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 IME 1- خــط تزریــق روی بــرد مــدار الکترونیکــی بــا فنــاوری
ــب( ــی در قال ــات الکترونیک ــذاری قطع )جای گ

ایــن خــط تولیــد از یــک دســتگاه تزریــق پالســتیک دوصفحــه ای 
ــات  ــب IME و رب ــی، قال ــق الکتریک ــد تزری ــه واح ــز ب ــدی مجه هیبری

ــت. ــده اس ــکیل ش ــذار تش ــرت گ ــمند اینس هوش
ــح  ــری صحی ــان از قرارگی ــب اطمین ــور کس ــه منظ ــتم ب ــن سیس در ای
بــرد الکترونیکــی و الیــه واســط در درون قالــب، فنــاوری بینایــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــین ب ماش

ــط  ــا محی ــازگار ب ــر، س ــت و دوام باالت ــا دق ــدی ب ــاوری هیبری  فن
ــر ــرژی کمت ــرف ان ــد مص ــت و 30 درص زیس

 بهبود تکرارپذیری وزن قطعه تا 50 درصد
ــرد  ــازی عملک ــق هم زمان س ــد از طری ــیکل تولی ــان س ــش زم  کاه

ــری ــره و بارگی گی
 کاهش ضایعات تولید با استفاده از فناوری بینایی ماشین

 اینسرت گذاری هوشمند

تعداد کویته: 1
 920-ABS :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 380×70×23 میلیمتر
وزن محصول: 91 گرم

زمان سیکل تولید: 90 ثانیه

2- خط تزریق دورنگ برای تولید تزئینات داخلی خودرو

ــی  ــام برق ــتیک تم ــق پالس ــتگاه تزری ــه دس ــر پای ــد ب ــط تولی ــن خ ای
ــه اســت.  ــگ شــکل گرفت ــد رن ــا چن ــی ی ــد جزئ ــق چن ــا قابلیــت تزری ب
ردیابــی و تشــخیص ســریع قطعــات معیــوب در مــورد تزئینــات 
داخلــی خــودرو کــه تحــت فرآیندهــای تکمیلــی ماننــد آبــکاری قــرار 
ــت  ــن رو قابلی ــت، از ای ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــد از اهمی می گیرن
ثبــت لحظــه ای داده هــای تولیــد محصــول در ایــن دســتگاه گنجانــده 

شــده اســت.

 مصــرف پاییــن  انــرژی و کارکــرد نــرم بــا بهــره گیــری از فنــاوری 
TiebarFree )حــذف تمــاس میــان تایبــار و صفحــه متحــرک(

 نســل ســوم فنــاوری صفحــه گــردان قالــب بــا حرکــت بســیار دقیــق، 
ســریع و کاربــری آســان

ــری وزن  ــش تکرارپذی ــت افزای ــا قابلی ــمند ب ــق هوش ــاوری تزری  فن
ــا 50 درصــد محصــول ت

تعداد کویته: 2 + 2
 PC+ABS :مواد اولیه

رنگ: سیاه  وسفید
وزن: 15 گرم

زمان سیکل تولید: 36 ثانیه
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3- خط تولید لنز دوالیه جداره ضخیم

دســتگاه تزریــق چنــد جزئــی بــه کار رفتــه در ایــن خــط تولیــد قــادر 
اســت انــواع لنــز جــداره ضخیــم بــا حداکثــر شــفافیت و هدایــت نوری 
یکنواخــت را تولیــد کنــد. قالــب و واحــد تزریــق بــه گونــه ای طراحــی 
ــه  ــه ب ــد و چســبدنگی قطع ــا حــرارت برشــی کاهــش یاب ــد ت شــده ان
ــری  ــه گی ــگاه و پلیس ــردن راه ــدا ک ــد. ج ــش یاب ــب کاه ــواره قال دی
قطعــات بــه صــورت اتوماتیــک انجــام مــی شــود کــه بــرای جلوگیــری 

از آلودگــی لنزهــا و حفــظ شــفافیت حائــز اهمیــت اســت.

 افزایــش نــرخ تولیــد، کاهــش زمــان ســیکل تولیــد و مصــرف انــرژی 
در تولیــد قطعــات چندالیه

 واحــد تزریــق مخصــوص قطعــات اپتیکــی جــداره ضخیــم بــا قابلیــت 
بارگیــری یکنواخــت و جلوگیــری از تشــکیل لکــه و نقــاط ســیاه رنــگ

 نســل ســوم فنــاوری صفحــه گــردان قالــب بــا حرکــت بســیار دقیــق، 
ســریع و کاربــری آســان

 بــه کارگیــری نســل پنجــم سیســتم  ســروو و پمــپ هیدرولیکــی بــا 
ــر ــرل دقیق ت ــر و کنت ــاه ت ــان پاســخ کوت 30درصــد زم

ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــا 30 درص ــه ت ــری وزن قطع ــش تکرارپذی  افزای
ــمند ــی هوش ــق هیدرولیک ــاوری تزری فن

تعداد کویته: 2 + 2 
 PMMA :مواد اولیه

رنگ: شفاف
ابعاد )ط × ع× ا(: 420×400×550 میلیمتر

وزن: 240 گرم
زمان سیکل تولید:150 ثانیه

4- خط تولید قاب فرمان خودرو

ــه  ــی میل ــش باالی ــه بخ ــت ک ــتیکی اس ــه پالس ــک قطع ــان ی ــاب فرم ق
ــن  ــاند. ای ــی پوش ــا را م ــته راهنم ــوییچ و دس ــه س ــان و مجموع فرم
قطعــه بایــد ظاهــری زیبــا و وزنــی ســبک داشــته باشــد. خــط تولیــد 
ــاژ  ــی تن ــق پالســتیک تمــام برق ــه دســتگاه تزری ــر پای ــن محصــول ب ای
بــاال شــکل گرفتــه و از دوام، دقــت، راندمــان بــاال، صرفه جویــی 
ــمند  ــیون هوش ــری اتوماس ــه کارگی ــت ب ــرژی و قابلی ــرف ان در مص

ــت. ــوردار اس برخ

ــر و  ــان باالت ــد راندم ــا 20درص ــودرو ب ــزرگ خ ــات ب ــد قطع  تولی
ــول  ــت محص ــات کیفی ــش ثب افزای

 به کارگیری سیستم SCFM )مدیریت هوشمند نیروی گیره(
ــت  ــری موقعی ــد و تکرارپذی 1درص ــول  ــری وزن محص  تکرارپذی

ــر از   0.05 ــق کمت ــان تزری پای
 دارای گرید A در مصرف انرژی

 مجهــز بــه سیســتم مانیتورینــگ هوشــمند مصــرف انــرژی بــا قابلیــت 
محاســبه انــرژی صــرف شــده بــرای تولیــد هــر محصــول

تعداد کویته: 1
 PP :مواد اولیه

رنگ: سیاه
وزن: 281 گرم

زمان سیکل تولید: 39 ثانیه
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5- خط تولید الیت گاید

ایــن خــط تولیــد مجهــز بــه سیســتم اتوماســیون و کلیــن روم 
ــد  ــت گای ــواع الی ــد ان مــدوالر )Clean-room( و دارای قابلیــت تولی
ــوری اســت. ــب انتقــال ن ــن ضری ــد و باالتری ــرخ تولی ــا بیشــترین ن ب

