هعرفی:
ٌش ٜٚغٙؼتی پٙذ دس ساَ  1370تا ٞذف فؼاِیت دسصٔی ٝٙسیستٕٟای تٛصیٗ ا ِىتش٘ٚیىی  ٚدیجیتاَ تاسیس ٌشدیذ  .اِٚیٗ
تشاصٚی دیجیتاَ دس ایشاٖ ،تٛسظ ایٗ ٌش ٜٚتِٛیذ  ٚت ٝتاصاس وطٛس ػشضٌ ٝشدیذ  ٜاست  .تِٛیذ ا٘ٛاع تاسىِٛت ٞای ٔتحشن ٚ
ثاتت تا واستشدٞای غٙؼتی ،تجاسیٚ ،سصضی ،تاسىٞ َٛای جاد ٜای  ٚسیّی دیجیتاَ  ٚا٘ٛاع سیستٕٟای تٛصیٗ خاظ ،ایٗ ٌشٜٚ
غٙؼتی سا دس صٔش ٜتضسٌتشیٗ ٔجٕٛػٞ ٝای غٙؼتی دس غٙؼت تٛصیٗ وطٛس لشاسداد ٜاست  .اص ضشوت ٞای صیش ٔجٕٛػ ٝایٗ
ٌش ٜٚغٙؼتی ٔی تٛاٖ ت ٝضشوت غٙایغ پٙذ ،پٙذ واسپیٗ ،وٙتشَ تٛصیٗ پٙذ  ٚپٙذ سشٚیس اضاسٕٛ٘ ٜد .
ضشوت فناوری پند کاسپین تا صٔی ٝٙتخػػی تِٛیذ٘ ،ػة  ،سا ٜا٘ذاصی  ٚخذٔات ا٘ٛاع تاسىٞ َٛای سٍٙیٗ ٘ ٚیٕ ٝسٍٙیٗ
دیجیتاَ ٜب غٛست ٔستمُ  ٚتخػػی ٜب ػٛٙاٖ یىی اص اػضا ایٗ ٌش ٜٚغٙؼتی ،اص ساَ  1388تحت ٘اْ تجاسی جذیذ ت ٝادأٝ
فؼاِیت خٛد ٔی پشداصدٌ .ش ٜٚغٙؼتی پٙذ تا ٜب واسٌیشی پشسٔ ُٙتخػع ٔ ٚجشب  ٚاستفاد ٜاص تٟتشیٗ تجٟیضات  ،پیٛستٝ
سؼی دس تِٛیذ دلیك تشیٗ سیستٓ ٞای تٛصیٗ سا داضت ٝاست

 ٚدس ایٗ ساستا تا ٞذف تِٛیذ تخػػی  ،الذاْ ت ٝتفىیه

فؼاِیتٟای تِٛیذی خٛد تش حسة واستشد ٔحػٛات ٕ٘ٛد  ٜاست ٔ .جٕٛػ ٝتضسي پشسٔ ٚ ُٙتخػػیٗ دس ٌش ٜٚغٙؼتی پٙذ تش
حسة فؼاِیت ٞای تخػػی  ٚتِٛیذی خٛد  ،دس ساصٔاٖ ٞا یی ٔستمُ ٔذیشیت ٔی ض٘ٛذ  .ایٗ استماَ ساصٔاٖ ٞا دس ٌشٜٚ
غٙؼتی ،تاػث ضذ ٜوٞ ٝش ْ جٕٛػ ٝفمظ دس صٔی ٝٙتخػػی خٛد فؼاِیت ٞای تحمیماتی  ٚتِٛیذی ٔشتٛط سا ٔتٕشوض وشدٚ ٜ
ٔ ٟٓتش اص  ٕٝٞتتٛا٘ذ اص ٘ضدیه  ٚت ٝغٛست ٔستٕش تا ٔطتشیاٖ  ٚواستشاٖ ٔحػٛات خٛد استثاط داضت ٝتاضذ.

