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تولید قطعات حجیم خودرو با اینسرت داخل قالب
D1-E با سری دو صفحه ای هیبرید

تولید لیوان جداره نازک
با سری تمام برقی سرعت باال

تولیــد لیــوان ســه رنــگ عایــق دار/ فــن آوری تولیــد قطعــات 
چنــد رنــگ- چنــد جزئــی

با سری تمام برقی/ قالب چرخان

ــر  ــل ب ــارت کام ــری( نظ ــمند )اب ــتم هوش YI CMS - سیس
ــد ــط تولی ــت دســتگاه و خ وضعی
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ــد  ــه ای هیبری ــتگاه های دو صفح ــد دس ــری جدی ــی س معرف
ــق برقــی طراحــی  ــره دو صفحــه ای و یونیــت تزری ــا گی کــه ب
شــده و راه کاری ویــژه و منحصــر بفــرد بــرای تولیــد قطعــات 

ــوازم خانگــی و الکترونیکــی اســت. ــی، ل خودروی
بــرای تولیــد، قطعــه پنــل کنــاری صندلی بصــورت اینســرت دار 
ــی و فــن آوری  ــا توانای ــرق( انتخــاب شــده ت ــان ب ــدون جری )ب
ســری دو صفحــه ای هیبریــد را بــا قالــب خــاص نمایــش دهــد.

ــی و  ــی طراح ــرکت ایزوم ــط ش ــز توس ــه نی ــن قطع ــب ای قال
ــت. ــده اس ــد ش تولی



تولیــد لیــوان جــداره نــازک بــا ســری تمــام برقــی/ ســرعت 
ــاالی ایزومــی ب

ــان  ــازک و زم ــیار ن ــداره بس ــا ج ــات ب ــد قطع ــن آوری تولی ف
ــاه ــد بســیار کوت تولی

ایــن ســری از دســتگاه های تزریــق بــرای نمایــش تولیــد بــدون 
آلودگــی، دقــت بســیار بــاال، مصــرف انــرژی پائین و بهــره وری 
ــری از  ــن س ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــی و س ــاده طراح فوق الع
دســتگاه ها بصــورت خــط کامــل شــامل قالــب، ربــات و ماشــین 
بــرای مشــتریانی کــه دنبــال تولیــد قطعــات جــداره نــازک بــا 

نــرخ تولیــد بســیار بــاال هســتند قابــل ارائــه اســت.



ــد  ــد تولی ــن آوری تولی ــق دار/ ف ــگ عای ــه رن ــوان س ــد لی تولی
ــی  ــام برق ــری تم ــا س ــی ب ــد جزئ ــگ- چن ــد رن ــات چن قطع

)FF24CE( بــا قالــب چرخــان
ــا کل  ــردار اســت ت ــات قطعه ب ــه رب ــن خــط تولیــد مجهــز ب ای
ــا  مراحــل تولیــد بصــورت مکانیــزه و بــدون دخالــت انســان ب
حــد اکثــر کارایــی و حــد اقــل زمــان تلــف شــده انجــام شــود.



ــر  ــل ب ــارت کام ــری( نظ ــمند )اب ــتم هوش YI CMS - سیس
ــد ــط تولی ــت دســتگاه و خ وضعی

 نظارت بر فرایند
 گزارش تحلیلی

 مدیریت نقص ها
 نظارت بر تجهیزات

 وضعیت تولید
 مدیریت هشدار

 تعمیر و نگهداری تجهیزات


