معرفی شرکت :

شرکت آرمین شیمی رنگ ( گروه صنعتی اناکل )

آرمین شیمی رنگ

تلفن65766119 - 22089637 :

مسولیت اجتماعی شرکت آرمین شیمی رنگ

در راســتای کاهــش آلودگــی هــای ایجــاد شــده در مســیر تولیــد محصــوالت نســاجی متعهــد شــدیم مــواد
کمکــی و رنگزاهایــی را بــرای کارخانجــات کشــورمان تهیــه و یــا تولیــد نمایــم کــه بــا کمتریــن آلودگــی زیســت
محیطــی بســتری از امنیــت زیســتی بــه نســل هــای آینــده تحویــل داده و هــم نســل حاضــر بــا اســتفاده از
مــواد بــا کیفیــت دارای اســتانداردهای بــاالی اروپــا نظیــر  OEKO-TEXو BLUESIGNهمــگام بــا جامعــه ی
جهانــی ایمــن تریــن ترکیبــات شــیمیایی را بــرای البســه از نظــر رنــگ و خمیرهــای چــاپ ارایــه نماییــم.
فکس22095239 :

WWW.ENACOL.COM - info@enacol.com

آرمین شیمی رنگ
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بــرای اعتــای صنعــت نســاجی کشــور تــاش روزافــزون داشــته و تــا بــه دســت آوردن جایــگاه مرتفــع کشــور
عزیزمــان ایــران در صنعــت نســاجی منطقــه وبــاال بــردن کیفیــت محصــوالت تــاش مــی نمایــد.

..............................................
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شــرکت آرمیــن شــیمی رنــگ (گــروه صنعتــی انــاکل) بــا هــدف ارائــه خدمــات در زمینــه رنــگ هــای نســاجی،
مــواد کمکــی ،خمیــر هــای چــاپ ،گریــس ،روغــن هــای صنعتــی و ماشــین آالت (چــاپ ،رنگــرزی وتکمیــل) از
ســال  88فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت.
تولیــد مــواد کمکــی نســاجی از ســال  1391تحــت لیســانس شــرکت ( Asutexاســپانیا) شــروع و ســپس رنگ های
نســاجی را تحــت نامهــای تجــاری ( ENAFIXرنــگ هــای راکتیــو) و ( ENAPERSEرنــگ هــای دیســپرس)
برند سازی و عرضه آنها ازسال  92آغاز گردید .
بخــش تحقیــق و توســعه شــرکت از ســال  93بــا هــدف بررســی روشــهای تولیــد ،کنتــرل کیفیــت مــواد اولیــه
خریــداری شــده ،کنتــرل کیفیــت محصــوالت نهایــی و خدمــات پــس از فــروش و مشــاوره بــه کارخانجــات چاپ،
رنگــرزی و تکمیــل در دفتــر مرکــزی شــرکت بــا مــدرن تریــن ماشــین آالت آزمایشــگاهی روز دنیــا راه انــدازی
شــد .و هــم اکنــون در جهــت پیشــرفت صنعــت نســاجی کشــور پــس از بررســی هــای گســترده بــا انتخــاب
شــرکت هــای تولیــد ماشــین آالت چــاپ و تکمیــل بــا کاملتریــن تیــم مهندســی ،خدمــات نصــب و راه انــدازی
ماشــین آالت را در ایــران ارائــه مــی نمایــد.