 مجهــز بــه ســیلندر و مــاردون مخصــوص تولیــد قطعــات شــفاف 
اپتیکــی بــا ضخامــت بــاال

ــا قابلیــت کنتــرل دقیــق   مجهــز بــه سیســتم تولیــد تــوان ویــژه ب
ــاال و حرکــت دقیــق فرآیندهــا تحــت فشــار ب

ــرای  ــدوالر ب ــز م ــاق تمی ــیون و ات ــتم اتوماس ــه سیس ــز ب  مجه
جلوگیــری از ورود آلودگــی و ذرات گــرد و غبــار بــه منظــور حفــظ 

ــول ــفافیت محص ش

تعداد کویته: 1
 PC :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 340×96میلیمتر
وزن: 330 گرم

زمان سیکل تولید: 260 ثانیه

6- خط تولید HMI و پنل لوازم خانگی

 HMI ایــن خــط تولیــد کــه بــه منظــور تولید انــواع پنــل لــوازم خانگــی و
ــی  ــی ایزوم ــق دو جزئ ــتگاه تزری ــک دس ــب ی ــده و از ترکی ــاخته ش س
ــه  ــز ب ــودی مجه ــق عم ــتگاه تزری ــک دس ــدل UN260C-BTP و ی م
میــز گــردان بــرای تزریــق پلــی اورتــان تشــکیل شــده اســت. ایــن خــط 
ــه دارای  ــات خــودرو ک ــواع تزئین ــد ان ــه تولی ــادر ب ــن ق ــد همچنی تولی
ــن  ــادر اســت چنی ــوده و ق ــر هســتند مناســب ب پوشــش انعطــاف پذی
قطعاتــی را بــدون نیــاز بــه عملیــات تولیــد ثانویــه، تنهــا در یــک مرحلــه 

تولیــد کنــد.

ــا  ــه ای ب ــک مرحل ــد ت ــت تولی ــاه و قابلی ــد کوت ــیکل تولی ــان س  زم
اســتفاده از یکپارچــه ســازی دســتگاه تزریــق پالســتیک و تزریــق 

پلی اورتــان
ــق کاســتن از  ــه از طری ــد و مصــرف مــواد اولی ــه تولی  کاهــش هزین

ــا 0.3 میلیمتــر ــان ت ــه پلــی اورت ضخامــت الی
ــد برجســتگی، ســه بعدی،  ــرات ســطحی مانن ــواع اث ــت ایجــاد ان  قابلی

ــوندگی ــراش و خودترمیم ش ــر خ ــت در براب ــرن، مقاوم ــواع پت ان
 قابلیت استفاده از فناوری IML و انواع عملیات تکمیلی تولید

تعداد کویته: 1
 PC/ABS + PU :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 250×58×7 میلیمتر
وزن: 55 گرم

زمان سیکل تولید:80 ثانیه
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ــق  ــاوری تزری ــتفاده از فن ــا اس ــر ب ــد زه گلگی ــط تولی 7- خ
ــاف ــتقیم الی مس

ایــن خــط تولیــد بــه دســتگاه تزریــق پالســتیک دوصفحــه ای 
ــه  ــد ب ــاف بلن ــداوم الی ــه م ــت تغذی ــا قابلی ــی ب UN1000DP ایزوم
ــن سیســتم  ــا اســتفاده از ای صــورت مســتقیم مجهــز شــده اســت. ب
ــداری  ــه خری ــاز ب ــدون نی ــاف دار ب ــی الی ــات کامپوزیت ــواع قطع ان
ــل  ــه شــکل قاب ــه ب ــه مــواد اولی ــوده و هزین ــل تولیــد ب ــد قاب کامپان
ــن روش از  ــا ای ــده ب ــد ش ــات تولی ــود. قطع ــته می ش ــی کاس توجه
ــن روش  ــاف در ای ــد و پارگــی الی ــی برخوردان اســتحکام بســیار باالی

ــد. ــاق می افت ــدرت اتف ــه ن ب

 بــه منظــور کاهــش احتمــال پارگــی، الیــاف بــه گونــه ای به ســیلندر 
وارد می شــود کــه کمتریــن تنــش مکانیکــی بــه آن تحمیــل شــود.

ــه  ــه ضرب ــت ب ــی و مقاوم ــت کشش ــد مقاوم ــی مانن ــواص مکانیک  خ
محصــوالت تولیــد شــده بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری بــه شــکلی افزایش 
می یابنــد کــه ضــرورت اســتفاده از پالســتیک های گــران قیمــت 

ــود ــته می ش ــان برداش ــا از می ــیاری از کاربرده ــی در بس مهندس
 بخــش هــای سفارشی ســازی شــده دســتگاه بــه صــورت مــدوالر 

ســاخته شــده و بــه ســادگی قابــل جایگزینــی می باشــند

تعداد کویته: 1
 PC/ABS + PU :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 1840×210 میلی متر
وزن: 1120 گرم

زمان سیکل تولید: 120 ثانیه

8- خط تولید قاب صندوق عقب

ایــن خــط تولیــد بــه منظــور تولیــد انبــوه قــاب صنــدوق عقــب انــواع 
ــتفاده از  ــا اس ــده و ب ــاخته ش ــابه س ــات مش ــواری و قطع ــودرو س خ
ــی  ــات فوم ــد قطع ــرای تولی ــی ب ــرکت ایزوم ــی ش ــاوری اختصاص فن
و اســفنجی )FoamPro( کار می کنــد. خــط تولیــد قطعــات فومــی 
فوم ســازی  فنــاوری  یکپارچه ســازی  حاصــل  ایزومــی  اســفنجی  و 
دســتگاه  و   )Microcellular foaming technology( مایکروســلوالر 
تزریــق دوصفحــه ای اســت کــه بــرای تولیــد انبــوه انــواع قطعــات فومی 
و اســفنجی بادقــت ابعــادی بــاال و تکرارپذیــری فــوق العــاده ارائه شــده 
اســت. فنــاوری FoamPro ایزومــی یکــی از برجســته ترین نوآوری هــا 
در عرصــه تولیــد قطعــات پلیمــری محســوب شــده و کاهــش مصــرف 
ــت از  ــا محیط زیس ــازگاری ب ــرژی و س ــن ان ــرف پایی ــه، مص ــواد اولی م

ــد. ــما می رون ــه ش ــاوری ب ــن فن ــی ای ــای اصل ویژگی ه

 کاهش وزن محصول تولیدی به میزان 10 درصد
 کاهش فشار تزریق به میزان 15 درصد

 کاهش نیروی گیره مورد نیاز به میزان حداقل 40 درصد
ــی و  ــژه تابیدگ ــه وی ــواد ب ــاض م ــی از انقب ــکالت ناش ــش مش  کاه

ــه  ــطح قطع ــی س فرورفتگ

تعداد کویته: 1
PP+EPDM-TD20 :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 1360×700×140 میلی متر
وزن: 3000 گرم

زمان سیکل تولید: 130 ثانیه
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9- خط تولید پتری دیش

