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بیرین  و سر نورد

 سوی ، سنسور و دکمه

نورد هاى بوچر

روان کننده و چسب

نورد

ماشین بر پالر
ماشین هاى تا کن و مجله زنى
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ه  نورد شور و داکتر بلید تی
برس 

تاب لن
زنجیر

گیره زینک بند
ژاکت سیلندر
ناخنى پنجه

پنجه
فویل و چسب  فویل

طلق پا کننده
متعلقات مرکبدان

فنر و جدا کننده کاغذ
تسمه  و نوار آپارات

الستیک فوتک
فیلتر

 



شرکت ایران روتاتیو به عنوان نماینده انحصارى کمپانى 
هایدلبرگ در ایران با توجه به نیاز صنعت چاپ کشور و 
در جهت افزایش رضایتمندى مشتریان خود ، اقدام به 
ایجاد بخش تخصصى سرویس و قطعات با عنوان سیستم 

سرویس نموده است.
شرکت ایران روتاتیو در جهت ارائه خدمات پس از فروش 
و  بخش  یک  در  قطعات  فروش  و  تعمیرات  تمرکز  و 
بمنظور ارائه بهترین خدمات در کوتاهترین زمان ممکن 
و همچنین پاسخ به نیاز صنعت چاپ، پیشنهاد خدمات 
سیستم  بنام  فنى  و  علمى  رویکرد  با  سیستماتیک 
سرویس System Service را ارائه مى دهد. این سرویس 
جدید نه تنها خدمات مورد نیاز در بخش هاى پیش از 
چاپ، چاپ و پس از چاپ را پوشش مى دهد، بلکه در 
مراحل نصب و راه اندازى دستگاه و فروش مجدد به 

یارى مشتریان هایدلبرگ خواهد شتافت. 
کمپانى هایدلبرگ کلیه پیشنهادهاى خدمات جامع 
سرویس خود را تحت عنوان سیستم سرویس جهت 
افزایش سود، بهره ورى و توان رقابتى مشتریان ارائه 
ایران روتاتیو  مى دهد. خدمات سیستماتیک شرکت 
در چرخه حیات یک دستگاه ماشین چاپ هایدلبرگ 

شامل خدماتى از جمله نصب و راه اندازى، آموزش، 
نحوه چیدمان، ارائه قطعات یدکى اورجینال، تعمیر و 

نگهدارى، ارتقاى کیفیت و ... مى باشد.
در بخش قطعات یدکى، با تمرکز بر روى ارائه خدمات 
فنى در باالترین سطح و مطابق با استانداردهاى کمپانى 
مفتخریم  اورجینال،  قطعات  ارائه  همچنین  و  سازنده 
همکاران  فعالیت  تداوم  همچنین  و  خاطر  اطمینان 
ایران  نماییم. شرکت  فراهم  را  چاپ  در صنعت  محترم 
جریان  تا  قطعات  کوچکترین  از  عرضه  توانایى  روتاتیو 
کامل کارى یک ماشین چاپ را داشته و مى تواند شما را 
در قالب یک بسته خدماتى کامل شامل مشاوره، نصب، 

راه اندازى و آموزش حمایت نماید.

سیستم سرویس
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ماهیت کاالى سرمایه اى نیازمند نوعى رابطه درازمدت با مشترى بوده و 
قطعات یدکى اورجینال و خدمات پس از فروش مستمر، امنیت و آرامش 

را به ارمغان مى آورد.

داشتن دو انبار مجهز با لیستى کامل از قطعات پر مصرف و تخصصى براى کلیه ماشین آالت

تحویل قطعات یدکى در تهران و کلیه شهرستان ها در کوتاه ترین زمان ممکن

قبول و انجام سفارشات ارزى در خصوص قطعات یدکى

(HWLC)ارتباط همزمان با ”مرکز پشتیبانى جهانى هایدلبرگ”              واقع در هایدلبرگ آلمان

تشخیص  و  شناسائى  بررسى،  جهت  شرلوك  نرم افزار  از  استفاده  با   فنى و تخصصى  مشاوره اى  خدمات 
با ماشین آالت چاپ هایدلبرگ که بطور اختصاصى دراختیار نمایندگى  صحیح قطعات یدکى مناسب 

انحصارى هایدلبرگ، شرکت ایران روتاتیو مى باشد. 

%ارائه بیش از 90    قطعات یدکى مورد نیاز در ماشین آالت چاپ هایدلبرگ، موجود در انبار شرکت



پیش از چاپ



CtP پیش از چاپ /  

ماشین ماشین شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعهشماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعهشماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعه ماشین

ماشین

ماشینماشینماشین

ماشینماشین

Suprasetter

Suprasetter Suprasetter Suprasetter

Suprasetter

PRM2041 PRM2042 PRM2043

PRM2046

PRM2049PRM2048PRM2047

PRM2045PRM2044

Suprasetter Suprasetter

 

 

 Suprasetter Suprasetter

فیلتر سوپرا سترفیلتر سوپرا سترفیلتر سوپرا ستر

فیلتر فیلتر فیلتر چیلر

فیلترفیلترفیلتر
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PRE0101

PRE0102 

PRE0103

PRE0104

PRE0101

PRE0106

PRE0107

PRE0108

Suprasetter

Suprasetter

Suprasetter

Suprasetter

Suprasetter

Suprasetter

Suprasetter

Suprasetter

CtPپیش از چاپ /  
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راب شیلنگ چیلر
شماره قطعه ماشینقطعه 

پمپ
سنسور

ماژو پانچ
تسمه سوپراستر

ماژو لیزر
VCT گیره

واحد پنوماتیک

تامین کلیه قطعات یدکى اورجینال پلیت ستر هاى سوپراستر Suprasetter هایدلبرگ 



PRP4401

PRP4402

PRP4403

PRP4404

PRP4405

PRP4406

PRP4407

PRP4408

PRP4409

PRP4410

PRP4411

PRP4412

PRP4413

PRP4414

PRP4415

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

قفل دستگیره

پیش از چاپ /  پروسسور 
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شماره قطعهشماره قطعه ماشینماشین

A6 فیوز
موتور نورد

Z16 دنده
واشر

دیافراگم پمپ رپلنی
Bellow  پمپ

OSC پمپ
QT پمپ

شیر تخلیه
  24x99x3.35واشر

قطعه قطعه 

واشر
فیلتر کارتریج

فیلتر
شیر برقى

PRP4416

PRP4417

PRP4418

PRP4419

PRP4420

PRP4421

PRP4422

PRP4423

PRP4424

PRP4425

PRP4426

PRP4427

PRP4428

PRP4429

PRP4430

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

Z23 دنده
راهنماى سیلیکونى

گیره استیل
بلبرینگ نورد

PC13 موتور
Z31 دنده

بر
قفل و گیره بر

فنر
پیچ تنظیم نورد

ساپورت شستشو
سنسور ورودى

سویچ
کابل

لى سویچ ا

Glunz & Jensen تامین کلیه قطعات یدکى اورجینال پروسسور هاى گالنز اندجنسن



چاپ



شماره قطعه

شماره قطعه

شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعه

PRR01 PRR02 PRR03

PRR04 PRR05 PRR06

PRR07 PRR08 PRR09

ک گرد

بلبرینگ سر نورد مرکب (سبز)

