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شرکت آرد ماشین

شرکت آرد ماشین تولید کننده کلیه ماشین آالت خطوط آرد سازی گندم و ذرت است  .این شرکت طراحی دیاگرام خطوط تولید و نصب و راه اندازی
واحدهای آرد سازی در داخل و خارج کشور را به صورت کلید تحویل انجام می دهد  .شرکت آرد ماشین یک شرکت صد در صد ایرانی است که تکنولوژی
خود را از شرکت  Sangatiایتالیا خریداری کرده و همواره آنرا مطابق با دستاوردهای جهانی به روز آوری می کند  .مواد اولیه مصرفی و قطعات استاندارد
ماشین آالت مثل الکتروموتور و الکتروگیربکس و الکتروموتور ویبره و قطعات برقی و غلطک و تسمه های انتقال قدرت خاص و چوبهای چندالیی رامکا
الک و توری الک و برینگهای خاص و ضربه گیرها و چفت و بستها و دستگیره های ویژه از معتبرترین شرکتهای اروپایی تامین می شود که جهت اطمینان
مشتری این موارد در قرار دادهای فی مابین ذکر می شود .
شرکت آرد ماشین ضمن استقبال از فعالیت شرکتهای همکار خارجی معتبر در داخل کشور
که به میدان رقابت و رشد کیفیت وسعت می دهد  ,مخالف حضور صنایع بی کیفیت و بی
اعتبار خارجی و دالالن وابسته به آنهاست و فراتر از اهداف انتفاعی  ,آمال کلی و استراتژیک
شرکت آرد ماشین به شرح زیر است :

شرکت آرد ماشین دارای دو سالن تولید

ماشین آالت و یک سالن پخت رنگ در
شهر صنعتی البرز قزوین با حدود صد نفر

پرسنل متخصص و مجرب است و با بیش
از چهل شرکت اقماری که پیمانکار این

شرکت هستند فعالیت می کند .

•تولید ماشین آالت با کیفیت در حد اروپا و قیمت بسیار پایین تر
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•ارائه سرویس گارانتی و خدمات پس از فروش واقعی و در دسترس
•مبارزه با داللی و واسطه گری و ترویج فرهنگ کار سالم و خالق و پویا
•اشتغال زایی در داخل کشور
•جلوگیری از خروج ارز از کشور
•فعال شدن صنایع داخل مرتبط با صنایع آرد
•کسب اعتبار مالی در بازار جهانی ماشین آالت آرد سازی
•ترویج کاالی مرغوب ایرانی به جای تبلیغ صنایع بی کیفیت بیگانه
•کمک به رشد صادرات غیر نفتی و جای گرفتن صنعت ایرانی در بازار جهانی
•بازسازی هویت و غرور ملی

 9001: 2008مدیریت کیفیت است و ماشین

آالت تولیدی  ,از سه مرحله کنترل کیفیت
شامل واحد مستقل کنترل کیفیت کارخانه (
)  Q.Cو کنترل کیفیت واحد ساخت و مونتاژ

و نیز کنترل کیفیت شبکه مدیریت تولید
عبور می کند .شرکت آرد ماشین نمونه یا برگه

مشخصات پارامترهای آزمایشگاهی آرد مورد

نظر مشتری را پیوست قرار داد ًه و در قرار داد
خود را قانون ًا متعهد به تحویل آرد مورد نظر به

مشتری می نماید .

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان ولیعصر،
شماره  ،2244ساختمان نگین ساعی ،واحد 702
کدپستی1433894368 :
تلفن88713697-88713695 :
نمابر88713685 :
کارخانه ،دفتر فروش و خدمات پس از فروش :قزوین ،شهر صنعتی البرز ،خیابان مالصدرا
کارخانه 0282 2223029 :دفترفروش0282 2222129 :
نمابر0282 2223019 :
خدمات پس از فروش0282 2229519 :

E-mail: info@ardmachine.com
Website: www.ardmachine.com
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