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دقیق و پاک

فعالیــت شــرکت نکــو بهینــه ماشــین )NBM( در زمینــه واردات، فــروش و خدمــات پــس از فــروش انــواع دســتگاه های تزریــق پالســتیک 
و لــوازم جانبــی از ســال 1381 آغــاز و در اواخــر ســال 1382 در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی تهــران تحــت شــماره 218761 

رســمٌا ثبــت گردیــد.

NBM  در ســال 1394 پــس از 12 ســال همــکاری موفــق بــا شــرکت ســازنده دســتگاه های تزریــق پالستیک هایشــینگ )Haixing(، موفــق 
بــه اخــذ نمایندگــی انحصــاری شــرکت ایزومــی )Yizumi(،  یکــی از بزرگتریــن شــرکت های چینــی ســازنده دســتگاه های تزریــق پالســتیک 
گردیــد. پــس از آن ســبد محصــوالت شــرکت نکــو بهینــه ماشــین )NBM(، روز بــه روز کامــل تــر شــد و امــروزه عــالوه بــر نمایندگــی 
انحصــاری دو شــرکت مهــم و مطــرح در زمینــه دســتگاه های تزریــق پالســتیک، فــروش و توزیــع دســتگاه های بــادی، قالب هــای تزریــق 

پالســتیک، لــوازم جانبــی و انــواع ربــات صنعتــی بــه ســبد محصــوالت ایــن شــرکت اضافــه گردیــد.

در حــال حاضــر مفتخــر بــه ارائــه خدمــات مشــاوره ای گســترده و راه انــدازی خطــوط کامــل تولیــد هســتیم. تخصــص و تجربــه بســیار در 
صنعــت پالســتیک، خالقیــت در طراحــی بهینــه محصــول و همــکاری بــا شــرکت های مطــرح تامیــن کننــده دســتگاه و ربــات، مــا را در بخــش 
تولیــد قطعــات پالســتیکی یــاری رســانده و عــالوه بــر مــوارد فــوق، در تولیــد و ســفارش گیــری انــواع محصــوالت پالســتیکی بــا باالتریــن 

ســطح کیفــی و اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب جهــت ارائــه محصوالتــی متمایــز بــه مصــرف کننــدگان نیــز می کوشــیم.

ایــن شــرکت بــا فــروش بیــش از 2500 دســتگاه تزریــق پالســتیک توانســته اســت بــا صنایــع مختلــف پالســتیک همــکاری نزدیکــی داشــته 
باشــد.

مــا همــواره بــه دنبــال شــناخت نیــاز تولیدکننــدگان و فعــاالن صنعــت پالســتیک ، تــالش جهــت ارائــه ســرویس و خدمــات بهتــر هســتیم. در 
  )Turn Key( راســتای تحقــق ایــن هــدف، امــروز مفتخــر بــه ارائــه کلیــه خدمــات مــورد نیــاز از قبیــل اجــرای پروژه هــای کلیــد در دســت

و تجهیــز و اتوماســیون کارخانــه توســط تیــم مهندســی و خبــره شــرکت NBM هســتیم.

اســاس کلیــه فعالیت هــای شــرکت بــر پایــه انضبــاط، صداقــت، دقــت و ســرعت پایــه ریــزی شــده اســت. از دیگــر نــکات مهــم نکــو بهینــه 
ماشــین، پشــتیبانی مســتمر مشــتریان می باشــد. ایــن پشــتیبانی بــه گونــه ای اســت کــه اســتمرار تولیــد مشــتری از اهــم فعالیت هــای نکــو 

بهینــه ماشــین بــوده و حتــی درمــواردی قطعــات یدکــی مــورد نیــاز، بــرای تعمیــرات از روی دســتگاه های نــو تأمیــن شــده اســت.

این رویکرد از باور تولیدی مدیران ارشد نکو بهینه ماشین نشأت گرفته و در تمام سطوح سازمانی شرکت تسری یافته است.

