سوله دامداری
ساخت سوله های دامداری سوله گاوداری و نگهداری دام و تولید گوشت و شیر یکی از مهم ترین بخش های زنجیره صنایع
اما شرایط ساخت این نوع سوله ها چگونه است؟ کارفرمایان در .غذایی کشور و صادرات مواد غذایی محسوب می شود
این حوزه چه مواردی را باید رعایت کنند؟ در هنگام ساخت چه شرایطی باید لحاظ گردد که با کمترین هزینه  ،باالترین
بازدهی محصول را داشته باشند؟ به شما انواع سوله دامداری را معرفی می کنیم و در آخر هزینه ساخت سوله دامداری و
هزینه ساخت گاوداری را به شما می گوییم

مهم ترین دغدغه هایی که یک کارفرما در هنگام ساخت سوله دامداری می تواند داشته باشد را می توان در قیمت تمام شده
اسکلت فلزی سوله  ،شرایط جغرافیایی محل دامداری  ،زمان ساخت و تجهیز ساختمان و  ...دانست
وجود یک مرجع تخصصی ساخت سوله  ،می تواند تا حدو د بسیار زیادی مشکالت و نیازهای شما مشتریان و کارفرمایان
محترم در ساخت سوله دامداری را کاهش دهد .بانک سوله ایران با بیش از  20سال تجربه در ساخت سوله های دامداری
گوشتی و شیردهی بخصوص برای زیر مجموعه های شرکت میهن  ،توانایی ارائه راهنمایی و عرضه انواع سوله نو و
پیش ساخته را دارد
ما شرایطی را فراهم آورده ایم که شما مشتریان محترم می توانید سوله های آماده و حتی روال ساخت سوله  ،کیفیت باالی
ساخت  ،نحوه رنگ آمیزی و غیره را با حضور در کارخانه  ،از نزدیک مشاهده نمایید

جهت بازدید از کارخانه تولید سوله دامداری و ثبت سفارش  ،با ما تماس بگیرید
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قیمت سوله دامداری | هزینه ساخت گاوداری
در بحث احداث  ،هزینه های ساخت سوله در اول ویت کار قرار می گیرند .قیمت سوله دامداری به عوامل مختلفی بستگی
دارد .از جمله
نوع کاربری سوله دامداری
سالن های فری استایل  ،یا سالن های سنتی با متراژ های کوچک تر از  300متر .مزیت ساخت سوله فری استایل باال بردن
چشمگیر به ره وری از فضا و امکانات محوطه می باشد .همچنین بدلیل تهویه مناسب هوا  ،راندمان شیردهی افزایش پیدا
.می کند
متریال ساخت سوله
نوع متریال ساخت سوله و کیفیت فوالد آن می تواند بر قیمت ساخت سوله تاثیر داشته باشد
ابعاد سوله
سوله های دامداری در هر ابعادی که مد نظر مشتری باشد توسط ما ساخته می شوند .استفاده از سوله های با دهانه بیشتر
.موجب ایجاد فضای بیشتر شده و باال رفتن حجم نگهداری تعداد دام و دستگاه های دامداری می شود

الزم بذکر است بانک سوله ایران  ،سوله سالن های جانبی دامداری اعم از سردخانه  ،انبارهای خوراک دام  ،سالن های
پاستوریزه کردن شیر  ،سالن کشتارگاه دام را بصورت پیش ساخته و آماده تحویل و در ابعاد مختلف  ،تولید و جهت عرضه
.آماده نموده است
بزرگ ترین هدف بانک سوله ایران باال بردن میزان رضایتمندی مشتریان است .در نتیجه در جهت کاهش هزینه های
ساخت سوله  ،ما روش های ی را به شما معرفی می نماییم که باعث ایجاد صرفه جویی تا  30درصد از هزینه ساخت
.تماس بگیرید با ما .می گردد گاوداری
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انواع سوله دامداری
سوله تیرورقی

سوله های تیرورقی به دلیل مقاومت باالیی .استفاده از سوله های تیر ورقی است مناسب ترین سوله برای ساخت گاوداری
که دارند  ،می توانند تا مدت ها بعد از نصب مورد استفاده قرار بگیرند .کیفیت باالی ساخت این سوله ها موجب شده است
که بعنوان یکی از کامل ترین گزینه های ساخت دامداری بشمار آیند .زیرا که تیر ورق های بکار رفته در آن عالوه بر
.استحکام  ،بر زیبایی سازه نیز می افزاید .همچنین شرایط دمونتاژ کردن اسکلت آن نیز در صورت لزوم وجود دارد

بانک سوله ایران  ،در واقع بازاری است از انواع سوله های پیش ساخته و آماده تحویل  ،و
مجموعه ای تولیدی اس ت که مدرن ترین استراکچرهای صنعتی را با کمترین قیمت تولید و عرضه
.می کند

جهت بازدید و ثبت سفارش خرید با ما تماس بگیرید

02122220266
سوله دامداری دست دوم
بهترین روش کاهش هزینه های سوله دامداری چیست ؟ و چگونه می توان با کمترین هزینه  ،بیشترین کارایی را بوجود آورد ؟

با هدف کاهش هزینه ها در ساخت دامداری می توان از سوله دست دوم استفاده کرد .سوله های دست دوم بصورت پیش
ساخته و آماده تحویل بوده و از نظر زمانی  ،وقت بسیار کمتری را برای نصب و اجرا الزم دارند .الزم بذکر است که
.ساخت سوله نو صرفا ً با توجه به نیاز و سفارش مشتری بوده و در اندازه های دلخواه  ،طراحی و تولید می شود
بانک سوله ایران از جمله شرکت های گرید اول در ساخت و فروش انواع سوله و سوله دست دوم در حد صفر می باشد.
 .این مجموعه به عنوان یک مرکز تخصصی معتبر در حوزه طراحی  ،ساخت و نصب سوله فعالیت می نماید
الزم بذکر است که ساخت سوله پر از نکات بسیار مهمی است که در نتیجه سال ها تجربه بدست آمده است .ما آمادگی
ارائه این نکات ریز و اساسی در ساخت سوله دامداری به شما هستیم .نکاتی که منجر به صرفه جویی تا  30درصد هزینه
.های شرکت شما خواهد شد
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هزینه ساخت سوله دامداری

