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Ray Feng Machine Co., Ltd. 
 هايتراشاتوماتيکدستگاه ،CNC دقيق تراش های دستگاه ،CNC اتوماتيک تراش های دستگاه

Ray Feng Machine Co., Ltd. کهدفتراصليآندرکالنشهرتايناندرکشورتايوانواقعشدهاست  

Ray Feng Machine Co., Ltd. هايتراشاتوماتيکوکنندگانبرجستهانواعدستگاهيکيازعرضه  

CNC باشددربازارجهانيمی. 

 

Ray Fengدرسال  2004 

 پذيرگرمنطقيبرنامهتوماتيک،کنترلهايکنترالتوسطگروهيازمهندسانخبرهومجربدرزمينهاجزايسيستم (PLC) 

 .هافعاليتداشتندحوزهاين دراينمهندسانعمومًاازحدوددودهقبل .وتابلوهاياتصاالتتأسيسگرديد

 

Ray Fengکوشدتابامحصوالتوخدماتخودبيشترينسودوارزهاسالتجربهبازاريابيودانشفنيگستردهاينمهندسان،میباتکيهبرده 

 .شاقتصاديرابرايمشتريانخودفراهمکند،واينامررابهعنوانهدفوخطمشيکسبوکارخوددرنظردارد

 

Ray Fengتراش یهاجانبهدررابطهبامحصوالت،وهمچنينعرضهدستگاهبهتحقيقوتوسعههمهنسبت 

CNC،هايفرزدستگاهCNCاشدبهايتراشکاريباکيفيتباالوعملکردعاليکهنيازکاربرنهاييرابرآوردهکندمتعهدمیودستگاه. 

 

اينشرکتباتعهدواشتياقهميشگيخودنسبتبهجلبرضايتمشتريان،توانستهاستهمدرداخلوهمدرخارجکشوربهخوشناميواعتباربينمشت

 .رياندستپيداکندوزمينهرشدوموفقيتمستمرخودرادربازاررقابتيامروزفراهمنمايد

Ray Feng Machine Co., Ltd. 
No. 77, Dashun Rd., Rende Dist., Tainan City, Taiwan 717 

 ٨٨۶‐۶‐٢٧١‐۶٨۶۶ :تلفن

 ٨٨۶‐۶‐٢٧١‐٣۶٧٨ :فکس

 : لايمي rftw@rayfeng.com.tw 

 : توبساي www.rayfeng.com.tw 

 



Chenta Precision Machinery Ind. Inc. 
  دندهمارپيچيکاهندهسرعت،دندهحلزونيکاهندهسرعت،محورمجوفکاهندهسر

 دارعت،موتورگيربکس،چرخپره

Chenta Precision Machinery Ind. Inc. 1971 درسال که 

 اتحتبرندهايکاهندهمارپيچيمتنوعيرهاودندهباپشتيبانيفنيچندينموسسهژاپنيتأسيسشددرحالحاضرگيربکس

«Chenta Gear» درسراسردنياارائهدادهوازاعتبارباالييبرخورداراست. 

سالهخودتوانستهاستعنوانيکيازبزرگترينسازندگانگيربکسچينبزرگرابهخوداخت۴٠اينشرکتکهبابرخورداريازتجربه

 .صاصدهدراهخودرابهبازارايرانبازکردهاست

 

 Chenta Gearمحصوالت

حلزونيکاهندهسرعت،-حلزونيکاهندهسرعت،دندهمارپيچی-دهمخروطیعبارتندازدندهحلزونيکاهندهسرعت،دن

هايمارپيچيازجنساستيلضدزنگ،جکپيچی،گيربکسصنعتیگيربکسآويز،دندهمارپيچيآلومينيوميکاهندهسرعت،دنده

 .شوندداروسايرمحصوالتسفارشيکهبراساسنيازهايويژههرمشتريطراحيمی،هوادهندهچرخپره

ر تغييآالتبرندهايبرترجهانهمخوانيدارندولياينهمخوانيموجباکثرمحصوالتاينشرکتبهلحاظابعادباماشين

 ISO اينشرکتکهازبهروزترينتجهيزاتبرخورداربودهودارايگواهی . عملکردموردانتظارآنهانشدهاستدر