اهداف ما عبارتند از:

 درک صحیح از نیازهای مشتریان و تالش در راستای تامین آن ها.
 گسترش و سرعت در محدوده خدمت رسانی.

 بهبود سطح کیفی خدمات.
 تامین به موقع قطعات یدکی و انبارش کلیه قطعات برای بهبود سرویس دهی.

 شفاف سازی خدمات و پشتیبانی از محصول.
 تحویل دستگاه در کوتاه ترین زمان ممکن.

 حسن رفتار با مشتری.
 نظم و آراستگی ظاهری، اتومبیل و محل ارائه خدمت.
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FF درباره سری

FF پیش زمینه طراحی و توسعه

ارتقاء صنعت و محصول
صنایــع تولیــدی در سراســر جهــان بــا شــتابی زیــاد در حــال پیشــرفت و توســعه هســتند، بنابر ایــن تقاضــای روزافزونــی بــرای تجهیــزات بــا کیفیــت، 

دارای دقــت بیشــتر و پــر بــازده  بــه وجــود آمــده اســت.

پایگاه قوی در میان مشتریان
ــق از نیازمندی هــا  ــه درکــی عمی ــان ب ــا دریافــت بازخــورد از ده هــا هــزار مشــتری خــود در سرتاســر جه شــرکت ایزومــی در طــول زمــان و ب
ــا  و مشــکالت آنهــا دســت یافتــه اســت و بــر همیــن اســاس تیمی حرفــه ای از متخصصــان را بــرای توســعه دســتگاه های تزریــق پالســتیک برقــی ب

رویکــرد صرفــه اقتصــادی بــرای خریــدار بــه کار گرفتــه اســت.

تقاضا در بازار داخل برای گزینه های بومی
در حــال حاضــر قابــل توجهــی از نیــاز کشــور چیــن در حــوزه دســتگاه های تزریــق پالســتیک برقــی توســط تولیــد کننــدگان ژاپنــی تامیــن می شــود، 
در همیــن حــال محصــوالت تولید کننــدگان برتــر چیــن کــه بــه لحــاظ کیفــی در ســطح تولیــدات ژاپنــی امــا دارای قیمتــی رقابتــی باشــند از ســوی 

ــا اســتقبال بســیار زیــادی مواجــه می شــود. خریــداران ب

گرایش به سوی اتوماسیون و هوشمند سازی
نیــاز روزافــزون صنعــت بــرای بهــره گیــری از اتوماســیون و فناوری هــای هوشــمند تنهــا با بــه کارگیــری ماشــین آالت پیشــرفته و خلق ارزش بیشــتر 

قابــل پاســخگویی اســت. ایزومــی بــا ارائــه دســتگاه های تزریــق پالســتیک ســری FF )بــرق( بــه بهتریــن شــیوه بــه ایــن نیــاز پاســخ داده اســت. 
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FF ــق برقــی ژاپنــی ــاوری و کیفیــت دســتگاه های تزری دســتگاه های برقــی ســری FF ایزومــی از ســطح فن
برخوردارنــد، در عیــن حــال بــه دلیــل قیمــت مناســبی کــه دارنــد دوره بازگشــت ســرمایه کوتاه تــری 
دارنــد. کیفیــت، پایــداری و فنــاوری بــه کار رفتــه در دســتگاه های برقــی ســری FF تــا آنجــا ارتقــاء یافتــه 
اســت کــه در همــان نــگاه اول حــس هوشــمندی و قابلیــت اتوماســیون را القــا می کنــد. عملکــرد ســری 
جدیــد دســتگاه های برقــی ایزومــی نســبت بــه دســتگاه های تزریــق متــداول از هــر لحــاظ بهبــود یافتــه 
اســت بــه گونــه ای آن را بــه بهتریــن انتخــاب بــرای تولیــد قطعــات پالســتیکی پیچیــده، دقیــق و نــازک 

مبــدل ســاخته اســت.

