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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خاص و با ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیت خود 
وش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمود . را در زمینــه فــر

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، 
رگترین و مطرح ترین شــرکت های  طراحــان و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و به یکــی از  بز
ایرانــی در  ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  به نام تریــن برندهــای  داخلی و خارجــی  را مطابق 

بــا نیــاز مصــرف در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
وه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه  شــهرت و اعتبــار ایــن گــر
خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار 

می باشــد کــه ســوابق ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلــف اســت .
وش بــه مشــتریان، مکمل  ی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فر و بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژ از ایــن ر
وهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل  وه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژ فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــر
زشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب  وز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ار بــه اطالعــات بــه ر
ی و تامیــن منافــع ذینفعــان  دانســت  تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتر

محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجــزا کــه 
ق صنعتــی، ژنراتــور،  متشــکل از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــر
 اتوماســیون صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبرید، تجهیزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید 
الت  ــین آ ی و  ماش ز ــاور الت کش ــین آ ــزات و ماش ــیمیایی، تجهی ــواد ش الت، م ــزار آ ــوع، اب ــه مطب ــل، تهوی ــیم و کاب ــل، س چن
ســاختمانی می باشــد، در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال 

ی را ارایــه مــی نمایــد . منفصــل )CKD( و ســاخت تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــر
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت تــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهای خــود را مشــاهده و از 

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجام وظایــف اعضا این مجموعــه، قدم کوچکی در جهت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهن عزیزمان باشــد . 
وش، تعمیرات و  وهای متخصص و با ســابقه در زمینه های طراحی، واردات، فر هایپر صنــــعت فـامـــــکو با اســتفاده از نیر
وش برندهای  وپمپ های صنعتی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فر وش انواع الکتر خدمات پس از فر
ویی، غذایی و ســایر کارخانجات صنعتی در  وشــیمی، دار وپایی مورد اســتفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتر ار
داخل و خارج از کشور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـح آنها تالش می نمـاید ودر راستای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم 
یت ایمنی و بهداشت شغلی  مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیستم مدیر
مطابق با الزامات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .

 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:
وپمپ های صنعتی و خانگی. وش انواع الکتر واردات و فر

ی و افزایش راندمان خطــوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در  ی ، بهینه ســاز طراحــی ، ســاخت ، تعمیــر و نگهدار
وشیمی و سایر صنایع. ی، پتر و ساز صنایع سیمان ، فوالد ، خودر

وه ســیمان ، فوالد ، کاشی و  وه های تخصصی همانند کارگر مشــاوره و بازدید از خطوط صنایع مختلف با اســتفاده از کارگر
ی و دیگر سازمان ها.   ز ویی، کشاور سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دار

هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:
ل  ی ،ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی،اجراء کنتر تالش برای افزایش رضایت مندی مشتر

فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.
وژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار . اجرای پر

آمــوزش مســتمر و مــداوم به منظور رشــد مهارت های کارکنان و بهبود مســتمر فرآیند ها و سیســتم مدیریــت یکپارچه با 
ی از استعدادها و خالقیت کارکنان.  بهره گیر
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ریق پالستیک          دربــاره دستگاه های تز

ریق بوده  وش ترین و پرکاربردترین دستگاه های تز ریق پالستیک شــرکت فامکو از پر فر ی MTX دســتگاه های تز ســر
ریق با وجود سادگی دارای  ی MTX دستگاه های تز ون به صرفه می باشد. سر که از لحاظ قیمت و راندمان بسیار مقر
ی MTX دستگاه  قابلیت تولید بیش از 95 درصد از مصنوعات پالســتیکی می باشــد. شــرکت فامکو برای ســاخت ســر

ولیکی و مکانیکی و الکتریکی با کیفیت و کارایی باال اســتفاده می کند. ریق پالســتیک از قطعات هیدر های تز
 

ی MTX به صورت زیر می باشد: ریق پالستیک سر مشخصات واحدهای مختلف دستگاه های تز

ل( 1 واحد کنتر

• ل دقیق و سرعت باال	 ل، تجهیز شده به دو عدد CPU به منظور کنتر سیستم کنتر

• ی آمار تولید و خطاهای سیستم	 قابلیت مشاهده و گزارش گیر

• قابلیت ثبت و ذخیره اطالعات قالب در حافظه داخلی 	

• قابلیت نصب و پشتیبانی ربات	

• ن 	 ولیک مخر وغن هیدر نمایش دمای ر

• ل کیفیت محصول	 رسی و کنتر نمایشگر آنالین فرآیند عملکرد ماشین در صفحه نمایش جهت بر