واسخا٘جات تِٛیذی ایٗ ٌشٔ ٜٚتطىُ اص  :سایت اضتٟاسد جٟت تِٛیذ ساصٞ ٜای فّضی،

سایت اتحاد جٟت تِٛیذ ٚ

تشدٞای اِىتش٘ٚیه  ٚسایت ضٟشن غٙؼتی واسپیٗ لضٚیٗ جٟت ساخت لغؼات  ٚساصٞ ٜای تتٙی
ٔتطىُ اص ٔ 30,000تش ٔشتغ  ٚاستفاد ٜاص آخشیٗ تىِٛٛٙطی

ٔ٘ٛتاط

ٔی تاضذ و ٝتا فضایی

سٚص د٘یا ،جٟت تِٛیذ سیستٕٟای تٛصیٗ سٍٙیٗ دس ایشاٖ ٚ

خاٚسٔیا٘ ٝوٓ ٘ظیش است .
تِٛیذ ٘ ٚػة تیص اص  10000تاسى َٛجاد ٜای دیجیتاَ دس ایشاٖ  ٚوطٛسٞای ٔٙغم ٝاص جّٕ ٝػشاق ،آرستایجاٖ ،تاجیىستاٖ،
افغا٘ستاٖ ،تشوٕٙستاٖ  ،وٙیا  ٚسایش وطٛسٞای ٔٙغم ٚ ٝعشاحی ٔذَ ٞای ت ٝسٚص  ٚلاتُ سلاتت تا ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای اسٚپایی اص جِٓٝ
فؼاِیت ٞای ایٗ ضشوت اص تذ ٚتأسیس ٔی تاضذ.
خاعش ٘طاٖ ٔی ساصد ٌش ٜٚغٙؼتی پٙذ تٙٔ ٝظٛس تأیٗ ِٛدسُ ٞا  ٚتجٟیضات ٔٛسد ٘یاص ٕ٘ ،ایٙذٌی ا٘حػاسی ضشوت ٞای
ٔؼتثش اسٚپایی ریُ سا دس اختیاس داسد:
 - 1فّیٙته إِٓاٖ ()Flintic
ٔ - 2ستش وی فشا٘س)Master K( ٝ
 - 3اسُ اسپا٘یا ()Asccell
 - 4اسىیٓ فشا٘س)Scaime( ٝ
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هحصوات:
ضشوت پٙذ واسپیٗ ،تا تٟشٌ ٜیشی اص تىِٛٛٙطی سٚص د٘یا  ٚپشسٔ ُٙتخػع عیف ٌستشد ٜای اص سیستٓ ٞای تٛصیٗ سا تِٛیذ
ی ٔی تاضذ:
ٔی ٕ٘ایذٔ .حػٛات تِٛیذی ایٗ ضشوت ت ٝضشح ص س
 .1سیستٓ ٞای تٛصیٗ خاظ
 .2تاسى َٛتشیّی وص تا ظشفیت  120 ٚ 100 ،80 ،60تٗ
 .3تاسى َٛوأی ٖٛوص  50تٗی
 .4تاسى٘ َٛیساٖ وص  7تٗی
 .5تاسىِ َٛیفتشان وص  20تٗی
 .6تاسى َٛخاٚس وص  20تٗی
 .7وّیٔ ٝتؼّمات  ٚلغؼات ٔٛسد ٘یاص اص لثیُ


ٕ٘ :ایطٍشٞای دیجیتاَ تاسى َٛتا حافظ٘ ٝأحذٚد  ٚدلت

ٔٙغثك تش

استا٘ذاسد ٞای سٚص جٟا٘یٕ٘ ،ایطٍش سا٘ٙذٜ
دس تِٛیذ ٔحػٛات دس تخص ٔىا٘یه اص ٔٛاد اِٚی٘ ٝظیش تتٗٔ ،یٍّشد ،آ ... ٚ ٗٞتا تااتشیٗ استا٘ذاسدٞای اصْ  ٚدس
تخص اِىتش٘ٚیه اص ِٛدسُ ٞا ی ساخت وطٛس ٞای إِٓاٖ  ،فشا٘س ٚ ٝاسپا٘یا ٔغاتك تا استا٘ذاسٞای جٟا٘ی ٔا٘ٙذ
استاٖداسد  OIMLاستفادٔ ٜی ٌشددٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔحػٛات ت ٝدِیُ ٚجٛد ف٘ٛذاسی ٖٛپیص ساخت ، ٝلاتّیت ٘ػة
 ٚجاتجایی دس وٛتاٞتشیٗ صٔاٖ ٕٔىٗ سا داسا ٔی تاضٙذ .