± 0.05mm :تکرار پذیری تزریق

± 0.1mm :0.5 ±قابلیت تشخیص برگشت مواد°C :دقت تنظیم دما در حالت ایستا
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تکرار پذیری نیروی گیره 0.3% < > 0.05mm توازی صفحات گیره در حالت قفل

± 1bar :0.03 ±تکرار پذیری فشار پشت ماردونmm :تکرار پذیری موقعیت باز و بسته شدن گیره

اتوماسیون و هوشمندی

FF دستگاه های تزریق پالستیک برقی سری
مهم ترین مزایای این سری از دستگاه ها:

دقت و پایداری بازدهی و انعطاف پذیری
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واحد گیره با پایداری باال
حرکــت ســریع و اســتوار گیــره، تکــرار 
ــدن  ــته ش ــاز و بس ــت ب ــری موقعی پذی

±0.03mm :گیــره

طراحی صفحه متحرک با صلبیت باال
ــکل،  ــر ش ــر تغیی ــاده در براب ــوق الع ــت ف مقاوم
توزیــع یکنواخــت نیــروی گیــره بــه دلیــل تــوازی 
صفحــات %0.3 ≤، مناســب بــرای قالب هــای 

ــق ــاس و دقی حس

کنترلر KEBA2000 ساخت اتریش
ــری  ــا کارب ــد و ب ــیار توانمن ــر بس ــتم کنترل سیس
تزریــق  دســتگاه های  بــرای  مناســب  آســان، 

پالســتیک پیشــرفته و برقــی

پایداری بی نظیر تزریق
کنتــرل دقیــق و پایــداری فراینــد تولید، 
پایــداری فشــار تزریق و فشــار اتوکشــی 

± 0.1MPa بــا دقــت
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FF مهم ترین مزایای دستگاه های برقی سری

 پایــداری بــاالی فنــاوری تایبــاِر آزاد )TBF(: در ایــن دســتگاه ها 
ــن  ــدارد، از ای ــود ن ــره وج ــات گی ــار و صفح ــن تایب ــی بی ــچ تماس هی
رو مصــرف انــرژی دســتگاه بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش یافتــه و 
حرکــت گیــره بــا ســرعت باالتــری انجــام می پذیــرد. همچنیــن ایــن 

دســتگاه بــه هیــچ شــکلی محیــط تولیــد را آلــوده نمی کنــد.
 فنــاوری نگهدارنــده لینیــر گایــد ســه نقطــه ای )TLGS( بــا 
پایــداری بــاال: لینیــر گایدهــای بســیار دقیــق، باعــث کاهــش قابــل 
توجــه اصطــکاک در واحــد تزریــق و پایداری فشــار فرایندهــای تزریق 
و بارگیــری را افزایــش می دهنــد کــه ثبــات کیفــی قطعــه تولیــدی را 

بــه همــراه دارد.

 فنــاوری حســگر دقیــق: دســتگاه های برقــی ایزومــی بــه 
ــک  ــت تفکی ــا دق ــان ب ــطح جه ــودر در س ــاوری انک ــرفته ترین فن پیش
پذیــری 2million CPR مجهــز شــده اند، بــه همیــن دلیــل پایــداری 
ــرز  ــه ط ــتگاه ها ب ــن دس ــت در ای ــرل موقعی ــرعت و کنت ــرل س کنت

ــت. ــری باالس ــگفت انگی ش
 سیســتم روانــکاری تمــام اتوماتیــک: اهمیــت سیســتم روانکاری 
در دســتگاه تزریــق پالســتیک بــه ماننــد نقــش سیســتم گــردش خون 
در بــدن انســان اســت. روانــکاری دســتگاه های برقــی ســری FF بــه 
صــورت کامــالً اتوماتیــک و بــدون نیــاز بــه تعمیــر و نگهــداری انجــام 

شــده و طــول عمــر دســتگاه را تضمیــن می کنــد. 