آرمین شیمی رنگ
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خدمات نصب و مهندسی ماشین آالت:
در جهــت پیشــرفت صنعــت نســاجی کشــور پــس از بررســی هــای گســترده بــا انتخــاب بهتریــن شــرکت هــای تولید ماشــین
آالت چــاپ و تکمیــل بــا کاملتریــن تیــم مهندســی ،خدمــات نصــب و راه انــدازی ماشــین آالت را در ایــران ارائــه مــی نماید.
خدمات فنی پس از فروش:
وظیفــه خــود مــی دانیــم تــا در راســتای خدمــات پــس از فــروش در صــورت هرگونــه مشــکل در رونــد تولیــد مشــتریان
یــا کیفیــت محصــوالت در اســرع وقــت مشــکل را بررســی ،رفــع و عملکــرد را بهبــود بخشــیم .مهندســین بخــش فــروش
بــا بازدیــد هــای مســتمراز کارخانجــات چــاپ ،رنگــرزی و تکمیــل و ارائــه راه حــل هــای جدیــد ،محصــوالت نــو نســبت
بــه بــروز رســانی خدمــات شــرکت اقــدام مــی نماینــد.
خدمات قطعات ماشین های تکمیل و چسب های نساجی:
نمــد حرارتــی ماشــین هــای نســاجی ( کامپکــت /ســانفورایزینک /چــاپ ترانســفر) چســب بانــد ماشــین هــای چــاپ
(روتــاری /تخــت /دیجیتــال و  )...قطعــات ماشــین هــای اســتنتر و  ...نظیــر ســوزن ،ریــل و بــرس هــای اســتنتر و  ...روکــش
غلطــک هــای نســاجی.
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فعالیت های شرکت در یک نگاه 5 ...............................................................................................
جدول برشور رنگهای راکتیو انافیکس جهت چاپ 6 ................................................................
جدول برشور رنگهای راکتیو اناپرس جهت چاپ 9 ...................................................................
رنگ های دیسپرس اناپرس10 ..........................................................................................................
رنگ های راکتیو انافیکس11 ............................................................................................................
رنگ های آسودل با قابلیت سنگشوی 12 .....................................................................................
هیدروسولفیت سدیم 13 ..................................................................................................................
رنگ های آسوپرینت و سفیدکننده های نوری 14 ......................................................................
سایر رنگ ها 15 ..................................................................................................................................
مرکب های افست 16 .........................................................................................................................
مرکب ماشین های چاپ و عکاسی دیجیتال 17 ..........................................................................
خمیرهای چاپ پارچه و البسه 18 ..................................................................................................
خمیرهای عمومی چاپ 21 ...............................................................................................................
مواد کمکی رنگرزی و چاپ 22 .......................................................................................................
مواد چاپ برداشت 23 ........................................................................................................................
چسب های میزچاپ 24 ....................................................................................................................
انواع گریس و روغن ها25 .................................................................................................................
نوارهای روکش انواع غلطک های نساجی26 .................................................................................
شابلون های چاپ27 ..........................................................................................................................
قطعات 28 ............................................................................................................................................
انواع بُرس های استنتر29 ...................................................................................................................
نوار ماشین های خارزنی ،کاردینگ و براش 30 ...........................................................................
نمد ماشین های نساجی 31 .............................................................................................................
ماشین آالت نساجی :عکاسی و چاپ دیجیتال 32 ......................................................................
ماشین آالت خط تکمیل نساجی 34 ..............................................................................................
ماشین آالت چاپ البسه و تیشرت 40 ..........................................................................................
ماشین آالت آزمایشگاهی نساجی 43 ...........................................................................................

تنوع محصوالت:
بــا توجــه بــه گســترگی صنعــت نســاجی ســعی بــر آن اســت کــه در تمــام زمینــه هــا از جملــه رنــگهــای نســاجی ،مــواد
کمکــی ،خمیرهــای چــاپ ،گریــس و روغــن هــای صنعتــی ،ماشــین آالت چــاپ ،رنگــرزی و ارائــه دهنــده ماشــین هــای
چــاپ دیجیتــال (فــرش ،پارچــه و حولــه) فعالیــت داشــته و بــا راه انــدازی تیــم تحقیــق و توســعه در جهــت گســترش
محصــوالت گام برداریــم.
خدمات فنی و مهندسی فروش:
پــس از مشــاوره بــا کارشناســان شــرکت مــی توانیــد بــا توجــه بــه نیازهــای خــود محصــول یــا ماشــین
آالت ،قطعــات ،مناســب را انتخــاب و در راســتای اهــداف تولیــدی خــود از آن اســتفاده نماییــد.
پشتیبانی فنی و آزمایشگاهی:
بــه منظورکنتــرل مــواد اولیــه ،خدمــات پــس از فــروش و مشــاوره ،آزمایشــگاه مجهــزی بــه متــراژ  180متــر مربــع بــا
تمامــی امکانــات راه انــدازی گردیــده کــه مســولیت کنتــرل کلیــه مــواد اولیــه خریــداری و فرآینــد تولیــد را بعهــده
داشــته ،همچنیــن بــه طــور مــدون تمــام محصــوالت تولیــدی در آزمایشــگاه بررســی شــده و پــس از نمونــه گیــری
جهــت حفــظ ســابقه کنتــرل  ،صحــت و کیفیــت آنهــا در انبــاری خــاص بــه مــدت یــک ســال نگهــداری مــی گــردد.
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رنگ های راکتیو انافیکس ENAFIX
برای چاپ و رنگرزی

