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 اتوماسیون صنعتی و بازسازی ماشین آالت
تررا کنررون  دررری در خ ررو   1378شرررکت نررونن صررنعتسر از سررا  

اتوماسیون صنعتی تاسیس نموده است که در انن  دررخ خرردمات زنررر 

مرررتری تررا   140 رای شرکتهای خ وصی و دولتی متعرردد )در حرردود  

 کنون( ارائه گردنده است.

اصالح مكانیكی ماشین ا زارها  ازسازی مكانیكی خطوط تولید و   -1

 و محورهای حرکتی آنها.

ماشیییا ااراا ییا اییر اسییا  مکانیکی و الکترونیکی  کالیبراسیون   -2

 دیگر. JIS و DINو استاندااد ای   ISO 3070استاندااد ای  

ارای تولید قطعات دا خطوط تولید اییر اسییا  طراحی فیکسچر   -3

اوشیییای اسییتاندااد تولییید فیکسییچر ا و اخییق تاتیدییی  قطعییات 

 تولیدی از شرکتیای خااجی.

تعویض و نصب سیستم کنترل و تاالو ارق کامل ماشیا ااراا ییا  -4

 و سیستمیای اتوماتیک صنعتی و نظامی.

طراحی و ساخت ماشیا  ای مخصوص تولید قطعیی  ایی  صییوات  -5

مل از طراحی مکییانیکی تییا سییاخت و نصییب سیسییتم کنتییرل و کا

 طراحی  ای سیستم کنترل و سروو موتوا ا و انتخاب آنیا.

 و   Single actionاتوماسیون پرسیای مکانیکی و  یداولیکی  -6

Double Action. 

اییا  Fine Blank Triple Actionاتوماسیییون پرسیییای سییری   -7

 .Siemens ای شرکت    PLCسیستم 

 طراحی پرسیای ساخت عدسی پلکسی گال . -8

گرد و    ای اول نواداتوماسیون ماشیا ااراا ای اراگ تراش   -9

و دستگا یای کااوسل و اواینگیای اسیاا اییراگ صیینای   سرد  

 نیروگا ی.

اتوماسیون اااتیای خطوط تولید ادن  خییوداو ایی   مییرا  نصییب  -10

 سیستم اینایی اتوماتیک.

ارای انداز  اییرداای   Onlineساخت دستگا یای انداز  گیری  -11

 دا داخل خط و ا  صوات  مرمان اا تولید قطع .

 و پروژ   ای دیگر ک  دا ایا زمین  اجراء گردید  است. -12

 مچنیا ایا شرکت اا دا دست داشتا گرو   ای متخصص خااجی و 

امکییان تیییی  و اااتیی  لییوازز و تزییییرات از سراسییر دنیییا امکییان اااتیی  

 و نصب تخصصی آنیا اا ار اوی ماشیا آالت میسر ساخت  است.خدمات تیی  تزییرات و  مچنیا تامیا لوازز یدکی  
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ن خودرو تعویض کنترل کامل   ایرا محورسازان شرکت تارته دو تراش دستگاه

 1378سال 

رول نورد گرم شرکت نورد آرین فوالد نصب و راه اندازی و   تراش دستگاه

 1381آموزش سال 

و راه اندازی کامل سال    Feederسریع اتوماسیون    Fine Blankدستگاه پرس 

1384 


