
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 طراح و سازنده لودسل و سیستم های توزین خاص
 

 

 

 

 

 

 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان -بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان -اصفهاندرس: آ  

  031-33932082فکس :         031-33932081تلفن :  

   09913848540تلفن مدیر فروش :    09132180870تولید : طراحی و تلفن مدیر 

   09133026095تلفن مدیر عامل : 

Website : www.kfz-co.com   Email : Info@kfz-co.com  

   

http://www.kfz-co.com/
mailto:Info@kfz-co.com


  

 

 بسمه تعالی

 

با استفاده از  1373شرکت فنی مهندسی کاوشگران فن آور زنده رود فعالیت جدی خود را از سال 

در مقاطع دانشگاه اصفهان  متخصصین و کارشناسان مجرب فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی اصفهان،

ی در زمینه هاطرح ها و پروژه های مهمی را فوق لیسانس و لیسانس آغاز نموده و تاکنون  ،دکتری

طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق از جمله لودسل  سیستم های توزین خاص، اتوماسیون، ،الکترونیک

یع مختلف طراحی و ساخت تجهیزات تست در صنادرجه سانتی گراد و  200دمای علکرد  های مختلف تا

ده موفقیت به انجام رسانبا ... و فوالد اکسین فوالد خوزستان،، فوالد آلیاژی ،فوالد مبارکهشورمان از جمله ک

 و در دست اجرا دارد.  

 

 :زمینه فعالیت 
 و کرنش  طراحی و ساخت تجهیزات تست تنش 
 پسماند قطعات فوالدی طراحی و ساخت تجهیزات تست تنش 

  تن و دمای باال 3000لودپین تا ظرفیت طراحی و ساخت انواع لودسل و 

 طراحی، نصب و راه اندازی سیستمهای توزین خاص و توزین جرثقیل ها 

 طراحی و ساخت سیستمهای دیتا برداری و آرشیوینگ 

 طراحی و ساخت تجهیزات تست شیرهای هیدرولیکی و سرووالوها 

 

 خدمات فنی و مهندسی :
  تن 3000استاندارد انواع لودسل ها تا ظرفیت تست ، باز سازی و تعین کلیه پارامترهای 

  تست تنش پسماند قطعات فوالدی به روشRing Core 

 تست و تعین نمودارها و پارامترهای استاندارد انواع سرووالوهای هیدرولیکی 

 طراحی و ساخت انواع بردهای کنترلی سرووالوهای هیدرولیکی 

 

 

 

Hydraulic Servo Valve Test Bench 

 

 لیتر 110بار و فلو  280ولو  با فشار  پروپرشنالمیز تست سروو ولو و 
: SUITABLE TESTS 

• Pressure gain 
• Frequency response 
• Polarity 
• Hysteresis 
• Null bias 
• Internal leakage 
• flow gain 
• Step response 
• Threshold 

Data Recorder: 

• Analog Input:    16bit/ 2000s per second 
• Analog Output: 16bit/ 1000s per second  

 

Subplate : Cetop3,Cetop5,Cetop7, Cetop8            
Cetop10    

Control signals : ±10Vdc   ±10mA   ±20mA 

 0-20mA     4-20mA 

Spool position signals (Feedback) : ±10Vdc   
±10mA   ±20mA    3-14Vdc   4-20mA 

Power supply of proportional/servo valve : 
24Vdc or ±15Vdc 

 



  

 

 

 

 دستگاه تست تنش پسماند

 

 

انجام هر گونه عملیات مکانیکی بر روی قطعات باعث ایجاد تنش پسماند بر روی قطعات می گردد 

قطعه در حین کار باعث اشاعه ترکها و کاهش عملکرد قطعات می که وجود این تنش در درون 

گردد. به کمک این سیستم می توان میزان تنش پسماند قطعه را اندازه گیری نمود. و در صورت 

 .از قطعه استفاده نمود ان از میزان تنش در محدوده مجاز اطمین

 .ی و ساخته شده استاین سیستم برای تست انواع قطعات فوالدی در ابعاد مختلف طراح

 .سیستم داده برداری همراه این سیستم امکان اتصال انواع استرین گیج را دارا می باشد

 نمود ذخیره و مشاهده را تست نمودارهای و توان نتایج  به کمک نرم افزار خاص طراحی شده می