سر نورد آب سمت موتور

سر نورد آب سمت موتور

سر نورد آب سمت اپراتور

بلبرینگ سوزنى
ماشین چاپماشین چاپ

PrintmasterGTOPrintmaster GTO

SOQuickmaster DI,
Printmaster QM 46,
GTO, Speedmaster
SM 52, SM 74

ماشین چاپ

ماشین چاپماشین چاپ

ماشین چاپ

ماشین چاپ
SO, Printmaster GTO,
Speedmaster SM 52,
SM 74

Quickmaster DI,
Printmaster QM 46

TO

 بیرین  و سر نورد

ماشین چاپ / قطعات مکانیکى بیرین  و سر نورد

بلبرینگ سر نورد سورا دار (مشکى) سر نورد مرکب سمت موتور

Printmaster GTO

ماشین چاپ

سر نورد مرکب سمت اپراتور

Printmaster GTO

ماشین چاپ

8

کلیــه بیرین هایــى کــه توســط شــرکت ایران روتاتیــو 
ــوده کــه  ــه مى شــود مختــص سیســتم هاى تخصصــى ب ارائ
تامیــن  یــا  هایدلبــرگ  کمپانــى  متخصصیــن  توســط 
کننــدگان منتخــب ایــن کمپانــى ســاخته شــده انــد. 
بیرین هــاى اورجینــال هایدلبــرگ از جنــس بهتریــن 
مــواد اولیــه تهیــه شــده انــد کــه خــواص ایــن متریــال تــا 

حــد امــکان بــا اســتانداردها مطابقــت داده شــده اســت.این 
ــوده و  ــن نم ــى را تضمی ــرو باالی ــل نی ــت تحم رفی ــر  ام
ــم  ــور چش ــه ط ــا را ب ــرویس آن ه ــد س ــر مفی ــول عم ط
گیــرى افزایــش مى دهــد.الزم بــه ذکــر اســت کلیــه 

بیرین هاى تخصصى نیز در شرکت موجود مى باشد.



آیا مى دانستید...؟
محصوالت  روى  از  شده  کپى  و  تقلبى  یدکى  قطعات  از  مملو  ...بازار   

نشان دهنده  اصلى  قطعات  با  قطعات  این  مقایسه  است.  آلمانى  تولیدکنندگان 

کیفت نازل آن ها مى باشد.



Printmaster GTO Speedmaster CD 102

100 m roll

Printmaster GTO

Speedmaster SM 52

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 102

SO

تیغه نورد شور تیغه داکتر بلید تیغه نورد شور

ماشین چاپ ماشین چاپ ماشین چاپ

اندازه

ه  نورد شور و داکتر بلید تی

ه  نورد شور و داکتر بلید ماشین چاپ / قطعات مکانیکىتی

شماره قطعهشماره قطعهشماره قطعه
PR01 PMR02 PMR03

PMR04

PMR05

PMR06

PMR07

ــر  ــا حد اک ــر بلیــد اورجینــال هایدلبــرگ ب ه هــاى داکت تی
ــا ماشــین  دقــت و حداقــل تلورانــس ، در تناســب کامــل ب

چاپ شما ساخته شده اند.
ــى در  ــت باالی ــه مقاوم ــا دوام ک ــال ب ــا از متری ه ه ــن تی ای
برابــر مــواد شــیمیایى موجــود در مرکــب و محلول هــا 

دارند ساخته  شده اند.

ــل  ــاالى تحم ــیار ب ــت بس رفی ــى از  ــات ترکیب ــن قطع ای
فشــار بــه همــراه دقــت رجیســتر زیــاد و فراینــد اپراتــورى 

بسیار آسان مى باشد.
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Printmaster

ماشین چاپ
GTO

Printmaster PM 74, Speedmaster SM 74,
102, CD 102

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىبرس

برس

شماره قطعه
PMB01

PMB02

ــد از  ــده دارن ــر عه ــى ب ــف گوناگون ای ــاپ و ــا در چ برس ه
ذیــه بــرس جملــه روان ســازى عبــور کاغــذ در قســمت ت
 هــا نقــش عمــده اى در کیفیــت کار چاپــى دارنــد ، در 
نتیجــه برس هــاى اورجینــال هایدلبــرگ بــه طــور ویــژه از 

مــواد درجــه یــک و بــا دوام ســاخته شــده اند و از کیفیــت 
باال و کمترین میزان خوردگى برخوردارند
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ماشین چاپ

MO

MO

Printmaster GTO

Printmaster GTO

Speedmaster SM 52, SM 74

Printmaster PM 74, Speedmaster SM 74

Speedmaster CD 74, CD 102, XL 105

Speedmaster SM 102, CD 102

اندازه
26 × 10 × 34.5, without perfecting

26 × 18 × 47.5, with perfecting

22 × 10 × 34.5, without perfecting

22 × 18 × 47.5, with perfecting

26 × 10 × 37.5

28 × 10 × 39.5, Plus Delivery

24 × 10 × 6

35 × 16 × 39

آیا میدانستید...؟ 

ریــد  ایــش ارز  ــد بــه ا ا  در ــا ماشــین از ســوى متخصصیــن ســرویس شــرکت ایرا روتاتیــو ، تــا میــ ــ قط ... بازرســ من
ــتریا و  ــا مش ــر در می ــ هایدلب ان ــ کم ــده توس ــا ش ــ ان ــه بررس ــر نتی ــن ام ــد ای ن ــ می ــما کم ــ ش ــه توس ــدد قط م
ــ  ا مشــتریا  ــد  در کــه   داده  نشــا  ــه  مطال ایــن  نیــن  هم  . م باشــد  ماشــین   ــا  قط ریــدارا 

میرا و سرویس  است. یت ت ا ماشین چاپ و و رید قط رى بین ارز  ی و مو ت نموده اند که ارتبا م

تاب لنگ

پیشنھاد میشود قطعات ھمواره توسط متخصصین ایران روتاتیو مورد استفاده قرار بگیرد

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىتا لن

تا لن

شماره قطعه

PME01

PME02

PME03

PME04

PME05

PME06

PME07

PME08

ــرگ،  ــى هایدلب ــتفاده کمپان ــورد اس ــاى م ــه تاب لن ه کلی
ــد و  ــى توســعه یافته ان مخصــوص ماشــین آالت ایــن کمپان
توســط کمپانــى هایدلبــرگ و یــا تامیــن کننــدگان منتخــب 

این کمپانى ساخته شده اند. 
ایــن محصــول از نــورد فــوالدى درجــه یــک فراتــر از نیــاز 
تعییــن شــده در اســتانداردها میباشــد ســاخته شــده اســت 
هــاى  تســت  در  آن  دوام  و  فشــار  تحمــل  رفیــت  و 

خستگى مداوم ، بررسى گردیده است.

ــرگ  ــال هایدلب ــاى اورجین ــاب لن ه ــن ، ت ــر ای ــالوه ب ع
بطور مرتب اصال و عملکرد آن ها بهینه میشود.

بــا اســتفاده از ایــن قطعــات اصلــى ، نــه تنهــا از کار افتــادن 
ماشــین جلوگیــرى مى کنیــد ، بلکــه از مزیــت عــدم 
بهر منــد  نیــز  بــراى مــدت طوالنــى  تعویــض قطعــه 

میشوید. 
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یره زین بند ج بالشت 

ین ا یره زین بند لبه 

پیشنھاد میشود قطعات ھمواره توسط متخصصین ایران روتاتیو مورد استفاده قرار بگیرد

Printmaster GTO

Speedmaster SM 102, CD 102

گزینه هاى دیگرى عالوه بر آنچه در اینجا فهرست گردیده
موجود میباشد. کافیست با ما تماس بگیرید 

مین انواع دیگرگیره هاى زینک بند نیز در شرکت  امکان ت
وجود داردکافى است تماس بگیرید.

ماشین چاپ

ماشین چاپ

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىزنجیر  / گیره زینک بند

  زنجیر

زنجیر

SO, Speedmaster 
CD 102

Printmaster GTO

ماشین چاپ

74SM,

گیره  زینک بند

شماره قطعه

شماره قطعه

شماره قطعه

PMZ01

PMA01

PMJ01

PMZ02

یــر بســزایى در  زنجیــر در ماشــین هاى چــاپ هایدلبــرگ تا
انتقال نیرو دارد.

