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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده، اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزاِن پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود، می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

شــرکت های  و  اســتارتاپ ها  حامــی  نهــاد  به عنــوان  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 19 جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فراینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای

تیم نظارتی طرح: محمد ترابی و فرشته الهی
تیــم ارزیابــی، تحریریــه، ویراســتاری و طراحــی: محمدرضــا غیبــی، پیمــان عینــی زاده، ســمانه گــودرزی، 

زهــرا فراهانــی، محمدحســین پوردبــاغ، مســعود خلیلــی، رحیــم اعرابــی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــبی از  ــناخت مناس ــده و ش ــع ش ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعه کنن ــر ب ــاب حاض ــدوارم کت ــان امی در پای
پیشــرفت های فنــاوری در ایــران ارائــه دهــد.

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
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مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم

مقدمه

7
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توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه خدمــات 
در حــوزه فنــــــاوری های مختلــف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجمــــــوعاً تولیدکننــده بیـــــــش از 15 هــزار 
محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــاً شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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تعداد شرکت های دانش بنیان برحسب حوزه فناوری

صنایع غذایی

ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 1۴ درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 2۶ درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

سهم حوزه فعالیت های مختلف
 از تولید ناخالص داخلی ایران

صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۱
براساس داده های گمرک جهانی1

صنعت و صادرات در ایران امروز

خدمات%۵۰

صنایع تولیدی%۲۶
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کشاورزی%۱۰

دارو وسالمت
اسباب بازی، گیم و انیمیشن

تجهیزات پزشکی

مواد پیشرفته صنعتی

کشاورزی و صنایع غذاییمحصوالت میانی مواد شیمیایی

خــــودرو
آرایشی بهداشتی

الکترونیک و مخابرات

تجهیزات صنعتی

ساختمان و شهرسازی
سایر صنایع

معدن

%۱
%۱

%۳۳

%۳۳%۲۱

%۴
%۳

%۲

%۲

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

1 www.trademap.org 



۱۱ ۱0

براســاس آمارهــای ثبــت شــده شــرکت های دانش بنیــان حــوزه صنایــع غذایــی ســهم کمــی از لک اشــتغال 
و درآمــد ســاالنه شــرکت های دانش بنیــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. هرچنــد بایــد بــه ایــن مهــم 
توجــه داشــت کــه ایــن صنعــت دارای محصــوالت میانــی و فناوری هایــی اســت کــه در تولیــد محصــوالت 
نهایــی زنجیــره ارزش غذایــی کاربــرد دارد، بنابرایــن اثرگــذاری ایــن بخــش در افزایــش GDP بســیار بیشــتر 

از مقادیــر ثبــت شــده می باشــد.
فرآورده هایــی نظیــر روغــن و چربــی حیوانــی و نباتــی خوراکــی، فرآورده هــای لبنــی، آرد غــالت و حبوبــات، 
عمــل آوری و حفاظــت میوه هــا و ســبزی ها از فســاد، قنــد و شــکر و نــان، شــیرینی و بیســکویت همگــی 
در انتهــای زنجیــره ارزش صنعــت غذایــی قــرار دارنــد و ایجــاد زیرســاخت های فناورانــه در تولیــد آنهــا، 

زمینه ســاز ارتقــا کیفیــت و ســالمت جوامــع بشــری را فراهــم می ســازد.
در ســال های اخیــر پیشــرفت های خوبــی در توســعه دانــش فنــی فرآورده هــای مبتنی بر میکروارگانیســم ها 
ــرآوری و بســته بندی  ــن ماشــین آالت ف ــر آنزیم هــا، اســتارترها و پروبیوتیک هــای انســانی و همچنی نظی
مــواد غذایــی و در نهایــت ظــروف پیشــرفته نگهــداری آنهــا در شــرکت های ایرانــی صــورت گرفتــه اســت. 
همچنیــن بــا توجــه بــه ســرمایه  گذاری های شــرکت های خصوصــی و نهادهــای دولتــی بــر روی ایــن حــوزه 
و جایــگاه ویــژه و اســتراتژیک آن بــرای جمهــوری اســالمی ایــران، انتظــار مــی رود در ســال های پیــش رو 

شــاهد رشــد تولیــد و کیفیــت محصــوالت ایــن حــوزه و افزایــش صــادرات آن باشــیم.
در 5 ســال گذشــته مجموعــًا ۴7 میلیــون دالر از محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنیــان فعــال در 

صنعــت غذایــی بــه خــارج از ایــران صــادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های 
دانش بنیان فعال ایرانی در حوزه صنایع غذایی

درصد شرکت های فعال حوزه صنایع غذایی از 
لک شرکت های دانش بنیان

2 %

۱. عراق

۶. امارات

۳. سومالی

۸. ترکمستان

۵. بولیوی ۲. افغانستان

۹. اتیوپی۷. استرالیا

۴. تانزانیا

۱۰. توگو

صنایع غذایی

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اند.

صنعــت غذایــی در ایــران، بخشــی مهــم و چشــم گیری از اقتصــاد را تشــکیل می دهــد. ایــن صنعــت بــه 
همــراه صنایــع کشــاورزی و دامــداری کــه بــه نحــوی در امتــداد یــک زنجیــره ارزش قــرار دارنــد، بــا پوشــش 
10 درصــد از GDP از جملــه صنایــع اســتراتژیک محســوب می گــردد و بــا دارا بــودن بیــش از 7.5 میلیــارد 
دالر صــادرات، بعــد از مــواد پیشــرفته صنعتــی و محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی در جایــگاه ســوم 

قــرار دارد.
قدمــت و اهمیــت ایــن صنعــت در میــان صنایــع مختلــف فعــال در ایــران ســبب شــده در طــی زمــان، 
فناوری هــای گســترده ای بــا هــدف ســالمت تولیــدات، افزایــش مانــدگاری، تنوع بخشــی به منظــور 
پوشــش ذائقه هــای مختلــف و از همــه مهم تــر افزایــش تولیــد در ایــن صنعــت توســعه پیــدا کنــد. ایــن 
ــی  ــان توســط 300 شــرکت ایران ــش از 300 محصــول دانش بنی ــب بی ــال حاضــر در قال ــا در ح فناوری ه

عرضــه می گــردد.
همچنیــن افزایــش تقاضــای داخلــی و خارجــی در بطــن صنعــت غــذا، ســبب افزایــش دو برابــری اشــتغال 
و تولیــد در ده ســال گذشــته و ارتقــا چشــمگیر اســتانداردهای الزم بــرای ارائــه محصــوالت تولیــدی توســط 

کارخانجــات فعــال ایــن صنعــت بــه بــازار شــده اســت.

جایگاه صنعت غذایی در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 



۱2

ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی1

هــر ماشــینی کــه در فرآینــد اتوماســیون، فــرآوری و بســته بندی مــواد غذایــی مــورد اســتفاده 
ــه صنعــت غذایــی قــرار داده شــده اســت.  ــرد، در ایــن دســته از محصــوالت فناوران قــرار گی
در حــال حاضــر قســمت قابل توجهــی از فعالیــت و توانمنــدی شــرکت های هایتــک فعــال 
ــران، در صنعــت بســته بندی اســت کــه بیشــترین  در حــوزه ماشــین آالت صنایــع غذایــی ای
ســهم صــادرات را نیــز در ایــن صنعــت بــه خــود اختصــاص داده انــد. الزم بــه توضیــح اســت 
ــه رشــد  اســتفاده از ماشــین آالت مختلــف و هوشمندســازی آنهــا یکــی از فناوری هــای رو ب
در ایــن زمینــه اســت و به صــورت ماشــین آالت مرتبــط بــا بســته بندی، پخــت صنعتــی، 
خشــک کن، ســورتینگ و بلومولدینــگ و ... در حــال اســتفاده در صنعــت غذایــی می باشــند. 
ایــن حــوزه از محصــوالت شــامل کاالهایــی هســتند کــه در ایــن کتــاب بــه زیردســته های ذیــل 

تقســیم شــده اند:

خطــوط بســته بندی شــامل دســتگاه های شستشــو، پرکــن )هــا( و دربنــد اســت. دســتگاه 
ــب زنی  ــتگاه های برچس ــیدنی(، دس ــای نوش ــر بطری ه ــته بندی )نظی ــور بس ــرینک پک به منظ ش
)به صــورت حرارتــی یــا پشــت برچســب دار(، ســامانه هوشــمند تفکیــک محصــوالت بســته بندی 
شــده، ماشــین آالت پرکــن بــرای پــر کــردن مایعــات و ... همگــی در ایــن بخــش مــورد اشــاره قــرار 

گرفته انــد.

ماشــین آالت صنایــع لبنــی می تواننــد بــر روی محصوالت لبنی، فرایندهایی نظیر پاســتوریزه کردن 
جهــت از بیــن بــردن و توقــف رشــد میکروارگانیســم ها، میکــس کــردن جهــت همگن ســازی کامل 

فازهــا و فیلتــر کــردن را انجــام دهند.

تجهیــزات و خطــوط پخــت صنعتــی، خطوط تولیــد محصوالتی همچون نان، کیک، بیســکویت 
و ... اســت کــه خمیرســازی و پخــت نیــز در آن هــا انجــام می شــود. ایــن تجهیــزات دارای ســرعت 

نســبتاً باال و اتوماســیون دقیق هســتند.

ایــن دســتگاه ها بــا مکانیزم هــای مختلــف، فرآوری هــای خاصــی نظیــر مغزکــردن، خــالل کــردن و 
... را روی خشــکبار انجــام می دهنــد.

بخش اول: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

بخش دوم: ماشین آالت صنایع لبنی

بخش سوم: تجهیزات و خطوط پخت صنعتی

بخش چهارم: ماشین آالت خشکبار

صنایع غذایی

بــا گســترش جمعیــت بشــر و کمبــود منابــع غذایــی، اســتفاده از روش هــای نویــن بــرای افزایــش 
بهــره وری در صنعــت غــذا بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفــت. ضعــف زیرســاخت های الزم بــرای 
ــه  ــوط ب ــف و مشــکالت مرب ــه ضع ــی در کشــورهای در حــال توســعه، از جمل ــن غذای ــای نوی فناوری ه
کیفیــت بســته بندی مــواد غذایــی ســبب افزایــش قیمت هــا و در نهایــت کاهــش دســتیابی بــه مــواد 

غذایــی ســالم بــرای افــراد جامعــه خواهــد شــد.
بــه گفتــه موسســه اروپایــی فــرآوری مــواد غذایــی )EU-IFP(، چهــار حــوزه احتمالــی وجــود دارد کــه در 

آن پیشــرفت در علــوم غذایــی رخ دهــد:

اصطــالح بیوتکنولــوژی بــه هــر فنــاوری مربــوط بــه سیســتم های بیولوژیکــی، موجــودات زنــده یــا 
مشــتقات آن هــا اشــاره دارد کــه به منظــور ســاخت یــا اصــالح محصــوالت و فرآیندهــا بــرای یــک هــدف 
خــاص اســتفاده می شــود. ایــن رشــته به طــور گســترده در فنــاوری مــواد غذایــی کاربــرد دارد و بــا توجــه 
بــه ســطح علمــی مــدرن، بــا دو حــوزه دیگــر )NANO و ICT( ادغــام می شــود. اولویت هــای ایــن حــوزه 
شــامل تولیــد پروتئیــن رژیمــی، آماده ســازی آنزیــم بــرای تولیــد مــواد غذایــی، غذاهــای عملکــردی از 
ــه ویتامین هــا و ترکیب هــای  ــی از جمل ــی و پیشــگیرانه و توســعه عناصــر غذای ــه غذاهــای درمان جمل

کاربــردی اســت.

چشم انداز صنایع غذایی در فناوری های روز دنیا

 BIOTECH | بیو تکنولوژیNANO | فناوری نانو

ICT | فناوری اطالعات و ارتباطات COGNITIVE | فناوری شناختی

تقسیم بندی صنعت غذایی بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان
ــه  ــران اســت. در ده ــال در ای ــی فع ــع قدیم ــه صنای ــی از جمل ــت غذای ــان شــد صنع ــه بی ــه ک همانگون
اخیــر افزایــش دو برابــری اشــتغال و تولیــد و همچنیــن ارتقــا چشــمگیر اســتانداردهای الزم بــرای ارائــه 
محصــوالت تولیــدی توســط کارخانجــات فعــال در ایــن صنعــت بــه بــازار مصــرف، ســبب توســعه دانــش 
ــه در بطــن آن گردیــده اســت. در ایــن کتــاب محصوالتــی گــردآوری  فنــی بســیاری از محصــوالت فناوران

ــد: ــر را دارن ــای زی ــیم بندی  در حوزه ه ــت تقس ــه قابلی ــده اند ک ش

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و 
می شــود: بیــان  آن  زیردســته های 
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۴

ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی

پلیمرها، فیلم ها و ظروف بسته بندی

استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی

فرآورده های مبتنی بر میکروارگانیسم ها

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
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پلیمرها، فیلم ها و ظروف بسته بندی۲

شروع فصل از صفحه ۱۲۸

بزرگ تریــن مصرف کننــده پلیمرهــا، صنعــت بســته بندی اســت. محصــوالت ایــن دســته 
شــامل کاالهایــی هســتند کــه توســط کامپاندهــا و پلیمرهــا جهــت بســته بندی مــواد 
غذایــی تولیــد می شــوند و دارای یــک ویژگــی خــاص نظیــر مانــدگاری بیشــتر، مقاومــت در 
ــند.  ــت و ... می باش ــا محیط زیس ــازگاری ب ــول، س ــگ محص ــم و رن ــظ طع ــعه، حف ــر اش براب
ــت: ــل اس ــته های ذی ــه زیردس ــیم بندی ب ــل تقس ــته قاب ــن دس ــان ای ــوالت دانش بنی محص

از جملــه روش هــای نگهــداری محصــوالت َتر نظیر میوه و ســبزیجات روش اتمســفر اصالح شــده 
اســت کــه فیلــم ایــن بســته بندی عموما بر پایه نانــوذرات و کنتــرل عبورپذیری یا مصرف اکســیژن 
محیــط بســته بندی طراحــی می شــوند. همچنیــن فیلــم و گرانــول زیســت پایه و زیســت تخریب 
ــن  ــه محصــوالت ای ــی از جمل ــی و غیرقطب ــواع فیلم هــای قطب ــر و چســب المیناســیون ان پذی

زیردســته اند.

از جملــه روش هــای نگهــداری محصــوالت َتــر نظیــر میــوه و ســبزیجات، روش اتمســفر اصــالح 
شــده اســت. در ایــن روش بــا اســتفاده از فیلم هــای بــر پایــه نانــوذرات، عبورپذیــری یــا مصــرف 
اکســیژن کنترل می شــود. همچنین فیلم و گرانول زیســت پایه و زیســت تخریب پذیر و چســب 

المیناســیون انــواع فیلم هــای قطبــی و غیرقطبــی از جملــه محصــوالت ایــن زیردســته اند.

بخش اول: ظروف یکبار مصرف

بخش سوم: فیلم ها و فویل های بسته بندی

براســاس مــواد بــکار رفتــه در صنعــت بســته بندی در سراســر جهــان، 3۶% مواد کاغــذی، 17% فلز، 
3۴% پلیمرهــا، 10% شیشــه و 3% ســایر مــواد اســتفاده می شــوند کــه هرکــدام مزایــا و معایــب 
خــاص خــود را دارنــد. پلیمرهــا کــه مــوادی در دســترس، متنــوع، به نســبت ارزان قیمــت و قابل 
مهندســی کــردن هســتند، امــروزه بــه مهم تریــن مــواد در صنعــت بســته بندی تبدیــل شــده اند 

کــه میــزان اســتفاده از آنهــا، روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.
 ،)PE( ــن ــواع پلی اتیل ــه ان ــوان ب ــده در صنعــت بســته بندی می ت ــکار رون ــه پلیمرهــای ب از جمل
 )PET( پلی اتیلــن ترفتــاالت ،)PVC( پلی وینیــل کلرایــد ،)PP( پلی پروپیلــن ،)PS( پلی اســتایرن
و ... اشــاره کــرد. در حــوزه بســته بندی، هــر یــک از ایــن پلیمرهــا کاربــرد خــاص خــود را دارنــد و 

نمی تــوان از هــر پلیمــری بــرای هــر بســته بندی اســتفاده کــرد.

بخش دوم: کامپاندهای پلیمری

صنایع غذایی

بســیاری از مــواد و گیاهــان غذایــی و دارویــی کــه دارای رطوبــت باالیــی هســتند، جهــت افزایــش 
مانــدگاری، کاهــش وزن و جلوگیــری از خــراب شــدن، به وســیله خشــک کن ها خشــک می شــوند. 

ایــن ماشــین آالت می تواننــد از نــوع حرارتــی یــا سرمایشــی )نظیــر فریــز درایرهــا( باشــند.

تگاه هــای ســورتینگ، بســته بــه نــوع آن بــرای محصوالتــی نظیــر تخم مــرغ، خشــکبار و ... مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. محصــوالت ورودی بــه ایــن دســتگاه ها براســاس پارامتــر یــا پارامترهایــی 

خــاص ماننــد وزن، انــدازه و شــل ظاهــری، رنــگ و ... دســته بندی می شــوند.

ماشــین های بلومولدینــگ یــا همــان قالب گیــری بــادی، جهت تولیــد بطری های پالســتیکی مورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد. مبــدل حرارتــی، دیــگ بخــار، مخــازن پروســس، اتــوکالو و ... از جملــه 

تجهیــزات فرآینــدی مرتبــط بــا صنایع غذایی هســتند.

بخش پنجم: ماشین آالت خشک کن میوه، سبزیجات و گوشت

بخش ششم: ماشین آالت سورتینگ

بخش هفتم: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

شروع فصل از صفحه 24
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فرآورده های مبتنی بر میکروارگانیسم ها۴

شروع فصل از صفحه ۱۶۸

ــا اســتفاده از  ــاط مســتقیم ب ــه ارتب ایــن دســته از محصــوالت شــامل کاالهایــی هســتند ک
ــه  ــاده ای ب ــل م ــرای تبدی ــرد ب ــن کارب ــد و در ابتدایی تری ــی را دارن ــع غذای ــروب در صنای میک
مــاده دیگــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. نقــش میکروارگانیســم ها در صنایــع غذایــی بــه 
ــی و نوشــیدنی های تخمیرشــده محــدود نمی شــود. میکروارگانیســم ها  ــواد غذای ــد م تولی
مقادیــر زیــادی از مــواد ضدمیکروبــی مثــل اســیدهای آلــی، آنزیم هــا و آنتی بیوتیک هــا 
ــواد  ــی و م ــات ضدمیکروب ــوان ترکیب ــا به عن ــن فراورده ه ــی از ای ــد. بخش ــد می نماین را تولی
نگهدارنــده طبیعــی شــناخته شــده اند. لــذا محصــوالت ایــن حــوزه در ایــن کتــاب به صــورت 

ــر تقســیم بندی شــده اســت: زی

پروبیوتیک هــا دســته ای از باکتری هــای زنــده هســتند کــه بــرای بــدن مفیدنــد و بســته بــه نــوع، 
خــواص و تأثیــر مثبــت بــر سیســتم ایمنــی، معــده، روده، فشــار خــون، پوســت، الغــری و ... دارند.

اســتارترها نوعــی از باکتری هــا هســتند کــه فرآینــد تخمیــر را در شــیر آغاز می کننــد و باعث تولید 
پنیــر، ماســت و دوغ می شــوند. در بعضــی از روش هــای فناورانــه، بــرای تولیــد پنیــر و انعقــاد 
پروتئیــن شــیر، به جــای اســتفاده از مایــه پنیــر میکروبــی، از مایه پنیر گیاهی اســتفاده می شــود.

آنزیم هــا در صنایــع غذایــی کاربردهــای متفاوتــی از جملــه تشــکیل پیوندهــای ایزوپپتیــدی بین 
پروتئین هــا در تولیــد فرآورده هــای گوشــت، محصــوالت لبنــی و نانوایــی، قندســازی در صنعــت 

نشاســته و ... دارنــد.

ــری نســبت  ــک باکت ــه ی ــه ب ــی خاصــی ک ــر کارای ــوان ه ــن محصــوالت، می ت ــورد ای در م
ایــن  تولیــد  و  یافتــن  امــکان  اســت کــه  قابل توجــه  داد.  اطــالق  را  می شــود  داده 
باکتری هــا به صــورت طبیعــی و از طریــق جســتجو در طبیعــت فراهــم اســت )نظیــر 
در صنایــع  اســتفاده  مــورد  اســیدهای طبیعــی  یــا  زانتــان  تولیدکننــده  باکتری هــای 
مختلــف(. همچنیــن انــواع داروهــای نوترکیــب کــه بــا مهندســی ســویه های باکتریایــی 

نوترکیــب تولیــد می شــوند در ایــن زیردســته قــرار می گیرنــد.

بخش اول: پروبیوتیک انسانی و مکمل های غذایی

بخش سوم: استارترهای لبنی

بخش دوم: آنزیم های گرید غذایی

بخش چهارم: محصوالت با کارایی ویژه

صنایع غذایی

استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی۳

شروع فصل از صفحه ۱4۸

ــا فنــاوری، مــواد  محصــوالت ایــن دســته شــامل کاالهایــی هســتند کــه ارتبــاط مســتقیم ب
ــا تولیــد مــواد غذایــی آمــاده را دارنــد: اولیــه و مــواد افزودنــی مرتبــط ب

ایــن زیردســته مــواد اولیــه فــرآوری محصــول مثــل نشاســته اصــالح شــده بــر پایــه گنــدم، ذرت و 
ســیب زمینی، مــواد افزودنــی به عنــوان مکمــل، بهبوددهنــده، پایدارکننــده، عصــاره، رنگ دهنــده 
و ... را در بــر می گیــرد. یکــی از محصــوالت ایــن زیردســته، ســبوس های تخمیــری اســت کــه در 
تولیــد آن، میــزان اســید فیتیــک موجــود در ســبوس غــالت، بــه کمتــر از میــزان اســتاندارد کاهش 

ــد. می یاب

ایــن زیردســته شــامل اســتخراج مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در تهیــه محصــوالت غذایــی فــرآوری 
شــده اســت. رنگ هــای خوراکــی کــه بــرای محصــوالت کنســروی، شــکالت ها و دراژه هــا و ژله هــا 
تحــت عنــوان برندهــای مختلــف بــه فــروش می رســند، از مــوارد مصــرف ایــن گــروه می باشــند. 
طعم دهنده هــا نیــز ماننــد شــیرین کننده های رژیمــی )عصــاره قنــد اســتویا( می باشــند و نظیــر 

رنگ هــای خوراکــی، در محصــوالت غذایــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

بخش اول: فرآوری مواد اولیه غذایی

بخش دوم: استخراج رنگ ها و طعم دهنده های خوراکی

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت   B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

جهــت 	  و...  پلی اتیلــن   ،PET بطری هــای  بســته بندی  بــرای  شــرینک پک،  دســتگاه 
مــی رود. کار  بــه  نوشــابه  و  دوغ  معدنــی،  آب  ماننــد  محصوالتــی 

دســتگاه تری بلــوک در دو مــدل بــرای بســته بندی مایعــات رقیــق بــدون گاز از قبیــل: آب، 	 
آبمیــوه، دوغ، عرقیــات و... و مایعــات رقیــق گازدار از قبیــل: نوشــابه گازدار، آب گازدار، 

آبمیــوه گازدار و.. در بطری هــای PET ســاخته می شــود.
ماشــین ســوپربلوک بــرای بســته بندی مایعــات رقیــق گازدار از قبیــل نوشــابه، آب، دوغ، آب 	 

میــوه و... کاربــرد دارد.

شرینک پک اورلپشرینک پک معمولی

۱225کارتن/بسته در دقیقهسرعت ماشین

600600میلی مترحداکثر عرض پالستیک مصرفی 

330-330۱20-۱20میلی مترارتفاع ظرف

۱04-۱0450-50میلی مترقطر ظرف

روتاری سوپربلوکروتاری تری بلوک

66تعداد هد

24تعداد نازل
پرکن پیمانه ای با ۱8 نازل، 

پرکن گازدار با 24 نازل

5000-60002000-2000ظرف در ساعتسرعت ماشین

2000-2000250-250میلی مترحجم ظرف

330-330۱20-۱20میلی مترارتفاع ظرف

۱00-۱005-5میلی مترقطر ظرف

سرعت باالی دستگاه ها	 
قیمت مناسب نسبت به کیفیت دستگاه ها	 
گارانتی و خدمات پس از فروش	 

شرکت ماشین سازی کوشش کاران
www.koosheshkaran.ir

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه شــرینک پک کــه در دو نــوع معمولــی و اورلــپ ســاخته می شــود، بــرای بســته بندی انــواع 
بطری هــای پالســتیکی اســتفاده می شــود. پالســتیک مصرفــی در نــوع اورلــپ رول پلی اتیلــن 
)PE( بــا ضخامــت ۴0 تــا 120 میکــرون اســت و پــس از بــرش پالســتیک آن را بــه صورتــی دور 

بســته قــرار می دهــد کــه لبه هــای آن مقــداری هم پوشــانی داشــته باشــند. 
ماشــین شــرینک معمولــی دارای یــک سیســتم ردیف کــن پنوماتیکــی اســت کــه بــدون نیــاز بــه 
کارگــر بــه صــورت تمام اتوماتیــک بطری هــا را ردیــف می کنــد. نایلــون مصرفــی ایــن دســتگاه بــه 

ــانتی متر می باشــد. ــر ۶0 س ــرون و حداکث ــی 120 میک ــت 30 ال ضخام
دســتگاه روتــاری تری بلــوک مجموعــه ای از ســه بخــش اصلی شستشــو، پرکــن و دربندی مخصوص 
درب هــای پالســتیکی بــر روی یــک شاســی اســت کــه بــرای بســته بندی مایعــات رقیــق به کار مــی رود. 
ماشــین روتــاری ســوپربلوک نیــز مجموعــه ای از ۴ بخــش شستشــو، پرکن پیمانــه ای، پرکن گازدار 
و دربنــدی مخصــوص درب هــای پالســتیکی بــر روی یــک شاســی تشــکیل شــده اســت. ماشــین 
قــادر اســت ترکیــب مایعــات نیمه غلیــظ و رقیــق )ماننــد ماســت و آب گازدار( را بــا نســبت های 
 Scoop &( دلخــواه بســته بندی کنــد. سیســتم پرکن هــا از نــوع پیمانــه ای و تحــت فشــار

Counter Pressure( می باشــد.

