معرفیگروه صنعتی آریا سهندتبریز

گـروه صنعتـی آریـا سـهند تبریـز ،در مسـاحتی بـه وسـعت
 ۴۰هـزار متر مربع در شـهرک صنعتی آخوال بـه عنوان یکی از
شـرکتهای وابسـته به هلدینگ حملکاری در سـال  ۱۳۹۵با
بهرهگیـری از تـوان فنـی و علمی کارشناسـان داخلی و با هدف
تولیـد انـواع لوله ،پروفیـل و قوطـی از ورقهای سـیاه ،روغنی،
گالوانیـزه و اسـتیل آغاز به کار کرده اسـت.
همچنیـن شـرکت گسـترش فوالد حامـد از زیـر مجموعههای
گـروه صنعتـی آریـا سـهند تبریـز در زمینه تولیـد انـواع ورق و
لولههـای فلـزی در حـال فعالیـت میباشـد.
امـکان ایجـاد ایـن کارخانـه پس از چنـد دهه فعالیـت در حوزه
صادرات و واردات انواع آهن آالت و ورق فلزی و سـاخت سـوله
عظیم کارخانههـای متعدد در ایـران فراهم
و سـازههای آهنـی
ِ
شـده و در فازهای توسـعهای ادامه خواهد داشـت.
ظرفیـت تولیـد ماهیانـه کارخانه معـادل  ۶۰۰۰تن در ماه اسـت
کـه در فازهـای پیـش رو تـا  ۱۲۰۰۰تـن قابل افزایـش خواهد
بـود .با دسـتیابی به این سـقف تولیـد بیـش از  ۱۲۰۰۰۰تن در
سـال در ایـن کارخانـه محصـول تولید خواهد شـد کـه در نوع
خـود عـدد بینظیری اسـت.

تولیـد باکیفیـت انـواع لوله ،پروفیـل و قوطی در داخل کشـور
باعـث خواهد شـد تا صنعتگـران داخلی با اطمینـان از کیفیت
محصـوالت تولیـد داخـل درصـدد رقابـت بـا تولیدکننـدگان
خارجـی برآینـد .در گذشـته عـدم امـکان تامیـن مـواد الزم
بـرای تولیـد محصـوالت مرغـوب در صنایـع خودروسـازی،
لـوازم خانگـی ،تولیـد دوچرخـه ،مبلسـازی ،کابینت سـازی،
سـاختمان و تجهیـزات تزیینـی همچـون لوسـتر و ابزارهـای
دکوراتیـو داخلـی باعـث میشـد تـا محصـوالت خارجـی،
زیباتـر و مسـتحکمتر بـه نظـر آینـد.
بـا شناسـایی ایـن نقطه ضعـف و تامیـن این زیرسـاخت مهم
و تاثیرگـذار توسـط متخصصـان گـروه صنعتـی آریـا سـهند
تبریـز  ،تولیدکننـدگان داخلـی بـا دسترسـی مناسـب و قیمت
رقابتـی بـا رقبای خارجـی توانسـتهاند هم محصـول باکیفیت
عالـی تولیـد کننـد و هـم در رقابـت بـا محصـول خارجـی از
مزیتهـای بیشـتری برخـوردار شـوند.
در دوران تحریمهـای ناجوانمردانـه کشـورهای غربـی و
آمریکا ،شـرکت آریا سـهند تبریزعالوه بر اشـتغالزایی و تولید
محصـول بـا کیفیـت مورد نیـاز بـازار در داخل کشـور ،موفق
شـده اسـت بر توانمنـدی تولیدکنندگان داخلی در بسـیاری از
زمینههـای صنعـت کشـورمان بیفزایـد و از واردات بیرویهی