رنگ های راکتیو انافیکس

 ENAFIXبرای چاپ و رنگرزی
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 ENAFIXبرای چاپ و رنگرزی

ENAPERSE
جهت چاپ و رنگرزی

رنگ های راکتیو انافیکس

رنگ های دیسپرس اناپرس

رنگ های راکتیو انافیکس

ENAFIX reactive dyes
جهت رنگرزی و چاپ انواع پارچه های ویسکوز ،پنبه ای و مخلوط

رنگ های دیسپرس اناپرس

ENAPERSE disperse dyes

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ

..............................................

)ARMIN CHIMI RANG (ENACOL GROUP

10

11

)ARMIN CHIMI RANG (ENACOL GROUP

رنگرزی و چاپ پلی استری و مخلوط

هیدروسولفیت سدیم

Sodium Hydrosolfite Stabilized
Enahydros - Enahydros Fs
هیدروسولفیت سدیم برای سفیدگری کاغذ،
شستشوی بعد رنگرزی پلی استر ،رنگبری و...

رنگ های آسودل با قابلیت سنگشویی
ASUDEL dyes

آرمین شیمی رنگ
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محصولــی جدیــد بــرای رنگــرزی
پارچــه و البســه بــرای شــيدهای
تيــره بــاالی %2رنگــرزی افکــت دار

رنگ های آسوپرینت

ASUPRINT
pigment dyes
رنگدانــه هــای پیگمنــت بــرای
چــاپ و رنگرزی البســه ،پارچه

سایر رنگ ها

ENACID dyes

رنگ های اسیدی :برای رنگرزی و چاپ پارچه های نایلونی ابریشم و پشمی

ENAVAT dyes

رنگ های خمی :رنگرزی و چاپ انواع پارچه های پنبه ای با ثبات نوری بسیار باال

ENASULPHUR dyes

رنگ های گوگردی :برای رنگرزی پارچه های پنبه ای

سفید کننده های نوری

Optical
brightener
ENAWHITE

آرمین شیمی رنگ
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انابرایت  :سفیدکننده نوری برای پارچه های پلی استر
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اناوایت  :سفیدکننده نوری برای پارچه های پنبه ای

مرکب های افست

CROMOS dyes
برای چاپ افست کاغذ و چاپ ترانسفر)(Sublimation

مرکب ماشین های چاپ و عکاسی دیجیتال

Transfer Printing Machine
 -1مرکــب ماشــین هــای دیجیتــال دیســپرس بــرای
هــد هــای مختلــف شــامل اپسون-پاناسونیک-کیوســرا-
فوجی(اســپکترا) و شــامل دو نــوع سوبلیمیشــن (چــاپ
کاغــذ) و دمــای بــاال (مخصــوص تثبیــت بــا حــرارت
ماشین های استیمر)
 -2مرکــب راکتیــو بــرای اپسون-کیوســرا -ریکــو-
فوجی و غیره...

آرمین شیمی رنگ
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 -3مرکب برای ماشین های عکاسی تخت و روتاری

خمیرهای چاپ پارچه و البسه

Asuprint

خمیرهای چاپ پارچه و البسه

Asulak
نام عمومی خمیرهای چاپ پوششی (زیرکار برای چاپ پارچه های تیره)

نــام عمومــی خمیرهــای چــاپ شــفاف (روکار بــرای چــاپ پارچــه هــای
ســفید یــا روشــن) بــرای دســتيابی بــه اثــرات مختلــف از قبيل درخشــندگی،
فلــور ســنت ،شــبه ســوخت  ،شــبه چــرم  ،مــات شــدگی و برداشــت

با قابلیت اضافه کردن پیگمنت با زيردست بسيارکم(چاپ برجسته)
خمیرچاپ نقره ای بسيار ریز Asulak silver ER ............................
خمیرچاپ نقره ای ریزAsulak silver EPL ......................................