ماشین آالت بسته بندی
شرینک پک، تری بلوک و سوپربلوک

سابقه صادرات: 
بیش از 5 میلیون دالر

۱370

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
چین، ترکیه، امارات متحده عربی، تاجیکستان، ترکمنستان، 
قرقیزستان، لهستان، عراق، افغانستان



فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذاییصنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

27 26

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بسته بندی محصوالت تولیدی در:
صنایع غذایی	 
شیمیایی	 
دارویی	 
آرایشی بهداشتی	 
مواد شوینده و پاک کننده	 

مصرف برق: حدود 7 کیلووات 	
سرعت: باالی 700 بسته در ساعت 	

صرفه جویی در طول و ضخامت پالستیک	 
شرینک پک با استفاده از تکنیک استریچینگ 	 

مصرف برق پایین و صرفه جویی در مصرف نایلون	 
قیمت مقرون به صرفه و ایجاد ارزش افزوده برای خطوط تولید	 
عدم نیاز به سرویس و نگهداری در بازه های زمانی کوتاه	 
سرعت باالی انجام کار در فرایند بسته بندی محصوالت	 

www.sharghsanat.com

معرفی محصول:
ایــن تجهیــز یــک سیســتم بســته بندی محصــوالت آمــاده کارتنــی و محصــوالت لبنــی دارای کفــی، 
جهــت ارســال بــه بــازار مصــرف اســت. جهــت ایــن کار یــک الیــه نایلــون بــا کشــش، دور محصــوالت 
کشــیده می شــود. ایــن ماشــین ســیکلی بــوده، امــا بــه دلیــل ســرعت بــاال )500 تــا 2000 بســته در 

ســاعت( روی خط هــای پیوســته )continuous( نصــب می شــود.
در بســته بندی محصــوالت بــا اســتفاده از دســتگاه شــرینک پــک بــه دلیــل آن کــه نایلــون مــورد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــد ک ــوان شــرایط ظاهــری محصــول را دی اســتفاده در آن شــفاف اســت، می ت

ــت. ــوان آن را در نظــر گرف ویژگــی برجســته می ت

دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک

شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

۱395

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، کویت، افغانستان



صنایع غذایی

2829

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

صنایع لبنی

سیستم ضدعفونی لیوان  و فویل با آب اکسیژنه	 
کابین ماشین مجهز به جت های شستشو جهت شستشوی کامل داخل کابین	 
مجموعه فیلینگ با تجهیزات ultra clean و قابلیت شستشوی اتوماتیک	 
کابین ماشین کامال بسته و مجهز به سیستم هوای مثبت فیلتر شده	 
ایستگاه پرکن مجهز به سرو موتور با قابلیت تغییر حجم بدون تغییر مکانیکی	 
ایستگاه فویل گذار مجهز به سروموتور	 
مجهز به کمپرسور ساید چنل جهت تامین هوای مثبت داخل کابین	 
مجهــز بــه سیســتم فیلتراســیون هــوای ورودی کمپرســور و همچنیــن یونیــت ســوپر هیتــر 	 

جهــت ضدعفونــی هــوای داخــل کابیــن

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

www.sharghsanat.com

معرفی محصول:
ــی  ــد محصــوالت لبن ــت تولی ــه )ESL(، قابلی ــش یافت ــدگاری افزای ــا مان ــی ب ــن لیوان ماشــین پرک
بــا مانــدگاری طوالنی تــر محصــول بســته بندی شــده را دارد. وجــه تمایــز ایــن ماشــین ها در 
ــی لیــوان و فویــل اســت کــه ایــن مــوارد در کاهــش  اتمســفر اصالح شــده و همچنیــن ضدعفون
آلودگی هــای ثانویــه بســیار موثــر اســت و باعــث افزایــش مانــدگاری محصــول بــدون اســتفاده از 

ــردد. ــده می گ ــواد نگهدارن م

ESL دستگاه بسته بندی لیوانی با ماندگاری افزایش یافته

شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان

سال تاسیس:
۱395

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، کویت، افغانستان

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر



صنایع غذایی

303۱

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع غذایی، برای انجام بسته بندی محصوالت غذایی مختلف

سرعت بسته بندی: ۶000 تا 2۴000 بسته در ساعت 	
حجم بسته بندی: 10 سی سی تا 1000 سی سی 	
شرایط بسته بندی: بهداشتی و تمیز  	

مصرف برق پایین و کاهش هزینه های تولید	 
تولید در تعداد باال و صرفه جویی در زمان تولید	 
هزینه های سرویس و نگهداری کم	 

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

www.sharghsanat.com

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه بــرای بســته بندی و پرکــردن پاکت هــا ماننــد پاکــت ســس، شــیر و... اســتفاده 

می شــود. ایــن دســتگاه ســرعت بــاالی 50000 بســته در ســاعت را دارد.
ایــن محصــول، یــک فیلــم بــا ضخامــت و پهنــای مشــخص را بــه صــورت رول بــه عنــوان مــاده 
اولیــه بســته بندی دریافــت و در مرحلــه اول ظــرف را ســاخته و در مرحلــه بعــدی آن را بــا محصــول 
پــر می کنــد و در نهایــت پــس از انجــام آب بنــدی بــا فویــل اضافــات آن را بــرش داده و محصــول 

نهایــی را در خروجــی تحویــل می دهــد.

ماشین آالت بسته بندی فرم فیل سیل )form-fill-seal( عمودی

شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

۱395

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، کویت، افغانستان



صنایع غذایی

3233

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

صنایع غذایی و خطوط بسته بندی محصوالت غذایی جهت لیبل زن و برچسب گذاری

مصرف برق پایین و کاهش هزینه های تولید	 
قیمت مقرون به صرفه 	 
ایجاد ارزش افزوده برای خطوط تولید محصوالت لبنی	 
هزینه های سرویس و نگهداری کم	 

شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان
www.sharghsanat.com

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه اقــدام بــه چســباندن کاغذهــای پشــت چســب دار، روی ظــروف بســته بندی 

محصــوالت غذایــی می کنــد.
بخش هــای مختلــف محصــول شــامل بخــش قرارگیــری رول و رول بازکــن، غلطک هــای هدایــت 
ــه، سیســتم  ــای نقال ــل، نواره ــدر لیب ــل، فی ــده لیب ــه جداکنن ــل، تیغ ــارک لیب ــل، سنســور م لیب

جمــع آوری ضایعــات و بخــش بــرق و کنتــرل اســت.

دستگاه لیبل زن پشت چسب دار

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

۱395

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، کویت، افغانستان



صنایع غذایی

3435

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

خط تولید محصوالت غذایی مختلف جهت لیبل زنی و برچسب بسته  بندی های محصوالت

سرعت بسته بندی از 2000 تا ۴000 بسته در ساعت 	 
طول و عرض لیبل وابسته به شل ظرف و نظر مشتری	 
شرایط بسته بندی بهداشتی و تمیز	 

مصرف برق و اتالف مواد مصرفی پایین و صرفه جویی در هزینه های تولید	 
تولید محصول در تعداد باال و کاهش زمان فرایند تولید	 
هزینه های سرویس و نگهداری پایین	 

www.sharghsanat.com

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه، محصــوالت بطــری ماننــد دوغ، شــیر، نوشــابه، ســطل های ماســت و... را کاور کــرده 

و ورق OPP را دور بطــری و دبه هــا قــرار می دهــد.
بــا اســتفاده از ایــن محصــول، جدانمــودن لیبــل از رول پیوســته لیبــل و چســباندن آن بــر روی 
ظــروف در محــل مشــخص و بــه صــورت اتوماتیــک انجــام می گــردد. تولیــد محصــول بــا اســتفاده 

از ایــن محصــول، بــا ســرعت بــاال در خطــوط بســته بندی محصــوالت مختلــف انجــام می شــود.
بخش هــای مهــم دســتگاه شــامل رول بازکــن، کشــش رول، مــارک سنســور، فیــدر لیبــل، کاتــر، درام 

وکیــوم، ایســتگاه پــد، کانوایــر خــروج و بخــش بــرق و کنتــرل اســت.

OPP دستگاه لیبل زن

شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

۱395

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، کویت، افغانستان



صنایع غذایی

3637

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

PET بسته بندی مایعات رقیق و بدون گاز در بطری های

آب مصرفی )bar ۲(: ۴0 لیتر بر دقیقه 	
برق مصرفی: 7 کیلووات 	
حجم ظرف: 250 تا 2250 میلی لیتر 	
ارتفاع ظرف: 120 تا 330 میلی متر 	
قطر ظرف: 50 تا 110 میلی متر 	
	  Stainless :جنــس قســمت های ظاهــری ماشــین و کلیــه قطعــات در تمــاس محصــول

 30۴ Steel
شستشو با 2۴ فک، پرکن با 2۴ نازل و دربندی با ۸ هد مخصوص	 
مجهز به ریل هوایی و زمینی	 
هدهای دربندی به صورت مگنتی به منظور تنظیم میزان سفتی درب	 
دارای سیستم CIP مرکزی با با قابلیت برنامه ریزی در مانیتورینگ ماشین	 

یکپارچه بودن سه دستگاه و اتوماتیک بودن خط	 
دارای گارانتی 12 ماهه	 
ارائه خدمات پس از فروش تا 10 سال	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
خــط تری بلــوک، مجموعــه ای از ســه دســتگاه شستشــو، پرکــن و بســته بندی اســت. ایــن ماشــین 
در مدل هــای 12 نــازل، 2۴ نــازل، 32 نــازل و ۴0 نــازل تولیــد شــده اســت. حرکــت ظــروف در ایــن 
ماشــین بــا اســتفاده از فلنــج گلــوی ظــرف انجــام می شــود. انتقــال بطــری بــه ماشــین از طریــق 
ــر  ــن تغیی ــا کمتری ــان و ب ــن زم ــری در کوتاه تری ــاد بط ــر ابع ــرد و تغیی ــام می گی ــادی انج ــل ب تون
ــی اســت. ماشــین طــوری  ــر اســت. پرکــردن مــواد در بطــری به صــورت ثقل در قطعــات امکان پذی

طراحــی شــده اســت در صــورت نبــود بطــری نــازل پرکــن بــاز نمی شــود.

۱385

شرکت ماشین سازی سپنتای زنجان

ماشین آالت شستشو، پرکن و بسته بندی بطری )تری بلوک(

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
انگلستان، امارات متحده عربی، یوگوسالوی، عراق

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱2 دستگاه
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بسته بندی در صنایع نوشیدنی و آب معدنی

طول تیغه برش فیلم: 900 میلی متر 	
حداکثر ارتفاع بسته در ماشین استاندارد: 3۸0 میلی متر 	
حداکثر عرض بسته: متناسب با ارتفاع 	
گذرگاه باز کردن تونل ماشین استاندارد: ۴00×9۸0 میلی متر 	
طول محفظه تونل: 2500 میلی متر 	
ابعاد دستگاه: 12500×1۶00× 2۴00 میلی متر )طول×عرض×ارتفاع( 	
وزن دستگاه: ۴000 کیلوگرم 	
تغذیه پنوماتیک: ۶ بار  	
نوع پالستیک و ضخامت: الیه معمولی شرینک، 75 تا ۸5 میکرون 	
دقت برش در یونیت برش: 1 میلی متر 	

اتوماتیک	 
دارای سرعت باال	 
بدون مکث	 

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
نوشــیدنی  بســته بندی محصــوالت  منظــور  بــه  اورلــپ،  پــک  بســته بندی شــرینک  دســتگاه 
و آب معدنــی در دســتگاه های خــط تولیــد کاربــرد دارد و بــرای بســته بندی از نایلــون شــرینک 
اســتفاده می کنــد. نایلــون شــرینک نوعــی پالســتیک اســت کــه هنــگام حــرارت دادن بــه دور 
محصــول مــورد نظــر چســبیده و شــل آن محصــول را بــه خــود می گیــرد. ایــن دســتگاه شــامل 

عملیات هــای بــرش، پکینــگ، حمــل، اورلــپ نایلــون و حرارت دهــی می باشــد.
اجزای این دستگاه شامل موارد زیر می باشد:

کوره حرارتی	 
یونیت برش	 
سیستم کنترل	 
سیستم نرم افزار	 

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

25 دستگاه

۱378

شرکت تولیدی صنعتی به پاک ساز

دستگاه بسته بندی شرینک پک اورلپ

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
افغانستان
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این تجهیزات، خط تولید محصول هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پزشــکی،  تجهیــزات  دارو،  ماننــد  ســالمت محور  محصــوالت  واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
فرآورده هــای آرایشــی و بهداشــتی، شــوینده ها و مــواد غذایــی؛ همچنیــن بــرای قطعــات صنعتــی 

ــل صنعــت خــودرو و ... ــع مث در ســایر صنای

ــا و ســخت افزارهایی  ــه ای از نرم افزاره ــت کاال، مجموع ــرح اصال ــازی ط خــط مناســب پیاده س
اعــم از مــوارد ذیــل اســت:

نرم افزارهای مورد نیاز برای تولید کد یکتا متناسب با پروتل کشور هدف	 
نرم افزار پردازش تصویر به منظور کنترل کیفی اطالعات چاپ شده بر روی محصول	 
نرم افزار انبار به منظور ثبت اطالعات محصول در زمان تحویل به شرکت های پخش	 
ماشین آالت چاپ اطالعات بر روی محصول متناسب با خط تولید شرکت تولیدکننده	 
تجهیــزات و نرم افــزار الزم بــرای ایجــاد شناســه های تجمیعــی )رابطــه والــد  فرزنــدی بیــن 	 

ســطوح مختلــف بســته بندی بــه منظــور نظــارت بــر شــبکه توزیــع کاال(

اطمینان دادن به مصرف کننده نهایی از اصالت کاال	 
کنترل و نظارت دقیق بر زنجیره تامین	 
توانایی شناسایی محصول تقلبی و قاچاق	 
نسبت قیمت به کیفیت در مقایسه با رقبای خارجی )بسیار پایین تر(	 
خدمات پس از فروش	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
در یــک اجمــاع جهانــی بــرای مبــارزه بــا کاالهــای تقلبــی بخصــوص بــرای اقــالم ســالمت محــور 
 )Track and Trace solution( ماننــد دارو، راهــکاری تحــت عنــوان نظــام رهگیــری و ردیابــی کاال

ارائــه داده شــده کــه مــورد اســتقبال اکثــر کشــورهای جهــان قــرار گرفتــه اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن طــرح اصالــت کاال، بــر پایــه اســتاندارد GS1 اســت و به گونــه ای 
ــر  ــا )Random( ب ــه هــر واحــد کاال یــک کــد یکت ــگام بســته بندی، ب طراحــی شــده اســت کــه هن
پایــه بارکــد، تــگ و ... اختصــاص می دهــد و بــرای تمــام ســطوح بســته بندی کدهــای جداگانــه ای 
منظــور می نمایــد )aggregation code(، به گونــه ای کــه ارتبــاط معنــاداری بیــن تامین کننــدگان، 
تولیدکننــدگان و توزیع کننــدگان برقــرار می گــردد. بنابرایــن در هــر زمانــی کــه الزم باشــد تاریخچــه 
محصــول توســط مصرف کننــده نهایــی، بازرســان حکومتــی، ناظــران بــازار و ... قابــل رهگیــری و 

ردیابــی اســت.
ایــن کار از طریــق اســتعالم کــد مربوطــه از ســامانه مرکــزی صــورت می گیــرد کــه قبــال تولیدکننــده 
و واردکننــدگان اطالعــات درج شــده بــر روی محصــول خــود را در ایــن ســامانه بارگــذاری نمــوده 

اســت. از ایــن رو بــه منظــور پیاده ســازی 
مربوطــه  تولیــد  خــط  طــرح،  ایــن 
و  نرم افــزاری  بســترهای  از  متشــل 
اطاالعــات  کــه  اســت  ســخت افزاری 
ــر روی هــر واحــد کاال و ســطوح  الزم را ب
مختلــف بســته بندی آن درج نمایــد و 
ــی درج شــده را  ــات هویت ســپس اطالع

ــد.  ــال نمای ــزی ارس ــامانه مرک ــه س ب

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

۱390

شرکت آرشام ماشین فرزام
www.arshammachine.com

نرم افزارها و دستگاه های مورد نیاز برای پیاده سازی طرح اصالت کاال

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
اصالت  طرح  اجرای  حال  در  که  کشورهایی  کلی  بطور 
پاکستان،  یونان،  قزاقستان،  روسیه،  نظیر:  می باشند 
بحرین، اردن، افریقای جنوبی، الجزایر، هند، امارات، عمان
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

انــواع مختلــف دســتگاه های شــرینک بــرای بســته بندی محصــوالت تولیــدی مختلــف ماننــد 	 
بطری هــای آب معدنــی، نوشــابه، دلســتر، آب میــوه، ظــروف چینــی، بســته بندی آجــر، کارتــن 

و ... بــا اســتفاده از دوخــت پالســتیک اســتفاده می شــود.
دســتگاه های اســترچ پالــت بــه منظــور بســته بندی پالــت محصــوالت مختلــف بــا اســتفاده 	 

از پالســتیک اســترچ بــه کار می رونــد.
دســتگاه های اســترچ افقــی بــرای بســته بندی پروفیــل، ســاندویچ پنل، فــرش و موکــت، 	 

عایق هــای حرارتــی و... بــه کار می رونــد.
اســترچ حلقــوی نیــز بــرای پالســتیک پیچ کــردن یــا متاالیزکــردن محصــوالت حلقــوی شــل از 	 

قبیــل کالف لوله هــای آبیــاری، کالف لوله هــای پلی اتیلــن، کالف میلگــرد و... بــه کار می رونــد.
دســتگاه پالتایــزر در انتهــای خــط تولیــد صنایــع موادغذایــی و نوشــیدنی )بــه خصــوص آب 	 

معدنــی و نوشــابه( پتروشــیمی، نفــت و گاز و... قــرار گرفتــه و بــه منظــور ایجــاد یــک پالــت از 
محصــوالت تــا ارتفــاع مــورد نظــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

دســتگاه های شــرینک از 5 الــی 15 بســته در دقیقــه و انــواع اتوماتیــک و اورلــپ تعــداد 	 
ــد. ــا 35 بســته در دقیقــه را بســته بندی می کن بیشــتری ت

ــد. 	  ــه را انجــام می دهن ــدد بســته بندی در دقیق ــا ۶ ع ــز ت ــت نی دســتگاه های اســترچ پال
انــدازه پالت هــا می توانــد از 100 × 100 تــا 200 × 200 و تــا ارتفــاع 2۶0 ســانتی متر باشــد.

اســترچ های حلقــوی نیــز کالف هــای تــا قطــر 120 ســانتی متر را بســته بندی می کنــد. 	 
بســته بندی رول هایــی بــه قطــر 150 ســانتی متر قابــل انجــام بــا محصــوالت بســته بندی 

ایــن شــرکت اســت.

قطعــات دســتگاه ها تــا حــد امــکان بومی ســازی شــده و قیمــت محصــوالت ایــن شــرکت بــه 	 
نســبت کیفیــت کمتــر از شــرکت های مشــابه خارجی اســت. 

خدمات پس از فروش در دسترس و بمدت سال 10 است. 	 
مصرف سوخت و انرژی دستگاه ها تا حد امکان بهینه شده است.	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
تاییدیه استاندارد ایزو 9001 از DNV نروژ	 
 	0912/12CH سوییس به شماره SGS تاییدیه استاندارد

سال تاسیس:

معرفی محصول:
انــواع دســتگاه های شــرینک پلی اتیلــن دوختــی )دســتی، نیمه اتوماتیــک و تمام اتوماتیــک(، 
ــل  ــی )دســتی، نیمه اتوماتیــک، تمام اتوماتیــک(، تون ــپ، پالســتیک های PVC و POF دوخت اورل
حرارتــی شــرینک، دســتگاه کفی گــذار دایــکات بــا شــرینک پلی اتیلــن دوختــی، انــواع دســتگاه های 
اســترچ پالــت، افقــی و حلقــوی، دســتگاه پالتایــزر صفحــه ای و خــط بســته بندی رادیاتورهــای پنلــی 

و رول از محصــوالت شــرکت ماشــین های بســته بندی اصفهــان اســت. 
چیدمــان  مکانیــزم  دوخــت،  فــک  ماننــد  مختلفــی  اجــزای  شــامل  شــرینک  دســتگاه های 
محصــوالت، کــوره و المنت هــای حرارتــی، نقاله هــای تونــل و بعــد از دوخــت هســتند. مدل هــای 
اتوماتیــک دارای سیســتم پنوماتیــک نیــز هســتند. ایــن دســتگاه ها محصــوالت تولیــدی مختلــف 

را در چیدمان هــای ۶، 12 یــا 2۴ تایــی مرتــب و بســته بندی می کنــد.

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

۱390

شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان
www.esfahanpack.com

انواع ماشین آالت بسته بندی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
افغانستان



صنایع غذایی
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این تجهیزات، خط تولید محصول هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع نوشیدنی

دستگاه پرکن:
قابلیت پرکردن مواد غلیظ و رقیق از 100 تا 1200 سی سی	 
سرعت پرکردن مواد با توجه به نوع مواد و ظرف استاندارد بین ۴0 تا 50 در دقیقه	 
وزن دستگاه حدود ۸00 کیلوگرم 	 
ابعاد اصلی دستگاه 125×125×210 سانتی متر	 
طول کانوایر دستگاه از ابتدا تا انتها: 3 متر	 

دستگاه دربند:
2 هد با تکنولوژی سروو موتور	 
قابلیــت دربنــدی انــواع بطــری پــت و پلــی اتیلــن بــا ســرعت 35 تــا ۴5 ظــرف در دقیقــه 	 

بســته بــه نــوع ظــرف
شاســی دســتگاه از جنــس پروفیــل ســنگین برشکاری شــده بــا دســتگاه C.N.C و بــا 	 

پوشــش اپوکســی ضــد اســید و روکــش بدنــه دســتگاه از جنــس اســتنلس اســتیل 30۴

:opp دستگاه لیبل زنی
مهندسی معکوس شده train آمریکا	 
مناسب جهت لیبل زنی opp بر روی ظروف گرد از 1000 تا ۴500 سی سی	 
ســرعت ماشــین: در صــورت ترافیــک ورودی و خروجــی مناســب و ظــرف و لیبــل اســتاندارد 	 

بیــن 3000 الــی ۴000 ظــرف در ســاعت
ــا 	  ــا دســتگاه C.N.C و ب ــرش کاری شــده ب ــل ســنگین ب ــس پروفی شاســی ماشــین از جن

ــه دســتگاه از اســتنلس اســتیل 30۴ ــش بدن پوشــش اپوکســی ضــد اســید و روک

اتوماتیک بودن	 
قابلیت تنظیم سرعت	 

www.baharmachine.ir

سال تاسیس:

معرفی محصول:
خــط پرکــن مایعــات غلیــظ متشــل از پرکــن، دربنــد و لیبــل زن اســت. مکانیــزم پــر کــردن مایعــات 
غلیــظ بویــژه مایعــات کــف زا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه مایــع درون بطــری کــف نکنــد، لــذا پــر 
ــع  ــا شــره مای ــش ی ــی بحــث چکان ــا از ظرفت هــای خاصــی برخــوردار اســت. از طرف ــردن آن ه ک
ــه  ــه ای اســت ک ــه گون ــد. عملکــرد دســتگاه پرکــن ب از نازل هــا، کیفیــت پرکن هــا را تعییــن می کن
ــرار داده و دســتگاه به صــورت اتوماتیــک عمــل پرکــردن را انجــام  ــل ق ــور بطری هــا را روی ری اپرات
می دهــد و در انتهــا از ریــل خروجــی دســتگاه خــارج می شــود. ایــن دســتگاه مجهــز بــه سیســتم 
نرم افــزاری شستشــو اســت کــه زمــان و حجــم شستشــو در آن قابــل تغییــر می باشــد. دســتگاه 

لیبل زنــی opp کامــال هوشــمند بــوده و بســته بــه ســرعت تولیــد خــود را وفــق می دهــد.

۱390

شرکت بهار ماشین البرز

خط پرکن اتوماتیک مایعات غلیظ



صنایع غذایی
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بسته بندی مواد غذایی

	 Stainless Steel :جنس دستگاه
ظرفیت: تا 12000 عدد در ساعت )بسته به شل و نوع ظرف ودرب( 	
	 )L×W×H( ابعاد کلی دستگاه: 3000×1500×3000 میلی متر

مناسب برای درب های سایز 3۸ تا ۸2 میلی متر	 
مجهــز بــه باالبــر مگنتــی درب و سیســتم ســورتینگ بــدون نیــاز بــه هــوای فشــرده بــرای 	 

پشــت و رو کــردن درب هــا
قابــل تنظیــم بــرای شیشــه های بــه ارتفــاع 30 تــا 250 میلی متــر بــدون نیــاز بــه تعویــض 	 

قطعه
مجهز به کنترل سرعت و سنسورهای مختلف	 
قابلیت بخاردهی زیر درب ها در صورت نیاز	 

قیمت مناسب نسبت به کیفیت	 
خدمات پس از فروش	 

www.ptsmachinery.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ــی در  ــا تغییرات ــزی Twist-off و ب ــک درب هــای فل ــام اتوماتی ــرای بســتن تم ــدی ب دســتگاه دربن
بخــش باالبــر بــرای درب هــای پالســتیکی، بــا ســایزهای مختلــف، روی ظــروف بــا شــل ها و ابعــاد 
ــازی   ــر و مرتب س ــی باالب ــش اصل ــامل دو بخ ــتگاه ش ــن دس ــرد دارد. ای ــاعت کارب ــف در س مختل
)sorting( درب و ســپس بســته بندی بــوده و پــس از دســتگاه پرکــن در خــط تولیــد قــرار گرفتــه 
و امــکان بســتن درب ظــروف بــدون دخالــت دســت و بــه صــورت اتوماتیــک )هــر زمــان از خــط 

ورودی داشــته باشــد( را فراهــم مــی آورد.

۱5 دستگاه

۱384

دستگاه دربندی درب های فلزی ) Twist-off(  و درب ها پالستیکی 
تمام اتوماتیک

شرکت پارسیان طرح سینا



صنایع غذایی
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

برش سکه ای هویج، خیار، لوبیا سبز، خیارشور و محصوالت مشابه

	 Stainless Steel :جنس سبد اصلی
ابعاد کلی دستگاه: 1000×1000×1000 میلی متر 	
ظرفیت: تا یک تن در ساعت 	

قابلیت برش با طول 1 تا 5 سانتی متر	 
بدون نیاز به چیدمان محصول در مکانی خاص )بارریزی با سبد( 	 
قابلیــت تعویــض تیغه هــا بســیار آســان و از بیــرون دســتگاه و عــدم نیــاز بــه بــاز کــردن 	 

قطعــات داخلــی دســتگاه

قیمت مناسب نسبت به کیفیت	 
خدمات پس از فروش	 

www.ptsmachinery.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه بــرش عرضــی )Cross-cutting( بــرای بــرش ســکه ای صیفی جــات و میوه هــای مشــابه 
از جملــه، هویــج، خیــار، کرفــس، لوبیــا، فلفــل هالوپینــو و ... بــا ابعــاد قابــل تنظیــم ضخامــت 
کاربــرد دارد. بارریــزی بــا ســبد و در صــورت نیــاز بــه کمــک باالبــر صــورت گرفتــه و وابســته بــه نــوع 

محصــول، تــا 1 تــن در ســاعت ظرفیــت دارد.

۱0 دستگاه

۱384

دستگاه برش عرضی برای برش سکه ای صیفی جات بلند

شرکت پارسیان طرح سینا



صنایع غذایی
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

دســتگاه بلیســتر بــرای بســته بندی انــواع محصــوالت دارویــی، آرایشــی، بهداشــتی و غذایــی 	 
دارد.  کاربرد 

دســتگاه کارتونینــگ بــرای بســته بندی انــواع محصــوالت تجهیــزات پزشــکی، داروئــی، 	 
ــوپ  ــرد، تی ــرص، بطری هــای گ ــه بســته بندی ق ــی و... از جمل آرایشــی و بهداشــتی و غذای

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــره م ــو و غی ــگ م ــدان، رن ــرم و خمیردن ــواع ک ان

بسته بندی بلیستر: 
ابعاد دستگاه: 2۶00×900×17۸0 سانتی متر	 
وزن دستگاه: 2200 کیلوگرم	 
مقدار کورس دستگاه: 120~20	 
مقدار برق مصرفی: 9 کیلووات	 
سرعت برش: ۶0 الی 1۶0 ضرب بر دقیقه	 
عمق حباب فرم: 10 میلی متر	 
ابعاد فرم دهی: 2۴0×250 میلی متر	 
سیســتم کنتــرل: PLC و دارای صفحــه کنتــرل HMI )تاچ پنــل( 9 اینــچ بــا قابلیــت تنظیــم 	 

بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی و یــا هــر زبــان دیگــر و عیب یابــی اتوماتیــک دســتگاه

بسته بندی کارتونینگ: 
ابعاد دستگاه: 2۸0×135×175 سانتی متر	 
وزن دستگاه: 1200 کیلوگرم	 
ولتاژ برق مصرفی: 220 الی 3۸0 ولت - 1۶ آمپر - 50 هرتز	 
مقدار برق مصرفی: 1.5 کیلووات	 
فشار هوای مورد نیاز: 5 بار	 
مقدار هوای مصرفی: 0.3 متر مکعب بر دقیقه	 
ظرفیت: ۸0-100-150-200 عدد در دقیقه	 
سیســتم کنتــرل: PLC و دارای صفحــه کنتــرل HMI )تاچ پنــل( 7 اینــچ کــه بــه زبــان 	 

فارســی و انگلیســی و یــا هــر زبــان دیگــر قابــل تنظیــم می باشــد.