محصـول نهایـی نیز بکاهـد که ارزش افـزوده ایـن کار قابل
محاسـبه و ارزشگذاری نیسـت.
همچنیـن آنچـه محصـوالت ایـن شـرکت را بـا دیگـر
محصـوالت بـازار متمایـز میکنـد ،بهرهگیـری از مـواد
اولیـه مرغـوب ،فضـای فیزیکی متناسـب ،تجهیـزات مدرن،
دقیـق و پیشـرفته و بـه کارگیـری نیـروی متخصـص ،جوان
و کارآمد اسـت.
ایـن کارخانـه درفـاز اول خـود بـا بکارگیری بیـش از ۱۲۰نفر
نیـروی انسـانی کارآمد و متخصص بصورت مسـتقیم و حدود
 1350نفـر بـه صـورت غیرمسـتقیم ،سـهم قابـل توجهی در
اشـتغالزایی داشـته و بـا بهرهبـرداری از فازهـای توسـعهای
خـود تعـداد نیـروی انسـانی در بخشهـای اداری و فنی را به
بیـش از  ۳۰۰نفـر خواهد رسـاند.
شـرکت آریـا سـهند تبریز در طول مـدت فعالیت خـود عالوه
بـر توجـه به نیـاز بازارهای داخلـی ،تالش در جهـت صادرات
و تامیـن نیـاز بازار کشـورهای همسـایه و همچنیـن ارزآوری
هـر چـه بیشـتر را از اصلیترین اهـداف خود قرار داده اسـت.
ایـن شـرکت در تلاش اسـت تـا بـا دسـتیابی بـه فازهای
توسـعهای خـود نقـش بیشـتری در جهـش تولیـد ملـی و
اشـتغالزایی در ایران اسلامی داشـته باشـد.

معرفیمحصوالت

گروه صنعتی آریا سهند تبریز
گــروه صنعتــی آریــا ســهند تبریــز بــا تولیــد باکیفیــت انــواع
لولــه ،پروفیــل و قوطــی ســبک در داخــل کشــور باعــث
میشــود تــا صنعتگــران داخلــی بــا اطمینــان از کیفیــت
محصــوالت تولیــد داخــل درصــدد رقابــت بــا تولیدکننــدگان
خارجــی برآینــد .از مهمتریــن ویژگیهــای پروفیلهــای
مبلــی میتــوان بــه دقــت ابعــادی بــاال ،کیفیــت ســطحی
خــوب ،فرمپذیــری و قابلیــت آبــکاری اشــاره کــرد.
ورق روغنــی نــورد ســرد بــه عنــوان مــاده اولیــه مــورد نیــاز
ایــن کارخانــه پــس از ورود و دپــو  ،بــه مــرور وارد خــط
تولیــد میشــوند .علیرغــم تامیــن بخــش عمــده فــوالد
مــورد نیــاز ایــن کارخانــه از کارخانــه فــوالد مبارکــه ،ایــن
کارخانــه نیازمنــد واردات فــوالد از بهتریــن نــوع آن از
کشــورهای خارجــی اســت .ورق روغنــی مــورد اســتفاده از
فــوالد  ST12اســت .ورقهــای روغنــی  ST12در مصــارف
ســاختمانی و صنعتــی جهــت ســاخت ســازههای مختلــف
کاربــرد فراوانــی دارنــد .زیــرا عــاوه بــر اســتحکام کیفیــت
ســطحی از قابلیــت کشــش و خــمکاری منحصربفــردی
برخــوردار اســت.
اولیــن مرحلــه از فرآینــد تولیــد ،بــرش نــواری اســت .بعــد
از بــرش رولهــا بــر اســاس برنامــه از پیــش تعییــن شــده
