
  
 ،PP HDPE/LLDPE/LDPE هيال تکی ها لميف و هيال چندی ا لوله) یباد (دهيدم لميف آالت نيماش
 افتيباز آالت نيماش ک،يپالست افتيباز آالت نيماش ک،يپالست پسماند افتيباز آالت نيماش
 نيماش ه،يال چند) یباد (دهيدم لميف آالت نيماش ،)یباد (دهيدم لميف آالت نيماش لم،يف

  اکستروژن جامع آالت نيماش بافته، سهيک ساخت آالت
  

 در آن سيتاس زمان از قرن مين از شيب مدت به) Ye I (یا يه آالت نيماش کارخانه شرکت
  .است کرده کار مرتبط زاتيتجه و کيپالست اکستروژن آالت نيماش با 1960 سال
  
 رشد و توسعه و قيتحق بر رای اديز مبالغ که است ها دهه ديتول عرصه سرباز کهنه نيا

 با و صنعت نيا در شرويپی های فناور اخذ با خودی رقابت توان افزودن و استعدادها،
 کنترل،ی ها ستميس آالت، نيماش امر دری متخصصان و خود، توسعه و قيتحق بخش کارکنان

  .است کردهی گذار هيسرما مواد، با کار و
  
 کيپالست افتيباز آالت ماشين زيست، حيطم حفظ در نينوی کردهايرو بای همراهی برا شرکت نيا

 تا است نموده ها کننده گردله و اکسترودرها، ها، دهنده برش ازی بيترک به مجهز را خود
 زين کيدروليه لندريس صفحه نوع.  کنند افتيباز رای شتريب های پالستيک انواع بتوانند

  .کند می فراهم را نيماش کردن خاموش بدون صفحه نيا ضيتعو امکان که کرده، رييتغ
  

 طور به خود تأسيسی ابتدا از یا يه شرکت عالوه، به
 باالبرده را خودی فيکی استانداردها وستهيپ

 کنترل امر در کارکنان تمام مشارکت با و است،
 مواد از جامع طور به رای فيک کنترل نظارت ت،يفيک

 تا و کار حال در مواد تا کارخانه به ورودی
  .است داده گسترش ليتحو حال در آالت ماشين

  
ی گواه شرکت و اند، بوده بخش نتيجه ها تالش نيا

CE است کرده افتيدر را 2000:9001 زويا و.  
  

: از است عبارت یا يه شرکت داتيتول مجموعه
 و چنداليه ای لوله) یباد (دهيدم لميف آالت ماشين
 نوع همه ،HDPE/LLDPE/LDPE/PP هيال تک های فيلم
 سی، وی پی لوله ک،يپالست افتيباز آالت ماشين
 سهيک ساخت آالت ماشين ،یموج صفحه آالت ماشين
 لون،ينا/PP نخ ساخت آالت ماشين ،PP/HDPEبافته

 انواع و ،PMMA/PS/ABS/PC/ PP PE سازی ورق آالت ماشين ،PP/PE لميف گری ريخته ساخت آالت ماشين
   .اکستروژن جامع آالت ماشين

  
ی کايآمر و قايآفر ه،يروس ه،يترک ژاپن، مانندی مناطق به التآ ماشين از درصد 80 حدود
 به شرکت نيا خود) برند(ی تجار نام تحت ها آن ازی اريبس و صادرشده،ی جنوب وی مرکز
 .است شده عرضه بازار
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