
 وند جان و خردبه نام خدا

 ردخشش البرز رشکت شایناهم کاری ورز

 تعمیرات انواع ماشین آالت صنعتی رطاحی،اتمین،ارجا و
غاز به آآالت تولیدی های الکترونیکی فرسوده در ماشینارخانجات صنعتی به تغییرات سیستمو با توجه به نیاز مبرم ک0931گروه صنعتی درخشش در سال 

 درخشش البرز نموده است. اقدام به تاسیس شرکت شاینا 0931های تولیدی در سال نیازهای صنعتی و برآورده نمودن ر نمود و با توجه به تنوع فعالیتکا
 .نی می باشدکارخانجات صنعتی  با بهره گیری از دانش بومی اریا باال ربدن راندمانداخلی با کاهش توقفات تولیدی و  صنایعکمک هب رد یک جمله: شعار ما 

  :های زیر می باشد این شرکت دارای دپارتمان 

ای چند الیه و همهندسی معکوس بر روی برد ،هاسرودرایوها وتعمیرات انواع اینورتر :برد های صنعتی و الکترونیکی تخصصی انواع تعمیرات -

 فوق لیسانس دارای مدارک دانشگاهی معتبر در مقاطع  و یروی متخصص و با تجربهنتعدادی با الکترونیکی، کیساخت بردهای ید

ای اتوماسیون صنعتی ههای سیستمایش برنامهویر نویسی وها ،برنامهبه نیاز روز آنتوجه الت صنعتی باآشامل آپدیت کردن ماشین اتوماسیون صنعتی: -

 ق لیسانسبا تجربه دارای مدارک دانشگاهی معتبر در مقاطع  فو نیروی متخصص و با تعدادی 

 هوای فشرده هیدرولیکی و مکانیکی وزمینه  درآالت صنعتی رفع خرابی انواع ماشینها ویابیشامل عیب :های مکانیکی و هیدرولیکیسیستم -

 کاهش ریسک توقفات تولیدی در صنایع های تولیدی و،شناسائی گلوگاهآالت تولیدی قطعات یدکی و فورس ماشین فراهم نمودن تامین: -

 و خطوط تولیدی و بسته بندی اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی و خطوط اتوماسیون صنعتیجرای راها اجرا: -

 آالت تولیدی وط تولیدی،سرویس و نگهداری ماشیناز خطوری باالتر بهره همکاری با کارخانجات تولیدی و صنعتی مشاوره صنعتی : -

 CNCهای وکنترلرPLC کارخانجات و انجام دوره های عملی اتوماسیون صنعتی های حضوری در شامل آموزش آموزش : -

 شرکت تاکنون : این مهمترین فعالیت های

 .ها متوقف گردیدندبدلیل تحریم آالت صنعتی کهو راه اندازی خطوط ماشینPLC برنامه نویسی  -1

 .باشدشامل ارز بری بسیار باال میها به کشور الکترونیکی گران قیمت که ورود آنهای تعمیرات برد -2

 .راه اندازی دستگاه هایی که سازنده مبالغ باالئی را برای حضور در ایران طلب کرده است -3

 .ی فورمینگ در خطوط تولید شیشه سبک بدون حضور سازنده برای اولین بار در ایرانهای کوره و بچ پلنت و ماشین هاراه اندازی سیستم -4

 .ساخت برد های مشابه الکترونیکی ماشین آالت وخطوط تولیدی برای کاهش توقفات کارخانجات  -5

 در صنایعشرکت کاری سوابق برخی از 

 صنایع رسامیک و شیشه سازی -
با تیم مجرب کارخانه این  0فاز  تولید شیشه سبک در تنی  041 کارخانهشامل طراحی و اجرای  :در شهرک صنعتی شمس آباد تهران گروه صنایع شیشه وگاز -0

 تم های الکترونیکی این کارخانه در مهرآباد و شهرک صنعتی شمس آباد تهران سکلیه سیتعمیرات –0411تا 0933ازسالاندازی نصب و راه

ن تامین قطعات و همچنیهای تولیدی های الکترونیکی دستگاهروز آوری بردب –آالت تولیدی ات انواع قطعات الکترونیکی ماشینمفید شیشه تاکستان : تعمیرشرکت  -0

 یدکی مورد نیاز 

 نین تامین قطعات یدکی مورد نیاز همچآالت تولیدی و ات انواع قطعات الکترونیکی ماشینشرکت نفیس شیشه تاکستان: تعمیر -9

 آالت تولیدی و همچنین تامین قطعات یدکی مورد نیازات انواع قطعات الکترونیکی ماشینسان ارومیه: تعمیرشرکت زاب -4

