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PTSILO در بازار صنعت ایران نســل جدید محصوالت 
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یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای ســرمایه گــذاران حــوزه پــرورش مــرغ 
گوشــتی و تخــم گــذار و صاحبــان مرغــداری هــا و ســالن هــای پــرورش 
ــداری  ــازه راه ان ــالنهای ت ــز س ــانی و تجهی ــروز رس ــد، ب ــان خری ماکی
ــان و  ــوان متخصص ــتمر و ت ــاش مس ــا ت ــرکت  ptsilo ب ــت. ش ــده اس ش
کارشناســان زبــده، بعنــوان اولیــن شــرکت ایرانــی تــوان طراحــی، تجهیــز 

ــد را دارد. ــا ص ــر ت ــداری از صف ــوط مرغ ــزات خط ــی تجهی ــه تمام و ارائ

ــرکت  ــره ش ــت مدی ــس هیئ ــری ریی ــاح وزی ــدس فت مهن
ptsilo  بــا بیــان ایــن خبــر در گفتگویــی اختصاصــی اظهــار 
داشــت: تأمیــن تجهیــزات بــرای ســرمایه گــزاران از شــرکت 
هــای متعــدد، نــه تنهــا تــوان و انــرژی وقــت زیــادی را اتالف 
مــی کنــد بلکــه از نظــر هزینــه نیــز بــه هیــچ وجــه مقــرون 
بصرفــه نیســت حــال آنکــه بــا تأمیــن تمامــی پروســه تولیــد 
بــه دســت پــی تــی ســیلو حداقــل تــا 30 درصــد از هزینــه راه 
انــدازی خــط تولیــد و نگهــداری مرغــداری کاســته و صرفــه 

جویــی مــی شــود.

مهنــدس وزیــری بــا بیــان اینکــه شــرکت پــی تــی ســیلو 
ــان  ــداری را دارد اذع ــای مرغ ــوله ه ــواع س ــد ان ــوان تولی ت
ــرای جوجــه  داشــت: تجهیزاتــی چــون سیســتم ذخیــره آب ب

کشــی، نصــب ســخت گیــر و صافــی هــای آب، سیســتم های 
حــرارت مرکــزی، سیســتم هوادهــی و فــن هــای مکنــده هــوا 
تجهیــزات حمــل تخــم مــرغ و انــواع نقالــه هــا، دســتگاههای 
ــپ  ــی و پم ــی صنعت ــای برق ــراری، جاروه ــرق اظط ــد ب مول
هــای فشــار آب و در نهایــت بونکــر حمــل دان و ســیلوهای 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــه تجهیزات ــور از جمل ــوراک طی ــره خ ذخی

مرغــداران محتــرم توســط ایــن شــرکت ارائــه مــی شــود.

وی یــادآور شــد: ایــن بــرای نخســتین بــار اســت کــه در 
ــروز و  ــوژی ب ــاال و تکنول ــوان ب ــن ت ــا چنی کشــور شــرکتی ب
ــا  ــدا ت ــداری را از ابت ــد مرغ ــزات واح ــته تجهی ــی توانس بوم
انتهــا بصورتــی اقتصــادی و بــا خدماتــی مطمئــن ارائــه نمایــد.

برای نخستین بار در کشور

ساخت و تولید پروسه کامل مرغداری 
PTSILO بصورت یکپارچه، توسط
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 ptsilo بدنبــال تالش هــای مســتمر کارشناســان
ــس  ــتریان و پ ــتر مش ــه بیش ــر چ ــدی ه ــرای رضایتمن ب
ــرکت،  ــن ش ــران ای ــتمر مدی ــات مس ــزاری جلس از برگ
خــط تولیــد کارخانــه پــی تــی ســیلو در پــی یــک 

