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เคร่ืองอดัอิฐบล็อกของเรา  

 ออกแบบมาจากประสบการณท์ างานจริง คลุกคลีกบัการปฏิบติังานจริง เพราะเราเป็น

โรงงานผลิตอิฐบล็อกและเคร่ืองอดัอิฐบล็อกเอง เรารูถึ้งกลไกการท างานของเคร่ืองอดั

บล็อก อย่างแทจ้ริง จนพฒันามาเป็นเคร่ืองอดัอิฐบล็อกท่ีดีเย่ียมส าหรบัการอดับล็อก 

 แข็งแรง ทนทาน ท างานไดร้วดเร็ว จดัจา้น  มอเตอรไ์ม่โหลด ประหยดัไฟฟ้ามากข้ึน 

 ง่ายต่อการท างาน ง่ายต่อการดูแลรกัษา และสรา้งมาไม่ใหจุ้กจิก เพ่ือช่วยลดการเกิด

ปัญหาต่างๆ ลดค่าใชจ่้ายในการเรียกช่างมาซ่อมแซม ดูแล แกไ้ข เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน  และความพึงพอใจกบัการใชง้าน       

 ไม่มีไฟฟ้าก็สามารถอดัได ้ใชร้ะบบเคร่ืองยนตเ์ขา้มาแทนระบบมอเตอร ์

 บริการทุกความตอ้งการของลูกคา้ ทุกผลิตภณัฑ ์ทุกสีสนั เพราะลูกคา้คือท่ี 1 ส าหรบัเรา  

 เราบริการอย่างเป็นกนัเอง สามารถพูดคุยและสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้ 
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M1 เคร่ืองอดับล็อก 2 กอ้น ธรรมดา                                          

เคร่ืองอดัอิฐบล็อก  

ช่ือรุ่น M1 เคร่ืองอดัอิฐบล็อก พิมพ ์2 กอ้น 

ระบบการท างาน      แบบธรรมดา (มือโยก/เทา้เหยียบ)     

อตัราการผลิต/วนั 1,000 – 1,600 กอ้น (ใชแ้รงงาน 3 คน) 

แม่พิมพบ์ล็อก ท่ีใชร่้วมกนัได ้ บล็อก, บล็อกโรงงาน, ช่องลมทุกลวดลาย, อิฐตวัหนอน, 

ทางเทา้, และอ่ืนๆ 
 

      1 ชุด ประกอบดว้ย 

1.ตวัเคร่ืองอดัอิฐบล็อกพรอ้มถงัพกัหิน แม่พิมพ ์2 กอ้น + มอเตอรM์itsubishi 3 แรง ไฟสามสาย 

2.โม่ผสมหิน, ปูน ขนาด 100 ซม. + มอเตอรM์itsubishi 5 แรง ไฟสามสาย 

3.สายพานล าเลียงแบบบัง้ ยาว 6.5 เมตร กวา้ง 14 น้ิว + มอเตอรM์itsubishi 3 แรง ไฟสามสาย 

4.ขากลบัอิฐ 1 ตวั 

1 ชุด ราคา _________________บาท  พรอ้มติดตัง้และสอนงาน (ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง) 
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M2 เคร่ืองอดับล็อก 2 กอ้น ก่ึงไฮดรอลิค                                       

เคร่ืองอดัอิฐบล็อก  

ช่ือรุ่น M2 เคร่ืองอดัอิฐบล็อก พิมพ ์2 กอ้น 

ระบบการท างาน      1 คอนโทรล (ไฮดรอลิคยก/เทา้เหยียบ)     

อตัราการผลิต/วนั 1,000 – 2,000 กอ้น (ใชแ้รงงาน 3 คน) 

แม่พิมพบ์ล็อก ท่ีใชร่้วมกนัได ้ บล็อก, บล็อกโรงงาน, ช่องลมทุกลวดลาย, อิฐตวัหนอน, 

ทางเทา้, และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

      1 ชุด ประกอบดว้ย 

1.ตวัเคร่ืองอดัอิฐบล็อกพรอ้มถงัพกัหิน แม่พิมพ ์2 กอ้น + มอเตอรM์itsubishi 3 แรง ไฟสามสาย 

2.โม่ผสมหิน, ปูน ขนาด 100 ซม. + มอเตอรM์itsubishi 5 แรง ไฟสามสาย 

3.สายพานล าเลียงแบบบัง้ ยาว 6.5 เมตร กวา้ง 14 น้ิว + มอเตอรM์itsubishi 3 แรง ไฟสามสาย 

4.ขากลบัอิฐ 1 ตวั 

1 ชุด ราคา    _______________บาท  พรอ้มติดตัง้และสอนงาน (ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง) 
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M3 เคร่ืองอดัอิฐบล็อก 2 กอ้น ไฮดรอลิค                                              

