
 

 

 فراز گستر سپاهان

-خیابان اول-شهرک صنعتی جی-اصفهان
 4پالک 

 03135720062                                    تلفکس         

                              fgs-co.comوبسایت

                        info@fgs.co.comایمیل

 فراز گستر سپاهان

 

 

 

 

 

 

 

بر دانش تکیهبا عنوان یک شرکت تخصصی فراز گستر سپاهان بهشرکت 

ها، ماشین طراحی و ساخت ترانسفر در زمینهبومی با رویکردی توسعه محور 

تولید ی هاخط تولید و برپایی کارخانه، اجزای مورد نیاز CNC یهاماشین

 .کندیمفعالیت انبوه قطعات برنجی و فلزی 
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 شرکت فراز گستر سپاهان نام شرکت

 توکلیمحمد  عامل نام مدیر

 طراحی و ساخت ماشین مخصوص زمینه فعالیت

 62-35720061-031 تلفن شرکت

 Fgs-co.com وبسایت شرکت

 info@fgs-co.com ایمیل شرکت

-خیابان اول-رک صنعتی جیهش-اصفهان آدرس

 پالک چهارم

 

 تاریخچه

شرکت فراز گستر سپاهان با هدف رشد و تعالی صنعت کشور به تدریج اقدام به تولید و ساخت  1385از سال 

و اتصاالت برنجی برای مشتریان و متقاضیان داخل کشور نمود. ساخت هر  رآالتیشتجهیزات خط تولید 

 شد.دستگاه باعث کسب تجربه، مهارت و نوآوری بیشتری می

 

شد که با استفاده از آالت و تجهیزات مورد نیاز به داخل کشور میها باعث عدم امکان واردات ماشینتحریم

ها تبدیل به سازی آنها و تجاریآالت و دستگاهبرداری ماشینبهرهاین فرصت، شرکت با طراحی، ساخت و 

 سازی شناخته شده و صاحب نام شدیک شرکت ماشین

های گذشته های جدید و یا بهینه سازی دستگاهواحد تحقیق و توسعه دائما در تالش برای طراحی دستگاه

عنوان مثال در یک شد. بههیدرولیک مواجه های ترانسفر هایی در ماشیناست و برای این کار با محدودیت



 

 

 فراز گستر سپاهان

-خیابان اول-شهرک صنعتی جی-اصفهان
 4پالک 

 03135720062                                    تلفکس         

                              fgs-co.comوبسایت

                        info@fgs.co.comایمیل

کرد که نیاز بود در طول محورهای دیگر نیز امکان حرکت داشته یونیت، ابزار در طول یک محور حرکت می

 باشد.

 CNCهای المللی صنعتی در کشور آلمان و مشاهده ماشینبین با حضور مسئولین در نمایشگاه 1385در سال 

ساختند تر را فراهم میر طول دو یا سه محور را داشتند و امکان تولید قطعات پیچیدهکه قابلیت حرکت ابزار د

 CNCهای های ترانسفر هیدرولیک، ماشینایجاد شد. از طرفی در مقایسه با ماشین CNCایده ساخت ترانسفر 

ماشین کاهش ها دارای قدرت بیشتری بوده و زمان فرآیند کاری هر سیکل انرژی کمتری مصرف کرده، یونیت

 cncیافت. سپس کارشناسان فنی با مشاهدات انجام شده به در ایده طراحی و تولید ترانسفر ماشین می

 رسیدند.

و تلفیق علوم مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر در ایران، شرکت پروژه ساخت  سرو موتورهابا توسعه تکنولوژی 

نمود. یکی از  استارت و اقدام به طراحی و ساخت این ماشین 1395را در سال  CNCهای ترانسفر ماشین

های قسمت کنترل و سخت افزار آن بود. مهندسین برق در بخش کنترل CNCهای های طراحی ماشینچالش

PLC های کنترل ترانسفرهای هیدرولیک به تجربه و مهارت باالیی رسیده بودند اما برای دستگاهCNC  باید

کردند که های چینی و... تهیه میهایدهاین و شرکتیی مثل زیمنس، فانوک، هاشرکتخت افزار الزم را از س

ها و سروموتورها و تحریم ها مانع دسترسی آسان به این کنترلرها شده بود. با توجه به تعداد زیاد یونیت

های موجود در کنترل هر و تفاوتهای کنترلی و فیکسچر دو نظام به سیستم ندکسیمجموعه اهمچنین نیاز 

مجموعه، تحقیقات و پیگیری الزم ادامه پیدا کرد تا کنترل ایتالیایی پرومکس انتخاب شد. در آن زمان حتی 

از کنترلر پرومکس استفاده نکرده بود ولی مهندسین  CNCخود شرکت سازنده هم برای کنترل ماشین ترانسفر 

را دیده بودند که با  CNCرل مربوطه جهت کنترل ماشین ترانسفر ی کنتهاماژولشرکت توانایی الزم در 

استفاده از مشاوران شرکت ایتالیایی و با همکاری عوامل داخلی شرکت فراز گستر سپاهان قطعات الکترونیکی 

رای مورد نیاز تهیه و کنترلر با توجه به نیازهای دستگاه، دوباره برنامه نویسی و به روز شد و قابلیت استفاده ب