ســرمایه گزاری مهــم، تجهیــز و نوســازی شــد.
ــرکت  ــن ش ــل ای ــری مدیرعام ــور وزی ــدس منص مهن
ــار  ــدگاری اعتب ــرای مان ــت:  ب ــوق گف ــر ف ــالم خب ــا اع ب
ــا  ــزی ب ــیلوی فل ــازنده س ــن س ــوان اولی ــان بعن ــد م برن
تکنولــوژی بومــی در کشــور، اقــدام بــه صــرف هزینــه ای 
ســنگین بــرای خریــد ماشــین آالت روز دنیــا کــه مطابــق 
بــا اســتانداردهای جهانــی اســت، نمودیــم. وی مهمتریــن 
ــروژه  ــل پ ــذاری را تســریع تحوی ــن ســرمایه گ هــدف ای
ــد ماشــین  ــه خری هــای مشــتریان دانســت کــه منجــر ب
ــده  ــه ptsilo ش ــرفته در کارخان ــزات پیش آالت و تجهی

اســت.
ــروژه  ــال حاضــر پ ــود در ح ــان نم ــر نش ــری خاط وزی
ــا 4  ــن 3 ت ــزاری بی ــرمایه گ ــل از س ــا قب ــه ت ــی ک های
ــل  ــه زمــان تحوی ــد ب ــاه تحویلــش بطــول مــی انجامی م
ــز  ــزرگ نی ــروژه هــای ب ــه اســت و پ 40 روزکاهــش یافت
ــه  ــا 5 مــاه ب ــازه زمانــی 4 ت )در حــد 40 هــزار تــن( در ب

ــود.  ــی ش ــل داده م ــتریان تحوی مش

ــر روی  ــازی آب ب ــره س ــتم ذخی ــروژه سیس ــن پ اولی
ســطح، توســط ptsilo و بــرای شــرکت آذران مهــر 

ــد. ــدازی ش ــب و راه ان ــه نص ــای میان پوی
ایــن پــروژه بــرای ذخیــره ســی هــزار لیتــر آب و جهت 
آبیــاری فضــای ســبز ایــن مجتمــع ذخیــره ســازی افتتــاح 

و بــه مرحلــه بهــره بــرداری رســید.
ــا  ــگار م ــه خبرن ــتخر ب ــن اس ــب ای ــروژه نص ــر پ مدی
ــازن  ــواع مخ ــب ان ــد، واردات و نص ــی، تولی ــت: طراح گف
مشــکل  رفــع  راســتای  در  موثــری  گام  آب  ذخیــره 
ــرکت  ــی ش ــد طراح ــت. واح ــره آب اس ــی و ذخی ــم آب ک
ــتانداردهای  ــت اس ــا رعای ــته ب ــال گذش PTSILO در س
ــره  ــتم ذخی ــاخت سیس ــی و س ــه طراح ــق ب ــی موف جهان
آب در قالــب اســتخرهای آب شــد و  در ایــن راســتا تــوان 
خــود را بــرای خدمــت بــه صاحبــان واحدهــای پــرورش 
دام و طیــور، ماکیــان و آبزیــان و حتــی کشــاورزان و 
ــن  ــن تری ــا ســاخت مطمئ ــان ب ــدگان گیاه ــرورش دهن پ
ــطح  ــر روی س ــره آب ب ــتم ذخی ــن سیس ــی تری و مهندس
ارائــه نمــود. وی در خصــوص فوایــد مخــازن ذخیــره آب 
ــواردی چــون نصــب ســریع و آســان،  ــر روی ســطح م ب
هزینــه نگهــداری پاییــن، عمــر طوالنــی، مقــاوم در برابــر 
ــری از  ــامیدنی، جلوگی ــت آب آش ــب جه ــی، مناس خوردگ

رشــد جلبــک و خــزه، راحتــی نصــب در مناطــق صعــب 
ــرما و  ــل س ــاال در مقاب ــت ب ــتانی، مقاوم ــور و کوهس العب
گرمــا 70+ تــا 30- ، گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش 

ــمرد. را برش

PTSILO نصب اولین پروژه استخر ذخیره سازی آب با تکنولوژی  PTSILO کاهش زمان تحویل پروژه در پی تجهیز کارخانه
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ــت دام و  ــی صنع ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش چهاردهمی
طیــور و صنایــع وابســته از تاریــخ 8 لغایــت 11 آبــان مــاه 
ــزار  ــی تهــران برگ ــن الملل ســال جــاری در نمایشــگاه بی
ــه  ــر چ ــوری ه ــا حض ــال ب ــرکت ptsilo امس ــد. ش ش
قــوی تــر، بــرای معرفــی محصــوالت و تجهیــزات جدیــد 
خــود، میزبــان عالقــه منــدان و فعــاالن صنعــت کشــور در 