خمیربسیار براقAsuprint E-Luxor....................................................................

 7خمیرچاپ نقره ایAsulak silver ....................................................

خمیربراق Asuprint E-Crystal.........................................................................

شب نما Asulak E-fosfore ..................................................................

مشابه پالستیزول ،با آب بدون حالل و مواد سمیAsuprint ENS ...............

هلوییAsulak E Peach............................................................................

خمیرشفاف برای چاپ اکلیل Asuprint Flash..................................................
خمیرچاپ برداشت رنگی Asuprint discharge nw......................................

مشابه پالستیزول ،با آب بدون حالل و مواد سمی Asulak ENS..
برای پارچه های کشسانAsulak ELY .................................................
برای پارچه غیر کشسان Asulak E-961 ..........................................
پفکی برای  170درجه سانتی گرادAsulak E-Foam -170 ........

آرمین شیمی رنگ

.............................................
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خمیر چاپ طالیی Asulak E Gold ....................................................
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چسب برای چاپ طالکوبAsulak E-PAP -130 ...........................

خمیرهای چاپ پارچه و البسه

Asublance
نام عمومی خمیرهای سفید چاپ پوششی بدون زیر دست (زیرکار برای چاپ پارچه های تیره)

خمیرهای عمومی چاپ
 -1مواد ساخت خمیرهای چاپ پیگمنت
بيندر چاپ( .در انواع اکريالتی،پلی يورتانی ،بوتادی ان رابر و غيره)ASUCRYL ..........
ماده کمکی مورد استفاده درچاپ پيگمنت به منظوربهبودخطوط مرزی PRINT LINE

سفید بدون زیر دست و بسیار با ثبات Asublance ERN..................................................................

نام عمومی غلظت دهنده های مصنوعی چاپ CLEAR EPGN........................................

سفید بدون زیر دست و بسیار با ثبات برای پارچه های کشسانAsublance ELY .....................

امولسيفايربرای چاپ پيگمنت (مايع)EMULSIONANTE .............................................

مشابه پالستیزول ،با آب بدون حالل و مواد سمیAsublance ENS .............................................

افزایش دهنده قدرت تثبیتCATALIZADOR ..................................................................
نرم کننده جهت استفاده در خمیر چاپASUMIN EDMS...............................................
فیکسه کننده بیندر ASUPRET BF.........................................................................................

 -2مواد ساخت خمیرهای چاپ راکتیو ،دیسپرس و اسیدی
حالل مناسب برای رنگهای اسيدی و مستقيم درچاپ SOLUBILIZANTE E-BC
آلجينات سديم ماده غلظت دهنده برای چاپ راکتيو و ديسپرسENALGIN...........

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ

..............................................
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خمير چاپ برای برداشت سفيد روی اينديگوPrintgum E-PER ...........................

مواد کمکی رنگرزی و چاپ

TEXTILE AUXILIARIES
مواد لیزکننده جهت بهبود عملکرد رنگرزی و شستشوی پارچه والبسه ASULIT .....

انواع نرم کننده های حوله ،البسه ،پلی استر ،پرک ASUMIN ...........................

مواد فيکسه کننده ASUFIX ..................................................................
مواد سطح فعالPRODER ....................................................................
مواد ضد کف ANTIFOAM .................................................................
خيس کننده برای مقدمات رنگرزی و پخت ASUWET ..................................
مواد ديسپرس کننده وسختی گيرPROCAL ..............................................

مواد چاپ برداشت

Discharging agent

مواد آنتی استاتيک ANTIESTATICO ...................................................
کاتاليزور برای حذف باقيمانده آب اکسيژنه ،بعداز عمليات سفيدگریPEROXFIN MI ....

مواد ی با خواص مختلف نظيرديسپرس کننده هاASUTOL .............................

