
  
  
  

اين شركت اولين دارنده باالترين استاندارد هاي .  در منتطقه آزاد ازمير تركيه افتتاح گرديد 1993 تركيه ، در سال DBFكمپاني 
 دستگاه كارواش تمام 1300 ، و سازنده بيش از IES/UKAS دريافت شده از ISO 9001-2000 و TSEKاروپايي از جمله 

وجود ريفرنس هايي از قبيل سيستم شستشوي تمام .  كشور جهان مي باشد 17و بيش از ) رنسباالترين ريف(اتوماتيك در منطقه 
 را به DBFاتوماتيك مترو و ترن واش در تايوان ، استانبول و آنتاليا و مجتمع تراك واش و باس واش در تركمنستان و تركيه ، كمپاني 

  .قدرت اول دستگاه هاي تمام اتوماتيك شستشو بدل نموده است

          
  

            
  

 كارواش تمام 250 در خطوط توليد خود ، به پتانسيل توليد بيش از CNC با استفاده از مدرنترين دستگاه هاي DBFكمپاني 
  .اتوماتيك در سال دست يافته است

با . ها را طراحي و توليد مي نمايد  ترن و مترو واش اين كمپاني مدل هاي مختلفي از دستگاه هاي شستشوي تمام اتوماتيك ، از جمله
  .توجه به توانايي طراحي و ساخت ، قابليت دريافت هر گونه سفارش بر مبناي سفارشي مشتري را دارد

                             
  

  : تركيه DBFخصوصيات عمومي دستگاه هاي توليد كمپاني 
  دستگاه هاي توليدي اين شركت از باالترين كيفيت موارد اوليه و كيفيتA1مليات برش ، عيل مصرفي برخوردار بوده و تس ا

 ، تمامي بخشها توسط زپس از جوشكاري پوششي از گا.  انجام مي پذيرد NC و CNCخم و جوش توسط ماشين آالت 

  تركيه   DBF شركتدرباره



 درجه سانتيگراد ، پوشش داده مي شود تا 220يك و پخت در گالوانيزه گرم ، پوشش فسفات ؛ رنگ پودري الكترواستات
  .لها در برابر زنگ زدگي مقاوم گردداتمامي قسمتها تا س

  الياف برس هاي دستگاه  توسط بهترين توليد كنندگان دنيا ساخته شده و در برسهاي دستگاه هاي توليدي اين شركت به كار
 .رفته است

 اي كامپوتري كنترل مركزي دستگاه تمامي تجهيزات الكتريكي و سيستم ه(PLC) ار بهترين توليد كنندگان دنيا مانند 
 .زيمنس و تله مكانيك اروپاي غربي تامين مي گردد

  تمامي بخش هاي پنوماتيك دستگاه ها از بهترين توليد كنندگان نظيرMetal Works , SMC , ….تامين مي گردد   

 وليد كنندگان اروپايي مي باشدهمچنين گيربكس هاي دستگاه ساخت بهترين ت. 

 فشار برس بر روي خودرو توسط سيستم كنترلي ، تنظيم مي گردد. 

  در طراحي دستگاه هاي توليدي اين شركت ، سعي در كاهش هزينه  نگهداري دستگاه شده است و در ضمن تمامي
 تجهيزات از دو اليه ايمني و كنترلي برخوردارند

  

         
  

      
  
  