کلیــه زنجیر هــاى اورجینــال هایدلبــرگ از فــوالد بــا 
کیفیــت بــاال ســاخته شــده اند و بطــور فو العــاده اى 

ــام  ــر کشــش و تنــش مى باشــد .تم ــت در براب داراى مقاوم
ــراى کاربرد هــاى  زنجیر هــاى مــورد اســتفاده بطــور ویــژه ب
مهندســى مکانیــک توســعه یافته انــد کــه کارکــرد ایــده آل 

سیستم چاپ را تضمین میکند.

مــواد  از  هایدلبــرگ  اورجینــال  زینک بنــد  گیره هــاى 
منتخب و مخصوص ماشینکارى شده، ساخته شده اند.

ــال زمــان جوشــکارى االســتومر ها، از ابــزار  به طــور م
ییــر میدهــد  مخصوصــى کــه خــواص مــواد آنهــا را ت

ــزار  ــن اب ــا کمــک ای ــا ب ــت صرف ــتفاده میشــود. در نهای اس
ــه  ــرگ ب ــال هایدلب ــت اورجین ــاى اتوپلی ــوص گیره ه مخص

کیفیت استاندارد مورد نیاز دست میابند.
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آیا مى دانستید...؟
...که چاپخانه اى که از یک قطعه پیچ غیر اورجینال استفاده کرده بود، به دلیل 

به   یورو   300,000 معادل  آن،  بر  وارد  تنش هاى  و  کشش ها  تحمل  توان  عدم 

چاپخانه هزینه تحمیل گردید.



پیشنھاد میشود قطعات ھمواره توسط متخصصین ایران روتاتیو مورد استفاده قرار بگیرد

ماشین چاپ

Printmaster GTO

Speedmaster SM 102

Speedmaster SM 102

Speedmaster SM 102

Printmaster PM 52, Speedmaster SM 52

Printmaster PM 74, Speedmaster SM 74

Printmaster PM 74, Speedmaster SM 74

واهد شد.  ف کیفیت چاپ و امنیت سیلندر هاى ماشین چاپ شما  اکت سیلندر اورجینا با  استفاده از 

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىژاکت سیلندر

ژاکت سیلندر

شماره قطعه

PML01

PML02

PML03

PML04

PML05

PML06

PML07

ژاکت سیلندر
چاپ ژاکت سیلندر ترانسفر

ژاکت هــاى ســیلندر اورجینــال هایدلبــرگ از تلورانــس 
لبه هــا  در  متناســب  خم شــدگى  و  دقیــق  زاویــه اى 
ــراى  ــژه ب ــورت وی ــه ص ــات ب ــن قطع ــت. ای ــوردار اس برخ
ماشــین هاى چــاپ هایدلبــرگ بــا تــوان کارکــرد بــاال 
ــه ــتفاده از نقش ــا اس ــب ب ــور مرت ــده اند و بط ــى ش طراح

 هاى بروز اصال و ساخته مى شوند.  

ــت در  ردق ــه حد اک ــد ک ــل مى باش ــن دلی ــه ای ــر ب ــن ام ای
ســاخت بــراى کلیــه قطعــات یدکــى مــورد نیــاز اســت تــا 
ــتگاه،  ــداوم دس ــرد م ــه در کارک ــن نتیج ــت تری ــا کیفی ب

حتى در باالترین سرعت کارى، دست یافته شود.
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شماره قطعه

شماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه

PMN01

PMN09

PMN10

PMN11

PMN12

PMN13

PMN14

PMN15

PMN16

PMN17

PMN18

PMN19

PMN20 PMN21

PMN02

PMN03

PMN04

PMN05

PMN06

PMN07

PMN08

نى پنجه نا

پیشنھاد میشود قطعات ھمواره توسط متخصصین ایران روتاتیو مورد استفاده قرار بگیرد

ماشین چاپ

Speedmaster SM 52

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 74

Speedmaster CD 102

Speedmaster SM 102

Speedmaster SM 102

Speedmaster XL 105

Speedmaster XL 105

ماشین چاپ

ماشین چاپماشین چاپ

SBD

MO, Printmaster GTO

Printmaster GTO

Printmaster PM 52,
Speedmaster SM 52

SO, Speedmaster
CD 102

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 102,
CD 102

Speedmaster SM 52,
SM 74

SO Printmaster GTO

نى پنجه سیلندر چاپ نا

سکو پنجه تحویل هاللى ( زیر پنجه (شناور راب

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىناخنى  و زیر پنجه

ناخنى پنجه
ــین ــوص ماش ــرگ مخص ــاى هایدلب ــى پنجه ه ــه ناخن کلی
 هــاى چــاپ ایــن کمپانــى توســعه یافتــه اســت . ایــن امــر 
پنجه هــاى  ناخــن  تــک  تــک  کــه  معناســت  بــدان 
اورجینــال هایدلبــرگ بــه دقــت تســت شــده اندتا از دوام و 
ــان حاصــل شــود  ــال کاغــذ اطمین دقــت رجیســتر در انتق
ــل  ــتیکى تحم ــوص پالس ــش مخص ــک پوش ــالوه ی ــه ع ب

ــن  ــد. ناخ ــهیل میکن ــن را تس ــط ناخ ــرو توس ــت نی رفی
ــاخته  ــرى س ــک س ــرگ در ی ــال هایدلب ــاى اورجین پنجه ه
اینکــه تحــت تســت کیفیــت در  از  قبــل  میشــوند و 
ــرار  ــرگ ق ــخت هایدلب ــیار س ــتاندارد هاى بس ــدوده اس مح
گیرنــد، ماشــین کارى بســیار دقیــق و ویــژه اى میشــوند.این 

امر دوام و کارایى آن ها را تضمین میکند.  
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شماره قطعه شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعهشماره قطعه

شماره قطعه

PMN51 PMN52 PMN53

PMN54

PMN57

PMN55 PMN56

ماشین چاپ ماشین چاپ ماشین چاپ

ماشین چاپ ماشین چاپماشین چاپ

ماشین چاپ

پیشنھاد میشود قطعات ھمواره توسط متخصصین ایران روتاتیو مورد استفاده قرار بگیرد

MO, Printmaster GTO

Printmaster

GTO پنجه سیلندر چاپ پنجه تحویل چهار و نیم ورقى

ن پنجه انبرى پنجه سیلندر پرفکتنا

فحه پنجه اتومات

پنجه باال سیلندر پرفکت

Printmaster GTO Printmaster GTO Speedmaster SM 102,
CD 102

Printmaster GTO Speedmaster SM 102,
CD 102

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىپنجه

وی شوند ما ت ه باید هم ن ه  ف ه ها و  ن  ، ا کا تر دقی در ط انت ور رجی به من

GTO پنجه سیلندر راب
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PMT52

PMT52

PMT54

PMT55

PMT53

شماره قطعه

شماره قطعه

Speedmaster SM 52

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 102

ماشین چاپ

چسب مرکبدان بدون لبه
شماره قطعه

Speedmaster SM 74

Speedmaster CD 74

Speedmaster XL 75

ماشین چاپ

چسب مرکبدان لبه دار

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىفویل  و چسب  فویل

Pack with 100 pcsSpeedmaster CD 102, XL 105

Printmaster GTO 12 pcs, 70 × 551 -12

Speedmaster SM 74 12 pcs, 70 × 777.5 -12

Speedmaster SM 102 12 pcs, 70 × 1,070 -12

A

B

طل
فویل روى شیر مرکبدان و چسب هاى زیر فویل مرکبدان B

A

ماشین چاپتعداد/اندازه(میلى متر)
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آیا مى دانستید...؟
... در نتیجه استفاده از نمونه هاى تقلبى، استهالك سریعتر، تولید غیرمطمئن و 

بى دقت، تعویض سریعتر قطعات تعمیراتى و خسارات وارد شده به فرآیند تولید، 

به دلیل صدمات وارد شده به ماشین است. در حقیقت، کیفیت نازلى را بسیار 

گران خریده ایم!!