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تولیــد ،ورقهــا بــرش داده شــده و بــه خــط تولیــد مــورد نظر
انتقــال داده میشــود .دســتگاه بــرش نــواری یــا طولــی بــه
کارگیــری شــده کــه از بــه روز تریــن دســتگاههای موجــود
در دنیــا هســتند ،قابلیــت بــرش ورقهایــی بــا ضخامــت
سه دهم میلیمتر تا  ۲میلیمتر را دارا میباشد.
مزیــت قابــل مالحظــه دســتگاه بــرش آن اســت کــه در
طــول  ۲۴ســاعت میتوانــد بــا ســرعت  ۸۰متــر در دقیقــه
بالــغ بــر  ۳۰۰تــن رول را بــرش داده بــه خــط تولید برســاند.
طــول دهانــه ایــن دســتگاه میتوانــد ورق هایــی بــا عــرض
حداکثــر  ۱۵۰۰میلیمتــر را پوشــش دهــد.
محصــوالت تولیــد شــده میتوانــد از ضخامــت چهــار
دهــم میلیمتــر تــا دو میلیمتــر برخــوردار باشــد و تنــوع
ســایز در لولههــای تولیــد شــده از قطــر  ۸میلیمتــر تــا
 ۷۶میلیمتــر اســت .همچنیــن تنــوع پروفیــل تولیــد شــده
نیــز از قوطــی در ابعــاد  ۱۰در  ۱۰میلیمتــر تــا  ۴۰میلیمتــر
در  ۸۰میلیمتــر اســت.
در ایــن خــط تولیــد اســتاندارد طــول محصــول شــش متــر
میباشـــد و لیکـــن براســـاس درخواســـت و نیـــاز مشـــتری
میتـــوان محصـــول بـــا طـــول چهـــار تـــا هشـــت متـــر
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نی ــز تولی ــد ک ــرد .ب ــرش ب ــکار رفت ــه از ن ــوع ب ــرش س ــرد
بـــه شـــمار مـــیرود کـــه باعـــث میگـــردد هیچگونـــه
تراشـــه در محـــل بـــرش محصـــول باقـــی نمانـــد و از
دق ــت باالی ــی برخ ــوردار باش ــد .دق ــت دس ــتگاه ب ــرش در
ابع ــاد محص ــوالت تولی ــد ش ــده نی ــز مثب ــت و منف ــی ی ــک
دهـــم میلیمتـــر در طـــول قطعـــه شـــش متـــری اســـت
کـــه نشـــان دهنـــده دقـــت بســـیار بـــاالی دســـتگاههای
مـــورد اســـتفاده اســـت.
در انتهــای خــط تولیــد و قبــل از بســتهبندی و لیبلزنــی،
تســت محصــول تولیــد شــده بــه صــورت تصادفــی و حداقل
در هــر بســته یــک محصــول انجــام میگیــرد.
در دســتگاه تســت اســتاتیک  ،فشــار وارد شــده توســط سمبه
بــر محصــول مشــخص میکنــد کــه اســتحکام آن کافــی
اســت و از محــل جوشــکاری شــکافی ایجــاد نمیشــود.
محصــول نهایــی پــس از بســتهبندی ابتــدا در انبــار خــود
کارخانــه دپــو شــده و بعــد راهــی بــازار مصــرف میشــود.
ظرفیــت تولیــد ماهیانــه کارخانــه معــادل  ۶۰۰۰تــن در
مــاه اســت کــه در فازهــای پیــش رو تــا  ۱۲۰۰۰تــن قابــل
افزایــش خواهــد بــود.

