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 توسط 1987با مسئوليت محدود در سال ) Jason Auto-Machinery( ِجيسون خودکار-شرکت ماشين آالت 

در سال های کارآموزی در مدرسه، وقتی که تيغه يک دستگاه تراش که ميله ای آهنی  .آقای جيسون تاسيس گرديد

آن تجربه عميق .  آاالت در او به وجود آمدن رويای فعاليت در زمينه ماشيمی کرد او را ترسانده بود،ياری را ش

حس کنجکاوی او را تحريک کرد، و البته انقالب صنعتی تايوان هم بر اين تمايل افزود، و حمايت مشتری و 

 کسب و کار ماشين آالت ، سال20ی در طقديمی های اين صنعت آقای جيمز را بر آن داشت که  راهنمايی های

  .  توسعه دهدیخودکار خود را به صورت پايدار

  

 نيز برای  ِجيسونخودکار- ماشين آالتهمانطور که برای هر شروعی نياز به سرمايه گذاری است، شرکت  

ايوان جنوبی است، که همراه  در تچانگواواقع در ) Chia Cherne(هميشه سپاسگذار شرکت صنعتی چيا چرن 

 . با ديگر مشتريان شرکت اولين سفارشات را ارائه کردند و شرکت را به جايگاه کنونی خود رساندند

  

 فلسفه کسب و کاری 

زيادی از ماشين های خودکار، همچنان به  اين شرکت در عين کسب قدرت و دانش از طريق توسعه و توليد شمار 

 .چهار ستون اصلی فلسفه کسب و کاری خود اعتقاد دارد

 . ماشين آالت بهينه و عالی است هميشگیتامينماموريت، . 1 

 . هدف شراکت ارائه خدمات مشاوره ای و سطح باال است. 2 

 . باالترين افتخار شرکت جيسون کسب رضايت کامل مشتری است. 3 

برای معامله با مشتريان خارجی د مشارکت هايی با سود دوجانبه، شرکت ، به عنوان فرصتی خوب برای ايجا. 4 

 .  ارزش قائل است

  

ماشين های  ، بخشی اتوماتيک دو  اساليد ماشين مونتاژ شامل،خط توليد شرکت ماشين آالت خودکار جيسون 

 . است... کابل ترمز دوکاره، و / ماشين های جوشکاری سيم فوالدی مونتاژ خط  غلتکی سه بخشی اتوماتيک، 

  

 ):46مدل ( شرکت جيسون غلتکی سه بخشی اتوماتيکويژگی های ماشين های مونتاژ خط  

  .تعداد غلتک های فوالدی به راحتی قابل تغيير است. 1 

 . اساليدها در حين کار مونتاژ به صورت خودکار با گريس روغن کاری می شوند. 2

اشند، و بر  لوگوی مشتری را داشته ب مشتری ساخت، سفارشیمی توان ماشين ها را به طور ويژه با طراحی. 3 

  .نمونه مورد نظر ساخته شونداساس ويژگی های خاص و 

  

. تر، لطفًا به زبان انگليسی يا چينی با شرکت تماس بگيريدبرای کسب اطالعات بيش 

 

JASON AUTO-MACHINERY CO., LTD.
No. 59, Lane 12, Chungshan Rd., Sec. 1, Huatan County, Changhua Hsien, Taiwan 503

Tel: 886-4-787-4359
Fax: 886-4-787-4309

E-Mail: tam.jason9@gmail.com 
URL: http:// www.tam.com.tw/

احب روب ص روش مش رک یف بت ه و ي زیر برنام ال ،ي داس داز راه آهن راه ي نماش یان آالت ي ، 

ل رمز کاب اب و ت والد طن نماش یف آالت ي کار   یجوش



ــداول ــه جـــــــ ــنا بالــــــــ ،شــــ م  ــز ،معلـــــــــم یــ وا  ــت یهـــــا بــــــرد یـ ،هوشـــــــــــمند   

ــدها یواحــــــــــ ــاتیعمـــــل  ،یـــــــ م  ــز ــش یــ ،آمــــــــوز دانـــــ ــان  دوران مبلمـــــــــــ  

یكـــــــودک  

 
 

   

بهترين  با تاکيد بر اين که مشتريان هميشه اولين اولويت ما هستند،ما  

و )  کار متغيرمحل(ايستگاه کار قابل تنظيم   و انبار تجهيزاتکانم

هدف ما . کاربردی را برای تمام نيازهای مشتری عرضه می نماييم

ايجاد فرصت های پرمنفعت کسب و کاری برای مشتريان و سهيم 

  .  نمودن آن ها در سود ما است

ئوليت محدود که در سال با مس) Ho Shuan(شرکت بنگاه هو شوان  

توليد  در بازارهای ، تاسيس شده، پس از سال ها تالش1986

 به ،)OEM(و توليد تجهيزات اصلی ) ODM(طراحی اصلی 

مزيت کسب و کاری ما وفاداری . تجربه و تخصص دست يافته است

و مسئوليت پذيری بوده، و معيار کسب و کاری ما نيز پشتيبانی، 

هر ساله انتظار . منحصر به فرد هستندت توصيه و ارائه محصوال

  . رشد کسب و کار خود را داريم

ما با همراه داشتن کارکنانی سخت کوش و منظم، در صدد جهانی  

باور داريم با تالش مستمر .  هستيم خودسازی و توسعه کسب و کار

های توليد، در جهت ارتقای کيفيت محصوالت خود و کاهش هزينه 

 فرصت های نامحدود کسب و  می توانيمبا همراهی مشتريان خود

 . کاری ايجاد نماييم

  

 زبان انگليسی يا چينی با هبرای کسب اطالعات بيشتر، لطفًا ب 

 . شرکت تماس بگيريد

  

  

 

 

 
 

   

   

   

  

  

  

  

 با مسئوليت محدود) Ho Shuan( شرکت بنگاه هو شوان :شرکت 

هر تايچونگ،  ناحيه شنکانگ، جاده فومينگ، ش،429تايوان: آدرس

  27، پالک 25خط 

  886425619461-2: تلفن

  886425624796: دورنگار

   hos@ms17.hinet.net: ای ميل

 www.hoshuan.com.tw: وب سايت

 

 