PMT56 PMT57 PMT58

آشغا گیر
ماشین چاپشماره سریال ماشین چاپشماره سریال

 

Printmaster PM 74, 
Speedmaster SM 74

SM 74

Speedmaster SM 52

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىل   پا کننده

ل  پا کننده

طل پاك کننده سنگ مرکبدانطل پاك کننده سنگ مرکبدان
ماشین چاپشماره سریال

Printmaster PM 52, 
Speedmaster SM 52, 
CD 74, SM 102

طلق هــاى پا کننــده در بــاالى جــدا کننــده مخــزن 
مرکــب قــرار گرفتــه انــد جایــى کــه در مقابــل نــورد مرکــب 
ــوع  یفــه انهــا اطمینــان از ایــن مو فشــرده میشــوند و و

افى روى نورد مرکب نرود. است که مرکب ا
ــا  ــى ب ــه کار چاپ ــاز و الزم ــا پیش نی ــه آنه ــرد بهین عملک
کیفیــت و مــدت زمــان کوتــاه عملیــات تمیــز کارى 
میباشــد . تمــام طلق هــاى پا کننــده هایدلبــرگ توســط 
ایــن کمپانــى توســعه یافتــه و بــا همــکارى نزدیــک تامیــن

ــا از  ــق ه ــن طل ــده اند ای ــاخته ش ــب س ــدگان منتخ  کنن
ــا  ــى ی ــد خوردگ ــوالد  ــه ف ــک از جمل ــه ی ــواد درج م
ــواد شــیمیایى ســاخته شــده ــر م ــاوم در براب الســتیک مق

یــر خارجــى مرتبــط  ــت در برابــر تا  انــد کــه بهتریــن حفا
بــا مرکــب و داروى آب را دارنــد . ایــن امــر خوردگــى را بــه 
حداقــل میرســاند و عمــر کارى آنهــا را در ماشــین هاى 

چاپ هایدلبرگ افزایش میدهد.
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PMT61

PMT62

PMT63

PMT64

PMT65

PMT66

PMT67

PMT72

PMT73

ماشین چاپ

پیشنھاد میشود قطعات ھمواره توسط متخصصین ایران روتاتیو مورد استفاده قرار بگیرد

Speedmaster
SM 102, CD 102

Speedmaster
SM 74, CD 102

SO

Printmaster GTO

Printmaster GTO

Speedmaster
SM 74

سنگ بغل مرکبدان

تیغه مرکبدان

ه مرکبدان تی

Printmaster PM 52,
Speedmaster SM 52

ماشین چاپ

ماشین چاپاندازه (میلى متر)

Speedmaster SM 74,
CD 74, SM 102, CD 102,
XL 105

156 × 15 × 0.85

Printmaster GTO,
Speedmaster SM 52

132 × 15 × 0.85

مرکبدان زیرسنگ  چسب 

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىمتعلقات مرکبدان

ل مرکبدان سن ب

چسب زیر سن مرکبدان

شماره قطعه

شماره قطعه

شماره قطعه

فــوالد  از  هایدلبــرگ  اورجینــال  مرکبــدان  ه هــاى  تی
ــر  ــن ام ــه ای ــده اند ک ــاخته ش ــک س ــه ی ــى درج ارتجاع
خمــش دقیــق تعییــن شــده از ســوى کمپانــى هایدلبــرگ 
ــد.  ــن مى نمای ــاپ، تضمی ــین آالت چ ــا ماش ــازگار ب را، س
ــه مرکبــدان هایدلبــرگ از دوام فو العــاده اى برخــوردار  تی
ــى ــا آن نم ــرى ب ــه براب ــادر ب ــا ق ــدات رقب ــه تولی اســت ک

 باشند.

ــزن  ــن مخ ــل بی ــاى حائ ــک فض ــدان ی ــل مرکب ــن ب س
مرکــب و نــورد مرکــب، جایــى کــه در تمــاس مســتقیم بــا 
ــض  ــان تعوی ــه زم ــد. درنتیج ــاد مى کن ــت، ایج ــب اس مرک
ــز شــدن  ــى و تمی ــل جابجای ــانى قاب ــه آس ــد ب ــب، بای مرک
ــیمیایى  ــواد ش ــب و م ــل مرک ــن در مقاب ــوده و همچنی ب
ــل مرکبــدان اورجینــال  مقــاوم باشــند. ســن هاى ب
هایدلبــرگ از مــواد درجــه یــک ســاخته شــده اند کــه دوام 
ــا و ســرعت  ــى در دم ــى، حت ــل خوردگ ــاده و حداق فو الع

کار باال دارند. 

چســب زیــر ســن مرکبــدان بیــن ســن مرکبــدان و نــوار 
ــه خــود مرکبــدان قــرار مى گیــرد. کلیــه چســب متصــل ب
 هــاى زیــر ســن مرکبــدان هایدلبــرگ مختــص نیــاز مــدل 
ماشــین چــاپ مربوطــه، آمــاده شــده اند. ایــن چســب ها از 
ــر خوردگــى ســاخته  ــاوم در براب جنــس پالســتیک هاى مق
شــده اند کــه براحتــى قابــل کنتــرل و جابجایــى مــى
ــا کیفیــت فو العــاده اى را  ــى ب  باشــند و درنتیجــه کار چاپ

حتى در طول کارکرد بلند مدت، تضمین مى نمایند. 
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PMF32

PMF35

PMF38 PMF39 PMF40

PMF36 PMF37

PMF33 PMF34

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىفنر و جداکننده کاغذ

فنر شیت کاغ چنگالى

Speedmaster SM 102,
CD 102, XL 105

Printmaster PM 74,
Speedmaster SM 74,
CD 74

Printmaster PM 74,
Speedmaster SM 74,
CD 74

MO, KO, GTO Printmaster GTO Printmaster GTO

Speedmaster CD 102 Speedmaster SM 102,
CD 102, XL 105

Printmaster PM 74,
Speedmaster SM 74,
CD 74

ماشین چاپ ماشین چاپ ماشین چاپ

ماشین چاپماشین چاپماشین چاپ

ماشین چاپ ماشین چاپ ماشین چاپ

فنر شیت کاغ زاویه دار

فنر پشت کاغ الستیک فنر پشت کاغفنر هاللى

فنر شیت کاغ زاویه دار

فنر سه پله(سمت اپراتور)فنر سه پله (سمت موتور)فنر شیت کاغ سه پله زاویه دار

فنر و جداکننده کاغذ

شماره قطعه شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعهشماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه شماره قطعه

فنرهــاى روان ســاز کاغــذ نزدیــک سیســتم مکــش در 
ذیــه قــرار گرفتــه اســت و موقعیــت دقیــق کاغــذ  بخــش ت
ــن  ــد. ای ــرل مى کن ــاپ کنت ــین چ ــه ماش ــت ورود ب را جه
فنرهــا بایــد براســاس یــک نظــم جایگزیــن شــوند. فنرهــاى 
روان ســاز و جداکننــده کاغــذ اورجینــال هایدلبــرگ دقیقــا 

ــن  ــده اند. ای ــاخته ش ــده، س ــن ش ــس تعیی ــاس تلوران براس
ــاپ  ــین چ ــا ماش ــات ب ــن قطع ــق ای ــت دقی ــر مطابق ام
هایدلبــرگ و بــرآورد نیازمندى هــاى سیســتم حســاس 