 .باشدالتمیصويعمحهايرقابتيوتحويلسردرزمينهفرايندهايتوليداست،متعهدبهارائهکيفيتباال،قيمت 9001

خواهند هارابهمشتريانارائهتيمفروششرکتباکمالميلمظنهمربوطبههريکازمدل

  خدماتبه.شود  میهاغالبًاموجودبودهودرصورتنيازدرکمترينزمانممکنبهمشتريانتحويلدادهاينمدل.داد

اشتهوبهموموقعومحصوالتمرغوباينشرکتقطعًاارزشافزودهمطلوبيرابرايکسبوکاروزنجيرهتأمينمشتريانبههمراهد

 .فقيتهرچهبيشترآنهاکمکخواهدکرد

 هايقابالطمينانگيربکس

118, Halltran Lane, Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 814 

 ٨٨۶-٧-٣٧٢-۶٣۴۵ :تلفن

 ٨٨۶-٧-٣٧٢-٧٠٠٧ :فکس

 ray@chenta.com : ايميل

 www.chenta.com : وبسايت

 

Chenta Precision Machinery Ind. Inc. 
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 و توسعه در متخصص محدود، تيمسئول با) Yuh Shin (نيش وحي کياکترون شرکت

 ... و ھا، کارخانه ،یمھندس یھا یمانکاريپ یبرا یروغن یترانسفورماتورھا ديتول

  .يیايميالکتروش یھا دستگاه یبرا

 یابر را یفاز 3 و 1 یترانسفورماتورھا تيموفق با گذشته، سال چند در شرکت، نيا

) electroplating (یکيالکتر یدھ پوشش یھا دستگاه و مختلف یھا یکار جوش

 نيا. ھستند اختراع ثبت حق یدارا نيچ یاصل کشور و وانيتا در که است، ساخته

 و ،)IC (مجتمع یمدارھا یبند بسته یھا کارخانه ،ینظام زاتيتجھ یبرا محصوالت

   .اند شده ديتول عمده رتصو به لياتومب/کلتيموتورس مونتاژ یھا کارخانه

 یس نيماش یابزارھا یبرا خاص طور به شرکت نيا خشک نوع یترانسفورماتورھا

 یم ديتول ھا مقاومت و ،)rectifiers (ھا سوکننده کي رآکتورھا، ،)CNC (یس ان

 مراکز فر،يو یھا کارخانه یبرا اصل در شرکت شرفتهيپ یس ید برق منابع.  شوند

 جت، یھا جنگنده ،IC مدرات یکيالکتر یدھ پوشش یھا کارخانه فاظالب، هيتصف

  .شوند یم ساخته ... و بالگردھا

 وتريکامپ کنترل صفحه با 6KVA حمل قابل کيوماتين یا نقطه جوش شرکت، داتيتول نيتر محبوب از یکي

 مبلمان و خودرو، بدنه ريتعم و ساخت ن،يماش بدنه سازندگان یبرا که است، زمان و انيجر ميتنظ یبرا یشخص

   ! واستمخ می عامل ،است آل دهيا یدفتر

 

/ یا نقطهی جوشکاری ھا نيماش
یجوشکاری ھا نيماش / ترانسفورماتورھا

 

YUH SHIN ELECTRIC CO., LTD.  
No. 22, 42th Rd., Taichung Industrial Park,  
Taichung, Taiwan 40768 
Tel: 886-4-2359-5358  Fax: 886-4-2359-7368 
Email: yuhshin.tr@gmail.com 
Website: www.yuhshin.com 

YUH SHIN ELECTRIC 
CO., LTD.

