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فهرست                                                         

 مقدمه کوتاهی بر گروه کارخانجات اشتابلی   

 شروع بافت بی نقص و دقیق با سیستم های مقدمات بافندگی 

 ماشین آالت طراحی چله بافندکی 

 ماشین آالت اتوماتیک دری گرفتن یا چپ و راست 

 ماشین آالت گره زنی نخ چله
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گروه کارخانجات اشتابلی                            

اتصاالت صنعتی و ,ماشین االت نساجی,راه حل های تکنولوژیکی برای طیف گسترده ای از صنایع از قبیل

روبات ها                                                                                                              

 در کشور سوئیس تاسیس 1892که در سال ( شرکت اشتابلی متعلق به خانواده اشتابلی)

گردیده                

 کارمند                                4000گردش مالی بیش از یک بیلیون فرانک سوییس و با بیش از 

 قاره دنیا                                    5دفتر نمایندگی در 50دفتر مستقیم فروش و 25با دارا بودن 
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بخشهای سه گانه اشتابلی                  

بخش نساجی بخش اتصاالت صنعتی  بخش روباتیک 

 دابی و بادامک 

 ژاکارد بافندگی

 ماشین آالت مقدمات بافندگی

 ماشین آالت فرش

 ساخت کنترلر های الکترونیکی
و موتورها

 اتصاالت جهت انتقال مایعات

 اتصاالت الکتریکی 

 ابزار االت تعویض قطعات صنایع 
مختلف 

 سیستم تعویض سریع قالب های 
صنعتی

 بازو 6بازو و 4روباتهای اسکارای 

 متوسط و سنگین جهت , روباتهای کوچک
صنایع سنگین

 کنترلر های صنعتی و نرم افزار



فهرست                                                         

 مقدمه کوتاهی بر گروه کارخانجات اشتابلی   

 شروع بافت بی نقص و دقیق با دارا بودن چله ای خوب 

 ماشین آالت طراحی چله بافندکی 

 ماشین آالت اتوماتیک دری گرفتن یا چپ و راست 

 ماشین آالت گره زنی نخ چله
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آماده سازی ماشین االت 

بافندگی
سالن بافندگی 

آماده سازی نخ 

برروی چله

تا محصول نهائی 

( پارچه)

از نخ 

بافت پارچه و محصولی ایده ال 

خروج محصول تولید شده با کیفیت: ورود چله ای با کیفیت
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دیدگاه و چشم انداز اقتصادی

! نه هزینه..... سرمایه گزاری است ” اتوماسیون و به کارکیری سیستم های پیشرفته ”
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 کاهش زمان کار غیر مولد

 دالیل تحت تاثیر قرار گرفتن افزایش زمان کارغیر مولد       

1. تعطیالت رسمی

2. سازماندهی

3. تعمیر و نگهداری

4. زمان راه اندازی

5. تعویض طرح و چله

6. (میزان پارگی نخ و توقف ماشین بافندگی)شرایط تولید 

 افزایش بهره وری کلی شرکت 

 افزایش تولید پارچه های متنوع 

 کاهش محصوالت با کیفیت پائین

چشم انداز آینده و اوج شرکت در صورت بکارگیری سیستم 

طراحی اتوماتیک 

 سود مضاعف شرکت 

بخش سالن بافندگی      

ماشین 
طراحی 
اتوماتیک

منابع 
انسانی

بافندگی

فروشخرید

تعمیرو 
نگهداری
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اقتصادی بودن و سود حاصله در صورت بکارگیری دستگاه طراحی اتوماتیک
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Manual Automatic

اتوماتیکسیستم
یک یا دو اپراتور در 

شیفت

پرز و دارا کاهش

بودن تولیدات با 

کیفیت

WARPLINKشرو

ع با سیستم 

انتقال کل چله  ,

ومجموعه طراحی 

شده و تغییر طرح بر 

روی ماشین بافندگی 

UNI-PORT توسط

توقف کمتر و دارا 

بودن چله کامال با 

کیفیت 

ماشین آالت طراحی 

سفیر و دلتامدل

دستیسیستم طراحی
ده تا بیست اپراتور 

در شیفت



مزایای آماده سازی چله  از طراحی دستی به طراحی اتوماتیک             

 تهیه و در دسترس قرار گرفتن چله با دقت باالو میزان بیشتر جهت راه اندازی ماشین االت   در 

زمان کوتاه                                                                                                  

 رنگ و موازی قرار گرفتن نخها در هر یک از چله ها, تضمین تعداد سر نخها در یک سکانس 

 کاهش راه اندازی و زمان عملیاتی کردن ماشین االت 

بافندگی                                                        

 کاهش هزینه های مقرر در طراحی به صورت دستی                                                 

 ارایه هزینه سرمایه گزاری مناسب و مقرون به صرفه با بازگشت سرمایه برای بافندگان         

 بر آورده شدن انتظارات بافنده از یک چله  آماده جهت 

بافندگی                                                              
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چالشهای تولیدکننده های پارچه                                          

