Technology you can trust

PRODUCT CATALOGUE
Plant Services®
Special Machine®
Pendulum grate cooler®
Rotary kiln®
Stacker & Reclaimer®
High Capacity Silo®
Belt Conveyor®
Screw Conveyor®
Pneumatic Conveyor®
Bucket Elevator®
Steel silo®
Utility® Duct®

Silencers®
High presser fan®
Dust Collector (bag filter)®
Scrubber®
Separator®
Apron Conveyor®
Reverse Engineering®
Electrowinning®
Mixer®
Screen®

شرکت  Greenidعالوه بر طراحی و ساخت ماشین آالت توانايی

طراحی و ساخت

استراکچرهاي صنعتی مطابق با آخرين آئین نامه سازه هاي فلزي با تکیه بر توان فنی و
ابزارآالت را دارد
با توجه به طراحی و ساخت ماشین االت
و استراکچر بصورت همزمان احتمال خطا
بسیار پايین می باشد

طراحی و ساخت ماشین آالت

کارگاه آهنگري

خاص مطابق نظر کارفرما
بصورتی که ساده ترين وسريع
ترين نصب ،تعمیرات و دمونتاژ را
داشته باشد و همچنین با ارائه
طرح هاي پیشنهادي کمترين
مصرف انرژي مطابق با استاندارد
ها از اولويت هاي اين شرکت می
باشد

کارگاه ماشین کاري
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Belt Conveyor
 اين شرکت توانايی ساخت ونصب انواع نوار نقاله ها را در تمامی ابعاد استاندارد جهت صنايع مختلف از
جمله سیمان  ،فوالد  ،صنايع معدنی و غیره را دارد.
 در طراحی نوار نقاله ها با قرار دادن اجزاء تنظیم کننده نوار نقاله از جمله  altering ، trainerو جايگاه
صحیح رولیک ها  ،نوار نقاله ها بصورت خود تنظیم ( )self adjustingمی باشد
 نحوه قرار گرفتن رولیک ها بگونه اي است که باعث خود تنظیم شدن نوار شده و نیز کل سطح زير نوار
پوشیده می شود که اين مطلب باعث باال بردن عمر نوار می گردد.
 شرکت عرصه صنعت گرين با ساخت بهینه مدل هاي  head cleanerدر شرايط محیطی و مواد مختلف ،
باعث باال بردن عمر نوار و درام می شود.
 سیستم تنشن امکان تعمیرات آسان و با ايمنی بیشتر را به اپراتور می دهد.
 با طراحی  buffer plateهاي مناسب ،هدايت بیشتر مواد در قسمت ريزش را امکان پذير نموده و نیز
سايش بدنه را تا حد بسیار زيادي پايین می آورد.
طراحی انواع نوار نقاله از جمله :
)Short plant conveyors Horizontal, Inclined or Declined (S.P.C
)Long overland conveyors Straight or Curved (L.O.C
)Reversible conveyor Screw type take-up (R.C.S.T
)Reversible conveyor Gravity type take-up (R.C.S&D.T
)Conveyor Screw type take-up (C.S.T
)Conveyor Back gravity type take-up (C.B.G.T
)Conveyor side gravity type take-up Horizontal, Inclined or Declined (C.S.G.T
)Conveyor down gravity type take-up Horizontal, Inclined or Declined (C.D.G.T
)Two-way conveyors (T.W.C
)Tripper conveyor (T.C
)Movable Angular Alignment Conveyor (M.A.C
)Movable Conveyor (M.C
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شرکت عرصه صنعت گرين با دارا بودن شرکت هاي همکار و مهندسان با تجربه و
متخصص توانايی مشاوره به کارفرمايان محترم در زمینه هاي زير را دارد:

 طراحی کامل پروژه ازجمله کارخانه هاي سیمان  ،آهک  ،گچ و ..
 بهبود کیفیت تولید با توجه به نیاز کارفرمايان
 بهبود ايمنی کاري با ارائه طرحهاي پیشنهادي
 مشاوره در زمینه خريد خارج دستگاههاي خط تولید

شرکت عرصه صنعت گرين ) (GREEN I.Dبا در نظر گرفتن سابقه يک
دهه فعالیت مديران اين شرکت در عرصه صنعت آمادگی ارائه طراحی ،
ساخت  ،نصب  ،افزايش ظرفیت ومشاوره در زمینه سیستم هاي انتقال
مواد و سوخت را دارد .

Plant Services
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Plant Services®
Special Machine®
Pendulum grate cooler®
Hammer crusher
High Capacity Silo
Steel silo
Duct
Rotary kiln
Kiln Drive
Kiln Sealing
Kiln Support roller
Stacker & Reclaimer
Belt Conveyor
Screw Conveyor
Pneumatic Conveyor
Bucket Elevator
Utility & Fuel oil handling
High presser fan
Dust Collector (bag filter)
Scrubber
Separator
Apron Conveyor

Tel:

+98-21-44036728

Fax:

+98-21-44036728

Cell phone:

+98-912-2262366










Fan Silencer
Compressor Silencer
Flue gas Silencer
Electrowinning
Mixer
Screen
Reverse Engineering
Steel Structure

Green id Co.
Unit 5, No.5, Sharifi St., Behnam St., Kashani Blvd,
Tehran
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