دقت و پایداری

ــق در  ــد تزری ــق : فراین ــرعت تزری ــری س ــش دو براب  افزای
ــادی  ــتگاه های ع ــریع تر از دس ــر س ــری FF دو براب ــتگاه های س دس
انجــام می گیــرد. ایــن مزیــت عــالوه بــر کاهــش زمــان ســیکل تولیــد، 
باعــث اختیــار عمــل بیشــتر در تغییــر ضخامــت قطعه، ســایز اســپرو و 

دقــت قطعــه تولیــدی می شــود.
 افزایــش ســرعت بارگیــری: ســرعت بارگیــری بیشــتر باعــث 
کوتــاه شــدن زمــان ســیکل تولید و همچنیــن افزایــش پایــداری تولید 

می شــود.
 افزایــش 50 درصــدی ســرعت بــازو و بســته شــدن گیــره: 
ــن ســری از  ــن قابلیــت باعــث کاهــش چشــمگیر ســیکل خشــک ای ای

ــادی در بهــره وری آنهــا دارد. دســتگاه ها شــده اســت کــه تاثیــر زی
 کارکــرد  همزمــان چنــد عملگــر: بــه ایــن دلیــل کــه هــر یــک 
از فرایندهــای حرکــت گیــره، تزریــق، بارگیــری و پــران با اســتفاده از 
عملگرهــای مســتقل انجــام می شــوند ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه 
بــا بــه کارگیــری همزمــان چنــد عملگــر زمــان ســیکل تولیــد را بــه 

انــدازه چشــمگیری کوتــاه کــرد.
 FF ــری ــتگاه های س ــک: در درون دس ــت هیدرولی ــاور یونی  پ
ــپ  ــور و پم ــامل موت ــک ش ــروی هیدرولی ــن نی ــتم تامی ــک سیس ی
وجــود دارد کــه در مــوارد مــورد نیــاز ماننــد کنتــرل ماهیچه کــش 

ــل اســتفاده اســت. ــی قاب هیدرولیک

بازدهی و انعطاف پذیری

ــیون  ــزات اتوماس ــال تجهی ــرای اتص ــده ب ــازی ش ــه س ــط بهین  راب
ــی. ــوازم جانب ــر و ل ــات ران ــد ربات، ه مانن

ــب در  ــه حفــظ ســالمت قال ــب هوشــمند ک  سیســتم حفاظــت قال
ــد. ــدارد را تضمیــن می کن ــور حضــور ن ــی کــه اپرات حالت

 ثبــات و پایــداری فــوق العــاده عملکــردی دســتگاه باعــث می شــود 
تــا دســتگاه در حالــت اتوماتیــک بــرای مــدت زمــان بســیار طوالنــی 

بــدون نیــاز بــه نظــارت بــه کار خــود ادامــه دهــد.
ــای  ــر بن ــت نظــارت و دریافــت تمــام داده هــای دســتگاه، زی  قابلی

ــت. ــم آورده اس ــد را فراه ــازی تولی هوشمندس
 دقــت بســیار بــاالی حرکــت گیــره و همچنیــن قابلیــت انجــام قفــل 

دو مرحلــه ای گیــره امــکان انجــام فرایندهــای قالب گیــری خــاص در 
حالــت تمــام اتوماتیــک را فراهــم کــرده اســت.

ــات  ــودکار، قطع ــورت خ ــه ص ــک ب ــورتینگ اتوماتی ــتم س  سیس
ــول را  ــد محص ــت تولی ــرده و کیفی ــدا ک ــوب را ج ــدی معی تولی

ــد. ــن می کن تضمی
ــد  ــرل فراین ــی مرکــب MEC و SPC )سیســتم کنت  سیســتم کنترل

ــود. ــیون می ش ــهیل اتوماس ــث تس ــتاتیک( باع اس
)SCFM( سیستم هوشمند مدیریت نیروی گیره 