مکش را تضمین مى کند. 
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PMT085 PMT086 PMT087

PMT088

PMT091 PMT092

PMT089 PMT090

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىتسمه ها و نوارهاى آپارات

ماشین چاپ ماشین چاپ

ماشین چاپماشین چاپماشین چاپ

ماشین چاپ

ماشین چاپ

 

SO, Speedmaster
SM 102, CD 102

Speedmaster CD 102,
SM 102, XL 105

Speedmaster CD 74 Speedmaster SM 74 Speedmaster SM 52

Speedmaster CD 102

 

Speedmaster SM 74

به دنبا تسمه  و یا نوار هاى اورجینا هستید کافیست با ایران روتاتیو تما گرفته تا کارشناسان ما شمارا 
با راه کارهاى ما آشنا کنند

تسمه آپارات

تسمه آپاراتتسمه آپارات

تسمه آپارات تسمه آپارات

نوار آپارات سورا دار

تسمه مک استاپ(طوسى)
ماشین چاپ
Speedmaster SM 74

تسمه مک استاپ(زرد)

تسمه ها و نوارهاى آپارات

شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعهشماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعه

تســمه هاى آپــارات اورجینــال هایدلبــرگ بــراى کلیــه 
تســمه هاى  اســت.  موجــود  چاپــى  ملزومــات  طیــف 
اورجینــال هایدلبــرگ در پهنــا و ســایزهاى مــورد نیــاز و بــا 
ــاپ  ــواع چ ــراى ان ــاوت، ب ــى متف ــرى و نرم ــا زب ــطو ب س
ــاالى  ــدارى ب ــل نگه ــمه ها تحم ــه تس ــت. کلی ــود اس موج
نیــروى وارده از ســمت کاغــذ را بطــور یکســان دارنــد کــه 

ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد حداقــل نقــص در آن مى شــود. 
تامین کننــدگان  توســط  آپارات هــا  تســمه  ایــن  ــر  اک
ــان  ــى اورت ــس پل ــرگ و از جن ــى هایدلب ــب کمپان منتخ
ــاى آن  ــه معن ــر ب ــن ام ــده اند. ای ــاخته ش ــلوفلکس س س
ــند و  ــف مى باش ــیار منعط ــمه ها بس ــن تس ــه ای ــت ک اس

داراى کمترین خاصیت خوردگى هستند. 
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PRQ2022

PRQ2025

PRQ2028 PRQ2029 PRQ2030

PRQ2026 PRQ2027

PRQ2023 PRQ2024

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىالستیک ها

Printmaster GTOSpeedmaster CD 74,
XL 105

Speedmaster
CD 74, SM 102

Printmaster GTO

ماشین چاپشماره سریالماشین چاپشماره سریال

ماشین چاپشماره سریال ماشین چاپشماره سریال
سر فوتک دو قلو مقوا فوتک دوپله الستیک 

Printmaster GTO

ماشین چاپشماره سریال
طوسى(کوچک) فوتک  الستیک 

S, SO, KORD

ماشین چاپشماره سریال
فوتک فوتکالستیک  الستیک 

S, SO, KORD

ماشین چاپشماره سریال
فوتک طوسى(بزرگ) الستیک 

S, SO, KORD

ماشین چاپشماره سریال
شیشه اى(بزرگ) فوتک  الستیک 

S, SO, KORD

ماشین چاپشماره سریال
شیشه اى(کوچک) فوتک  الستیک 

فوتک الستیک 
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PRQ5051

PRQ5052

PRQ5053

PRQ5054

PRQ5055

PRQ5056

PRQ5057

PRQ5058

PRQ5059

PRQ5060

PRQ5061

PRQ5062

PRQ5063

PRQ5064

PRQ5065

PRQ5066

PRQ5067

PRQ5068

PRQ5069

PRQ5070

PRQ5071

PRQ5072

PRQ5073

PRQ5074

PRQ5075

 

ماشین چاپ / قطعات مکانیکىفیلتر

ماشین چاپشماره قطعه Description/size (mm)

CombiStar®, HydroStar® 10  pcs, 250 × 470

HydroStar or intermediate tank 10  pcs, 250 × 300

CombiStar, HydroStar 10  pcs, 250 × 670

DryStar® 1  pc

HydroStar RCWL 1  pc

HydroStar RCWL 1  pc

DryStar, Speedmaster CD 74 1  pc

HydroStar RCWL 851 1  pc, 465 × 152

Speedmaster SM 74 1  pc, 170  × 140  × 47

MO, Printmaster PM 74, Speedmaster SM 52, SM 74, SM 102,  CD 102 1  pc, for pneumatic compressor

Printmaster GTO, PM 74, Speedmaster SM 74, SM 102,  CD 102 1  pc, for pneumatic compressor

Speedmaster SM 74 1  pc, for suction/blast air compressor

Speedmaster SM 74 1  pc, for suction/blast air compressor

Printmaster GTO, PM 74, Speedmaster SM 52, SM 74 1  pc, for pneumatic compressor

Speedmaster SM 74, CD 74, SM 102,  CD 102 1  pc, for compressor for powder  
spray device

SD, SO, SOR, SORK, SORZ, MO, SK, Speedmaster SM 102,  CD 102 1  pc, for air supply

Printmaster QM 46, Speedmaster SM 52 1  pc

Speedmaster SM 52 1  pc, for KLT 15  pressure/vacuum pump

Printmaster QM 46, Speedmaster SM 52 1  pc, for KLT 15  pressure/vacuum pump

Speedmaster SM 52 1  pc, for KLT 25 pressure/vacuum pump

Speedmaster SM 52 1  pc, for KLT 25 pressure/vacuum pump

Coating supply unit LVG 1  pc

Printmaster PM 52, PM 74
Speedmaster SM 52, SM 74, SM 102,  CD 102

1  pc, for dampening solution unit

Printmaster GTO, Speedmaster SM 52 1  pc, for dampening solution unit

Printmaster GTO, PM 74, Speedmaster SM 52 1  pc, for dampening solution unit

فیلترها
چــاپ  ماشــین هاى  قســمت هاى  تمــام  در  فیلترهــا 
هایدلبــرگ کــه نیازمنــد پاکســازى ذرات معلــق و ناخالصــى
ــور و  ــه کمپرس ــوند. از جمل ــتفاده مى ش ــند، اس ــا مى باش  ه
کابیــن تامیــن هــوا و همچنیــن قســمت رطوبت دهــى کــه 
ــاى  ــع مى باشــد. فیلتره ــوا و مای ــر ه ــر دو فیلت ــد ه نیازمن
ــه  ــى ک ــاى معین ــوص مکان ه ــرگ مخص ــال هایدلب اورجین
ــد، طراحــى شــده اند. ایــن  در ماشــین چــاپ قــرار مى گیرن
فیلترهــا از مــواد بــا دوام کــه کارکــرد بلنــد مــدت ماشــین 

چاپ را تضمین مى کنند، ساخته شده اند. 
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آیا مى دانستید...؟
...خرید قطعات یدکى غیراصلى یعنى پرداخت هزینه هاى باالتر براى کاالهاى 

تقلبى بى کیفیت، در نتیجه ایجاد خسارات جبران ناپذیرى براى ماشین چاپ و 

اتالف تولید به دلیل کیفیت نازل قطعات است.