مواد رزين های تکميل پارچهASUPRET ...................................................
ماده نفوذ دهنده برای مرسريزه کننده نخ و پارچه پنبهASUMERC NA ...........

مواد يکنواخت کننده ASUGAL .............................................................

ريتاردر برای رنگرزی اکريليک RETARD B ...............................................
کرير برای رنگرزی پلی استرومخلوط آن CARRIER PCT .............................

بافر تنظيم  PHبرای رنگرزی پلی استر و آنزيم های اسيدی ASUDOR ..............

قليا برای رنگرزی راکتيو ASUDOR TER .................................................

انالین :برداشت برای پلی استر و مخلوط پنبه /پلی استر

ENALITE

انالیــت :برداشــت بــرای پارچــه پنبــه و نایلــون
انالیــت :STبرداشــت بــرای پارچــه پنبــه
و پلــی اســتر بــا پایــداری در محیــط
اســیدی مــواد مناســب برداشــت پیکمنــت

آرمین شیمی رنگ

.............................................

مواد ضد سر تار و پود پارچه ANTIDESLIZANTE ..................................

مواد عمق دهنده جهت پارچه پلی استر و پنبهASUDEEP ............................ .
مواد غلظت دهنده ENACLEAR ..........................................................

آلجینات سدیم جهت چاپENALGIN ...........................................................

آرمین شیمی رنگ

22

رنگ گوگردی و مواد کمکی مربوطه Sulfotex SN125 ................................

..............................................
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ماده ی بسيار موثردرشستشوی احيا بعد ازچاپ ،ديسپرس کننده و يکنواخت کنندهASUTOL DT ........

23
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مواد پايدارکننده آب اکسيژنه ESTABILIZADOR ....................................

ENALINE

چسب های میز چاپ

Printing Adhesive
 چســب هــای ترموپالســت بــرای ماشــين چــاپتخــت (بوذر-زيمــر-و)...

 چســب هــای ترموپالســت بــرای ماشــينهای چــاپروتــاری ( اشــتورک -زيمــر -رجيانــی-و)...

 چسب ماشينهای اتوماتيک چاپ البسه حالل برای پاک کردن چسب از روی باند -رزين برای زيرکار چسب

 چسب ميز چاپ غير حرارتی (دايم چسب) -چسب برای انواع ماشینهای دیجیتال

انواع گریس و روغن ها

Grease & Lubricants
روغن گریس برای مقدمات ماشین های ریسندگی Preparatori and spinning machine ...........................................
ماشین های ریسندگی Spining machine ............................................................................................................................................
ماشین های ریسندگی الیاف مصنوعی Synthetic Fibre spining machine .......................................................................
ماشین های تکمیلی ریسندگی الیاف مصنوعی Synthetic Fibre machine process ........................................................
ماشین های بوبین پیچی وتاپ Winding and Twisting Machine ......................................................................................
ماشین های خاص Apparatuses Accessories Special Machine ......................................................................................
ماشین های بافندگی حلقوی Warp Knitting Machine ...............................................................................................................
ماشین های جوراب بافی Hosiery Machine ........................................................................................................................................
ماشین های آهارزن و بافندگی Sizing Machine And Looms ..................................................................................................
ماشین های تکمیل منسوجات Textile Finishing Machine ......................................................................................................

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ

..............................................
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چرخنده ها و موتورهای الکتریکی Gears Units and Electric Motors .................................................................................

نوارهای روکش انواع غلطک های نساجی

شابلون های چاپ

Roller Coverings

Screen Mesh

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ

..............................................
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طبیعی :مورد استفاده تا دمای 80درجه ،با بیشترین چسبندگی
سنتتیک :تحمل دما تا 120درجه
 PVCتحمل دمایی تا 60درجه
ســیلیکون :تحمــل دمــا تــا 25-200درجــه ،بــا بیشــترین مقاومــت و
چســبندگی
پشت فایبرگالس :برای نوارهای مصرفی در محل های با حرارت باال .
پرز دار پشمی :حذف الکتریسیته ساکن
پرزدار فلوک نایلونی
نوارهــای روکــش غلطــک در ماشــین هــای تکمیــل پارچــه ،بافندگــی،
بازبینــی و کنتــرل پارچــه ،ماشــین هــای کامپکــت ،فــرش و تکمیــل فــرش
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