سرعت بسته بندی دستگاه ها بسیار باالست.	 
محصول ها دارای تکنولوژی های تک و در خاورمیانه انحصاری است.	 
قیمت آن یک سوم و با کیفیت ۸0% نسبت به ماشین آالت اروپایی می باشد.	 
محصول دارای 20 سال خدمات پس از فروش و 3 سال گارانتی است.	 

www.tarsampack.com

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه بســته بندی پرســرعت بلیســتر جهــت بســته بندی قــرص و کپســول مــورد اســتفاده قــرار 
ــه  ــی ب ــی مســتقیم( فرم ده ــرم تخــت )حرارت ده ــی چــون پیش گ ــزای اصل ــرد و دارای اج می گی
صــورت تخــت بــا قابلیــت تعویــض آســان بــا عملکــرد کامــاًل مکانیکــی و بــا فرم گیــری از طریــق 
دمــش بــاد، قابلیــت نصــب انــواع فیــدر قرص و کپســول )یونیورســال و بــراش فیدر(، رســیلینگ با 
قابلیــت دوخت دهــی بــه صــورت روتــاری یــا تخــت و امــکان تعویــض آســان قالــب، قابلیــت درج 
تاریــخ بــر روی بســته ها در محــل مشــخص شــده و امــکان تعویــض آســان حــروف )امباســینگ(، 
طراحــی بــرش بــه صــورت زیگزاگــی جهــت اســتفاده بهینــه از فضــای فیلــم مصرفــی و کــم کــردن 
ضایعــات دســتگاه بــه کمتریــن مقــدار، سیســتم ریجکــت محصــول توســط عمــل وکیــوم و ســورتر 
انتهایــی خــط بــه همــراه کانوایــر تخلیــه محصــول و قابلیــت اتصــال آســان بــه دســتگاه کارتونینگ 

را داراســت.
ــد وزن  ــی مانن ــک و دارای خصوصیات ــه صــورت تمام اتوماتی ــز ب ــگ نی ــرد دســتگاه کارتونین عملک
ــن دســتگاه  ــا حداقــل صــدا می باشــد. ای ــاال و ب ــازده ب ــدات و ب ســبک، اســتفاده وســیع در تولی
قابلیــت اتصــال بــه یــک خــط تولیــد و علمکــرد تمام اتوماتیــک را دارا اســت. دســتگاه دارای 

سیســتم تمام اتوماتیــک بروشــورتاکن و بروشــورگذار اســت.
محصوالتــی کــه بــه شــل ورقــه هســتند ماننــد انــواع بلیســترها مثــل قــرص، کپســول، آمپــول، 
آدامــس و اســمارتیز و... از سیســتم تمام اتوماتیــک مگزیــن بــر روی دســتگاه اســتفاده می شــود 

و دســتگاه دارای سیســتم بچ نامبــر بــرای درج اطالعاتــی ماننــد تاریــخ 
تولیــد، انقضــاء و... بــر روی درب کارتــن می باشــد.

30 دستگاه

۱370

شرکت فنی مهندسی طرسام

ماشین آالت  بسته بندی وکیوم فرمینگ
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

دســتگاه توزیــن مولتــی هــد ابتــدا بــرای توزیــن ســبزیجات مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت امــا 
امــروزه بــرای طیــف وســیعی از مــواد گرانولــی ماننــد انــواع اســنک، چیپــس، خشــکبار، حبوبــات، 
شــیرینی و شــکالت، قنــد و شــکر، ماکارونی هــای فرمــی و ســوزنی، مــواد چســبنده ماننــد پنیــر 

ــزای رنده شــده، ناگــت، فالفــل و ســبزیجات منجمــد اســتفاده می شــود. پیت

تعداد هد: 10، 1۴ و 20  	
محدوده ی عملکرد: 10 تا 3000 گرم 	
سرعت توزین: تا 120 بسته بر دقیقه 	
دقت توزین: 1± گرم 	
حجم باکت: 1.۶ و 2.5 لیتر 	

کیفیت عملکرد باال در مقابل قیمت مناسب	 
خدمات پس از فروش در دسترس در کشورهای خاورمیانه	 

www.behpoo.com

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ــاالی محصــوالت در  ــان ب ــا اطمین ــا دقــت و ب ــن ســریع، ب ــرای توزی ــن مولتی هــد ب دســتگاه توزی

ــرد.  ــرار می گی ــی مــورد اســتفاده ق ــه خصــوص صنعــت غذای ــف ب ــع مختل صنای
ایــن دســتگاه در کنــار دســتگاه بســته بندی عمــودی، دســتگاه بســته بندی افقــی، دســتگاه 
بســته بندی  خطــوط  در  دیگــر،  مشــابه  دســتگاه های  و  ترموفرمینــگ  دســتگاه  تری ســیل، 

می شــود.  اســتفاده  کارخانجــات 
ایــن دســتگاه در انــواع مختلــف 10 هــد، 1۴ هــد و 20 هــد تولیــد می گــردد و ســرعت آن تــا 120 

بســته بــر دقیقــه بــا دقتــی در حــدود 1 گــرم )بســته بــه نــوع محصــول و وزن هــدف( اســت.

سابقه صادرات: 
بیش از 50 دستگاه/ حدود 400 هزار دالر

۱80 دستگاه

۱389

شرکت بهپو فناوری نوین

دستگاه توزین مالتی هد

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه، عراق، افغانستان
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع مختلف از جمله غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، شیمیایی، خودرو سازی و ...

ظرفیت دستگاه الصاق: حدود 10 هزار عدد لیبل در ساعت 	
دارای 2 دستگاه الکترو موتور 0/37 کیلووات	 
دارای ۴ دستگاه الکترو موتور 0/1۸ کیلووات	 
 	۴00K دارای 2 دستگاه استپ موتور یا سروو موتور
دارای 1 دستگاه اینورتر  1	 
دارای 2 دستگاه اینورتر  0.5	 
 	ARM7 پایه ریزی شده بر مبنای پردازنده LPC دارای میکروکنترل های

اتوماسیون و سرعت باالی دستگاه

سال تاسیس:

معرفی محصول:
عملکــرد و کار دســتگاه لیبــل زن پشت چســب دار، برچســب زدن روی انــواع ظــروف بــا هــر 
شــل هندســی )اســتوانه ای، مکعبــی، ســطوح انحنــادار و ...( از جنــس پالســتیک، شیشــه ای 

و فلــزی اســت.
واحدهای این دستگاه شامل موارد زیر است:

واحــد الصــاق لیبــل )اپلیکاتــور(: الصــاق دقیــق لیبــل بــر روی محصــول بــه تعــداد لیبــل . ۱
مــورد نیــاز را انجــام می دهــد.

واحد گرد زن )رپراند(: جهت چرخاندن ظروف استوانه ای استفاده می شود.. ۲
واحــد کنترلــر تمــام الکترونیکــی اختصاصــی: کنتــرل ســرعت عملکرد بخش هــای مختلف . ۳

دســتگاه، مانیتــور رنگــی اختصاصــی کــه بــه صــورت لمســی اســت و امــکان کنتــرل اجــزا 
مختلــف دســتگاه را بــه اپراتــور می دهــد.

۱386

گروه صنعتی وفا فناوران آسیا

انواع دستگاه های لیبل زن پشت چسب دار

www.vafa-group.com
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــوه  	 ــوک: بســته بندی مایعــات رقیــق گازدار از قبیــل نوشــابه گازدار، آب گازدار، آبمی ــری بل ت
گازدار و… در بطری هــای PET از ســایز 250 الــی 2250 میلی لیتــر

شرینک پک: بسته بندی بطری 	

ظرفیت ماشین تری بلوک: 12000-5000 بطری در ساعت 	
ــازل و  	 ــا 32 ن ــا 2۴ فــک، پرکــن ب ــوک: ســه دســتگاه شستشــو ب ــری بل ــین ت ــزای ماش اج

ــا ۸ هــد مخصــوص درب هــای پالســتیکی ــدی ب دربن
	 3 Packet/min :ظرفیت دستگاه شرینک

کاهش ضایعات در تولید	 
راندمان باال	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ماشــین تــری بلــوک جهــت شستشــو، پرکــردن و نیــز دربنــدی بطری هــای PET جهــت مایعــات 
بــدون گاز و گازدار بــه کار مــی رود. ایــن ماشــین یــک مجموعــه کامــل و منظــم مکانیکــی بــوده 

کــه از میــزان اتوماســیون قابــل توجــه برخــوردار اســت.
ماشــین شــرینک بعــد از عملیــات شستشــو، پــر کــردن و دربنــدی و نیــز لیبــل جهــت بســته بندی 
ــه قســمت دوخــت آن را  ــاز ب ــدون نی ــی اســتفاده می شــود و ب ــی و 12 تای ــای ۶ تای در پک ه

بســته بندی می نمایــد.

۱398

شرکت فرا صنعت سازان کاج

ماشین آالت بسته بندی تری بلوک، شرینک پک

www.farasanatpack.com

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
روسیه، عراق، افغانستان



صنایع غذایی
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایــع مختلفــی چــون مــواد غذایــی، دارویــی، نســاجی، چــاپ و بســته بندی، پزشــکی، کاشــی و 
ســرامیک، انــرژی اتمــی، شــرکت گاز، نفــت، فــوالد، پاالیشــگاه پتروشــیمی

طراحی سفارشی با توجه به نوع چسب، شرایط ساخت

قیمت مناسب نسبت به کیفیت	 
خدمات پس از فروش	 

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
یونیــت تزریــق چســب گــرم جهــت ذوب انواع چســب های گــرم )Hot melt( با ویســکوزیته های 
مختلــف و بــا پایه هــای EVA و Polyolefin اســتفاده می گــردد و وظیفــه ذوب چســب بــدون 

تخریــب رزین هــای آن و همچنیــن انتقــال و ایجــاد و کنتــرل فشــار را برعهــده دارد.

2000 دستگاه در انواع مختلف

۱393

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

یونیت تزریق چسب گرم

www.sadrainstruments.com
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606۱

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بسته بندی نوشیدنی

ظرفیت: بیش از 10000 بطری در ساعت 	
ظرفیت درب گذار: 3000 درب و هد دربندی 	
بازه دمای عملکرد نرمال: از 10 تا ۴0 درجه سانتی گراد با میزان رطوبت باال 	
برق ورودی: ولتاژ کاری 3۸0 ولت و فرکانس 50 تا ۶0 هرتز با توان ۸ کیلووات 	
قطر ظرف: از 50 تا 105 میلی متر 	
باد مصرفی: هوای فشرده با فشار ۶ تا 10 بار 	

کیفیت و کارایی باال در تمامی مراحل دستگاه	 
قیمت مناسب نسبت به کیفیت	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
تــری بلــوک بــه معنــای دارا بــودن ســه عملکــرد در بســته بندی بطری هــا بــه ویــژه بطری هــای 
پــت می باشــد. ایــن ســه عملکــرد کــه در یــک دســتگاه ســوار شــده شــامل مــوارد زیــر می باشــند:

بطری شوی. 1
نازل پرکن خشاب. 2
درب گذار. 3

ســرعت دســتگاه های تــری بلــوک معمــوال بــه حجــم بطــری و ظرفیــت تولیــد وابســته اســت. 
سیســتم ایــر کانوایــر نیــز بــه جهــت ردیــف کــردن بطــری بــرای باالتــر بــردن ســرعت نیــز بــر روی 

ایــن دســتگاه ســوار شــده اســت.

۱393

شرکت برزین صنعت کوشا

ماشین آالت  پرکن تری بلوک مایعات

www.barzinsk.ir
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کارخانجــات ســازنده و پخــش  جهــت تجمیــع، انتقــال، تشــخیص و تفکیــک محصــوالت 
بســته بندی شــده از خطــوط تولیــد بــه انبــار

ــداز، سیســتم شناســایی کاال  ــر ورودی و خروجــی، فاصله ان بخش هــای مختلــف دســتگاه: کانوای
 PLC و ســورتر )کانوایرهــا می توانــد بــه صــورت ســاده یــا بــا ســرعت قابــل تنظیــم تحــت کنتــرل

دســتگاه باشــند.(

سرعت باال	 
اتوماسیون	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
بســیاری از کارخانجــات چندیــن خــط تولیــد دارنــد و ایــن خطــوط تولیــد، اغلــب محصــوالت 
متفاوتــی را تولیــد و بســته بندی می کننــد. یکــی از بزرگتریــن مشــکالت ایــن کارخانجــات 
ــی در  ــار تولیدشــان اســت. از طرف ــه انب ــوع از محصــوالت ب ــن حجــم وســیع و متن ــال ای انتق
ایــن کارخانجــات تمامــی محصوالتــی کــه وارد انبــار می شــوند بایــد رصــد شــوند و بــه عنــوان 
ورودی انبــار ذخیــره گردنــد. مکانیــزم عملکــرد ایــن ســامانه هوشــمند بــه ایــن صــورت اســت 
کــه کاالهــا بــا فاصلــه مناســب توســط کانوایــر بــه سیســتم پــردازش می رســند و بــا توجــه بــه 
ــد و توســط  ــا اســتفاده از بارکدخــوان، توزیــن، RFID و ... بســته ها را تفکیــک می نمای ــاز ب نی
مکانیزم هــای مکانیکــی تفکیــک انجــام می شــود. ایــن دســتگاه می بایســت دارای ســرعت بــاال 

بــوده و بــا توجــه بــه نیــاز فراینــد تفکیــک را انجــام دهــد.

۱397

شرکت نیتا ماشین کیهان

سامانه هوشمند تفکیک محصوالت بسته بندی شده از
 خطوط تولید به انبار
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

شستشو، پرکردن و بستن درب بطری ها در صنایع غذایی و تولیدی های آب  معدنی

ظرفیت دستگاه: 7000 تا 10000 بطری در ساعت 	
حجم بطری تولیدی:   0.5 تا 1.5 لیتر  	
تعداد شیر: 2۴ تا 32  	

ظرفیت تولید باال	 
قیمت پایین نسبت به کیفیت باالی محصوالت	 
خدمات پس از فروش گسترده  	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
اصلــی شستشــوی  اســت کــه ســه وظیفــه  واقــع تجهیــزی  در  تری بلــوک،  پرکــن  ماشــین 
بطری هــا، پرکــردن و بســتن درب آن هــا را در مســیر خــط تولیــد آب معدنــی برعهــده دارد. ایــن 
نــوع ماشــین ها در پنــج دســته کلــی ثقلــی، ســیلندر و پیســتونی، واکیــوم، پیمانــه ای و پمــپ 
پریســتالتیک طراحــی می شــوند؛ کــه در هــر مــورد بســته بــه نــوع مــواد، ظــرف، حجــم تزریــق 
و دقــت، متفــاوت خواهنــد بــود. ایــن محصــول، به صــورت ثقلــی و روتــاری بــوده و دارای 

سنســور محافظــت از صــف ترافیــک در دریچــه خروجــی اســت.

۱386

www.kpaco.ir

ماشین آالت  پرکن بطری  تری بلوک )شستشو، پرکن و دربند(

شرکت کارسان پایا آپادانا
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع بسته بندی مواد غذایی

ابعادحداکثر حجم مصرفوزنتوان مصرفیظرفیت

میلی مترمیلی مترکیلوگرمکیلوواتمحصول

600 )عرض(۱8008۱64250دستگاه دوخت

350×3۱۱0250530-20002دستگاه تونل حرارتی

سرعت باال	 
اتوماسیون	 

معرفی محصول:
رونــد بســته بندی شــرینک در دو مرحلــه انجــام می شــود. مرحلــه اول، دوخــت فیلــم دور 
ــه  ــن دســتگاه همانگون ــم دور بســته می باشــد. ای ــه فیل ــه دوم گرمادهــی ب محصــول و مرحل
کــه از نامــش مشــخص اســت، ترکیــب دســتگاه دوخــت شــرینک تمــام اتوماتیــک و دســتگاه 
ــد،  ــرار می گیرن ــار هــم ق ــن دو دســتگاه در کن ــی ای ــل شــرینک تمــام اتوماتیــک اســت. وقت تون

ــد. ــک را تشــکیل می دهن ــام اتوماتی ــه کوچــک تم ــک کارخان ی
دســتگاه های شــرینک پــِک تمــام اتوماتیــک شــامل دو دســتگاه بــا قابلیــت اتصــال بــه یکدیگــر 
ــد و  ــل می کنن ــک عم ــام اتوماتی ــورت تم ــه ص ــتگاه ب ــن دس ــمت ای ــر دو قس ــه ه ــوند ک می ش

عبارتنــد از:
دستگاه دوخت جهت دوختن فیلم شرینک	 
دستگاه تونل حرارتی برای حرارت دادن به محصول دوخته شده توسط دستگاه	 

صنایع بسته بندی تحول کاالی نوین

دستگاه بسته بندی شرینک پک تمام اتوماتیک

www.nadipack.com
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت بسته بندی مایعات و حبوبات

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع بسته بندی مواد غذایی

سرعت بسته بندی: 12-۸ بسته در دقیقه 	
جنس بدنه: استیل 	
توان مصرفی: 5.5 کیلووات )برق سه فاز: ولتاژ 3۸0 ولت و 50 تا ۶0 هرتز( 	
ابعاد دستگاه: 2750 × 900 × 1550 میلی متر  	
وزن: 500 کیلوگرم 	
قدرت پمپ: ۶3 متر مکعب بر ساعت 	
دقــت تنظیمــات خــال در حــد 0.001- میلی متــر جیــوه و فشــار مثبــت تــا میــزان فشــار محیــط  	

بــاز بــا دقــت 0.01+ میلی متــر جیــوه
ــد و 	  ــر را بســته بندی کن ــاع 100میلی مت ــر ارتف ــا حداکث ــی ب ــد ظرف های ــن دســتگاه می توان ای

حداکثــر عــرض فیلــم الیــه روی آن نیــز ۴۸0 میلی متــر اســت.

سرعت باال	 
اتوماسیون	 

معرفی محصول:
ــار مصــرف بســته بندی  ــک ب ــی را در ظــروف ی ــواد غذای ــوان م ــوم می ت ــا دســتگاه ســیل وکی ب
نمــود. دســتگاه های ســیل وکیــوم یــا همــان ســیل پــک، هــوای داخــل بســته را تخلیــه 
می کننــد و باعــث افزایــش مانــدگاری محصــوالت می شــوند. ایــن دســتگاه ها همچنیــن، 
عــالوه بــر تخلیــه هــوای داخلــی بســته، در صــورت نیــاز می تواننــد گازهــای نگهدارنــده ماننــد 
CO2 و N2 را بــه داخــل بســته تزریــق کننــد. ایــن عمــل باعــث جلوگیــری از اکســید شــدن و بــو 

ــود. ــن محصــول داخــل بســته می ش گرفت

صنایع بسته بندی تحول کاالی نوین

دستگاه بسته بندی سیل وکیوم تمام اتوماتیک

www.nadipack.com
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت صنایع لبنی

این تجهیزات، خط تولید محصول هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع غذایی جهت بسته بندی پنیر

حداقل ابعاد محل استقرار )متر(سرعت بسته بندیابعاد ظرفحجم هر بستهمدل دستگاه

Uf500-1800۴50×200130×90max=1۸0011×7

Uf500-3200۴50×200130×90max=320013×9

Uf500-4500۴50×200130×90max=۴50013×9

Uf-100-4000200×10095×70max=۴00011×7

Uf-100-8000200×10095×70max=۸00013×9

دقت فیلتر برای تمامی مدل ها: ±1%	 

 	SIEMENS مجهز به کنترلر زیمنس آلمان
مجهز به سنسورهای SICK آلمان	 
مجهز به سیلندرهای نیوماتیک FESTO آلمان	 
 	DANFUSS مجهز به اینورترهای دانفوس

www.sharghsanat.com

معرفی محصول:
ــا حجــم  ــا ۸000 بســته ب ــد 1۸00 ت ــرای تولی ــاد ب ــری زی ــا انعطاف پذی ــر ب خطــوط بســته بندی پنی
100 الــی ۴50 سی ســی طراحــی  شــده اند. ســاختار خطــوط بســته بندی از چهــار بخــش تشــکیل 

شــده اســت:
۱ ..UV مجموعه شارژ و ضدعفونی لیوان: جداکننده لیوان و انتقال آن به تونل اشعه
مجموعــه پرکــن: انتقال دهنــده لیــوان بــه نــوار نقالــه پرکــن، تشــخیص لیــوان، اســپری آنتی . ۲

اســتیک، تزریــق کنســانتره و رینــت، اســپری آنتــی فــوم و مجموعــه انتقــال بــه نــوار نقالــه 
تونــل کواگوالتــور.

ــا . ۳ ــه ب ــدود 20 دقیق ــده ح ــای پرش ــداری لیوان ه ــرای نگه ــل ب ــن تون ــور: ای ــل کواگوالت تون
هــدف انعقــاد و مجموعــه انتقــال بســته ها بــه نــوار نقالــه خروجــی می باشــد.

داخــل حفره هــا، گذاشــتن کاغــذ . ۴ آن  قرارگیــری  و  لیــوان  ورود  مجموعــه بســته بندی: 
ــق گاز ازت،  ــوان و تزری ــل روی لی ــرار دادن فوی ــک، ق ــک خش ــردن نم ــه ک ــت، اضاف پارچمن
آب بنــدی فویــل آلومینیــوم روی ظــروف و خــارج کــردن لیوان هــا بــه نــوار نقالــه خروجــی و 

ــذار. ــن گ ــه کارت ــی مجموع ــه صــورت انتخاب ــاً ب نهایت

UF خط تولید پنیر

شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان

سال تاسیس:
۱395

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، کویت، افغانستان

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت صنایع لبنی

این تجهیز، خط تولید محصول است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تولید پنیر سفید

ظرفیت های استاندارد: 3000، 5000 و 10000 لیتر بر ساعت

کاهش مصرف آب و مصرف انرژی	 
کاهش ضایعات محصول	 
کاهش تاثیرات زیست محیطی	 
کاهش خطاهای انسانی با بهره گیری از سیستم هوشمند طراحی شده	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 14001
 	ISO 18001
 	ISO 22000
 	CE سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه الترافیلتراســیون جهــت تغلیــظ شــیر و یــا آب پنیــر توســط فیلترهــای غشــایی یــا 
ممبران هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. دســتگاه فــوق دارای چندیــن عــدد فیلترهــای خــاص 
غشــایی و یــا ممبران هــای UF )سیســتم Spiral Wound یــا صفحــه ای بــا غشــاهای پلیمــری 
ــوده و دســتگاه پــس از  ــه 1 را دارا ب ــه نســبت 5 ب ــه قابلیــت تغلیــظ شــیر ب ــی( می باشــد ک آل
تغلیــظ شــیر، جهــت تولیــد پنیــر، مقــداری مایــه پنیــر را بــا شــیر مخلــوط و مســتقیما در ظــروف 

بســته بندی ریختــه و بســته بندی می نمایــد.

سابقه صادرات: 
بین 5 تا ۱0 میلیون دالر 

۱372

www.soutmachine.com

دستگاه الترافیلتراسیون شیر )UF( تمام اتوماتیک

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ایتالیا، بولیوی، آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، عراق

شرکت تولیدی و صنعتی سوت ماشین
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت صنایع لبنی

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تولید انواع پنیر پروسس

	 31۶L AISI 30۴ و AISI جنس دستگاه: تمام استنلس استیل
ظرفیت های قابل ساخت: از 300 تا ۶00 لیتر مفید در هر بچ  	
	  )L×W×H( ۴500×2500×۴000 :)ابعاد دستگاه )ظرفیت ۳۰۰ لیتر

دارای سیســتم تزریــق بخــار مســتقیم و بخــار غیرمســتقیم بــه محصــول جهــت گرمایــش 	 
تــا 95 درجــه ســانتی گراد

کاتر با سرعت 3000 دور بر دقیقه با امکان کنترل سرعت	 
بازوی قوی برای ورز دادن محصول و مجهز به باالبر مواد	 
مجهز به سیستم میکس در خأل	 

قیمت مناسب نسبت به کیفیت	 
خدمات پس از فروش	 

www.ptsmachinery.ir

سال تاسیس:

معرفی محصول:
پکیــج کامــل میکســر و پخــت و فــرآوری پنیــر پروســس، بــرای انجــام تمــام مراحــل پخــت، میکــس 
و فــرآوری کامــل انــواع پنیرهــای پروســس کاربــرد دارد. مخــزن پخــت اصلــی مجهــز بــه یــک کاتــر 
چنــد الیــه بــا قــدرت و ســرعت بــرش بســیار بــاال و یــک بــازوی همــزن ســرعت پاییــن اســت و در 
حیــن فرآینــد، بخــار بــه طــور مســتقیم بــه محصــول وارد شــده و در بافــت قــرار می گیــرد. فرآینــد 
بــه صــورت مکانیــزه تحــت خــأل انجــام شــده و مراحــل دمــش بخــار بــه بافــت محصــول و تخلیــه 
هــوا و بخــار اضافــه بــه طــور دائــم انجــام شــده و هــم زدن و بــرش نیــز صــورت می گیــرد تــا پنیــر 

بــه بافــت مطلــوب برســد.

۱384

پکیج کامل میکسر ،  پخت و فرآوری پنیر پروسس

شرکت پارسیان طرح سینا

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱5 دستگاه
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت صنایع لبنی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پاستوریزاسیون فرآورده های لبنی و آبمیوه

ظرفیت های استاندارد یونیت: 	
3000، 5000، 10,000، 15,000، 20,000، 25,000 و 30,000 لیتر بر ساعت )از 3000 تا 30,000 متر بر ساعت(

درجه حرارت آب یخ: کمتر از 3 درجه سانتی گراد 	
فشار بخار و آب یخ: ۴ بار 	
فشار هوای فشرده: ۶ بار 	

کاهش مصرف آب و مصرف انرژی	 
کاهش ضایعات محصول	 
کاهش تاثیرات زیست محیطی	 
کاهش خطاهای انسانی با بهره گیری از سیستم هوشمند طراحی شده	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 14001
 	ISO 18001
 	ISO 22000
 	CE سال تاسیس:

معرفی محصول:
پاســتوریزه کــردن، فرآینــدی اســت کــه طــی آن مــواد غذایــی را حــرارت داده تــا میکروب هــای 
ــه  موجــود در آن هــا کشــته شــود و رشــد میکروب هــا آهســته شــود. عملکــرد ایــن دســتگاه ب
ــا درجــه حــرارت C° ۴ را از مخــزن ذخیره ســازی دریافــت  ایــن صــورت اســت کــه شــیر خــام ب
می کنــد و دمــای آن را بــدون تمــاس مســتقیم شــعله و یــا هیتــر و از طریــق اســتفاده از دمــای 
آب داغ بــه C° 72 تــا  C° 75 رســانده و بمــدت 1۶ ثانیــه در ایــن دمــا نگهــداری می نمایــد و 
ســپس دمــای آن را تــا C° ۴ بــرای شــیر پاســتوریزه )و بــرای محصــوالت دیگــر نظیــر ماســت، 
ــه مخــزن  ــک نمــوده و ب ــا C° ۴5( خن ــه خروجــی از  C° 25 ت ــر، بســته ب ــا پنی خامــه، دوغ ی
ذخیره ســازی دیگــری منتقــل می کنــد. تفــاوت عمــده انــواع پاســتوریزاتورهای ماســت، خامــه، 
دوغ و شــیر بــرای پنیــر بــا پاســتوریزاتور شــیر، در تعــداد ساکشــن ها و صفحــات پلیــت 
بکاررفتــه در ســاخت دســتگاه می باشــد و بقیــه تنظیمــات مربــوط بــه دمــای پاستوریزاســیون 

نیــز از روی پنــل کنترلــی دســتگاه قابــل تنظیــم اســت.

سابقه صادرات: 
بین 5 تا ۱0 میلیون دالر

۱372

شرکت تولیدی و صنعتی سوت ماشین
www.soutmachine.com

یونیت پاستوریزاتور آبمیوه و شیر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ایتالیا، بولیوی، آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، عراق



صنایع غذایی

7879

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت صنایع لبنی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مــورد اســتفاده در تولیــد محصوالتــی ماننــد خامــه، شــیر، غــذای کــودک، کچــاپ بــا غلظت هــای 
مختلــف و مــواد مشــابه

قابلیت حرارت دهی باال تا 12۸ درجه سانتی گراد به صورت غیر مستقیم	 
مصرف انرژی در ظرفیت 5000 لیتر در ساعت	 
فشار هوای فشرده: ۶ بار 	
	 120 NI/H :مقدار هوای فشرده تابلو کنترل فرمان

 	۸0 NI/H مقدار هوای فشرده توسط رگوالتور و والو بخار
مقدار بخار مصرفی: KG/H 2۴0 با فشار ۶ بار 	
برق مورد نیاز: ۴00 ولت / 50 هرتز 	

مقــدار آب در زمــان شستشــو کامــل CIP در زمــان اســتریل و فــالش کــردن 15000 لیتــر در 	 
ســاعت

فشار آب الزم در CIP استریل و فالش: حداقل 3 بار 	

کاهش وابستگی به فناوری های پیچیده بسته بندی اسپتیک 	 
تا ۴0 درصد بهره وری انرژی نسبت فناوری های مشابه خارجی	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
پاستوریزاســیون یکــی از مهمتریــن فرایندهــای عملیــات حرارتــی روی شــیر و ســایر محصــوالت 
لبنــی می باشــد. اگــر ایــن عملیــات بــه درســتی انجــام پذیــرد مــواد مانــدگاری طوالنــی خواهنــد 
داشــت و عوامــل بیماری هــای مشــترک انســان و دام را از بیــن مــی رود. دمــای پاستوریزاســیون 
ــد و زمــان نگهــداری در ایــن  ــه 12۸ درجــه افزایــش می یاب ــی 90 درجــه ســانتی گراد ب از 7۴ ال
ــد. زمــان نگهــداری و افزایــش طــول عمــر محصــول  ــه کاهــش می یاب ــی 21 ثانی ــه ۴ ال دمــا ب

بــدون نگهدارنــده بــرای محصــوالت مختلــف متفــاوت اســت.