ماشین چاپ / قطعات الکترونیکىسویچ ها، سنسور ها و دکمه ها

ماشین چاپ ماشین چاپ

ماشین چاپ

ماشین چاپ

Speedmaster SM 102 Printmaster GTO,
Speedmaster SM 52,
SM 74, CD 102

Printmaster GTO,
Speedmaster SM 74,
SM 102, CD 102

Press-independent

پیشنھاد میشود قطعات ھمواره توسط متخصصین ایران روتاتیو مورد استفاده قرار بگیرد

سویچ برقى

کلید اضطرارى

دیافراگم

ماشین چاپ

ماشین چاپ

تاکو ژنراتور

ماشین چاپ

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 74Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 74

موتور تنظیم فشار سیلندر

سنسور سطح سنجانکودر

ماشین چاپ

موتور مرکبدان

ماشین چاپ
شیر برقى

به دنبال سویچ ها و دکمه هاى دیگرى براى ماشین چاپ خود هستید؟ ما تمام گزینه ها را تامین مى کنیم. با ما تماس 
بگیرید

شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعهشماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعه

PEA0010

PEA0013

PEA0016 PEA0017 PEA0018

PEA0014 PEA0015

PEA0011 PEA0012
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ماشین چاپ / قطعات مکانیکىسویچ ها، سنسور ها و دکمه ها 

ماشین چاپ ماشین چاپ

Speedmaster SM 102  
 
Printmaster GTO,  
Speedmaster SM 52,
SM 74, CD 102

سنسور ارتفاع تخته تحویل
ماشین چاپ

 
 
Printmaster GTO,  
Speedmaster SM 52,
SM 74, CD 102

سنسور تخته آپاراتسنسور سنجاق - نشان

ماشین چاپ

Speedmaster SM 102

  

سنسور آب تشتک

شماره قطعه

شماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه
PEA0019 PEA0020 PEA0021

PEA0022
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ماشین چاپ / قطعات مکانیکىروان کننده ها و چسب ها 

 
 

فیلتر روغن گریس پمپ
شماره قطعه شماره قطعه

PEM0021
 

PEM0022

ایــن مــواد جهــت اســتفاده در کلیــه ماشــین هاى چــاپ کاربــرد نــدارد. لطفــا قبــل از اســتفاده، بــا متخصصیــن مــا در بخــش ســرویس مشــاوره 
نمایید تا طیف کاربرد مناسب را براى دستگاه شما مشخص نمایند 
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چسب نوار آپارات
شماره قطعه

PEM0023



آیا مى دانستید...؟
...که فقط مواد و قطعاتى که سخت ترین آزمایشات کشش و تنش و همچنین 

عبارت                                               از  میتوانند  گذرانده اند  را  مواد  فرسودگى  و  سایش 

Original Heidelberg   ( اورجینال هایدلبرگ ) استفاده نمایند.



ماشین چاپ / قطعات مکانیکى نورد 

نوردآب اندازه گیرنوردمرکبنوردآب

نورد هاى الستیکى بوچر

شماره قطعه شماره قطعه شماره قطعه
NBI0014 NBI0015 NBI0016

بوچر یک کمپانى جهانى با بیش از 275 سال سابقه در توسعه و 
ساخت ملزومات با کیفیت براى صنعت چاپ است. کمپانى بوچر 
به عنوان یک شاخص در صنعت ساخت نوردهاى الستیکى، تنوع 
به  کاربرد  هر  خاص  نیازهاى  با  متناسب  را  ملزومات  از  مطلوبى 
رطوبت دهى  و  مرکب رسانى  نوردهاى  مى دهد.  ارائه  مشتریانش 
افست ورقى و  براى چاپ  نوردهاى الستیکى  بوچر در دو دسته 

چاپ افست رول و روزنامه تولید مى شوند.

کمپانى بوچر عالوه بر نوردهاى مرکب رسانى راهکارهاى رقابتى در 
رطوبت شوینده،  شیمیایى  محصوالت  چاپ،  الستیک هاى  حوزه 

براى چاپخانه ها و همچنین  نگهدارى و محصوالت جانبى   دهى، 
روتوگراور،  فلکسوگرافى،  اسلیوهاى  براى  صنعتى  راهکارهاى 
نوردهاى چاپ دیجیتال و حتى راهکارهاى پوششى براى عملیات 

تکمیلى در چاپ بسته بندى به صنعت چاپ ارائه مى دهد.
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پس از چاپ



ماشین پس از چاپ / پالر 

ماشینشماره سریال

Polar 115

Polar 92

مهره فیوز مکانیکی
ماشینشماره سریال

Polar 115

Polar 92

فیبر زیر تیغ
ماشینشماره سریال

Polar 92

پیچ فیوزمکانیکی

Polar 115

ماشینشماره سریال
Polar 92

پایه حفاظ تیغ روي گونیا
ماشینشماره سریال

Polar 115

Polar 92

پیچ  پالستیکی حفاظ تیغ روي گونیا

PPP0022

PPP0027 PPP0029

PPP0030

PPP0031

PPP0032PPP0028

PPP0033

PPP0023 PPP0025

PPP0026PPP0024

ماشینشماره سریال
Polar 115

الستیک زیر گونیا

Polar 115

ماشینشماره سریال

Polar 92

حفاظ تیغ روي گونیا 
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ماشین پس از چاپ / اشتال فولدر 

ماشین

ماشین

ماشین

 

  
 

 

  
 

Stahl Folder KD 78

Stahl Folder KD 78

Stahl Folder KD 78

 

 

  

انواع تیغه هاى تاکنى

شفت و دندهاى گونیاى گیرى

ماشین

Stahl Folder KD 78 

 

بلبرینگ سر نورد جیببلبرینگ دندهاى تاکنى

ماشین

Stahl Folder KD 78

 

قرقره پالستیکى فرم بر

ماشین

ماشین چاپ

ماشین

 

  

 
  

 

Stahl Folder KD 78

Stahl Folder KD 78

Stahl Folder KD 78

 

تیغه لب جلوى برش سه طرفه

چشم اندازه آپارات

آیــا بــه دنبــال نــوع دیگــرى از دماغــه ماشــین مجلــه زنــى هســتید؟کافى اســت بــا ایــران
  روتاتیــو تمــاس گرفتــه تــا بــا انــواع محصــوالت و قطعــات یدکــى ماشــین هاى مجلــه زنــى

آشنا شوید

PPS0010

PPS0013

  ماشین

Stahl Folder  KD 78

دماغه ماشین مجله زنى

PPS0014 PPS0015

PPS0016

PPS0019

PPS0017 PPS0018

PPS0012
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شماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعهشماره قطعهشماره قطعه

شماره قطعه

ماشین  

 

 

 
 

Stahl Folder KD 78

PURچسب

PPS0011

شماره قطعه شماره قطعه

تسمه کلگى تاکنى



  

  

  

ماشین پس از چاپ / اشتال فولدر 

ماشین ماشینماشین  

  

 

 
 

 

Stahl Folder  KD 78 Stahl Folder KD 78Stahl Folder KD 78  

 

 

  

چشم اندازه آپارات (2)تیغه تاکنىتسمه دنده اى موتور تاکنى

ماشین ماشینماشین  

   
 

 

 

Stahl Folder  KD 78 Stahl Folder KD 78Stahl Folder KD 78  

 

  

دست کامل دندهاى تاکنىدست کامل تیغهاى تاکنىدست کامل تیغه برش سه طرفه 

ماشین ماشینماشین  

   
 

 

 

Stahl Folder  KD 78 Stahl Folder KD 78Stahl Folder KD 78  

 

  

تیغه تاکنىفوتکهاى متحرك آپارات تاکنى سنسورچشم در ماشین هاى پس از چاپ

 

  
 

 
KD 78

ماشین

 
Stahl Folder

کلگى آپارات تاکنى

PPS0020

PPS0023 PPS0024 PPS0025

PPS0026

PPS0029

PPS0027 PPS0028

PPS0022
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شماره قطعه شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعه

شماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه

PPS0021
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ماشین پس از چاپ / اشتال فولدر 

ماشین ماشینماشین

 

 

Stahl Folder  KD 78 Stahl Folder KD 78Stahl Folder KD 78  

 

  

نوردهاى تاکنىمیکرو سوئیچ دربمگنت فرم بیرون انداز مجله زنى

 

ماشین ماشین  

Stahl Folder  KD 78Stahl Folder KD 78  

 

  

گیره فنرى نوردهاى تاکنىگیریس مخصوص  تاکنى 

شماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه

شماره قطعه شماره قطعه

PPS0030 PPS0032PPS0031

PPS0033 PPS0034



آیا مى دانستید...؟
...تولیدات تقلیدى از نظر ابعادى با تولیدات اصلى متفاوتند، تنها چند میلیمتر 

تفاوت کافیست تا عملکرد قطعه دچار مشکل شود. همچنین آلیاژ بکار  رفته در 

قطعات نیز کامًال متفاوت مى باشد.