شابلون برای ماشين های چاپ روتاری
((Rotary Screen Machine
 Stork Printing machine Zimmer Printing machine Regianni Printing machineتوری شابلون برای ماشين های چاپ تخت و چاپ دستی
)(Flat screen printing machine
توری چاپ تخت از نوع پلی استر مونوفیالمنت

Artos............................آرتوس
Famatex...................فاماتکس
Monforts.................مونفورس
Krantz..........................کرانس
Textima......................تکسیما
Harish.......................هاریش
... و

آرمین شیمی رنگ

..............................................

Pin plates پايه سوزن
Clips کليپس سوزن
 برس های اسنترARTOS آرتوس
BRUNCKER بروکنر
TEXTIMA تکستيما
MONFORTS مونفورتس
KRANTZ کرانتس
PIN PLATE پایه سوزن
CLIPS کلیپس
Bruckner بروکنر
PIN CLIPS کلیپس سوزن
SLIDE RAILS زیر ریلی زنجیر
STETNER CHAIR زنجیر استنتر
ARMIN CHIMI RANG (ENACOL GROUP)
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Steuter Brush

آرمین شیمی رنگ

Stenter Brush

قطعات

.............................................

انواع بُرس های استنتر

28

Raising & Carding / Brashing Felet
پوشش ماشین آالت کاردینگ وحالجی Carding Felets Spining

نمد ماشــین های چاپ ترانسفر Transfer Machinery
نمد ماشــین های چاپ سانفورایزینگ Sanforizing
نمد ماشین دکو تایزینگ Decotizing Felt

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ
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نمد های ماشــين کامپکت (روغن داغ و بخار) -کالندر Nomex %100

..............................................
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نوار غلطک های خارزنی Raising Felet

Textile Machining Felet
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نوار ماشین های خارزنی ،کاردینگ و براش

نمد ماشینهاینساجی

ماشین آالت نساجی :عکاسی و چاپ دیجیتال

Laser jet Engraving - Rotary
ماشین عکاسی لیزر جت مرکب

Digital Machine
ماشين چاپ تخت Flat printing machine ..........................................................................
ماشین چاپ روتاریRotary Printing machine ..................................................................
ماشين چاپ ديجيتال پارچه Digital printing for fabric .............................................
ماشين چاپ ديجيتال فرش و موکتDigital printing for Carpet ...............................
ماشین چاپ دیجیتال حوله Towel Digital Printing machine....................................
* ماشين عکاسی چاپ روتاری

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ
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..............................................

)ARMIN CHIMI RANG (ENACOL GROUP

* ماشین عکاسی اتوماتیک تخت

33
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* ماشين عکاسی با واکيوم و خشک کن برای چاپ تخت

ماشین عکاسی جدید یو وی
UV engraving

ماشین آالت خط تکمیلی نساجی

Finishing Mashines

ماشین کامپکت عرض باز برای پارچه های
گردبافت با استنتر میانی

ماشين آالت تکميل پارچه های گردبافت
ماشين کامپکت گرد ( عرض بسته) و عرض بازCompactor ................................................................................
ماشين تثبيت ابعادی پارچه های گردبافت Heat setting machine for Tubular fabric ............
ماشين آبگير گرد (بالنی) Double_padders_squeezing_machine for Tubular fabric .....
خشک کن پارچه بعد از رنگرزی گرد و تختRelax Dryer for knitted fabrics ..............................
ماشين تراش پارچه Shearing machine .............................................................................................................
ماشين خارزنیRaising machine ..............................................................................................................................