ایــن نمایشــگاه خواهــد بــود. 
ــی تهــران  ــن الملل ــارس نمایشــگاه بی ــج ف ســالن خلی
بــا حضــور ایــن شــرکت در بخــش ورودی خــود پذیــرای 
بازدیــد کنندگانــی دو چنــدان در طــول نمایشــگاه بــود. در 
نمایشــگاه صنعــت دام و طیــور امســال، محصــول جدیــد 
ptsilo کــه شــامل ســوله هــای مرغــداری  و  فــن  های 
ــش  ــه نمای ــود، ب ــور ب ــده هــوای ســالنهای دام و طی مکن
درآمــده و بــه بازدیــد کننــدگان معرفــی شــد. ایــن فــن ها 
طــوری طراحــی شــده کــه نــه تنهــا بــرای ســالن هــای 
مرغــداری بلکــه بــرای ســالن هــای مخصــوص بوقلمون، 
بلدرچیــن و ســایر ماکیــان پرورشــی قابــل نصــب و بهــره 

بــرداری اســت.

ــن  ــوان یکــی از بزرگتری نمایشــگاه grain tech بعن
رویدادهــای صنعــت غــالت و صنایــع وابســته در ســطح 
ــهر  ــت 2015  در ش ــا 23 آگوس ــخ 21 ت ــان در تاری جه
بنگلــور هندوســتان برگــزار شــد. شــرکت پــی تــی ســیلو 
ــزات خــود  ــز در راســتای معرفــي محصــوالت و تجهی نی
بــه صنعــت کشــور هنــد در ایــن نمایشــگاه شــرکت کــرد. 
 PTSILO  ــر صــادرات شــرکت ــدس ســیفی مدی مهن
ــت  ــر اهمی ــن و پ ــگاه grain tech  را بزرگتری نمایش
تریــن نمایشــگاه تکنولــوژي و ماشــین آالت وابســته بــه 
ــزاری  ــطح برگ ــت. وی س ــیا دانس ــه آس ــالت در منطق غ
ــگاه  ــدگان را در نمایش ــن بازدیدکنن ــگاه و همچنی نمایش
ــورهای  ــن کش ــرد و مهمتری ــوان ک ــط عن 2015 متوس
بازدیــد کننــده از غرفــه ptsilo را مدیرانــی از کشــورهای 
ــمرد.  ــد برش ــکا و هن ــي، آمری ــورهاي اروپای ــه، کش ترکی
ــي  ــا برخ ــرکت ptsilo  ب ــرد ش ــان ک ــر نش وی خاط
ــت  ــدی جه ــره  ج ــال مذاک ــا در ح ــده ه ــد کنن از بازدی
ــرکت  ــت ش ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــی باش ــرارداد م ــد ق عق
پــی تــی ســیلو امســال بــرای ســومین ســال متوالــی در 
ایــن نمایشــگاه اقــدام بــه غرفــه گــذاری نمــود و تاکنــون 
ــم در  ــروژه مه ــرای 2 پ ــرارداد و اج ــد ق ــه عق ــق ب موف

کشــور هندوســتان شــده اســت.

  grain tech نمایشگاه بزرگ
برگزار شد

حضور موثر PTSILO در 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 

دام ، طیور تهران آبان 1394 
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PTSILO معرفی  پروژه های

پروژه سیلوی آرد تک ستاره بیجار  PTSILO تجهیز مجتمع مرغداری سازمان جهاد کشاورزی استان یزد توسط

مجتمــع مرغــداری تفــت یــزد متعلــق بــه ســازمان 
ــت  ــر معاون ــزد تحــت نظ ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش جه
توســط  ســازمان،  ایــن  دامــی  تولیــدات  بهبــود 
ســیلوهای شــرکت ptsilo تجهیــز شــد. ایــن تجهیــز 
در قالــب 3 ســیلوی سرســالن 30 تنــی و 2 ســیلوی 6 

ــت. ــی انجــام پذیرف ــه مرغ ــی دان تن

کارخانــه آرد تــک ســتاره بیجــار بــا مدیریــت مهنــدس 
ــواع آرد  ــد ان ــال در تولی ــای فع ــه واحده اســکویی از جمل
خبــازی و آرد صنــف و صنعت در اســتان کردســتان اســت.

