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Benninger AG

الستیکالیاف
خودرو

منسوجاتپرداخت اتوماسیون
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11.05.2016

تاسیس

Benninger AG

در اوزویل، سوئیس

1859

مبنای

:برنامه تولید

ماشین آالت رنگرزی عرضی و

ماشین آالت شستشو

ماشین آالت نورد

دستگاه های تارپیچ مقطعی

1870–1880

اولین

صادرات

1900

تاسیس 
Benninger Far 

East Ltd. , در

هنگ کنگ 

چین

تاسیس 
Benninger 

India Ltd. , در

بمبئی 

هندوستان

کسب گواهی 

J.Krückels KG

از زل آلمان

افتتاح 
Benninger 

Moscow در

روسیه

1990–1992

تاسیس
Benninger 

Textile 

Machinery 

Co. Ltd. ,

در 

شانگهای 

چین

1995

اخذ برنامه پرداخت مرطوب 

Kleinewefers

Textilmaschinen

GmbH ,dleferK ,

ynamreG

2001

خرید سهام 

مدیریتی از 

سرمایه گذاران 

سوئیسی

2005

کسب 

گواهی 
Kusters 

Textile 

GmbH از

زیتاو آلمان

2007 2008

تدارک

ادغام فروش
با

KARL 

MAYER 

Gruppe ،

آلمان

2009

سال با 150
Benninger

2014

سال75

الیاف 

الستیک 
Benninger

Tire Cord

.آینده به پیشینه نیازمند است. سال قدمت150موفقیتی با بیش از 
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:مشتریان باسابقه
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11.05.2016

Benningerالیاف الستیک خودرو 

سال سابقه جهانی در خطوط تغریق الیاف الستیک75بیش از 

Benninger Zell GmbH  بخشی ازBenninger 

AG واقع درZell ,آلمان می باشد

برترین تامین کننده خطوط الیاف الستیک

مورد تایید تمامی تولید کنندگان معروف الستیک

خطوط درجه یک و قابل اطمینان با چندین دهه عمر کاری

باالترین سطح استانداردهای ایمنی

 بهترین در سیستم های کنترل کالس وHMI

اولین خط الیاف الستیک

تحویل 1939در سال 

دانلوپ شد

هانانو، آلمان

44



و مدرن سازیBenningerخط الیاف الستیک 

5

طراحی جدید و نصب

ار الیاف کامل الستیک، تک ت

و خطوط نوار نقاله

مدرن سازی و ارتقا

موارد اساسی نصب شده

خط در 100بیش از )

(سراسر جهان

ام محلول های پردازش انواع منسوجات فنی و تم

(شیشه، کربن، و غیره)کاربری ها 

واحدهای ترکیب برای 

یاشباع محلول ها و سایر مواد شیمیای

تقویم 

متعلقات



برای بافت پیچشیBENNINGERمحلول های 

بهینه سازی شده برای یک بافت کامل

:محلولهای نهائی

تن بدون احتساب 2وزن منسوجات تافته شده تا •

وزن غلطت

(شکلL)حواشی بدون زائده •

ادوات راهنمای یکپارچه •

تعویض سریع، آسان و مطمئن غلطت توسط •

قابلیت تعویض خودکار

برش اریبی یکپارچه•

:محلولهای ساده

2تا Ø 2mاز )طراحی استوار غلطکهای سنگین •

(تن

ACکنترل کشش دقیق و باثبات توسط موتورهای •

حداقل نگهداری•

حمایل تغذیه نوار نقاله•

سیستم نظارت قطر غلطت •

66



Benningerادوات هادی پارچه 

باالترین دقت برای بهترین کیفیت

پهن کننده عریض هادی مرکزی گام سه گانه کشنده دوگانه

پهن کردن پارچه با کشش 

ه باال در پس پایه های کشند

ده رول مابین نواحی گرم شون

پارچه را در قسمت مدخل و 

مخرج انباشگر و همینطور قبل

د از پیچنده در مرکز نگاه می دار

ی پهن کردن پارچه و حفظ لبه ها

L شکل در مقابل هر

ایستگاه تغریق و پیچنده

ن پهن کردن پارچه با کشش پائی

از توسط پایه های کشش رول قبل

پیچنده و انباشتگر بزرگ

77



پرداخت منسوجات

فناوری پیشرو در پردازش مرطوب

باالترین کیفیت پارچه با کمترین هزینه تولید ممکنمزایا

افزایش راندمان پرداخت منسوجات

رعایت استانداردهای زیست محیطی

کمترین مصرف انرژی

بروز بودن همیشگی با آخرین دستاوردهای علمی

محلولهای مخصوص برای نیازهای منحصربفرد مشتریان
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Benningerمحلولهای پرداخت 
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CPBرنگرزی محلول مدیریت منابع

سفیدکنندگیفناوری حرارتیبازیابی-

کارامدشستشویفناوری قلیائیبازیابی-

حریرنمافناوری فاضالببازیافت-

2

5

3

5

35 35

4

5

4

3

2

1

1



پرداخت منسوجات
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BEN-WASH -عالیشستشوی

آبمصرفکمترین-

باالانرژیراندمان-

BEN-COLOUR باالبازتولیدقابلیت-

یکنواخترنگرزی-

(CPB)پائینانرژیمصرف-

BEN-BLEACH باالوریبهره-

سازیآمادهنتایجبهترینکسب-

تولیدهایهزینهکاهش 30%-



پرداخت منسوجات
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BEN-DIMENSA -بهترابعادیپایداری

بهتررنگرزیبازده-

باالجالیسطح-

کشبافوشدهبافتههایپارچهبرای-

BEN-ECO سوزآوربازیابیسیستم-

حرارتیبازیابیسیستم-

"صفرتخلیه"وفاضالبچرخش-

باالانرژیراندمانبارانشفناوری-



پرداخت منسوجات
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KNIT-LINE پارچهترصیقلیوترصافسطح-

متغیرهایهزینهکاهش 25-30%-

واکنشرنگهایبا CPBرنگرزیامکان-

پذیر

(روز/تن25)باالبازده-

آنزیمازاستفادهبهنیازبدون-

ومصنوعیالیافدرچروکوچینبدون-

ناپذیربرق

فنیمنسوجات پارچهپهنایمیلیمتر 5400تا-

چروکوچینبدون-

نیغیربافتوبافتنی،بافتبرایمناسب-

پارچهشدهکنترلرفتگیاب-

شستشوازپسعالیدوام-



؟Benningerچرا 
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فوت و فن جامع کار از جمله مشاوره فرایندها و برنامه ریزی پروژه-توانائی های محوری

محصوالت جدید و قابل اعتماد-

خدمات مشتری محور از طریق حمایت آغازین و محلولهای مجزا برای حل مسائل-

سرمایه گذاری در تولید محصوالت باکیفیت-پایداری

(چرخش فاضالب، کاهش اتالف حرارتی و مواد خام ارزشمند)فرایندهای حافظ محیط زیست -

ایک شرکت سوئیسی باقدمت با سابقه جهانی و دارای شعبات متعدد در مهمترین بازارهای آسیا و اروپ-سنت



!!از توجه شما سپاسگزارم

14