آماده سازی چله 

 کمترین زمان جهت آماده 
سازی طرح های بیشتر    

 قابل طراحی نخهای بسیار 
ظریف                         

 قابل اجرا و طراحی نخهای 
با تراکم بسیار باال و طرح
های پیچیده                    

 تقلیل نیروی کار و پرسنل 
طراحی                        

مقدمات بافندگی

 راه اندازی سریع و تغییر 
طرح در زمان کوتاه       

 صرف مدت زمان کمتر 
درتوقف ماشین بافندگی و 
افزایش راندمان باالتر     

 شرایط نگهداری بهتر 
ماشین االت بافندگی و 
کیفیت باالی تولیدات  

بازار و خریداران پارچه

 زمان ارسال کوتاه تولیدات 
به دست خریداران          

 افزایش بهره وری          

 صرف وقت و زمان کمتر 
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فرایند و عملکرد دستگاه طراحی دستگاه چله گره زنی
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شانه 

میل میلک ها

المل ها

طراحی نخ های چله در یک سکانس 

رفت وبرگشت

Input:  طراحی کامل یک چله

 المل ریزی 

 طراحی میلمیلک ها

 طراحی شانه 

Output:  چله کامآل طراحی شده و

انتقال برروی ماشین بافندگی توسط 

سیستم UNI-PORT

 آماده برای تولید

بدون هیچگونه محدودیت در 

سیستم های بافندگی

هوک دستگاه طراحی در 

هنگام عبور از میلمیلک ها 

و المل 

UNI-PORT



DELTA 110

کاربرد دستگاه طراحی 
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DELTA 110

 مناسب برای پوشاک خانم ها و 

آقایان 

 پارچه های پیراهنی 

 پارچه های رومبلی

 ثابت بودن شاسی اصلی دستگاه طراحی 

 ه متحرک بودن دستگاه طراحی و قابلیت استفاد

از دو فریم جهت افزایش راندمان 

 سر نخ در دقیقه140قابلیت طراحی 

 لنگه ورد20ظرفیت طراحی تا 

 2.3 m,  تا 4.0 m عرض

بهره وری باال و اقتصادی بودن 

بکارگیری دستگاه طراحی اتوماتیک 



SAFIR S40

کاربرد دستگاه طراحی اتوماتیک
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SAFIR S40

 پارچه های دنیم و جین

 پارچه های رومیزی و رو تشکی

 جهت تولید پارچه های حفاظتی و برزنت

 ثابت بودن شاسی اصلی دستگاه 

طراحی 

 متحرک بودن دستگاه طراحی و 

قابلیت استفاده از دو فریم جهت 

افزایش راندمان 

 سر نخ در 165قابلیت طراحی 

دقیقه

 لنگه ورد12ظرفیت طراحی تا 

 2.3 m عرض

SAFIR S40

دستگاه طراحی با کاربری 

کامآل جدید 



SAFIR S40
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سود حاصله در صورت بکارگیری دستگاه طراحی اتوماتیک جهت بافت دنیم با

شرایط کارکرد امروزه شرایط کارکرد در آینده

نحوه کارکرد
امروزه تعویض متعدد چله و 

چله ها با % 100زدن گره

دستگاه گره زن

طراحی به صورت اتوماتیک% 80در آینده نزدیک

گره تعویض چله ها وگره زدن با دستگاه% 20در آینده 

زن

بهره وری و سود دهی مضاعف

در صوووورت بکوووارگیری دسوووتگاه 

طراحی اتوماتیک

افزایش کیفیت و تولید درجه یک و قابلیت  بر تعویض

سریع طرح بر روی ماشین بافندگی بر اساس نیاز بازار

افزایش تولیدات کارخانه بر مبنی افزایش راندمان تولید 

سالن بافندگی

بازار مصرفکاهش زمان ارسال تولیدات به

بازاروتنوع پاسخ سریع و تعویض طرح بر مبنی نیاز

های نوین در تولید پارچه های چند الیه دنیم و درطراحی

جین

SAFIR S40



بهینه سازی در فرایند تولید  

UNI-PORTسیستم انتقال مجموعه طراحی شده بر روی ماشین بافندگی توسط

ساعت قبل از تولید بر روی سیستم24قابلیت ذخیره چله های طراحی شده 

UNI-PORT

نصب مجموعه طراحی شده بر روی 

ماشین بافندگی با سیستم

UNI-PORT
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چپ و راست گیری اتوماتیک با الیه های رنگی مختلف     دستگاه

OPAL   

INPUT

OUTPUT

 چله کشی مستقیم

 چپ و راست1.1چله چند الیه بدون 

 الیه نخ رنگی بر 8قابلیت کارکرد تا 

روی یک چله

 چپ و راست1.1سه الیه نخ چله طراحی شده و 

 آماده برای دستگاه طراحی



دستگاه چله گره زنی

قابلیت گره زدن به صورت یک گره و 

یا دو گره
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MAGMA
مناسب جهت گره زدن نخهای 

ضخیم و تخت

TOPMATIC
مناسب جهت گره زدن نخ های سایز متوسط و خیلی ظریف

متریک5انگلیسی یا نمره 3.0از نمره  انگلیسی760دنیر یا 7تا نمره متریک0.50انگلیسی یا 0.3از نمره متریک50تا 

رنج ونمره نخ



کاربرد دستگاه گره زنی بر روی ماشین آالت فرش بافی
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دستگاه بافندگی فرش

چله گره زنی

تعویض سریع چله بافندگی

فریم مخصوص چله های 

پائین

فریم مخصوص چله 

های باال

جدا پذیزی قسمت 

فوقانی فریم

TOPMATIC TPM 301



Thank you for your attention

با تشکرو قدر دانی از توجه شما                                           

www.staubli.com
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