ضایاٖ روش است ضشوت پٙذ واسپیٗ تا

تٟشٙٔ ٜذی اص تیٓ واسضٙاسی فٙی ٔجشب خٛیص  ،تٛا٘ایی عشاحی  ٚاجشای ا٘ٛاع

سیستٓ ٞای تٛصیٗ تشای غٙایغ ٔ ٚطاغُ ٌ٘ٛاٌ ٖٛسا داسا

تٛد ٚ ٜدس ساستای دستیاتی تٞ ٝذف خٛد وٕٞ ٝا٘ا سضایتٕٙذی

ٔطتشی ٔی تاضذ ،یىی اص تضسٌتشیٗ  ٚتشتشیٗ ضثىٞ ٝای خذٔات پس اص فشٚش ساصٔا٘ذٞی ضذ ٜدس وطٛس سا دس اختیاس داسد .

سیستن های توزین خاص:
 .1سیستن توزین قطار
سیستٓ تٛصیٗ لغاس یا ٚاٌٗ ت ٝسیستٓ تٛصیٗ سیّی اعاق ٔی
ٔی ٕ٘ایذ  ٚت ٝدٛ٘ ٚع دیٙأیه  ٚاستاتیه تمسیٓ ٔی ٌشد٘ذ

ٌشدد وٚ ٝصٖ ٔحٕٚ ِٝٛاٌٗ ٞای لغاس سا تٛصیٗ
ٔ .ؼتثشتشیٗ تش٘ذ ِٛدسُ ٞای دیجیتاَ ٚ

٘طاٖ دٙٞذ ٜ ٜای اسٚپایی  ،دلت تسیاس تاای ایٗ سیستٓ ٞا سا تضٕیٗ ٔی ٕ٘ایذ .
سیستٓ ٞای تٛصیٗ سیّی ضشوت پٙذ واسپیٗ تا تٟشٌ ٜیشی اص دا٘ص فٙی ٔتخػػیٗ داخّی  ٚتٟشٌ ٜیشی اص تااتشیٗ
تىِٛٛٙطی ٔؼتثشتشیٗ تش٘ذٞای اسٚپایی٘ ،ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی ٔی ٌشدد.
 .2سیستم توزین محور به محور

ایه سیستم تًاوایی تًزیه محًر تٍ محًر يسایل وقلیٍ را دارا می تاشذ کٍ عايٌ تر تشخیص تار کل يسیلٍ وقلیٌٍ ،ب دلیل اشغال
ومًدن فضای کًچک ،مىاسة تریه يسیلٍ جهت تست يسایل وقلیٍ ي تشخیص میسان تار محًری می تاشذ.
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برخی از هشتریان:
تشخی اص ٔطتشیا٘ی و ٝافتخاس ٕٞىاسی تا آٟ٘ا سا داضت ٝایٓ:

ردیف

ردیف

نام هشتری

نام هشتری

ردیف

1

آستاٖ لذس سضٛی

29

ضشوت ٔپٙا

57

2

جٟاد ٘ػش ٜحٕضٜ

30

٘یشٌٚا ٜتشق ٔپٙای اغفٟاٖ

58

3

ٔسىٗ ٟٔش خاتٓ اا٘ثیا

31

٘یشٌٚا ٜتشق ٔپٙای صس٘ذ

59

4

ضشوت ویسٖٛ

32

تِٛیذ تشق ٔپٙای ػسّٛیٝ

60

5

ضشوت ایشا٘طٟش

33

تِٛیذ تشق ٔپٙای سٙٙذج

61

6
7
8
9

ضشوت تاتّیٝ

34

ضشوت تّٙذ پایٝ

35

ضشوت تّٙذ عثمٝ

36

ضشوت ٞذیص

37

سپاسذ

تِٛیذ تشق پش٘ذ تٟشاٖ

ضشوت تٛصیغ تشق تٟشاٖ تضسي

تِٛیذ تشق ٌٙاٜٚ

٘یشٌٚا ٜتشق ِٛضاٖ

ضشوت تٛصیغ تشق وشٔاٖ

62
63
64
65

نام هشتری

غٙاع فٛاد اسٔٚیٝ

٘ٛسد  ِِٝٛ ٚسٕٙاٖ
ِٛ٘ ٚ ِٝٛسد اوثاتاٖ

ِ ٚ ِٝٛپشٚفیُ ستاس ٜدِیجاٖ

رٚب آ ٗٞپاساسٌاد
پتشٚضیٕی وٍٙاٖ

ضشوت ٘فت سی ساٖ
پاایطٍا ٜأیش وثیش

پاایطٍا٘ ٜفتی ضاص٘ذ

66

پتشٚضیٕی أیشوثیش

11

ٌش ٜٚتخػػی ضٟیذ سجایی

39

ضشوت تٛصیغ تشق ِشستاٖ

67

پاایطٍا ٜتثشیض

12

ضشوت پخص فشآٚسدٞ ٜای ٘فتی ایشاٖ

40

13

ضشوت ٘فت پاسس

فٛاد آِیاطی اغفٟاٖ

68

10

14
15

38

جٟاد ٘ػش حٕضٜ

ضشوت ساتیش

41

رٚب  ٚسٚی اغفٟاٖ

69

42

فٛاد صس٘ذ ایشا٘یاٖ

70

43

ٞپىٛ

رٚب آ ٗٞپاساسٌاد

71

پتش ٚپاایص وٍٙاٖ
ف ٗٔٛضیٕی

سپٟش ضیٕی

ا٘شطی ٌستش جٓ

44

رٚب  ٚسٚی تافك

72

ضشوت ٘یه ٘فت

45

رٚب آ ٗٞسثاٖ  ٚسٟٙذ

73

ضشوت پتشٚغٙؼت غثا

46

فٛاد وٛیش سیشجاٖ

74

47

فٛاد سأاٖ یضد

75

48

فٛاد آ ٗٞاضتٟاسد

76

پتشٚضیٕی پّیٕش افك

49

فٛاد ٕٞذاٖ

77

50

رٚب آ ٗٞضٕاَ غشب

ضٟشداسی لائٓ ضٟش

78

51

رٚب آ ٗٞآسیا

79

52

فٛاد تىٙیه

80

پایا٘ٔ ٝشصی تاصسٌاٖ

25

ضشوت احشاس سپاٞاٖ

53

26

ضشوت وٙذٚاٖ پاسس

ضشوت آِیاطٞای فّضی ایشاٖ

81

ٌٕشن تاضٕاق

54

16
17
18
19
20
21
22
23
24

27
28

ضٟاب خٛدسٚ
تٛٔ ٕٟٗتٛس
ٔا٘یثُ سایپا

سایپا پشس

لغؼات فٛادی ایشاٖ خٛدسٚ

ٔاضیٗ اتضاس ایشاٖ خٛدسٚ
جٙشاَ ٔىا٘یه

٘یشٔ ٚحشو ٝلضٚیٗ

لغشاٖ واٜٚ

سٚغٗ ٔٛتٛس ضتاب

55
56

ضشوت رٚب ایشاٖ
احشاس فٛاد پیطٝ

فٛاد وشٔاٖ

82
83
84

پیاْ ضیٕی

ٟٔش ضیٕی سثاٖ

ضٟشداسی ٌّپایٍاٖ

استا٘ذاسی وشدستاٖ

ٌٕشن ِشستاٖ

پایا٘ ٝتاستشی ٔطٟذ

ٔجتٕغ سیّٛی صاٌشس
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ردیف

نام هشتری

ضشوت خٛضخٛاب