 هادر قسمت کوره و پرس و روبات ات الکترونیکی چندین سالهدر فاز قدیم و تعمیر آوری سیستم های تغذیه موارد اولیهبروز شرکت بلورگمین قزوین: -5

های صنعتی و درایوهای ماشینهای فورمینگ در کارخانه بردو تعمیرات  0411قزوین در سال اندازی کارخانه جدید در شیشه سازی مینا: انجام پروژه راهشرکت -1

 تهران 



 ئیصنایع خوردو-
و  CO2های الکترونیکی در سالن پرسکاری و جوش بدنه و طراحی دستگاه روبات جوش با آن شرکت به جهت رفع خرابی بردشرکت سایپا سیتروئن: همکاری -0

 های سوئیچینگ های فانوک و تعمیرات درایوروبات اندازیهمچنین راه

 و مدارات سوئیچینگ  HMIو تعمیرات انواع های خطوط رنگ الت الکترونیکی و بروزآوری سیستمشرکت مهرکام پارس : تعمیرات انواع ماشین آ-0

 ریقهای مکانیزه و تزدستگاهبرقی و مکانیکی و هیدرولیکی تعمیرات ، بر روی انواع پرس هیدرولیک و ضربه ای در تناژ مختلف  PLCنصب شرکت کوشش رادیاتور : -9

 به پرس هیدرولیک جهت استفاده در خطوط پرسکاری  try outپرس برروی ای و هیدرولیکی همچنین تغییرات برقی و برنامهپالستیک و 

 کردن آنها plc های الکترونیکی وسیستمآالت تولید پره رادیاتور و بروز آوری اتور ایران: تعمیرات اساسی ماشینشرکت رادی -4

 های الکترونیکی حساسهای تزریق و همچنین تعمیرات بردو دستگاه CNCتعمیرات انواع  شرکت آرمکو:-5

 تعمیر انواع ماشین آالت جوش التراسونیک در صنایع پالستیک -شرکت ظریفکار :راه اندازی خطوط فوم و روبات های تزریق فوم-1

 صنایع غذائی-
 ،تعمیرات اینورتر ها و منابع سوئیچینگخطوط تولیدی و سرد خانههای الکترونیکی : تعمیرات انواع برد مهین شرکت پاندا-0

 های الکترونیکی خطوط تولیدی  و خرید و بروزآوری اقالم مورد نیاز ماشین آالت تولیدی: تعمیرات بردجهان ماکارونی شرکت -0

 شرکت آذین ماکارون: تعمیرات انواع اینورتر های خطوط تولیدی و بسته بندی -9

 ماشین آالت جوش التراسونیک در صنایع غذائی  و تعمیر انواع تامین –اخت س–طراحی -4

 نفت و گاز -
 9عملی و تئوری در محل فاز  های توان باال به همراه آموزشی و همچنین تعمیرات دیزل ژنراتورعسلویه : تهیه تجهیزات سیستم های برق 9فاز شماره  -0

 افزاری روی دستگاه های واتر جت و برش و بروز آوری سیستم های کنترلی آنهاتغییرات سخت افزاری و نرم:بوشهر  -0

 صنعتی یپالستیکرول های تولیدی  های درایو های شرکتبرنامه ای بر روی تعمیرات  -9

 برندهای تعمیراتی الکترونیکی :

 - ABBتله مکانیک -یاسکاوا -مینسوبیشی -آلن بردلی-LS–دلتا -(441-491-401های زیمنس )میکرومستر انواع اینورتر -

 ....کولمورگینجتر  –ریلینس -آلن بردلی –دلتا  -زیمنس -فانوک -وکن -های بامولرانواع سرو درایو -

 JETTER-B&R-کولمورگین-کنترل تکنیک-فانوک-زیمنس -ABBانواع سروموتورهای  -

 هایتین - فیدیا -فیلیپس -فانوک –و...  241-210انواع سیستم های کنترلی : زیمنس  -

 OMRON-کتله مکانی -آلن بردلی -میتسوبیشی –دلتا  -FATEK–شامل زیمنس  PLCهای انواع برند -

 Cی و اهای هیدرولیکی و ضربهپرس –دستگاه های جوش و ویبره التراسونیک  –های تزریق پالستیک آالت تعمیراتی مثل دستگاهانواع ماشین -

FRAME- هیدرولیک و... پر برک و قیچی - جوش پالسما –واتر جت 

 -HITACHI ABB-FANUC-YASKAWA-MATOMANانواع روباتهای -

 هب این امید<<وسعه صنعت این رمزوبوم و توسعه اشتغال و آبادانی بیش از پیش این رمز وبوم می باشد.ما ، کمک هب ت  و افتخارهدف و آرزو >>
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