
ءتامین محصوالت اولیه مسى و آلیاژهاى مس



(Straight) لوله مسى شاخه

 لوله مسى شاخه در صنایعى همچون تهویه مطبوع، صنایع برودتى، الکتریکى و لوله کشى گازهاى
گروه توسط  شده  ارائه  درز  بدون  مسى  لوله  گیرد.  مى  قرار  استفاده  مورد  بیمارستانى   طبى 

 بازرگانى مکاکو مطابق با استانداردهاى بین المللى             و       مى باشد
 لوله هاى مسى شاخه براساس دو شاخص سایز خارجى لوله و ضخامت دیواره آن قابل سفارش
 هستند که سایز لوله ها از 6.35 میلیمتر (4 ⁄ 1 اینچ) تا 79.37 میلیمتر (8 ⁄ 1 3 اینچ) متغیر

میباشد و همچنین ضخامت دیواره آن از 0.35 میلیمتر تا 2.4 میلیمتر قابل تغییر است
بسته بندى شاخه مسى به صورت بندیل در پالت هاى چوبى مى باشد
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(LWC) (Pancake)لوله مسى کویل لوله مسى کالف

 لوله هاى کویل مسى           عرضه شده توسط گروه بازرگانى مکاکو داراى خلوص
 99.99 درصد مس و مطابق با استاندارد هاى                       در انواع سخت، نیمه
 سخت و همچنین نرم مى باشد. ویژگى هایى مانند مقاومت در برابر اکسیداسیون و
و برودتى  صنایع  در  ها  لوله  این  گسترده  استفاده  موجب  باال  خوردگى   مقاومت 

حرارتى و تأسیسات تهویه مطبوع شده است
 وزن لوله هاى مسى کویل بین80 تا 150 کیلوگرم بوده و به شکل بسته بندى بر
روى پالت چوبى بشکل شرینک شده و برروى قرقره هاى چوبى یا مقوایى مى باشد
 قطر خارجى لوله هاى مسى کویل از 4.76 میلیمتر (3/16 اینچ) تا 19.05 میلیمتر

(3/4 اینچ) و ضخامت 0.33 میلیمتر تا 1.24 میلیمتر مى باشد

 لوله مسى بدون درز به صورت کالف براى مقاصدى همچون صنایع تهویه و برودت
 (کولرهاى گازى و اسپیلت) به کار مى رود. این محصول داراى خم پذیرى مناسب
انتقال خطوط  کشى،  لوله  هاى  سیستم  در  آن  از  استفاده  تسهیل  باعث  که   است 
 گازهاى برودتى و سیستم هاى تهویه مى شود و به همین دلیل این محصول معموال

به صورت آنیل شده نرم عرضه مى شود
کمترین قطر کالف هاى مسى 3⁄16 اینچ (4.76 میلیمتر) و بیشترین قطر آن 7⁄8
 اینچ یا (22.22 میلیمتر) مى باشد. طول استاندارد کالف هاى مسى 15، 30 و 50

متر مى باشد
 بسته بندى کالف هاى مسى به صورت شرینک و کارتن مقوایى و حمل آن بر روى
 پالت چوبى پیچیده شده با پالستیک یک، دو یا سه الیه انجام مى شود و درپوش در

ابتدا و انتهاى لوله ها قرار مى گیرد
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(Capillary)لوله مسى مویى
 لوله هاى مویى داراى قطر داخلى بسیار کوچک هستند و معموال با دقت ابعادى باالیى تولید مى شوند. این
 لوله ها در صنایع یخچال سازى و کولر گازى مصرف گسترده اى دارند. نکته اى که در لوله هاى مویى
 وجود دارد طول و قطر آن است که این طول و قطر مى تواند در سرمایى که ایجاد مى شود بسیار تاثیر

گذار باشد. قطر نازك لوله هاى مویى سبب مى شود جریان هوا نرم تر و یکنواخت تر شود
 یکنواختى ضخامت و قطر داخلى محصول، میزان صافى سطح و تمیزى سطح داخلى لوله، میزان نرمى و

سختى لوله، نوع و شکل دانه بندى مولکولى از جمله خواص مهم لوله مویى مى باشد
 لوله هاى مویى در نوع شاخه و کویل و با قطر خارجى 0٫75 تا 0٫118 اینچ و طول هاى مختلف توسط

.گروه بازرگانى مکاکو قابل عرضه مى باشد

.

.

(Rubber Insulation)عایق االستومرى
 عایق االستومرى با ساختار سلول بسته، یکى از انواع عایق هاى حرارتى و برودتى مى باشد که به دلیل
  دارا بودن قابلیت انعطاف باال، کاربرد زیادى در زمینه عایق کارى سیستم هاى مختلف دارد. این عایقها
 مقاومت باالیى در برابر حرارت و بخار آب و (ضریب انتقال حرارت پایینى) دارند، این ویژگى سبب
 مى شود تا لوله ها و تاسیساتى که با این نوع عایق ایزوله مى شوند، از خوردگى و زنگ زدگى در امان

باشند
 عایق االستومرى به دو صورت رولى و لوله اى تولید و به بازار عرضه مى شود. عایق هاى رولى با ضخامت
 6 تا 50 میلیمتر و عایق هاى لوله اى با طول 1.8 متر و قطر 6 تا 114 میلیمتر و ضخامت هاى متنوع
 عرضه مى گردد. گروه بازرگانى مکاکو تأمین کننده این دو نوع عایق با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب

.مى باشد

.
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(Copper Fittings)اتصاالت مسى

.

