
شرکت بین المللی سنجت (با مسئولیت محدود)، یک شرکت تخصص�ی تولی�دی واق�ع در کش�ور ت�ایوان اس�ت ک�ه در
زمینه ساخت دستگاه های خودکار تعویض ابزار (تول چنجر) فعالیت داشته و در عین حال ک��ه تص�ویر ذهن�ی ن�اب

 را مدنظر قرار داده اس�ت ای�ن نگ�رش را در کن�ار تی�م ک�اری مبتک�ر و ن�وآور خ�ودکاریو سنتی از صنعت ماشین 
بک�ار گرفت�ه اس�ت. درح�ال حاض�ر ش�رکت س�نجت، درص�دد توس�عه اس�تراتژی برچس�ب خصوص�ی خ�ود ب�وده و ب�ا
ارائه محص�ولت جدی�د، م�ی کوش�د نیازه�ای مش�تریان خ�ود را م�ورد ت�وجه ق�رار ده�د. ارزش ه�ای ش�رکت س�نجت
باعث شده است که این شرکت بخاطر مدیریت ساده و منحص�ر ب�ه ف�رد خ�ود، از س�ایر ش�رکتهای موج�ود در ب�ازار

کامل  متمایز باشد.

شرکت سنجت با طراحی محصولت جدید، مهارت ه�ای فن�ی تولی��د
و همینطور قابلیت های دقیق اندازه گیری خ�ود، مجم�وعه متن�وعی از محص�ولت را ب�ه ب�ازار
عرضه کرده است که از کیفیت  بال و قیمت مطلوب برخوردار است. امروزه تقاضای ب��ازار،
به سمت خرید قطعات ماشین های الکتریکی است و در این راستا هم این شرکت، به تامین این
نیازها اهتمام خاصی ورزیده است. ای�ن ش�رکت از مول�دهای مع�روف ت�امین ب�رق ب�رای ماش�ین
ه��ای الک��تریکی اس��تفاده ک��رده ت��ا دو خ��ط تولی��د را ب��ا ه��م تلفی��ق ک��رده و ب��دین طری��ق از مخ��زن
ابزاره��ای مرس��وم ق��دیمی پیش��ی بگی��رد. ش��رکت س��نجت ب��ه ای��ن ش��یوه توانس��ته اس��ت ب��ا عرض��ه
ماشین ابزاری که از سرعت عملیاتی بال و روغنکاری مطلوب برخوردار است به بهره وری
بالتر دس�ت ی�افته و درعی�ن ح�ال از قطع�ات ماش�ین آلت ک�امل حف�اظت نمای�د. بعلوه در س�ایه
چنین تغییراتی، کارخانه های ماشین سازی می توانن��د از بازنویس�ی برن�امه سیس�تم و همینط�ور

خرید تجهیزات گران قیمت در این زمینه بی نیاز شوند.

در سال های اخیر، این شرکت مخزن ابزارهای جدید با ترمز الکترونیکی ساده و همچنین مخزن ابزارهای ماتریس��ی مخص�وص ماش��ین آلت
پن�ج مح�وره را توس�عه داده اس�ت. ش�رکت س�نجت، ب�ا عرض�ه مخ�زن ابزاره�ای چن�دمحوره از ن�وع س�روو - ک�ه کاربرده�ای متن�وعی در تولی�د

داشته و مورد تایید بازار می باشند - به یک شرکت پیشرو صنعتی در جهان تبدیل شده است.

محص����ولت ش����رکت س����نجت، مخص����وص اس����تفاده در مراک����ز ماش����ینکاری عم����ودی، مراک����ز
ماش��ینکاری پن��ج مح��وره، ماش��ینکاری دو س��تونی، ماش��ینکاری افق��ی، ماش��ینکاری افق��ی فوق��انی،
ماشین آلت فرزکاری افقی و ماشینکاری ضربه ای بوده و می توان آنها را متناسب ب�ا نیازه�ای
مختلف مشتریان سفارش داد. از مشتریان گرام�ی دع�وت م�ی ش�ود ب�رای کس�ب اطلع�ات بیش�تر

در باره این محصولت، با این شرکت تماس حاصل فرمایند.
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