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

۱378

شرکت دماگسترسازان نوین
www.damagostargroup.com

ESL  یونیت اولترا پاستوریزاتور

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت صنایع لبنی

این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع لبنی

اختالف شوک حرارتی 120 درجه سانتی گراد	 
ضریب خطا شوک حرارتی 5 درجه سانتی گراد	 
مدت زمان شوک حرارتی ۴/۶ ثانیه	 
ضریب خطا مدت زمان شوک حرارتی 0/۸ ثانیه	 
حداکثــر ظرفیــت تولیــد شــیر ESL در دســتگاه نمونــه آزمایشــگاهی 7 لیتــر در ســاعت )1۶۸ 	 

لیتــر در روز(

کاهش مصرف انرژی	 
قیمت مناسب نسبت به کیفیت	 

معرفی محصول:
در فنــاوری ESL، شــیر تحــت یــک شــوک حرارتــی بــا اســتفاده از افزایــش فشــار مخزنــی اقــدام 
بــه پاســتوریزه کــردن شــیر نمــوده بــه صورتی کــه ایــن شــیر دیگــر هماننــد شــیر معمولــی 
مانــدگاری 3 الــی ۴ روزه نــدارد، بلکــه ایــن زمــان مانــدگاری بــه حــدود 21 روز افزایــش 

ــد. ــر کن ــورد تغیی ــیر م ــد ش ــواد مفی ــم و م ــه طع ــدون اینک ــد؛ ب می یاب
بــرای بــه وجــود آمــدن شــیر ESL نیــاز بــه یــک شــوک حرارتــی 7 تــا 125 درجــه ســانتی گرادی 
در مــدت زمــان حــدود 5 ثانیــه بــه شــیر اســت. بخــش عظیمــی از شــیر را مولکول هــای 
هیــدروژن )بــه واســطه آب داخــل شــیر( تشــکیل داده اســت. در ایــن دســتگاه ابتــدا بــر 
ــان شــیر  ــه جری ــدان مغناطیســی کنترل شــده ای ب ــی و ...( می اســاس مشــخصات شــیر )چرب
ورودی بــه سیســتم وارد شــده کــه موجــب یکسوســازی مولکول هــای هیــدروژن شــده و ایــن 
ــی گــردد و  ــرای دریافــت شــوک حرارت ــرژی، شــیر آمــاده ب ــن ان ــا کمتری امــر موجــب می گــردد ب
ــی و سیســتم سرمایشــی PNP، شــوک  ــک سیســتم گرمایشــی المنت ــا اســتفاده از ی ســپس ب

ــردد. ــد می گ ــال شــده و محصــول شــیر ESL تولی ــه شــیر اعم ــی ب حرارت

شرکت توسعه سرمایه و تجارت همگامان

ESL ماشین آالت پاستوریزاسیون شیر به روش



صنایع غذایی
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت صنایع لبنی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تولیــد انــواع ســس های ســرد و گــرم مثــل کچــاپ، مایونــز، فلفــل و ... ، کــرم، کــرم شــکالت، 	 
دســرها و محصــوالت مشــابه در صنایــع غذایــی

تولیــد انــواع کــرم، رنــگ مــو در صنایــع آرایشــی بهداشــتی و همچنیــن محصــوالت مشــابه 	 
در صنایــع شــیمیایی

	  31۶L AISI  30۴ و AISI جنس دستگاه: تمام استنلس استیل
ظرفیت های قابل ساخت: 100 تا  120,000 لیتر مفید در هر بچ 	
	 )L×W×H( 2500×3000×3000 میلی متر :)ابعاد دستگاه )ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر

دارای مخــازن جانبــی مجهــز بــه هموژنایــزر PRE-MIXING بــا تــوان 5.5 کیلــووات جهــت 	 
ورود مــواد اولیــه 

دارای LOAD-CELL برای نمایش وزن مواد و برنامه ریزی مراحل فرایند	 
ــرل دمــای محصــول در 	  ــت اتصــال بخــار و آب ســرد جهــت کنت مخــزن 3 جــداره، قابلی

ــف مراحــل مختل
مجهز به LUBE PUMP برای تخلیه، سیرکوالسیون و جابجایی مواد	 

قیمت مناسب نسبت به کیفیت	 
خدمات پس از فروش	 

www.ptsmachinery.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
عملکــرد دســتگاه میکســر هموژنایــزر بــه صــورت اتوماتیک بــوده و مجهز بــه Load-cell و بچینگ 
اتوماتیــک بــا تنظیــم نرم افــزاری توســط کاربــر از تابلــوی دســتگاه اســت. مکانیســم عملکــرد ایــن 
ــه دور از اکســیژن،  ــه صــورت میکرونیــزه کــردن بافــت محصــول، در محیــط خــأل و ب دســتگاه، ب
ــاال )rpm 3000( و همگن ســازی کامــل فازهــای  ــزر روتور-اســتاتوری ســرعت ب ــه کمــک هموژنای ب
آبــی، روغنــی و مــواد پــودری جامــد اســت، کــه نهایتــا منجــر بــه تولیــد یــک ســس، کــرم یــا ســیال 
کامــال همگــن و پایــدار شــده و لک فرآینــد از ابتــدا شــامل Batching و Dozing و ســپس تخلیــه 
ــام  ــتگاه )PLC-HMI( انج ــری دس ــل کارب ــم از پن ــل تنظی ــک و قاب ــورت اتوماتی ــه ص ــول ب محص
ــل  ــگ قاب ــف بچین ــزان خــأل و مراحــل مختل ــد، می ــای فرآین ــل دم ــی از قبی ــردد. پارامترهای می گ

کنتــرل اســت.

۱5 دستگاه

۱384

شرکت پارسیان طرح سینا

پکیج کامل میکسر هموژنایزر تحت خأل برای تولید انواع سس و کرم



صنایع غذایی
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فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: تجهیزات و خطوط پخت صنعتی

این تجهیزات، خطوط تولید محصول هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع آردی و کیک و شیرینی

دستگاه تمام اتوماتیک کلوچه، شیرینی و بیسکویت مغزدار را در 5 نوع زیر تولید می شود:

تعداد 
نازل

ظرفیت تولید
وزن 

دستگاه
برق مصرفیابعاد دستگاهوزن محصول

کیلووات )380 وات(میلی مترگرمکیلوگرمعدد در ساعت

2250۱2×۱700×84800 تا 55 20,000۱700 تا 628,000

2200۱5×2000×85500 تا 55 30,000۱900 تا 838,000

2200۱7.5×2250×85500 تا 55 40,0002۱00 تا ۱050,000

220020×2500×56000 تا 45 50,0002050 تا ۱264,000

2200۱0×2000×53000 تا 25 ۱۱00 80,000 تا ۱6۱۱5,000

سیستم کنترل کلیه دستگاه ها: PLC و تاچ اسکرین

سرعت نسبتا باالی خط	 
اتوماسیون دقیق	 
تنوع محصوالت تولیدی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
CE گواهینامه

سال تاسیس:

معرفی محصول:
در ایــن دســتگاه ها خمیــر و مغــز در دو هاپــر جداگانــه ریختــه می شــود و طبــق یــک مکانیســم 
مکانیکــی خــاص و تنظیم شــده، درون خمیــر توســط مــاردون همزمــان بــا چانــه شــدن مغــز 
ــه مغــزدار توســط  ــرش زده و خــارج می شــود. در ادامــه ســطح چان ــازل ب ــرد و از ن ــرار می گی ق
ضربــه وزنه هــای متصــل بــه جک هــای پنوماتیکــی صــاف و طــرح دار شــده و توســط سیســتم 
ــار اتوماســیون  ــاالی خــط در کن ــده می شــود. ســرعت نســبتا ب ــده درون ســینی چی هدایت کنن
دقیــق و تنــوع محصــوالت تولیــدی بــه خصــوص شــیرینی های مغــزدار بــا خمیرهــای دو رنــگ 

نشــان از پیچیدگــی فنــی متوســط ایــن محصــول دارد. 
همچنیــن بــا اضافــه کــردن روکــش زن، فــر تونلــی، خنک کــن و بســته بندی می تــوان خــط 

ــود. ــدازی نم ــز راه ان ــوالت را نی ــن محص ــد ای تولی

سابقه صادرات: 
بین 5 تا ۱0 میلیون دالر )نیمی از تولید ساالنه(

۱380

شرکت ماشین سازی امیدی کارن الهیج

دستگاه تمام اتوماتیک کلوچه، کیک مغزدار، شیرینی و نان حجیم شده

www.omidico.com

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
بیش از 50 کشور از جمله: آلمان، امارات، ترکیه، سوریه، روسیه، کانادا، یونان، عراق و ... 

ظرفیت تولید ساالنه: 
24 خط تولید اتوماتیک و ۱50 دستگاه مجزا



صنایع غذایی

8687

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: تجهیزات و خطوط پخت صنعتی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع لبنی

ظرفیت: 100 تا 500 لیتر
جنس دستگاه: استینلس استیل 30۴ و 31۶ به صورت سه جداره

تجهیزات دستگاه:
تیغه های خردکننده و همگن کننده	 
 	)Scraper( بازوی همزن با تیغه جداره تراش
مخروط ورودی به همراه ولو اتوماتیک در باالی دستگاه جهت شارژ مواد اولیه	 
خروجی با ولو پنوماتیک جهت تخلیه آسان	 
جــدار دارای ژاکــت جهــت عملیــات گرمایــش و ســرمایش بــه انضمام ولو بــا قابلیت کنترل 	 

PLC از طریق
سیســتم تزریــق مســتقیم و غیرمســتقیم بخــار و سیســتم فیلتراســیون جهــت تزریــق 	 

مســتقیم بخــار
تابلــو بــرق پرتابــل، پنــل لمســی )Touch Screen( بــه همــراه برنامــه PLC نصــب شــده 	 

روی دســتگاه

سیستم وکیوم شامل: 
پمپ، گیج نمایشگر فشار وکیوم، ولو با قابلیت کنترل، سوپاپ تنظیم فشار وكیوم	 

دستگاهی کارآمد و ترکیبی از چند مرحله فرآیند در یک دستگاه	 
قیمت مناسب نسبت به کیفیت	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
بــه طــور کلــی، دســتگاه میکــس پخــت دســتگاهی اســت کــه جهــت میکــس نمــودن یــا 
ــای دلخــواه مناســب  ــا دم ــواد ب ــان م ــا پخــت همزم ــه داشــتن و ی ــری نگ شل ســازی و خمی
اســت. ایــن دســتگاه بــرای میکــس، پخــت و فــرآوری پنیــر پروســس و محصــوالت مشــابه بــه 
کار مــی رود. مراحــل ایــن دســتگاه شــامل خــرد کــردن، مخلــوط کــردن، همگــن کــردن، حــرارت 

دادن و خنــک کــردن می باشــد.

۱389

شرکت آرگون صنعت سپاهان

دستگاه تولید میکس پخت

www.argonsanat.com



صنایع غذایی

8889

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: تجهیزات و خطوط پخت صنعتی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع آردی و نان

دارای سیستم شستشوی ظروف پس از تخلیه خمیر	 
هلیس پشتیبان آرد: 	

مخزن آرد 250 کیلویی، به همراه هلیس انتقال آرد، دارای 2 موتور گیربکس
چانه گیر: 	

مکانیــزم چانه گیــری 200 گرمــی اتوماتیــک، دارای ســه موتــور و گیربکــس و هاپــر و 
الکترونیکــی متعلقــات 

سیستم ریزش دانه های معطر توسط فیدر ارتعاشی تمام استیل	 
سیستم نوار نقاله انتقال چانه پهن شده به ترانسفر میانی دارای 2 موتور و گیربکس	 
ســازه اصلــی تنــور پخــت بــه همــراه نــان درار: تنــور خشــت و گلــی دارای 2 موتــور گیربکــس 	 

و 2 مشــعل حرارتــی و متعلقــات مکانیکــی

نیمه اتوماتیک بودن دستگاه 	 
ارتقاء کیفیت نان	 
تاثیر مثبت بر سالمت عموم به دلیل حذف سبوس گیری گندم )نان سبوس دار(	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن محصــول یــک خــط تولیــد فــرآوری آرد تــا پخــت نــان اســت کــه در گام اول، رونــد صحیــح 
ــدم ســالم و  ــده و تمــام اجــزاء گن ــا گردی ــه روش ســنگ آســیاب ســنتی احی ــدم ب آردســازی گن
پایــدار در آرد ســبوس دار، وجــود خواهــد داشــت و بجــای گــردش آب از روش الکترومکانیکــی 
در عملکــرد چرخــش ســنگ اســتفاده گردیــده اســت. در گام دوم پــس از خمیرســازی توســط 
همــزن، اتــاق تخمیــر ویــژه ای طراحــی و ســاخته شــده اســت کــه عناصــر داخــل خمیــر بتواننــد 
بخوبــی رشــد طبیعــی خــود را طــی نماینــد و در محاســبه تفضیلــی آن تمــام انتظــارات فنــی 
ــا ۴ ســاعت(. در گام ســوم دســتگاه هایی  ــن 3 ت ــر بی ــده شــده اســت )خــواب خمی در آن دی
ــر و چانه پهن کــن  ــات چانه گیــری خمی طراحــی و ســاخته شــده کــه به صــورت اتوماتیــک عملی
ــه حــرارت آن به صــورت ارتعاشــی  ــوره ای طراحــی شــده ک ــارم ک را انجــام می دهــد. در گام چه
و غیرمســتقیم بــوده و در محیــط خشــت و گلــی پخــت نان هــای ســنتی )اعــم از تافتــون، 
ــده و  ــت دســتگاه های دســته بندی، خنک کنن ــری( میســر خواهــد شــد و در نهای ســنگک و برب

ــرای ایــن سیســتم طراحــی گردیــده اســت. بســته بندی متمایــزی ب

۱392

شرکت احیاکنندگان نان طبیعی یوسف

دستگاه اتوماتیک فرآوری آرد سبوس دار تا پخت نان صنعتی



صنایع غذایی

909۱

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت خشکبار

این تجهیز، خط تولید محصول است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

جهت تولید مغز از پسته دهن بسته، بادام، فندق، گردو

ــدی  ــای دســتگاه تولی ــی محصــول پارامتره ــا چرب ــا چقرمگــی و ی ــزان ســختی ی ــه می بســته ب
متفــاوت بــوده و فاکتورهایــی نظیــر وضعیــت شــیار ســیلندر، ســرعت چرخــش، جنــس و بزرگــی 
ــه  ــر از هم ــوری مشــبک و مهم ت ــدازه ت ــی، ان ــر حســب محــور افق ــه ب ــه تیغ ــه، زاوی ســطح تیغ
روش پاک کــردن )گرانــش زمیــن، وزن حجمــی و وزن جرمــی(، همــه و همــه بایســتی مدنظــر 

قــرار گیــرد.

ظرفیت 100 کیلوگرم تا 1 تن در ساعت و تناژهای باالتر	 
تمام اتومات	 
عملکرد پیوسته و خطی	 
برق مصرفی تا 50 آمپر وابسته به ظرفیت خط	 

کارایی بسیار باال	 
بدون صدای آزاردهنده	 
طراحی منسجم	 
سادگی اپراتوری	 
هزینه بسیار کم در نگهداری و سرویس	 
نصب، راه اندازی، آموزش و گارانتی رایگان	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	CE سال تاسیس:

معرفی محصول:
ــردد.  ــز خشــکبار اســتفاده می گ ــت شکســتن و جداســازی پوســت و مغ ــن دســتگاه جه از ای
از جملــه خصوصیــات ایــن دســتگاه عــدم اســتفاده از آب در مراحــل تولیــد محصــول و 
همچنیــن عــدم دخالــت نیــروی انســانی در مراحــل تولیــد و انجــام اتوماتیــک مراحــل تولیــد 
وزنــی  اختــالف  روش  از  پوســته،  از  هســته ها  جداکــردن  بخــش  در  می باشــد.  محصــول 

ــت: ــر اس ــب زی ــه ترتی ــتگاه ب ــرد دس ــل عملک ــردد. مراح ــتفاده می گ اس
مخــزن فیدر و باالبر اولیه. 1
درجه بندی. 2
شکســتن پوست سخت. 3
مراحل پاک کردن و جداسازی نرمه و خاک و پوست و نیم شکن و سالم و مغز از هم. ۴
نوار کنترل . 5
ســیکلون گرد و غبارگیری. ۶

سابقه صادرات: 
بیش از 5 میلیون دالر

۱393

شرکت ماشین سازی خشکبار صنعت تبریزکار
www.tabrizkar.ir

خط عمل آوری مغز خشکبار )پسته، بادام، فندق، گردو و...(

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
صــادرات بــه حــدود 30 کشــور در 4 قــاره نظیــر: 
اســپانیا، ترکیــه، افغانســتان، ازبکســتان، روســیه، 
یونان، قبرس، لبنان، قرقیزســتان، تاجیکســتان و ...



صنایع غذایی

9293

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت خشکبار

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کارخانجات بسته بندی پسته	 
تولیدکنندگان پسته	 
صادرکنندگان پسته	 
ترمینال های سورتینگ دانه های کشاورزی در نوع پسته	 
فروشندگان آجیل و خشکبار	 

ظرفیت: 0/5 تا 3 تن بر ساعت
وزن: 150 تا ۶00 کیلوگرم

ابعاد )ارتفاع × طول × عرض(: 2 × 2 × 0/9 تا 2 )متر(
توان برق مصرفی: 1 تا ۴ کیلووات

مخصوص پسته	 
امکان سورت پسته با دقت باال	 

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ــو )پوســت  ــوب از پســته لکــدار، گ ــن دســتگاه جهــت دســته بندی و جداســازی پســته مطل ای
ــاخه  ــت و ش ــغال )پوس ــته و آش ــته(، دهن بس ــودو )شکس ــت(، نخ ــده اس ــته روی آن مان پس

پســته( بــکار مــی رود. 
مکانیــزم جداســازی در ایــن دســتگاه اســتفاده از سیســتم های لیــزری و پــردازش تصویــر 
اســت. سیســتم شناســایی متشــل از 2 دوربیــن در مقابــل هــم می باشــد کــه بــا فرکانســی کــه 
توســط بــرد اصلــی مشــخص می شــود، تصویربــرداری می کنــد و بــا پــردازش تصاویــر، مطلــوب 
ــی  ــرد اصل ــودن، ب ــوب ب ــا تشــخیص نامطل ــودن پســته را تشــخیص می دهــد. ب ــا نامطلوب ب ی
بــه بــرد درایــور ریجکتورهــای پنوماتیکــی فرمــان می دهــد تــا پســته نامطلــوب بــه ســبد دیگــری 

انتقــال یابــد.

40 دستگاه

۱393

شرکت رباتیک اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان
www.nojhanco.ir

دستگاه سورتر پسته



صنایع غذایی

9495

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت خشک کن میوه، سبزیجات و گوشت

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع غذایی شامل انواع میوه ها، سبزیجات، صیفی جات، لبنیات، غذاها و ...	 
کاربردهــای صنعــت دارویــی شــامل داروهــای تزریقــی، واکســن، نســوج انســانی، محصوالت 	 

بیولوژیــک، پروبیوتیــک، آنزیم، اســتارتر و... 

ابعاد کلی دستگاه: عرض 1.2 تا ۶ متر، طول 1.۶ تا 1۶ متر و ارتفاع 1.۶ تا 1۶ متر 	
	 Stainless Steel 30۴ AISI :جنس مخزن، شلف ها و کندانسور یخ
تعداد قفسه ها: 1+5 تا 2۴+2 	
ابعاد قفسه ها: 390×1030 تا 10000×1200 میلی متر 	
مساحت لک تصعید قابل استفاده: 2 تا 20۴ مترمربع 	
ظرفیت کندانسور: 2۴ تا Batch 2500 در هر کیلوگرم 	
فشار نهایی مخزن: 0.02 تا 0.1 میلی بار 	
	 PLC & HMI :کنترل دستگاه
توان برق مصرفی: ۶ تا 220 کیلووات 	
ولتاژ برق مصرفی: سه فاز، 3۸0 ولت، 50 هرتز 	
وزن تقریبی دستگاه: 750 تا 3۴000 کیلوگرم 	

کیفیت مناسب	 
قیمت مناسب	 
به روزبودن فناوری های به کاررفته در دستگاه	 
قابلیت طراحی و ساخت سفارشی مطابق درخواست مشتری	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	CE

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه خشــک کن انجمــادی یــا فریــز درایــر، بــا اســتفاده از فناوری هــای انجمــاد و خــال 
ــه ایــن صــورت کــه ابتــدا مــواد را  اقــدام بــه خشــک کردن مــواد حســاس بــه گرمــا می کنــد. ب
ــخ زده موجــود در مــواد  ــا کاهــش فشــار و اضافه کــردن گرمــا، آب ی ــرده و ســپس ب منجمــد ک
تصعیــد می شــود. مهم تریــن پدیــده فیزیکــی در ایــن فرآینــد تبدیــل مســتقیم یــخ بــه بخــار 
اســت. در ایــن روش اکثــر خــواص محصــول حفــظ شــده و بــرای نگهــداری محصــول نیــازی 
ــزار  ــد خشــک کردن به صــورت خــودکار توســط نرم اف ــرل فرآین ــره ســرد نمی باشــد. کنت ــه زنجی ب

دســتگاه صــورت می پذیــرد.
خشک کن انجمادی های تولیدی در سه تیپ عمده تحقیقاتی، غذایی و دارویی تقسیم می شوند.

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

50 دستگاه

۱388

شرکت تکوین آزمایش پارسه
www.parsefreezedry.com

خشک کن انجمادی غذایی صنعتی 
مواد غذایی و داروهای خوراکی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
خاورمیانه، آسیای میانه، اروپای شرقی، آمریکای التین و شمال آفریقا 



صنایع غذایی

9697

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت خشک کن میوه، سبزیجات و گوشت

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

دستگاه خشک کن گیاهان

بدنه داخلی تمام استیل دارای چهار عدد المپ حرارتی	 
خشک کردن به صورت تابشی	 
دارای فن سیرکوالسیون و فن تخلیه رطوبت	 
سیستم کنترل قابل برنامه ریزی برای دما، رطوبت و زمان	 
با نوسان دمای کمتر از یک درجه	 
رنج دمای محیط تا 95 درجه	 
دارای سینی های مخصوص مشبک	 
ابعاد داخلی مفید ۶5×70×120 سانتی متر )عمق×ارتفاع×عرض(	 

تناسب قیمت با کیفیت

سال تاسیس:

معرفی محصول:
قرمز  مادون  المپ  و  باد گرم  روش  دو  از  دارویی  برای خشک کردن گیاهان  این محصول 
استفاده می کند. رنج دمایی از دمای محیط تا C° 90 بوده و نیز کنترل رطوبت در بازه 10 تا 
90 درصد صورت می گیرد. همچنین امکان تعریف سناریو برای دماها و رطوبت های متفاوت 
و نیز سیل های متفاوت روشن شدن المپ مادون قرمز وجود دارد. فن سیرکوالسیون نیز 
میکروی  دارای  الکترونیک  برد  توسط  رطوبت  و  دما  است. کنترل  تعبیه شده  برای دستگاه 

AVR انجام می شود.

۱373

شرکت طراحی مهندسی گروک
www.grouc.com

خشک کن مخصوص گیاهان دارویی



صنایع غذایی

9899

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت خشک کن میوه، سبزیجات و گوشت

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

خشــک کردن شــالی جهت تبدیل شــالی به برنج در کارخانه های برنج کوبی	 
خشــک کردن گندم، ذرت، لوبیا، و ســایر بذرها و غالت	 

ظرفیت دستگاه: ۴.5 الی 12 تن در یک سیل کاری  	
سرعت خشک کردن: 1 الی 1.5 ساعت 	
ابعاد: طول 3.27 متر، عرض 1.9۴ متر، ارتفاع 5.57 متر  	
نوع سوخت: گاز یا گازوئیل  	
حداکثر احتراق: 13.5 لیتر در ساعت  	
ولتاژ: سه فاز 3۸0 ولت  	

امکان خشک نمودن غالت و حبوبات )مثل سویا( به صورت بذر	 
سرعت در عملیات خشک شدن و ظرفیت باالی دستگاه برای خشک کردن	 
مصرف سوخت پایین با توجه به گردشی بودن جریان شالی و غالت	 
مصــرف بــرق پاییــن بــا توجــه بــه انتخــاب نــوع گیربکــس و نــوع الکتروموتورهــا نســبت بــه 	 

ــواع خشــک کن ها ــایر ان س
استفاده از سیستم پخش کننده برای پخش کردن شالی در داخل دستگاه	 
سهولت در امر سرویس و تعمیر قطعات دستگاه	 

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
شالی و غالت در هنگام برداشت دارای رطوبت باالیی هستند، از این رو مدت زمان نگهداری 
این نوع از محصوالت، کمتر از 3 روز خواهد بود و پس از این مدت در صورت خشک نشدن، 
خراب و دچار کپک زدگی و ایجاد بیماری آفالتوکسین می شوند. استفاده از دستگاه خشک کن 
ایستاده شالی به خوبی می تواند این چالش را برطرف کند. این دستگاه به صورت حرارتی و 
گردشی عملیات خشک کردن را انجام می دهد و در حین خشک شدن، رطوبت شالی و غالت 

را کنترل می کند. 

سابقه صادرات: 
بین ۱ تا 2 میلیون دالر

200 دستگاه

۱363

شرکت صنعتی خزر الکتریک
www.khze.com

دستگاه خشک کن ایستاده شالی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، اندونزی، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، کنیا، کلمبیا و ....



صنایع غذایی

۱00۱0۱

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت خشک کن میوه، سبزیجات و گوشت

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

خشک کردن انواع میوه ها، سبزیجات و گیاهان دارویی

نسبت وزن ورودی به خروجی: 10 به 1 	
ابعاد اتاقک:  120×170×220 سانتی متر 	
ابعاد کوره: 150×100×100 سانتی متر 	
مصرف گاز: 5-۴ مترمکعب گاز 	
مصرف برق: 2 تا 2.2 کیلووات در ساعت 	
تعداد سینی: ۶0 عدد سینی  	
سطح کاربری: 21۶000 سانتی متر مربع 	
ظرفیت بارگیری: هر سینی 1.5 تا 7 کیلوگرم در هر بار بارگیری  	
وزن دستگاه: 500 کیلوگرم 	

مصرف سوخت کم و میزان ظرفیت تولید باال	 
قیمت مقرون به صرفه در مقایسه با کیفیت ساخت کاال	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001:2015

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دستگاه خشک کن، قابلیت خشک کردن میوه، سبزیجات تازه و انواع گیاهان دارویی را دارد. 
این خشک کن گازسوز، سینی دار و از نوع حرارتی بوده و کوره آن جدا از کابین قرار دارد و این 
به محصول  به صورت غیرمستقیم  از طریق دمنده ها  باعث می شود که فقط هوای گرم  امر 

داده شود و درنتیجه، محصول به صورت یکنواخت خشک می گردد.
کانال کشی های درون محفظه براساس نرم افزارهای شبیه سازی حرارتی به گونه ای طراحی شده 
که هوای داغ سرتاسر محفظه به صورت هم دما و سرعت یکسان درجریان باشد. این دستگاه 
دارای کنترل هوشمند بوده و با تنظیم دقیق رطوبت، دما و زمان مناسب برای هر محصول، 
سرمایه  و  انرژی  هدررفتن  سوختگی،  از  و  مناسب خشک کرد  با کیفیت  محصول  می توان 

جلوگیری کرد.
از جنس آهن گالوانیزه  جنس قفسه ها و سینی هایی که محصول در آن قرار داده می شود 
با روکش استیل بوده و در مقابل حرارت، زنگ زدگی و واکنش با اسید میوه ها مقاوم است. 