معرفی محصوالت گروه صنعتی آریا سهند تبریز

نام محصول

ردیف

نام محصول

ردیف

نام محصول

ردیف

Ø 48*0.9*6

105

Ø 35*1.25*6

83

Ø 25*0.8*6

61

Ø 48*1.0*6

106

Ø 35*1.5*6

84

Ø 25*0.9*6

62

Ø 48*1.25*6

107

Ø 38*0.7*6

85

Ø 25*1.0*6

63

Ø 48*1.5*6

108

Ø 38*0.8*6

86

Ø 25*1.25*6

64

Ø 50*0.7*6

109

Ø 38*0.9*6

87

Ø 25*1.5*6

65

Ø 50*0.8*6

110

Ø 38*1.0*6

88

Ø 28*0.7*6

66

Ø 50*0.9*6

111

Ø 38*1.25*6

89

Ø 28*0.8*6

67

Ø 50*1.0*6

112

Ø 38*1.5*6

90

Ø 28*0.9*6

68

Ø50*1.25*6

113

Ø 42*0.7*6

91

Ø 28*1.0*6

69

Ø 50*1.5*6

114

Ø 42*0.8*6

92

Ø 28*1.25*6

70

Ø 60*0.7*6

115

Ø 42*0.9*6

93

Ø 28*1.5*6

71

Ø 60*0.8*6

116

Ø 42*1.0*6

94

Ø 32*0.6*6

72

Ø 60*0.9*6

117

Ø 42*1.25*6

95

Ø 32*0.7*6

73

Ø 60*1.0*6

118

Ø 42*1.5*6

96

Ø 32*0.8*6

74

Ø 60*1.25*6

119

Ø 45*0.7*6

97

Ø 32*0.9*6

75

Ø 60*1.5*6

120

Ø 45*0.8*6

98

Ø 32*1.0*6

76

Ø 76*0.7*6

121

Ø 45*0.9*6

99

Ø 32*1.25*6

77

Ø 76*0.8*6

122

Ø 45*1.0*6

100

Ø 32*1.5*6

78

Ø 76*0.9*6

123

Ø 45*1.25*6

101

Ø 35*0.7*6

79

Ø 76*1.0*6

124

Ø 45*1.5*6

102

Ø 35*0.8*6

80

Ø 76*1.25*6

125

Ø 48*0.7*6

103

Ø 35*0.9*6

81

Ø 76*1.5*6

126

Ø 48*0.8*6

104

Ø 35*1.0*6

82

محصوالت تولیدی لوله
نام محصول

ردیف

نام محصول

ردیف

نام محصول

ردیف

Ø 18*1.5*6

41

Ø 13*1.0*6

21

Ø 8*0.4*6

1

Ø 20*0.4*6

42

Ø 13*1.25*6

22

Ø 8*0.5*6

2

Ø 20*0.5*6

43

Ø 13*1.5*6

23

Ø 8*0.6*6

3

Ø 20*0.6*6

44

Ø 16*0.4*6

24

Ø 8*0.7*6

4

Ø 20*0.7*6

45

Ø 16*0.5*6

25

Ø 8*0.8*6

5

Ø 20*0.8*6

46

Ø 16*0.6*6

26

Ø 8*0.9*6

6

Ø 20*0.9*6

47

Ø 16*0.7*6

27

Ø 8*1.0*6

7

Ø 20*1.0*6

48

Ø 16*0.8*6

28

Ø 10*0.4*6

8

Ø 20*1.25*6

49

Ø 16*0.9*6

29

Ø 10*0.5*6

9

Ø 20*1.5*6

50

Ø 16*1.0*6

30

Ø 10*0.6*6

10

Ø 22*0.5*6

51

Ø 16*1.25*6

31

Ø 10*0.7*6

11

Ø 22*0.6*6

52

Ø 16*1.5*6

32

Ø 10*0.8*6

12

Ø 22*0.7*6

53

Ø 18*0.4*6

33

Ø 10*0.9*6

13

Ø 22*0.8*6

54

Ø 18*0.5*6

34

Ø 10*1.0*6

14

Ø 22*0.9*6

55

Ø 18*0.6*6

35

Ø 13*0.4*6

15

Ø 22*1.0*6

56

Ø 18*0.7*6

36

Ø 13*0.5*6

16

Ø 22*1.25*6

57

Ø 18*0.8*6

37

Ø 13*0.6*6

17

Ø 22*1.5*6

58

Ø 18*0.9*6

38

Ø 13*0.7*6

18

Ø 25*0.6*6

59

Ø 18*1.0*6

39

Ø 13*0.8*6

19

Ø 25*0.7*6

60

Ø 18*1.25*6

40

Ø 13*0.9*6

20

محصوالت تولیدی قوطی

ردیف

نام محصول

ردیف

نام محصول

ردیف

نام محصول

61

□ 20*30*0.8*6

83

□ 40*40*1.5*6

105

□ 40*60*1.0*6

ردیف

نام محصول

ردیف

نام محصول

ردیف

نام محصول

62

□ 20*30*0.9*6

84

□ 60*20*0.7*6

106

□ 40*60*1.25*6

1

□ 10*10*0.4*6

21

□ 10*30*1.0*6

41

