَ حطاضز وام قطعٍ:

 A516-G70 جىس قطعٍ:

 kg 500 قطعٍ: يزن

 mm 3.3 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی وٍّی -ٔاضیٙىاضی چُٙ -جٛضىاضی ٚضقضَٚ ٚ  -زأیٗ ٚضق ريش ساخت:

 ٌطْ سیاَواٞص زٔای  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 3 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  Expansion Joint غثاضٌیط وام قطعٍ:

 تطظ٘ر قطعٍ:جىس 

 4kg قطعٍ: يزن

6000×400 ابعاد کلی قطعٍ:  

 تطش تطظ٘ر ٚ زٚذر ريش ساخت:

 غثاضٌیط کاربرد قطعٍ:

 فن ها :وام تجُیس اصلی

1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:  

ٔسط 200 میسان مصرف سالیاوٍ:  

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  Head Wall وّٝ ٌی آسیاب وام قطعٍ:

 GS-20Mn5 جىس قطعٍ:

 Kg 26900 قطعٍ: يزن

          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی ٚ  -ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زٟیٝ ٔسَ ٚ ساذر لاِة

 سٛضاذىاضی ترص ٞای ٔرسّف تا ٔاضیٗ واضٚسُ

 وّٝ ٌی آسیاب کاربرد قطعٍ:

 آسیاب ذطزایص ٔٛاز :وام تجُیس اصلی

 فطاٚضیواضذا٘جاذ  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Main Shaft ضفر اغّی سًٙ ضىٗ وام قطعٍ:

 Ck 45 (D) جىس قطعٍ:

 9235 قطعٍ: يزن

              ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 لطؼٝ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذرٔاضیٙىاضی  -زٟیٝ لطؼٝ فٛضج تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ذطزایص ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 سًٙ ضىٗ غیطازٛضی :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gear WHEEL چطخ ز٘سٜ وام قطعٍ:

 34CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 115.63 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ز٘سٜ ظ٘ی تا فطظ  -ا٘جاْ ػّٕیاذ حطاضزی ٔٙاسة -ساذر لاِة ٚ ضیرسٝ ٌطی ٔسطیاَ ذاْ

 ٞاب

 ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

 چطخ ز٘سٜ :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pillow Block ٞٛظیًٙ تیطیًٙ وام قطعٍ:

 GG 25 (D) جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی  -ػّٕیاذ حطاضزی ٚ زٙص ظزایی -لاِة ٌیطی لطؼٝ اِٚیٝ -ساذر ٔسَ چٛتی

 ترص ٞای زاذّی

 ٘طیٍٕٙاٜ ضفر کاربرد قطعٍ:

 آسیاب وٙسا٘سطٜ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Ring ًٙیض وام قطعٍ:

 St-37 (D) جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ساخت:ريش 
سٛضاذىاضی ضیًٙ تا  -ٔاضیٙىاضی سطٛح ٚ ِثٝ ٞا -زأیٗ ٔسطیاَ ذاْ تا ؾرأر ٔٙاسة

 زضیُ سسٛ٘ی

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pinion   ٖٛیٙیخ وام قطعٍ:

 30CrNiMo8 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 171.2 قطعٍ: يزن

 mm           ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی ترص ٞای ٔرسّف ضفر  -زٟیٝ ٔیٍّطز فٛضج تط اساس تعضٌسطیٗ لطط خیٙیٖٛ

 ز٘سٜ ظ٘ی تا فطظ ٞاب –

 تعضي چطذس٘سٜ تٝ ٌیطتىس لسضذ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

 Girth Gear 101 :اصلی وام تجُیس

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Slurry Pump خٕح زٚغاب وام قطعٍ:

 Ni Hard، خٛسسٝ ٚ خطٚا٘ٝ خٕح: Ck45، ضفر: GG25خایٝ ضفر : جىس قطعٍ:

 Kg 2605 قطعٍ: يزن

                 ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
زٟیٝ ٔسَ خایٝ، خٛسسٝ ٞا ٚ خطٚا٘ٝ، ساذر لاِة ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼاذ، ٔاضیٙىاضی ترص 

 زٟیٝ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ٚ ٔاضیٙىاضی آٖ -ٞای ٔٛضز ٘یاظ

 ا٘سماَ زٚغاب کاربرد قطعٍ:

 خٕح زٚغاب :وام تجُیس اصلی

 فطاٚضیواضذا٘جاذ  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Girth gear in halves چطذس٘سٜ تعضي وام قطعٍ:

 FGS 600-3 جىس قطعٍ:

 1667.9Kg قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی لطؼٝلاِة ٌیطی ٚ  -ساذر ٔسَ چٛتی ريش ساخت:

 چطذس٘سٜ کاربرد قطعٍ:

 Girth gear :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 

  



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

258 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Turbocharger Shaft and ضافر ٚ خطٜ زٛضتٛ ضاضغ وام قطعٍ:

Impeller 

 Ck45ضفر: آِیاغٞای ٔٙیعْٚ ٚ زیسا٘یْٛ، ضفر:  قطعٍ:جىس 

 Kg 5.3 قطعٍ: يزن

 mm      ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
، زٟیٝ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة تطای ضفر CNCضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی خطٜ ٞا تا ٔاضیٗ 

 ٚ ٔاضیٕٙاضی آٖ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر، ٔٛ٘ساغ خطٜ ٞا ٚ ضفر تٝ یه زیٍط

 ایجاز زٛضتال٘س تٟسط سٛذر ٚ افعایص لسضذ ٔٛزٛض کاربرد قطعٍ:

 زٛضتٛ ضاضغ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 70 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Unversal Joint چٟاض ضاخ ػمة وام قطعٍ:

 GGG 60 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 0.698 قطعٍ: يزن

 mm 88 88 88 ابعاد کلی قطعٍ:

 ساذر ٔسَ ٚ ضیرسٝ ٌطی لاِة، ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی ترص ٞای ٔٛضز ٘یاظ ريش ساخت:

 ازػاَ ترص ٞای ٔرسّف ٔیُ ٌاضزاٖ کاربرد قطعٍ:

 میل گاردان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Turbocharger Housing زٛضتٛ ضاضغ یٍٙیجا ض وام قطعٍ:

 Stainless Steel 316 جىس قطعٍ:

 Kg 1.9 قطعٍ: يزن

  mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ساذر ٔسَ ٚ ضیرسٝ ٌطی زجٟیع،  ريش ساخت:

 ضیًٙ ٔحافظ کاربرد قطعٍ:

 زٛضتٛ ضاضغ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 70 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Turbocharger volute casing زٚز یحّعٚ٘ وام قطعٍ:

 GGG 60 جىس قطعٍ:

 Kg 2 قطعٍ: يزن

  mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
اػالْ ضسٜ زض ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی لسٕر ٞای  -ٔسَ ساظی ٚ ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ

 CNC٘مطٝ تا ٔاضیٗ 

 ٔحُ زجٕغ ٚ فططزٜ ساظی ٌاظ کاربرد قطعٍ:

 اضغضزٛضتٛ  :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Turbocharger volute casing ٞٛا یحّعٚ٘ وام قطعٍ:

 GGG 60 جىس قطعٍ:

 Kg 2 قطعٍ: يزن

 mm        ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
اػالْ ضسٜ زض ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی لسٕر ٞای  -ٔسَ ساظی ٚ ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ

 CNC٘مطٝ تا ٔاضیٗ 

 ٔحُ زجٕغ ٚ فططزٜ ساظی ٌاظ قطعٍ: کاربرد

 اضغضزٛضتٛ  :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 خارج از استان محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                           

 

 

 Power take-off ىافیخاٚض ز وام قطعٍ:

 فٛالز  –چسٖ  جىس قطعٍ:

 Kg 20 قطعٍ: يزن

 cm 18*25 ابعاد کلی قطعٍ:

 CNCضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٚ زطاش لطؼاذ تا  ريش ساخت:

 ٌطزا٘ٙسٜ خٕح فطٔاٖ کاربرد قطعٍ:

 طتىسیٌ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 pto Power take-off Shaftضافر  وام قطعٍ:

 16NiCr4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 1.2 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٚ طَٛ ٔٙاسة، ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی ٔطاتك تا اطالػاذ ٘مطٝ 

 ساذر

 ا٘سماَ لسضذ قطعٍ:کاربرد 

 Power take-off Shaft :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 70 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 pto Power take-off yoke ٛنی وام قطعٍ:

 فٛالز جىس قطعٍ:

 Kg 4 قطعٍ: يزن

 cm 10*22 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی سطٛح اػالْ  -ػّٕیاذ حطاضزی الظْ -لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ اِٚیٝ

 ضسٜ زض ٘مطٝ

 PTOضٚی ضافر ٔحُ ٘ػة  کاربرد قطعٍ:

 ptoاخر  :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 70 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 ROLLER Bearing چطخ طیوط ًٙیتّثط وام قطعٍ:

 ضَٚ ٞای فٛالزی تا لمس تط٘جی جىس قطعٍ:

 Kg 0.800 قطعٍ: يزن

 mm   ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
زٟیٝ ٔفسَٛ تا لطط ٔٙاسة جٟر زِٛیس ضِٚطٞا، سدس چطذا٘سٖ زاذُ زسسٍاٜ زٚاض جٟر ضَٚ 

تا لطط ٔٙاسة زٟیٝ ٌطزیسٜ ٚ  ضیًٙتطای ضیًٙ ٞا ٔی تایسر  -ضسٖ ٚ سدس سًٙ ظ٘ی ٟ٘ایی

 سدس ٔاضیٙىاضی ٌطزز.

 زحُٕ تا ٞای ضؼاػی ٚ ٔحٛضی کاربرد قطعٍ:

 چطخ طیوط :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bevel Gear ُیفطا٘سیز ا٘ٛیُوط وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 3.2 قطعٍ: يزن

 mm         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی تط اساس -تعضٌسطیٗ لطط لطؼٝزٟیٝ لطؼٝ فٛضج تا تط اساس 

 اطالػاذ ٘مطٝ ساذر

 چطذا٘سٖ چطخ ٞا کاربرد قطعٍ:

 ُیفطا٘سیز :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pinion Gear ُیفطا٘سیز ٖٛیٙیخ وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 11.9 قطعٍ: يزن

 mm         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی تط اساس -زٟیٝ لطؼٝ فٛضج تا تط اساس تعضٌسطیٗ لطط لطؼٝ

 اطالػاذ ٘مطٝ ساذر

 ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

 ُیفطا٘سیز :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Power take-off ٔٛزٛض pto وام قطعٍ:

 چسٖ جىس قطعٍ:

 Kg 80 قطعٍ: يزن

 mm 800×100 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی  -تطای اجطای زاذّیزأیٗ ٔسطیاَ  -ساذر ٔسَ ٚ ضیرسٝ ٌطی خٛسسٝ ٞا

 ٔٛ٘ساغ ٟ٘ایی -لطؼاذ

 ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

 ٔٛزٛض :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 70 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  هیسضِٚیخٕح ٞ ّٙسضیس وام قطعٍ:

 آِٛٔیٙیْٛ ذطه جىس قطعٍ:

 Kg 3 قطعٍ: يزن

 mm 150×200 ابعاد کلی قطعٍ:

   زطاضیسٖ تا زسسٍاٜ CNC  ريش ساخت:

هیسضِٚیٞ کاربرد قطعٍ:  

 هیسضِٚیخٕح ٞ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Cartridge 3.5 bars تاض 3.5 جیواضزط وام قطعٍ:

 St-37 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm 90 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
سٛضاذىاضی زضٖٚ ٚ ٔاضیٙىاضی ٚ ضظٜٚ ظ٘ی تیطٖٚ لطؼٝ  -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة