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

50 دستگاه

۱39۱

شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا
www.royeshgar.com

خشک کن حرارتی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
کانادا، ارمنستان، گرجستان، عمان، عراق، افغانستان



صنایع غذایی

۱02۱03

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت سورتینگ

این تجهیزات، خط تولید محصول هستند.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

صنعت مرغداری جهت سورتر، کندلینگ، لودر، پکیج و پرینتر در بسته بندی تخم مرغ

اتوماسیون بودن دستگاه ها	 
مصرف بهینه انرژی	 
راندمان باال	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دستگاه فارم پکر تخـــم مرغ، تخم مرغ ها را به صورت فله دریافت نـــــموده سپس در ردیـــــــف های 
۶ تایی مرتب کرده، تخم مرغ ها را چرخانده بنحوی که نوِک تیز تخم مرغ ها در پایین و ته پهن آن 

)اطاقک هوایی( در باال قرار گرفته و آماده گذاشتن در شانه می کند.
به وسیله سورتر تخم مرغ، تخم مرغ ها توزین الکترونیکی شده و در دسته های وزنی جداسازی 

شده و از دستگاه خارج می گردند.
بخش های خط سورت و بسته بندی تخم مرغ به صورت زیر است:

ورودی: ورودی تخم مرغ ها به خط سورتینگ و بسته بندی به 2 روش ورودی از قفس و . ۱
اتوماتیک انجام می گردد.

کندلینگ: تخم مرغ های ورودی از بخش لودر در کندلینگ به حرکت درآمده و به دور خود . ۲
چرخانده می شوند سپس از بخش نور گذرانده می شوند. در بخش نور که از المپ های 
LED خاصی استفاده شده، کار ترک، لکه خون، شکستگی و کثیفی تخم مرغ ها را مشخص 

می کند که این تخم مرغ ها توسط نیروی انسانی جداسازی می گردند.
بخش سورت: تخم مرغ ها از بخش کندلینگ به بخش سورت وارد شده ابتدا به صورت . ۳

الکترونیکی توزین می گردند و سپس طبق برنامه سورت که توسط کاربر به دستگاه داده 
می شود، تخم مرغ ها در بازه های وزنی 0/5 گرم تا 100 گرم قابل جداسازی هستند.

بسته بندی: تخم مرغ خروجی از هر گرید به 2 روش دستی یا به وسیله پکر جمع آوری . ۴
می شود. 

از بسته بندی می بایست شانه گذاری شوند. شانه گذاری شامل . ۵ تخم مرغ ها پس  چاپ: 
تاریخ تولید و انقضاء، برند تولیدکننده، کد بهداشتی و در موارد صادرات کد ir می باشد.

۱39۱

شرکت همگام رادین لیان

فارم پکر، سورتر، خط سورتینگ و بسته بندی
خط سورتینگ و بسته بندی تخم مرغ

www.hrl-co.com



صنایع غذایی

۱04۱05

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین آالت سورتینگ

این تجهیزات، خط تولید محصول هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعــت مرغــداری جهــت بســته بندی تخم مــرغ شــامل لــودر، کندلینــگ، ســورتر، فارم پکــر، 
شــرینک، لیبــل زن و جت پرینتــر

ورودی این خط به صورت شانه های 30 تایی است.
فارم پکر:

توان موتورها: 0.37 و 0.1۸ کیلووات	 
دقت: 0.1 درصد	 
دمای عملکرد: 10- درجه سانتی گراد به باال	 
ظرفیت جمع آوری: 30000 تخم مرغ در ساعت	 

تایمینگ دقیق برای عملکرد بهتر اجزای خط

سال تاسیس:

معرفی محصول:
در این خط شانه های تخم مرغ به لودر تمام اتوماتیک وارد می شوند تا تخم مرغ ها از شانه 
بارگیری شود. سپس در کندلینگ تخم مرغ، تشخیص تخم مرغ های نوک زده و  به کندلینگ 
آلوده صورت می گیرد. در سورتر تخم مرغ، درجه بندی تخم مرغ ها بر اساس وزن در ۴ گرید 
از روی میز  انجام می شود. بعد نوبت به بسته بندی می رسد که می تواند به صورت دستی 
شانه  داخل  تیز  نوک  سر  از  تخم مرغ  دادن  قرار  برای  فارم پکر  دستگاه  از  یا  جمع آوری شود 
از اتمام کلیه فرآیندهای تولیدی، جت  استفاده شود. معموال در انتهای خطوط تولید پس 
پرینتر نصب می گردد و وظیفه اصلی آن درج اطالعات متغیر بر روی محصول تولیدی از قبیل 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، قیمت، شماره سریال، آرم و یا لوگوی تولیدكننده، شیفت كاری، 

باركد و ... است.

۱395

شرکت آرین بهرنگ سیاه قلم
www.abjetprinter.com

خط بسته بندی تخم مرغ



صنایع غذایی

۱06۱07

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

فشارخروجی دیگ بخار 
 Safety
 Valve

ارتفاععرضطول

Kg/hrbarInchmm

DS-HS-FT-500500

۱0)۱50(

1 1/۴

2۶001۸501۸00

DS-HS-FT-7507502۶0020001۸00

DS-HS-FT-1000۱0002۶0021501950

DS-HS-FT-20002000330023502350

DS-HS-FT-300030003۸502۶502۶00

DS-HS-FT-40004000۴50027502۶00

DS-HS-FT-50005000500029502900

DS-HS-FT-600060001 1/2510031003100

DS-HS-FT-70007000

2

520032003100

DS-HS-FT-80008000570033003200

DS-HS-FT-10000۱0000590037003۶00

DS-HS-FT-12000۱2000۶30037۸03۶00

وجــود ســوراخ های دســتی و منهول هــای متعــدد در بویلرهــای دابــو صنعــت باعــث دسترســی 	 
آســان بــه قســمت های لوله هــای دیــگ و کــوره مــی شــود کــه رســوب زدایی و نگهــداری را آســان 

مــی کنــد.
بــه دلیــل داشــتن طراحــی مرطــوب، حداکثــر فاصلــه طولــی مــورد نیــاز در قســمت عقــب دیــگ 	 

1000 میلی متــر اســت.
ــر فشــار کاری اســت طراحــی مــی شــوند. 	  ــه 1.1 براب ــر فشــار ک ــر اســاس حداکث ــن دیگ هــا ب ای

ــر بیشــتر از طراحــی آن  ــا فشــار 1.5 براب ــه صــورت هیدرواســتاتیک ب ــگ بخــار ب ــن دی همچنی
ــش مــی شــود. آزمای

بر اساس فشار کار دیگ )یعنی 10 بار(، دمای خروجی بخار 1۸۴ درجه سانتی گراد است.	 
منبع برق مورد نیاز برای کار دیگ سه فاز )50 هرتز، 3۸0 ولت( می باشد.	 
طراحــی ایــن دیــگ بــه گونــه ای اســت کــه حداقــل افــت فشــار ممکــن در محفظــه احتــراق آن رخ 	 

مــی دهــد، بنابرایــن مــی تــوان از هــر نــوع مشــعل اســتاندارد بــرای راه انــدازی آن اســتفاده کــرد.
اکونومایــزر، ریکپراتــور و توربوالتــور از جملــه اجــزای کاهنــده مصــرف انــرژی هســتند کــه بــا توجه 	 

بــه ظرفیــت و فشــار کارکــرد دیــگ و همچنیــن مســائل اقتصــادی قابــل اجرا هســتند.

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
برای  بخار  به  را  آب  احتراقی،  سوخت  از  استفاده  با  است که  بسته  مخزن  یک  بخار  بویلر 
استفاده در کاربردهای مختلف تبدیل می کند. انواع بویلر بخار بر حسب نوع تولید بخار به 

بویلرهای فایر تیوب )FIRE TUBE( و واتر تیوب )WATER TUBE( تقسیم بندی می گردند.
بویلرهای فایرتیوب تولیدی شرکت، با ظرفیت 50 تا 31750 کیلوگرم در ساعت در فشارهای 
کاری متفاوت بین 3 تا 25 بار کار می کنند. طراحی دیگ ها به صـورت فایر تیــوب، افقی، 
سه پاس و پشت مرطوب است که قابلیت کارکرد با انواع سوخت از جمله سوخت های گازی، 
مایع و جامد )زغال سنگ( را دارند. برخی از ویژگی های عالی این دیگ ها عبارتند از مصرف 
بهینه سوخت، راندمان باال، سادگی احتیاط و نگهداری، حجم اشغال کم و استحکام باال. در 
طراحی این دیگ، لوله اصلی کوره )گذر اول( در زیر خط محور افقی دیگ قرار دارد. قسمت 

و  شده  تنظیم  دیگ  انتهای  در  کوره  ثانویه 
تأثیر  طرح  این  می باشد.   wetback نوع  از 
محصوالت  آشفته  جریان  ایجاد  در  بسزایی 
احتراق دارد و نیاز به مواد غیر قابل احتراق و 
را بی نیاز می کند. عالوه  انتهای دیگ  آجر در 
بر این، این طراحی باعث افزایش طول عمر و 
راندمان دیگ بخار و همچنین کاهش هزینه 
کار  شرایط  اساس  بر  می شود.  آن  نگهداری 
دیگ )ظرفیت و فشار کارکرد آن(، کوره دیگ 
را می توان در دو نوع کوره راه راه و کوره هوپ 

انتخاب کرد.

سابقه صادرات: 
4 میلیون دالر

950 دستگاه

۱378

شرکت تولیدی صنعتی مخزن فوالد رافع
www.daboosanat.com

بویلر بخار فایر تیوب

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، 
ترکمنستان، عراق، قزاقستان، افغانستان

تامین بخار صنایعکاربـــــــــــرد:

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

E12953 | HTM2031 | EN285 استانداردهای
ISO 9001:2008



صنایع غذایی

۱08۱09

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع شیمیایی و دارویی

جنس: استنلس استیل  31۶L و الکتروپولیش شده 	
ظرفیت: از 20 تا 10000 لیتر 	
دمای کاری: تا 150 درجه سانتی گراد 	

قابلیت SIP/CIP مخزن به همراه کلیه الین ها و اتصاالت	 
دارای فیلتر غشایی گاز جهت تامین گازهای ورودی به مخزن به صورت استریل	 
دارای الین های ورودی مختلف جهت اضافه کردن مواد موردنیاز به مخزن	 
دارای هم زن های مغناطیسی مخصوص با تنش باال جهت محلول سازی )در صورت نیاز(	 
دارای Rupture Disc جهــت حفاظــت از مخــزن بــه هنــگام افزایــش فشــار ناخواســته تــا مقادیــر 	 

بیــش از فشــار طراحــی
ــورت 	  ــه ص ــز ب ــرداری از تجهی ــت بهره ب ــا HMI جه ــراه SCADA ی ــه هم ــرل PLC ب ــتم کنت سیس

تمام اتوماتیــک
دارای آالرم های مختلف جهت هشدار به اپراتور در مواقع ضروری	 

فرایند طراحی و ساخت با کیفیت باال و در ظرفیت های متنوع	 
قیمت مقرون به صرفه در مقایسه با کیفیت ساخت باال	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ASME BPE دارویی و طراحی مطابق با استاندارد GMP رعایت اصول
 	OHSAS 18001:2007
 	STEM CELL and REGENERATIVE MEDICINE
 	 ISO 9001:2016
 	ISO 45001

سال تاسیس:

معرفی محصول:
آماده سازی  ساخت،  جهت  مناسب  شرایط  فراهم آوردن  فرآیندی،  مخازن  ساخت  از  هدف 
مخازن  این  جمله  از  می باشد.  دارویی  شرکت های  در  موردنیاز  محلول های  ذخیره سازی  و 
می توان به مخازن ساخت و نگهداری محیط کشت و بافر اشاره نمود. عموما مخازن دارای 

یک میکسر در پایین مخزن برای همگن کردن دما و غلظت هستند.

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

۱392

شرکت مهندسی زیستی آروکو فرآیندسازان شریف

مخازن فرآیندی پیشرفته

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه

www.arakobeioeng.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
50 دستگاه



صنایع غذایی

۱۱0۱۱۱

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع نفتی و پتروشیمی	 
صنایع غذایی	 
صنایع دارویی	 
صنایع شیرین سازی و تصفیه آب	 
و ...	 

ــه  	 ــووات الزم اســت امــا ب ــووات )از نظــر طراحــی 3000 کیل ــوپرهیتر: 7000 کیل ــوان س ت
ــووات در نظــر گرفتــه شــده اســت.( ــی 7000 کیل دلیــل تلفــات احتمال

ظرفیت سوپرهیتر:  25 تن بر ساعت 	
فشار عملکردی: 25 بار 	
دمای بخار ورودی 225 و خروجی ۴00 درجه سانتی گراد 	
دمای گاز ورودی 1200 و خروجی 3۴0 درجه سانتی گراد 	
تلرانس دمایی بخار خروجی: 3± درجه سانتی گراد 	

ظرفیت و بازدهی باال	 
مصرف سوخت بهینه	 
کیفیت باالی محصول تولیدی نسبت به قیمت تمام شده	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001:2015
 	ISO 10002:2014
 	ISO 14001:2015
 	ISO 10004:2012
 	ISO 31000:2018
 	GMP

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
سوپرهیتر )superheater( مبدلی است که در آن، گرمای گازهای احتراق در کوره برای حذف 
رطوبت در بخار و فوق گرم شدن بخار مورد استفاده قرار می گیرد. سوپرهیتر عموما تعداد 
زیادی لوله موازی در مدار گردش خود دارند که با یک سری لوله اگزاست در تماس هستند. در 
این سوپرهیتر آب کندانس بویلر وارد این سوپرهیتر خارجی می شود و بعد از پیش گرم  شدن 
مجدد وارد بویلر می شود. دمای پیش گرم نیز کنترل می شود تا به اشباع 200 درجه سانتی گراد 
نرسد تا بخار ایجاد نشود. مشعل مورد استفاده در این سوپرهیتر فول مدوالر بوده و سیستم 
کنترلی در آن به منظور کنترل طول شعله با دمای بخار خروجی سوپرهیتر جهت حفظ تلرانس 

دمایی مورد نظر طراحی شده است. سیستم کنترل این سوپرهیتر حلقه باز می باشد.

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

500 تن

۱354

شرکت تاسیساتی و ساختمانی پاکمن
www.packmangroup.com

 سوپرهیتر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمان، آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، عراق و کویت



صنایع غذایی

۱۱2۱۱3

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بخــار خروجــی از دیــگ بخــار در صنایــع مختلفــی چــون چــاپ و رنــگ رزی، صنایــع غذایــی، 
اتوکــردن البســه در تولیدی هــای پوشــاک و... جهــت گرمایــش، اســتریلیزه کردن، نیــروی محرکــه، 

ــرد دارد. ــر کارب ــف دیگ ــوارد مختل ــی و م ــردن، رطوبت زن ــو و تمیزک شست وش

ایــن محصــول در مدل هــای مختلفــی تولیــد می گــردد کــه بســته بــه مــدل تولیــدی دارای ظرفیــت 
و ابعــاد مختلفی اســت.

ظرفیت: 500 تا 1۶000 کیلوگرم بر ساعت 	
طول: 1۸00 تا 7000 میلی متر 	
عرض: 1200 تا ۴000 میلی متر 	
ارتفاع: 1500 تا ۴500 میلی متر 	
مصرف سوخت گاز طبیعی: 35 تا 1070 مترمکعب بر ساعت 	
مصرف سوخت دیزل: 30 تا 9۶0 لیتر بر ساعت 	

ظرفیت تولید بخار باال	 
راندمان باال و مصرف سوخت پایین	 
خدمات پس از فروش نسبت به قیمت کاالی تولیدی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001:2008
 	ISO 10002:2004
 	BS2790 و EN12953 استاندارد
 	ASME استاندارد

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دیگ بخار، از جمله ماشین آالت مورد استفاده در صنایع مختلف است که آب را به بخار با فشار ثابت 
تبدیل می کند. این بخار برای موارد مختلفی در خطوط تولید یا تجهیزات دیگر جهت انتقال حرارت، 

ایجاد حرکت، تغییر فشار و ... استفاده می شود.
دیگ  بخار عبارت است از یک مخزن بسته که در آن بخار آب جهت استفاده در خارج از آن توسط 
گرمای ناشی از احتراق سوخت تولید می شود. داخل دیگ بخار شامل دو بخش طرف آتش و طرف 
آب است. سطح گرمایی دیگ بخار به مجموع کلیه سطوح در طرف آتش دیگ بخار اطالق می شود. 
تمام بخش های داخلی و تحت فشار یک دیگ بخار از آلیاژهای آهنی ساخته می شوند. دیگ های بخار 
از نظر نوع جنس به دو دسته چدنی و فوالدی تقسیم بندی می شوند. دیگ بخار چدنی برای تولید 

بخار کم فشار ساخته می شود. اکثر دیگ های بخار از نوع فوالدی هستند.
در این دیگ بخار از کوره کاروگیت استفاده شده است. این کوره به نام های کوره چین دار یا آکاردئونی 

نیز شناخته می شود و به این دلیل سطح انتقال حرارت و راندمان باالیی دارد. 
این محصول، دارای ویژگی هایی همچون ایمنی و راندمان باال، فضای بخار زیاد، تولید بخار کاماًل خشک، 
دارای دریچه بازدید شعله تجهیزات کنترلی تمام اتوماتیک، توانایی جایگزینی تابلوی تمام اتوماتیک 
استاندارد  طبق   17MN۴ آلیاژ با  فوالدی  ورق های  از  استفاده  معمولی،  برق  تابلو  جای  به   )PLC(
و  اتوماتیک  از دستگاه های  استفاده   ،DIN17175 استاندارد آتشخوار ۸ طبق  لوله های   ،DIN17155

پیشرفته برای ساخت دیگ بخار، استفاده از توربوالتور داخل لوله 
جهت افزایش راندمان دیگ بخار و ایجاد توربوالنس )اختشاش( 

 در دود است.
از  بازرسی  ایران،  استاندارد  پالک  و  دارای گواهی  بخار،  دیگ  این 
متریال مصرفی و تمامی مراحل تولید و کلیه تست ها، ایزوالسیون 
بدنه دیگ بخار با پشم سنگ به ضخامت 100KG/M3 بوده و روکش 

دیگ بخار نیز از ورق استنلس استیل براق ساخته شده است.

سابقه صادرات: 
کمتر از 500 هزار دالر

۱373

شرکت مهندسی صنایع حرارتی اروین بخار
www.arvinbokhar.com

دیگ بخار

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
افعانستان

با ظرفیت باالتر از 20 تن در ساعت



صنایع غذایی

۱۱4۱۱5

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

صنایع غذایی

فرایند طراحی و ساخت با کیفیت باال و متناسب با نیاز متقاضی	 
قیمت مقرون به صرفه در مقایسه با کیفیت ساخت باال	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
مخازن پروسس، مخازنی هستند که عملیات پخت اولیه و نهایی محصوالت صنایع غذایی، 
دارویی و شیمیایی را در درجه حرارت های مختلف انجام می دهند و همچنین امکان اضافه 

نمودن محصول جانبی در ترکیب اصلی محصول در این گونه مخازن امکان پذیر است.
نکته قابل توجه در فرایند طراحی این محصول، نوع هم زن آن می باشد که با توجه به هر 
محصول تعداد تیغه ها، زاویه پروانه ها و تعداد طبقات پروانه ها تغییر می کند تا در کمترین 
زمان، عملیات میکس با بهترین کیفیت صورت پذیرد ضمن اینکه ویسکوزیته مواد در جریان 

تکمیل فرایند تاثیرگذار است.
یا   31۶  ،30۴ استیل  استنلس  جنس  از  مخازن  این  است  ممکن  محصول  نوع  به  بسته 
استفاده   31۶ استیل  استنلس  ورق  از  غذایی  صنایع  در  معموال  باشند.  مختلفی  ورق های 
می شود. در ساخت این مخازن ورق توسط شرکت خریداری شده و سپس توسط تجهیزات 

شل دهی مانند نورد یا پرس انحناهای موردنظر بر روی آن ایجاد می گردند.
اجزای مهم این دستگاه عبارت اند از: 

بدنه مخزن	 
ژاکت حرارتی و برودتی	 
هم زن	 
 	PLC سیستم کنترل

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

۱375

شرکت رباط مخزن

مخازن پروسس صنایع غذایی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
افغانستان

www.robatmakhzan.com



صنایع غذایی

۱۱6۱۱7

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــی،  ــتی، آرایش ــته بندی بهداش ــرای بس ــب ب ــتیکی مناس ــری پالس ــد بط ــرای تولی ــتگاه ب ــن دس ای
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــی و.. می توان ــازی، نفت ــباب ب ــی، اس ــی، غذای داروی

نیروی گیره: 12 تن 	
تعداد هد: 1 تا ۸ 	
ظرفیت: 9500 بطری در ساعت 	
حجم محصول تولیدی: تا 10 لیتر 	
تعداد استیشن: 1 یا 2 	
طول اکسترودر: 50 تا ۸0 میلی متر 	

حذف نیروی انسانی و ایمنی باالی تولید	 
کاهش مصرف انرژی برق	 
افزوده پرت کن برای تولید با ضایعات صفر	 
نصب پاریزون کنترل جهت تعیین ضخامت دیواره و مصرف کمتر مواد اولیه	 
افزایش سرعت تولید	 
قیمت مقرون به صرفه و خدمات گسترده پس از فروش	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
پالستیکی  قطعات  تولید  در  که  است  تولید  فرایند  یک   Blow molding بادی  قالب گیری 
انجام  صورت  سه  به  بادی  قالب گیری  می رود.  کار  به  پالستیکی  بطری های  مانند  توخالی 
می شود: قالب گیری بادی اکستروژن، قالب گیری بادی تزریقی، قالب گیری بادی تزریق کششی.

پالستیکی،  اولیه  مواد  است،  نیز معروف   EBM به  اکستروژن که  بادی  قالب گیری  روش  در 
ذوب شده و وارد محفظه اکسترود می شود. سپس از آنجا به درون قالب فلزی وارد شده و 
مواد پالستیکی مذاب با استفاده از دمش هوا، به شل قالب در می آید. پس از خنک شدن 
محصول، قالب باز شده و قطعه تولیدی خارج می شود. این دستگاه از سیستم اتوماسیون، 

سیستم کنترلر PLC دما و فشار زون های حرارتی و... برخوردار است.

۱39۱

شرکت ماشین های پالستیک بادی پارس
www.pars-bm.com

دستگاه اکسترودر بلومولدینگ



صنایع غذایی

۱۱8۱۱9

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع غذایی و نوشیدنی

ظرفیت دستگاه: 2500 تا 5000 بطری در ساعت )بنا بر درخواست مشتری( 	
حجم بطری تولیدی: ۶0 تا 3000 سی سی 	
مصرف برق دستگاه: 25 کیلووات 	
دمای آب خنک مورداستفاده در دستگاه: 3 الی 7 درجه سانتی گراد 	

ظرفیت تولید باال	 
قیمت پایین نسبت به کیفیت باالی محصوالت	 
خدمات پس از فروش گسترده 	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه بطــری زن پــت )Pet Stretch Blow Moulding(، بــه منظــور تولیــد بطری هــای پالســتیکی 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد. فرآینــد تولیــد بطــری PET شــامل دو مرحلــه اســت، ابتــدا پریفــرم 
ــه بعــد PET آمــورف  ــد شــده و در مرحل ــب تولی ــق مــذاب PET کریســتاله در قال توســط تزری
)پریفــرم( قالب گیــری و دمیــده می شــود. ایــن تجهیــز بــه صــورت تمام اتوماتیــک اســت و 
مرحلــه دوم از چرخــه تولیــد بطــری را انجــام می دهــد. ایــن دســتگاه از چهــار قســمت مخــزن، 

هاپــر، اســترج و اون اســت.

۱386

شرکت کارسان پایا آپادانا
www.kpaco.ir

دستگاه بطری زن پت



صنایع غذایی

۱20۱2۱

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

در ساخت قطعات کامپوزیتی جهت دست یابی به کیفیت باال	 
در صنایعی که به شرایط دمایی و فشار کاری باال نیاز است.	 
صنایع غذایی	 
صنایع الستیک، متالورژی، صنایع بتن	 
پزشکی، دندان پزشکی، بی خطرسازی زباله های بیمارستانی، میکروبیولوژی، استریلیزاسیون تجهیزات و ...	 

فشار قابل تحمل مطابق با تست هیدرواستاتیک: 20 بار 	
دمای کاری حداکثر: 1۸0 سانتی گراد 	
یونیت هیدرولیک: 7.5 کیلووات و 1500 دور بر دقیقه 	
سیستم حرارتی: المنت سرامیکی ۶0 وات 	

فرایند طراحی و ساخت دقیق و با کیفیت باال	 
قیمت مناسب در مقایسه با کیفیت ساخت باال	 
ظرفیت تولید انرژی باالی توربین	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ASME Sec. VIII DIV. 1& 2 & 3 بدنه تحت فشار
 	ASME Sec. VIII DIV. 1& 2 & 3 درب سریع بازشونده
 	Sec VIII Div1طراحی بدنه بر اساس

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
اتوکالو محفظه بسته ای است که می تواند فشار و دمای باالیی را تحمل کند. از این تجهیز 
به صورت عمده جهت فرآیند استریلیزاسیون استفاده می گردد. در این دستگاه، با کمک بخار 
آب یا سیال دیگری که به مخزن تزریق می شود، شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسبی جهت 
ولکانیزاسیون  نظیر  فرآیندهایی  همچنین  می آید.  وجود  به  مضر  میکروارگانیزم های  حذف 
الستیک یا سنتز هیدروترمال نیز به کمک اتوکالو قابل انجام است. این محصول در دو نوع 

آزمایشگاهی و صنعتی قابل طراحی است.
اتوکالو  داخل  هوای  همگن سازی  و  یکنواختی  جهت  سیرکوالسیون  فن  دارای  دستگاه  این 
می باشد. این فن از نوع Backward می باشد و دو نوع مکانیزم جهت راه اندازی آن به کار 
می رود؛ در نوع اول با توجه به فشار کاری باالی دستگاه، آب بندی شفت فن سیرکوالسیون به 
وسیله کوپلینگ مغناطیسی انجام می گیرد و در نوع دوم نیز جهت راه اندازی فن گریز از مرکز 
از سیستم Mechanical Seal استفاده می شود. این مجموعه دارای سیستم اعمال فشار، 

کنترل دما و خأل هم زمان می باشد.

30  دستگاه

۱388

مهندسی تحقیقاتی یادآوران رافع اصفهان

اتوکالو  صنعتی

www.rafea.ir



صنایع غذایی

۱22۱23

فصل اول | ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی
بخش: ماشین های بلومولدینگ و تجهیزات فرآیندی

این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ایــن تجهیــز، در صنایــع مختلــف ماننــد صنایــع غذایــی، آشــامیدنی، دارویــی، بهداشــتی، 	 
آرایشــی و شــوینده اســتفاده می گــردد.

از این تجهیز می توان برای ســاخت دبه ها و بطری های پالســتیکی اســتفاده کرد.	 

تعداد استیشن: یک 	
تعداد کویت دای هد: تا 12 عدد 	
برق مصرفی: 25 آمپر 	

 	PP-PE-PVC-PETG :مواد اولیه مصرفی 
ظرفیت: 550 عدد بطری با وزن 55 گرم با حجم 900 سی سی در ساعت 	

سیل تایم کوتاه و سرعت تولید باال	 
برق مصرفی بسیار کم و راندمان باال	 
حذف ضایعات و بازگردانی به چرخه تولید	 
صرفه اقتصادی در کنار کیفیت بسیار باال	 

ظرفیت تولید ساالنه: 

معرفی محصول:
دستگاه تزریق پالستیک بادی )اکستروژن بلومولدینگ( اتوماتیک، مورد استفاده جهت تولید 
باد  با  باید  و  نیست  تولید  قابل  تزریق پالستیک  با  پلی اتیلن است که  با جنس  بطری های 
شل دهی انجام گیرد. مواد خام پالستیک از طریق قیف به درون سیلندر ماردون وارد شده 
و بعد از پخت در قسمت اکسترودر به دای هد منتقل می شود تا این مواد مذاب به صورت 
روده )پاریزون( دربیاید. تعداد كویت ها )خروجی مواد( به وزن بطری، مدت زمان الزم برای 
و…  دستگاه  تولیدی  به حجم  آن  نسبت  و  دستگاه  قالب، حجم  بطری، کیفیت  خنک کاری 

بستگی دارد.
بعد از این که پاریزون به مقدار کافی بیرون آمد، قالب آن را در بر می گیرد سپس به سمت 
فرایند،  این  با  هم زمان  درآید.  قالب  شل  به  مواد  باد  فشار  با  تا  رفته  بلوپین  سیستم 
خنک کاری نیز انجام می گردد. در نهایت قالب باز شده و بطری و پرت های اطراف آن به سمت 
به صورت تك استیشن  این دستگاه در حال حاضر  و اضافات جدا می گردند.  رفته  پرت کن 

تولید می شود.