)SIC( کنترل هوشمند تزریق 
Yi CMS + Yi MES سیستم مدیریت یکپارچه کارخانه با استفاده از 

اتوماسیون و هوشمندسازی



10

FFواحد بستن

لینیــر گایــد بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد برای 
ــت گیره حرک

ــره  ــت گی ــرای حرک ــده ب ــی ش ــش بین ــت پی  دق
±  0.02mm

ــیار  ــرعت بس ــا س ــره ب ــدن گی ــته ش ــاز و بس  ب
زیــاد، تکــرار پذیــری موقعیــت بــاز و بســته شــدن 

± 0.03mm گیــره

TBF پایداری بیشتر با فناوری

تعمیــرو  و  کاربــری  ســهولت  منظــور  بــه   
ــی از  ــی ایزوم ــتگاه های برق ــره دس ــداری، گی نگه
می کننــد. اســتفاده   )TBF( آزاد  تایبــار  فنــاوری 

 فضــای قرارگیــری قالــب در میــان صفحــات گیره 
کامــاًل تمیــز و عــاری از آلودگــی باقــی می ماند.
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FF دستگاه تزریق پالستیک برقی/ سری
دقیق و پاک

طراحی صفحه متحرک گیره با صلبیت باال
 مقاومت فوق العاده در برابر تغییر شکل و توزیع یکنواخت نیرو

 مناسب برای قالب های تزریق پالستیک دقیق
 تکرارپذیری موقعیت بازشو گیره

 توازی صفحات گیره تحت قفل 0.05mm ≤ )دستگاه های 90 تا 240 تن(
 توازی صفحات گیره تحت قفل 0.08mm ≤ )دستگاه های 300 تا 400 تن(

 سیکل خشک سریع تر

طراحی سیستم پران با دو عملگر موازی

 اعمال نیروی پران به صورت یکنواخت
 امکان سفارشی سازی سیستم پران با استفاده از سرووموتور

 امــکان انجــام پــران در حالت هــای گوناگــون ماننــد پــران یــا برگشــت پــران 
همزمــان بــا بــاز شــدن گیــره، بــرش اتوماتیــک گیــت تزریــق و ...

 موقعیــت پذیــری پــران بــا دقــت 0.2mm، مناســب بــرای افزایــش دقــت و 
ــری تولیــد محصول تکرارپذی

سیستم حفاظت قالب هوشمند
ــت  ــل حرک ــا در مقاب ــع و مقاومت ه ــن موان ــخیص کوچک تری ــت تش  قابلی

گیــره
ــی  ــم خارج ــری جس ــورت قرارگی ــب در ص ــه قال ــارت وارده ب ــش خس  کاه

ــد  ــروز اشــکال در فراین ــا ب ــب و ی ــان صفحــات قال می
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FF

LGS استفاده از فناوی پیشرفته نگهدارنده لینیر گاید

 افزایش استحکام واحد تزریق با طراحی یکپارچه نگهدارنده لینیر گاید
 اصطکاک ناچیز، حرکت رفت و برگشتی بسیار سریع

نمای نزدیک

واحد تزریق
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FF دستگاه تزریق پالستیک برقی/ سری
دقیق و پاک

سیلندر و ماردون اختصاصی برای مواد گوناگون
 ســایز، دقــت و پرداخــت ســطحی ســیلندر و مــاردون مطابــق بــا اســتاندارد 

DIN آلمــان 
 افزایش تکرارپذیری تزریق

کنترل حلقه بسته )Closed loop( دما
± 0.5°C تلرانس دما در حالت استاتیک 

فناوری کنترل حلقه بسته )Closed loop( فشار تزریق

 کنترل دقیق تر بر روی فرایند پایدار، دقیق و قابل اطمینان تزریق
± 0.1Mpa فشار تزریق و اتوکشی با دقت 
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FFسیستم کنترلر
کنترلر KEBA2000 ساخت اتریش