เคร่ืองอดัอิฐบล็อก  

ช่ือรุ่น M3 เคร่ืองอดัอิฐบล็อก พิมพ ์2 กอ้น 

ระบบการท างาน      2 คอนโทรล (ไฮดรอลิคยก/ไฮดรอลิคอดั)     

อตัราการผลิต/วนั 1,000 – 3,000 กอ้น (ใชแ้รงงาน 3 คน) 

แม่พิมพบ์ล็อก ท่ีใชร่้วมกนัได ้ บล็อก, บล็อกโรงงาน, ช่องลมทุกลวดลาย, อิฐตวัหนอน, 

ทางเทา้, และอ่ืนๆ 

 

 

      1 ชุด ประกอบดว้ย 

1.ตวัเคร่ืองอดัอิฐบล็อกพรอ้มถงัพกัหิน แม่พิมพ ์2 กอ้น + มอเตอรM์itsubishi 5 แรง ไฟสามสาย 

2.โม่ผสมหิน, ปูน ขนาด 100 ซม. + มอเตอรM์itsubishi 5 แรง ไฟสามสาย 

3.สายพานล าเลียงแบบบัง้ ยาว 6.5 เมตร กวา้ง 14 น้ิว + มอเตอรM์itsubishi 3 แรง ไฟสามสาย 

4.ขากลบัอิฐ 1 ตวั 

1 ชุด ราคา  _________________บาท  พรอ้มติดตัง้และสอนงาน (ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง) 
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M4 เคร่ืองอดัอิฐบล็อก 4 กอ้น ก่ึงไฮดรอลิค                                        

เคร่ืองอดัอิฐบล็อก  

ช่ือรุ่น M4 เคร่ืองอดัอิฐบล็อก พิมพ ์4 กอ้น 

ระบบการท างาน      1 คอนโทรล (ไฮดรอลิคยก/เทา้เหยียบ)     

อตัราการผลิต/วนั 3,000 – 4,000 กอ้น (ใชแ้รงงาน 4 - 5 คน) 

แม่พิมพบ์ล็อก ท่ีใชร่้วมกนัได ้ บล็อก, บล็อกโรงงาน, ช่องลมทุกลวดลาย, อิฐตวัหนอน, 

ทางเทา้, และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

      1 ชุด ประกอบดว้ย 

1.ตวัเคร่ืองอดัอิฐบล็อกพรอ้มถงัพกัหิน แม่พิมพ ์4 กอ้น + มอเตอรM์itsubishi 5 แรง ไฟสามสาย 

2.โม่ผสมหิน, ปูน ขนาด 130 ซม. + มอเตอรM์itsubishi 10 แรง ไฟสามสาย 

3.สายพานล าเลียงแบบบัง้ ยาว 6.5 เมตร กวา้ง 14 น้ิว + มอเตอรM์itsubishi 3 แรง ไฟสามสาย 

4.ขากลบัอิฐ 2 ตวั 

1 ชุด ราคา   ________________บาท  พรอ้มติดตัง้และสอนงาน (ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง) 
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M5 เคร่ืองอดัอิฐบล็อก 4 กอ้น ไฮดรอลิค                                                                               

เคร่ืองอดัอิฐบล็อก  

ช่ือรุ่น M5 เคร่ืองอดัอิฐบล็อก พิมพ ์4 กอ้น 

ระบบการท างาน      2 คอนโทรล (ไฮดรอลิคยก/ไฮดรอลิคอดั)     

อตัราการผลิต/วนั 4,000 – 6,000 กอ้น (ใชแ้รงงาน 4 - 5 คน) 

แม่พิมพบ์ล็อก ท่ีใชร่้วมกนัได ้ บล็อก, บล็อกโรงงาน, ช่องลมทุกลวดลาย, อิฐตวัหนอน, 

ทางเทา้, และอ่ืนๆ 

 

 

      1 ชุด ประกอบดว้ย 

1.ตวัเคร่ืองอดัอิฐบล็อกพรอ้มถงัพกัหิน แม่พิมพ ์4 กอ้น + มอเตอรM์itsubishi 5 แรง ไฟสามสาย 

2.โม่ผสมหิน, ปูน ขนาด 130 ซม. + มอเตอรM์itsubishi 10 แรง ไฟสามสาย 

3.สายพานล าเลียงแบบบัง้ ยาว 6.5 เมตร กวา้ง 14 น้ิว + มอเตอรM์itsubishi 3 แรง ไฟสามสาย 

4.ขากลบัอิฐ 2 ตวั 

1 ชุด ราคา  ________________บาท  พรอ้มติดตัง้และสอนงาน (ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง) 