سابقه صادرات: 
بیش از 50 ماشین/ حدود 400 هزار دالر

۱80 ماشین

شرکت آبتین دانا پالست
www.abtinplast.com

تزریق پالستیک بادی اتوماتیک
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۱34 | )Cold Seal( چسب المیناسیون پایه پلی اورتان، چسب سرد  

فیلم و کیسه های اکتیو نانو کامپوزیتی برای بسته بندی مواد غذایی | ۱36  
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صنایع غذایی

۱28۱29

فصل دوم|پلیمرها،فیلمهاوظروفبستهبندی
بخش: ظروف یکبار مصرف

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

انــواع  بســته بندی فرآورده هــای پروتئینــی، همچــون بســته بندی مــرغ، جگــر، ســنگدان و 
ــز گوشــت قرم

ظرف از جنس پلی استایرن	 
با ظاهر فومی )اسفنجی(	 
با چگالی 10۶ کیلوگرم بر مترمکعب	 
با رنگ ها و ابعاد مختلف مطابق درخواست مشتری	 
با نرخ جذب ۴ گرم بر گرم )%۴00(	 
سرعت جذب 12 گرم بر دقیقه	 

نسبت قیمت به کیفیت مناسب

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 

معرفی محصول:
ظروف فوم پلی استایرن جاذب، جهت بسته بندی فرآورده های پروتئینی که یکی از معضالت 
گوشت  نگهداری  می شود.  عرضه  بازار  به  و  طراحی  است،  خونابه  وجود  بسته بندی  این 
غیرمنجمد و موادغذایی دیگر از این دست در ظروف یکبار مصرف، باید به گونه ای باشد که 
با جذب آب محصول غذایی مورد نظر، شرایط مناسب برای حفظ سالمت محصول غذایی 
و جلوگیری از فساد آن فراهم گردد. این محصول می تواند تا چندین برابر وزن خود آب و 

محلول های آبی جذب نماید.

بین ۱ تا 5 میلیون دالر 
بیش از 2500 تن در سه سال اخیر

حدود 2000 تن

۱383

شرکت مازرون فوم قائم

ظروف فوم پلی استایرن جاذب

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمان، روسیه، کویت، آذربایجان، ترکمنستان، عراق، افغانستان

www.mazeroonfoam.com



صنایع غذایی

۱30۱3۱

فصل دوم|پلیمرها،فیلمهاوظروفبستهبندی
بخش: کامپاند های پلیمری

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

صنایــع بســته بندی )مــواد غذایــی، نوشــیدنی ها، داروهــا، پزشــکی و شــوینده ها(، فیلم هــای 
بســته بندی

کاهش نفوذ گاز )اکسیژن، CO2 و بخار آب(	 
افزایش خواص بازدارنده )مکانیکی، حرارتی، شیمیایی و میکروبی(	 
جلوگیری از تغییر رنگ و اکسیداسیون محصول	 
عدم کاهش شفافیت	 
حفظ خواص عملکردی در فواصل زمانی طوالنی بین تولید و مصرف نهایی	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
مســتربچ یــک محصــول پرکاربــرد در صنایــع پالســتیک اســت کــه بــا هــدف ایجــاد خــواص مطلوب 
در یــک محصــول تمام شــده، بــه مــواد اولیــه اضافــه می شــود. پلیمرهــا در صنایــع مختلــف 
ــل، اتصــاالت، لوازم خانگــی  ــد قطعــات خــودرو، ســیم، کاب ــد تولی ــد؛ مانن ــادی دارن کاربردهــای زی
و… . مســتربچ به عنــوان بهبوددهنــده خــواص بــا پلیمرهــا ترکیــب می شــود و آن هــا را بــرای 

ــد. ــاده می کن ــی آم ــه محصــول نهای تبدیل شــدن ب
ــد  ــه مشــتری عرضــه شــده و در تولی ــول ب ــه شــل گران ــه صــورت مســتربچ و ب ایــن محصــول ب
ــو  ــتربچ ها دارای نان ــن مس ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــواد غذای ــه داری م ــای نگ فیلم ه
ذراتــی هســتند کــه ســاختار زنجیرهــای پلیمــری را تغییــر داده و بــا ایجــاد مســیر پیچیــده و یــا 
ــی  ــاده غذای ــب م ــور اکســیژن و تخری ــع از عب ــق ایجــاد بلورینگــی مان ــی از طری ممانعــت فضای
ــو و پســیو دســته بندی می شــود.  ــوع اکتی ــه دو ن بســته بندی شــده می شــوند. ســپر اکســیژن ب
ســپر اکســیژن پســیو دارای نانــو ذرات رس بــوده و از ورود اکســیژن بــه داخــل بســته بندی 
جلوگیــری می کنــد. ســپر اکســیژن پســیو دارای مــواد آلــی ماننــد ترکیبــات آهــن دو ظرفیتــی یــا 
اســید اســکوربیک و بوتیــل هیدروکســی تولوئــن )BHT( بــوده و اکســیژن داخــل بســته بندی را بــه 

ــد. ــک اســکونجر اکســیژن عمــل می کن ــوان ی ــه عن ــع ب ــر می رســاند و در واق صف

۱39۱

شرکت بسپار پیشرفته شریف

مستربچ نانوکامپوزیتی سپر اکسیژن
با هدف کاهش عبورپذیری اکسیژن در ظروف بسته بندی

www.bpsharif.com



صنایع غذایی
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فصل دوم|پلیمرها،فیلمهاوظروفبستهبندی
بخش: کامپاند های پلیمری

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بسته بندی محصوالت مواد غذایی و یا دارویی

تحمل دمایی و عدم فعالیت شیمیایی کمتر از دمای ۸0 درجه سانتی گراد

نصب القایی و آسان بر روی ظروف شیشه ای و پلیمری مواد غذایی یا دارویی	 
قیمت مقرون به صرفه در مقایسه با ارزش افزوده کاال برای محصوالت	 
باالبردن زمان نگهداری و حفظ تازگی و کیفیت مواد غذایی	 

www.rayanpolymer.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
محصــول درپــوش آســان بازشــو بــا قابلیــت دوخــت القایــی بــه صــورت فیلــم چندالیــه پلیمــری 
بــه همــراه الیــه آلومینیــوم تولیــد می شــود. ایــن محصــول بــر روی ظــروف پلیمــری یــا شیشــه ای 
کــه امــکان دوخــت حرارتــی ندارنــد، توســط القــای الکترومغناطیســی کــه منجــر بــه تولیــد انــرژی 

حرارتــی توســط الیــه آلومینیــوم می شــود، اتصــال می یابــد.
ــه ظــرف تولیــد  ــدازه و شــل دهان ــر اســاس ان ــه صــورت از پیــش  بریده شــده ب ایــن محصــول ب
ــی  ــای پیچش ــری در درب ه ــس از قرارگی ــا پ ــن درپوش ه ــود. ای ــه می ش ــتری ارائ ــه مش ــده و ب ش
ــه ظــرف  ــه دهان ــر القــای الکترومغناطیســی ب ظــروف بســته بندی و بسته شــدن روی ظــرف در اث
ــه  ــم ب ــن فیل ــن اتصــال ای ــد. همچنی ــری می کنن ــی جلوگی ــواد غذای ــه و از نشــت م اتصــال یافت

ــی اســت. ــا داروی ــی ی ــه ظــرف نشــان دهنده دســتکاری نشــدن ظــرف حــاوی مــواد غذای دهان

20.000 تن

۱396

شرکت صنایع رایان پلیمر آریا

درپوش آسان بازشو با قابلیت دوخت القایی



صنایع غذایی

۱34۱35

فصل دوم|پلیمرها،فیلمهاوظروفبستهبندی
بخش: کامپاند های پلیمری

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

چسب های المیناسیون پایه پلی اورتان: بسته بندی صنایع غذایی و دارویی 	
چسب های کلد سیل: شرکت های تولیدکننده لفاف های غذایی 	

چسب های المیناسیون پایه پلی اورتان:
دو جزئی بدون حالل	 

:A جزء
ویسکوزیته: 100 ± ۶50	 
دانسیته: 1.15	 
سرعت ترکیب شدن: 100	 
ویژگی شیمیایی: ایزوسیانات	 

:B جزء
ویسکوزیته: 1500 3500±	 
دانسیته: 1.19	 
سرعت ترکیب شدن: ۸0	 
ویژگی شیمیایی: هیدروکسیل	 

چسب های کلد سیل:
درصد جامد باالی 55	 
ویسکوزیته بسیار پایین )۶00-1000 سانتی پواز(	 
چسبندگی بین الیه ای 3-3.5 نیوتن/میلی متر	 
قابلیت پوشش با گرماژ بسیار پایین )1.5 گرم/مترمربع(	 
PH: 10 تا 10.5	 

چسب های المیناسیون پایه پلی اورتان:
چسبندگی مناسب به سطوح مختلف )سطوح قطبی و غیر قطبی(	 
نبود گروه های ایزوسیانات مازاد	 
ویسکوزیته مناسب جهت گرماژ مناسب	 

چسب های کلد سیل:
باال بردن سرعت بسته بندی لفاف ها در خطوط تولید	 
عدم وجود آلودگی به دلیل بسته بندی در دمای محیط و تنها با فشار دو فک	 
سهولت باز شدن آن ها و حفظ چسبندگی خود در مدت زمان طوالنی	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
چسب المیناسیون پایه پلی اورتان، چسب دوجزیی بدون حالل است که جهت المیناسیون 
انواع فیلم های قطبی و غیرقطبی )مانند فیلم های BOPP و ...( برای بسته بندی انواع مواد 
پلی ال  ایزوسیانات،  پلی اورتان،  سازنده  اصلی  جزء  می گیرد. سه  قرار  استفاده  مورد  غذایی 
است و مابقی عامل بسط زنجیر است. همچنین در کنار این مواد، جهت کاربردهای خاص 
از کاتالیزور، عوامل پف زا، پرکننده، روان کننده و رنگدانه  و یا بهبود فرآیند تولید می توان 

استفاده کرد.
چسب های سرد )Cold Seal( عمدتا در شرکت های تولیدکننده لفاف های غذایی استفاده 
می شود که بعد از اعمال چسب بر روی فیلم BOPP متاالیز شده، درون تونل های حرارتی 
با سرعت بسیار باال در دمای 70-۸0 درجه عبور داده می شود و بعد از تبخیر آب، به صورت 
رول بسته بندی می شوند. در چسب های کلد سیل چهار نوع رزین پایه استفاده می شود که  

خواص زیر را ایجاد می نمایند: 

ممزوج شوندگی و کشسانی	 
حساس به فشار بودن	 
اتصال قوی به الیه متاالیز به عنوان آستری	 
تنظیم ویسکوزیته	 
تنظیم زمان خشک شدن	 

۱396

شرکت کیمیا مانا پلیمر

)Cold Seal( چسب المیناسیون پایه پلی اورتان، چسب سرد



صنایع غذایی
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فصل دوم|پلیمرها،فیلمهاوظروفبستهبندی
بخش: فیلم ها و فویل های بسته بندی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بســته بندی مواد غذایی جهت صادرات محصوالت کشــاورزی به مناطق دوردســت و انبارداری 
طوالنی مدت

مواد مورد استفاده: پایه های پلیمری پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی آمید 	
اســتفاده از افزودنی هایــی نظیــر نانوکلــی بــه منظــور بهینه ســازی و تراوش پذیــری گازهــا 	 

)بــا اســتفاده از مســتربچ ســپر اکســیژن شــرکت(
استفاده از افزودنی ها یا مستربچ ها با توجه به محیط تنفس محصول موردنظر	 

قیمت رقابتی در کنار کیفیت باال 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ماندگاری  افزایش  به  بسته بندی،  دیواره  از  تنفس  کنترل  طریق  از  شرکت  محصول  این  در 
محصوالت غذایی و کشاورزی کمک می کند. از آنجا که محصوالت کشاورزی پس از برداشت 
هنوز تنفس دارند )به این معنی که اکسیژن مصرف کرده و گازهایی نظیر CO2، اتیلن و رطوبت 
پس می دهند( و با توجه به اینکه هر محصول کشاورزی نیازمند درصد ویژه ای از گازهای نام 
از دیواره بسته بندی های  تا به بیشینه ی ماندگاری خود برسد، کنترل تبادل گازی  برده است 
پلیمری بسیار اهمیت پیدا می کند. بنابراین مفهوم PERMEABILITY SELECTIVE یا عبورپذیری 
انتخابی در نانوکامپوزیت های پلیمری پیشرفته مطرح می شود. این پلیمرها می توانند درصد 
محصول  برای  مثال  برای  نمایند.  ایجاد  را  کشاورزی  و  غذایی  محصول  نیاز  مورد  گازهای 
خیار ترکیب گازی 9 درصد اکسیژن و 0 درصد دی اکسیدکربن برای بیشترین زمان ماندگاری 
به  این مقادیر  برای محصول گیالس  آنکه  است. حال  بسته بندی موردنیاز  داخل فضای  در 
از  تولیدشده  بود. کیسه های  خواهد  دی اکسید کربن  درصد   90 و  اکسیژن  درصد   97 ترتیب 
نانوکامپوزیت های پلیمری پیشرفته شرکت بسپار پیشرفته شریف شرایط مورد نیاز برای نگهداری 

طوالنی مدت موادغذایی را فراهم می نمایند.

۱39۱

شرکت بسپار پیشرفته شریف

فیلم و کیسه های اکتیو نانوکامپوزیتی برای بسته بندی 
مواد غذایی

www.bpsharif.com



صنایع غذایی
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فصل دوم|پلیمرها،فیلمهاوظروفبستهبندی
بخش: فیلم ها و فویل های بسته بندی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع پالســتیک، پایه رزین

تولید محصوالت دوستدار محیط زیست

گرید پلیمر پایه
 نوع محصول زیست

پایه
ویژگی ها

ی
یق

زر
ی ت

یر
ب گ

قال 71103 I پلی پروپیلن زیست پایه

 سهولت پردازش- سفتی باال – قابل بازیافت
 – قابل استفاده در دستگاه های قالب گیری

تزریقی معمولی
80309 I  پلی استر زیست

تخریب پذیر
قابل کمپوست

ی
رت

حرا
ی 

ده
لک 

ش 71103 T پلی پروپیلن زیست پایه  قابل پردازش بر روی طیف گسترده ای از
 تجهیزات مختلف – قابلیت چاپ عالی همراه
 با چسبندگی جوهر قوی – خواص مکانیکی

T 80309عالی -  تماس خوب با مواد غذایی  پلی استر زیست
تخریب پذیر

قابل کمپوست

لم
فی

ش 
دم

72103 F پلی اتیلن زیست پایه  پنجره پردازش و محدوده ضخامت گسترده
 - قابلیت چاپ عالی و چسبندگی جوهر قوی
   - مقاوم در برابر رطوبت - مقاوم در برابر پارگی

F 60510قابلیت مهر و موم خوب  پلی استر زیست
تخریب پذیر

قابل کمپوست

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
مختلف  بخش های  برای  را  زیست  محیط  با  سازگار  ترکیبات  سری  دو  شریف  پلیمر  زیست 
صنعت پالستیک تولید می کند. ترکیبات زیست پایه ی ما ترکیبی از نشاسته ی ترموپالستیک 
)TPS( با رزین های مصنوعی سنتی مانند PE، PP و PS هستند. ردپای کربنی کمتر مزیت 
اصلی ترکیبات زیست پایه است، در حالی که آنها به راحتی در ماشین های تولید پالستیک 
معمولی پردازش و بازیافت می شوند. ترکیبات زیست پایه ی ما به عنوان مواد یک و سه 

ستاره “OK BIOBASED” توسط TUV کشور اتریش تایید شده است. 
سری دوم از محصوالت سازگار با محیط زیست از شرکت زیست پلیمر شریف شامل ترکیبات 
ترکیبات  این  می باشد.  بیولوژیکی  محتوای  مختلف  مقادیر  با  کمپوست  قابل  پلی استر 
روغن  و محصوالت مشابه  با همتایان  مقایسه  در  عالی  مهندسی  و خواص  پردازش پذیری 
پایه ی خود دارند. این ترکیبات در تاسیسات کمپوست کامال زیست تخریب پذیر بوده و دارای 

گواهی “OK COMPOST” از TUV اتریش هستند.

کامپاند: 10,000 تن در سال
فیلم: 2000 تن در سال

۱398

شرکت زیست پلیمر شریف

گرانول، فیلم و کیسه های یک بار مصرف گیاهی

www.zistpolymer.com



صنایع غذایی
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فصل دوم|پلیمرها،فیلمهاوظروفبستهبندی
بخش: فیلم ها و فویل های بسته بندی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ایــن بســته بندی بــرای نگهــداری محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی کاربــرد دارد و بــه ویــژه 
ــادی صــرف  ــوده و ســرمایه زی ــی ب ــا مصــرف طوالن ــه زمــان بســته بندی ت در بحــث صــادرات ک

ــز اهمیــت اســت. تولیــد و انبــارش و انتقــال محصــول می گــردد بســیار حائ

ــه شــامل نوعــی 	  ــاژی اســت ک ــه پلیمــری آلی ــک پای ــن محصــول دارای ی فرموالســیون ای
پلی آمیــد، نوعــی کوپلی آمیــد و نوعــی پلی اســتر بــه همــراه ســایر مــواد افزودنــی اســت.

تخلخل جهت تنفس محصول کشاورزی: 90 میکرون تا ۸ میلی متر 	

مانــدگاری بــاال و حفــظ کیفیــت، وزن، مــواد مغــذی، طعــم و تازگــی مــواد غذایــی و 	 
محصــوالت کشــاورزی

قیمــت مقــرون بــه صرفــه در مقایســه بــا کیفیــت بــاال و ارزش افــزوده بــرای محصــوالت 	 
صادراتی

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
پلیمرهای گروه  پایه  بر  است که  مــــوادغذایی  نگهداری  برای  نوعی کیسه  مانزی،  محصول 
یا  تعادلی  اتمـــسفر  سیــــستم  پایه  بر  فـــــــیلم ها  این  است.  شده  طــــــــراحی  پلی آمید 
برای  مناسب  شرایط  حفظ  به   )MAMH( Modified Atmosphere Modified Humidity
و  کربن  دی اکسید  و  اکسیژن  کیسه ها  این  در  می کند.  کمک  سبزیجات  و  میوه  نگهداری 
میوه های  و  گیاهان  که  آنجایی  از  می شوند.  کنترل  گیاه  طبیعی  تنفس  براساس  رطوبت 
مختلف شرایط رشد و نگهداری متفاوت دارند، نرخ فعالیت شیمیایی و تنفس هر کدام و 
گازهای تولیدشده و یا مصرف شده آن ها نیز متفاوت می باشد. از همین رو می بایست شرایط 

بسته بندی، انبار کردن و اتمسفر نگهداری آن ها نیز متفاوت و اختصاصی باشد.
داخل  توانایی کنترل شرایط  قرار می گیرد که  بسته بندی های هوشمند  رده  در  این محصول، 
بسته بندی را دارا است و سبب افزایش کیفیت و ماندگاری محصول و حفظ تازگی آن می گردد.

300 تن

کمتر از 300 هزار دالر

۱397

شرکت مانا پاک دانا

فیلم و کیسه های مانزی

www.fa.mpd.co.ir

سابقه صادرات: 



صنایع غذایی

۱42۱43

فصل دوم|پلیمرها،فیلمهاوظروفبستهبندی
بخش: فیلم ها و فویل های بسته بندی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B و  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــرای محصــول پســته 	  ــوان پوشــش ضــد قــارچ ب ــه عن ــوع بســته  بندی ب اســتفاده از ایــن ن
تــازه بــا پوســت تــر و یــا بــدون پوســت تــر

امکان استفاده از این نوع بسته بندی در محصوالت با سرعت تنفس زیاد	 

ظرفیت بسته بندی: از بسته بندی های خانگی تا 50 کیلو پسته در هر بسته

امکان بسته بندی محصول و انجام دوخت حرارتی راحت و سریع

سال تاسیس:

معرفی محصول:
پسته به صورت خشک و یا شور شده در بازارها دیده می شود و در فصل برداشت به صورت 
تازه و با پوست تر در میوه فروشی ها وجود دارد که پس از مدتی این پوست خشک و یا سیاه 
اصالح شده  اتمسفر  با  بسته بندی های  از  تر  پوست  با  تازه  پسته  بسته بندی  برای  می شود. 
این بسته بندی،  افزایش مدت زمان نگهداری محصول موثر است.  استفاده می شود که در 
)اسانس  ارگانیک  و  قارچ کش طبیعی  به همراه  نانوذره  با الیه حاوی   PVC پلیمر  از  فیلمی 
رشد  از  جلوگیری  در  پسته،  تر  پوست  اسانس  و  نانوذره  این  وجود  است.  پسته(  پوست 

قارچ های مولد افالتوکسین تا بیش از ۶0 روز موثر است.

با استفاده از اسانس پوست پسته

۱398

شرکت آوای فرهنگ پسته ایرانیان

بسته بندی پسته تازه به روش اتمسفر اصالح شده

www.pestaco.com
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صنایع غذایی

۱48۱49

فصل سوم | استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی
بخش: فرآوری مواد اولیه غذایی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بــه عنــوان مواد اولیه در صنایع غذایی

اصالح رفتار رئولوژیک با اصالح سازی شیمیایی و فیزیکی

بــا اصالح ســازی شــیمیایی یــا فیزیکــی می توانــد رفتــار رئولوژیــک  نشاســته اصالح شــده 
نشاســته های معمولــی را اصــالح نمایــد کــه ایــن اصــالح باعــث مقاومــت بــاال، تامیــن 

ویســکوزیته و تامیــن بافــت مــورد نیــاز در محصــول نهایــی می شــود.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه های بهداشتی ساخت	 
 	ISO 22000
 	ISO 9001

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
نشاسته  طبیعت  در  شناخته شده  هیدروکلوئید  دردسترس ترین  و  فراوان ترین  قدیمی ترین، 
است. نشاسته های معمولی دارای رفتار رئولوژیک و مقاومت ضعیف در مواد غذایی هستند. 
این محصوالت، انواع نشاسته های اصالح شده برپایه گندم، ذرت، سیب زمینی و... مورد نیاز 
طول  افزایش  محصول،  در  دلخواه  بافت  ایجاد  سبب  همگی  و  هستند  غذایی  صنایع  در 
افزایش دهنده شفافیت و ویسکوزیته، جانشین چربی، بهبوددهنده های طعم و  ماندگاری، 

مزایای دیگر می شوند.

بیش از 20 هزار تن

۱365

شرکت کشت و صنعت زرند

انواع نشاسته اصالح شده بر پایه گندم، ذرت، سیب زمینی و...

www.ecofusionstarch.com



صنایع غذایی

۱50۱5۱

فصل سوم | استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی
بخش: فرآوری مواد اولیه غذایی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

صنعت نان و شــیرینی

باالبردن کیفیت محصوالت نهایی نان و فرآورده های آردی	 
استفاده از ترکیبات سالم	 
قیمت مناسب محصوالت نسبت به کیفیت باالی محصوالت	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
بهبوددهنده ها ترکیباتی هستند که با ایجاد انعطاف پذیری و افزایش قدرت تحمل خمیر در 
بهبود کیفی محصوالت  و پخت سبب  از میکس کردن، تخمیر  اعم  نان  تولید  مراحل  کلیه 
با  و  بهتر  با حجم و شل ظاهری  تا محصولی  نهایی می شوند. همچنین موجب می شود 

قابلیت حفظ تازگی بیشتر در طول مدت زمان مصرف تولید گردد.
آنزیم،  چرب،  اسیدهای  مشتقات  از  متجانسی  ترکیب  آردی،  فراورده های  ژلی  بهبوددهنده 
مرحله  دو  در  دیگر  روان کننده  و  پرکننده  مواد  با  که  است  امولسیفایر  و  آلی  اسیدهای 
آماده سازی و ترکیب می گردند. این محصول، قابلیت آرد و خمیر حاصل را در ورقه ای شدن 
و تشکیل الیه ای بسیار نازک و عدم چسبندگی الیه های متعدد خمیر را افزایش می دهد به 

نحوی که در محصول نهایی تا ۴2 الیه خمیر بدون اتصال بر روی هم قرار می گیرند.

۱388

توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا

بهبوددهنده ژلی فراورده های آردی



صنایع غذایی

۱52۱53

فصل سوم | استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی
بخش: فرآوری مواد اولیه غذایی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پایدارکننده هــای مــواد غذایــی در مایونــز، ســس کچــاب، ماســت، دوغ، دســرهای لبنــی، 
می شــود. اســتفاده  نوشــیدنی ها  انــواع  و  بســتنی 

ــبه  ــدی محاس ــول تولی ــوع محص ــای ن ــر مبن ــخص و ب ــان مش ــاس زم ــر اس ــدگاری ب ــر مان عم
می گــردد. پایدارکننده هــای مایونــز و ســس کچــاب از مــواد طبیعــی چــون نشاســته و ترکیبــات 
پروتئینــی و صمغ هــا ســاخته می شــود. در پایدارکننــده ماســت، بســتنی و دوغ، مخلوطــی 
از هیدروکلوئیدهــا و پروتئیــن شــیر موجــود اســت. پایدارکننده هــای نوشــیدنی و دســر نیــز از 

ــی ســاخته می شــود. ــواد شــیمیایی مختلف ــا و م صمغ ه

زمان ماندگاری باال	 
استفاده از ترکیبات سالم و تاییدشده	 
قیمت مناسب محصوالت نسبت به کیفیت باالی محصوالت	 
کاهش هزینه تمام شده محصول	 
کاربرد آسان	 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
پایدارکننده محصوالت لبنی به عنوان تثبیت کننده افزودنی ها به مواد غذایی اضافه می شود 
که به حفظ ساختار آن کمک می کند و برای اضافه شدن به هر ماده غذایی نوع متفاوتی از 
آن تولید شده است. این محصوالت حاوی ترکیبات خوراکی مختلفی است که به قوام دهی 

مواد غذایی کمک می کند.

در 	  مطلوب  دهانی  بافت  و  ژل گونه  ساختار  ایجاد  به منظور  قالبی  ماست  پایدارکننده 
محصول به کار می رود و جذب آب باالیی دارد.

پایدارکننده ماست هم زده، تمامی مزایای پایدارکننده ماست قالبی را داراست؛ اما بافت 	 
قالبی معمول که ژل گونه است،  برخالف ماست  پایدارکننده  این  با  تولیدی  محصول 

کاماًل خامه ای و نرم می باشد.
پایدارکننده های سس مایونز کم چرب در محصول نهایی بافت خامه ای ایجاد می کنند. 	 
هنگام 	  به  که  است  مختلف  پایدارکننده های  از  مخلوطی  گروه کچاپ  پایدارکننده های 

فرایند تولید محصول با مواد پودری فرموالسیون )همچون شکر، نمک و ادویه جات و 
غیره( میکس و سپس در فاز آبی محصول به طور یکنواخت پراکنده می گردند.

۱392

شرکت فناوری غذا و سالمت پویان

پایدارکننده محصوالت لبنی



صنایع غذایی

۱54۱55

فصل سوم | استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی
بخش: استخراج رنگ ها و طعم دهنده های خوراکی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعــت غذایــی در تولیــد خامــه قنــادی، انــواع اســنک، آب نبــات، آدامــس، ســوهان، بســتنی، 
انــواع نوشــیدنی، دســر و پودینــگ و ...

