


 معرفی شرکت سپاهان ماشین رهیارSMR) )تولید کننده ماشین آالت راهسازی و معدنی

یدتولدههیکطیاستدادهتوفیقشرکتاینمسئولینبهکهالهیالطافازسپاسضمن
نعتیصشهرکدربرترکیفیتبامعدنیوراهسازیآالتماشینانواعساختزمینهدرمستمر
اولیهموادبهافزودهارزشواشتغالایجادتکنولوژی،ارتقاءهدفبااصفهانخورتمورچه
ورکشدرمعدنیوراهسازیآالتماشینتولیدواحدهایبزرگترینازیکیعنوانبهداخلی،
دولتی،ارگانهایازبزرگیبخشآالتماشینکنندهتامینبازدیرازشرکتاین.نمایدفعالیت
.میباشدمعدنیوراهسازیزمینهدرفعالهایشرکتومعادن

مراحلوهبودالمللیبیناستانداردهایواروپاتکنولوژیطبقبرشرکتاینمحصوالتتولید
.میرسدانجامبهمجربکارشناسانتوسطآنهاآزمایشوتست



تولید کننده ماشین آالت راهسازی و معدنی با تکنولوژی  (SMR)شرکت سپاهان ماشین رهیار
.اروپا در ایران می باشد

:محصوالت در دست تولید

 لودرSR936

 لودرSR936-H

 لودرSR956

 بیلSR220_9

 نمایندگی انحصاری چکش های هیدرولیکJISUNG کره ی جنوبی









SR956لودر

 تن 5/5متر مکعب و ظرفیت 3/1حجم باکت(Bucket Capacity)

 کیلوگرم 17500وزن عملیاتی(Operating Weight)

CAT License SC11CB220G2B1    اسب بخار مجهز به توربو شارژ220با قدرت

Cummins QSB 6.7 اسب بخار مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر220با قدرت

 گیربکس برقیZF-4WG200 اورجینال

دیفرانسیل چهاردنده خورشیدی برای پیاده روی های طوالنی

 درجه دارای 360کابین الکچری طرح ولوویی با دیدair condition  و سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم
(A/C)صوتی و گرمایش و سرمایش

 پمپ هیدرولیکPermco/Jinan و شیلنگ های هیدرولیکContinental

سیستم برق و سیم کشی مجهز به کانکتورهای ضد آب

 23.5-25سایز الستیک

و اطالعات تکمیلی در کاتالوگ تقدیم حضورتان گردیده است.









SR936-Hلودر 

 متر مکعب 2/1حجم باکت(Bucket Capacity)

 کیلوگرم 11150وزن عملیاتی(Operating Weight)

 دارای موتورCummins 6BTAA 5.9 اسب بخار مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر130با قدرت

 (  پاور شیفت)برقی 180گیربکس

مایش و دارای کابین های الکچری طرح ولوویی و همچنین ایرکاندیشن و سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم سر
می باشد A/Cگرمایش 

تک لیور جویستیک

 پمپ هیدرولیک و شیر هیدرولیک(Permco) و شیلنگ های هیدرولیکContinental

سیستم برق و سیم کشی مجهز به کانکتورهای ضد آب

 ثانیه می باشد10سیکل بارگیری کمتر از

علوفه گیر و امکان تجهیز  به کوئیک کوپلر جهت بکارگیری ادوات مختلف مانند شاخک لیفتراکی، تیغه برفروبی ،...

 می باشد20.5-25سایز الستیک

و اطالعات تکمیلی در کاتالوگ تقدیم حضورتان گردیده است.









SR936لودر 

 متر مکعب 1/8حجم باکت(Bucket Capacity)

 کیلوگرم  10660وزن عملیاتی(Operating Weight)

 دارای موتورCummins 6BTAA 5.9 اسب بخار مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر130با قدرت

 (  پاور شیفت)برقی 180گیربکس

دارای کابین های الکچری طرح ولوویی و همچنین دارای ایرکاندیشن و سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم
می باشد A/Cسرمایش و گرمایش 

تک لیور جویستیک

 پمپ هیدرولیک و شیر هیدرولیک(Permco) و شیلنگ های هیدرولیکContinental

سیستم برق و سیم کشی مجهز به کانکتورهای ضد آب

 ثانیه می باشد8سیکل بارگیری کمتر از

اکسل ها مناسب برای پیاده روی طوالنی

لوفه گیر و امکان تجهیز به کوئیک کوپلر جهت بکارگیری ادوات مختلف مانند شاخک لیفتراکی،تیغه برفروبی،ع...

 می باشد17.5-25سایز الستیک

و اطالعات تکمیلی در کاتالوگ تقدیم حضورتان گردیده است.









SR220-9بیل مکانیکی 

  موتورCUMMINS B5.9-C (Made In U.K)مجهز به توربوشارژر و اینترکولر

 پمپ هیدرولیکKAWASAKI (Japan)

 شیر هیدرولیکKAWASAKI (Japan)

 هیدروموتورDoosan (Korea)

 سرعت چرخش سویینگ بسیار باال

 دارای کابین های بسیار لوکس طرح ولوویی و سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستمA/C

االتامکان تجهیز به سیستم کوئیک کوپلر برای تعویض سریع باکت با پیکور، درام کاتر یا سایر اتص

دوربین عقب و دوربین دید در شب و سایر تجهیزات سفارشی در حد استاندارد

و سایر اطالعات در کاتالوگ قابل مشاهده می باشد.









از کلیه عالقه مندان به ماشین آالت (SMR)شرکت سپاهان ماشین رهیار 

.راهسازی و معدنی جهت بازدید از ماشین آالت این شرکت دعوت به عمل می آورد



641پالک 6،دکتر حسابی 4اصفهان ،شهرک صنعتی مورچه خورت ،فاز : آدرس 

031-45643870: فکس031-45644000: تلفن تماس

http://www.smr-machinery.com/
http://www.aparat.com/smr_product

