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معرفی شرکت  1

امین آسیا فناور پارس بهه عنهوان طهرا  و سهازنده شرکت 
اهی انواع تجهیزات صنایع نفت، نیروگاهی، دارویی و آزمایشه 

از جمله انواع آسیاب ها جهت پودر کردن مواد بهه روش ههای 
هت توربهو میکسهرج( در سایز میکهرون و نهانومتر)میکانیکی 

مخلوط کردن انواع مواد در حالت تر و خشک ، عالوه بر فروش
و خدمات این محصوالت، در زمینه طراحی و ساخت راکتورهای 
ی آزمایش اهی و صنعتی، مخازن تحت فشار و برج های صهنعت

شهیمی مورد استفاده در صنایع مختلف مانند پاالیش اه و پترو
.های ایران نیز فعالیت می کند

ی همچنین این شرکت در حال حاضر با حمایت مرکز صهنعت
سازی فناوری نانو کاربردی مستقر در سهازمان پهژوهش ههای 
ط علمی و صنعتی ایران، محصوالت خود را به صورت ویژه توسه

مجرب ترین مهندسین و دست اههای مجهز، طراحهی کهرده و 
ر در توانسته با دانش اهها، مراکز پژوهشی و دهها شرکت معتبه
اری زمینه های مختلف از جمله صنایع نفت و پاالیش اهی همک

.کرده و به فروش برساند



معرفی محصوالت آزمایش اهی 2

انواع آسیاب شامل آسیاب گلوله ای سیاره ای،  بیدمیل، بلوطی یا میکسر میل ، پره گلوله

آسیاب گلوله ای سیاره ای  آسیاب پره گلوله آسیاب بید میل آسیاب بلوطی یا میکسر میل



معرفی محصوالت آزمایش اهی 3

راکتور و بمب هیدروترمال تحت فشار و دمای کنترل شده

لیتری20توربو میکسر  لیتری2توربو میکسر 

توربو میکسر  در سایزهای مختلف

راکتور آزمایش اهی



4

ی حرارتیلهانواع  راکتور و مخازن تحت فشار، تاورهای جدا کننده مواد، ویبریتینگ اسکرین ، انواع مبد لهای حرارتی، انواع دریچه های اضطراری، مبدا

معرفی محصوالت صنعتی



لیست برخی از پروژه های صنعتی5



بیان ارتباط محصوالت با فناوری نانو6

نانومترومیکرونحددرذراتکردنپودر
مختلفذراتمکانیکیآلیاژسازی
فظمحاگازتحتکردنآسیابحیندرشیمیاییواکنشانجامامکان

:کاربرد آسیاب گلوله ای سیاره ای و پره گلوله 

:کاربرد آسیاب بید میل 

نانومترومیکرونحدتامایعدرمعلقهایدانهکردنریز
مرطوبموادآسیاب
Dispersion

:کاربرد آسیاب بلوطی 

نانومترومیکرونحددرذراتکردنپودر
آسیابحیندرموادشیمیاییواکنشانجامهمچنینوکردنمخلوط
مانندنرمموادکردنپودرامکاندست اهاینفریزآپشنازاستفادهبا

.دباشمیفراهمنیز...وحیوانوانسانبدنبافتوغذاییموادوالستیک

:کاربرد توربو میکسر

تروخشکحالتدرموادکردنمخلوط
باشندمیمتفاوتیهایچ الیدارایکهحالتیدرخصوصبهموادکردنمخلوط
متفاوتذراتاندازهباموادکردنمخلوط

:کاربرد راکتور آزمایش اهی

کانامبامحافظاتمسفرتحتآزمایش اهیسطحدرشیمیاییهایواکنشانجام
فشارودماکنترلومکانیکیهمزن

سرامیک 
کاربیدی

عصاره 
آویشن

خاک نسوز داروی 
بسانیتینی

پوست
می و



معرفی افتخارات و توانمندی ها7

(میلمیکسر)بلوطیومیلبید،ایسیارهایگلولهآسیابهایبراینانوستادازمقیاسنانوگواهی
گواهیCEتوربومیکسروایسیارهایلهگلوآسیابدست اههایبرایاروپا
ایرانصنعتیوعلمیپژوهشهایسازماناز95سالبرترفناورگواهی
2نوعصنعتیبنیاندانشگواهیاخذ
باختروایقهمنطبرقسهامیشرکتتناوب،شرکتشازند،خمینیامامنفتپایش اهشازند،پتروشیمیمپنا،صنعتیگروهمانندصنعتیهایپروژهانجامدرکارفرمایاننامهرضایت.....



معرفی را ه های فروش و دسترسی خرید محصوالت شرکت8

تلفن فاکس ایمیلوب سایت

کلیه ساعات شبانه روز

واتس آپ

ساعات کاراداریکلیه ساعات شبانه روز ساعات کار ادری کلیه ساعات شبانه روز



اطالعات تماس شرکت

09125101790:موبایل

info@amin-asia.com:ایمیل

021-56277061:تلفن

www.amin-asia.com:وبسایت شرکت

amin-asia-fanavar-pars:اینستاگرام

09125409815:تل رام

09125409815:واتساپ