 سیســتم کنترلــر بســیار توانمنــد و بــا کاربــری آســان، مناســب برای 
دســتگاه های تزریــق پالســتیک پیشــرفته و برقــی

 صفحه نمایش 12 اینچی لمسی HD با چیدمان واضح و مرتب
 کنتــرل کیفیــت فراینــد اســتاندارد )PDP( و قابلیــت کنتــرل فرآینــد 

)SPC( آمــاری
 قابلیت سورتینگ خودکار

ــرات داده هــای  ــش نمودارهــای تغی ــت نمای ــا قابلی  اوسیلوســکوپ ب
ــب جــدول ــدی در قال فراین

ــه  ــبکه ب ــتفاده از ش ــا اس ــزی از راه دور ب ــری مرک ــرل و کارب  کنت
ــگ ــی درن ــورت ب ص

 انعطاف پذیری در افزایش ورودی/خروجی ها
 ســخت افــزار و نــرم افــزار پیشــرفته بــا قابلیــت پشــتیبانی از انقــالب 

صنعتــی نســل 4.0

1ms اسکن فرایند در هر 
ــه منظــور  ــف ب ــران در 16 ســطح مختل ــت دسترســی کارب  مدیری

ــت داده هــا ــان از امنی اطمین

طراحی زیبا و 
مستحکم قاب کنترلر

فناوری منحصر به فرد کنترل مستقیم سروو
 الگوریتــم فراینــد کاری درایــو ســروو در دســتگاه های ســری FF به طــور 

مســتقل توســط ایزومــی توســعه یافتــه اســت.
 چهــار ســروو موتــور بــه صــورت مســتقل عملگرهــای تزریــق، بارگیــری، 
حرکــت گیــره و پــران را هدایــت می کننــد و بــه همیــن دلیــل فیدبــک گیری 

ــا دقــت بیشــتری انجــام می گیــرد. ســریع تر و کنتــرل واکنشــی ب
ــرای  ــه ب ــود ک ــام می ش ــر انج ــار دقیق ت ــت و فش ــرعت، موقعی ــرل س  کنت

تولیــد قطعــات دقیــق ضــروری اســت.

تابلو برق واحد کنترلر با سینی تمام فلزی
ــده  ــاخته ش ــزه س ــس ورق گالوانی ــر از جن ــو کنترل ــینی تابل  س
ــری  ــل باالت ــد تداخ ــت ض ــی و ظرفی ــت گرمای ــا هدای ــت ت اس

ــود. ــم آورده ش فراه

طرح بندی استاندارد سیم کشی
 ســیم کشــی بســیار مرتــب تابلــو بــرق و طــرح بنــدی مطابــق 

اســتاندارد بــرای ســهولت کاربــری و نگهــداری
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FF دستگاه تزریق پالستیک برقی/ سری
دقیق و پاک

 8 نوع گیره مختلف برای دستگاه های 90 تا 460 تن
ــیلندر و  ــر س ــدوده قط ــف در مح ــق مختل ــد تزری ــوع واح  10 ن

مــاردون 22 تــا 92 میلی متــر
ــق  ــد تزری ــوع واح ــاب 3 ن ــکان انتخ ــره، ام ــوع گی ــر ن ــرای ه  ب

مختلــف و 9 نــوع ســیلندر و مــاردون وجــود دارد.
ــا 350  ــازه 160 ت  قابلیــت سفارشــی ســازی ســرعت تزریــق در ب

ــه ــر ثانی ــر ب میلی مت

واحد تزریق مدوالر

ــاب و  ــت انتخ ــوده و قابلی ــدوالر ب ــی م ــی ایزوم ــتگاه های برق ــق دس ــد تزری واح
ــود دارد.  ــاز وج ــا نی ــق ب ــازی آن مطاب ــی س سفارش

محصوالت الکترونیکی قطعات خودرو تجهیزات پزشکی لوازم خانگی
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FF 120
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FF 160
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FF 200
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FF 240
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FF 300
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FF 380
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FF 460
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