ردیف

نام هشتری

ردیف

ضشوت ٔیٟٗ

141

114

تش٘ج آٚاصٜ

142

87

ضشوت پاوطٔٛا

115

آسد خشْ اص٘ا

143

88

آتساَ

116

آسد ا٘ذیٕطه

144

85
86

89
90
91
92
93
94

ایشاٖ سادیاتٛس

٘یه واا
داسٌٚش

113

118
118

ضشوت پاوطٛ

تِٛی پشس

پاوساٖ

آرس ضاَ لضٚیٗ

119
120
121
122

95

ضیشیٗ ػسُ

123

96

چای ٌّستاٖ

124

79

فشآٚسدٞ ٜای ٌٛضتی ستاط

125

89

تیسىٛیت سأت

126

99

ضشوت خٛضٍٛاس

127

100

ضشوت دِپزیش

128

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ضیش پاستٛسیض ٜتیستٖٛ

تاً٘ٚ

ضشوت ٔی ٔاس

حّٛا ضىشی ػماب

فشاٚسدٞ ٜای ِثٙی دااٛٞ
سٚغٗ ٘ثاتی ٚسأیٗ

ٚیتا٘ا

غٙایغ غزایی پشدیس

وّٛچٛ٘ ٝضیٗ

وّٛچ٘ ٝادی

آرس٘ٛش ضشق

آسد جٛٙب

ضشوت لٙذ ٕٞذاٖ

ضشوت لٙذ فشدٚس

ضشوت لٙذ وشدستاٖ

لٙذ تیستٖٛ

لٙذ  ٚتػفی ٝضىش اٛٞاص
سپیذ ٔاویاٖ

واستٗ تٛحیذ

ضشوت أاح ٔؼذ٘ی ایشاٖ
آرس سیٕاب خشٔطٟش

ٔؼذٖ س ًٙآ ٗٞخٛاف

146
147
148
149
150

153
154
155
156

130

ضشوت واِسیٕیٗ

159

132

پشضیا ٔؼادٖ جٛٙب

160

133

ضشوت ضیٕی ٔؼذ٘ی ٕٞذاٖ

161

134

ٌشٔ ٜٚؼذ٘ی پشدیس غذس پاط

162
163

136

فشآٚسدٞ ٜای سیٕاٖ ضشق

164

137

سیٕاٖ پی٘ٛذ ٌّستاٖ

165

138

فشآٚسدٞ ٜای سیٕاٖ ضشق

166

139

سیٕاٖ اوثاتاٖ

167

140

ساسٚج تتٗ

ضشوت ٘ذای ػّٓ  ٚغٙؼت
آجش ٘سٛص ٕ٘ا آرسخص

و ٟٗدط

ػٕشاٖ آرسستاٖ
آپتٛس ایشاٖ

تّٛس ٌچ ساٜٚ

ضشوت پایٙذاٖ ػسّٛیٝ

152

158

اِىتشٚد ٔیىا

ساصٞ ٜای غٙؼتی آرساٖ

پیطش ٚتاختش وشٔا٘طاٜ

129

131

ضشوت ػٕشا٘ی ASP

151

ضشوت تاسیت فات ایشاٖ

ضشوت تِٛیذی تاتىاٖ ٔس

دا٘طٍا ٜغٙؼتی اغفٟاٖ

ضشوت آسیٗ ٔاٞتاب ٌستش

157

135

ِثٙیات دٚوا

آسد سفیذ اص٘ا

145

نام هشتری

168

فشٚدٌاٞ ٜشٔضٌاٖ

فشٚدٌأٟ ٜشآتاد
فشٚدٌا ٜضیشاص

ٌّساٖ تافت
٘ساجی یضد

واضی پاساسٌاد
ویٕیا سشاْ
چیٙی ٔیٙا

ضشوت استیُ ایشاٖ

ویاٖ خٛدسٛ٘ ٚیٗ

ٌش ٜٚتِٛیذی پاسچیٗ

سِّٛض پٛضص سپاٞاٖ
ضشوت پّیٕش وشٔاٖ

غٙایغ استیه ساصی یضد

واغز پاسس

واغز ساصی غشب
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تشخی اص ٔطتشیاٖ تیٗ إِّّی و ٝافتخاس ٕٞىاسی تا آٟ٘ا سا داضت ٝایٓ :
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