Relax Dryer for knitted fabrics
خشک کن پارچه بعد از رنگرزی گرد و تخت

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ

..............................................
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و توری کش برای چاپ

ماشین آالت خط تکمیلی نساجی

Finishing Mashines

ماشين آالت تکميل و رنگرزی پارچه های تخت

 Sanforizing machineماشين ساتفورايزينگ(پنبه تاروپودی)

 Stenter machineماشين استنتر(پلی استر)
Relax Dryer for knitted fabrics
خشــک کــن پارچــه بعــد از رنگــرزی گــرد و تخــت ماشــين هــای
توری کش برای چاپ تخت
 Padderماشین فوالرد (آبگیری /اعمال موارد تکمیلی)
ماشین الک کش شابلون روتاری

ماشین سررینگ زنی

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ

ماشین شستشوی شابلون

..............................................
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ماشین خشک کن حرارت پایین

37
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ماشین تثبیت ابعادی برای پارچه های پلی استرالکرا و اسپان

ماشین خشک کن حرارت باال

39
38
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.............................................

آرمین شیمی رنگ

آرمین شیمی رنگ
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..............................................

Digital Printing Steamer
ماشین آالت خط تکمیلی نساجی

Finishing Mashines

آرمین شیمی رنگ

.............................................

آرمین شیمی رنگ
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ماشین مدل nano
حداکثر چاپ  20 * 20سانتیمتر
تولید  1200تیکه در ساعت
دقت  0.05میلیمتر با حداکثر  10پالت آلومینیومی  4رنگ
قابلیــت اتصــال تــا حداکثــر  4فلــش  -سیســتم حرکتــی راکل بــا بــاد -
قطــر ماشــین  - 2/18سیســتم میکــرو رجیستیشــن بــا ورنیــه  -قابلیــت
اتصــال فلــش زیــر هــد چــاپ  -سیســتم کنتــرل مونیتــور لمســی رنگــی
بــرای کنتــرل تمــام اجــزای ماشــین  -کنتــرل فرمــان روی هــر هــد چــاپ
 سیســتم رفتــن هــد بــرای شســتن پالــت ( ایــن سیســتم در مــدل بیضــی ovalبــه صورتــک اتوماتیــک اســت  -تمامــی هــد هــای چــاپ مجهــز بــه
سیســتم تنظیــم ارتفاع/زاویــه /تعــداد و طــول پــاروزدن  /ســرعت حرکــت
راکل بــه جلــو و حرکــت برگشــت (حرکــت راکل در مــدل هــای الکتریکــی
بــا اینورتــر امــا در مــدل نانــو کنتــرل از طریــق بــاد مــی باشــد).
ســوکت بــرق هــر فــاش روی بدنــه ماشــین نصــب گردیــده اســت -
سیســتم نگهدارنــده شــابلون پنوماتیــک یوشــکل بــرای راحتــی و ســرعمل
بیشــتر  -سیســتم یونــی آپشــن رجیســترینگ  -سیســتم پرینترهــای
لیــزری  -سیســتم بــادی پینــی  -دکمــه رد کــردن بــرای پالتوهایــی کــه
کــه تیکــه پارچــه قــرار داده نشــده و یــا پارچــه خــراب قــرار داده شــده و
الزم اســت چــاپ نشــود .

41
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ماشین آالت چاپ البسه و تیشرت

ماشین مدل YOU
بــا دوام ترین/ســریعترین /قابــل اعتمادتریــن و دقیقتریــن
ماشــین چــاپ ایــن ماشــین اتوماتیــک بــرای کار در
نهایــت ســادگی طراحــی شــده اســت ،ماشــین بــا نــرم
افــزاری مجهــز شــده کــه بــه شــما امــکان کنتــرل تمامــی
عملکردهــای ماشــین را از طریــق کنتــرل پانــل لمســی
مــی دهــد .قابلیــت از  7رنــگ و  8پالــت تــا  20رنــگ و22
پالــت و از  3تــا  10فلــش و از چــاپ در ابعــاد  40در  50تــا
ابعــاد  70در  100ســانتیمتر و ســرعت چــاپ 1000عــدد
درســاعت و قطــر ماشــین از  3/6متــر تــا  7/2مترمــی باشــد .
مشخصات ماشین:
پالــت آلومینیومــی النــه زنبــوری  -حرکــت راکل بــه روش
الکتریکــی و بــا اینورتــر  -کنتــرل پانــل مجــزا بــرای هــر
هــد چــاپ  -قابلیــت انتخــاب شــابلون گیــر یــو شــکل یــا
شــابلون گیــر پیــن دار  -سیســتم افزایــش ارتفــاع مرکــزی
هــد هــای چــاپ  -سیســتم حرکتــی الکتریکــی بــرای چــاپ
دقیــق  -قابلیــت باالبــردن هــد چــاپ بــرای تمیــز نمــودن
ســریع پالــت  -پانــل کنتــرل لمســی  13ســانتیمتری تمــام
رنگــی مرکــزی  -سیســتم ریجســتری میکرومتریــک بــا
ورنیــه  -کنتــرل تــک تــک هــر هــد بــرای چــاپ  -فلــوت
 ارتفــاع  -ســرعت  -زاویــه و طــول حرکــت راکل چــاپ -سیســتم دابــل ایندکــس بــرای ماشــین هــای از  10تــا 20
پالــت بــه صــورت آوشــن موجــود دارد.