ــه ای ســاخته شــده  ــه گون ــی ب ــات پزشــکی ایزوم ــق مخصــوص قطع دســتگاه تزری
اســت تــا بــا کلیــه الزامــات تولیــد تجهیــزات پزشــکی از جملــه ســازگاری بــا اتــاق تمیز 
منطبــق باشــد. شــالوده ایــن خط تولیــد بر روی دســتگاه تزریق پالســتیک های-اســپید 
مدیــکال ســری PAC-M بــا قابلیــت تولیــد انــواع ظــروف و قطعــات جــداره نــازک بــا 
کاربــرد پزشــکی و آزمایشــگاهی بنــا شــده اســت و می تــوان از آن بــرای تولیــد انبــوه 
انــواع تجهیــزات پزشــکی دارای کالس خطــر بــاال اســتفاده کــرد. ســرعت تزریق بــاال از 
اهمیــت ویــژه ای در تولیــد تجهیــزات یکبارمصــرف آزمایشــگاهی ماننــد پتــری دیش، 
ظــرف نمونــه گیــری، لولــه ســانتریفیوژ، لولــه خــون و محصــوالت مشــابه برخــوردار 
اســت و مســتقیماً بــر روی نــرخ تولیــد و کیفیــت محصــول نهایــی اثــر می گــذارد. بــه 
عــالوه اســتفاده از دســتگاه تزریــق دارای ســرعت تزریــق بــاال می توانــد باعــث کاهش 
ضخامــت محصــول و در پــی آن کاهــش مصــرف مــواد اولیــه شــود که حاشــیه ســود 

ــد. ــش می ده را افزای

 تولید 8 عدد پتری دیش در کمتر از 7 ثانیه
   ISO8 سازگاری با کلین روم 

 سرعت تزریق 300 میلی متر بر ثانیه
 0.03 mm تولید محصوالت باکیفیت باال و دارای تلرانس تختی سطحی کمتر از 

 قابلیــت اســتفاده از سیســتم اتوماســیون مــدوالر بــا انعطــاف پذیــری بــاال و قابلیــت 
سفارشــی ســازی مطابــق انــواع نیازمندی هــا

تعداد کویته: 8
 GPPS :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 800×540×480 میلی متر
وزن: 6 گرم

زمان سیکل تولید: 7 ثانیه

10- خط تولید سرنگ از پیش پر شده

بــه منظــور ارائــه خــط تولید ســرنگ یکبارمصــرف و از پیش پر شــده، شــرکت 
ایزومــی از دســتگاه تزریق پالســتیک مدیــکال تمام برقــی FF240M بــه همراه 
قالــب فــوق دقیــق بــا 32 کویتــه اســتفاده کــرده اســت. تولیــد ســرنگ و انــواع 
کاتتــر نیازمنــد کلیــن روم ISO 8 بــا جریــان لمینــار هوای فیلتر شــده اســت، از 
همیــن رو ایــن دســتگاه بــه یــک واحــد کلیــن روم مــدوالر مجهــز شــده اســت 
کــه الــزام بــه ســاخت کلیــن روم را از میــان برداشــته و محصوالتی بهداشــتی و 

عــاری از آلودگــی را تولیــد می کنــد.

 ISO 8 کارکرد بدون آلودگی و سازگار با کلین روم 
 یکپارچــه ســازی دســتگاه تزریــق، هــود لمینــار و نــوار نقالــه بــرای ســهولت 

کاربــری و نگهــداری آســان
 تولید محصول با کیفیت باال و تکرارپذیری ابعادی فوق العاده

ــا  ــه منظــور ســازگاری ب  امــکان سفارشــی ســازی خــط تولیــد و دســتگاه ب
ــن روم ــف کلی کالس هــای مختل

تعداد کویته: 32
 PP :مواد

ابعاد )ط × ع× ا(: 780×500×520 میلی متر
وزن: 5 گرم

زمان سیکل تولید: 13 ثانیه
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11- خط تولید کپ )درپوش( سرنگ استریل یکبارمصرف

ایــن خــط تولیــد بــا هــدف تولیــد انبــوه کــپ ســرنگ یکبارمصــرف بــا نــرخ 
تولیــد 1.2 میلیــون قطعــه در روز ســاخته شــده اســت و شــامل یــک دســتگاه 
ــه  ــب  128 کویت ــک قال ــی و ی ــی ایزوم ــام برق ــکال تم ــتیک مدی ــق پالس تزری
بــا راهــگاه گــرم اســت. مزایــای اســتفاده از دســتگاه تمــام برقــی بــرای تولیــد 
قطعــات پزشــکی را بایــد در کیفیــت بــاالی محصــوالت، کاهــش زمــان ســیکل 

تولیــد و افزایــش ظرفیــت تولیــد جســتجو کــرد.

 تولیــد 128 عــدد کــپ ســرنگ تنهــا در 8 ثانیــه و ظرفیــت تولیــد روزانــه تــا 
ــون قطعه 1.2 میلی

 محصوالت با کیفیت و دارای تلرانس بسته هندسی و ابعادی
 حــذف اثــر راهــگاه بــر روی محصــول بــا اســتفاده از قالــب مجهز به سیســتم 

ــگاه گرم راه
. ISO 8 کارکرد بدون آلودگی و سازگار با کلین روم 

تعداد کویته: 128
 PP :مواد

ابعاد )ط × ع× ا(: 580×500×460 میلی متر
وزن: 0.8 گرم

زمان سیکل تولید: 8 ثانیه

12- خط تولید ظرف غذای سیلیکونی دورنگ تاشو

ــام  ــق تم ــتگاه تزری ــک دس ــی ی ــع ایزوم ــیلیکون مای ــق س ــتگاه تزری دس
ــد  ــا چن ــواع ظــروف ســیلیکونی دو ی ــد ان ــرای تولی برقــی اســت کــه ب
رنــگ قابــل اســتفاده اســت و بــه عنــوان راهــکاری اقتصــادی بــا 
بهــره وری بــاال بــرای غلبــه بــر چالــش هــای تولیــد قطعــات ســیلیکونی 
ــیلیکون  ــی س ــدر الکتریک ــتم فی ــه سیس ــتگاه ب ــن دس ــت. ای ــرح اس مط
مایــع مجهــز اســت کــه بــرای ســازگاری بیشــتر بــا ســیلیکون فودگریــد 

ــه اســت.  ــاء یافت ارتق
ــی  ــگ ایزوم ــع دو رن ــیلیکون مای ــق س ــتگاه تزری ــتفاده از دس ــا اس ب
ــا  ــد کانکتوره ــوان گســتره وســیعی از محصــوالت ســیلیکونی مانن می ت
و سرســوکت های ســیلیکونی خــودرو، آب بندهــا، قطعــات مربــوط بــه 
سیم کشــی، قطعــات عایــق بنــدی الکترونیکــی، لوازم خانگــی پیشــرفته و 

لتجهیــزات پزشــکی را تولیــد کــرد.