نام هشتری

ػثذاأیش اتشاٞیٕی
ضشوت سٟٙذ

ػشاق  -سّیٕا٘یٝ

آلای ٘فشی

ػشاق

ضشوت واوا

ػشاق  -دیا٘ا

ضشوت Richfield

ػشاق  -استیُ

ضشوت تّٙذ پایٝ

ػشاق  -اِضٚسا

ضشوت تّٙذ پایٝ

ػشاق  -تغذاد

آلای احٕذ اضشف

ػشاق  -سّیٕا٘یٝ

ضشوت پاوساس ضٗ

الای سیذ واظٓ ٔحٕذی

آلای غاح غاِح

ضشوت تاصسٌا٘ی ضیشصاد

 1دستٍا ٜتاسىَٛ
 2دستٍا ٜتاسىَٛ
 2دستٍا ٜتاسىَٛ

ػشاق  -سّیٕا٘یٝ
ػشاق  -چضاتٝ

ػشاق  -سّیٕا٘یٝ
ػشاق  -استیُ

ٚصاست تاصسٌا٘ی ػشاق 15 -دستٍاٜ

 25دستٍا ٜتاسىَٛ

ػشاق  -تاتُ

ػشاق  -سّیٕا٘یٝ

الای حك پشست

ضشوت پاوساس ضٗ

هحل نصب

ػشاق  -استیُ
ػشاق

تشوٕٙستاٖ

لضالضستاٖ

وٙیا

افغا٘ستاٖ

نوع هحصول

تاسى َٛتٕاْ فّض ٔ 18تشی  100تٙی ٔذَ Caspian

اسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 60تٙی ٔذَ Euro
ب

تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 60تٙی ٔذَ Euro

تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 80تٙی ٔذَ Euro
تاسى َٛتٕاْ فّض ٔ 16تشی  60تٗی ٔذَ Metal Bridge

تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 80تٙی ٔذَ Euro
تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 60تٙی ٔذَ Euro
تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 60تٙی ٔذَ Euro
تاسى َٛتٕاْ فّض ٔ 16تشی  80تٗی ٔذَ Metal Bridge

تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 60تٙی ٔذَ Euro
تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 60تٙی ٔذَ Euro
تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 60تٙی ٔذَ Euro
تاسىٔ 16 َٛتشی تتٗ– فّض ( اجشا دس ٔحُ) 60تٙی ٔذَ Euro
تثذیّی  ٚخذٔات سشٚیس  ٚواِیثشٜ

تاسى 120 َٛتٙی تٕاْ فّض– ٘ػة ضذ ٜدس ضٟشٞای ٔختّف
ا٘ٛاع ٔختّف تاسىَٛ
ا٘ٛاع ٔختّف تاسىَٛ
ا٘ٛاع ٔختّف تاسىَٛ
ا٘ٛاع ٔختّف تاسىَٛ
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ARPEGE MASTER K
38 Avenue des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
FRANCE
PAND INDUSTRIES
N°5, Sahand St, Shahid Beheshti Ave
TEHRAN 15597
P.O Box: 15875-6119
IRAN
The 31/10/2007
Subject: SOLE REPRESENTATIVE DISTRIBUTOR
We ARPEGE MASTER K, a French weighing equipment manufacturer based in
France certify that PAND INDUSTRIES located in TEHRAN is our sole
representative agent in Iran & our sole dealer for AZERBAIDJAN, ARMENIA,
AFGHANISTAN, TURKMENISTAN, and IRAQ.
PAND INDSUSTRIES is able to ensure sales, service and commissioning of all
ARPEGE MASTER K product range.

ARPEGE MASTER K stamp

PAND INDUSTRIES stamp

38 avenue des Frères Montgolfier – BP 186 – 69686 Chassieu Cedex
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22 - Fax : 33 (0)4 78 90 84 16
www.masterk.com - marketing@masterk.com