• وجی( دیجیتال	 ودی و خر مجهز به سیستم تست و عملکرد I/O )ور

• ل دقیق دمای سیلندر	 ل درجه حرارت PID جهت کنتر سیستم کنتر

• 	 TFT صفحه نمایش

• قابلیت تغییر زبان به چند زبان از جمله انگلیسی، فارسی	

ریق( 2 واحد تز

• وموتور باکارایی و گشتاور باال	 هیدر

• ی	 ل تراکم مواد گیر قابلیت تنظیم و کنتر

• ریق	 ی قبل از تز مجهز به سیستم بارگیر

• ی	 انتخاب نوع و ابعاد سیلندر متناسب با نیاز مشتر

• ریق در سه حالت محل، زمان، فشار	 ل و عملکرد تز قابلیت کنتر

• ریق	 مجهز به درب محافظ تز

• ریق توسط خط کش با دقت باال	 ن تز ل وز کنتر

• ریق چند مرحله ای	 سیستم تز
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واحد گیره( 3

• قابلیت انجام پران در حالت های مختلف	

• مجهیز به آب نمای قالب با قابلیت نمایش دما و فشار آب	

• ولیکی و پنوماتیکی جهت کارایی بهتر	 مجهز به سیستم پران هیدر

• ولیکی، مکانیکی درب ها جهت کارکردی ایمن و مطمئن	 حفاظت الکتریکی، هیدر

• میل تایبار با پوشش کرم سخت و ضریب کشش باال	

• سیستم حفاظت قالب با دقت باال	

• استفاده از کفشک های قابل تنظیم جهت باال رفتن عمر تایبار و بوش های صفحه	

• ونیکی با دقت باال	 ل دقیق حرکت گیره توسط خط کش های الکتر کنتر

• سیستم قفل گیره در پنج نقطه با مفصل های دوبل	

ولیک( 4 واحد هیدر

• وموتور پیستونی با گشتاور باال و صدای کم	 هیدر

• وغن	 ل سطح ر وغن و کنتر الرم دمای ر مجهیز به آ

• ولیک با کارایی باال و صدای کم	 مدار هیدر

• ولیک جهت دسترسی آسان به المان ها	 طراحی مناسب مدار هیدر

• ل دقیق و سریع فشار و سرعت عملکرد دستگاه	 وپرشنال جهت کنتر استفاده از شیر پر
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ریق پالستیک با تناژهای مختلف:               کاربردهای دستگاه تز

ق و  ریق پالستیک  50 الی 88 تن شرکت فامکو  جهت تولید قطعات کوچک مانند درب نوشابه ، درب دبه ، پریز های بر دستگاه تز
سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

ریق پالستیک 128 تن شرکت فامکو جهت تولید قطعات پزشکی ، لپ لپ ، سرنگ ، لوزام خانگی ، گلدان پالستیکی کوچک و  دستگاه تز
سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

ریق پالستیک 168 تن شرکت فامکو جهت تولید قطعات پزشکی ، لپ لپ ، سرنگ ، لوزام خانگی ، گلدان پالستیکی کوچک و  دستگاه تز
سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

ریق پالستیک 208 تن شرکت فامکو جهت تولید قطعات جدار نازک ، Pet  ، PVC لوزام خانگی ، گلدان پالستیکی کوچک و  دستگاه تز
سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است

ریق پالستیک 258 تن شرکت فامکو جهت تولید سبد های کوچک )از 4 کیلویی تا 12 کیلویی ( ، تولید قاب بغل موتور ،  دستگاه تز
تولید پالستیک های آینه و سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است.

ریق پالستیک 388 تن شرکت فامکو جهت تولید سبد 18 کیلویی میوه و سایر مصارف با کمترین زمان ممکن است. دستگاه تز

و ، صندلی پالستیکی ،قطعات مبل ، میز عسلی و سایر مصارف با  ریق پالستیک 1100 تن شرکت فامکو جهت تولید سپر خودر دستگاه تز
کمترین زمان ممکن است.

ریق پالستیک شرکت فامکو  جهت خرد کردن مواد پالستیک و سنگ و کابل های مسی و ... مورد استفاده قرار میگیرد. آسیاب دستگاه تز

ریق پالستیک شرکت فامکو  جهت افزایش کیفیت تولید مورد استفاده قرار میگیرد و با حذف رطوبت از مواد در محصول  گازگیر دستگاه تز
یکنواختی ایجاد میکند.

وی زمین به  وی قیف یا گازگیر دستگاه نصب میشود و مواد پالستیکی را از ر ریق پالستیک هوایی شرکت فامکو که بر ر مکنده دستگاه تز
داخل قیف یا گازگیر میکشد.
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