 به مرحله تولید و بهره برداری رسید. CNCبرای اولین بار ایجاد شد و ماشین ترانسفر  CNCماشین ترانسفر 
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 بخشی از تولیدات شرکت فراز گستر سپاهان 

 معرفی قسمت های مختلف شرکت

  واحد فنی مهندسی 

و بازنگری  opcکشی، تهیه مدارک فنی و استانداردها، تهیه نمودارهای کلیه امور طراحی، نقشه

های تولید، کنترل کیفی و تحقیق های انجام شده و هماهنگی با بخشهای مورد استفاده و طراحیتکنولوژی

 شود.و توسعه در این واحد انجام می

  توسعهواحد تحقیق و 

های مورد نیاز انجام آوریها و فنسازی و تحلیل، انتخاب تکنولوژید محاسبات طراحی، شبیهدر این واح

 شود.می

 

 گردان میز با ماشین ترانسفر •

 CNC ماشین ترانسفر •

 هیدرولیکی بورینگ هاییونیت •

 هیدرولیکی تراش پیچ هاییونیت •

 هیدرولیکی تراش لنگ هاییونیت •

 آرایش و فورج هایقالب و ها سنبه •

 مکانیکی و هیدرولیکی ایندکس میزهای •

 پنوماتیک و هیدرولیک نظام دو هایگیره •

 توخالی فورج مخصوص هایکفشک •

 آرایش پرس هایماشین •
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  واحد کنترل کیفی 

های فنی مهندسی، تحقیق و ها و اقالم تولیدی و هماهنگی الزم با بخشکلیه امور کنترلی و تأیید طرح

 شود.توسعه و تولید توسط واحد کنترل کیفی انجام می

 تولید  واحد 

های مورد نظر بر عهده آوریها و فنها و پیاده سازی تکنولوژیکلیه امور تولید، مونتاژ و راه اندازی طرح

 بخش می باشد: 5واحد تولید است که خود شامل 

  بخش جوشکاری 

ق، های برمراحل اولیه قطعات که شامل برش اره نواری، برش هوا گاز است و مراحل بعدی مثل جوشکاری

CO2 شود. بخش رنگ آمیزی نیز در این قسمت قرار دارد.و... در این بخش انجام می 

 بخش ماشینکاری 

دهند و در ادامه با های منوال مثل تراش و فرز مراحل اولیه ماشینکاری را انجام میدر این بخش دستگاه

 شود.ت و تولید قطعات انجام میتر ساختر و پیچیدهمراحل دقیق CNCهای تراش و فرز استفاده از ماشین

جهت ساخت بدنه ترانسفر، میز ایندکس و دیگر اقالم مورد نیاز که ابعاد بزرگ دارند، از  دستگاه بورینگ 

 شود.موجود در  این بخش استفاده می

شود، که های سنگ زنی استفاده میهمچنین جهت تولید قطعات با دقت و کیفیت سطح باال از انواع ماشین

سه مدل دستگاه سنگ زنی دستگاه شامل سنگ زنی تخت برای سنگ زنی قطعات مسطح، سنگ محور از 

داخلی برای سطوح داخلی قطعات دوار و سنگ محور خارجی برای سنگ زنی سطوح خارجی قطعات دوار 

 شود.استفاده می

 بخش قالب سازی 

قرار دارند که در مجاورت با دستگاههای سنگ و  CNCدر این بخش مجموعه ای از دستگاههای فرز 

دستگاههای اسپارک جهت ساخت انواع قالب های فورج و دوره بری که طراحی آنها توسط کارشناسان خود 

 شرکت انجام شده است، مورد استفاده قرار می گیرند.
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کان ساخت انواع قالب دستگاههای اسپارک با ساخت انواع الکترودهای مورد نیاز توسط بخش ماشینکاری، ام

 های مختلف را ایجاد می کنند.ها و اشکال هندسی متنوع و آرمبا فرم

 بخش مونتاژ مکانیک 

 شوند.ها و تجهیزات تولیدی با مکانیزم های مکانیکی و هیدرولیکی در این بخش مونتاژ میانواع ماشین

 بخش برق و الکترونیک 

آالت و تجهیزات تولیدی نصب برق و الکترونیک تهیه و بر روی ماشیندر این بخش کلیه تابلوها و تجهیزات 

افزار مورد مورد استفاده در دستگاه، سخت CNCیا  PLCهای شود همچنین با توجه به استفاده از کنترلمی

 شود.نیاز نصب و برنامه نویسی الزم توسط کارشناسان برق شرکت انجام می

  انبارواحد 

استاندارد و تولید شده و همچنین اقالم مورد نیاز بخش تولید و مونتاژ در این بخش نگهداری کلیه اقالم 

 شوند.می

 

 اهم پروژه های انجام شده توسط شرکت

 طراحی، ساخت، فروش، راه اندازی و خدمات پس از فروش خط تولید شیرآالت و اتصاالت 

 مشتریان: 

 شرکت احداث صنعت پیشرفته

 اهانشرکت بهتراشان سپ

 طراحی، ساخت، فروش، راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین ترانسفر

 صنایع تولیدی شیرآالت صدرا

 شرکت احداث صنعت پیشرفته
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 شرکت بهتراشان سپاهان

 طراحی و ساخت قالب های فورج

 مشتریان

 شرکت احداث صنعت پیشرفته

 شرکت بهتراشان سپاهان

  


