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:�رح حال �ر�ت
     شركت اطلس ماشين آريا با مأموريـت طراحي،ساخت،نصـب و راه انـدازي ماشـين آالت و

در شـهر   1364تجهيزات صنعتي در خطوط توليد انبوه در صنايع كوچك و بزرگ در سـال  
اصفهان راه اندازي شد كه پس از طي سه دهه فعاليت درخشان در صـنايع فلـزي و انجـام    
اتوماسيون در بخش توليد به روش براده برداري،هم اكنون يكي از برتـرين شـركت هـا در    

.صنايع خودرو،فوالد،نفت و گاز و لوازم خانگي است
   از جمله پروژه هاي ارزنده اطلس ماشين ساخت بزرگ ترين و دقيق ترين ماشـين ابـزار در

و به سفارش شركت محور سازان ايران خودرو مي باشد اين دستگاه،مشابه يـك   1381سال 
تكنولوژي .همزمان مي باشد CNCمحور  17تن و داراي  80عظيم با وزن تقريبي  CNCفرز 

باالي به كار برده شده در ساخت اين دستگاه و پروژه هاي مشابه آن گـامي مـؤثر در خـود    
كفايي صنعت ملي و نيز سبقت شركت اطلس ماشين آريا از ديگر رقباي داخلـي و خـارجي   

.خود بوده است
 دريافت گواهينامهISO 9001-2008  از شركتDQS     نمايش تعهـد مـديريت و كاركنـان

.شركت به اصول مديريت كيفيت است
 مورد خطوط توليـد،   500امروزه شركت اطلس ماشين آريا افتخار دارد كه با طراحي بيش از

ماشين هاي مخصوص و انجام پروژه هاي مختلف در صنايع فوق الذكر، گامي مؤثر در جهـت  
.اعتالي صنعت كشور برداشته است



:�ع��ی �ر�ت 
:  حوزه تخصصي

طراحي و ساخت ماشين آالت مخصوص و قطعات صنعتي
  

:اهداف و خط مشي
كسب رضايت مشتري  -1 

ارتقاء و بهره وري نيروي انساني از طريق آموزش هاي فني ،حرفه اي تخصصي و مهندسي -2
بهره وري تجهيزات از طريق پايش سيستم نت و بهبود عملكرد تجهيزات توليدي -3



:ا��ایی �وا�ق
  :هايي مثلپروژه مديريت 

به سفارش شركت پژو ي فرانسه 208ساخت خط توليد فاليويل پژو  -1
)405و  206(ساخت كارخانه و خط توليد رام خودرو -2
....دستگاه ماشين مخصوص براده برداري در صنايع خودرو فوالد و  500طراحي و ساخت بيش از -3
ميلينگ مربوط خط توليد فوالد آلياژياينگات ساخت ماشين -4
بيلت مربوط خط توليد فوالد آلياژي سنگ ساخت دستگاه -5
مولتي فلكس ساخت دستگاه -6
تجهيز و تأمين خطوط نورد و فوالد سازي هاي مختلف-7



وزن *ساليانهتوان توليد نام كاالرسته توليدي

  تجهيزات اصلي و پشتيباني
نورد گرمخطوط 

Rolling Mill Stands10 تن 20الي  8دستگاه

Roller Guides for Stands60  200الي  50دستگاه 50الي kg

Hi-Tech Rolling
from High & Super Alloys

kg 20الي  0/5عدد 12/000الي  10/000

مخصوصهاي  ماشين
CNCاز نوع  

Multi - Flex1 تن  80دستگاه

Carousel Machine8  تن 2/5دستگاه 10الي

Flowpersaj Machine2  تن  6دستگاه 3الي

Transfer Machines2  تن  6دستگاه 3الي

آالت تكميلي  ماشين
فوالد سازيخطوط

Ingot milling1 تن 130دستگاه

Billet Grinding1 تن 90دستگاه

Straightening Presses1 تن 250دستگاه

Roller Straightening1 تن 130دستگاه

اد توليـد سـاليانه   نظر به اينكه توليدات اين شركت بر مبناي سفارش مشتريان ميباشد، تعـد * 
.ممكن است بيشتر يا كمتر باشد

ت :�و�یدا



:��و� کارخا�   



INGOT MILING MACHINE



INGOT MILING MACHINE



BILLET GRIDING MACHINE



MULTI FLEX



ROLLING MILL 
STANDS



ROLLER GUIDES FOR 
STANDS



FELOWPERSAJ 
MACHINE



CAROUSEL  MACHINE



STRAIGHTENING  PRESSES



TRANSFER  MACHINES


	شرکت اطلس ماشین آریا�(سهامی خاص)�
	شرح حال شرکت:
	معرفی شرکت :
	�سوابق اجرایی :��مدیریت پروژه هایی مثل: �1- ساخت خط تولید فلایویل پژو 208 به سفارش شرکت پژو ی فرانسه�2-ساخت کارخانه و خط تولید رام خودرو (206 و 405)�3-طراحی و ساخت بیش از 500 دستگاه ماشین مخصوص براده برداری در صنایع خودرو فولاد و ....�4-ساخت ماشین اینگات میلینگ مربوط خط تولید فولاد آلیاژی�5-ساخت دستگاه سنگ بیلت مربوط خط تولید فولاد آلیاژی �6-ساخت دستگاه مولتی فلکس �7-تجهیز و تأمین خطوط نورد و فولاد سازی های مختلف��
	Slide Number 5
	تصویر کارخانه :
	INGOT MILING MACHINE
	INGOT MILING MACHINE
	BILLET GRIDING MACHINE
	MULTI FLEX
	ROLLING MILL STANDS
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

