بسمه تعالی

گزارش از نیازمندیهای

شرکت پاکشوما

نیازمندیها
نام نیاز

نیاز ساالنه

چاپ روی کاغذ

 1میلیون

ارزش حدودی
پروژه (تومان)
200,000,000

دسته بندی
مواد رنگی

توضیحات

نحوه تامین

شرکتهای داخلی حروف و اعدادی که بر روی قسمت های پلیمری

و قسمت های

بدنه یا برگه های مربوط به گارانتی دستگاه چاپ

پلیمری

می شود از کیفیت پایینی برخودار است و به
راحتی با کشیدن ناخن پاک می شوند .شرکت
نیازمند چاپی است که از کیفیت باالیی برخوردار
باشد و به راحتی پاک نشود

پرسکار

 100هزار عدد

1,000,000,000

قطعات فلزی

داخل شرکت

تزریق کار

 200هزار عدد

1,500,000,000

قطعات پلیمری

داخل شرکت

قاب درب

 1تن

200,000,000

قطعات پلیمری

با توجه به تولید روزانه  700دستگاه ماشین
لباسشویی و پاسخ گو نبودن دستگاه های پرس
موجود در شرکت ,و همچنین راه اندازی خطوط
جدید ,نیاز به شرکت های فعال و با تجربه و
متعهدکه در این زمینه فعالیت دارند وجود دارد (
قالب های پرس و ورق در اختیار شرکت قرار می
گیرد)
با توجه به باال بودن تولید روزانه شرکت و راه
اندازی خط جدید در آینده ,دستگاه های تزریق
شرکت جواب گوی نیازها نیست و به شرکتهای با
سابقه در زمینهی تزریق مواد پالستیکی و
پلیمری نیاز است( .قالب های تزریق و مواد اولیه
در اختیار شرکت قرار می گیرد)

شرکتهای داخلی این قاب بر روی درب ماشین لباسشویی استفاده

ماشین

می گردد که در صورت داغ شدن بدنه (شست

لباسشویی

وشو با آب  95درجه) آسیبی به مصرف کننده
وارد نشود .نمونه خارجی این قاب شفاف و وزن
آن سبک است اما نمونه داخلی کدر به طوری که
داخل ماشین لباسشویی مشخص نیست و وزن
آن نیز از نمونه خارجی سنگین تر است .شرکت
نیاز به مواد اولیه که مشابه نمونه خارجی باشد,
است.
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قفسه بندی

-

500,000,000

خدماتی

-

از شرکت های که در زمینه ی قفسه و شلف بندی

شلف بندی

فعال هستند دعوت می گردد تا با بازدید از سالن

سالن تولید

های کارخانه (انبار ,تولید و  )...طرحی ارائه دهند
که بتوان از فضای های موجود حداکثر استفاده را
کرد.

تعمیر و

بازدید دوره ای

نگهداری

هر ماه دو

پرس ها ,دستگاه های تزریق ,چرتقیل ها,

مرتبه

لیفتراک ها و  ...نیاز به تعمیر و نگهداری دارند و

100,000,000

خدماتی

شرکتهای داخلی کلیه دستگاه های موجود در شرکت از جمله

از شرکت های با تجربه که در زمینهی تعمیر و
نگهداری فعالیت دارند دعوت به همکاری می
شود
شست و شو+

 400هزار لیتر

تصفیه پساب

آب مصرفی

تولید کننده

 200هزار عدد

400,000,000

شیمی

-

یکی از مشکالت کارخانه کمبود آب است و یکی
از قسمت های که مصرف آب در آن باال است
بخش شست وشوی ورق ها با اسید و آب است.
یکی از نیازمندی های شرکت تسویه این پساب
ها و قابلیت استفاده مجدد در چرخه است

4,000,000,000

واشر دور درب

قطعات

وارداتی

الستیکی

واشر دور درب ماشین لباش شویی مورد استفاده
در شرکت به صورت وارداتی است که از کیفیت
باالیی برخوردار است و قابلیت انعطاف باالیی
دارد .در صورتی که شرکت داخلی توانایی تولید
این واشر با کیفیت مشابه خارجی با خاصیت آنتی
باکتریال را دارد شرکت پاکشوما آمادهی عقد
قرارداد است.