Since 1982 



) Dynaway(شرکت ماشين آالت ديناوای 
  با مسئوليت محدود

ماشين های فرز زانويی، ماشين های  فرز مرکز عمودی، ماشين  
، ماشين های فرز برج گردان افقی عمودی، متعلقات CNCتراش 

  . و قطعات ابزار ماشينی

 
از   در تايوان مرکزی تاسيس شد،2005 که در سال با مسئوليت محدود) Dynaway(شرکت ماشين آالت ديناوای 

اکنون، اين شرکت راه حل های جامع برای قطعات و ماشين .  به توليد متعلقات و ابزار ماشينی پرداخته است2012

،  خط جامعی از ماشين ابزار »مکانهمه چيز در يک «قالب سازی ارائه می دهد، و به صورت يک فروشگاه 

  . تخصصی و غير تخصصی برای کارهای سخت و پيچيده عرضه می نمايد

اين . مبادرت کرده است» DYNAWAY « تحت برند خودش ،شرکت، از امسال به بازاريابی محصوالت خود

، که بيانگر هدف شرکت »به کسب و کار خود قدرت ببخش«: رکت استبرند به چيزی داللت دارد که مورد تاکيد ش

 .  در راهبری مشتريانش به سمت ايجاد بيشترين حاشيه سود، می باشد

 شامل سری  کهارائه می دهد،) مطابقت با استاندارد اروپايی (CE ديناوای طيف کاملی از ماشين ابزار تاييد شده

اين شرکت با خروجی .  استCNC املی از ماشين های فرز زانويی، دو ستونه، و عمودی، به همراه تراش های ک

 .  ميليون دالر امريکا دارد3 ماشين، انتظار درآمد ساالنه ای معادل 10ماهانه حدود 

در که  ماهه دارد که از زمان بارگيری شروع می شود، و تعمير ماشين آالت فروخته شده خود 18شرکت گارانتی 

 ام شرکت ادعا می کند که تم. شرايط کار عادی خراب شده اند را تضمين می کند

 سال تجربه در امر ماشين آالت بوده، و تقريبًا همه چيز را در مورد ماشين ها 15نمايندگان فروش آن دارای حداقل 

  . می دانند و می توانند در يافتن راه حل هر مشکلی به مشتريان کمک نمايند

ن می ديناوی تاکيد می کند که از سرمايه گذاری عظيم مشتريان بر ماشين آالت و تجهيزات آگاه است، بنابراين تضمي

 . کيفيت ارائه می شوند-نمايد که ماشين های شرکت فقط با باالترين کيفيت و با بهترين نسبت قيمت

 

 15-187، تايچونگ، صندوق پستی 40499تايوان 

 886424375196: تلفن

 886424375149: دورنگار

 : ای ميل

 http://www.dynawaytech.com: وب سايت

 

dynawaytech@hotmail.com ; robert_chuang@hotmail.com 

 با مسئوليت محدود) Dynaway(شرکت ماشين آالت ديناوای 

 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wei Meng Industrial Co., Ltd. 
No. 17-3, Lin 2, Chilan Village, Xinwu  

Township, Taoyuan County 32743, Taiwan 
  2288-497-3-886: الهاتف 
  2266-497-3-886: فاآس 

  net.hinet.14ms@weimeng: البريد اإللكتروني 
   tw.com.weimeng.www :الموقع 

tw.com.raschel.www   

 توری توليد آالت ماشين ،(Raschel)راشل  بافندگی آالت شين

 تور و کيسه توليد برای نيازمورد تجهيزات کليه و يبان،

 

Wei Meng Industrial Co., Ltdماشين ساخت و عرضه  به1978  سال در خود تاسيس زمان از که است مجرب ای کننده عرضه 

 .پردازد می تور و کيسه توليد به مربوط تجهيزات کليه و راشل بافندگی آالت

 ساير و بافندگی آالت ماشين مختلف انواع توليد به توسعه و تحقيق زمينه در زبده مهندسين از متشکل تيمی پشتيبانی با شرکت اين

 توليد آالت ماشين راشل، بافندگی آالت ماشين فيلم، اتساع و برش آالت ماشين سايبان، توری های توليد آالت ماشين مانند مربوطه تجهيزات

 ماشين ای، رشته تک الياف توليد آالت ماشين بندی، بسته های کيسه دتولي آالت ماشين ماهيگيری، تور توليد آالت ماشين پياز، توری کيسه

 ماهيگيری تور توليد آالت ماشين فيلم، بلوينگ آالت ماشين رپينگ، آالت ماشين تورايمنی، توليد آالت ماشين صاف، و فلت نخ توليد آالت

 .پردازد می پرسرعت راشل بافندگی ماشينهای و دوسو، سوزنی شانه راشل توليد آالت ماشين گره، بدون