 .کرد محاسبه را پسماند تنش مقادیر و

 

 

 

200 Tone High Temperature Load Cell  

 

 : LCSB 200-01 مدل  تن دمای باال    200لودسل 

 LADLE TURRET تنی 420سیستم توزین 

 



 

 

3000 Tone Disc Load Cell  

 

 : LCSD 3060-01 مدل  تن   3000لودسل 

 اندازه گیری نیروی قفسه های نورد گرم  سیستم

 

 

Crane Weighing & Control System 

 With Wireless Communication  

 

 CWCS-Wi 3 : مدل سیستم کنترل و توزین جرثقیل با ارسال و دریافت اطالعات به صورت وایرلس 

 سیستم توزین جرثقیل

  



  

 

Weighting & Control System  

With Wireless Communication  

 

 : WCS-Wi 4 مدل    سیستم کنترل و توزین با ارسال و دریافت اطالعات به صورت وایرلس

 سیستم توزین بی سیم ترانسفر کار مذاب 

 

 

2000 Tone T-Block Load Cell  

 

 

 LCST 2080-01 : مدل   T-BLOCKتن  2000لودسل 

 اندازه گیری نیروی قفسه های نورد گرم  سیستم

 



 

 

High Temperature Tension/Compression Load Cell 

 

 : LCSD 50-TC مدل تن  50فشاری کششی لودسل 

توزین تاندیش ریخته گری  سیستم

 

 

11 Tone High Temperature Load Cell 

 

  LCSR 11  : مدل  باال  تن دما 11لودسل  

 سیستم توزین جرثقیل/قابل نصب بر روی سیم بکسل 

 



 

 

2 Tone Web Tension Load Cell  

 

 

  LCSB 2-01 : مدل تن  2 کششیلودسل 

  نورد سردکشش سیستم  

 

 

150 Tone High Temperature Load Cell  

 

 :  LCSB 150 مدل  تن   150لودسل 

 تن 400توزین ترانسفرکار مذاب   سیستم

 



 

 

16 Tone High Temperature Load Pin  

  

 : LPS 16-01 مدل  باال  تن دما 16ن یپلود

 سیستم توزین جرثقیل

  

 

30 Tone Double Shear Beam Load Cell 

 

 
 
 

 :  LCSB 30-01 مدل  دما باالتن  30لودسل 
 

 

 توزین پینچ رول  سیستم

 

 



 

 

22 Tone High Temperature Load Pin  

 

 : LPS 22-01 مدل  باال  تن دما 22ن یپلود

 سیستم توزین جرثقیل 

 

 

100 Tone High Temperature Disk Load Cell  

 

 LCSD 100-01 مدل:  باال   تن دما  100لودسل دیسکی 

 LADLE TURRET تنی 400سیستم توزین 

 



 

 

47 Tone High Temperature Disk Load  

 

 LCSD 47-02 مدل:  باال   تن دما  100لودسل دیسکی 

 LADLE TURRET  تنی 200سیستم توزین 

 

 

225 Tone High Temperature Compression Load Cell  

 

 LCSC 225-01 مدل:  باال   تن دما225 لودسل

 LADLE TURRET سیستم توزین 

 



 

 

100 Tone Compression Load Cell 

 

 :  LCSC 100-02 مدل  تن   100لودسل 

  LADLE TURRETتوزین   سیستم

 

 

25 Tone High Temperature Compression Load Cell  

 

   LCSC 25-01 : مدل  باال  تن دما 25لودسل 

 سیستم توزین مذاب تاندیش

 



 

 

200 Tone Compression Load Cell 

 

 :  LCSC 200-01 مدل  تن  200لودسل 

 توزین ترانسفرکار قراضه  سیستم

 

 

200 Tone Compression Load Cell 

 

   LCSC 200-02 : مدل  باال  تن دما 200لودسل 

 سیستم توزین جرثقیل

 