نوع رنگکد رنگ

B3قهوه ای تیره

B1قهوه ای

G2سبز تیره

G1سبز روشن

R2قرمز پررنگ

R1قرمز

Y4نارنجی

Y3زرد زعفرانی

Y2زرد کالسیک

Y1زرد لیمویی

میزان مصرف هر رنگ در هر کیلوگرم: 2 تا 3 گرم 	

نداشتن بوی خاص	 
شفافیت	 
قدرت بسیار باال	 
ماندگاری و پایداری مناسب در محصول	 
صد در صد طبیعی 	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 22000
 	ISO 18001
 	ISO 9001
 	ISO 14001
 	HACCP
 	GMP

سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی:

معرفی محصول:
رنگ خوراکی یک ماده افزودنی است که برای جذاب تر کردن غذاها و ترغیب مصرف کنندگان 
یا  غذا  به  که  است  رنگدانه ای  یا  رنگ  شامل  خوراکی  رنگ  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
نوشیدنی ها رنگ می دهد. رنگ مولکولی است که طول موج های خاصی از نور مرئی را جذب 
می کند و باقی را منتقل یا منعکس می کند؛ در حالیکه رنگ دهندگی حاصل فعالیت مولکول 
رنگ است. در صنایع غذایی رنگ از اهمیت باالیی برخوردار است؛ بنابراین برای بدست آوردن 
می کنند  درست  را  غذا  رنگ  و  می کنند  با طعم های خاص مخلوط  را  ترکیبات خاصی  رنگ، 
افزایش جذابیت  برای  رنگ ها  این  تغییر دهند.  را  نوشیدنی ها  و  تا عطر و طعم خوراکی ها 
و اشتها آوری و یا افزودن رنگ به غذاهایی که در معرض نور، هوا، درجه حرارت، رطوبت و 
شرایط ذخیره سازی رنگ خود را از دست داده اند، مورد استفاده قرار می گیرند. رنگ خوراکی 
می تواند تغییرات طبیعی رنگ مواد غذایی را اصالح کند، رنگ هایی که به طور طبیعی وجود 

دارند را تقویت کند و آن ها را بیش از پیش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهد.

۱362

روسیه و چین 

شرکت دانش بنیان طعم و عطر ماگنولیا

رنگ های طبیعی خوراکی

www.magnolia-flavor.com

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر



صنایع غذایی

۱56۱57

فصل سوم | استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی
بخش: استخراج رنگ ها و طعم دهنده های خوراکی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایغ غذایی، شــیرینی پزی، نان ها و ...

نوع رنگظاهرنوع طعمرنگمشخصه حسینام طعم دهنده

طبیعیقهوه ایروغنروغن حیوانی

مایع

بدون افزودن رنگ

زعفرانزعفران
 ,E100  زرد

,E1۶0C E1۶2
طبیعی یکسان

با رنگ طبیعی

زردلبنیاتکره

بدون افزودن رنگ

طبیعیقهوه ایدوددود

مواد اولیه طبیعی	 
فن آوری پیشرفته	 
کنترل کیفیت سخت گیرانه	 
دز مصرف کم	 
تنوع زیاد	 
استفاده آسان و راحت	 

دارای ترکیبــات بــر پایــه طبیعــی می باشــد. ایــن محصــول بــرای اســتفاده در روی برنج، انواع ســوپ، 
انــواع خــورش و خــوراک، پنیــر پیتــزا، و همچنیــن بــرای مــزه دار کــردن ســبزیجات، گوشــت مــرغ و یــا 
گوشــتی کــه تفــت داده می شــود قابــل اســتفاده اســت. ایــن طعم همچنیــن در انواع کیــک، کلوچه 

و شــیرینی جات کاربــرد دارد.
طعــم دود: ایــن طعــم بــه صــورت مایــع بــوده و دارای ترکیبــات طبیعــی می باشــد. ایــن محصــول  	

برای اســتفاده در روی برنج، میرزاقاســمی، خاویار بادمجان، اســتیک، کنســرو لوبیا و کلیه غذاهایی 
کــه در آن نیــاز بــه رایحــه دودی و یــا کبابــی می باشــد مناســب اســت. همچنیــن از ایــن طعــم بــرای 
طبخ نان های ســنتی، شــیرینی جات ســنتی، ترشــیجات، ســس ها و فراورده های گوشــتی و اســنک 

می تــوان اســتفاده کــرد.

سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی:

معرفی محصول:
طعم  دارد،  پررنگی  بسیار  نقش  غذایی  محصوالت  تنگاتنگ  رقابت  در  که  عواملی  از  یکی 
خوشایند محصول است. طعم غذا نقش به سزایی در انتخاب مشتری دارد. طعم شامل بو 
و مزه ماده خوراکی می شود. خوشایندی طعم، موضوعی ذوق محور است که گاهی عواملی 
چون آب وهوا و فرهنگ نیز در آن تأثیر دارد.  طعم ها می توانند لحظات لذ        ت بخشی را برای 
افراد رقم بزنند. طعم های مطلوب معمواًل می توانند هوس انگیز یا حتی نوستالژیک باشند. 
بسته بندی  اصول کنترل کیفی،  رعایت  با  سالم،  باال،  غذایی  ارزش  دارای  محصوالت  تولید 
مناسب و در نهایت کسب رضایت مشتری، هدفی است که بسیاری از تولیدکنندگان در جهت 
آن گام بر می دارند. طعم دهنده های طبیعی مستقیمًا از ماده طبیعی استخراج می شوند. این 
طعم دهنده ها معمواًل از فرایندهایی همچون تقطیر، انحالل، پودر کردن افشره، عصاره گیری 
این طعم دهنده ها کاماًل  دارند(.  بیشتری  تهیه می شوند )عصاره  ها خلوص  و سایر روش ها 
طبیعی و باکیفیت هستند و معمواًل هزینه باالتری دارند. برخی از طعم دهنده های تولیدی 

شرکت طعم و عطر ماگنولیا عبارتند از:
طعــم روغــن حیوانــی: ایــن طعــم بــه صــورت مایــع و محلــول در روغــن بــوده و دارای رایحــه و  	

عطــر روغــن حیوانــی طبیعــی و ســنتی می باشــد. 
نگینــی  	 ممتــاز  زعفــران ســرلگ  از  ایــن طعــم  طعــم زعفــران: 

اســتحصال شــده و حــاوی تمــام مــواد موثــره زعفــران نیــز هســت. 
ــی  ــد طبیع ــد در ص ــکیل دهنده آن ص ــات تش ــه ترکیب ــگ و کلی رن
بــوده و می تــوان آن را بــه میــزان 1.2 تــا 1.5 برابــر زعفــران ســرلگ در 
انــواع برنــج، خــورش، غذاهــا و دســرهای ســنتی ایرانــی و همچنین 
دمنــوش اســتفاده نمــود. عــالوه بــر ایــن، در صنایــع لبنــی، گوشــتی، 
نوشــیدنی، شــیرنی و شــکالت می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

طعــم کــره: ایــن طعــم بــه صــورت مایــع و محلــول در روغــن بــوده و  	
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روسیه و چین 

شرکت دانش بنیان طعم و عطر ماگنولیا

انواع طعم دهنده های طبیعی

www.magnolia-flavor.com

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر
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فصل سوم | استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی
بخش: استخراج رنگ ها و طعم دهنده های خوراکی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

محصوالت لبنی )بستنی، دسرهای شیری، پنیر، کره، مارگارین و ...(	 
چاشنی و سس ها	 
انواع محصوالت نانوایی و شیرینی	 
نوشیدنی های میوه ای	 
اسنک و پاپ کورن	 
آدامس های میوه ای	 
آبمیوه و کنسانتره های میوه ای	 

PHحداکثررطوبتحاللیتبورنگ

رنگ کورکومین
نارنجی مایل به 

زرد تیره
6 تا 57٪محلول در آببی بو

4 تا 405٪محلول در آبمعمولیزرد تیره قرمزرنگ کارتاموس

4 تا 56٪محلول در آببی بوسبزکلروفیلین

4 تا 5-محلول در آببی بوبنفش تیره قرمزچغندر

فلفل قرمز
نارنجی مایل به 

قرمز تیره
5 تا 56.5-3٪محلول در روغنبی بو

کلیه این محصوالت به صورت مایع می باشند.	 

کیفیت هم رده نمونه های خارجی	 
دارای مجوزهای بهداشتی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001:2015
 	ISO 2200:2018
 	Halal Certificate

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
که  است  تیره  زرد  به  مایل  نارنجی  ویسکوز  مایع  یک  کورکومین  خوراکی  رنگ  کورکومین: 
با  این محصول  تولید می شود. سپس   )Curcuma longa( زردچوبه  از  استخراج حاللی  با 
مایع کورکومین  می شود.  استاندارد  درصد   5-15 به سطوح  غذایی  امولسیفایرهای  افزودن 

کاماًل در آب محلول است.
کارتاموس: رنگ خوراکی کارتاموس یک رنگ مایع زرد تیره و ویسکوزی است که از استخراج 
آبی کارتاموس )Carthamus tinctoris L( تولید می شود. این رنگ حاوی عصاره کارتاموس، 

رنگ دانه و سایر مواد گیاهی است و کاماًل در آب حل می شود.
از اسفناج  کلروفیلین: رنگ خوراکی کلروفیلین یک مایع ویسکوز سبز است که با استخراج 
تولید می شود. سپس با جابجایی منیزیم از هسته مولکول با مس، از نظر شیمیایی تثبیت 

می شود. رنگ حاصله کلروفیلین مس سدیم نام دارد و کاماًل در آب محلول است.
بت روت: رنگ خوراکی بت روت یک رنگ مایع بنفش مایل به قرمز تیره است که از فشار دادن 
چغندر )Beta vulgaris( تولید می شود. آب چغندر توسط امولسیفایرها و تثبیت کننده های 
مختلف مخلوط می شود و سپس همگن می شود. این رنگ کاماًل در آب محلول است و اصل 

رنگ آمیزی آن بتانین است.
با  که  است  تیره  قرمز  به  مایل  نارنجی  ویسکوز  مایع  یک  پاپریکا  خوراکی  رنگ  پاپریکا: 

 )Capsicum annum( پاپریکا  از  حاللی  استخراج 
افزودن  با  پاپریکا  عصاره  سپس  می شود.  تولید 
امولسیفایرهای غذایی و روغن نبـــاتی به اســــتحکام 

۱000 تنرنگ CU ۸0.000-۴0.000 استاندارد می شود. 
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شرکت طعم و رنگ فریر
www.freerco.com

رنگ طبیعی خوراکی 
کورکومین، کارتاموس، کلروفیلین، بت روت و پاپریکا
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فصل سوم | استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی
بخش: استخراج رنگ ها و طعم دهنده های خوراکی

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ایــن رنگ هــای طبیعــی و خوراکــی در صنایــع مختلــف غذایــی و دارویــی کاربــرد دارد، ازجملــه:
تولید اسنک و فراورده های غذایی اکسترود شده	 
ماکارونی، پاستا و محصوالت خمیری	 
داروسازی و گیاهان دارویی	 
فراورده های لبنی	 
محصوالت آرایشی و بهداشتی	 

ایــن رنگ دانه هــا در داروهــا و تغذیــه دام، طیور، آبزیان و همچنین انســان به کار می رود.

ــدام از آن هــا، از نســبت  ــودری و حــالل در آب هســتند و هرک ــه صــورت پ ــن رنگ دانه هــا ب ای
حــالل بــه مــاده جامــد، درصــد خلــوص و وزن مولکولــی متفاوتــی برخــوردار اســت. در اینجــا 

ایــن مشــخصات بــرای چنــد مــورد از ایــن رنگ دانه هــا ارائــه شــده اســت:

قیمت مناسب در مقایسه با کیفیت و کاربردهای فراوان	 
ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکننده های صنایع غذایی	 
استفاده از مواد کامال طبیعی و کاهش خطرات ناشی از استفاده از مواد سنتزی	 

درصد خلوصنسبت حالل به ماده جامدوزن مولکولی

درصددرصدگرم بر مول

94.6 از 5 تا 893.5۱۱0کلروفیل

95از ۱ تا 394.55بیکسین و نوربیکسین

368290کورکومین

90-207.252آنتوسیانین

536.926.3695.5لیکوپن

سال تاسیس:

معرفی محصول:
رنگ های سنتزی در انواع مواد غذایی دارای مضرات بسیاری برای سالمتی هستند، از طرفی 
رنگ دانه های طبیعی بدون داشتن این مضرات، به عنوان افزودنی سالم در صنایع غذایی و 
تولید مواد غذایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. رنگدانه های طبیعی از میوه ها، گیاهان 
بر  تأثیرات مضری  این رنگ ها  بنابراین فرموالسیون  و محصوالت کشاورزی گرفته می شوند، 

سالمت انسان ندارد.
از گیاهان  هستند که  تولیدی  طبیعی  رنگ های  جمله  از  و...  لیکوپن  کلروفیل، کورکومین، 
مختلف به روش های دقیق استخراج می شود. آنتوسیانین ازجمله پیگمان های طبیعی مورد 

استفاده است که برای تولید رنگ های طبیعی کاربرد دارد.
از سبزینه  برای مثال، کلروفیل  از مواد طبیعی مختلف استخراج می شوند.  این رنگ دانه ها 
گیاهانی مانند یونجه، بیکسین و نوربیکسین از دانه آناتو، کورکومین از زردچوبه، آنتوسیانین 

از پوست انگور قرمز و چای ترش و لیکوپن از گوجه فرنگی استخراج می گردد.
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شرکت افزودنی های طبیعی گلچین توس
www.afzoone.co.com

پودر رنگ دانه گیاهی
کلروفیل، کورکومین، لیکوپن و...
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فصل سوم | استخراج و فرآوری مواد اولیه غذایی
بخش: استخراج رنگ ها و طعم دهنده های خوراکی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع نوشیدنی	 
صنایــع آردی )کیک و کلوچه(	 

100 تا 300 برابر شیرین تر از شکر	 
حالت فیزیکی محصول: مایع 	
درصد خلوص: 95 	

کمک در رژیم الغری	 
تنظیم تولید انسولین در بدن و حفظ سطح انسولین در خون	 
بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاران دیابتــی دچــار کمبود ویتامیــن B۶ و B12 می شــوند با غنی ســازی 	 

ایــن شــرین کننده می تــوان بــه تامیــن کمبــود ایــن دو ویتامین کمــک نمود.

سال تاسیس:

معرفی محصول:
تقریبا  عبارتی  به  است،  غیرمغذی  و  از شکر  برابر شیرین تر   300 تا   100 استویا،  شرین کننده 
با  جایگزینی  قابل  موارد  برخی  در  غذایی  در صنایع  استویا  است. شرین کننده  بدون کالری 
استحصال  می کند.  دیابتی  بیماران  برای  استفاده  قابل  را  غذایی  محصوالت  و  است  شکر 
از  باید  زائد  مواد  همچنین  و  می باشد  تلخی گیری  مانند  مراحلی  به  نیاز  شرین کننده  این 
محصول استخراجی حذف شوند. این محصول ساشه استویا را به صورت مایع و بدون نیاز 

به افزودنی های ناخالص ارائه می کند.
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شرکت مزه سازان نوپژوه شمال

عصاره استویا با کاربرد دارویی )95%( و غذایی )%83(

www.awishco.com



فرآورده های مبتنی میکروارگانیسم ها
فصل چهارم 



فصل چهارمفصل چهارم

فصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

فرآورده های مبتنی بر میکروارگانیسم ها

آنزیم های گرید غذایی

پروبیوتیک های انسانی و مکمل های  غذایی

استارترهای لبنی

محصوالت با کارایی ویژه

مکمل های پروبیوتیک انسانی | ۱68  

فرآورده های پروبیوتیک غذایی؛ پروژن های لبنی  | ۱72  

۱74 | Semi-continiuous پروبیوتیک های تولید شده به روش  

انواع پروبیوتیک انسانی فریزدرای شده | ۱76  

سبوس های تخمیری برنج و گندم  | ۱78  

پودر عصاره مخمر هیدرولیز شده ساده و طعم دار | ۱80  

مکمل نوشیدنی پر پروتئین و ویتامینه مخصوص بیماران همودیالیزی | ۱82  

آنزیم های گرید خوراکی | ۱84  

استارتر کالچر ماست و دوغ | ۱86  

استارتر ماست با خاصیت کاهش آلرژی | ۱88  

استارترهای ماست، پنیر و دوغ  | ۱90  

مایه پنیر گیاهی به دست آمده از گیاه ویتانیا | ۱92  

تکثیر گیاه پنیرباد و استحصال مایه پنیر | ۱94  

ها:
ش 

خ
ب



صنایع غذایی
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فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: پروبیوتیک های انسانی و مکمل های غذایی

کاربـــــــــــرد:
بایوکید: 
بهبود مشکالت گوارشی	 
پیشگیری و بهبود اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک	 
تعدیل و تنظیم پاسخ های سیستم ایمنی	 
پیشگیری و بهبود اسهال عفونی	 
ــتی 	  ــای پوس ــودکان، واکنش ه ــی در ک ــیت های غذای ــوارض حساس ــود ع ــه بهب ــک ب کم

ــای شــکمی و اســتفراغ( ــا( و مشــکالت گوارشــی )گرفتگــی و درده )راش و اگزم
بهبود عالئم گاستروآنتریت	 

بایو فلورا: 
حفظ و تقویت فلور طبیعی دستگاه گوارش	 
تعدیل و تنظیم پاسخ های سیستم ایمنی	 
بهبود مشکالت گوارشی فانکشنال همانند یبوست، اسهال و …	 
کمک به بهبود بیماری متابولیسم عدم تحمل الکتوز	 

بایودایجست:
ــده و 	  ــای مع ــود زخم ه ــوری و پیشــگیری و بهب ــم هلیکوباکترپیل ــود عالئ ــه بهب ــک ب کم

ــوم دئودن
)خصوصــًا 	  آنتی بیوتیک هــا  اســتفاده  از  ناشــی  اســهال  درمــان  و  جلوگیــری  جهــت 

و  مســافرتی  اســهال  باکتریایــی،  و  ویروســی  اســهال های  دیفیســل(،  کلســتریدیوم 
)tube feeding( مربــوط بــه تغذیــه بــا لولــه

ــه از 	  ــرای درمــان اســهال و ممانعــت از اســهال حاصل ــت ب ــوان ادجوان ــه  عن اســتفاده ب
آنتی بیوتیــک مصــرف 

بهبود الگوی میکروبیوتای روده	 
پیشگیری و درمان مشکالت گوارشی ناشی از تجویز آنتی بیوتیک	 

بایودایاب:
کمک به کنترل سطح قند خون	 
تنظیم فعالیت های متابولیک	 
کاهش آسیب های استرس اکسیداتیو	 
بهبود HbA1c و سطح انسولین ناشتا )فاکتور های کنترل قند خون(	 
 	)HOMA-IR( کاهش مقاومت به انسولین
تعدیل و تنظیم پاسخ های سیستم ایمنی	 

بایو آی بی اس:
کاهش عوارض ناشی از سندروم روده تحریک پذیر	 
بهبود نفخ و گاز و دردهای شکمی	 
و مالیــم 	  مزمــن  التهابــات  و کاهــش  پاســخ های سیســتم ایمنی  تنظیــم  و  تعدیــل 

IBS بیمــاران مبتــال بــه
 	)Visceral hypersensitivity( کاهش دردهای احشایی
ممانعت از بیماری های خود ایمنی	 

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 

معرفی محصول:
تولید  بیفیدوباکتریوم ها  و  اسیدالکتیک  باکتری های  پایه  بر  بیشتر  پروبیوتیک  محصوالت 
می شود که این میکروارگانیسم ها بخش اصلی میکروفلور روده بوده و در غذاهای تخمیری 

نیز به وفور یافت می شوند.
بایوکیــد: پروبیوتیــک مخصــوص کــودکان می باشــد و  مــاده موثــره آن بیفیدوباکتریــوم  	

الکتیــس اســت.
بایــو فلــورا: پروبیوتیــک تقویــت گــوارش و سیســتم ایمنــی بــدن می باشــد و مــاده مؤثــر  	

آن الکتوباســیلوس اســیدوفیلوس، بیفیدوباکتریــوم  بیفیــدوم، بیفیدوباکتریــوم  الکتیــس 
و بیفیدوباکتریــوم  النگــوم اســت.

بایودایجســت: یــک پروبیوتیــک بــرای ســالمت دســتگاه گــوارش می باشــد و مــاده مؤثــر   	
آن ساکارومایســس بــوالردی اســت.

بایودایــاب: یــک پروبیوتیــک بــرای دیابــت می باشــد و  مــاده مؤثــر آن باســیلوس  	
کواگوالنــس، الکتوباســیلوس اســیدوفیلوس، الکتوباســیلوس الکتیــس، الکتوباســیلوس 

کازئــی، بیفیدوباکتریــوم النگــوم، بیفیدوباکتریــوم بیفیــدوم اســت.
بایــو آی بــی اس: یــک پروبیوتیــک بــرای بهبــود عالئــم  	

ســندروم روده تحریک پذیــر می باشــد و  مــاده مؤثــر آن 
و  رامنوســوس  الکتوباســیلوس  کازئــی،  الکتوباســیلوس 

اســت. اســیدوفیلوس  الکتوباســیلو س 
بایــوژن: محصولــی فراســودمند جهــت حفــظ ســالمتی  	

می باشــد و  مواد مؤثر آن الکتوباســیلوس اســیدوفیلوس، 
الکتوباســیلوس رامنوســوس، الکتوباســیلوس پالنتــاروم، 
اســترپتوکوکوس ترموفیلــوس، بیفیدوباکتریــوم النگــوم و 

اینولیــن اســت.

 کمتر از 500 هزار دالر
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شرکت تک ژن زیست

مکمل های پروبیوتیک انسانی

www.takgene.com

مقاصد اصلی صادراتی:
آذربایجان، لبنان، عراق
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بخش: پروبیوتیک های انسانی و مکمل های غذایی

فصل چهارم | محصوالت میکروبی

فرآورده های پروبیوتیک انسانی | جهت کمک به سالمتی 

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت  B2C هستند .

مشخصات فنی: 
شل این محصوالت به صورت پودری و منشا بایولوژیکی به صورت باکتری دارند.

بایوژن:
حفظ و تقویت فلور طبیعی دســتگاه گوارش	 
بهبود عملکرد دســتگاه گوارش و جلوگیری از یبوســت	 
کاهش خطر ابتال به فشــار خون باال	 
کمک به کنترل ســطح کلســترول و تری گلیســرید خون	 
کمــک به کنترل قند خون	 
کاهش خطر ابتال به پوکی اســتخوان	 
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این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:
پروژن لبنی الکتوباســیلوس اسیدوفیلوس:

کاهش کلسترول خون	 
مقابله با پاتوژن های غذایی )کلستریدیوم، سالمونال، اشرشیا کلی و . . .(	 
کاهـش عفونت دهـان و پالک های دنـدان با مقابلـه بـا بـاکتـری استرپتوکـوکوس موتـانس	 
تاثیر مثبت بر سالمت بانوان	 
بهبود سندرم روده تحریک پذیر	 
ارتقاء سالمت دستگاه گوارش	 

الکتیس: بیفیدوباکتریوم 
تقویت سیستم ایمنی	 
بهبود سندرم روده کوچک	 
بهبود کودکان نارس	 
کمک به کاهش وزن و کلسترول	 
کنترل دیابت نوع 2	 

پروژن لبنی الکتوباســیلوس کازئی:
ــزه شــدن و 	  ــری از کلونی ــا جلوگی ــه شــکمی و ســرطان معــده ب ممانعــت از دردهــای ناحی

ــوری ــر پیل ــت هلیکوباکت فعالی
کاهــش عــوارض ناشــی از مصــرف آنتی بیوتیــک و عفونت هــای دســتگاه گــوارش بــا 	 

پروبیوتیــک ســویه های  ســایر  بــا  ترکیب شــدن 
جلوگیری از اسهال کودکان، اسهال های عفونی و نفخ بعد از هضم مواد غذایی	 

باسیلوس کوآگوالنس:
مقاومت به فشار حاصل از اکسترود و فرآیندهای تولید	 
مقاومت به فرآیندهای حرارتی )پاستوریزاسیون و فرآیندهای پخت(	 
مقاومت به دماهای پایین در طی سردخانه  گذاری و انبارمانی	 
مقاومت به سایر استرس ها و تنش های موجود در خط تولید	 

ممانعت به عمل می آورد.
باسیلوس کوآگوالنس:

استرس های  به  که  است  کواگوالنس  باسیلوس  باکتری  حاوی  پروبیوتیک  محصول  یک 
موجود در فرآیندهای صنعتی مقاومت داشته و در نتیجه قابلیت استفاده در صنایع لبنی و 
غیر لبنی را دارد. باسیلوس کوآگوالنس باکتری گرم مثبت، کاتاالز مثبت، اسپورزا و بی هوازی 
اختیاری است که به خانواده باسیالسه تعلق دارد. هموفرمنتاتیو اختیاری بودن این باکتری 

باعث می شود اغلب متابولیت های این میکروارگانیسم الکتیک اسید باشد.

مشخصات فنی: 
نوع محصول: پودر

معرفی محصول:

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر
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www.takgene.com

فرآورده های پروبیوتیک انسانی شامل موارد زیر هستند:
پروژن ها

پروژن لبنی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس:
و  باکتری گرم مثبت  برده می شود،  نام  آن  از  اسید دوست شیر  باکتری  نام جدید  با   که 
غیر اسپورزا است که مقاومت باالیی به شرایط اسیدی دارد. این باکتری با فعالیت در مقدار 
اندک اکسیژن کربوهیدرات ها را تخمیر کرده و تولید اسید الکتیک می کند و از طرف دیگر در 

مقابله با باکتری های مضر دستگاه تناسلی برای سالمت بانوان حائز اهمیت است.
پروژن لبنی بیفیدوباکتریوم الکتیس:

گوارش  دستگاه  در  که  است  بی هوازی  و  مثبت  گرم  باکتری  الکتیس،  بیفیدوباکتریوم 
اثر  مانند  فرد  هر  دستگاه گوارش  میکروبی  فلور  می شود.  یافت  انسان  مانند  پستانداران 
انگشت منحصر به فرد و کاماًل اختصاصی است. این محصول قادر به تولید ویتامین های 
گروه B از جمله )تیامین، نیاسین، پیریدوکسین و...(، فولیک اسید و ویتامین K می باشد.

پروژن لبنی الکتوباسیلوس کازئی:
دارای  که  است  الکتوباسیلوس  جنس  خاص  گونه های  جمله  از  الکتوباسیلوس کازئی 

و  در دهان  اغلب  و  بوده  دما  و   pH از  رنج وسیعی  به  مقاومت 
روده باریک زیست می کند. حضور در دهان و همراه بودن اکسیژن 
در این محیط و در طرف دیگر فعالیت در محیط بدون اکسیژن 
روده باریک نشان دهنده بی هوازی اختیاری بودن الکتوباسیلوس 
کازئی است. این باکتری به واسطه دارا بودن تیکوئیک اسید در 
دیواره خود توانایی اتصالش به دیواره بافت اپیتلیال روده را دارا 
می باشد و در طی فعالیت در فاز سکون تولید آنزیم آمیالز می کند 
از یبوست  که هضم کربوهیدرات های بلند زنجیر را هموار کرده و 

شرکت تک ژن زیست

فرآورده های پروبیوتیک غذایی 
پروژن های لبنی

مقاصد اصلی صادراتی:
آذربایجان، لبنان، عراق
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کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کاربردفرآورده پروبیوتیک

درمان نفخ  و کولیک نوزادان و کودکـان تا 2 سال - مکمل گوارش کودکبی بی کر

تقویت قدرت دفاعی بدن کودکان 2 تا 1٠ سال در زمان شیوع بیماری هاپدی الکت

تقویت قدرت دفاعی بدن کودکان 2 تا 1٠ سال در زمان شیوع بیماری هاکیدی الکت

کیدی الکت زینک
ــا 1٠ ســال در زمــان شــیوع بیماری هــا و  ــودکان 2 ت ــدن ک ــدرت دفاعــی ب ــت ق تقوی

همچنیــن ســالمت پوســت و مــوی کــودکان، درمــان اســهال

یبوست مزمن، نفخ و درد شکمی در سالمندانژری الکت

بهبود و کاهش طول دوره درمان اسهال همه اعضای خانوادهفمی الکت

پیشگیری و درمان عفونت دستگاه ادراری دوشیزگان و بانوانالکتوفم

کاهش عالئم یائسگی مانند خشکی واژن بانوانالکتوواژ

تامین ویتامین ها و امالح ضروری بدن همه اعضای خانوادهویتا الکت

تمامــی فرآورده هــای پروبیوتیــک در منشــا بایولوژیکــی از نــوع ســویه عرضــه می گردنــد و شــل 
عرضــه هــر یــک عبارتنــد از:

شلک عرضهفرآورده پروبیوتیک

قطرهبی بی کر - پدی الکت

کپسولژری الکت - فمی الکت - الکتوفم - الکتوواژ

ساشهکیدی الکت - کیدی الکت زینک

قرصویتا الکت

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 22000:2005
 	HACCP
 	ISO 9001:2015
سازمان غذا دارو ایران	 

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت  B2C هستند.