 پــروژه ســیلوی ذخیــره گنــدم ایــن شــرکت بــا 
ــی،  ــدوی  7500 تن ــب 4 کن ــوژی ptsilo در قال تکنول
جمعــًا  تنــاژ 30 هــزار تــن مــی باشــد  کــه فــاز اول آن در 
قالــب 15000 تــن از ســال 89  احــداث شــده و در حــال 
فعالیــت مــی باشــد. فــاز دوم ایــن پــروژ ه در حــال مونتــاژ 

مــی باشــد.

ــه  ــره جنــوب ب ــره ســازی نگیــن ذخی شــرکت ذخی
ــه  ــق ب ــنادی زاده موف ــدس س ــاب مهن ــت جن مدیری
احــداث پــروژه ســیلوی خــود بــا تکنولــوژی پیشــرفته 
ــدو  ــک کن ــب ی ــن و در قال ــاژ 8200 ت ptsilo در تن
شــد. ایــن ســیلو در شهرســتان شوشــتر، اســتان 
خوزســتان واقــع شــده و در حــال تکمیــل و راه انــدازی 

مــی باشــد.

تکمیل سیلوی شرکت
 ذخیره سازی نگین ذخیره جنوب
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PTSILO معرفی  پروژه های

ــط  ــال 1338 توس ــیرین در س ــر ش ــه آرد قص کارخان
زنــده یــاد حــاج علــی اکبــر میــخ بــر در شهرســتان ســر 
پــل ذهــاب در اســتان کرمانشــاه تأســیس شــد. پــس از 
پایــان جنــگ تحمیلــی و بعــد از بازســازی، ایــن کارخانــه 
ــن آرد  ــدف تامی ــا ه ــی ب ــرکت تعاون ــک ش ــورت ی بص
شهرســتانهای ســر پــل ذهــاب، قصــر شــیرین و گیــالن 
غــرب بــا تجهیــزات مــدرن اروپایــی در شــهرک صنعتــی 

ســر پــل ذهــاب فعالیــت خــود را از ســر گرفــت.
در حــال حاضــر کارخانــه آرد قصــر شــیرین بــا مدیریت 
حــاج غالمرضــا میــخ بــر بــا بهــره گیــری از ماشــین االت 

بهره برداری از  طرح توسعه سیلوی کارخانه آرد قصر شیرین

گلفتــو ایتالیــا گامهــای بلنــدی را در ارائــه کیفیــت انــواع 
آردهــای خیــازی و نــول و حجیــم و فانتــزی بــر میــدارد. 
ــه اجــرای طــرح  ــق ب شــرکت آرد قصــر شــیرین موف
ــل  ــد. قاب ــن ش ــاژ 5000 ت ــود در تن ــیلوی خ ــعه س توس
ذکــر اســت 10000 تــن ســیلوی فعلــی ایــن شــرکت نیــز 
ــال  ــال 89 در ح ــرا و از  س ــوژی ptsilo اج ــا تکنول ب

ــرداری اســت. ــره ب به

ــرداری  ــا بهــره ب ــه در ســال 1386 ب گــروه غــرب دان
ــزار  ــت 40 ه ــا ظرفی ــور ب ــوراک دام و طی ــه خ از کارخان
ــات  ــین آالت و تجربی ــتفاده از ماش ــا اس ــال ب ــن در س ت
شــرکت PTN هلنــد فعالیــت خــود را در بخــش خــوراک 
آغــاز نمــود. بــا آغــاز بــه کار کارخانــه ســنندج و در پــی 
ــدات  ــرای تولی ــا ب ــش تقاض ــداران و افزای ــتقبال مرغ اس
ــد  ــد واح ــم گرفتن ــروه تصمی ــران گ ــه، مدی ــن کارخان ای
ــه لطــف  ــد کــه ب ــد خــوراک را احــداث نماین هــای جدی
پــروردگار واحــد دوم در کامیــاران و واحــد ســوم در دزفول 
در ســال 1388 بــه بهــره بــرداری رســید. کارخانــه چهارم 
خــوراک دام و طیــور ایــن گــروه در ابتــدای ســال 93 در 