ــش  ــث افزای ــه باع ــره ک ــات گی ــودن صفح ــوازی ب ــاال در م ــت ب  دق
ــود. ــع می ش ــیلیکون مای ــق س ــول در تزری ــت محص کیفی

ــا بهــره گیــری از فنــاوری   مصــرف پاییــن  انــرژی و کارکــرد نــرم ب
ــار و صفحــه متحــرک(. ــان تایب TiebarFree )حــذف تمــاس می

 نســل ســوم فنــاوری صفحــه گــردان قالــب بــا حرکــت بســیار دقیــق، 
ســریع و کاربــری آســان 

ــری وزن  ــش تکرارپذی ــت افزای ــا قابلی ــمند ب ــق هوش ــاوری تزری  فن
ــد ــا 50 درص ــول ت محص

تعداد کویته: 1
مواد اولیه: PA  + سیلیکون مایع

ابعاد )ط × ع× ا(: 420×400×550 میلی متر
وزن: 81 گرم

زمان سیکل تولید: 110 ثانیه
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IML  13- خط تولید سطل پالستیکی روغن با برچسب

در ایــن خــط تولیــد بــا اســتفاده از یــک دســتگاه تزریــق پالســتیک کــورس بلند 
ــات لیبــل گــذار IML، ســطل پالســتیکی 20 لیتــری مخصــوص  680 تــن و رب
انــواع روغن هــای صنعتــی بــه صــورت تمــام اتوماتیــک تولیــد می شــود. تولیــد 
ســطل های پالســتیکی بــزرگ بــه دلیــل بلند بــودن طول ســنبه قالــب، نیازمند 
ــه  ــع منجــر ب ــه در برخــی از مواق ــادی اســت ک ــره زی ــورس بازشــوی گی ک
خریــداری دســتگاه ســنگین تر و تحمیــل هزینــه بــه تولیدکننــدگان می شــود. 
راهــکار ایزومــی بــرای رفــع ایــن مشــکل، ســاخت دســتگاه تزریــق پالســتیک 
ســری W1 اســت کــه در مقایســه بــا دســتگاه های عــادی از کــورس بازشــوی 

گیــره بســیار بلندتــری برخــوردار اســت.
ایــن دســتگاه بــرای تولیــد کلیــه قطعــات پالســتیکی دارای عمــق زیــاد و طــول 
ســنبه بلنــد ماننــد فیلترهــای تصفیــه آب، انــواع ســطل پالســتیکی، کارتریــج 

چســب و قطعــات لــوازم خانگــی قابــل اســتفاده اســت.
 مجهز به سیلندر و ماردون ویژه

 ســرعت بیشــتر در بازشــو گیــره کــه باعــث کاهــش زمــان ســیکل تولیــد 
می شــود

 مجهــز بــه ربــات IML برنــد SWITEK بــرای لیبل گــذاری و قطعــه بــرداری 
اتوماتیک و ســریع

تعداد کویته: 1
PP+LDPE  :مواد اولیه

ابعاد: ارتفاع 373.5 و قطر دهانه 302 میلیمتر
وزن: 790 گرم

زمان سیکل تولید: 22 ثانیه

14- خط تولید دستگیره درب خودرو

 FoamPro  بــا بهره گیــری از فنــاوری تزریــق فــوم  مایکروســلوالر
دســتگاه تزریــق تمــام برقــی ایزومــی قــادر اســت تــا قطعــات 
پالســتیکی بــا وزن کــم، دقــت ابعــادی بــاال و تکرارپذیــری فــوق العــاده 
ــد دوســت دار  ــک فراین ــوم ایزومــی ی ــق ف ــد تزری ــد. فرآین ــد کن تولی
ــرده و  ــی ک ــرژی صرفه جوی ــرف ان ــه در مص ــت ک ــت اس محیط زیس
ــید  ــار کربن دی اکس ــش انتش ــرای کاه ــی ب ــکاری جهان ــتای هم در راس

حرکــت می کنــد.

 کاهش وزن محصول تولیدی به میزان 8 درصد
 کاهش فشار تزریق به میزان  15درصد

 کاهش نیروی گیره مورد نیاز به میزان 10درصد
 کاهش مشکالت ناشی از انقباض مواد به ویژه تابیدگی و فرورفتگی 

سطح قطعه
 کاهش مصرف انرژی دستگاه تزریق
 قابلیت استفاده از مواد اولیه بازیافتی

تعداد کویته: 2
PA6 GB15 :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 191×30×38 میلی متر
وزن: 36 گرم

زمان سیکل تولید: 42 ثانیه
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15- خط تولید درب ظرف مایکروفر

خــط تولیــد درب ظــرف مایکروفــر بر پایــه فنــاوری PacPro شــرکت ایزومی 
 )Stack mold( کــه از دســتگاه  تزریــق پالســتیک های-اســپید و قالــب طبقــه ای
تشــکیل می شــود، ســاخته شــده اســت. دســتگاه های-اســپید ایزومــی ســری 
PAC-K3، مخصــوص تولیــد ظــروف بســته بندی جــدار نــازک ســاخته شــده 
و از ســرعت تزریــق بســیار باالیــی برخــوردار اســت. اســتفاده از قالــب طبقه ای 
ــق  ــه اســتفاده از دســتگاه تزری ــاز ب )Stack mold( در ایــن سیســتم، بــدون نی

ســایز بزرگ تــر، باعــث دو برابــر شــدن نــرخ تولیــد قطعــه می شــود. 

ــد  ــرخ تولی ــری ن ــش دو براب ــت افزای ــا قابلی ــه ای ب ــب طبق ــه قال ــز ب  مجه
ــول محص

 نســل جدیــد دســتگاه تزریــق های-اســپید بــا پاســخ گویی ســریع تر، کارکــرد 
پایــدار و بازدهــی مصــرف انــرژی باالتر

 ارائــه خــط تولیــد در قالــب پــروژه کلید در دســت شــامل طراحــی کارخانه، 
سیســتم تغذیه مرکــزی، راهکارهــای تولیدمحصول  و پشــتیبانی فنی

تعداد کویته: 6+6
PP  :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(:  7×116×173 میلی متر
وزن: 7 گرم

زمان سیکل تولید: 9 ثانیه

16- خط تولید ظروف بسته بندی پت

ظــروف یکبارمصــرف تولیــد شــده از جنــس PET در مقایســه بــا 
ــه  ــوده و در مقایس ــفاف تر ب ــن ش ــده از پلی پروپیل ــاخته ش ــروف س ظ
ــت  ــری، مقاوم ــواد پلیم ــر م ــا دیگ ــتایرن ی ــس پلی اس ــی از جن ظروف
باالتــری دارنــد و در هنــگام لمــس  حــس بهتــری را بــه مصــرف کننــده 
ــازگارتر  ــت س ــط زیس ــا محی ــت ب ــاده پ ــن م ــد. همچنی ــال می دهن انتق
ــکان  ــبی دارد و ام ــت مناس ــود، قیم ــت می ش ــادگی بازیاف ــت، به س اس
ــه  ــته بندی را ارائ ــد بس ــی جدی ــق طراح ــی از طری ــت رقابت ــاد مزی ایج
می دهــد. در ایــن خــط تولیــد از یــک دســتگاه تزریــق پالســتیک هــای-

ــازک اســتفاده  اســپید مخصــوص تولیــد ظــروف یکبارمصــرف جــدار ن
ــده  ــه ش ــره گرفت ــا به ــن فناوری ه ــب از آخری ــاخت قال ــده و در س ش

اســت.