 توليد ISO گواهی دارای و مدرن کارخانه در و کيفيت کنترل سختگيرانه و دقيق معيارهای از پيروی با Wei Meng آالت ماشين کليه

 خريدار رضايت بتوانند تا شوند می اصالح و بررسی بسيار دقت با تحويل از پيش و هستند CE عالمت دارای ها دستگاه اين شود؛ می

 تا  عالی عملکرد و خالقانه، کارکرد نقص، بی کيفيت دليل به و شوند می صادر محصوالت %80 از بيش .کنند  جلب کامل طور به را

 .هستند نهايی کاربران توجه و عالقه مورد زيادی بسيار حد

 Wei Meng بافندگی آالت ماشين محبوبيت داليل ترين مهم از يکی

 بافندگی دستگاه مثال، عنوان به .است آنها گسترده و وسيع کاربرد

 از توری های سايبان و ها کيسه توليد برای توان می را راشل سری

 به نايلونی کاله و کفش پوشاک، پرده، اتيلنی؛ پلی صاف های نخ

 تورهای ايمنی، تورهای بند، پشه صنعتی؛ مصارف با با پارچه عنوان

 های شکل و ها ندازها در اتيلنی، پلی محافظتی تورهای و پرندگان،

 .برد کار به سازی ساختمان يا کشاورزی مصارف برای مختلف

Wei Mengبه العاده، فوق توانايی و دانش از برخورداری بر  عالوه 

 سريع هرچه پاسخگويی و موقع به فروش از پس خدمات ارائه دليل

 .دارد قرار موردتوجه مشتريان سواالت به تر



       Gong Yang Machinery 

Co., Ltd.   
   غهيت ،یالحاق یھا غهيت فرز، یھا غهيت

  یحفار یھا غهيت و ،CNC فرز یھا

 

 

 تخصص ینيماش ابزار از دسته سه نهيزم در است، شده سيتاس 1972 سال در که) Gong Yang (انگي گونگ آالت نياشم شرکت

 ،)CNC (یس ان یس دوستونه فرز یھا نيماش متعلقات و غهيت ،یسنت دوستونه تراش یھا نيماش متعلقات و)  َسرکاتر (غهيت: دارد

  . تراش کف مته و یکف فرز آالت نيماش یبرا غهيت

   

 و 5/22 ،5/18 یھا قدرت با شرکت یس ان یس یھا غهيت و ھستند، KW 11 و 9 ، 5/7 یھا قدرت به شرکت یسنت فرز یھا غهيت

5/126 KW ورسال،يوني یھا غهيت خودکار، یانگشت فرز غهيت ،یالحاق غهيت ُبر، راست یھا غهيت شامل فرز دستگاه یاجزا. ھستند 

  .  رجهد 45 و درجه 30 هيزاو یھا غهيت

  

 قدرت هيزاو راست ورساليوني یھا غهيت ،یخط-ینوسان ورساليوني یھا غهيت ان،يمشتر روزافزون یازھاين برآوردن یبرا شرکت

 کياتومات یھا غهيت و ن،يسنگ کار دوستونه یفرزسنترھا و تراش کف مته یھا نيماش یبرا را باال قدرت ورساليوني یھا غهيت و باال،

  .  است افزوده خود یديتول خط به ن،يسنگ کار دوستونه یفرزسنترھا یابر  راست هيزاو

  

 و یفشار ختنير با سرھا نيا و شوند، یم وارد آلمان اي ژاپن از ھا نيماش ابزار سر یھا نگيبلبر و ھا دنده شتريب

 شرکت. شوند یم استفاده وانيتا و یاصل نيچ در ابزار برتر سازندگان توسط سرھا نيا. رنديگ یم شکل یحرارات

 یم یاصل نيچ و وانيتا در یيھا اختراع ثبت حق یدارا و است، کرده افتيدر وانيتا دولت از را  انگي گونگ

  .باشد

  

 زاتيتجھ خود، یفن قوت نقطه پشتوانه به ن،يماش ابزار یھا غهيت یابيبازار و ديتول ،یطراح بر عالوه شرکت،

 خدمات خود، توسعه و قيتحق دهيد آموزش متخصصان و ،یعلم تيريمد ت،يفيک کنترل نيدتريشد ق،يدق یديتول