 واض

 واٞص فطاض کاربرد قطعٍ:

 زطٔع سسٓیس :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 70 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                              

 

 

 Start Gear ز٘سٜ اسساضذ وام قطعٍ:

 چسٖ جىس قطعٍ:

 Kg 1.8 قطعٍ: يزن

 mm 50×50 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ز٘سٜ تٝ خٛسسٝ ٔحافظ -ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی سط ز٘سٜ ريش ساخت:

 اسساضذ ظزٖ کاربرد قطعٍ:

 استارت تراک :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 150 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                       

 

 

 Valve سٛخاج وام قطعٍ:

 St 100g جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm 200 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٞای ٔرسّف ٔاضیٙىاضی لسٕر-زأیٗ ٔسطیاَ ريش ساخت:

 ّٙسضیسطس کاربرد قطعٍ:

 ٔٛزٛض زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ  کارخاوٍ:

 ػسز 200 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gasket زٚض تٛش هیالسس وام قطعٍ:

 NBR جىس قطعٍ:

 Kg 0.05 قطعٍ: يزن

 mm    ∅ قطعٍ:ابعاد کلی 

 زطظیك زض لاِة خالسسیه ريش ساخت:

 تٛش یآب تٙس کاربرد قطعٍ:

 تٛش :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 150 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Flang طتىسیٌ یفّٙج ذطٚج وام قطعٍ:

 فٛالز  جىس قطعٍ:

 kg 10 قطعٍ: يزن

 mm 300×170 ابعاد کلی قطعٍ:

 CNCزطاش تا  ريش ساخت:

 ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

 طتىسیٌ :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 خط ٔػطف میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                        قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bearing ازالاٖی وام قطعٍ:

 تا یه الیٝ تاتیر -خٛسسٝ فٛالزی جىس قطعٍ:

 Kg 3.7 قطعٍ: يزن

 mm   ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 تاتر ضیعی ٚ سدس ٔاضیٙىاضی سطح تّثیر -ضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی خٛسسٝ ريش ساخت:

 یضٚاٖ ساظ قطعٍ:کاربرد 

 ٔٛزٛض زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 150 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Connecting rod ضازٖٛ وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 kg 0.439 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 فٛضج لاِة تسسٝ ريش ساخت:

 جا تٝ جایی خیسسٖٛ زض ٔٛزٛض کاربرد قطعٍ:

 ٔٛزٛض :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 150 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Front assistance وٕه جّٛ زطان وام قطعٍ:

 St-52 (D) قطعٍ:جىس 

 Kg 75 قطعٍ: يزن

         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -سیّٙسض زاذُ زض ٔٙاسة سطح غافی ایجاز ٚ ٔاضیٙىاضی-ٔٙاسة لطط تا ِِٛٝ زٟیٝ

 یىسیٍط تٝ لطؼاذ ٔٛ٘ساغ ٚ جٛضىاضی -جا٘ثی زجٟیعاذ ساذر ٚ تطضىاضی

 كیزؼّ سسٓیس کاربرد قطعٍ:

 TR100زطوس  :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 6 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hydrulic Jac جه تاالتط وام قطعٍ:

 St-52 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 60 قطعٍ: يزن

 mm         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -ٔاضیٙىاضی ٚ ایجاز غافی سطح ٔٙاسة زض زاذُ سیّٙسض-ٔٙاسةزٟیٝ ِِٛٝ تا لطط 

 جٛضىاضی ٚ ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ یىسیٍط -تطضىاضی ٚ ساذر زجٟیعاذ جا٘ثی

 تاالتط سسٓیس کاربرد قطعٍ:

 TR100ترکس :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 Bucket تىٛ ُیتاٌر ت وام قطعٍ:

 HARDOX 400 جىس قطعٍ:

 Kg 337.9 قطعٍ: يزن

 mm 8   959   1031 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
تطضىاضی ٚ ضىُ زٞی ٚضق ٞا ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای  -زأیٗ ٚضق تا ؾرأٗ ٔٙاسة

 جٛضىاضی لسٕر ٞای ٔرسّف -ساذر

 یذان تطزاض قطعٍ:کاربرد 

 تىٛ ُیت :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Steel Core Belt اسسیُ وٛضٛاض ٘ وام قطعٍ:

 H-NBR( 1250زا  800)اسسحىاْ  جىس قطعٍ:

 Kg 1500 قطعٍ: يزن

 mm    1600 ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك زض لاِة ٔرػٛظ ٚ زٟیٝ ٘ٛاض -شٚب ٌطا٘ٛض ٔٛاز السسیىی ريش ساخت:

 یی ٔٛازجاتجا کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض ٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ویّٛٔسط 3000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 Pressure switch چییخطضط سٛ وام قطعٍ:

 Stainless Steel 316  ٚNBR جىس قطعٍ:

 Kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm      ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ ريش ساخت:

 فطاض ٓیزٙظ کاربرد قطعٍ:

 ضٚغٗ ریٛ٘ی :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Thermistor relay ٔیسسٛضزطضِٝ  وام قطعٍ:

 NBR جىس قطعٍ:

 Kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm 91×45×106 ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ ريش ساخت:

 ضِٝ زٔا کاربرد قطعٍ:

 ىسطیزاتّٛ ٔ :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 PT100 Thermocouple زطٔٛوٛتُ وام قطعٍ:

 Stainless Steel 316 جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm 50×1000×11 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -سطاذىاضی ٚ ٔطىاضی لسٕر فّٙج ٚ خایٝ ٞا -ٔسطیاَ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذرزأیٗ 

 ٔٛ٘ساغ ترص ٞای ٔرسّف تٝ یىسیٍط

 زٔا یطیا٘ساظٜ ٌ کاربرد قطعٍ:

 فٗ :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و 

 

 

 thermocouple زطٔٛوٛتُ وام قطعٍ:

 Stainless Steel 316 جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm 50×1000×11 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -سطاذىاضی ٚ ٔطىاضی لسٕر فّٙج ٚ خایٝ ٞا -زأیٗ ٔسطیاَ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر

 ٔٛ٘ساغ ترص ٞای ٔرسّف تٝ یىسیٍط

 ا٘ساظٜ زٔا قطعٍ:کاربرد 

 وٛضٜ :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2 ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

286 



 

 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Valve Rubber ِٚٛ ٙچیخ هیالسس وام قطعٍ:

 H-NBR جىس قطعٍ:

 Kg 0.7 قطعٍ: يزن

        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز زضٖٚ لاِة -ساذر لاِة ريش ساخت:

 ِٚٛ سٙج کاربرد قطعٍ:

 ىسطیٔ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Truk Tires زطان هیالسس وام قطعٍ:

 Rubber جىس قطعٍ:

 Kg 700 قطعٍ: يزن

 24R35 ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز تا فطاض ظیاز زضٖٚ لاِة -زٟیٝ لاِة ٔرػٛظ ريش ساخت:

 حطور زطان کاربرد قطعٍ:

 زطان :وام تجُیس اصلی

 ٔؼسٖ کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل

 

 

 Mill Filter ابیِٛظ آس ّسطیف وام قطعٍ:

 خّی اسسط-اِیاف وساٖ جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ازػاَ سطٞای فّعی تٝ  -ضىُ زٞی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ اِیاف ٔٛضز ٘ظط

 تس٘ٝ اغّی

 عوٙٙسٜیزٕ کاربرد قطعٍ:

 ابیآس :اصلیوام تجُیس 

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                         

 

 

 Mill fix Filter ابیآس ىسیف ّسطیف وام قطعٍ:

 اسسطخّی -اِیاف وساٖ جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ازػاَ سطٞای فّعی تٝ  -ضىُ زٞی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ اِیاف ٔٛضز ٘ظط

 تس٘ٝ اغّی

 عوٙٙسٜیزٕ کاربرد قطعٍ:

ابیآس :وام تجُیس اصلی  

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Mixer Dryer filter ىسطیٔ طیآتٍ ّسطیف وام قطعٍ:

 پلی وینیل الکل جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
تٝ  ازػاَ سطٞای فّعی -ضىُ زٞی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ اِیاف ٔٛضز ٘ظط

 تس٘ٝ اغّی

 طیآتٍ کاربرد قطعٍ:

 ىسطیٔ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Mixer Filter ىسطیٔ ّسطیف وام قطعٍ:

 خّی اسسط-اِیاف وساٖ جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ازػاَ سطٞای فّعی تٝ  -ضىُ زٞی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ اِیاف ٔٛضز ٘ظط

 تس٘ٝ اغّی

 عوٙٙسٜیزٕ کاربرد قطعٍ:

 ىسطیٔ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Air compressor filters وٕدطسٛض تاز ّسطیف وام قطعٍ:

 تس٘ٝ آِٛٔیٙیٛٔی تا فیّسط واغصی جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

 وٙٙسٜ عیزٕ کاربرد قطعٍ:

 وٕدطسٛض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ػسز 20 مصرف سالیاوٍ: میسان

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Textile Mesh یفٛالز ُیٔص زىسر زا وام قطعٍ:

 St-37 جىس قطعٍ:

 زض ٚظٖ ٞای ٔرسّف قطعٍ: يزن

 mm 390×440×240 ابعاد کلی قطعٍ:

 زسسٍاٜ ٔرػٛظتافر ٔفسَٛ ٞای فٛالزی تا  ريش ساخت:

 ُیٍٟ٘ساض٘سٜ زىسر زا کاربرد قطعٍ:

 لیاستا ریا :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ٔسط 300 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bentonite ریخٛزض تٙسٛ٘ وام قطعٍ:

 ریتٙسٛ٘ جىس قطعٍ:

 زض ٚظٖ ٞای ٔرسّف قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 اسسرطاج ريش ساخت:

 زض زیسه ٌٙسِٝ ساظی ٌٙسِٝ سیزِٛ کاربرد قطعٍ:

 یٌٙسِٝ ساظ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 زضغس 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Textile ُیزازىسر  وام قطعٍ:

 Polyester جىس قطعٍ:

 زض ٚظٖ ٞای ٔرسّف  قطعٍ: يزن

 mm 390×440×240 ابعاد کلی قطعٍ:

 تافر تا ٔاضیٗ ٔرػٛظ ريش ساخت:

 وٙٙسٜ ریٞسا کاربرد قطعٍ:

 ُیاسسا طیا :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

 ٔسط 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 BUFFER OF وٛخّیًٙ   وام قطعٍ:

COUPLING Dia 114 

 NBR، ضیًٙ ٞای خالسسیىی: 42CrMo4(D) ضفر ٚ تٛش: جىس قطعٍ:

 Kg 6.30 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی لطؼٝ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٌطساٚض کاربرد قطعٍ:

 زن زتُ :وام تجُیس اصلی

 2 ساظی ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ ذاضج اظ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Spider Coupling وٛخّیًٙ  اسدایسض  وام قطعٍ:

 GG 25+NBR (Coupling Rubber) جىس قطعٍ:

 Kg 3.86 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی تس٘ٝ ٚ وٍّی وٛخّیًٙ ٚ سدس ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی ٔطاتك تا ٘مطٝ ضیرسٝ ٌطی ٚ 

 ٞای ساذر، زأیٗ ٚاضط السسیىی ٚ خیچ ٚ ٟٔطٜ ٞا

 ا٘سماَ ٌطساٚض ٔٛزٛض تٝ ضفر خطٚا٘ٝ زٚاض  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اظ اسساٖذاضج  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 heat-shrinkable tubings واتُ یضٚوص حطاضز وام قطعٍ:

 PVC جىس قطعٍ:

 تاضستط اساس ٔسطاغ ٔسفاٚذ ٔی قطعٍ: يزن

      ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك زض لاِة ٚ اوسسطٚز ٔٛاز  -ٌطْ وطزٖ ٚ شٚب ٌطاَ٘ٛ ٞا -PVCزأیٗ ٌطا٘ٛض ٞای  ريش ساخت:

 ضٚوص ٔماْٚ تٝ حطاضذ کاربرد قطعٍ:

 ضٚوص واتُ ٞای تطق :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Casing Ring Coupling وٛخّیًٙ ضیًٙ وام قطعٍ:

 Ck45 (D) جىس قطعٍ:

 kg 0.1 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
سًٙ ظ٘ی ٟ٘ایی سطٛح زٚ ططف ضیًٙ جٟر ضسیسٖ تٝ  -تطضىاضی ٚ ٔاضیٙىاضی ضیًٙ

 غافی سطح ٔٛضز ٘ظط

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Shaft ضفر وام قطعٍ:

 CK 45 جىس قطعٍ:

 Kg 6 قطعٍ: يزن

          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
سطٛح سًٙ ظ٘ی  -ٔاضیٙىاضی ضفر ٔطاتك تا ٘مطٝ ساذر -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة

 جٟر ضسیسٖ تٝ غافی سطح اػالْ ضسٜ زض ٘مطٝ

 ا٘سماَ زٚض اِىسطٚ ٔٛزٛض تٝ خطٚا٘ٝ خٕح کاربرد قطعٍ:

 خٕح ٌٙسِٝ ساظی :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                       قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Impeller ٕدّطیا وام قطعٍ:

 GGG 40 (D) جىس قطعٍ:

 kg 9.2 قطعٍ: يزن

     ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی سطٛح ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -ضیرسٝ ٌطی -ساذر ٔسَ ٚ لاِة ٌیطی ريش ساخت:

 سطػر ٚضٚزی تٝ خٕح ٚ ا٘سماَ آٖ تٝ ذطٚجی خٕح ٔىص ٚ افعایص کاربرد قطعٍ:

 خٕح :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Cam تازأه وام قطعٍ:

 Ck 22 جىس قطعٍ:

 kg 4.9 قطعٍ: يزن

 mm×241 60 قطعٍ:ابعاد کلی 

  CNCزطاضىاضی ٚ سٛضاخ واضی تا فطظ  -زٟیٝ ٚضق ذاْ ريش ساخت:

 ایجاز ٔىا٘یعیٓ حطوسی تطای واضتطز ذاظ کاربرد قطعٍ:

 Double flap valve :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 Vibration Damper اضزؼاش ٌیط وام قطعٍ:

  (NRضٚوص)خالسسیه -(Zinkفّع خایٝ) جىس قطعٍ:

 kg 0.22 قطعٍ: يزن

 mm            ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
چسثا٘سٖ ضٚوص تطضٚی خاید  -ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی جٟر ازػاَ خیچی -زٟیٝ ٌطزٜ

 فّعی 

 زفغ اضزؼاضاذ ٔرطب  کاربرد قطعٍ:

 Vibrating Feeder :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زأیٗ اظ ٔٙاتغ ٔؼسثط محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Spring فٙط وام قطعٍ:

 51CrV4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 2.9 قطعٍ: يزن

 mm 300   80∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ ٔفسَٛ تا ٔطرػاذ ٘مطٝ، ضىُ زٞی تا ٌاْ ٘مطٝ تا زسسٍاٜ خیچص فٙط ريش ساخت:

 جصب ٚ یا شذیطٜ ا٘طغی خسا٘سیُ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 15 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Expansion Joint ازػاَ ا٘ؼطاف خصیط وام قطعٍ:

 فّٙج: فٛالز ظً٘ ٘عٖ -Rubber Expansion Joints: NBR جىس قطعٍ:

 Kg 7.1 قطعٍ: يزن

 mm 8 160 200 ابعاد کلی قطعٍ:

 لطؼاذ تٝ یه زیٍطٔٛ٘ساغ  -زطظیك لاِة ازػاَ خالسسیىی، زأیٗ فّٙج ٞای فّعی ريش ساخت:

 ازػاَ ذطٛط ِِٛٝ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Carrying Idler تعي عیسا ًٙیوط سِطیا وام قطعٍ:

 40NiCRMo8-4 جىس قطعٍ:

 Kg 1.7 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ ِِٛٝ ٔطاتك تا لطط ٚ طَٛ ٘مطٝ ريش ساخت:

 ایجاز حطور زٚضا٘ی کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Shaft ضفر وام قطعٍ:

 Ck45 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٗ واضی ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ایجاز حطور زٚضا٘ی کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و 

 

 

 Mixer Coupling سثع ىسطیٔ ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 Ck 45 جىس قطعٍ:

 Kg 143.9 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی لطؼاذ ٔطاتك تا  -تطضىاضی ضفر تا لطط ٔٙاسة -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة

 ٔٛ٘ساغ لطؼٝ تٝ یه زیٍط -٘مطٝ ٞای ساذر

 ازػاَ زٚ لطؼٝ ٔسحطن تٝ یه زیٍط کاربرد قطعٍ:

 ٔیىسط ٌٙسِٝ ساظی :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 4 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

309 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                        

 

 

 Gear Box Casing تىس طیخٛسسٝ ٌ قطعٍ: وام

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 70.71 قطعٍ: يزن

 mm         584 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی لسٕر ٞای ٔٛضز  -ضیرسٝ ٌطی ٚ زٙص ظزایی ٟ٘ایی -ٔسَ ساظی ٚ لاِة ٌیطی

 ٘یاظ

 زض زضٖٚ آٖ خٛسسٝ ٌیطتىس ٚ ٔحُ لطاض ٌیطی چطذس٘سٜ ٞا ٚ ضفر کاربرد قطعٍ:

 ٌیطتىس :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 یه سر میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Rubber یىیضاتط خالسس وام قطعٍ:

 NBR جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

 mm    300 ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز زضٖٚ لاِة ٚ زِٛیس ٔساْٚ ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ٔسط 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 weld neck flange 8 عیفّٙج ٌطزٖ زاض سا وام قطعٍ:

 ASTM A 182 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

 in 8 ابعاد کلی قطعٍ:

 سٛضاذىاضی ٟ٘ایی -ضىُ زٞی لطؼٝ تا ضٚش فٛضج -زأیٗ ٔیٍّطز ريش ساخت:

 Pipingازػاَ ذطٛط  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 Roller ضفر خاِر وام قطعٍ:

 C45 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 57.4 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج ريش ساخت:

 لطؼٝ ٔحطن زضٖٚ چطخ کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 2ٚ1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 100 مصرف سالیاوٍ:میسان 

 اسساٖ ذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hosing خطضط یٞا وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ یىسیٍط -زأیٗ ٔسطیاَ ريش ساخت:

 ا٘سماَ سیاَ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                         

 

 

 Jack جه وام قطعٍ:

 St 37 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  کلی قطعٍ:ابعاد 

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ  -زأیٗ آتثٙس ٞا -ٔاضیٙىاضی ٚ سًٙ ظ٘ی لطؼاذ -زأیٗ ِِٛٝ ٚ ضفر تا اتؼاز ٘مطٝ

 لطؼاذ تٝ یىسیٍط

 جا تٝ جا ٕ٘ٛزٖ زجٟیع زض ضاسسای ٔٛضز ٘ظط کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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                                                       قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Sealing Bar تِٛر خاِر واض ًٙیِٛو وام قطعٍ:

 20MoCr4 جىس قطعٍ:

 Kg 2.9 قطعٍ: يزن

 mm   ∅ 67 218 ابعاد کلی قطعٍ:

 لسٕر چٟاضٌٛش، زطاضىاضی لسٕر ٔیّٝ ای، ٔٛ٘ساغ لطؼاذٔاضیٙىاضی  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hexagon Bolt خاِر واض  m42 چیخ وام قطعٍ:

 St 37 جىس قطعٍ:

 Kg 0.1 قطعٍ: يزن

 ISO 4014 - M16 x 65 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضظٜٚ ظ٘ی تا زسسٍاٜ ٔرػٛظ -زٟیٝ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ازػاَ لطؼاذ سایس ٚاَ کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ ذاضج اظ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Nilos ring خاِر واض ًٙیض ّٛظی٘ وام قطعٍ:

 St 37 جىس قطعٍ:

 Kg 0.025 قطعٍ: يزن

 mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -زأیٗ ٚضق تا ؾرأر ٔٙاسة ريش ساخت:

 آتثٙسی خطر چطخ کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ ذاضج اظ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Disk خاِر واض هسیز وام قطعٍ:

 C45 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 0.025 قطعٍ: يزن

 mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 تطضىاضی ٚ ٔاضیٙىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ِِٛٝ تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ضیًٙ جّٛی چطخ کاربرد قطعٍ:

 چطخ خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 500 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pallet Car ring خاِر واض ًٙیض ًٙیوط قطعٍ:وام 

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی لطؼٝ ريش ساخت:

 ضیًٙ ٔحافظ چطخ خاِر واض کاربرد قطعٍ:

 خاضذ واض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 500 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pallet Car V-ring خاِر واض Vring وام قطعٍ:

 Viton جىس قطعٍ:

 Kg 0.1 قطعٍ: يزن

 H‐190S ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك خالسسیه ٔصاب زضٖٚ لاِة ريش ساخت:

 آتثٙسی کاربرد قطعٍ:

 خاِر واضچطخ  :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 500 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Roller Set disk سٛضاخ خاِر واض 3 سهیز وام قطعٍ:

 St 37 جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زایٕٗ ٚضق ريش ساخت:

 زیسه چطخ کاربرد قطعٍ:

 ضِٚط چطخ خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ ذاضج اظ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pallet Car seal تاض خاِر واض ُیس وام قطعٍ:

 St 37 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

 1484mm 43 94 ابعاد کلی قطعٍ:

 سٛضاذىاضی ٚ خد ظ٘ی ٚضق-ٔاضیٙىاضی ريش ساخت:

 ٔحافظ سایطی کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٚ2ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  Socket Bolt یا ٙٝیسط ذع m16 چیخ وام قطعٍ:

 Carbon Steel جىس قطعٍ:

 Kg 0.07 قطعٍ: يزن

 in 8 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضظٜٚ ظ٘ی تازسسٍاٜ ٔرػٛظ -زأیٗ ٔسطیاَ تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 یىسیٍطازػاَ لطؼاذ تٝ  کاربرد قطعٍ:

 تاور اِٛازٛض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hex Head Bolts ٌٛش 6سط m16 چیخ وام قطعٍ:

 Carbon Steel جىس قطعٍ:

 Kg 0.07 قطعٍ: يزن

 M16 قطعٍ:ابعاد کلی 

 ضظٜٚ ظ٘ی تازسسٍاٜ ٔرػٛظ -زأیٗ ٔسطیاَ تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ازػاَ لطؼاذ تٝ یىسیٍط کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Front Plate خاِر واض ریفطا٘ر خّ قطعٍ:وام 

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 11.5 قطعٍ: يزن

 mm        308 ابعاد کلی قطعٍ:

 تطضىاضی ٚ ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -زأیٗ ٚضق ريش ساخت:

 زیٛاضٜ خاِر واض کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Side Wall (Lower) تعضي خاِر واض سٚاَیسا وام قطعٍ:

 G20Mo5 جىس قطعٍ:

 Kg 24.1 قطعٍ: يزن

 mm         372 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ريش ساخت:

 زیٛاضٜ ؾس سایص کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :تجُیس اصلیوام 