ــدازی شــد. ــه راه ان شهرســتان بان
کارخانــه خــوراک دام و طیــور بانــه بــا مدبریــت جنــاب 
ــروژه  ــاح پ ــاخت و افتت ــه س ــق ب ــلیمی موف ــدس س مهن
ســیلوی ذخیــره خــوراک دام از نــوع هاپــر و بــا تکنولوژی  
ptsilo شــد. همچنیــن دو عــدد ســیلوی 1000 تنــی از 
نــوع کــف صــاف نیــز در ایــن مجموعــه )مجموعــا 3000 

تــن ( تحویــل و راه انــدازی گردیــد. 

سیلوی کارخانه خوراک دام بانه
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وظایــف  موثرتریــن  و  مهمتریــن  از  یکــی 
دپارتمــان هــای تحقیــق و توســعه و طراحــی 
شــرکت ptsilo، بــروز نگــه داشــتن ایــن شــرکت 
ــی و  ــن طراح ــوالت و همچنی ــوع محص ــر ن از نظ
ــت. ــتریان اس ــه مش ــد ب ــوالت جدی ــه محص عرض
ــرکت  ــد ش ــر تولی ــری مدی ــا وزی ــدس رض مهن
ســه  ورود  از  اختصاصــی  گفتگویــی  در   ptsilo
محصــول جدیــد بصــورت رســمی بــه بــازار صنعــت 
کشــور کــه شــامل ســوله هــای مرغــداری، بونکــر 
حمــل دان و اســتخر ذخیــره آب مــی باشــند، خبــر 

داد.

وی در تشــریح مزیــت هــای هــر یــک از ایــن 
ــی  ــای صنعت ــوله ه ــی س ــه معرف ــدا ب ــوالت ابت محص
ــداری  ــای مرغ ــوله ه ــت: س ــت و گف ــداری پرداخ مرغ
یکــی از ملزومــات اصلــی تمامــی فعــاالن  ایــن صنعــت 
ــچ و  ــوژی پی ــا تکنول ــه شــرکت ptsilo ب ــد ک ــی باش م
ــا اســتحکامی دو  ــه جوشــکاری، ب ــاز ب ــدون نی مهــره و ب
چنــدان در کمتریــن زمــان ممکــن ایــن ســوله هــا را  در 
هــر انــدازه ای، طراحــی، نصــب و راه انــدازی مــی نمایــد. 

ــد از:  ــا عبارتن ــوله ه ــن س ــای ای ــن مزای مهمتری
آمــاده ســازی ســوله هــا توســط دســتگاه CNC، دوام 
ــودن،  ــزه ب ــل گالوانی ــی بدلی ــگ زدگ ــر زن ــاال در براب ب
کاهــش ضایعــات بدلیــل طراحــی دقیــق پیــش از ســاخت 
و مونتــاژ، کاهــش چشــمگیر مصــرف انــرژی و هــدر رفت 
انــرژی بدلیــل اســتفاده از عایــق هــای حرارتــی و صوتــی 
ــا کیفیــت، قابلیــت، قابلیــت مونتــاژ کــردن و جابجایــی  ب
کامــل ســازه همچنیــن در صــورت نیــاز  نصــب ســوله بــا 

حضــور ســوپروایزر شــرکت انجــام مــی پذیــرد.
ــو  ــن گفتگ ــش دوم ای ــری در بخ ــا وزی ــدس رض مهن
بــه معرفــی بونکــر حمــل دان پرداخــت و گفــت: شــرکت 
PTSILO پــس از تولیــد و ســاخت انــواع ســیلوهاي ســر 
ســالن مرغــداري در پاســخ بــه اعتمــاد مشــتریان پــس از 