ــیری  ــری از ش ــرای جلوگی ــژه ب ــده وی ــتم خنک کنن ــه سیس ــز ب  مجه
ــت ــگ شــدن پ رن

 طراحــی ویــژه دســتگاه بــر اســاس PET و بــه بــرای تولیــد ظــروف 
جــدار نــازک

 شفافیت فوق العاده با قابلیت نمایش بهنر محتوای درون ظرف

تعداد کویته: 2
PET  :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 145×75×50 میلی متر
ضخامت دیواره: 0.8 میلی متر

وزن: 16 گرم
زمان سیکل تولید: 8 ثانیه
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IML 17- خط تولید لیوان بستنی

دســتگاه تزریــق پالســتیک های-اســپید برقــی ایزومــی PAC-E در 
پاســخ بــه تقاضــا بــرای تولیــد پایــدار ظــروف بســته بندی جــدار نــازک 
و در عیــن حــال ســازگاری بــا شــرایط GMP و الزامــات صنایــع غذایــی 
ــن  ــی در ای ــای برق ــتفاده از عملگره ــت. اس ــرده اس ــدا ک ــعه پی توس
ــرده و  دســتگاه، آلودگی هــای ناشــی از روغــن هیدرولیــک را از بیــن ب
ویژگــی هایــی ماننــد ســرعت تزریــق باالتــر، بــاز و بسته شــدن ســریع 
ــامل  ــت ش ــد در دس ــل کلی ــک راه ح ــب ی ــه در قال ــکان ارائ ــب و ام قال
ــذاری IML را  ــل گ ــتم لیب ــب + سیس ــتیک + قال ــق پالس ــتگاه تزری دس

میســر می ســازد.

ــی و  ــع غذای ــاز صنای ــا نی ــد محصــول متناســب ب ــت تولی ــای کیفی  ارتق
ــی بســته بنــدی مــواد غذای

 حذف آلودگی های ناشی از وجود روغن هیدرولیک
ــا قطعــات ارتقــا  ــد همــراه ب  اســتفاده از سیســتم انتقــال قــدرت جدی

یافتــه 
ــک  ــورت ی ــه ص ــاتIML  ب ــب + رب ــتیک + قال ــق پالس ــتگاه تزری  دس

ــر ــا یکدیگ ــازگار ب ــه و س ــه یکپارچ مجموع

تعداد کویته: 4
PP  :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 80×32×60 میلی متر
وزن: 3 گرم

زمان سیکل تولید: 4 ثانیه

18- خط تولید پاور ال ای دی

تولیــد محصــوالت اپتیکی و روشــنایی ماننــد پــاور ال ای دی )LED( تحت 
اســتانداردهای کیفــی ســختگیرانه ای انجــام می شــود و ایــن محصــوالت 
بایــد از شــفافیت و بــازده باالیــی در عبــور دهــی نــور برخــوردار بــوده 
ــوالت  ــد. محص ــر بگذرانن ــت از س ــا موفقی ــه را ب ــت های مربوط و تس
روشــنایی و اپتیــک بایــد دارای ســطحی تمیــز، بــدون تغییــر رنــگ، فاقــد 
لکــه و عــاری از حبــاب بــوده و اثــر جریــان مــواد و خــط جدایــش نبایــد 
ــتیک ســری  ــق پالس ــتگاه تزری ــد. دس ــهود باش ــر روی سطحشــان مش ب
FF ایزومــی کــه یــک دســتگاه تزریــق پالســتیک تمــام برقــی اســت برای 
تولیــد انــواع محصــوالت روشــنایی بــا باالتریــن کیفیــت مــورد اســتفاده 
 )DSC( قــرار گرفتــه اســت. اســتفاده از سیســتم کنتــرل مســتقیم ســروو
و ســیلندر و مــاردون مخصــوص محصــوالت اپتیــک در ایــن خــط تولیــد 
باعــث بهبــود بــی نظیــر کیفیــت محصــول شــده و می توانــد پاســخگوی 
نیازهــای ســختگیرانه صنعــت روشــنایی و ملزومــات تولیــد انــواع پــاور 

LED و ســایر محصــوالت اپتیــک باشــد.

 جداسازی اتوماتیک راهگاه با استفاده از دستگاه لیزر
 مجهــز بــه سیســتم توزیــن و بســته بندی اتوماتیــک محصــول بــدون 

نیــاز بــه اپراتــور
 مجهز به سیستم SCFM )مدیریت هوشمند نیروی گیره(

 تکرارپذیری وزن قطعه تا کمتر از 1درصد
 تکرارپذیری موقعیت انتهای کورس تزریق 0.05

 دارای گرید A در مصرف انرژی
 مجهــز بــه سیســتم مانیتورینــگ هوشــمند مصــرف انــرژی بــا قابلیــت 

محاســبه انــرژی صــرف شــده بــرای تولیــد هــر محصــول

تعداد کویته: 128
PMMA  :مواد اولیه

وزن: 0.64 گرم
زمان سیکل تولید: 30-35 ثانیه
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19- خط تولید پوسته موتور

ــازک  ــق، جــداره ن ــه پالســتیکی دقی ــک قطع ــی ی ــور الکتریک پوســته موت
و دارای الزامــات کیفــی ســختگیرانه اســت. مشــکالتی ماننــد پــر نشــدن 
ــه طــور کلــی در  ــروز پلیســه ب ــب، تغییــر شــکل ناشــی از تنــش و ب قال
ــات  ــا قطع ــتند، ام ــی نیس ــی پذیرفتن ــتیکی عموم ــات پالس ــد قطع تولی
پالســتیکی حســاس و دقیــق عــالوه بــر ایــن مــوارد از اســتاندارد باالیــی 
ــق  ــتگاه تزری ــد. دس ــز برخوردارن ــادی نی ــی و ابع ــرل هندس ــرای کنت ب
پایــداری،  ماننــد  از ویژگی هایــی  ایزومــی  برقــی  تمــام  پالســتیک 
ــمندی و  ــرژی، هوش ــرف ان ــی در مص ــاال، صرفه جوی ــی ب ــت، بازده دق
ــرای  ــده آل ب ــه دســتگاهی ای اتوماســیون برخــوردار اســت کــه آن را ب

ــد. ــل می کن ــی تبدی ــق و تلرانس ــتیکی دقی ــات پالس ــد قطع تولی

 سیستم بازرسی اتوماتیک محصول
  مجهــز بــه سیســتم توزیــن و بســته بندی اتوماتیــک محصــول بــدون 

نیــاز بــه اپراتــور
 مجهز به سیستم SCFM )مدیریت هوشمند نیروی گیره(

 تکرارپذیری وزن قطعه تا کمتر از 1درصد
 تکرارپذیری موقعیت انتهای کورس تزریق 0.05

 دارای گرید A در مصرف انرژی
 مجهــز بــه سیســتم مانیتورینــگ هوشــمند مصــرف انــرژی بــا قابلیــت 