□ 20*20*0.9*6

63

□ 20*30*1.0*6

85

□ 20*60*0.8*6

107

□ 40*60*1.5*6

2

□ 10*10*0.5*6

22

□ 10*30*1.25*6

42

□ 20*20*1.0*6

64

□ 20*30*1.25*6

86

□ 20*60*0.9*6

108

□ 50*50*0.7*6

3

□ 10*10*0.6*6

23

□ 10*30*1.50

43

□ 20*20*1.25*6

65

□ 20*30*1.5*6

87

□ 20*60*1.0*6

109

□ 50*50*0.8*6

4

□ 10*10*0.7*6

24

□ 15*15*0.6*6

44

□ 20*20*1.5*6

66

□ 30*30*0.7*6

88

□ 20*60*1.25*6

110

□ 50*50*0.9*6

5

□ 10*10*0.8*6

25

□ 15*15*0.7*6

45

□ 25*25*0.6*6

67

□ 30*30*0.8*6

89

□ 20*60*1.5*6

111

□ 50*50*1.0*6

6

□ 10*10*0.9*6

26

□ 15*15*0.8*6

46

□ 25*25*0.7*6

68

□ 30*30*0.9*6

90

□ 30*50*0.7*6

112

□ 50*50*1.25*6

7

□ 10*10*1.0*6

27

□ 15*15*0.9*6

47

□ 25*25*0.8*6

69

□ 30*30*1.0*6

91

□ 30*50*0.8*6

113

□ 50*50*1.5*6

8

□ 10*10*1.25*6

28

□ 15*15*1.0*6

48

□ 25*25*0.9*6

70

□ 30*30*1.25*6

92

□ 30*50*0.9*6

114

□ 60*60*0.7*6

9

□ 10*10*1.5*6

29

□ 15*15*1.25*6

49

□ 25*25*1.0*6

71

□ 30*30*1.5*6

93

□ 30*50*1.0*6

115

□ 60*60*0.8*6

10

□ 10*20*0.6*6

30

□ 15*15*1.5*6

50

□ 25*25*1.25*6

72

□ 20*40*0.7*6

94

□ 30*50*1.25*6

116

□ 60*60*0.9*6

11

□ 10*20*0.7*6

31

□ 10*25*0.6*6

51

□ 25*25*1.5*6

73

□ 20*40*0.8*6

95

□ 30*50*1.5*6

117

□ 60*60*1.0*6

12

□ 10*20*0.8*6

32

□ 10*25*0.7*6

52

□ 25*50*60*6

74

□ 20*40*0.9*6

96

□ 30*60*0.7*6

118

□ 60*60*1.25*6

13

□ 10*20*0.9*6

33

□ 10*25*0.8*6

53

□ 25*50*70*6

75

□ 20*40*1.0*6

97

□ 30*60*0.8*6

119

□ 60*60*1.5*6

14

□ 10*20*1.0*6

34

□ 10*25*0.9*6

54

□ 25*50*80*6

76

□ 20*40*1.25*6

98

□ 30*60*0.9*6

120

□ 40*80*0.7*6

15

□ 10*20*1.25*6

35

□ 10*25*1.0*6

55

□ 25*50*90*6

77

□ 20*40*1.5*6

99

□ 30*60*1.0*6

121

□ 40*80*0.8*6

16

□ 10*20*1.5*6

36

□ 10*25*1.25*6

56

□ 25*50*1.0*6

78

□ 40*40*0.7*6

100

□ 30*60*1.25*6

122

□ 40*80*0.9*6

17

□ 10*30*60*6

37

□ 10*25*1.5*6

57

□ 25*50*1.25*6

79

□ 40*40*0.8*6

101

□ 30*60*1.5*6

123

□ 40*80*1.0*6

18

□ 10*30*70*6

38

□ 20*20*0.6*6

58

□ 25*50*1.50*6

80

□ 40*40*0.9*6

102

□ 40*60*0.7*6

124

□ 40*80*1.25*6

19

□ 10*30*80*6

39

□ 20*20*0.7*6

59

□ 20*30*0.6*6

81

□ 40*40*1.0*6

103

□ 40*60*0.8*6

125

□ 40*80*1.5*6

20

□ 10*30*90*6

40

□ 20*20*0.8*6

60

□ 20*30*0.7*6

82

□ 40*40*1.25*6

104

□ 40*60*0.9*6

محصوالت تولیدی پروفیل
ردیف

نام محصول

1

507

2

508

3

509

4

501 / L 46 URDON

5

602 / T 6 URDON

6

601 / Z 46 URDON

Z 38

L 51

L 45

محصوالت تولیدی بیضی
ردیف

نام محصول

1

31*16

2

38*22

Z 46

041 33108000
www.ariasahandtabriz.com