ــرداري کامــل و همــکاري مهندســان فنــی کــه  ــه ب نمون
ــه باالیــي درســاخت ســازه هــا و مخــازن  ســابقه و تجرب
ــوص  ــر مخص ــاخت بونک ــه س ــدام ب ــد، اق ــزی  دارن فل
حمــل دان پلــت بصــورت پنوماتیــک نمــود. ایــن بونکرهــا 
جهــت حمــل دان از محــل کارخانــه خــوراک به ســالنهاي 
مرغــداري اســتفاده میشــود کــه داراي ظرفیتهــاي 3 الــي 
20 تــن مــی باشــند و مجهــز بــه برتریــن کمپرســورهای 

پیســتونی موجــود در بــازار هســتند.
ــرکت  ــل دان ش ــژه حم ــاي وی ــای بونکره  وی مزای
PTSILO را  مــوارد ذیــل عنــوان کــرد: حــذف سیســتم 
کیســه گیــري، صرفــه جویــي در زمــان و هزینــه انتقــال 
و جابــه جایــي دان، اســتفاده از سیســتم پنوماتیــک جهــت 
تخلیــه بــا توجــه بــه حساســیت دان پلــت و پــودر شــدن 
ــان  ــل همزم ــکان حم ــان و ام ــري اس ــاره آن، بارگی دوب
ــه  ــودن مخــازن ب ــه جــدا ب ــا توجــه ب ــت ب ــوع پل ــد ن چن
ــوع  ــر ن ــرروي ه ــت نصــب ب ــي 4 قســمت، قابلی ــه ال س
ــد  ــکان ض ــش، ام ــدک ک ــر ی ــون و تریل ــي کامی شاس
ــواع  عفونــي کــردن تمــام مخــزن و جلوگیــري از ورود ان

ــی. آلودگ
مدیــر تولیــد کارخانــه PTSILO در بخــش بعــدی بــه 

تشــریح محصــول اســتخر ذخیــره آب پرداخــت. 

مدیر تولید کارخانه PTSILO؛

نسل جدید محصوالت PTSILO در بازار صنعت ایران
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وی اذعــان داشــت: طراحــی، تولیــد، واردات و نصــب 
انــواع مخــازن ذخیــره آب گام موثــری در راســتای 
رفــع مشــکل کــم آبــی و ذخیــره آب اســت. واحــد 
طراحــی شــرکت PTSILO در ســال گذشــته بــا رعایــت 
ــاخت  ــی و س ــه طراح ــق ب ــی موف ــتانداردهای جهان اس
سیســتم ذخیــره آب در قالــب اســتخرهای آب شــد و  در 
ــان  ــه صاحب ــت ب ــرای خدم ــود را ب ــوان خ ــتا ت ــن راس ای
واحدهــای پــرورش دام و طیــور، ماکیــان و آبزیــان 
ــا  ــان ب ــدگان گیاه ــرورش دهن ــاورزان و پ ــی کش و حت
ســاخت مطمئــن تریــن و مهندســی تریــن سیســتم 

ــود. ــه نم ــطح ارائ ــر روی س ــره آب ب ذخی
 ایــن اســتخرها کاربردهــای زیــادی در زمینــه ذخیــره 
آب آشــامیدنی و کشــاورزی، آبیــاری باغــات، ذخیــره 
پســاب صنعتــی و فاضــالب، ذخیــره آب اضطــراری 
ــای مســکونی،  ــع ه ــع و مجتم ــانی در صنای ــش نش و آت
اســتخر شــنای قابــل جابجایــی، کاربــرد نظامی و اســتفاده 
در شــرایط بحرانــی و حــوادث غیــر مترقبــه و همچنیــن 

ــد. ــان دارن ــان و ماکی ــرورش آبزی ــالنهای پ س
ــن  ــوص مهمتری ــت در خص ــوزه صنع ــال ح ــن فع  ای
ــواردی  ــطح م ــر روی س ــره آب ب ــازن ذخی ــای مخ مزای

چــون نصــب ســریع و آســان، هزینــه نگهــداری پاییــن، 
ــب  ــی، مناس ــر خوردگ ــت در براب ــی، مقاوم ــر طوالن عم
بــودن جهــت آب آشــامیدنی، جلوگیــری از رشــد جلبــک 
و خــزه، راحتــی نصــب در مناطــق صعــب العبــور و 
کوهســتانی، مقاومــت بــاال در مقابــل ســرما و گرمــا 70+ 
تــا30 -  و مقاومــت در برابــر نشســت و رانــش احتمالــی 