اهرم ترمز

 400هزار عدد

600,000,000

مکانیک

وارداتی

کروم دار کردن

 500هزار عدد

500,000,000

شیمی

-

اهرم ترمز ماشین لباسشویی تشکیل شده از یک
ورق پرس شده  Lشکل ,تسمه و قفل که به
صورت پک کامل از خارج وارد می شود.
یکی از بخش های که منجر به زیبایی ماشین

ولوم و درب

لباشسویی می شود کروم به کار رفته در قسمت

ماشین

های از درب ماشین لباسشویی و ولوم است .در

لباسشویی

حال حاضر در محصوالت تولیدی شرکت کروم
استفاده نمی شود.
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برد الکترونیکی

 180هزار عدد 40,000,000,000

قطعات برقی

وارداتی

قطعات برقی

وارداتی

به دلیل حساسیت باال تمامی بردها مورد
استفادهی شرکت به صورت وارداتی تامین می
گردد و شرکت های تامین کننده توانایی تولید
برد در حالت های مختلف دکمه ای ,لمسی را
دارند .یکی از نیازهای شرکت بردهای مورد نیاز
در داخل کشور است و با توجه به راه اندازی خط
تولید یخچال در آینده نزدیک این نیاز بیشتر
احساس می شود

کابل برق

 200کیلومتر

کالیبراسیون

هر شش ماه

ابزار و

یکبار

400,000,000

بیشتر کابل برق مورد نیاز شرکت از خارج تامین
می گردد و نمونه های داخلی از کیفیت مورد
قبولی برخودار نیستند.

خدماتی

شرکتهای داخلی شرکت نیازمند شرکت یا موسسهی با تجربه در
زمینهی کالیبراسیون ابزارها و تجهیزات

تجهیزات
سپری

آزمایشگاهی خود است.
 180هزار عدد

800,000,000

لباسشویی

قطعات ریخته

وارداتی

گری

این قطعه که دقت بسیار باالیی دارد در انتهای
مخزن ماشین لباسشویی قرار می گیرد .باالنس
بودن آن در بی لرزش بودن ماشین لباسشویی
تاثیر دارد .در حال حاضر این قطعه به صورت
سفارشی در خارج از کشور تولید می شود.

ورق های

مواد

 2هزار تن

وارداتی

استیل
فیکس و پانچ
کردن ورق ها

کلیه ورق های استیل ضد زنگ (استنلس) به
صورت وارداتی است

200,000,000

قطعات
مکانیکی

-

عملیات سوراخکاری و پانچ در شرکت به صورت
دستی صورت می گیرد که باعث باال رفتن هزینه
و کاهش سرعت عمل میشود و شرکت از ایده یا
طرحی که باعث اتوماتیک شدن این پروسه گردد
حمایت می کند
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نحوه ی ردیابی

-

100,000,000

IT

-

طراحی شبکه یا سامانه ی هوشمند جهت ردیابی
محصول از تولید تا مصرف

تولید درب

شرکت نیازمند شرکت تولیدی با سابقه است که

 150هزار عدد 20,000,000,000

ماشین

بتواند تمام قسمت های درب ماشین لباشویی را

لباسشویی

از جمله قاب خارجی ,شیشه پریکس ,واشر و ...
را تولید کند و درب را به صورت کامل در اختیار
شرکت قرار دهد.

کپسول

آتش

نشانی

 100عدد

11,000,000

خدماتی

شرکتهای داخل

کپسول

شرکت نیازمند کپسول های آتش نشانی و
خدمات پس از فروش آن با قیمت مناسب و
کیفیت باال است.

رنگ

 1تن

400,000,000

مواد رنگ

شرکت های

رنگهای مورد استفاده در شرکت به ویژه رنگ

داخلی

سیلور ,از کیفیت باالیی برخودار نیست و یکدست
بودن مورد نظر را ندارد.

پارک علم و فناوری استان قم
تلفن  025 – 32812125 -8داخلی  118و 117

ایمیل:

Info@qomstp.ir

وب سایت:

www.qomstp.ir

شبکه های اجتماعی:
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