Lab Textile Machine

ماشين آزمايشگاهی رنگرزی آی آر تحت فشار IR ELIT High Temp Lab Dyeing Machine
ماشين پد آزمايشگاهی Lab Padding/Foulard
ماشين رنگرزی اتمسفريک Low Temp Dyeing/washing test
کابينت نور (رنگ همانندی)

ELIT
ماشین رنگرزی آزمایشگاهی

استنتر آزمايشگاهی
گردبر (تعيين وزن گرم در متر پارچه)

آرمین شیمی رنگ
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UST-PC
سنجش استحکام کشش
نخ ،پارچه و پالستیک
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فوالد رنگرزی آزمایشگاهی
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ماشین مدل ECO
حرفــه ای تریــن /بــا دوام تریــن /ســریع تریــن /قابــل
اعتمادتریــن ودقیقتریــن ماشــین چــاپ گــرد بــرای انــواع
چــاپ تیکــه ،ایــن ماشــین اتوماتیــک بــرای کار در نهایــت
ســادگی طراحــی شــده اســت.
ماشــین بــا نــرم افــزاری مجهــز شــده کــه بــه شــما
امــکان کنتــرل تمامــی عملکردهــای ماشــین را از طریــق
کنتــرل پانــل لمســی تمــام رنگــی را مــی دهــد.
قابلیــت از  10رنــگ و 12پالــت تــا  18رنــگ و 20پالــت و
از  5تــا  9فلــش و از چــاپ در ابعــاد 45در 55ابعــاد  80در
 100ســانتیمتر و ســرعت چــاپ  1300عــدد در ســاعت
و قطــر ماشــین از  4. 6متــر تــا  7. 2متــر مــی باشــد.
مشخصات ماشین:
مقــاوم تریــن و ســبکترین پالــت هــای آلومینیومــی النــه
زنبــوری بــا کمتریــن مصــرف انــرژی /حرکــت راکل بــه
روش الکتریکــی و بــا اینورتــر /کنتــرل پانــل مجــزا بــرای
هــر هــد چــاپ /قابلیــت انتخــاب شــابلون گیــر یــو شــکل
یــا شــابلون گیــر پیــن دار /سیســتم افزایــش ارتفــاع
مرکــزی هدهــای چــاپ /سیســتم حرکتــی الکتریکــی
بــرای چــاپ دقیــق /قابلیــت بــاال بــردن هــد چــاپ بــرای
تمیــز نمــودن ســریع پالــت /پانــل کنتــرل لمســی تمــام
رنگــی مرکــزی /سیســتم ریجســتری میکرومتریــک
بــا ورنیــه /کنتــرل تــک تــک هــر هــد بــرای چــاپ-
فلوت-ارتفاع-ســرعت-زاویه و طــول حرکــت راکل چــاپ/
قابلیــت نصــب فلــش زیــر هــر هــد چــاپ /سیســتم دابــل
ایندکــس بــرای ماشــین هــای از  10تــا  20بــه صــورت
آوشــن وجــود دارد /چرخــش ماشــین توســط موتــور
فرکانســی بــرای چرخــش ســریع و دقیــق بــا  ACســرو
و موتــور ایــن سیســتم در مدلهــای :
 OVAL EVOLUTION. YOU. OVALهــم
نصــب شــده اســت.
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