ــمرد.  ــن را برش زمی
تمامــی  کــرد  نشــان  خاتمــه خاطــر  در  وزیــری 
ــی  ــدی شــرکت PTSILO دارای گارانت محصــوالت تولی

ــند. ــی باش ــروش م ــس از ف ــات پ و خدم

ibex 2015
نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت آرد 
و نــان “ibex2015“ بــا هــدف افزایش ســطح 
فعالیــت هــای تجــاری و ســرمایه گــذاری در 
صنعــت آرد و نــان و بســتر ســازی الزم جهــت 
ارائــه حداکثــری ظرفیتهــا و توانمندیهــای 
ــین  ــه ماش ــی در عرص ــای داخل ــرکت ه ش
آالت صنایــع مرتبــط بــا صنعــت آرد و نــان از 
ــال 1394 در  ــاه س ــی 18 آذر م ــخ 15 ال تاری
ــران  ــی ته ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــل نمایش مح
در فضــای تحــت پوشــش 16000 متــر مربــع 
ــوان  ــرکت ptsilo بعن ــردد. ش ــی گ ــزار م برگ
ــزی در داخــل  ــده ســیلوی فل ــد کنن تنهــا تولی
ــه و  ــور یافت ــگاه حض ــن نمایش ــور در ای کش
ــوزه  ــازی و ح ــوزه آردس ــاالن ح ــان فع میزب

ــود.  ــان کشــور خواهــد ب ــد ن تولی

PTSILO میزبان شما در نمایشگاه تخصصی صنعت نان 
15 - 18 آذر ماه 1394
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 شــرکت تابــش ابــرار افالکیــان بــرای ســاخت پــروژه 
ســیلوی خــود تکنولــوژی PTSILO را برگزیــد. مهنــدس 
بیرانونــد مدیرعامــل شــرکت تابــش ابــرار افالکیــان بــرای 
ــدوی 5  ــب 4 کن ــی در قال ــزار تن ــیلوی 20 ه ــاخت س س
ــاد اســتان لرســتان  هــزار تنــی در منطقــه روســتای نورآب

بــا شــرکت پــی تــی ســیلو عقــد قــرارداد نمــود.

ــق  ــی از موف ــک یک ــه اندیمش ــاداب دان ــرکت ش ش
ــوراک  ــد خ ــای تولی ــه ه ــگ و مجموع ــن  هولدین تری
دام، بــذر  کشــاورزی و ذخیــره ســازی گنــدم در  اســتان 
ــد  ــاری و ض ــوزه  بوج ــه در ح ــد ک ــی باش ــتان م خوزس
عفونــی وکیســه گیــری غــالت مجتمــع شــرکتهای 
ــوب  ــه جن ــذر آوران کرخــه و شــاداب دان ــه و ب ــن دان زری
در اســتان خوزســتان شهرســتان اندیمشــک فعالیــت مــی 
کنــد و بصــورت مدیریــت گروهــی )ســه نفــره( مدیریــت 

ــی شــود. م
ــره  ــيلوی ذخي ــاخت س ــرارداد س ــرکت ق ــن ش ای
ــب3  ــن در قال ــزار ت ــاژ 15 ه ــا تن ــود را ب ــازی خ س

کنــدو 5 هــزار تنــی در منطقــه روســتای بنــوار 
نزدیــک اندیمشــک بــا تکنولــوژی شــرکت پــی تــی 
ــت  ــوده اس ــد نم ــرکت ptsilo منعق ــا ش ــيلو و ب س
ــاخت  ــب و س ــه نص ــر در مرحل ــال حاض ــه در ح ک

ــرار دارد. ــيون ق فونداس

PTSILO اخبار جدید

عقد قرارداد ساخت سیلوی شرکت 
عقد قرارداد ساخت پروژه سیلو در شاداب دانه اندیمشک

 PTSILO استان لرستان توسط

کارخانــه آرد نصــر المــرد بــه مدیریــت مهنــدس پورفر 
در اســتان فــارس واقــع شــده اســت در طــول چهــار ســال 
ــب دو  ــه در قال ــن کارخان ــیلوی ای ــروژه ی س ــته پ گذش
ــوژی PTSILO ســاخته و  ــا تکنول ــی ب ــدوی 5000 تن کن
ــن  ــعه ای ــرح توس ــت. ط ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به م
پــروژه در قالــب یــک کنــدوی 5000تنــی بــه تازگــی بــا 

ایــن کارخانــه منعقــد شــده اســت. 