محاســبه انــرژی صــرف شــده بــرای تولیــد هــر محصــول

تعداد کویته: 4
مواد اولیه: نایلون

وزن: 40 گرم
زمان سیکل تولید: 15 ثانیه

20- خط تولید قاب مانیتور

ــگ  ــه 2 رن ــاب و بدن ــد ق ــط تولی ــه خ ــدف ارائ ــا ه ــی ب ــرکت ایزوم ش
مانیتــور و تلویزیون هــای ال ای دی، دســتگاه تزریــق پالســتیک دو 
صفحــه ای ســری D1 را بــه قابلیــت تزریــق 2 رنــگ تجهیــز کــرده اســت. 
ــر  ــکل و دارای عملگ ــدوالر V ش ــوع م ــتم از ن ــن سیس ــق ای ــد تزری واح
ــق ســریع  ــه تزری ــادر ب ــه ق ــور خطــی( اســت ک الکتریکــی )ســروو موت
ــد از  ــط تولی ــن خ ــول ای ــت. محص ــی اس ــواد 2 جزئ ــق م ــیار دقی و بس
پلی کربنــات دو رنــگ )شــفاف و مشــکی( ســاخته می شــود کــه مــاده ای 
ــد کنتــرل  ــاال شــمرده می شــود و نیازمن ــی بســیار ب ــا حساســیت دمای ب
بســیار دقیــق پارامترهــای تزریــق و بارگیــری اســت. در پاســخ بــه ایــن 
ــه کار  ــه بســته )Closed-loop( ب ــرل حلق ــا کنت ــق ب ــاوری تزری ــاز، فن نی
ــت  ــن کیفی ــا باالتری ــول ب ــد محص ــات تولی ــه ثب ــت ک ــده اس ــه ش گرفت

ــد. ــن می کن ــن را تضمی ممک

 واحد تزریق مدوالر V شکل با قابلیت مونتاژ و دمونتاژ سریع
ــتفاده از  ــا اس ــکه ب ــق وکالس ــری، تزری ــق بارگی ــیار دقی ــت بس  حرک

ــی( ــور خط ــروو موت ــی )س ــای برق عملگره
 مجهــز بــه سیســتم تزریــق بــا کنتــرل حلقــه بســته )Closed-loop( بــه 

منظــور افزایــش ثبــات وزن محصوالت

تعدادکویته: 1
مواد اولیه: پلی کربنات مشکی و شفاف

ابعاد )ط × ع× ا(: 622×426×14میلیمتر
وزن: 90 گرم

زمان سیکل تولید: 50 ثانیه
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21- خط تولید پروانه فن

ــداول  ــای مت ــی از روش ه ــه یک ــاف شیش ــتفاده از الی ــا اس ــتیک ب ــت پالس تقوی
بــرای بهبــود خــواص مکانیکــی در صنعــت تزریــق پالســتیک  اســت. بــه طــور 
ــش  ــای از پی ــتفاده از کامپانده ــا اس ــاف دار ب ــتیک های الی ــق پالس ــنتی تزری س
ــده  ــه ش ــتروژن تهی ــد اکس ــی فراین ــه ط ــود ک ــام می ش ــده ای انج ــاده ش آم
ــه در  ــار ک ــواد پالســتیکی هــر ب ــروش می رســند. م ــه ف ــول ب ــرم گران ــه ف ب
ــی  ــواص مکانیک ــی از خ ــوند اندک ــه و ذوب می ش ــرار گرفت ــا ق ــرض گرم مع
ــن تنــش برشــی ایجــاد شــده در  ــر ای ــد، عــالوه ب خــود را از دســت می دهن
فراینــد تهیــه کامپانــد عــالوه بــر پالســتیک پایــه بــر روی خــواص الیــاف نیــز 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــدی مق ــط تولی ــی خ ــذارد. ایزوم ــی می گ ــرات نامطلوب تاثی
بــرای تولیــد پروانــه فــن صنعتــی از جنــس اســتایرن اکریلونیتریــل همــراه بــا 
30درصــد الیــاف شیشــه ارائــه کــرده اســت کــه بــرای تولیــد گســتره وســیعی 
از قطعــات پالســتیکی الیــاف دار مــورد اســتفاده اســت. ایــن خــط تولیــد نیــازی 
بــه اســتفاده از کامپانــد از پیــش آمــاده شــده نــدارد، بلکــه در ایــن سیســتم 
ترکیــب پالســتیک و الیــاف در حیــن فرآینــد تزریــق پالســتیک انجام می شــود. 
ــه  ــرژی و هزین ــر کاهــش مصــرف ان ــه کامپاندســازی عــالوه ب حــذف مرحل
ــاف  ــتیک و الی ــی پالس ــواص مکانیک ــت خ ــری از اف ــث جلوگی ــه، باع ــواد اولی م
می شــود، بــه همیــن علــت قطعــات تولیــد شــده بــا ایــن خــط تولیــد دارای 

اســتحکام و مقاومــت بــه ضربــه باالتــری هســتند.

 قابلیت کنترل دقیق فرمول و نسبت مواد اولیه
 بیشــینه شــدن خــواص مکانیکــی از طریــق جلوگیــری از اعمــال تنــش برشــی 

غیــر ضــروری بــه الیــاف
ــا  ــازگار ب ــن و س ــار کرب ــش انتش ــرژی، کاه ــرف ان ــی در مص  صرفه جوی

یســت محیط ز

تعدادکویته: 1
مواد اولیه: پلی کربنات مشکی و شفاف

ابعاد )ط × ع× ا(: 622×426×14میلیمتر
وزن: 90 گرم

زمان سیکل تولید: 50 ثانیه

22- خط تولید لوازم آشپزخانه کامپوزیتی

خــرده چــوب، خــاک اره و پوشــال مــوادی مناســب بــرای تهیــه 
کامپوزیت هــای پالســتیکی قابــل اســتفاده در صنعــت تولیــد لــوازم 
ــد  ــور تولی ــه منظ ــد ب ــط تولی ــن خ ــد. ای ــمار می رون ــه ش ــپزخانه ب آش
انبــوه لــوازم آشــپزخانه ماننــد تختــه بــرش از جنــس چــوب و پالســتیک 
ــق کاســتن از مصــرف پالســتیک باعــث  ــه از طری ــه شــده اســت ک ارائ

ــود.  ــت می ش ــط زیس ــظ محی ــه و حف ــواد اولی ــه م ــش هزین کاه

 سیلندر و ماردون مخصوص برای چوب – پالستیک
 استفاده از مواد سلولزی بازیافتی مانند پوشال و کاه

 فناوری سبز و دوست دار محیط زیست

تعداد کویته:2
مواد اولیه: PP+50 درصد پوشال

ابعاد )ط × ع× ا(: 300×200×4 میلیمتر
وزن: 196 گرم

زمان سیکل تولید: 300 ثانیه
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ــتفاده از  ــا اس ــتیکی ب ــان پالس ــی و مبلم ــد صندل ــط تولی 23- خ
ــه بعدی ــر س پرینت

پرینتــر ســه بعدی صنعتــی ایزومــی )SpaceA( ماننــد دســتگاه تزریــق پالســتیک 
ــهولت  ــث س ــی باع ــن ویژگ ــد. ای ــتفاده می کن ــتیک اس ــول پالس ــواع گران از ان
تامیــن مــواد اولیــه و کاهــش هزینــه تولیــد محصــول می شــود. امــکان ترکیــب 
پالســتیک بــا الیــاف چــوب طبیعــی یکــی دیگــر از قابلیت هــای پرینتــر ســه بعــدی 
صنعتــی ایزومــی اســت کــه بــا توانایــی تولیــد محصوالتــی با رنــگ و طــرح چوب، 
آن را بــه گزینــه ای مطلــوب بــرای تولیــد انــواع مبلمــان پالســتیکی بــا طراحــی 
ــه فــرد تبدیــل ســاخته اســت. ایــن خــط تولیــد از انعطــاف پذیــری  منحصــر ب
باالیــی برخــوردار اســت و تولیــد کننــده را قــادر می ســازد تــا محصوالتــی کاماًل 

مطابــق بــا ســلیقه و خواســت مشــتری را تولیــد کنــد.