معرفى کمپانى هاى معتبر تحت نمایندگى

گروه گالوس عضو گروه هایدلبرگ پیشرو در ارائه راهکارهاى جامع در حوزه چاپ بسته بندى و 
انواع ماشین ها خدمات را براى صنعتگران فراهم آورده است. کمپانى  از  لیبل، گستره کاملى 
گالوس به عنوان معتبرترین تولیدکننده سیستم هاى چاپ لیبل کم عرض با روش هاى متنوع 
فلکسو، افست یا لترپرس، با ترکیب سیلک اسکرین روتارى، امکانات فویل کوبى، برجسته کارى، 
طیف  پاسخگوى  دیجیتال،  ترکیبى  سیستم هاى  همچنین  و  لیبل ها  پوشال گیرى  و  دایکات 

وسیعى از نیازهاى بازار در حوزه چاپ بسته بندى و لیبل است.

گالوس
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کمپانى سوما سازنده اروپایى ماشین هاى رول عریض و متوسط فلکسوگرافى، لمینیت فیلم و 
مبدل رول با توسعه اى پویا برگرفته از تاریخچه اى غنى در مهندسى مکانیک و ارائه راهکارهاى 
صنعتى فلکسوگرافى است. سابقه صنعتى کمپانى سوما در ساخت ماشین هاى چاپ و عملیات 
تکمیلى بسته بندى هاى منعطف به سال 1890 بازمى گردد. تخصص گرایى و تاکید بر نوآورى در 
این کمپانى موجب شده تا از جوایز جهانى ارزنده و متعدد در میان صنعتگران چاپ فلکسو بهره
 مند شود. ساخت ماشین اپتیما توسط کمپانى سوما نشانى از نوآورى این گروه مهندسى در 

توسعه بازار چاپ فلکسو به ویژه براى چاپکاران لیبل هاى عرض متوسط بوده است.

سوما
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کمپانى هونر با بیش از 75 سال تجربه و موفقیت در ساخت ماشین آالت و بیش از 50 سال تخصص 
و  تجربه  ترکیب  با  امروزه   ،(wire stitching) مفتول زنى  و   (print finishing) تکمیلى  عملیات  حوزه  در 
تکنولوژى کهن و یک نگاه و فلسفه پیشرو در پى شرکت هایى است که براى اولین بار تمایل به حضور 
در بازار محصوالت چاپى مفتول دوخت را دارند و یا آنهایى که آمادگى برداشت گامهاى بعدى به منظور 
اتوماسیون کامل صحافى مفتولى Saddle Binder را دارند. به هر حال ما یک همکارى موفقیت آمیز بلند
 مدت را تضمین مى نماییم. اطمینان پذیرى و طول عمر در کنار نصب سریع و سهولت اپراتور از خصیصه
 هاى اصلى محصوالت کمپانى هونر مى باشد. این همان چیزى که تکنولوژى هونر در عملیات تکمیلى 

چاپ (print finishing) و باالخص در حوزه مفتول زنى(wire stitching) ارائه مى دهد.

هونر
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کمپانى هونر با بیش از 75 سال تجربه و موفقیت در ساخت ماشین آالت و بیش از 50 سال تخصص 
و  تجربه  ترکیب  با  امروزه   ،(wire stitching) مفتول زنى  و   (print finishing) تکمیلى  عملیات  حوزه  در 
تکنولوژى کهن و یک نگاه و فلسفه پیشرو در پى شرکت هایى است که براى اولین بار تمایل به حضور 
در بازار محصوالت چاپى مفتول دوخت را دارند و یا آنهایى که آمادگى برداشت گامهاى بعدى به منظور 
اتوماسیون کامل صحافى مفتولى Saddle Binder را دارند. به هر حال ما یک همکارى موفقیت آمیز بلند

 مدت را تضمین مى نماییم.

ام کى
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و  یک منظوره  سلفون کشى  ماشین آالت  آسیایى  تولیدکننده  بزرگترین   Shengding گروه 
 Steinemann آلمان و تحت لیسانس Achilles Gruppe با سرعت باال با همکارى فنى (MTM)چندمنظوره
سوییس است. این گروه در میان 10 کمپانى برتر جهان در حوزه پس از چاپ مى باشد. راهکارهاى این 
کمپانى شامل انواع لمینیت بر روى کاغذ و مقوا با استفاده از چسب پایه آب، PUR، پایه حالل، فیلم 
اتوماتیک پنجره زنى  PET و متاالیز و ماشین آالت  حرارتى، فیلم هاى لمینتى بدون چسب، فیلم هاى 
(RITO) تحت استانداردهاى مرتبط ایزو (ISO) مى باشد. محصوالت MTM به سراسر دنیا صادر مى شود 

و تمامى ماشین آالت از گواهینامه European CE برخوردار هستند.

ام تى ام
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ماشـین آالت و تجهیـزات صنعتی در کلیـه صنایع عموما بخش عمده ای از سـرمایه 
بنگاه هـای اقتصـادی را در بـر می گیـرد کـه دسـتیابی بـه بیشـترین بازدهـی ایـن 

تجهیـزات ارتباط مسـتقیم با سـودآوری دارد. 
ماشـین آالت صنعـت چـاپ بـه واسـطه تکنولـوژی وارداتی سـهم اصلی از سـرمایه  
چاپخانـه داران را شـامل می شـود. هرگونـه اختـال در کارکـرد ماشـین آالت چـاپ 
در حیطـه گسـترده ای سـودآوری چاپخانه هـا را تحـت تاثیـر منفـی قـرار می دهد. 
مشـکاتی همچـون کاهـش توانمنـدی مجموعـه در بـرآورده سـاختن انتظـارات 
مشـتریان، کاهـش سـطح کیفیـت در تولیـد و خـارج شـدن از برنامه تعریف شـده 
تولیـد و حتـی اثـر منفی در شـهرت مجموعـه تنها بخشـی از تاثیـرات منفی نقص 

در کارکـرد ماشـین آالت چاپ هسـتند.

فرهنگ سازمانی شرکت ایران روتاتیو

بـا ایـن تفاسـیر حفظ کاالی سـرمایه ای هر چاپخانـه یعنی ماشـین آالت چاپ قطعا 
در گـرو بهره منـدی از برنامـه سـرویس و نگهداری اسـتاندارد خواهد بـود که بخش 

اصلـی آن بکارگیری قطعات اورجینال از کمپانی سـازنده ماشـین آالت اسـت.

