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YOUR BUSINESS IS EXTRUSION
ALL YOU NEED IS

ملف المعلومات

ARA ︲ FARSI



تتزايـد طـرق البثـق العصريـة باتجـاه المزيد مـن المركبـات المخصصة 
والتراكيب والتشـكيالت الرئيسـية.

تواكـب إكسـترونت هـذا التطـور بواسـطة خطـوط البثـق وأدوات العمـل 
المتميـزة. هنـاك العديـد مـن تفاصيـل البثـق والتصاميـم المخصصة التي 

تكفـل الحلـول والنتائـج التامة.

 امــروزه صنعــت اکســتروژن  مــدرن بــه طــور فزاينــده ای توســط رويکرد به
 ســمت مــواد ترکيبــی، مســتربچ هــا و فرماالســيون هــای ويــژه شــکل گرفتــه

است.
 شــرکت "اکســترونت" بــا خطــوط اکســتروژن و ابــزار کمکــی توليــد برتــر

خــود در ايــن پيشــرفت پيشــگام بــوده اســت.

يمتد نطاق البثق والخدمات الكاملة من أدوات العمل الفردية المسـتخدمة 
لتصميـم مشـاريع جاهـزة للتسـليم بناء علـى تخصيص المعالجـات الثابتة 

وأنظمـة توفير الطاقة اإليكولوجية في إكسـترونت. 

تجهيـز خطـوط  از  "اکسـترونت"  و خدمـات  هـا  فـرآورده  کامـل  طيـف 
موجـود گرفتـه تـا طراحـی پـروژه هـای کليـدی مبتنـی بـر بهينـه سـازی 
فرآينـد پايـدار و بـا بهـره گيـری از سيسـتم هـای مقتصدانـه صرفـه جوئـی 

کننـده انـرژی سـاخت اکسـترونت را شـامل مـی شـود.
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تكفل أدوات أنجاز أعمال البثق تصنيع البروفيالت الرئيسـية والمسـاعدة 
لجميـع المواد المطلوبة التي تسـتند إلـى المنتج وثبات المعالجة.

سيسـتم هـای تجهيزاتـی "اکسـترونت" سـاخت پروفايـل هـای اصلـی و 
کمکـی مـورد نيـاز بـرای تمامـی مـواردی کـه مبتنـی بـر ثبـات فرآينـد و 

فـرآورده مـی باشـد را تضميـن مـی کنـد.

أدوات إنجاز أعمال البثق
سيستم های تجهيزاتی اکسترونت

بالسـتيك بولـي فينيـل الكلوريـد (PVC)، مركـب بالسـتيكي خشـبي، 
ألـواح جـدران خشـبية، إرغـاء!

باإلضافـة إلـى تصميـم وتصنيـع أدوات معالجـة بالسـتيك بولـي فينيـل 
الكلوريـد (PVC) لبروفيـالت النوافـذ، تتمتـع إكسـترونت بمواطن قوي 
خاصـة فـي تصنيـع مركبـات بالسـتيكية خشـبية ورغـوة وألواح خشـبية 

جانبيـة وبروفيـالت اإلحكام.

پالسـتيک،  و  چـوب  ترکيبـی(  )مـواد  هـای  کامپوزيـت  پی.وی.سـی، 
فومينـگ. هـای  پوشـش  بنـدی،  آب  جانبـی،  صفحـات 

افزون بر طراحی و سـاخت تجهيزات و ابزار کمکی خطوط اکسـتروژن 
پی.وی.سـی بـرای پروفايـل پنجـره شـرکت "اکسـترونت" ويژگـی هـا و 
نقـاط قـوت خاصـی را در فرآينـد توليـد تجهيـزات و ابـزار اکسـتروژن 
بـرای WPC )ترکيـب چـوب و پی.وی.سـی(، فـوم، صفحـات نگهدارنده 

و جانبـی و پروفايـل هـای آب بنـدی بـه کار مـی گيـرد.

طرق التحضير
دستورالعمل ها

مـن آلـة البثـق ثنائيـة اللولـب فـي مجموعـة األداء الحالية إلـى مجموعة 
آلـة البثـق أحاديـة اللولـب القياسـية - تكفـل إكسـترونت معالجـة جميـع 

التشـكيالت بالبالسـتيك المتميـز لـكل متطلبـات يمكـن تصورهـا.

سـری  تـا  جديـد  دوماردونـه  اکسـترودر  از  توليـدات،  طيـف  در 
اکسـترودرهای ماژولـی تـک مـاردون، شـرکت اکسـترونت شـرايط ايـده 
آل جهـت جـدا شـدگی از قالـب را بـرای اغلـب فرموالسـيون هـای متنوع 

و بـرای هـر نيـاز ممکنـی تضميـن مـی نمايـد.

األداء أم المقياس! 
سـجلت إكسـترونت في معدات البثق في أسـفل السلسـلة اإلنتاجية خاصة 
إيكـو وإيكـو+ بأربـاح وتدبيـر اقتصـادي ال مثيل له. وتعتبـر اإلجراءات 

وعمليـات تخصيـص المعالجة أساسـيات ضرورية فـي معالجة البثق!

عملکرد يا ماژول
پائيـن دسـتی  بـه فرآيندهـای  "اکسـترونت" در توليـد تجهيـزات مربـوط 
اکسـتروژن بـا توليداتـی چـون ECO و +ECO و بـا فاکتورهـای بـی 
نظيـری چـون سـودآوری و صرفـه جويی خـود را متمايز نشـان می دهد. 
بهينـه سـازی فرآينـد رونـد و مراحـل توليـد مواردی هسـتند کـه در فرآيند 

اکسـتروژن مـی بايسـت مـد نظـر قـرار گيرند.

ALL YOU NEED IS EXTRUNET
FOR BETTER RESULTS. 

آلة البثق

أسفل السلسلة اإلنتاجية للبثق

اکسترودر

فرآيندهای پايين دستی اکستروژن

PUT FRESH BREATH

INTO YOUR PROFILE
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