 ساختار مدوالر
 تنوع ربات های قابل استفاده

 قابلیت طراحی محصوالت سفارشی سازی شده
 مواد اولیه ارزان قیمت

 استفاده از الیاف چوب طبیعی برای سازگاری بیشتر با محیط زیست

مواد اولیه: پالستیک و الیاف چوب
ابعاد )ط × ع× ا(: 420×400×550 میلیمتر

وزن: 4 کیلوگرم
زمان سیکل تولید: 8 ساعت

24- خــط تولیــد انــواع کامپوزیــت فیبــر کربــن بــا اســتفاده از 
ــه بعدی ــر س پرینت

خــواص مکانیکــی بی نظیــر، زیبایــی ظاهــری و وزن ســبک کامپوزیت هــای الیــاف 
کربــن باعــث شــده اســت تــا کاربردهــای ایــن مــواد بــه صــورت روزافزونــی 
گســترش یابــد و جــای خــود را در بســیاری از صنایــع ماننــد خودروســازی، هــوا 
ــر  ــای پرینت ــی از قابلیت ه ــد. یک ــاز کنن ــی ب ــوازم خانگ ــی و ل ــع نظام ــا، صنای فض
ــه  ــن ب ــاف کرب ــای الی ــد کامپوزیت ه ــی تولی ــی توانای ــی ایزوم ــدی صنعت 3 بع
روشــی بســیار کــم هزینــه و ســریع اســت. الیــاف کربــن در ایــن روش بــر روی 
ماتریســی از جنــس مــواد ترموپالســتیک قــرار می گیــرد کــه بــه صــورت گرانول 
و بــه ســادگی قابــل تهیــه اســت. تولیــد قلــم دان ســنتی چینــی بــا ترکیبــی از فلز، 
الیــاف کربــن و پلی آمیــد جلــوه ای چشــمگیر از قابلیت هــای منحصــر بــه فــرد 

ایــن فنــاوری را بــه معــرض نمایــش خواهــد گذاشــت. 

FDM پرینت انواع قطعات پالستیکی 28 بار سریع تر از روش 
 قابلیت ترکیب پالستیک و فلز به منظور بهبود خواص مکانیکی محصول

FDM کاهش هزینه مواد اولیه تا 80 درصد در مقایسه با 

مواد اولیه:  PA/CF+ ورق فلزی
ابعاد )ط × ع× ا(:150×85×75 میلیمتر

وزن: 180 گرم
زمان سیکل تولید: 40 دقیقه
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PFA 25- خط تولید درب بطری از جنس

پرفلوروآلکاکســی الکــن یــا PFA یــک پالســتیک گرمانــرم )ترموپالســتیک( و هم 
ــا تفلــون )PTFE( اســت کــه خاصیــت ضــد چســبندگی و مقاومــت  خانــواده ب
شــیمیایی آن حتــی از تفلــون نیــز پیشــی می گیــرد. بــه منظــور تولیــد قطعاتــی 
بــا انتظــار عمــر طوالنــی کــه در معــرض مــواد شــیمیایی خورنــده یــا تنش هــای 
ــرآوری  ــت دارد. ف ــون ارجحی ــر تفل ــد، PFA ب ــرار دارن ــی ق ــی و مکانیک گرمای
PFA نیازمنــد اســتفاده از ســیلندر و مــاردون مخصــوص و دارای پوشــش دهی 
بــا فرمــول ویــژه اســت تــا عــالوه بــر صرفــه اقتصــادی، کیفیــت قطعــات تولیــد 

شــده نیــز تضمیــن شــود.

 استفاده از ماردون با پوشش  دهی ویژه و صرفه اقتصادی
 نمایش ماردون های پوشش داده شده با فرمول های مختلف

PFA فناوری تزریق قطعات جدار ضخیم از جنس 

تعداد کویته: 2
PFA :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 35×30×5 میلیمتر
وزن: 24 گرم

زمان سیکل تولید: 300 ثانیه

26- خــط تولیــد بــراش هولــدر )جــا ذغالــی موتــور( از جنــس 
باکالیــت 

برخــالف روش هــای مرســوم تزریــق باکالیــت کــه در آن هــا فقــط از روغــن 
بــرای کنتــرل دمــای ســیلندر اســتفاده می شــود، ایــن دســتگاه از روش 
ــه  ــد ک ــتفاده می کن ــن اس ــط روغ ــازی توس ــی و خنک س ــش الکتریک گرمای
کاهــش فضــای اشــغال شــده و افزایــش دقــت کنتــرل دمــای ســیلندر را در 
پــی دارد. کاهــش هزینــه هــای کارکــرد دســتگاه و قابلیــت تعویــض آب بنــد از 
دیگــر مزایــای ایــن دســتگاه اســت. همچنیــن اســتفاده از سیســتم تغذیــه مــواد 
بــر پایــه مکــش پــودر باکالیــت بــه طــرز چشــمگیری گــرد و غبــار و آلودگــی 

ــد. ــش می ده ــد را کاه ــط تولی ــود در محی موج

 کنترل دمای سیلندر با دقت  ±0.5
 هزینه استهالک بسیار پایین

 کاهش فضای اشغال شده توسط دستگاه و ادوات جانبی
 سیســتم بارگیــری اتوماتیــک پــودر باکالیــت بــدون نیــاز بــه نیــروی کار و 

بــدون تولیــد گــرد و غبــار

تعداد کویته: 2
PF   :مواد

وزن: 6.45 گرم
زمان سیکل تولید:30 ثانیه



معرفی فناوری ها و خطوط تولیدی که در نمایشگاه YIZUMI connect 2023 به نمایش در خواهند آمدبا فناوری نوین، رو به جلو فکر کنید

30 29

Thixomolding 27- دستگاه تزریق منیزیم به روش

ــد  ــرای تولی ــی ب ــا Thixomolding روش ــم ی ــاژ منیزی ــق آلی ــاوری تزری فن
ــای  ــای آلیاژه ــا براده ه ــول ی ــق گران ــق تزری ــزی از طری ــات فل ــوه قطع انب
فلــزی پایــه منیزیــم اســت. دســتگاه تزریــق منیزیــم ایزومــی بــا بهــره گیــری 
از سیســتم تزریــق بســیار دقیــق خــود، قــادر اســت قطعــات جــدار نــازک و 
اشــکال هندســی پیچیــده را بــا باالتریــن دقــت و کیفیتــی پایــدار تولیــد نماید. 