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 500 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Side Wall Upper ٚاَ وٛچه سازٜ خاِر واض سیسا وام قطعٍ:

 GX40CrNiSi25-12 جىس قطعٍ:

 Kg 8.2 قطعٍ: يزن

 85   184   200.45 قطعٍ:ابعاد کلی 

 ضیرسٝ ٌطی ريش ساخت:

 زیٛاضٜ ؾس سایص کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 500 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ محل ساخت فعلی: 
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 Slide Rail زطان خاِر واض سیاسال وام قطعٍ:

 55NiCrMoV7 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 57.8 قطعٍ: يزن

  mm 43 94 1484 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
زأیٗ ٚضق تا اتؼاز ٚ ؾرأر ٔٙاسة، تطضىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٚضق ٞا، جٛضىاضی لسٕر 

 ٞای تطضىاضی ضسٜ

  کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 500 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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  Pallet Car Frame work box لاب ضٕاضٜ ا٘ساظ خاِر واض وام قطعٍ:

 St 37 (D) جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی ٚٔٛ٘ساغ ٚضق ٞای تٝ یىسیٍط -٘مطٝتطضىاضی، ذٕىاضی ٚضق تا ؾرأر  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 GRATE BAR تاض اج زاض خاِر واض ریٌط وام قطعٍ:

 GX40CrNiSi25-12 جىس قطعٍ:

 Kg 3.99 قطعٍ: يزن

 mm 105 40 340 ابعاد کلی قطعٍ:

 .ضٛز ٌطی لطؼٝ ضیرسٝ ٌطی ضیرسٝ زجٟیعاذ ٚ ِٛاظْ اظ اسسفازٜ ٚ سدس تا ساظی ٔسَ ريش ساخت:

 تسسٗ زٞا٘ٝ زیط ٞای تعضي ٔٛاظی زض خاِر واض کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی
 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Hex Head Bolts خاِر واض m22 چیخ وام قطعٍ:

 ASTM 193&194 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

 M 22 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔرػٛظ تازسسٍاٜ ظ٘ی ضظٜٚ -ٔٙاسة لطط تا ٔسطیاَ زأیٗ ريش ساخت:

 ازػاَ لطؼاذ تٝ یىسیٍط کاربرد قطعٍ:

 خاِر واض :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 1000 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 COUPLING PAD تافط هیالسس وام قطعٍ:

 H-NBR جىس قطعٍ:

 Kg 0.2 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز السسیىی زض لاِة  ريش ساخت:

 السسیه ؾطتٝ ٌیط کاربرد قطعٍ:

 وٛخّیًٙ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 BUFFER ًٙیتافط وٛخّ چیخ وام قطعٍ:

 H-NBR جىس قطعٍ:

 Kg 0.1 قطعٍ: يزن

 Ø28x23.5 ابعاد کلی قطعٍ:

 ساذر لاِة ٔرػٛظ، زعضیك ٔٛاز زضٖٚ لاِة ريش ساخت:

 فیىس وٙٙسٜ وٛخّیًٙ کاربرد قطعٍ:

 ًٙیوٛخّ :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Drive Pully ٛیزضاْ ضٚوص زاض زضا وام قطعٍ:

 NBR، ضٚوص السسیىی: Ck 45، ضفر: St 37زضایٛ: جىس قطعٍ:

 Kg 1430 قطعٍ: يزن

         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
زأیٗ ضفر تا لطط  -السسیه زأیٗ ِِٛٝ تا لطط ٚ ؾرأر ٘مطٝ، ضٚوص واضی آٖ تا

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ -ٔٙاسة ٚ ٔاسیٙىاضی آٖ

 تٝ حطور زض آٚضزٖ ٘ٛاض کاربرد قطعٍ:

 نوار نقاله :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 120 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

335 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Vibrating Feeder ٚیثطازٛضی سضیف وام قطعٍ:

 NR ، لطؼاذ السسیىی:51CrV4 ، فٙط ٞا:St 37-2 (D) تس٘ٝ: جىس قطعٍ:

 kg 1942.22 قطعٍ: يزن

 2552×1980×1353 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٚ ذطیس -جٛضىاضی -سٛضاذىاضی -ٔجٕٛػٝ اظ السأاذ ضأُ: زأیٗ ٔسطیاَ، تطش واضی

 زجٟیعاذ

 زا٘ٝ تٙسی  قطعٍ:کاربرد 

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 2 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

336 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bolt زٕاْ ضظٜٚ چیخ وام قطعٍ:

 ASTM A 193&194 جىس قطعٍ:

 Kg 0.07 قطعٍ: يزن

 M48 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضظٜٚ ظ٘ی ٚ خد ظ٘ی تا زسسٍاٜ ٔرػٛظ -زٟیٝ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ساخت:ريش 

 ازػاَ لطؼاذ تٝ یه زیٍط کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 buck Elvator segment ورتا طیسٍٕٙر ظ٘ج وام قطعٍ:

 St-52 جىس قطعٍ:

 Kg 2.3 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٌطی  لطؼٝلاِثٍیطی ٚ ضیرسٝ -ساذر ٔسَ ريش ساخت:

 ازػاَ ظ٘جیط تٝ تاور اِٛازٛض کاربرد قطعٍ:

 تاور اِٛازٛض :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 جاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 LABYRINTH واٚض ط٘ریالت وام قطعٍ:

 Ck 50 (D) جىس قطعٍ:

 kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm      ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٔطاتك تا زّطا٘س ٞای ٘مطٝ ساذر -زٟیٝ ٔسطیاَ ذاْ ريش ساخت:

 جٌّٛیطی اظ ٘طسی قطعٍ: کاربرد

 خٕح ٌطیع اظ ٔطوع :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Flang طتىسیفّٙج خطٚا٘ٝ ذٙه وٙٙسٜ ٌ وام قطعٍ:

 Ck22 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 2.96 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔسطیاَ تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ٍٟ٘ساضی ٚ ازػاَ کاربرد قطعٍ:

 گیربکس :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 Chain Conveyor طیوا٘ٛا ٗیجاضٚ ته چ وام قطعٍ:

 MnCr  5 (Conveyor Chain Link) + Hardox400 (Plate) 20 جىس قطعٍ:

 Kg 3.0 قطعٍ: يزن

 mm 50   360 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
جٛضىاضی (، تطش ٚضق ٞاضزوس تا اتؼاز ٘مطٝ ٚ سدس Chain Linkفٛضج لطؼٝ ٚاسط )

 ٚضق ٞا تٝ لطؼٝ فٛضج

 حُٕ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 نوار نقاله زنجیری :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ساَ یه سر 5 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Base Plate جٕغ وٗ ٓیلطلطٜ س ٝیخا وام قطعٍ:

 St 52 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm 80  2   50 ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ ٚضق تا اتؼاز ٚ ؾرأر ٘مطٝ+ سٛضاذىاضی ٚ سدس ذٕىاضی ٚضق  ريش ساخت:

 خایٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ کاربرد قطعٍ:

 لطلطٜ سیٓ جٕغ وٗ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Isolator plate ٙطیتّر وّ هیالسس وام قطعٍ:

 NBR جىس قطعٍ:

 Kg 7.7 قطعٍ: يزن

 mm 10 400 2020 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٘مطٝتطش ٚضق السسیىی تا اتؼاز  -زٟیٝ ٘ٛاض تا ٔسطاغ ٚ ؾرأر ٔٙاسة ريش ساخت:

 زٕیعوٙٙسٜ ٘ٛاض ٘ماِٝ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض٘ماِٝ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ٔسط 100 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Flang 225 ّٗیاز یفّٙج خّ وام قطعٍ:

 خّی ازیُ جىس قطعٍ:

 Kg 0.15 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز ٔصاب تٝ زاذُ لاِة -زٟیٝ لاِة ٔٙاسة ريش ساخت:

 ازػاَ زٚ ِِٛٝ تا سایع ٔسفاٚذ تٝ یه زیٍط کاربرد قطعٍ:

 ذطٛط ِِٛٝ وطی ٔٛجٛز زض واضذا٘ٝ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ػسز 30 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 SCREW جٕغ وٗ ٓیلطلطٜ س وام قطعٍ:

 Ck 45 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 0.33 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی آٖ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

  قطعٍ:کاربرد 

 سیٓ جٕغ وٗ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Agitator diaphragm سٛضیسیخطزٜ اج وام قطعٍ:

 Hard-rubber جىس قطعٍ:

 Kg 7 قطعٍ: يزن

 225 162 9 ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز خالسسیىی تٝ زاذُ لاِة -ساذر لاِة ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

 اجیسیسٛض :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ساَ یه سر 10 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Cap چٟاضضاخ ٌاضزاٖ ی٘ؼّثى وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 1.582 قطعٍ: يزن

 mm 80×120×120 ابعاد کلی قطعٍ:

 ػّٕیاذ حطاضزی-ضیرسٝ ٌطی -لاِة ٌیطی-سرر ٔسَ ريش ساخت:

 ٔٛلؼیر زٞی ٚ ازػاَ لسٕر ا٘سٟایی ٌاضزاٖ کاربرد قطعٍ:

 ٌاضزاٖ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  مصرف سالیاوٍ:میسان 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Clamp یٛٔیٙیِٛٔآ ىٝیفّٙج زٚ ز وام قطعٍ:

 AL A380+ST 37 جىس قطعٍ:

 Kg 1.92 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٟ٘اییٔاضیٙىاضی  -ضیرسٝ ٌطی -ساذر ٔسَ ٚ لاِة ٌیطی ريش ساخت:

 ٍٟ٘ساضی  کاربرد قطعٍ:

 Rubber Hold :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Elbow زضج90ٝ یىیظا٘ٛ السس وام قطعٍ:

  Rubber جىس قطعٍ:

 Kg 0.25 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز ٔصاب تٝ زاذُ لاِة -زٟیٝ لاِة ٔٙاسة ريش ساخت:

 ازػاَ زٚ ِِٛٝ تا سایع ٔسفاٚذ تٝ یه زیٍط کاربرد قطعٍ:

 ذطٛط ِِٛٝ وطی ٔٛجٛز زض واضذا٘ٝ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Jack Valve یجه ِٚٛ فٙط وام قطعٍ:

 چسٖ زاوسیُ جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ ترص زاذّی -setٔاضیٙىاضی ٘طیٍٕٙاٜ -ضیرسٝ ٌطی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 زضیچٝ ا٘سماَ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 کنساتره Pipingخط  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Reducer ٛغٖیتاذ ف ّٗیاز یخّ ُیزثس وام قطعٍ:

 خّی ازیُ جىس قطعٍ:

 Kg 0.2 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز ٔصاب تٝ زاذُ لاِة -ٔٙاسةزٟیٝ لاِة  ريش ساخت:

 ازػاَ زٚ ِِٛٝ تا سایع ٔسفاٚذ تٝ یه زیٍط کاربرد قطعٍ:

 ذطٛط ِِٛٝ وطی ٔٛجٛز زض واضذا٘ٝ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 polyethylene connection ّٗیاز یخّ یضظٜٚ ا یضاتط ٘طٌ وام قطعٍ:

 خّی ازیّٗ جىس قطعٍ:

 Kg 0.05 قطعٍ: يزن

 سایع یه ایٙچ ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز زاذُ لاِة -لاِة ٌیطی ريش ساخت:

 ازػاَ زٚ ِِٛٝ تٝ یه زیٍط کاربرد قطعٍ:

 وٙسا٘سطٜذط ِِٛٝ وطی ٚاحس  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 Reducer ّٗیاز یٞٓ ٔطوع خّ ُیزثس وام قطعٍ:

 خّی ازیُ جىس قطعٍ:

 Kg 0.4 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز ٔصاب تٝ زاذُ لاِة -زٟیٝ لاِة ٔٙاسة ريش ساخت:

 ازػاَ زٚ ِِٛٝ تا سایع ٔسفاٚذ تٝ یه زیٍط کاربرد قطعٍ:

 ذطٛط ِِٛٝ وطی ٔٛجٛز زض واضذا٘ٝ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Rubber Gasket یىیٌسىر السس وام قطعٍ:

 خّی ازیّٗ جىس قطعٍ:

 Kg 0.43 قطعٍ: يزن

 Ø203x27 ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز ٔصاب تٝ زاذُ لاِة -زٟیٝ لاِة ٔٙاسة ريش ساخت:

 ازػاَ زٚ ِِٛٝ تا سایع ٔسفاٚذ تٝ یه زیٍط کاربرد قطعٍ:

 واضذا٘ٝذطٛط ِِٛٝ وطی ٔٛجٛز زض  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Brake یوفطه زطٔع ٔٛزٛض وى وام قطعٍ:

 AL-A413+Asbestus جىس قطعٍ:

 Kg 218 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ ٔسطیاَ آظتسر -ٔاضیٙىاضی خٛسسٝ ريش ساخت:

 واٞص سطػر کاربرد قطعٍ:

 زطٔع وفطه :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Impller 154خطٚا٘ٝ خٕح  وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 2.5 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی ٟ٘ایی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 154خٕح  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ٔاٜ یه ػسز 6 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ ٚ زاذُ ذاضج محل ساخت فعلی: 

 

  



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

356 



 و صنؼتی گل گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی

 

 

 Busing یتٛش تط٘ج وام قطعٍ:

 C94300 جىس قطعٍ:

 Kg 0.30 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ػسز زض ساَ 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Drum Magnet سدطازٛض ٙرزضاْ ٍٔ وام قطعٍ:

 Ck45/ ضفر: St-57زضاْ:  جىس قطعٍ:

 Kg 5000 قطعٍ: يزن

 mm          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -ٔٙاسةجٛضىاضی/ ضفر: زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط -ضَٚ فطٔیًٙ -زضاْ: زأیٗ ٔسطیاَ

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی

 جساساظی ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 سدطازٛض ٙرٍٔ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 زض ساَ ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ ٚ زاذُ ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pinion ذطه ابیاس ٖٛیٙیخ وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) قطعٍ:جىس 

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی -زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج ريش ساخت:

 ا٘سماَ لسضذ ٚ ٌطساٚض کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ٞط زٚ ساَ یه ػسز  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی 

 

 

 Sprocket Wheel Z50 چطخ ظ٘جیط وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی طثك اتؼاز ٘مطٝ ٞا -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bevel Gear Set ٔجٕٛػٝ چطذس٘سٜ ٚ خٙیٖٛ وام قطعٍ:

 42CrMo4 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 30 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی -زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج ريش ساخت:

 لسضذ ٚ ٌطساٚضا٘سماَ  کاربرد قطعٍ:

 ٌیطتىس :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hydraulic Coupling Rubber ًٙیوٛخّ سضٚیٞ طیؾطتٝ ٌ هیالسس وام قطعٍ:

Bumpers 

 PU جىس قطعٍ:

 Kg 0.1 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز زض زضٖٚ لاِة ريش ساخت:

 ؾطتٝ ٌیط کاربرد قطعٍ:

 ًٙیوٛخّ سضٚیٞ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ساِیا٘ٝ یه ػسز میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ ٚ زاذُذاضج  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Impeller خطٚا٘ٝ قطعٍ:وام 

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز خالسسیه تا فطاض زضٖٚ لاِة -ساذر لاِة ريش ساخت:

 ایجاز جطیاٖ ٞٛاٖ کاربرد قطعٍ:

 فٗ :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gear Wheel Gear Wheelز٘سٜ  وام قطعٍ:

 16MnCr5 جىس قطعٍ:

 Kg 4.7 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی -ضیرسٝ ٌطی ٚ ػّٕیاذ زٙص ظزایی -لاِة ٌیطی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ٌطساٚضا٘سماَ لسضذ ٚ  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Check Valve یّیٔ 350 ىططفٝی طیض وام قطعٍ:

 GG25 (D) جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ػّٕیاذ زٙص ظزایی -لاِة ٌیطی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 وٙسطَ جطیاٖ سیاَ زض ذطٛط ِِٛٝ وطی کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bearing Housing ًٙیطیتٔحفظٝ  وام قطعٍ:

 GG 25 (D) جىس قطعٍ:

 53Kg قطعٍ: يزن

 mm          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ػّٕیاذ زٙص ظزایی -لاِة ٌیطی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ٔحفظٝ تیطیًٙ ٞا ٚ ضفر خٕح کاربرد قطعٍ:

 پمپ دوغاب :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 اسساٖ زاذُ ٚ ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pump Casing خٛسسٝ خٕح وام قطعٍ:

 GG 25 (D) جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ػّٕیاذ زٙص ظزایی -لاِة ٌیطی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 خٕداغ ٔٛازجٕغ آٚضی ٚ  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ ٚ ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 loader bucket teeth ٛزض ِِٚٛٚ٘اذٗ  وام قطعٍ:

 فٛالز ٔماْٚ تٝ سایص جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  قطعٍ:ابعاد کلی 

 ضیرسٝ ٌطی –لاِة ٌیطی  -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ٘فٛش زض زضٖٚ زٛزٜ جٟر تطزاضر ضاحر زط کاربرد قطعٍ:

 لودر ولو :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ ٚ ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gear Box جؼثٝ ز٘سٜ قطعٍ:وام 

 GG 25 (D) جىس قطعٍ:

 Kg 50 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٟ٘ایی ٚ ػّٕیاذ حطاضزی -لاِة ٌیطی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 زغییط زٚض -ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gear چطخ ز٘سٜ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی تا فطظ ٞاب -زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج ريش ساخت:

 ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

 گیربکس :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 525L Bucketتاور وام قطعٍ:

 HARDOX 400+St 52‐3 جىس قطعٍ:

 Kg 337.96 قطعٍ: يزن

 20×300×883 ابعاد کلی قطعٍ:

 جٛضىاضی لطؼاذ زٟیٝ ضسٜ تٝ یىسیٍط -تطضىاضی ٚ ذٕىاضی ٚضق ٞا -زأیٗ ٚضق ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 Elevator Buck :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ػسز زض ساَ 50 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ ٚ ذاضج محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

371 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Drum Magnet سدطازٛض ٙرزضاْ ٍٔخٛسسٝ  قطعٍ:وام 

 Ck45/ ضفر: St-57زضاْ:  جىس قطعٍ:

 Kg 5000 قطعٍ: يزن

 mm          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -جٛضىاضی/ ضفر: زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة-ضَٚ فطٔیًٙ -زضاْ: زأیٗ ٔسطیاَ

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی

 جساساظی ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 سدطازٛض ٙرٍٔ :تجُیس اصلی وام

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

 ػسز زض ساَ 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖ زاذُ ٚ ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Impeller and Shaft خطٚا٘ٝ ٚ ضافر فٗ وام قطعٍ:

 Ck 45، ضفر: St-52خطٚا٘ٝ:  جىس قطعٍ:

 Kg 26745.6 قطعٍ: يزن

 mm          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 خطٚا٘ٝ: زٟیٝ ٚضق، تطضىاضی، ذٕىاضی، جٛضىاضی/ ضفر: زأیٗ ٔسطیاَ فٛضج، ٔاضیٙىاضی ريش ساخت:

 ٔىص ٌطز ٚ ذثاض کاربرد قطعٍ:

 Aire Fan :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 اظ اسساٖ ذاضج محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Drum Filter زضاْ تعضي وام قطعٍ:

 X5CrNiMo17-12-2 جىس قطعٍ:

 Kg 10112.9 قطعٍ: يزن

 mm            ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 تطضىاضی، ضَٚ ٚ جٛضىاضی ٚضق ٞا -زأیٗ ٚضق تا اتؼاز ٔٙاسة ريش ساخت:

 فیّسط ٔٛاز  کاربرد قطعٍ:

 دارام فیلتر :وام تجُیس اصلی

 واضذا٘جاذ فطاٚضی کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 Knife Gate Valve ضیط چالٛیی وام قطعٍ:

 ASTM A316زیسه  -تس٘ٝ چسٖ زاوسیُ جىس قطعٍ:

 زض اٚظاٖ ٔرسّف قطعٍ: يزن

 ایٙچ 20ایٙچ زا  1اظ سایع  ابعاد کلی قطعٍ:

 ساخت:ريش 
ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ  -زأیٗ ػٍّٕط -Gateزأیٗ ٚضق جٟر ساذر  -ضیرسٝ ٌطی تس٘ٝ اغّی

 یىسیٍط

 اسالضی اسیسی، سیاالذ ٚغُ ٚ لطغ کاربرد قطعٍ:

 ذطٛط ا٘سماَ ٔٛاز اسالضی :وام تجُیس اصلی

 ٕٞازیر کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 
 

 Air Filter فیّسط ٞٛا وام قطعٍ:

 اسسط خّی-وساٖ اِیاف جىس قطعٍ:

 Kg~5 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 زض اتؼاز ٔرسّف ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 ازػاَ سطٞای فّعی تٝ -ضىُ زٞی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ اِیاف ٔٛضز ٘ظط

 ّیتس٘ٝ اغ

 زٕیعوٙٙسٜ کاربرد قطعٍ:

 ٔاضیٗ آالذ ٔٛجٛز زض ٔؼسٖ :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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       قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                     

 

 

 Grinding Ball ٌِّٛٝ فٛالزی وام قطعٍ:

 فٛالز تا سرسی تاال قطعٍ:جىس 

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

    ∅ زا   ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
تاال تطزٖ زٔای لطؼٝ جٟر  -زأیٗ ٔیٍّطز تا ٔطرػاذ فٙی ٔٛضز ٘یاظ آسیاب ٌِّٛٝ ای

ػثٛض ٔیٍّطز اظ ٔیاٖ غّطه ٞای ضَٚ فطٔیًٙ جٟر ضىُ زٞی تٝ  -أىٗ ضىُ خصیطی

ٌِّٝٛ 

 ذطزایص ٔٛاز زضٖٚ آسیاب کاربرد قطعٍ:

 آسیاب ٌِّٛٝ ای :وام تجُیس اصلی

 2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Roll ضَٚ زتُ زن وام قطعٍ:

 CK30 جىس قطعٍ:

 Kg 150 قطعٍ: يزن

 mm         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 سًٙ ظ٘ی ٟ٘ایی -وطْ واضی -تا ؾرأر ٚ اتؼاز ٘مطٝ Pipeزأیٗ  ريش ساخت:

 جا تٝ جایی ٔٛاز ٌٙسٜ ٚ سط٘س ٕ٘ٛزٖ ٔٛاز کاربرد قطعٍ:

 دبل دک :وام تجُیس اصلی

2ٚ  1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:  

ضاذٝ زض ساَ 300 میسان مصرف سالیاوٍ:  

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                     

 

 

 Overhead Crane جطثمیُ سمفی وام قطعٍ:

 St 52-3 جىس قطعٍ:

 Kg 6087 قطعٍ: يزن

 mm 871×13940 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ ٚ  -تطضىاضی ٚ ِثٝ ساظی ٚضق ٞا -زأیٗ ٚضق تا ؾرأر ٚ اتؼاز ٘مطٝ ٞای ساذر

 ٔٛضز زاییس. WPSٞا تط اساس جٛضىاضی ٚضق

 تٝ جایی لطؼاذ زض زضٖٚ ٔحُ ٘سة جا کاربرد قطعٍ:

 جطثمیُ سمفی :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

 ساَ یه ػسز 15ٞط  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و 

 

 

 Coupling ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 اسدازیط تا جٙس خّی اٚضزاٖ -Ck 45تس٘ٝ فٛالز  جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی لطؼاذ -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٛضز ٘یاظ ٘مطٝ ٞای ساذر

ٔٛ٘ساغ ٟ٘ایی -زعضیك لاِةساذر لطؼٝ اسدایسض تٝ ضٚش   

 ا٘سماَ لسض زض ٔاضیٗ ٞای زٚاض کاربرد قطعٍ:

 پمپ های واحد گندله سازی  :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:  

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل

 

 

 Shroud Block تّٛن ضطٚز وام قطعٍ:

 FMU-12 جىس قطعٍ:

 Kg 36.9 قطعٍ: يزن

 mmm 89.2×248×300 ابعاد کلی قطعٍ:

لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ -ساذر ٔسَ ريش ساخت:  

 ٔطتٛط تٝ ظضٜ آسیاب کاربرد قطعٍ:

 آسیاب ٚاحس ٌٙسِٝ ساظی :وام تجُیس اصلی

1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:  

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 COUPLING وٛخّیًٙ وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 4.6 قطعٍ: يزن

        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔطاتك تا ٘مطٝ ٔاضیٙىاضی، سٛضاذىاضی ٚ جاذاض ظ٘ی  -زأیٗ ٔسطیاَ تا لطط ٔٙاسة

 ساذر

 ازػاَ زجٟیع ٔحطن تٝ ٔسحطن جٟر ایجاز زٚضاٖ کاربرد قطعٍ:

 تً فیّسط :وام تجُیس اصلی

1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:  

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bear Block تّٛن ٍٟ٘ساض٘سٜ وام قطعٍ:

 St-52 قطعٍ: جىس

 kg 5.13 قطعٍ: يزن

 145×102×134 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ  -تطضىاضی ٚ ٔاضیٙىاضی ٔسطیاَ ذاْ -زأیٗ ٚضق تا ؾرأر ٘مطٝ ٞای ساذر

 ترص ٞای ٔرسّف تٝ ٚسیّٝ خیچ ٚ ٟٔطٜ

 G3.004ٔطتٛط تٝ زجٟیع  کاربرد قطعٍ:

 ساظٜ وٛضٜ ٌٙسِٝ ساظی :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

ػسز 50 میسان مصرف سالیاوٍ:  

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hub وٛخّیًٙ ز٘سٜ ای وام قطعٍ:

 CK45 (D) جىس قطعٍ:

 mm 400اِی  150اظ لطط  قطعٍ: يزن

 ٔاضیٙىاضی ٚ فطظ ٞاب ابعاد کلی قطعٍ:

 ز٘سٜ ایوٛخّیًٙ  ريش ساخت:

 لسضذ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

 Gear Coupling :وام تجُیس اصلی

 ٌٙسِٝ ساظی کارخاوٍ:

 سر 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Coupling وٛخّیًٙ وام قطعٍ:

 فٛالز ٞای وطتٙی جىس قطعٍ:

 ویٌّٛطْ ٔطاتك تا اتؼاز لطؼٝ 300اِی  10 قطعٍ: يزن

 تا زٙٛع اتؼازی  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٗ واضی ريش ساخت:

 زٚاض ا٘سماَ ٘یطٚ اظ اِىسطٚ ٔٛزٛض تٝ زجٟیعاذ کاربرد قطعٍ:

 Pump Direct Coupling :وام تجُیس اصلی

 1ساظی  ٌٙسِٝ کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Take Up Housing ٞٛظیًٙ وام قطعٍ:

 GGG 40 (D) جىس قطعٍ:

  kg 6 قطعٍ: يزن

 mm    ∅  ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ -ٔسَ ساظی ٚ لاِة ٌیطی ٔسَ ريش ساخت:

 یازالاٖ جٟر ٍٟ٘ساضی ضفر زضاْ ٘ٛاض ٘ماِٝ کاربرد قطعٍ:

 ٘ٛاض ٘ماِٝ :تجُیس اصلیوام 

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 20 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Heat Exchanger یٔثسَ حطاضز وام قطعٍ:

 A516-G70 جىس قطعٍ:

 kg 500 قطعٍ: يزن

 mm 3.3 ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی وٍّی -ٔاضیٙىاضی چُٙ -ضَٚ ٚ جٛضىاضی ٚضق -زأیٗ ٚضق ريش ساخت:

 واٞص زٔای سیاَ ٌطْ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ ساظی  کارخاوٍ:

 ػسز 3 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Piston خیسسٖٛ وام قطعٍ:

 آِٛٔیٙیْٛ جىس قطعٍ:

 Kg 0.4 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی  -ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ -لاِة ٌیطی تٝ ضٚش لاِة ٌیطی زلیك -ساذر ٔسَ

 لسٕر ٞای ٔطرع ضسٜ زض ٘مطٝ ٞای ساذر

 ًِٙ ٔیُ تٝ سیّٙسض زاذُ زض ا٘ثساط حاَ زض ٌاظٞای اظ ٘یطٚ ا٘سماَ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pump Cover واٚض خٕح وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 8 قطعٍ: يزن

 mm 280×250 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی  -ضیرسٝ ٌطی ٚ ػّٕیاذ حطاضزی لطؼٝ -ٔسَلاِة ٌیطی  -ساذر ٔسَ چٛتی

 ٚ ضظٜٚ ظ٘ی

 ٔحافظر اظ لطؼاذ کاربرد قطعٍ:

 پمپ آب :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 rings of water pumps اب خٕح لطؼاذ خط 3 ضیًٙ وام قطعٍ:

 ASTM A316 جىس قطعٍ:

 Kg 6 قطعٍ: يزن

 OD 320 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -ٔسَ ساظی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ ريش ساخت:

 ٍٟ٘ساضی لطؼاذ خٕح کاربرد قطعٍ:

 پمپ آب :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 rings of water pumps آب خٕح لطؼاذ سازٜ ضیًٙ وام قطعٍ:

 42CrMo4 جىس قطعٍ:

 Kg 4 قطعٍ: يزن

 OD 320 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 لطؼٝ ٟ٘اییضیاض ظ٘ی ٚ ٔاضیٙىاضی  -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ضیًٙ ٍٟ٘ساض٘سٜ کاربرد قطعٍ:

 خٕح آب :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Liner یؾّؼ 8 یجٛض ٙطیال وام قطعٍ:

 X120Mn12 جىس قطعٍ:

 Kg 2823 قطعٍ: يزن

 640 1753 2307 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -ساذر ٔسَ، لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ ريش ساخت:

 ظضٜ ٔحافظ کاربرد قطعٍ:

 Spider Assembly :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

 ػسز 1 میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 Pin خیٗ وام قطعٍ:

 Ck 45 جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm 180×60 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ جاذاض ظ٘ی -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٘مطٝ ساذر ريش ساخت:

 ٍٟ٘ساض٘سٜ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Seal Ring ضیًٙ آتٙسی وام قطعٍ:

 St 37(Galvaniz)+ washer clingerit جىس قطعٍ:

 Kg 1.5 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
سیُ/ زأیٗ ٚضق تا ؾرأر ٔٙاسة،  OD  ٚIDزأیٗ ٚاضط ٚ تطش آٖ تا زٛجٝ تٝ 

 تطضىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر

 آتثٙسی ٚ جٌّٛیطی اظ ٘طسی کاربرد قطعٍ:

 پمپ آب :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Housing ٞٛظیًٙ وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 5.3 قطعٍ: يزن

 mm 80×200 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی ترص  -ػّٕیاذ حطاضزی -ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ ٟ٘ایی -ساذر ٔسَ ٚ لاِة ٌیطی

 ٞای ٔٛضز ٘یاظ

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖزاذُ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Ring Guide for Pump اب خٕح لطؼاذ خط 5 ضیًٙ وام قطعٍ:

 42CrMo4 جىس قطعٍ:

 Kg 3 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی، سًٙ ظ٘ی ٚ سٛضاذىاضی لطؼٝ ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔسطیاَ ريش ساخت:

 ٔٛلؼیر زٞی تٝ سایط لطؼاذ خٕح قطعٍ:کاربرد 

 پمپ آب :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gear Coupling وٛخّیًٙ ز٘سٜ ای وام قطعٍ:

 Ck45+PTFE جىس قطعٍ:

 Kg 6 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ -ساذر واٚض -ٔاضیٗ واضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ا٘سماَ لسضذ ٚ حطور زٚضا٘ی کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ا٘ثاض ٔطوعی ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 buck Elvator segment ورتا طیسٍٕٙر ظ٘ج وام قطعٍ:

 St-52 جىس قطعٍ:

 Kg 2.3 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٌطی  لطؼٝلاِثٍیطی ٚ ضیرسٝ -ساذر ٔسَ ريش ساخت:

 ازػاَ ظ٘جیط تٝ تاور اِٛازٛض کاربرد قطعٍ:

 تاور اِٛازٛض :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 جاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Pump Casing خٛسسٝ خٕح وام قطعٍ:

 GG - 25 جىس قطعٍ:

 Kg 50 قطعٍ: يزن

 225×394×505 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی-ػّٕیاذ حطاضزی -ضیرسٝ ٌطی -لاِة ٌیطی ٔسَ -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ٔحُ زجٕغ سیاَ زض حاَ خٕداغ کاربرد قطعٍ:

 خٕح  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Gear Coupling وٛخّیًٙ ز٘سٜ ای وام قطعٍ:

 Ck 45 جىس قطعٍ:

 Kg 9.9 قطعٍ: يزن

 mm          ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 جا ذاض ظ٘ی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی-ٔاضیٙىاضی -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ا٘سماَ ٌطساٚض اظ زجٟیع ٔحطن تٝ زجٟیع ٔسحطن کاربرد قطعٍ:

 Gear Coupling :وام تجُیس اصلی

 1ا٘ثاض ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Plate Pack السیته الٔ ریخّ وام قطعٍ:

 X5CrNi18-10 جىس قطعٍ:

 Kg 1.17 قطعٍ: يزن

 240x ∅157x0.4 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ لؼطؼاذ -ٚ یا خا٘چ CNCتطضىاضی تٝ ضٚش -زأیٗ ٚضق ريش ساخت:

  قطعٍ:کاربرد 

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Plate Pack ته ریخّ وام قطعٍ:

 X5CrNi18-10 جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 240x ∅157x0.4 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ لؼطؼاذ -ٚ یا خا٘چ CNCتطضىاضی تٝ ضٚش -زأیٗ ٚضق ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

  Stuffing Box Ring ًٙیتاوس اوسدّط ض ًٙیاسساف وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 7 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:
 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -ػّٕیاذ حطاضزی -ضیرسٝ ٌطی -لاِة ٌیطی -ساذر ٔسَ ريش ساخت:

 لفُ وٗ کاربرد قطعٍ:

 اسسافیًٙ تاوس :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                       

 
 

 Blade for Impeller زیغٝ خطٚا٘ٝ فٗ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زضٖٚ لاِةزعضیك ٔٛاز خالسسیىی  -ساذر لاِة ٔرػٛظ ريش ساخت:

 ایجاز جطیاٖ ٞٛا کاربرد قطعٍ:

 فٗ :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  خطٚا٘ٝ فٗ وام قطعٍ:

 ضٙاسٙأٝ ٘طسٜ اسر جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  قطعٍ:ابعاد کلی 