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توان هزینه ساخت سوله دامداری را کاهش داد ؟
هزینه ساخت سوله دامداری با توجه به نوع دام می تواند متفاوت باشد .به عبارتی قیمت ساخت سوله با توجه به نوع دام
مورد ن ظر اعم از گوشتی یا شیرده  ،گوسفند یا گوساله  ،تجهیزات مرتبط با نوع دام  ،زمین سوله  ،هزینه تامین دام  ،هزینه
.تامین و نگهداری خوراک دام  ،محل نگهداری سموم دفع آفات و بیماری بازه گسترده ای را شامل می شود
همچنین هزینه ساخت گاوداری با ابعاد دهانه  ،ارتفاع و ط ول سوله رابطه مستقیم دارد .نوع سوله ساخته شده و هزینه های
.نصب و اجرای آن را هم باید مد نظر قرار داد
.بانک سوله ایران مناسب ترین قیمت اسکلت سوله در مقایسه با سایر شرکت ها را به شما ارائه می دهد

با کمک ما می توانید از زیر و بم های ساخت سوله  ،هزینه های جانبی و اصول ساخت دامداری با استفاده از سوله دست
.جهت دریافت میزان هزینه های ساخت سوله و ثبت سفارش خرید با ما تماس بگیرید .مطلع شوید دوم
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ساخت سوله دامداری
مناسب ترین سازه برای ساخت سوله های دامداری چیست؟
چه سازه ای می توان از دام و تجهیزات دامداری محافظت نماید؟

 :سوله می تواند مناسب ترین گزینه برای احداث دامداری باشد .از جمله ویژگی هایی که سوله ها دارند  ،عبارت اند از
استفاده از سوله بخصوص از نوع تیرورقی در ساخت سوله دامداری  ،باعث باال رفتن مقاومت ساختمان ( مقاومت باال
سوله شده و از تجهیزات و دام های موجود در مقابل عواملی همچون برف و باران  ،سرما و گرما و  ...محافظت
).نماید
استفاده از سوله در مقایس ه با سازه های بتنی و یا دیوارکشی های سنتی از لحاظ زمان (زمان ساخت و نصب کمتر
).نصب و به بهره برداری رسیدن پروژه  ،بسیار مناسب تر است
استفاده از سوله این توانایی را بوجود می آورد که گاوداری را در ابعاد بسیار وسیعتری اجرا و (وسعت اجرای باالتر
).نصب کرد
الزم بذکر است با توجه به هزینه های باالی ساخت اسکلت های فلزی و سازه های بتنی و هزینه (قیمت مناسبتر
) .ساخت گاوداری  ،می توان نتیجه گرفت که بهترین و مناسب ترین سازه برای دامداری  ،استفاده از سوله است
در اجرای سوله دامداری به این نکته باید توجه کرد
استفاده از سوله پیش ساخته برای کارفرما از نظر هزینه و زمان  ،بسیار مقرون به صرفه خواهد بود .زیرا سوله های
آماده قیمت پائین تری نسبت به سوله نو دارند و همچنین زمان تحویل و نصب آن نیز بسیار کمتر است .این ویژگی
.باعث حفظ سرمایه کارفرما می گردد .با این شرایط شما می توانید هزینه ساخت گاوداری را کاهش دهید
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سوله گاوداری
 :از جمله نکات بسیار مهمی که در ساخت سوله های گاوداری و دامداری باید مد نظر قرار داد عب ارت اند از
اینکه بتوان از ماکسیمم فضای موجود در سالن گاوداری که با حذف ستون ها امکان پذیر می شود بصورت بهینه
.استفاده کرد
مورد دوم وجود تهویه مناسب در ساخت سوله گاوداری است تا در سریع ترین زمان بتواند هوای داخل سوله را تخلیه
 .نماید .این موضوع باعث افزایش راندمان شیردهی دام نیز می گردد
 .سوم اینکه محل نگهداری علوفه نیز می بایست در سوله ای جداگانه تحت عنوان سوله انبار علوفه نگهداری شود
جهت ساخت سالن های جانبی اعم از ایزوله  ،شستشو  ،پاستوریزه کردن و غیره را نیز باید به متراژ و نوع اسکلت
فلزی آن توجه خاصی داشت

نحوه ساخت سوله گاوداری
آیا می دانید که نوع برش تیر ورق های سوله به چه صورتی است؟
جوش های مورد استفاده در ساخت چگونه باید باشد؟
می توانید نسبت به و نکات بسیار مهمی که صرفا ً با حضور در کارخانه تولید سوله و مشاهده مستقیم روش ساخت سوله
این موارد آگاهی یابید .محصوالت بانک سوله ایران ملزم به رعایت اصول علمی و مهندسی در ساخت سوله می باشند .به
.همین دلیل سو له های تولیدی این شرکت به عنوان یک محصول مرجع و قابل اعتماد در این صنعت مطرح گردیده است

سوله دست دوم تولیدی بانک سوله ایران  ،در طول زمان کیفیت خود را از دست نداده و در مقابل عوامل آب و هوایی ،
.خوردگی و زنگ زدگی بسیار مقاوم است

وجه متمایز محصوالت ما را می توان در قیمت پایین  ،کیفیت باال و خدمات پس
از فروش دانست
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