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شرکت مشبک سازان آريا در دوتزدھمين سال فعاليت خود در زمينه ساخت سازه ھای فلزی سبک  ،گريتينگ  ,متعلقات وملحقات جانبی
در انواع فوالدی،الکتروفورج،استنلس استيل،آلومينيومی،فايبرگالس،بست گريتينگ و خدمات گالوانيزاسيون گرم با تنوع محصوالت ,
بدون محدوديت در ابعاد واندازه ھا

توان توليد ساالنه  8000تن گريتينگ و بيش از 12000

تن سازه فلزی سبک را دارا می

باشد .

مشتريان:
اين شرکت در حال حاضر جزء وندور ليست شرکت نفت فالت قاره  ،مپنا  ،ملی پتروشيمی  ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا  ،شرکت
انرژی فالت و شرکت نفت ستاره خليج فارس ميباشد و بطور مستقيم با شرکت ھای زير قرارداد ساخت گريتينگ داشته است:
فوالد ھرمزگان ،پتروشيمی اراک  ،پتروشيمی شھيد رسولی  ،فوالد کاوه جنوب  ،فاتح صنعت کيميا  ،ماشين سازی اراک  ،ذوب روی
قشم  ،مشارکت تابليه  ،پتروشيمی بيستون  ،پتروشيمی پليمر کرمانشاه  ،آريا پتروگاز ،کيسون ،صنايع ملی مس و .......

اين شرکت با دارا بودن واحد فنی و مھندسی فعال توانسته است جھت سھولت در استفاده از جداول بارگزاری گريتينگ محاسبات را به
صورت نرم افزارساده تھيه و در اختيار مشتريان گرامی قرار دھد ).از بخش دانلود در وب سايت شرکت قابل دانلود می باشد (
نرم افزارھای  AutoCADو  TEKLA Structure 12مورد استفاده واحد فنی و مھندسی می باشد .که می توانيم نقشه کامل و
اصلی کارفرمای محترم را ديتيل کرده و با رعايت موارد استاندارد طراحی گريتينگ  MBG_534_12در فرمت نقشه ھای کارگاھی
آماده ساخت ارائه نمايد  ،الزم به ذکر اين شرکت کليه محصوالت خود را دوسال ضمانت می نمايد که بدون قيد و شرط گريتينگ مغاير
با نقشه تاييد شده کارفرما را با قطعه سالم عوض نمايد .

محصوالت ) :بخش گريتينگ (


گريتينگ فوالدی  :در ابعاد و اندازه ھای متنوع از ورق  ST37در مدل ھای تسمه در تسمه )مضرس و ساده(  ،تسمه در
ميلگرد  ،تسمه در نيم تسمه  ،تسمه در چھارپھلو.



گريتينگ استنلس استيل :
از ورق استنلس استيل  304،316و سيم جوش استنلس استيل و گاز آرگون



گريتينگ الکتروفورج )جوش مقاومتی(

اين نوع گريتينگ با استفاده از جريان الکتريکی و فشار باال موجب نفوذ چھارپھلو در تسمه ميگردد
و به صورت جوش مقاومتی اتصالی محکم و بدون درز را
برای شبکه بندی گريتينگ ايجاد مينمايد .دستگاه الکتروفورج
اين شرکت با توان توليد روزانه  20تن گريتينگ الکتروفورج
کامال توسط متخصصين اين شرکت ساخته شده است .



گريتينگ فايبرگالس ) کامپوزيتی(

اين نوع گريتينگ در اندازه  1.22*3.66متر با ارتفاع  38-30-25ميليمتر توليد ميشود.معموال اين نوع گريتينگ در محل ھايی
مانند آزمايشگاه ھا و تاسيساتی که در آنجا مواد اسيدی يا قليايی باشد که ميزان خورندگی باالست مورد استفاده قرار ميگيرند.

نمونه نصب شده در کارگاه اسيد شويی



گريتينگ آلومينيومی مخصوص صنايع غذايی و گردشگری



ھندريل  ،لدر واستراکچر



بست گريتينگ

جھت اتصال گريتينگ به ساپورت از بست گريتينگ استفتده ميشود اين شرکت ساليانه  500.000بست توليد و عرضه مينمايد.

تاسيسات و تجھيزات:
 3600 متر مربع زمين


 1300متر سوله )  2سالن سر پوشيده (



 300متر اداری و رفاھی

رديف

ماشين آالت

تعداد

رديف

ماشين آالت

تعداد

1

دستگاه الکتروفورج

1

12

ميز مخصوص فيکسچر

8

2

پرس  30و  50و 40تن

12

13

سنگ برش ) فيبری (

8

3

پرس ھيدروليک  250تن

1

14

تجھيزات ھوا برش

2

4

دستگاه ساخت چھار پھلو

1

15

دستگاه صاف کن چھارپھلو

1

5

دستگاه مضرس پيوسته

1

16

کويل گير سه شاخه

1

6

گيوتين عرض  3متر

1

17

دستگاه دريل ايستاده

2

7

دستگاه جوش CO2

18

18

کرين  5تن

2

8

دستگاه جوش ريکتيفاير

2

19

دستگاه سنگ مغناطيس

1

9

دستگاه رول ورق

1

20

فرز CNC

1

10

دستگاه تراش

1

21

کمپرسور ھوا

1

11

دستگاه برش گريتينگ

1

22

جرثقيل دستی  3تن

1

چارت سازمانی :

رئيس ھيئت مديره
اعضا ھيئت مديره

مدير عامل

مدير اداری

مالی

اداری و
پرسنلی

مدير کيفيت

کنترل کيفيت

مدير توليد و
برنامه ريزی توليد
تضمين کيفيت

فنی و مھندسی

نماينده مديريت

بازرگانی

فروش

بازاريابی

تدارکات و پشتيبانی

نت

انبارھا

خريد

جدول پرسنلی شرکت
رديف

بخش

تعداد افراد

مسئوليت ھا

1

ھيئت مديره

 4نفر

رئيس ھيئت مديره و اعضا

2

مديران

 5نفر

مديرعامل -مدير اداری -مدير کيفيت -مدير توليد -مدير بازرگانی

3

مالی

 2نفر

حسابدار و حسابرس

4

کنترل کيفيت

 1نفر

کنترل کيفيت و تضمين کيفيت

5

توليد

 2نفر

فنی مھندسی – سرپرست کارگاه

6

بازرگانی

 3نفر

بازاريابی – فروش

7

تدارکات و پشتيبانی

 2نفر

تعميرات و نگھداری

8

انبار

 1نفر

خريد – ثبت ورود و خروج کاال

9

پرسنل کارگاھی

 25نفر

توليد صفر تا صد گريتينگ

ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ از ﻧﺼﺐ ﮔﺮﻳﺘﻴﻨﮓ :