 ريش ساخت:
ٔٛ٘ساغ زیغٝ  -ساذر وٛخّیًٙ -زعضیك ٔٛاز خالسسیىی زضٖٚ لاِة -ساذر لاِة ٔرػٛظ

 ٞا تٝ وٛخّیًٙ

 ایجاز جطیاٖ ٞٛا کاربرد قطعٍ:

 فٗ :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

405 



 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 Ball Valve ضیط زٛخی وام قطعٍ:

 ASTM A105 N جىس قطعٍ:

 Kg 2.5 قطعٍ: يزن

 inch 1 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ -زأیٗ زٛخی ٚ ٚاضطٞای آتٙسی -زأیٗ ٔسطیاَ فطج ريش ساخت:

 لطغ ٚ ٚغُ جطیاٖ کاربرد قطعٍ:

 ذط خایدیًٙ :وام تجُیس اصلی

 ٌُ ٌٟط 35ا٘ثاض  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Souket Joint تطیىّط ضِٚسض جه ضافر سط ٞٛن وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 زض اٚظاٖ ٔرسّف قطعٍ: يزن

 زض اتؼاز ٔرسّف ابعاد کلی قطعٍ:

 فٛضج لطؼٝ فٛالزی ريش ساخت:

 لفُ وٗ کاربرد قطعٍ:

 تطیىّط ضِٚسض :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Seat for Bush Steel Sector سىسٛض ُیتٛش اسس ٍٕٙاٜی٘ط وام قطعٍ:

  قطعٍ: جىس

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -CNCتطش  -زأیٗ ِِٛٝ تا لطط ٚ ؾرأر ٔٙاسة ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Felt tape  ٕ٘سی٘ٛاض  وام قطعٍ:

 ٕ٘س جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

 mm 600×100 ابعاد کلی قطعٍ:

 زأیٗ اظ فطٚضٙسٜ ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش ٔطوعی ا٘ثاض کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و 

 

 

 Closed  hose ًّٙیض یتسر لطلطٜ ا وام قطعٍ:

 St 37 جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٞای ذٕىاضی ٚ ٔاضیٙىاضی لطؼاذ تطاساس ٘مطٝ -تطضىاضی -زأیٗ ٚضق ٚ ّٔیٍطز

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ یه زیٍط -ساذر

 ٍٟ٘ساض٘سٜ ضیًّٙ کاربرد قطعٍ:

 لطلطٜ ضیًّٙ :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Strong Comet Nut یٔازٌ یزاض فطاض لٛٝ ٟٔطٜ ز٘ثاِ وام قطعٍ:

 + Stخٛضص ٌاِٛا٘یعٜ جىس قطعٍ:

 Kg 0.3 قطعٍ: يزن

 mm       ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٚ ضیاض ظ٘ی -زأیٗ ٔیٍّطز ريش ساخت:

 ازػاَ ٘طی ٚ ٔازٌی ضیًّٙ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Knife Valve Seal ییٛلچا طیض ی٘ؼّ قطعٍ:وام 

 NBR جىس قطعٍ:

 Kg 1 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز خالسسیىی زضٖٚ لاِة -ساذر لاِة ريش ساخت:

 آتثٙسی کاربرد قطعٍ:

 ییٛلچا طیض :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Polythene expansion belt ّٗیاز یخّ یوٕطتٙس ا٘طؼات وام قطعٍ:

 خّی ازیّٗ جىس قطعٍ:

 زض اٚظاٖ ٔرسّف قطعٍ: يزن

 زض اتؼاز ٔرسّف ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز خّی ازیُ زضٖٚ لاِة -ساذر لاِة ٔرػٛظ ريش ساخت:

 ا٘طؼاب ٌیطی زض ذػٛظ خایدیًٙ کاربرد قطعٍ:

 ِِٛٝ وطی ٔٛجٛز زض واضذا٘ٝ :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 

  



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

413 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Rubber bumpers for ًٙیوٛخّ طیؾطتٝ ٌ هیالسس وام قطعٍ:

Coupling 

 H-NBR جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز  -ساذر لاِة ريش ساخت:

 لطاض ٌیط ٔا تیٗ ز٘سٜ ٞای وٛخّیًٙ ٚ جٌّٛیطی اظ آسیة تٝ ز٘سٜ ٞا کاربرد قطعٍ:

 وٛخّیًٙ :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bronze bush یتٛش تط٘ج وام قطعٍ:

 فسفط تط٘ع جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ تٝ ضٚش ٌطیع اظ ٔطوع -لاِة ٌیطی -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 سایص ٔحافظر اظ ضفر زض ٔماتُ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظاسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Coupling ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 Ck45+FKM+Ck22+St جىس قطعٍ:

 Kg 68.8 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ساخت:ريش 
ٔاضیٙىاضی سٛضاذىاضی لطؼاذ طثك زِٛطا٘س ٞای  -زأیٗ ٔسطیاَ ٔطاتك تا زیسا ضیر

 ٔٛ٘ساغ لطؼاذ تٝ یىسیٍط -٘مطٝ

 ا٘سماَ ٌطساٚض ٔحٛض ٔحطن تٝ ٔسحطن کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Two-piece fastener ىٝیتسر زٚ ز وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٔاضیٙىاضی ٟ٘ایی -آٍٞٙطی ٚ ضىُ زٞی تسر ٞا -زأیٗ ٘ٛاض فّعی ريش ساخت:

 ٍٟ٘ساضی کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 PTFE Coupling ی٘ٛزفّ ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 PTFE جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ز٘سٜ ظ٘ی ٟ٘ایی -ٔاضیٙىاضی زاذُ ٚ ذاضج -زأیٗ ٔیٍّطز زفّٛ٘ی ريش ساخت:

 ا٘سماَ لسضذ ٚ ٌطساٚض کاربرد قطعٍ:

 وٛخّیًٙ :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Hexagon coupling ًٙیوٛخّ یٞعاض ذاض وام قطعٍ:

 Mo40 جىس قطعٍ:

 Kg 2 قطعٍ: يزن

 mm 250×1000 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ایجاز ز٘سٜ ٞای  -سًٙ ظ٘ی -ٔاضیٙىاضی تیطٖٚ ٚ زضٖٚ -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة

 ترص ٞعاض ذاضی

 ا٘سماَ لسضذ کاربرد قطعٍ:

 ًٙیوٛخّ :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Holder for Wheel سیودٝ ٍ٘ٝ زاض٘سٜ ضفر چطخ ٌا وام قطعٍ:

 St 52 جىس قطعٍ:

 Kg 8.5 قطعٍ: يزن

 mm 25×120 ابعاد کلی قطعٍ:

 سٛضاذىای -ضٚزطاضی تا فطظ -تطش ٘یٓ زایطٜ تا ٚایطواذ -زأیٗ ضٕص تا اتؼاز ٔٙاسة ريش ساخت:

 ٍ٘ساض٘سٜ ضفر کاربرد قطعٍ:

 ضفر چطخ :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Shaft ضفر وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 CNCٔاضیٗ واضی ٚ ز٘سٜ ظ٘ی تا ٔاضیٗ زطاش  -زأیٗ ٔیٍّطز تا لسض ٔٙاسة ريش ساخت:

 ا٘سماَ لسضذ ٚ زٚضاٖ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Female couplings یٔازٌ ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 St 52 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
ٔاضیٙىاضی  -زٚض تطی ٚ سٛضاذىاضی ٚضق ٞا طثك ٘مطٝ ساذر -زأیٗ ٚضق ٚ ٔیٍّطز

 ٔٛضز زاییس WPSجٛضىاض لطؼاذ تٝ یه زیٍط طثك  -ٔیٍّطز

 ازػاَ زٚ زجٟیع تٝ یىسیٍط کاربرد قطعٍ:

  :تجُیس اصلیوام 

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Housing Bearing ٔحفظٝ یازالاٖ وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ٌطی لطؼٝ تٝ ضٚش سمّی لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ٔحُ لطاض ٌیطی یازالاٖ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Housing Bearing Model ًٙیطیٔسَ ٔحفظٝ ت وام قطعٍ:

 آِٛٔیٙیْٛ قطعٍ:جىس 

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی ٔسَ ٟ٘ایی -ساذر ٔسَ چٛتی یا فٛٔی ريش ساخت:

 اسسفازٜ زض ضیرسٝ ٌطی ٚ ساذر لطؼٝ اغّی کاربرد قطعٍ:

 ًٙیطیٔسَ ٔحفظٝ ت :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Impeller Model ٕدّطیٔسَ ا وام قطعٍ:

 چسٖ ٘ایٟاضز ٚ سفیس جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی ٔسَ ٟ٘ایی -ساذر ٔسَ چٛتی یا فٛٔی ريش ساخت:

 اسسفازٜ زض ضیرسٝ ٌطی ٚ ساذر لطؼٝ اغّی قطعٍ: کاربرد

 ًٙیطیٔسَ ٔحفظٝ ت :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bushing ًٙیتٛض وام قطعٍ:

 Ck 45 جىس قطعٍ:

 Kg 7 قطعٍ: يزن

        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:
 ٔاضیٙىاضی ٚ ضظٜٚ ظ٘ی لطؼٝ ٟ٘ایی -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 لطؼٝ فسا ضٛ٘سٜ کاربرد قطعٍ:

 تٛش خِٛی :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

 Chain Conveyor طیوا٘ٛا ٗیچ ٛیچطخ زضا وام قطعٍ:

 چسٖ زاوسیُ جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 سٙثازٜ ظ٘ی ٚ سٛضاذىاضی -ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ -ساذر ٔسَ ٚ لاِة ٔرػٛظ ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Bushing ًٙیتٛض وام قطعٍ:

 Ck 45 جىس قطعٍ:

 Kg 7 قطعٍ: يزن

        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:
 ٔاضیٙىاضی ٚ ضظٜٚ ظ٘ی لطؼٝ ٟ٘ایی -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 لطؼٝ فسا ضٛ٘سٜ کاربرد قطعٍ:

 تٛش خِٛی :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 parallel key یذاض فٛالز وام قطعٍ:

 Ck 45 جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  Din 6885ٔطاتك تا اسسا٘ساضز  ابعاد کلی قطعٍ:

 سًٙ ظ٘ی زض غٛضذ ٘یاظ -تطضىاضی تا ٚایطواذ -زأیٗ ٔسطیاَ ريش ساخت:

 لفُ وٗ کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Metal Mesh Screen یّیٔ 3تا ٔص  یزٛض قطعٍ: وام

 فٛالزی جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 تافر ٔفسَٛ تا ٔاضیٗ ٔرػٛظ ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 Valve Plate ریِٚٛ خّ طیغفحٝ ض وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 تطضىاضی ٚضق تا ضٚش ٚایط واذ -زأیٗ ٚضق تا ؾرأر ٔٙاسة ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Belt Filter تّر فیّسط وام قطعٍ:

 St 37 جىس قطعٍ:

 Kg 721.28 قطعٍ: يزن

 mm 930×2484 ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
تطضىاضی، ذٕىاضی ٚ ٟ٘ایسا جٛضىاضی لسٕر ٞای ٔرسّف ٔطاتك تا  -زأیٗ ٔسطیاَ

WPS/PQR ٔػٛب 

 فیّسط سیاَ کاربرد قطعٍ:

 تّر فیّسط :وام تجُیس اصلی

 خّیىاْواضذا٘ٝ  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Liner ٙطیال وام قطعٍ:

 X65Cr13 جىس قطعٍ:

 kg 70 قطعٍ: يزن

 mm 118×370×600 ابعاد کلی قطعٍ:

 ٘جاْ ػّٕیاذ حطاضزی الظْ -ضیرسٝ ٌطی لطؼٝ ٟ٘ایی -لاِة ٌیطی ٔسَ -ٔسَ ساظی ريش ساخت:

 ٔحافظ اظ خٛسسٝ لطؼٝ اغّی کاربرد قطعٍ:

 آسیاب ذطزایص ٔٛاز :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Reduser واٞص زٞٙسٜ طٛسیضز وام قطعٍ:

 St 37+Rubber جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

 mm         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 0جٛضىاضی ٚ سًٙ ظ٘ی ٟ٘ایی -ٕ٘ٛزٖ ٚضقضَٚ  -زٟیٝ ٚضق تا ؾرأر ٔٙاسة

 جٛضىاضی فّٙج ٞای زٚ سط ضزیٛسط

 زٙظیٓ جطیاٖ ٚضزی تٝ سیسسٓ کاربرد قطعٍ:

 سیسسٓ ِِٛٝ وطی واضذا٘ٝ :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل

 

 

 Mantle ٔٙسُ وام قطعٍ:

 X120Mn12 جىس قطعٍ:

 Kg 1300 قطعٍ: يزن

 OD 1433×710 mm ابعاد کلی قطعٍ:

 ضیرسٝ ٌطی ٚ ػّٕیاذ حطاضزی ٟ٘ایی -لاِة ٌیطی -ساذر ٔسَ ريش ساخت:

 اظ لطؼاذ سًٙ ضىٗ کاربرد قطعٍ:

 سًٙ ضىٗ ٚاحس وٙسا٘سطٜ :وام تجُیس اصلی

 فّعاذ ٌٟط ضٚشا٘ثاض  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Idler Frame سِطیا ٝیخا وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
 -ذٓ واضی ٚ  تطضىاضی ٚضلٟا -زأیٗ ٚضق فٛالزی تا اتؼاز ٔٛضز ٘یاظ ٘مطٝ ٞای ساذر

 ٔٛضز زاییس WPS/PQRٔٛ٘ساغ لطؼاذ خیص آٔسٜ ٔطاتك تا 

 ضاسی لطاضٌیطی لطلطٜ ٞا کاربرد قطعٍ:

 وا٘ٛایط :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Liner یؾّؼ 8 یجٛض ٙطیال وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
سٛضاذىاضی، ذٕىاضی ٚ  -زأیٗ ٚضق فٛالزی تا ؾرأر ٚ ػطؼ ٘مطٝ ٞای ساذر

 جٛضىاضی زضغٛضذ ٘یاظ

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات گندله سازي گل گهر

 

 

  ّسطیف سهیسىسٛض ز وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز زضٖٚ لاِة -ساذر لاِة ٔٙاسة ريش ساخت:

 زػفیٝ سیاَ قطعٍ: کاربرد

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Packing Seal Clamp وّٕح خىیًٙ سیُ وام قطعٍ:

 GG 25 جىس قطعٍ:

 Kg 3.5 قطعٍ: يزن

 mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 لاِة ٌیطی ٚ ضیرسٝ ٌطی ٟ٘ایی لطؼٝ -ساذر ٔسَ ريش ساخت:

 ٍٟ٘ساضسٗ ٔجٕٛػٝ سیُ کاربرد قطعٍ:

 خٕح تاظیاتی آب :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض ٔطوعی ٌٛٞط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Ball for water recovery تاَ خٕح تاظیاتی آب قطعٍ:وام 

pump 

 RCH 1000 جىس قطعٍ:

 KG 3 قطعٍ: يزن

 mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز خّیٕطی زضٖٚ لاِة ٔرػٛظ ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

 خٕح تاظیاتی آب :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Engine handle of traction زسسٝ ٔٛزٛضٞای زطان وام قطعٍ:

engines 

 لالف فٛالزی تا ضٚوص السسیىی جىس قطعٍ:

 kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm    ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 زعضیك ٔٛاز السسیىی زضٖٚ لاِة -لطاضزازٖ لالف زضٖٚ لاِة -ساذر لاِة ٔرػٛظ ريش ساخت:

 جصب اضزؼاضاذ کاربرد قطعٍ:

 زطان :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Valve Seat ٘طیٍٕٙاٜ ِٚٛ وام قطعٍ:

 Mo40 جىس قطعٍ:

 Kg 5 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ کلی قطعٍ:ابعاد 

 ٔاضیٙىاضی ٚ سٛضاذىاضی ٔطاتك تا ٘مطٝ ٞای ساذر -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ترطی اظ سیسسٓ تاظیاتی خٕح آب کاربرد قطعٍ:

 خٕح تاظیاتی آب :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات 

 

 

 guide ball for water ٌایس تاَ خٕح ٞای تاظیاتی آب وام قطعٍ:

recovery pump 

 Mo40 جىس قطعٍ:

 Kg 12 قطعٍ: يزن

 mm        ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 سًٙ ظ٘ی ٟ٘ایی -ٔاضیٗ واضی لطؼٝ -زأیٗ ٔیٍّطز تا لطط ٔٙاسة ريش ساخت:

 ٔٛلؼر ز٘سٜتٛش  کاربرد قطعٍ:

 خٕح تاظیاتی آب :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Rubbber Housing ٞٛظیًٙ السسیىی تاظیاتی آب وام قطعٍ:

 H-NBR+St 37 جىس قطعٍ:

 Kg 0.5 قطعٍ: يزن

 mm         ∅ ابعاد کلی قطعٍ:

 ريش ساخت:
-فّع جٛش جٛضىاضی ٚ سًٙ ظ٘ی ٟ٘ایی -ضَٚ ٕ٘ٛزٖ ٚضق -زٟیٝ ٚضق تا ؾرأر ٔٙاسة

 ضٚوص واضی -جٛضىاضی فّٙج ٞای زٚ سط ضزیٛسط

 زٙظیٓ جطیاٖ ٚضزی تٝ سیسسٓ کاربرد قطعٍ:

 سیسسٓ ِِٛٝ وطی واضذا٘ٝ :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 زاذُ اسساٖ محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 خاضچٝ تّر فیّسط وام قطعٍ: وام قطعٍ:

 Geotextiles جىس قطعٍ:

 زض ٚظٖ ٞای ٔرسّف قطعٍ: يزن

 ٔسٙاسة تا اتؼاز زجٟیع ابعاد کلی قطعٍ:

 زض ا٘حػاض ضطور ساظ٘سٜ ريش ساخت:

 شضاذ اسالضیجساساظی آب اظ  کاربرد قطعٍ:

 تّر فیّسط :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ وطٛض محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

445 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                    

 

 

 RCH 1000 Etra RCH 1000 Plateٚضق ازطا  وام قطعٍ:

 PE-UHMW جىس قطعٍ:

 Density: 0,954 g/cm³ قطعٍ: يزن

 2000mm ~ 50×1000×2000mm×1000×2 ابعاد کلی قطعٍ:

زض ا٘حػاض ضطور ساظ٘سٜ  ريش ساخت:  

 تٝ ػٙٛاٖ ضٚوص تطای افعایص ٔماٚٔر تٝ سایص کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

وطٛضذاضج اظ  محل ساخت فعلی:   
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 اسايد هاي بؼدي فاقد اطالػات كامل

... شناسنامه ميباشند   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

447 



   قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

  اجسای زوجیر بیل َای مکاوىیکی وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

 ست در سال20 میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

  باکت شايل ي ... وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

  شىاسىامٍ وشذٌ است وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                          

 

 

  Spring ring motor MV وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

 ذاضج زع وطٛض محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  جه ٞیسضٚ ِیىی وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                  

 

 

  Hose Flexibclضیًٙ  وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

 Oil Reser Voir ٔرعٖ ضٚغٗ وام قطعٍ:

 ضٙاسٙأٝ ٘طسٜ اسر جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ا٘ثاض ٔعوعی ٌٙسِٝ  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر قطؼات

 

 

 Rubber O Ring ًٙیض یىیٕٔثطاٖ السس وام قطعٍ:

 ضٙاسٙأٝ ٘طسٜ اسر جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ  یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

 Coupling ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

 تط٘عی جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 2ٌٙسِٝ  یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی 

 

 

  چیخ وام قطعٍ:

 ضٙاسٙأٝ ٘طسٜ اسر جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 1ٌٙسِٝ  چیا٘ثاض خ کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  MV motor وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  وٛغِیًٙ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ًِٙ ان زیط ٚ فیس ٚضٚزی وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر                                                         

 

 

  زسٕٝ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  مصرف سالیاوٍ: میسان

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

461 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ضاتط تافط وام قطعٍ:

 ضٙاسٙأٝ ٘طسٜ اسر جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض ٔطوعی ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  والچ ٔطتٛط تٝ والضط وام قطعٍ:

 ضٙاسٙأٝ ٘طسٜ اسر جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 ذاضج اظ اسساٖ محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

463 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ٔجٛػٝ زطٔع وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ٌٟطضٚش یا٘ثاض ٔطوع کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

 اسساٖذاضج اظ  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ذطه ابیاس ًٙیوٛخّ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و 

 

 

  ٟٔطٜ ٔٙسُ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  یىیتغُ تٙس سط٘س تا ضٚوص السس ٙطیال وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 
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 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  تاض فسطیِ یىیالسس ٙطیِ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

468 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  تاض زٚسط خٟٗ فسطیِ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

469 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  هیسطأ هیوٛ٘ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ا٘ثاض فّعاذ ٌٟط ضٚش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

470 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  غٚتس وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

471 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  یزاوً فلس وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 اوبار فلسات گُر ريش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

472 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  چکش سرتخت وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 اوبار فلسات گُر ريش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

473 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  یکلٍ گاي ىریال وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 اوبار فلسات گُر ريش کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

474 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ظ٘جیط وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

475 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ظیٔٙسُ زغّ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

 ضٚش ٌٟط فّعاذ ا٘ثاض کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

476 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ضیًٙ فّعی وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  مصرف سالیاوٍ:میسان 

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

477 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ِِٛٝ وطتٗ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

478 



 صنؼتی گل گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی و  

 

 

  اسّیٛ ٚ تٛش وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

479 



 گل گهر قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی                                                 

 

 

  ِِٛٝ ٔسی وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

480 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر 

 

 

  زضاْ تّر فیّٙط وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

481 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

  فّٙج وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :تجُیس اصلیوام 

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

482 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

  اسّیٛ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

483 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  تاوس تّر فیّسط وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

484 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ضاتط خیٗ ظ٘جیط وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

485 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

  اسّیٛ  وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

486 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 
 

  اسّیٛ زضاْ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

487 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  ِٙر زطٔع وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

488 



 مؼدنی و صنؼتی گل گهرقطؼات مجتمغ 

 

 

  چطخ ز٘سٜ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

489 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  خایٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ ضفر وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

490 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  وٛخّیًٙ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

491 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  اسىطذ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  سالیاوٍ:میسان مصرف 

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

492 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  غِٚی وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

493 



 گهرقطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل 

 

 
 

  چطخ ز٘سٜ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

494 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  غیٙیٖٛ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  کلی قطعٍ:ابعاد 

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

495 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  خٛسسٝ جه وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 



 

 گل گهر سیرجان شرکت معدنی و صنعتی 
 

496 



 قطؼات مجتمغ مؼدنی و صنؼتی گل گهر

 

 

  وطا٘ٛیُ وام قطعٍ:

  جىس قطعٍ:

  قطعٍ: يزن

  ابعاد کلی قطعٍ:

  ريش ساخت:

  کاربرد قطعٍ:

  :وام تجُیس اصلی

  کارخاوٍ:

  میسان مصرف سالیاوٍ:

  محل ساخت فعلی: 

 

 