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر
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ظرفیت تولید ساالنه: 
30 میلیون جعبه

مقاصد اصلی صادراتی:
کره جنوبی، افغانستان

معرفی محصول:
فرآورده های پروبیوتیک انسانی با توجه به کاربردشان انواع مختلفی دارند که با توجه به نام 
تجاری شان عبارتند از بی بی کر، پدی الکت، ژری الکت، فمی الکت، کیدی الکت، کیدی الکت 
سین  ترکیب  یک  پروبیوتیک  فرآورده های  این  تمامی  الکت.  ویتا  الکتوواژ،  الکتوفم،  زینک، 
بیوتیک )پروبیوتیک + پری بیوتیک( بوده و حاوی مقادیر باالیی از باکتری  سودمند و ایمن 

به عنوان پرو بیوتیک هستند که در جدول ذیل شرح داده شده اند:

نوع باکتری و مواد موجودفرآورده پروبیوتیک

بیفیدوباکتریوم الکتیس + فروکتوالیگوساکاریدبی بی کر

3 سویه باکتریایی اسید الکتیک + فروکتوالیگوساکاریدپدی الکت

کیدی الکت
1٠ سویه باکتریایی اسید الکتیک از جمله سویه خاص کودکان »بیفیدوباکتریوم 

اینفنتیس« + فروکتوالیگوساکارید

1٠ سویه باکتریایی اسید الکتیک + فروکتوالیگوساکاریدکیدی الکت زینک

7 سویه باکتریایی اسید الکتیک + فروکتوالیگوساکاریدژری الکت

9 سویه باکتریایی اسید الکتیک + فروکتوالیگوساکاریدفمی الکت

7 سویه باکتریایی اسید الکتیک + فروکتوالیگوساکاریدالکتوفم

سویه »الکتوباسیلوس رامنوسوس« + اینولینالکتوواژ

ویتا الکت
3 سویه باکتریایی اسید الکتیک )الکتوباسیل ها، بیفیدوباکترها( + انواع 

ویتامین ها + امالح ضروری بدن

Semi-continiuous پروبیوتیک های تولید شده به روش

شرکت زیست تخمیر
www.zisttakhmir.com
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این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت   B2C هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

قطره روتفلور: کاهش کولیک و مدت زمان گریه شدید نوزادان 	
قطــره رامنوفلــور: درمــان اســهال حــاد عفونــی، پیشــگیری و درمــان اســهال ناشــی از  	

آنتی بیوتیــک مصــرف 
ــردی شــکمی و  	 ــع یبوســت مزمــن، کاهــش دردهــای عملک ــه رف ــور: کمــک ب ــه روتفل ساش

عالئــم ســندروم روده تحریک پذیــر در کــودکان
ــان اســهال مســافرتی و  	 ــی، پیشــگیری و درم ــان اســهال حــاد عفون ــابوالر: درم ــه س ساش

اســهال ناشــی از آنتی بیوتیــک، پیشــگیری از اســهال ناشــی از کلســتریدیوم دیفیســیل، 
کاهــش عــوارض درمانــی در ریشــه کنی هلیکوباکتــر پیلــوری

ــه کنی  	 ــان در ریش ــک درم ــوان کم ــه عن ــی، ب ــاد عفون ــهال ح ــان اس ــابوالر: درم ــول س کپس
هلیکوباکتر پیلوری، پیشــگیری و درمان اســهال مســافرتی و اســهال ناشــی از آنتی بیوتیک، 

پیشــگیری از اســهال ناشــی از کلســتریدیوم دیفیســیل
کپســول رگفلــور: کاهــش عالئــم ســندروم روده تحریک پذیــر و بهبــود کیفیــت زندگــی  	

بیمــاران
کپســول کام فلــور: در بیمــاران مبتــال بــه کولیــت اولســروز جهــت ایجــاد بهبــودی در عالئــم  	

بیمــاری، حفــظ بیمــار در فــاز بهبــود، پیشــگیری از بــروز پوچیتیــس و حفــظ بیمــار در فــاز 
بهبــود عالئــم پوچیتیــس

سویه پروبیوتیکمصرف کنندهشلک عرضهنام فرآورده

الکتوباسیلوس روترینوزادانقطرهروتفلور

الکتوباسیلوس رامنوسوسرامنوفلور

کودکان و ساشهروتفلور

بزرگساالن

الکتوباسیلوس روتری

ساکارومایسس بوالردیسابوالر

ساکارومایسس بوالردیبزرگساالن کپسولسابوالر

بیفیدوباکتریوم اینفنتیسرگفلور

الکتوباســیلوس پالنتــاروم، الکتوباســیلوس کازئــی، الکتوباســیلوس کام فلور

بیفیدوباکتریــوم  بولگاریکــوس،  الکتوباســیلوس  اســیدوفیلوس، 

و  بــروه  بیفیدوباکتریــوم  النگــوم،  بیفیدوباکتریــوم  اینفنتیــس، 

اســترپتوکوکوس ترموفیلــوس

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو ایران	 

معرفی محصول:
این  که  بوده  بیفیدوباکتریوم ها  و  الکتوباسیل ها  حاوی  عمدتا  پروبیوتیک  محصوالت 
فرآورده های  از  برخی  در  همچنین  هستند.  روده  میکروفلور  اصلی  بخش  میکروارگانیسم ها 
سودمند  اثرات  می شود.  استفاده  بوالردی  ساکارومایسس  سودمند  مخمر  از  پروبیوتیک 
بسیاری  در  بیماری ها  رفع  و  پیشگیری  و  گوارش  دستگاه  سالمتی  حفظ  در  پروبیوتیک ها 
محصوالت  است.  شده  ذکر  جهانی  معتبر  در گایدالین های  و  رسیده  اثبات  به  مطالعات  از 

پروبیوتیک شرکت فرا دارو فن آور مهر عبارتند از:
قطره روتفلور	 
قطره رامنوفلور	 
ساشه روتفلور	 
ساشه سابوالر	 
کپسول سابوالر	 
کپسول رگفلور	 
کپسول کام فلور	 

انواع پروبیوتیک انسانی فریزدرای شده

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

۱.000.000   عدد در سال

۱395

شرکت فرا دارو فن آور مهر
www.farabiotic.com



صنایع غذایی

۱78۱79

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: پروبیوتیک های انسانی و مکمل های غذایی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

مکمل غذایی

حــاوی مقادیــر باالیــی فیبــر و ســایر ترکیبــات پرفایــده بــرای بــدن و ســالمتی بخش بــرای انســان ها

سال تاسیس:

معرفی محصول:
سبوس های برنج و گندم، فرآورده های جانبی فرایند آسیاب کردن گندم و برنج می باشند که دارای 
آنتی  آمینه ضروری،  اسیدهای  ویتامین ها،  تغذیه ای وسیعی همچون مواد معدنی،  خواص 
اکسیدان ها و همچنین خواص تکنولوژیکی مانند قدرت اتصال آب باال، توانایی امولسیفایری و 
قابلیت تشکیل کف هستند. اما به علت دارا بودن ممانعت کننده ضدتغذیه ای، اسید فیتیک و 
همچنین کاهش حجم نان و سفتی بافت باعث کاهش پذیرش کلی مصرف کننده و محدودیت 
مصرف شده است. سبوس های تخمیری حاوی باکتری های اسید الکتیک در نتیجه ی تخمیر 
میکروبی و تولید آنزیم فیتاز و مواد موثره می تواند میزان اسید فیتیک موجود در سبوس 
غالت را به کمتر از میزان استاندارد کاهش داده و خواص سالمت بخش محصول )شامل فیبر، 

انواع ویتامین B، امالح منیزیم، آهن، فسفر، منگنز و ...( را تقویت نماید.

۱389

شرکت پارسیان آنزیم ایرانیان

سبوس های تخمیری برنج و گندم

www.parsianenzyme.com



صنایع غذایی

۱80۱8۱

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: پروبیوتیک های انسانی و مکمل های غذایی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B و  B2C  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

انــواع صنایــع مکمل رژیمی و غذایی	 
مکمــل دام و طیور	 

اجزا محصول: مخمر هیدرولیزشده و مالتودکسترین  	
نام برند: ایستوس-پروپلیکس 	

تولید محصول باکیفیت با قیمت فروش پایین 	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه ساخت مکمل از وزارت بهداشت و درمان ایران

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ساکارومایسس  مخمر  از   مغذی  منبع  یک  به عنوان  مخمر(  )عصاره  هیدرولیزشده  مخمر 
به عنوان ماده اصلی تهیه می شود. این ماده سرشار از ویتامین، پروتئین و مواد ضروری برای 
و طبیعی شناخته شده  مفید  غذایی  یک مکمل  به عنوان  است. عصاره مخمر  نمو  و  رشد 
است و محصوالت مختلف آن مورد استفاده قرار می گیرد. از ترکیبات این ماده می توان به 
آمینواسیدهای ضروری اشاره کرد که توسط این مخمر به صورت معمول تولید می شود. عمده 
ترکیبات مؤثره در عصاره مخمر شامل تمام ویتامین های گروه B به غیر از ویتامین B12 است، 

مگر اینکه مخمر آبجو با ویتامین )B12( نیز غنی شده باشد. 
به همین دلیل عصاره مخمر به عنوان بهترین منبع ویتامین های طبیعی توجه زیادی را به 
خود جلب کرده است. در عصاره مخمر مواد معدنی )حدود چهارده نوع مواد معدنی( به ویژه 

کروم، فسفر و سلنیوم یافت می شود.
فرآیند تولید مخمر هیدرولیزشده از آنزیم های مختلف شامل پروتئاز، چند کربوکسیالز و چند 
و مزه  از طعم  پلیمرهای طبیعی  تنوع هیدرولیز،  بر  فرآیند عالوه  این  در  آز می باشد.  دیان 

مناسب برخوردار می شود.

۱383

شرکت سورن تک توس

پودر عصاره مخمر هیدرولیز شده ساده و طعم دار

www.sorentt.ir



صنایع غذایی

۱82۱83

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: پروبیوتیک های انسانی و مکمل های غذایی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

جلوگیری از ابتالی بیماران همودیالیزی به سوءتغذیه حاد	 
کمــک بــه احیــای مجــدد پروتئیــن، ویتامین هــا، امــالح و ســایر مــواد مغــذی کــه در طــی 	 

ــد. ــز از دســت می رون دیالی
بهبودبخشی سطح آلبومین خون 	 
پشتیبانی از سالمت قلب با ایجاد تعادل امالح خصوصًا سدیم و پتاسیم 	 
بهبودبخشی کیفیت تغذیه و سالمتی 	 
کنترل قند خون با ترکیب موثری از کربوهیدرات ها، برای افراد مبتال به دیابت	 

این محصول به صورت ِشیک نوشیدنی استریل می باشد.

کیفیت خوب و قابل رقابت با محصوالت بین المللی	 
بسته بندی متنوع و زیبا	 
قیمت مناسب تر نسبت به نمونه های خارجی مشابه	 

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
مکمل نوشیدنی پر پروتیین و ویتامینه در بسته بندی های پاکتی استریل چندالیه و در قالب 

دیافان وانیل، توت فرنگی، موز، نارگیل مخصوص بیماران همودیالیزی تولید می شود.
افراد تحت  نیازهای تغذیه ای  برای رفع  به عنوان غذای ویژه، عملگرا و کامل  این محصول 
درمان دیالیز طراحی و تولید شده تا تأمین مواد تغذیه ای مورد نیاز برای سالمتی این دسته 

از افراد، با طعم های دلپذیر همراه شود.

۱.000.000 پاکت

۱396

شرکت فاخر اندیشان راد

مکمل نوشیدنی پر پروتیین و ویتامینه مخصوص بیماران همودیالیزی

www.farad-int.com



صنایع غذایی

۱84۱85

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: آنزیم های گرید غذایی

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

آنزیم آلفا آمیالز مقاوم به حرارت: صنایع نشاسته و الل 	
آنزیم ترانس گلوتامیناز: صنایع غذایی )لبنیات گوشت و فرآورده های گوشتی( 	
آنزیم گلوکو آمیالز: صنایع نشاسته و الل 	
آنزیم لیپاز: در صنعت آرد و نان و دام و طیور 	

فعالیت آنزیم نوع آنزیم
)u/g(ظاهرمحصولPH)°c( شرایط نگهداریدما

 آلفا آمیالز مقاوم
مایع قهوه ای رنگ با ۲۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰به حرارت

_بوی تخمیری نرمال
۸۰ -۱۱۰

)بهینه ۹۵-
)۱۰۵

در محیط خشک و خنک، 
دور از نور با هوادهی 

مطلوب

 ترانس
پودر سفید بدون بو۱۲۰گلوتامیناز

۴.۵ - ۸
)بهینه ۷(

۴۰-۵۵
)بهینه ۴۸(

محیط خشک و سرد )۲ تا ۵ 
درجه سانتی گراد(

کارآمد  ۶.۵ - ۴ مایع قهوه ای رنگ۱۲۰,۰۰۰گلوکو آمیالز
)بهینه ۵ - ۴.۵(

کارآمد ۵۸-۷۵
)بهینه ۷۰ - ۶۵ (

محیط خشک و خنک، 
دور از نور

۵۰ - ۲۵پودر سفید، بدون بو۲۰,۰۰۰لیپاز
محیط خشک و خنک، دور 

از نور خورشید )دمای زیر 
)۲۵°c

مدت زمان پایداری در طول نگهداری برای تمام محصوالت ذکرشــده 12 ماه می باشــد.

قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی	 
قیمت مناسب نسبت به محصوالت مشابه	 

معرفی محصول:
تبدیل سوسپانسیون  و در صنعت نشاسته سبب  به حرارت است  آمیالز، مقاوم  آلفا  آنزیم 
غلیظ نشاسته به محلول دکسترین های کوتاه زنجیره می شود؛ از این رو به آلفا آمیالز مقاوم 

به حرارت، آنزیم مایع ساز نیز گفته می شود.
از شاخه های صنایع غذایی  بسیاری  در  به طور گسترده  است که  آنزیمی  ترانس گلوتامیناز 
این  می کند.  تسریع  را  پروتئین ها  بین  ایزوپپتیدی  پیوندهای  تشکیل  و  می شود  استفاده 
فرآورده های  لبنی،  و سایر محصوالت  پنیر  تولید ماست،  نظیر  فرآیندهای مختلف  در  آنزیم، 

گوشت و تولید محصوالت نانوایی مورد استفاده قرار می گیرد.
آنزیم گلوکو آمیالز، ترکیبی از دو آنزیم گلوکوآمیالز و پولوالناز می باشد که در صنعت نشاسته 
استفاده می شود.  باالترین درصد خلوص  تـا  به گلوکز  با هدف رسیدن  به منظور قندسازی 
و  دکسترین ها  هیدرولیز  با  می گردد،  آغاز  مایع سازی  مرحله  از  پـس  که  قندسازی  مرحله 

الیگوساکاریدها بـه واحدهای گلوکز انجام می شود.
پیوندهای  و  لیپیدها  هیدرولیز  با  لیپاز  آنزیم 
استری تری گلیسیریدها موجب تولید اسیدچرب و 
آنزیم به منظور تکمیل  این  از  گلیسرول می شود. 
از  بهینه  استفاده  و  طیور  آنزیمی  هضم  ظرفیت 
انرژی خوراک در سنین پایین تر استفاده می شود. 

آلفا آمیالز، ترانس گلوتامیناز، گلوکو آمیالز و لیپاز
آنزیم های گرید خوراکی 

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات: 
 کمتر از 500 هزار دالر

300

۱394

شرکت توسعه بن دا فرآور
www.bondagroup.com

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس،
CIF کشورهای آفریقایی، کشورهای



صنایع غذایی

۱86۱87

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: استارترهای لبنی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

YT: رنــج گســترده ای از اســتارترهای لیوفیلیــزه بــرای تولیــد انــواع ماســت و دیگر محصوالت  	
تخمیــری شــیر باکیفیــت از نظــر عطــر و طعــم و بافت 

KT: استارترکالچرهای لبنی برای تولید نوشیدنی های تخمیری مانند کفیر، دوغ گازدار 	
PR: اســتارترکالچرهای پروبیوتیــک )گونه هــای خالــص( بــرای تولیــد انــواع محصــوالت  	

پروبیوتیــک  
خصوصیــات  	 بــا  متنــوع  پنیرهــای  انــواع  تولیــد  بــرای  پنیــر  اســتارترکالچرهای   :CM

طعــم و  عطــر  و  بافــت  بهتریــن  بــا  مطبــوع  ارگانولپتیکــی 
ES: گونه هــای تولیدکننــده EPS )اگزوپلــی ســاکارید( بــه منظــور بهبــود بافــت در پنیرهــای  	

نــرم و تــازه و انــواع ماســت

به شل پودر	 
حاصل از فرآیند انجماد در دمای پایین و لیوفیلیزاسیون	 
عرضه در بسته های ۸0-۴0 گرمی )با پوشش سه الیه با محافظ آلومینیومی(	 

قیمت پایین محصول در مقایسه با محصوالت خارجی	 
ثبات کیفیت 	 
تیم فنی مجرب جهت پشتیبانی از محصوالت	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	IDF 14927205 / IDF 149 / IDF 27205
 	ISO 1980
 	ISO 9232
 	ISIRI 14094
مجوز صنایع پیشرفته 	 
پروانه بهداشتی ساخت از سازمان غذا و داروی ایران	 

معرفی محصول:
استارتر کالچر به طور کلی به میکروارگانیزمی که شروع کننده یک فرآیند تخمیری است گفته 
می شود؛ لذا هر میکروارگانیزمی که بتواند موجب انجام یک واکنش شیمیایی مطلوب شود، 
قند شیر  باکتری ها می باشد که  از  لبنی شامل گروهی  استارترهای  به شمار می آید.  استارتر 
یعنی الکتوز را به اسیدالکتیک تبدیل می کند و به همین دلیل به آنها باکتری های الکتیکی 

می گویند.
توجه به بافت، عطر و طعم و مزه محصول نهایی از جمله عناصر کلیدی مطرح در این زمینه 
بوده است. این استارتر کالچرها مقاوم به فاز بوده و به منظور جلوگیری از آلودگی خطوط 

تولید به باکتریوفاژها دارای روتیشن های متفاوت می باشند.

استارتر کالچر ماست و دوغ

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

700 هزار بسته

۱39۱

شرکت مایا زیست فرآیند
www.pspaydar.ir



صنایع غذایی

۱88۱89

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: استارترهای لبنی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

این محصول جهت تولید شیر فرآوری شده در صنایع غذایی و لبنی استفاده می شود.

ایــن اســتارترها از باکتری هــای بومــی ایزولــه شــده کشــور ایــران و از محصــوالت لبنــی ســنتی 
جمــع آوری شــده از نقــاط مختلــف ایــران تولیــد شــده اند.

دارای خاصیت پروتئولیتیکی باال بر علیه پروتئین های آلرژی زای شیر 	 
کمک به کاهش آلرژی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

معرفی محصول:
مثبت  تغییرات  ایجاد  جهت  آگاهانه  صورت  به  که  هستند  باکتری ها  از  گونه ای  استارترها 
به شیر اضافه می شود و چون فرآیند تخمیر را آغاز می کنند به آن ها استارتر می گویند. این 
باکتری ها با تبدیل الکتوز به اسید الکتیک باعث اسیدی شدن محیط و کاهش pH  می شوند 
و عمل انعقاد یعنی تبدیل شیر به ماست انجام می گیرد. ماست محصول یکسری فرایند های 
استرپتوکوکوس  قبیل  از  الکتیک  اسید  باکتری های  واسطه ی  به  که  است  شیر  در  تخمیری 

ترموفیلوس و الکتوباسیلوس بولگاریکوس تولید می شود. 
می شود.  باالیی  غذایی  ارزش  و  بافت  طعم،  ایجاد  باعث  اسید  تولید  بر  عالوه  استارترها 
همچنین با توجه به اینکه حدود ۸ درصد از جمعیت دنیا دارای آلرژی نسبت به شیر گاو 
هستند نیاز به تولید محصوالت لبنی با آلرژی کمتر احساس می گردد. استفاده از خاصیت 
پروتئولیتیکی برخی باکتری ها می تواند باعث کاهش آلرژی نسبت به پروتئین های آلرژی زای 
دارای  که  نمود  استفاده  استارتر  تولید  در  را  باکتری هایی  بتوان  که  صورتی  در  گردد.  شیر 
لبنی  محصوالت  می توان  باشند  شیر  آلرژی زای  پروتئین های  علیه  بر  پروتئولیتیکی  خاصیت 

همراه با کاهش آلرژی تولید کرد.

استارتر ماست با خاصیت کاهش آلرژی

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

2 تن

۱397

شرکت زیست آغازگر سپاهان



صنایع غذایی

۱90۱9۱

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: استارترهای لبنی

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

صنایع لبنی

عدم نیاز به افزودنی های رایج	 
قیمت ارزان تر	 
کیفیت مشابه در مقایسه با رقبا	 
عدم استفاده از مواد غیر ارگانیک در تولید	 
در دسترس بودن	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

موضوعشماره استاندارد

فرآورده های تخمیری شیر - کشت های آغازگر باکتریایی - تعیین هویت1۴09۴

1015۴
ــا مخمــر-  ــک و ی ــی کپ شــیر و فرآورده هــای آن- شــمارش واحدهــای تشــکیل دهنده کلن

ــی در پلیــت در دمــای 25 درجــه ســانتی گراد شــمارش کلن

9۶15
اســید  باکتری هــای  - شــمارش  آغازگــر مزوفیلیــک  - کشــت  آن  فرآورده هــای  و  شــیر 

الکتیــک تخمیرکننــده ســیترات -  روش شــمارش کلنــی در دمــای 25 درجــه ســانتی گراد

معرفی محصول:
با  لبنی  صنایع  کارخانجات  در  شیر  به  شدن  اضافه  با  که  هستند  باکتری هایی  استارترها 
تولید ماست و دوغ می شوند و چون عامل  باعث  این محصوالت  اسید در  تولید  افزایش 

اصلی در شروع فرآیند تخمیر هستند به عنوان استارتر شناخته می شوند.
این باکتری ها با تولید اسید الکتیک باعث اسیدی شدن محیط و کاهش pH شیر می شوند. 
همچنین برخی از این سویه ها توان تولید اگزوپلی ساکاریدها را دارند که در بافت دهی ماست 
بسیار موثر هستند. باکتری ها معموال در استارترها بر اساس درجه حرارت رشد تقسیم بندی 
و  سانتی گراد(  درجه   37 تا   25 دمایی  بازه  در  میانه دوست؛  )یا  مزوفیل ها  شده که شامل 

ترموفیل ها )یا گرمادوست؛ در بازه دمایی 39 تا ۴۶ درجه سانتی گراد( هستند.

استارترهای ماست، پنیر و دوغ

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

۱00 تن پودر خشک 

۱396

شرکت جوان ژن زیست فیدار



صنایع غذایی

۱92۱93

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: محصوالت با کارایی ویژه

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع لبنی

قدرت پنیرسازی: 271.۸۶ واحد با حجم عصاره 200 میکرولیتر 	
راندمان پنیر تولید شده: بیش از 95 درصد 	

بازدهی و بهره وری باال در تولید پنیر	 
کیفیت باال در مقابل قیمت مناسب و به صرفه	 
ماده غذایی سالم و گیاهی	 

معرفی محصول:
انعقاد  می شود.  حاصل  پنیر  آب  خروج  و  شیر  پروتئین  انعقاِد  از  که  است  فرآورده ای  پنیر 
پروتئین های شیر و تبدیل آنها به شبکه ژله ای یکی از مراحل اصلی و ضروری در فرآیند تولید 
بر  ویتانیا  از گیاه  آمده  پنیر گیاهی بدست  تولید شده توسط مایه  پنیر  پنیرها است.  انواع 
خالف پنیر رایج که از مایه پنیر میکروبی تولید می شود از عصاره بدست آمده از میوه گیاه 

ویتانیا با نمک ۸9 درصد که به صورت جزئی خالص سازی شده، تهیه شده است.
فرموالسیون این مایع پنیر به صورت کامال گیاهی بوده و مضرات ناشی از منعقدکننده  های 

سنتزی و وارداتی را ندارد.

مایه پنیر گیاهی بدست آمده از گیاه ویتانیا

سال تاسیس:
۱395

شرکت زیست بوم زاهدان



صنایع غذایی

۱94۱95

فصل چهارم | محصوالت میکروبی
بخش: محصوالت با کارایی ویژه

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مورد استفاده در صنایع لبنی به عنوان ماده مورد استفاده در تولید پنیر 

مایه پنیر کیسه ای 30 گرمی جهت تهیه حدود 2 کیلوگرم پنیر از 10 لیتر شیر	 
مایه پنیر مایع 30 میلی لیتری جهت تولید ۸ کیلوگرم پنیر از ۴0 لیتر شیر	 
پودر مایه پنیر 100 گرمی جهت تولید 20 کیلوگرم پنیر از 100 لیتر شیر 	 

دارای منشا کامال گیاهی	 
به دلیــل اینکــه طــول زنجیــره ی پلی پپتیــدی حاصــل بیــش از 100 می باشــد، پنیــر حاصــل 	 

می توانــد مــواد و خــواص دارویــی گیــاه )مایــه پنیــر( را در خــود حبــس نمایــد.

معرفی محصول:
و   Cynaracardunculus، Silybummarianum گیاه  سه  از  حاضر  حال  در 
مایه  می شود.  استفاده  دنیا  مختلف  نقاط  در  پنیرسازی  صنعت  در   Centureacalcitrapa
یا طعم تلخ در  زیاد  این گیاهان به دلیل فعالیت پروتئولیتیکی  از  پنیرهای گیاهی حاصل 
محصول نهایی و گاهی غیراختصاصی عمل کردن شکستن پروتئین شیر )کازئین( و کـاهش 
اسـتحکام لخته در مقایسه با کیموزین است. پروتئاز گیاه پنیرباد، ویژگیهای نامطلوب فوق 
در کشورهای  و همچنین  ایران  بلوچستان کشور  منطقه ی  در  به طریق سنتی  و  نداشته  را 
پاکستان و افغانستان جهت تولیـد پنیر استفاده می شود. به منظور تهیه و تولید گیاه در 
ریزنمونه  مناسب،  از گیاهان  و  استفاده می شود  بافت  از سیستم کشت  باالتر  مقیاس های 

تهیه می شود.
این گیاه همیشه سبز است و مناسب جهت کاهش فرسایش خاک می باشد که تا 10 مترمربع 
سطح زمین را در تمام 12 ماه سال پوشش می دهد. مایه پنیر گیاهی حاصل از فراوری اندام 
و بافت های گیاه با سلسله مراحل بیوشیمیایی تهیه شده و در هر سه فرم کیسه ای، مایع و 

پودر در صنایع لبنی کاربرد دارد.

تکثیر گیاه پنیرباد و استحصال مایه پنیر

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

۱0 هزار مایه پنیر کیسه ای
30 هزار مایه پنیر مایع
۱000 گرم پودر

۱393

شرکت هزار زیره ماهان



i H i T
خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+25۴( 111 ۶0۶ اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 )9۸+(  داخلی 1۶0  910 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 

خانه نوآوری و فناوری تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+9۸( 912 ۴۴۴ 995۸ / )+9۸( 21 910 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: 9۶11 70۶ 912 )9۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•         شناسایی فرصت های صادراتی

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران



خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد ۴

اطالعات تماس:  1۶31 123 903 )7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 15 537 ۸۶0 21 )9۸+( داخلی 309

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره ۴09

اطالعات تماس: 92 123 0۶2 1۸2 )۸۶+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: ۴۴22 ۸۶1 935 )9۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3933 ۶93 91۸ )9۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 ۶310 21 )9۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا ۶۶

اطالعات تماس:  ۴5۸9 505 533 )90+(: واتس اپ / ۴1۴۴ 2۴01 21 )90+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 )9۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•         تسهیل صادرات

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  03۶۶ 5۶7 77۴ )9۶۴+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 5009 12۴ 939 )9۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