 کاهــش ضایعــات و تســهیل پــر شــدن قالــب بــا اســتفاده از سیســتم راهــگاه 
گــرم و تزریــق تــک نقطــه ای

  مجهــز بــه سیســتم ســروو نســل ســوم بــا کارکــرد پایــدار، قابــل اطمینان، 
بــا دوام، دارای بازدهــی بــاال و کــم صــدا بــا 30 درصــد تــا 80 درصــد مصرف 

ــر ــرژی کم ت ان
ــکان  ــه ام ــریع ک ــیار س ــخ دهی بس ــا پاس ــال ب ــروو دیجیت ــیر س  دارای ش

ــد ــر می کن ــه را میس ــر ثانی ــر ب ــق 200 مت ــرعت تزری ــه  س ــتیابی ب دس

تعداد کویته: 1
AZ91D   :مواد اولیه

ابعاد )ط × ع× ا(: 26.5×16×0.7 میلیمتر
وزن: 70 گرم

زمان سیکل تولید:20 ثانیه

TPE 28- خط تولید قطعات االستومر تزریقی

شــرکت ایزومــی بــا هــدف رونمایــی از قابلیت های دســتگاه تزریق االســتومر 
ایزومــی، تولیــد لوگــوی ایــن شــرکت از جنــس TPE همــراه بــا ربــات قطعه 
بــردار و سیســتم توزیــن اتوماتیــک را بــه نمایــش خواهــد گذاشــت. ایــن خط 
تولیــد بــر پایــه دســتگاه تزریــق عمــودی C فریــم توســعه یافتــه اســت کــه 

بــرای تولیــد انــواع قطعــات االســتومری قابل اســتفاده اســت.

± 0.03 g تزریق فوق العاده دقیق با تکرارپذیری 
 YIZUMI 4.i مجهز به سیستم جامع تولید هوشمند 

ــاال و رابــط کاربــری  ــا وضــوح ب ــه نمایشــگر لمســی 21 اینچــی ب  مجهــز ب
ــد و کاربرپســند قدرتمن

ــا  ــه ب ــوم ک ــل س ــا نس ــرژی و دم ــت ان ــتم مدیری ــری از سیس ــره گی  به
ــا 60  ــی 30 ت ــه جوی ــی، صرف ــخت افزار اختصاص ــزار و س ــتفاده از نرم اف اس

ــراه دارد ــه هم ــرژی را ب ــرف ان ــدی در مص درص
 طراحــی مــدوالر بــا واحدهــای تزریــق متنــوع بــرای تزریــق مــواد مختلف 

ماننــد EPDM، TPE، LSR و دیگــر مــواد
 قابلیت ایجاد فشار تزریق فوق العاده باال برای تزریق قطعات خاص

 دارای بدنــه C فریــم ســاخته شــده از فــوالد آلیــاژی بــا اســتحکام بــاال، بــا 
تمرکــز تنــش کمتــر در گوشــه ها و تغییــر شــکل کمتــر )>0.59 میلی متــر( 

کــه پایــداری عملکــرد دســتگاه را تضمیــن می کنــد

تعداد کویته:4
TPE :مواد اولیه
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29- خط تولید اورینگ تزریقی

ــران  ــی و سیســتم پ ــق پالســتیک افق ــک دســتگاه تزری ــد از ی ــن خــط تولی ای
ویــژه ای تشــکیل شــده اســت کــه بــه منظــور تولیــد انــواع اورینــگ از جنــس 
وایتــون یــا FKM طراحــی شــده اســت. اورینــگ تولیــد شــده بــا این دســتگاه 
دارای مقاومــت حرارتــی باالیــی بــوده و در برابــر انــواع گریــس و روغن های 

پایــه نفتــی مقــاوم اســت.

ــب  ــار، مناس ــا 3700 ب ــق ت ــار تزری ــا فش ــار ب ــر فش ــق پ ــتم تزری  سیس
ــا  ــواد ب ــازک و م ــدار ن ــتیکی ج ــات الس ــده، قطع ــای پیچی ــرای راهگاه ه ب

پاییــن جریان پذیــری 
 پران اتوماتیک با طراحی ویژه

 کنتــرل دقیــق بــک پرشــر بــا اســتفاده از سیســتم پروپورشــنال دیجیتالــی با 
مقاومــت داخلــی کمتــر از 1 بار

ــا قابلیــت  ــاال و طراحــی منحصربه فــرد کــه ب ــا اســتحکام ب ــره ب  واحــد گی
واکنــش در برابــر تنــش ایســتادگی کــرده و تغییــر شــکل صفحــات گیــره را تا 
حــد زیــادی خنثــی مــی ســازد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه قطعــات جــدار 

نــازک بــدون پلیســه تولیــد می شــوند
 اصطــکاک ناچیــز واحــد گیــره بــه لطــف لینیرگایــد، حداکثــر ســرعت بــاز 
ــرف  ــی در مص ــال صرفه جوی ــه و درعین ح ــر ثانی ــر ب ــدن 450 میلی مت ش

انــرژی
ــا  ــه ب ــوم ک ــل س ــا نس ــرژی و دم ــت ان ــتم مدیری ــری از سیس ــره گی  به
ــا 60  ــی 30 ت ــه جوی ــی، صرف ــخت افزار اختصاص ــزار و س ــتفاده از نرم اف اس

ــراه دارد ــه هم ــرژی را ب ــرف ان ــدی در مص درص

تعداد کویته: 4
)FKM( مواد اولیه:  وایتون

LSR 30- دستگاه تزریق سیلیکون مایع

ــات  ــواع قطع ــد ان ــی تولی ــی توانای ــع ایزوم ــیلیکون مای ــق س ــتگاه تزری دس
ســیلیکونی از جنــس الســتیک ســیلیکون مایــع را دارا اســت و بــا انــواع 
ــازگار  ــز س ــردار نی ــه ب ــات قطع ــد رب ــد مانن ــیون تولی ــتم های اتوماس سیس
اســت. بــه منظــور نمایــش قابلیت هــای ایــن دســتگاه، ضربــه گیــر دیــواری 
درب از جنــس LSR تولیــد می شــود کــه از جملــه ویژگــی هــای آن می توان 
بــه وجــود مکنــده در انتهــای آن اشــاره کــرد کــه تولیــد آن نیازمنــد دقــت 

ــی اســت. هندســی و ابعــادی باالی

 واحد گیره عمودی مدوالر
 ساختار ورودی اول خروجی اول )FIFO(، عملکرد خود تمیز شونده

 حجم تزریق دقیق با تکرارپذیری 0.03 گرم
 مونتاژ و دمونتاژ آسان ماردون به منظور تسهیل نگهداری و نظافت

 سیستم راهگاه سرد با گیت سوزنی
ــال  ــری و انتق ــه گی ــات، پلیس ــن قطع ــرای گرفت ــک ب ــازوی رباتی  دارای ب

ــه ــمه نقال ــق تس ــات از طری قطع
 YIZUMI 4.i مجهز به سیستم جامع تولید هوشمند 

ــاال و رابــط کاربــری  ــا وضــوح ب ــه نمایشــگر لمســی 21 اینچــی ب  مجهــز ب
ــد و کاربرپســند قدرتمن

ــا  ــه ب ــوم ک ــل س ــا نس ــرژی و دم ــت ان ــتم مدیری ــری از سیس ــره گی  به
ــا 60  ــی 30 ت ــه جوی ــی، صرف ــخت افزار اختصاص ــزار و س ــتفاده از نرم اف اس

ــراه دارد ــه هم ــرژی را ب ــرف ان ــدی در مص درص

تعداد کویته: 4
LSR   :مواد اولیه



معرفی فناوری ها و خطوط تولیدی که در نمایشگاه YIZUMI connect 2023 به نمایش در خواهند آمدبا فناوری نوین، رو به جلو فکر کنید

34 33


