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 :1شماره  تصوير

 قص األنبوبجهاز 

 إضافي لقص األنبوبو جهاز ( نقطة بنقطة)لتنشيف و الحمامات ل سميكة آله إنتاج مناديل

 ساعات 8حزمة ثنائية في  2500:حجم اإلنتاج

 أمبير 12 :اإلستهالك الكهربائي

  :حجم الجهاز

 سم 470 :الطول

 سم 140 :العرض

 سم120 :اإلرتفاع

 

https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/


https://parsistrans.com         02146017689                           دارالترجمه رسمی پارسیس 

https://parsistrans.com            02146017689                        دارالترجمه رسمی پارسیس 

 

https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/


https://parsistrans.com         02146017689                           دارالترجمه رسمی پارسیس 

https://parsistrans.com            02146017689                        دارالترجمه رسمی پارسیس 

 :2تصوير شماره 

 آلة الطباعة و اإلرجاع

 

 روالت 4ساعات بما يعادل  8كغ في  1500:حجم اإلنتاج

 أمبير 15: اإلستهالك الكهربائي

 : حجم الجهاز

 سم 500: الطول

 سم 150: العرض

 سم 270: اإلرتفاع

https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/


https://parsistrans.com         02146017689                           دارالترجمه رسمی پارسیس 

https://parsistrans.com            02146017689                        دارالترجمه رسمی پارسیس 

 

https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/


https://parsistrans.com         02146017689                           دارالترجمه رسمی پارسیس 

https://parsistrans.com            02146017689                        دارالترجمه رسمی پارسیس 

 :3تصوير شماره 

 (خطوط 6) إسطوانية قطع كامل منديل  300و  200نتاج مناديل إلآلة 

 

 ساعات  8علبة  في  14000:حجم اإلنتاج

 أمبير 40: اإلستهالك الكهربائي

 : حجم الجهاز

 سم 750: الطول

 سم 450: العرض

 سم 440: اإلرتفاع
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 :4تصوير شماره 

 (الصق حار و بارد)آلة التعليب 

 

 ساعات  8ربطة  في  12000:حجم اإلنتاج

 أمبير 15: اإلستهالك الكهربائي

 : حجم الجهاز

 سم 315: الطول

 سم 100: العرض

 سم 110: اإلرتفاع

https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/


https://parsistrans.com         02146017689                           دارالترجمه رسمی پارسیس 

https://parsistrans.com            02146017689                        دارالترجمه رسمی پارسیس 

 

https://parsistrans.com/
https://parsistrans.com/


https://parsistrans.com         02146017689                           دارالترجمه رسمی پارسیس 

https://parsistrans.com            02146017689                        دارالترجمه رسمی پارسیس 

 :5تصوير شماره 

 (خّطان)  إسطوانية قطع كامل منديل 300و  200آلة إلنتاج مناديل 

 ساعات  8علبة  في  6000:حجم اإلنتاج

 أمبير 20: اإلستهالك الكهربائي

 : حجم الجهاز

 سم 500: الطول

 سم 150: العرض

 سم 180: اإلرتفاع
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 :6تصوير شماره 

 محمودي لصناعة اآلالت

 باسمه تعالى

 مقدمة عن الشركة

م 1976تعمل شركة محمودي لصناعة اآلالت، في صناعة أنواع أجهزة إنتاج المناديل الورقية و الُمنتجات المشابهة و ذلك منذ سنة 

بخطوة و بدعٍم من وزارة الصناعة و إتحاد باالستفادة من الخبرات الفنية للمتخصصين المحليين و أحدث التكنولوجيا، و تسعي حثيثةً خطوة 

لدول األجنبية في المجال الصناعي و اإلقتصادي، على ا خفض نسبة اإلعتمادمصنّعي اآلالت في طهران إلى تحقيق اإلكتفاء الذاتي و 

و  و حسب، في إيرانباإلضافة لتوفير فرص عمل، و لحسن الحظ فقط حصدت نجاحات باهرة في هذا المجال، فهي لم تحظى فقط بالنجاح 

 .إنما توسعت أعمالها لتشمل آسيا الوسطى و دول الجوار، فقد اشتُهرت هذه الشركة بخدماتها المتميزة التي يحكي بها الخواص و العوام

 ً فتخار اسماء في النهاية نعرض لكم و با. تقدم الشركة سنة كفالة و عشرة سنوات خدمات ما بعد البيع و هذا دليل على صدق ما تم ذكره آنفا

  :بعض الشركات المحلية و األجنبية التي قامت بشراء ُمنتجات هذه الشركة

 

 

 :الشركات اإليرانية

باكان  -مجموعة ارجن شيراز –بهكل سمنان  -شكوه سمنان –هران طنوظهور  –هران طحرير  –صناعة و التجارة للشركة مبارك 

 –كنك خوي  -زرناب كلستان –فرخنده هرمزكان   -كوبولي كرمنشاه –كالره كرمنشاه  -ماهك شهركرد -آنا تبريز -لطافت كيش –طهران 

 ...طاليي اشتهارد و 

 

 :الدول األجنبية

 –روسيا   -ان بكستأوز -عمان سلطنة  –طاجكستان  -أرمينيا –البحرين  –اليمن  –رومانيا  –سورية  –( دبي)اإلمارات العربية المتحدة 

 ...كندا و  –العراق  –( باكو)أذربيجان  -أفغانستان

 

مقابل  –شارع ستايش  –متر بعد جسر السيارات الثاني  30 –طريق انديشه  – كم على طريق كرج القديم 16مسافة  بُعد على -طهران

 3محضر رقم  –مجّمع سبهر  –صالة قصر سفيد 
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