 اتصاالت مسى این مجموعه با روش فرمینگ سرد و به صورت بدون درز تولید
بیمارستانى و لوله کشى گاز هاى   مى گردند و در سیستم هاى تهویه مطبوع، 
و سایر لوله کشى آب شرب  ها،  تبرید، سردخانه   آزمایشگاهى، سیستم هاى 

موارد کاربرد دارند
                              درحال حاضر اتصاالت این شرکت طبق استاندارد بین المللى

شامل گروه  شش  در  درصد   99.9 مس  خلوص  میزان  و  کیفیت  باالترین   با 
تنوع و  یو  و  تبدیل  بوشن،  راهى،  سه  درجه،   45 زانوهاى  90درجه،   زانوهاى 

گسترده اى از سایزها و ضخامت ها تولید و عرضه مى گردند

ASME B16-22 

.

.

با کیفیت ارائه  از اصلى ترین فعالیت هاى اصلى گروه بازرگانى مکاکو،   یکى 
 ترین ملزومات نصب و تعمیر کولرگازى از قبیل نوارچسب پرایمر، انواع کابل
 برق، سوزن سروالف، پایه کولرگازى، فنر لوله خم کن و سایر مواردى است که
قرار استفاده  مورد  اسپیلت  داکت  هاى  سیستم  و  گازى  کولرهاى   نصابان 

میدهند
ملزومات و  مطبوع  تهویه  تجهیزات  کننده  عرضه  مکاکو  بازرگانى   گروه 
 کولرهاى گازى و اسپلیت مورد نیاز نصابان با نازل ترین قیمت و مرغوب ترین

.کیفیت مى باشد

.

(AC Accessories) ملزومات کولرگازى



(Brass Tube) لوله مسوار(Copper-clad steel)لوله برنجى
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 لوله هاى برنجى که از ترکیب فلز مس و روى حاصل مى شوند با آلیاژهاى مختلف
قابل تولید هستند و با ابعاد متنوع عرضه مى شوند

 لوله هاى برنجى در صنایع مختلف کاربرد دارند که از آن جمله صنعت خودروسازى
 و صنایع تزیینى مى باشد. از لوله هاى برنجى براى تولید شیرآالت، رادیاتور خودرو

و لوستر نیز استفاده مى شود
 مشخصات ابعادى لوله هاى برنجى، شامل قطر خارجى و ضخامت بوده و در سایزهاى

گوناگون توسط گروه بازرگانى مکاکو قابل عرضه مى باشد

 لوله مسوار یک لوله فوالدى با روکش مس مى باشد و ازمزایاى این لوله مى توان به
 مقاومت در برابر سایش باال، ضریب اصطکاك کم، اثر خود روانکارى خوب و قیمت
 مناسب اشاره کرد. لوله هاى مسوار به دلیل مقاومتى که در برابر خوردگى دارند و
 همچنین مزیت قیمتى، به طور عمده در صنایع تهویه مطبوع و سرمایش و گرمایش

و ساخت یخچال و فریزر مورد استفاده قرار مى گیرند
 لوله هاى مسوار در سایزهاى مختلف از قطر 4٫76 تا 16 میلیمتر تولید مى شود که
 بنا به سفارش مى تواند یک رو مسوار یا دو رو مسوار باشد. ضخامت این لوله ها از
 0٫6 تا 1٫2 میلیمتر در بازه ى ضخامتى 0٫1 بوده که توسط گروه بازرگانى مکاکو

قابل عرضه مى باشد
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(Copper Rod)  مفتول مسى
 گروه بازرگانى مکاکو یکى از معتبرترین عرضه کنندگان مفتول مسى در شکل ها و اندازه
 هاى مختلف بنا به تقاضا و نیاز بازار مى باشد. این مفتول هاى مسى در انواع مختلف از جمله
باشد. ارائه مى  قابل  ابعاد مختلف  نورد گرم، آهنگرى شده و کار سرد در   اکسترود شده، 
 عالوه بر این، مفتول هاى مسى مطابق با استاندارد هاى ملى و بین المللى از جمله                و

                                                                    EN و ISO هستند     
 در همین راستا، این گروه با تأمین محصول مفتول مسى در سایزها ى مختلف (1/38، 2، 4،
 6، 8، 10) و برندهاى متنوع و معتبر بازار (سرچشمه، دنیاى مس کاشان، گیل راد شمال، افق
 البرز و کاوه) قدم در راه ایجاد همکارى مستمر با مصرف کنندگان محترم این کاال از جمله

تولیدکنندگان سیم و کابل مسى، با استفاده از تجربه و دانش خود نهاده است

    ASTM                  

.

.

(Copper Cathode)کاتد و ضایعات مسى
 یکى از فعالیت هاى اصلى گروه بازرگانى مکاکو خرید و فروش ضایعات مسى در مقدار
 تناژ و هم چنین عرضه کاتد مس در گریدهاى متنوع در داخل و خارج از کشور مى باشد.
با توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد اولیه مسى از قبیل  این گروه، آماده همکارى 

.کاتد و ضایعات مسى در بازار داخل کشور و حوزه صادراتى مى باشد



.

درباره ما

.

.
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