عقد قرار داد طرح توسعه
 آرد نصر المرد

 PTSILO مهر / آبان 1394خبرنامه

1617 www.ptsilo.com



 PTSILO مهر / آبان 1394خبرنامه

1819 www.ptsilo.com

شــرکت ptsilo در یــک موافقــت نامــه دو جانبــه 
بــا نماینــده ســفارت قزاقســتان در ایــران، بــه 
ــه  ــوژی سيلوســازی ایــران ب معرفــی مســتقيم تکنول
کشــورهای CIS پرداخــت. طــی ایــن توافــق شــرکت 
ــی  ــایی جغرافيای ــه شناس ــق ب ــيلو موف ــی س ــی ت پ
 cis ــوزه ــورهای ح ــيلو در کش ــد س ــق نيازمن مناط
و کشــورهای آســيای ميانــه از جملــه بــاروس، 
اوکرایــن،  ترکنســتان،  گرجســتان،  قزاقســتان، 
تاجيکســتان، آذربایجــان، ارمنســتان و... خواهــد شــد 
و بــرای فــروش ســيلو بــدون واســطه اقــدام خواهــد 

ــود. نم
ــه  ــه اعتمــادی کــه ب ــا توجــه ب طــرف خارجــی ب
شــرکت پــی تــی ســيلو در ایــن توافــق داشــته اســت 
ــس از  ــات پ ــی و خدم ــژه و گارانت ــات وی از تخفيف

امضاء توافق دو جانبه ایران و نماینده سفارت قزاقستان برای فروش سیلو

ــا  ــتر ب ــوراک دام اشنوگس ــد خ ــه تولی ــیلوی کارخان س
مدیریــت مهنــدس فقــه حســن واقــع در شهرســتان 
اشــنویه در آذربایجــان غربــی قــرارداد ســاخت  3 ســیلوی 
380 تنــی و سیســتم کامــل و تجهیــزات نقــل و انتقــال 
را بــا شــرکت ptsilo  منعقــد نمــوده اســت کــه مراحــل 
ســاخت و نصــب آن بــه اتمــام  رســیده و بــه زودی آمــاده 

بهــره بــرداری خواهــد بــود.

سیلوی کارخانه اشنوگستر 
به زودی به مرحله بهره برداری 

خواهد رسید

شــرکت آرد شــیاه کــوه غرب واقع در اســتان کرمانشــاه  
و شهرســتان ســرپل ذهــاب بــا مدیریــت جنــاب موســوی 
در حــوزه تولیــد دانــه هــای آســیاب شــده و تولیــد خوراک 

دام فعالیــت مــی نمایــد.
ــیلوی  ــاخت س ــا س ــرارداد ت ــاد ق ــل انعق ــام مراح تم
5000 تنــی ایــن شــرکت در قالــب یــک کنــدو  در یــک 
بــازه زمانــی 40 روزه بــا تکنولــوژی پــی تــی ســیلو انجــام 

پذیرفتــه اســت.

عقد قرارداد ساخت پروژه 
سیلوی آرد شیاه کوه غرب

ــداری  ــروژه هــای خری ــرای پ ــوی ب ــروش بســيار ق ف
شــده بهــره مند خواهــد شــد. در صورتی که ســرمایه 
گــزاران نيازمند ســاخت ســيلو در کشــورهای آســيای 
ميانــه و کشــورهای شــمالی ایــران بــا تکنولــوژی پــی 
ــن  ــت ای ــا مدیری ــد ب ــی توانن ــند م ــيلو باش ــی س ت

شــرکت تمــاس حاصــل نماینــد.
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