  . دھد یم ارائه زين فروش از پس یعال

  

 محصوالت. دارند ساله کي یگارانت شوند، یم فروخته » Gong Yang  «برند تحت که شرکت محصوالت تمام

 زين ايآس شرق جنوب و انه،يخاورم اروپا، به ھستند، در آن فروش عوامل که یاصل نيچ و وانيتا بر عالوه شرکت

  . شوند یم صادر

  

 

Gong Yang Machinery Co., Ltd. 
No. 2, Lane 146, Fuyi Rd., Taiping Dist, Taichung City, Taiwan 41158 

Tel: 886-4-2278-1321, 2278-8636    E-mail: gongyang@ms23.hinet.net 



  
 ،PP HDPE/LLDPE/LDPE هيال تکی ها لميف و هيال چندی ا لوله) یباد (دهيدم لميف آالت نيماش
 افتيباز آالت نيماش ک،يپالست افتيباز آالت نيماش ک،يپالست پسماند افتيباز آالت نيماش
 نيماش ه،يال چند) یباد (دهيدم لميف آالت نيماش ،)یباد (دهيدم لميف آالت نيماش لم،يف

  اکستروژن جامع آالت نيماش بافته، سهيک ساخت آالت
  

 در آن سيتاس زمان از قرن مين از شيب مدت به) Ye I (یا يه آالت نيماش کارخانه شرکت
  .است کرده کار مرتبط زاتيتجه و کيپالست اکستروژن آالت نيماش با 1960 سال
  
 رشد و توسعه و قيتحق بر رای اديز مبالغ که است ها دهه ديتول عرصه سرباز کهنه نيا

 با و صنعت نيا در شرويپی های فناور اخذ با خودی رقابت توان افزودن و استعدادها،
 کنترل،ی ها ستميس آالت، نيماش امر دری متخصصان و خود، توسعه و قيتحق بخش کارکنان

  .است کردهی گذار هيسرما مواد، با کار و
  
 کيپالست افتيباز آالت ماشين زيست، حيطم حفظ در نينوی کردهايرو بای همراهی برا شرکت نيا

 تا است نموده ها کننده گردله و اکسترودرها، ها، دهنده برش ازی بيترک به مجهز را خود
 زين کيدروليه لندريس صفحه نوع.  کنند افتيباز رای شتريب های پالستيک انواع بتوانند

  .کند می فراهم را نيماش کردن خاموش بدون صفحه نيا ضيتعو امکان که کرده، رييتغ
  

 طور به خود تأسيسی ابتدا از یا يه شرکت عالوه، به
 باالبرده را خودی فيکی استانداردها وستهيپ

 کنترل امر در کارکنان تمام مشارکت با و است،
 مواد از جامع طور به رای فيک کنترل نظارت ت،يفيک

 تا و کار حال در مواد تا کارخانه به ورودی
  .است داده گسترش ليتحو حال در آالت ماشين

  
ی گواه شرکت و اند، بوده بخش نتيجه ها تالش نيا

CE است کرده افتيدر را 2000:9001 زويا و.  
  

: از است عبارت یا يه شرکت داتيتول مجموعه
 و چنداليه ای لوله) یباد (دهيدم لميف آالت ماشين
 نوع همه ،HDPE/LLDPE/LDPE/PP هيال تک های فيلم
 سی، وی پی لوله ک،يپالست افتيباز آالت ماشين
 سهيک ساخت آالت ماشين ،یموج صفحه آالت ماشين
 لون،ينا/PP نخ ساخت آالت ماشين ،PP/HDPEبافته

 انواع و ،PMMA/PS/ABS/PC/ PP PE سازی ورق آالت ماشين ،PP/PE لميف گری ريخته ساخت آالت ماشين
   .اکستروژن جامع آالت ماشين

  
ی کايآمر و قايآفر ه،يروس ه،يترک ژاپن، مانندی مناطق به التآ ماشين از درصد 80 حدود
 به شرکت نيا خود) برند(ی تجار نام تحت ها آن ازی اريبس و صادرشده،ی جنوب وی مرکز
 .است شده عرضه بازار
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