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یس           ئسمینار ماشین آالت نساجی سو

پنجم و ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و :تهران

پنج    



Jakob Müller AG Frick

Page: 2

Date: 11.05.2016

.از حضور شما در این سمینار سپاسگزاریم ...... 

.از اینکه دعوت ما را پذیرفتید واقعا سپاسگزاریم ...... 

.بسیار خرسندیم که امروز در خدمت شما هستیم ....... 

سمینار ماشین آالت نساجی سوئیس
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به دنیای جذاب و دیدنی نساجی عرض باریک خوش آمدید

ماشین آالت نساجی سوئیسسمینار 
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گ فریک-جاکوب مولر آ

میالدی                                            1887اصیل از سال 

میالدی1887تاسیس در سال 

مالکیت خانوادگی

نفر1000تعداد کارکنان در سراسر جهان حدودا  

سرمایه متعلق به خود شرکت%  100

دفاتر مرکزی در فریک سوئیس

شبکه خدمات فروش و بعد از فروش در تمام بازارهای مهم نساجی جهان
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گ فریک -شرکت جاکوب مولر آ

...در ایران

میالدی1970فعالیت رسمی از سال 

1977همکاری با دفتر بازرگانی پارسا به عنوان نمایندگی انحصاری از سال 

پشتیبانی از طریق تیم خدمات فنی مجرب ایرانی
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گ فریک -جاکوب مولر آشرکت 

.....در ایران 

.    کارخانه در رشته های مختلف نساجی عرض باریک فعال میباشند80بیش از 
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گ فریک -جاکوب مولر آشرکت 

طیف فزاینده ای از کاربردها : نساجی عرض باریک 

...........
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.......              طیف وسیعی از کاربردها: نساجی عرض باریک 

نوارهای کشی ساده و طرح دار در لباسهای زیر
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طیف فزاینده ای از کاربردها:  نساجی عرض باریک  

اتیکتهای بافته شده برای البسه و کفش
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طیف فزاینده ای از کاربردها:  نساجی عرض باریک  

نوار های کشدار و بدون کش در صنعت کفش
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هادطیف فزاینده ای از کاربر: نساجی عرض باریک 

نوار برای انواع کوله پشتی
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طیف فزاینده ای از کاربردها: نساجی عرض باریک 

اقالم پزشکی
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طیف فزاینده ای از کاربردها: نساجی عرض باریک 

انواع نوار و تسمه های سنگین برای بستن و جابجائی بار
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طیف فزاینده ای از کاربردها: نساجی عرض باریک 

نوار تسمه برای پیشگیری از سقوط 
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طیف فزاینده ای از کاربردها: نساجی عرض باریک 

حمل و نقل و  اتومبیل و هواپیما
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طیف فزاینده ای از کاربردها: نساجی عرض باریک 

نساجی در خانه ، تزئینات ، بسته بندی

http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=5&productId=47063&langId=-3&parentCats=10112*10286
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گ فریک -جاکوب مولر آشرکت 

..........و طیف گسترده ای از کاربردهای دیگر
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گ فریک -شرکت جاکوب مولر آ

......سیستم ها و راه حل ها  
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برای کلیه سیستمهای تولید ما (CAD)نرم افزار طراحی •

میلیمتر مخصوص نخ های کش و نخ های بدون کش 1000ماشین های چله پیچی برای چله با عرض •

سیستم ها و راه حل ها
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شانه 20ماشین های سوزنی بافت حلقوی تمام اتوماتیک و مکانیکی با حداکثر •

میلیمتر 365ماشین های نساجی برای بافت نوار های کش دار ، غیر کش دار و تسمه ها  با حداکثر عرض •

قالب ژاکارد 768مجهز به دابی الکترونیکی ویا ژاکارد با حد اکثر 

ها و راه حل هاسیستم 
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(سوزنی –ایرجت –راپیر ) ماشین اتیکت بافی •

ماشین های تا و برش اتیکت /  ماشین های برش اولتراسونیک •

ها و راه حل هاسیستم 
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ماشین های رنگرزی و آهار برای سفارشات با هر حجم و از هر موادی•

ماشین های چاپ دیجیتال برای نوار های کش دار و غیر کش دار •

ها و راه حل هاسیستم 
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ماشین های توپ کن و قرقره پیچ برای کلیه محصوالت•

ماشین های بسته بندی نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک •

ها و راه حل هاسیستم 
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تجهیزات برای توپ کردن ، برش ، عالمت گذاری ، جوش و دوخت •

ها و راه حل هاسیستم 
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گ فریک -شرکت جاکوب مولر آ

ا و تجهیزات بسیار دیگری برای کاربرد های مربوط و سایر پروسه ه

جهت صنعت نساجی عرض باریک 

.  لطفا برای هر گونه نیاز خود با ما تماس حاصل فرمایید
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گ فریک -شرکت جاکوب مولر آ

ما هر گونه خدمات در ارتباط با تولیداتمان را ارائه می
کنیم 
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خدمات 

:  میز خدمات 

تماس مستقیم با کارشناسان خبره ما در هر زمینه ای 

پشتیبانی در کاربری ماشین ها و عیب یابی 

کمک در طراحی نقش ها 

مراکز کارشناسی برای مشکالت فنی 

تماس های خدماتی 

مهندسین با تجربه و انعطاف پذیر •

ماشین های جدید و پشتیبانی در راه اندازی •

آموزش در محل برای پرسنل مشتریان •

عیب یابی و تعمیرات •

توصیه جهت نگهداری ماشین آالت و انبار قطعات •

کمک در طراحی محصوالت نساجی •
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آموزش در مرکز آموزشی ما در سوئیس 

و اطمینان از اینکه کلیه ماشین های شما به بهترین وجه تنظیم ..... 

و نگهداری میشوند 

خدمات



Jakob Müller AG Frick

Page: 29

Date: 11.05.2016

خدمات

خدمات قطعات یدکی 

نحوه انجام سفارشات 

پرسنل بسیار مجرب •

سفارش درهر روز 100تکمیل پروسه •

ست قطعات تبدیل در هر روز 5تحویل •

انبار داری 

قلم قطعات موجود در انبار 16000بیش از •

از اقالم مهم موجود در انبار % 95بیش از •

حمل 

حمل روزانه قطعات و پیگری مراحل حمل •

کاهش زمان تحویل قطعات از طریق ترخیص در گمرک مبدا •
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گ فریک -شرکت جاکوب مولر آ

:تماس در ایران 

دفتر بازرگانی پارسا 

پایین تر از پارک ساعی –خیابان ولیعصر –تهران 

805واحد 8طبقه –برج نگین ساعی 2244شماره 

8871350288713503: تلفن 

09121019597: همراه 

h.parsa@pol.ir: ایمیل 
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گ فریک -شرکت جاکوب مولر آ

با سپاس و امتنان از توجه شما 