بــه مناســبت بیســت و ششــمین ســالگرد اخــذ نمایندگــی 
انحصــاری هایدلبــرگ آلمــان توســط شــرکت ایــران روتاتیو

 شرکت ایران روتاتیو )سهامی خاص(
نماینده انحصاری هایدلبرگ آلمان، گالوس، پالر، هونر، بوچر، شماره زن های الیبینگر، 

پروسسورهای گالنز اند جنسن در حوزه تجهیزات و قطعات یدکی
www.iranrotative.com             87781104-5 :تلفن بخش فروش قطعات یدکی

قطعات یدکی اورجینال رمز امنیت در تولید

نقش اصالت کاال در حفظ سرمایه

شـرکت ایـران روتاتیـو نماینـده انحصـاری گـروه هایدلبـرگ در ایـران از ابتـدای 
فعالیـت خـود اصـل پشـتیبانی از مشـتریان با ارائـه خدمـات فنی و تامیـن قطعات 
اورجینـال را بـا سـرمایه گذاری سـنگین در برنامـه امـور خـود قـرار داد.  قطعـات 
ماشـین آالت چـاپ هایدلبـرگ بـه واسـطه سـطح بـاالی تکنولـوژی در زمـان نیـاز 
بایسـت در اسـرع وقت جهت جلوگیری از خواب ماشـین تامین  شـوند و این مورد 
بـا توجـه به تنـوع بسـیار زیـاد قطعـات نیازمند موجـودی انبـار قدرتمند می باشـد 
کـه قطعـا خـواب سـرمایه نیـز در پـی خواهد داشـت. هزینه هـای سـنگین آموزش 
نیروهـای فنـی و انبـار قطعات یدکی با وجود خواب سـرمایه طی 26 سـال گذشـته 
توسـط شـرکت ایـران روتاتیـو تاثیر زیـادی در ایجـاد امنیـت مشـتریان هایدلبرگ 

در ایران داشـته اسـت.
انحصـاری بـودن نمایندگـی بـه معنای ارائـه خدمات تضمین شـده از یـک مرجع و 
تحـت نظـارت کمپانـی مـادر می باشـد. این مفهـوم در کشـورهای دیگر بـه گونه ای 
اسـت کـه مسـیرهای تامیـن کاال و خدمـات بـه غیـر از نمایندگی امـری غیرقانونی 

و شـامل پیگرد می باشـد.
متاسـفانه طـی سـال های اخیـر بـه دلیـل ضعف نظارتـی و دیـدگاه سـودجویانه که 
در بسـیاری از دیگـر حوزه هـا نیز شـاهد آن هسـتیم بـا توجه به حجم بـاالی تقاضا 

بـرای قطعـات یدکـی ماشـین آالت هایدلبرگ، دالالن و فروشـگاه هایی کـه خارج از 
ضوابـط قانونـی تجـارت فعالیـت می کنند اقـدام به فـروش قطعـات غیراورجینال با 
سـطوح کیفـی متنـوع و گاها بـا بسـته بندی تقلبی مشـابه هایدلبرگ به نـام قطعه 

کرده اند. اورجینـال 
آسـیب هایی کـه اسـتفاده از قطعـات غیراورجینـال به ماشـین آالت چـاپ و کیفیت 
خروجـی وارد می کنـد عـاوه بـر صـرف هزینه هـای تعویـض متعدد قطعات شـامل 
هزینه هـای تعمیـرات بـه دلیـل آسـیب های وارده بـه دیگر اجـزای ماشـین چاپ و 
در نهایـت کاهـش بهره وری و کاهش سـودآوری می باشـد. قیمت های نـازل قطعات 
غیراورجینـال بـه واسـطه کیفیـت پاییـن کـه گاها بـه دلیـل خرابی زودتـر از موعد 
و یـا حتـی آسـیب بـه ماشـین و کاهش کیفیـت چاپ موجـب صرف هزینه بیشـتر 

نسـبت به خریـد قطعـات اورجینال خواهند شـد.

هرچنـد باتوجـه بـه شـرایط اقتصـادی و افزایـش نـرخ ارز گرایـش چاپخانـه داران 
بـه قیمت هـای پایین تـر قابـل درک اسـت حمایـت از دالالن و مراکـز فروشـگاهی 
متفرقـه بابـت محصـوالت غیـر اورجینال موجب آسـیب بـه کل بدنـه صنعت چاپ 
و  جلـوه و اعتبـار غیر واقعی از خدمات و پشـتیبانی حتی در رسـانه ها شـده اسـت.
در صورتـی کـه شـرکت ایـران روتاتیو با هشـتاد سـال سـابقه کـه نشـاندهنده نگاه 
بلندمـدت و اصـل صداقـت در فعالیت های آن همـواره ارائه کننده خدمات براسـاس 

اسـتاندارد روز و پاسـخ گویی کامـل به مشـتریان بوده اسـت.

تجارت در فضای ناسالم
رقابـت ناسـالم از طریـق قاچـاق و قطعـات غیراورجینـال موجـب شـد تـا مدیریت 
شـرکت ایـران روتاتیـو بـا هـدف پشـتیبانی از چاپخانـه داران ایـران تعرفـه قیمـت 
قطعـات یدکـی را بـه حداقـل میـزان ممکـن و حتـی کمتر از میـزان تعریف شـده 
توسـط کمپانـی مـادر برسـاند کـه حتـی موجـب اعتـراض نماینـدگان کشـورهای 
همسـایه بـا توجـه بـه اختـاف قیمت قطعـات اورجینـال گردیـد. البته بـا توجه به 
قوانیـن جهانـی هایدلبـرگ برای کلیـه نمایندگان هیچ شـرکت نمایندگـی مجاز به 

فـروش بـه حوزه هـای دیگـر نمی باشـد. 
شـرکت ایـران روتاتیـو بـه واسـطه ارتباطـات قدرتمنـد بین المللـی و اعتبـار نـزد 
کمپانـی هایدلبـرگ آلمـان بـا وجـود تحریم هـای بسـیار سـخت تامیـن موجـودی 
و انجـام سفارشـات مشـتریان را در امـور جـاری خـود حفـظ نمـوده اسـت. امـا 
مـدت زمانـی کـه امـکان واردات فراهـم نبـوده و همچنیـن افزایـش نـرخ ارز کـه 
موجـب افزایـش قابـل توجـه قیمـت در کلیـه حوزه هـای واردات گردیـد فرصتـی 
بـرای سـودجویان و دالالن ایجـاد کـرد تـا بـا اختـاف قیمـت زیـاد نسـبت بـه 
قطعـات اورجینـال حتـی حاشـیه سـود فـروش قطعـات غیراورجینـال را بیـش 
اسـت.  بـوده  بـرای چاپخانـه داران  تنهـا  آن  و ضـرر  زیـان  کـه  نماینـد  پیـش   از 

نوردهای بوچر آلمان
شـرکت ایـران روتاتیـو همچنیـن بـه عنوان نماینـده کمپانـی بوچر آلمـان در ایران 
تنـوع کاملـی از نوردهـای عموم ماشـین آالت چاپ افسـت ورقی و رول را مسـتقیما 
از آلمـان تامیـن می نمایـد. نکتـه قابـل توجـه در نوردهـای مرکـب و رطوبت دهـی 
کلیـه  بوچـر  اسـت کـه کمپانـی  ایـن  ماشـین های چـاپ در خصـوص شـفت ها 
نوردهـای ماشـین آالت نـو بـه سـفارش مشـتریان داخـل اتحادیـه اروپـا را در ازای 
دریافـت نوردهـای کارکـرده، با شـفت نـو تحویل  می نمایـد. این مـورد در خصوص 
کشـورهای خـارج اتحادیـه اروپا بـه دلیل هزینه های بـاالی حمل بابت ارسـال نورد 
بـه کمپانـی توجیه اقتصـادی ندارد. بنابرایـن کلیه نوردهای صادراتی به کشـورهای 
خـارج اروپـا با شـفت  کارکرده امـا ملزومات نو تولید می شـوند.  چنانچه مشـتریان 
راغـب بـه سـفارش شـفت نـو باشـند اختـاف قیمـت بیـش از صـد درصـد و زمان 

تحویـل پنـج الی شـش مـاه خواهـد بود.

ایجاد تفکر آینده محور
بـا توجـه بـه افزایـش دوره ای هایدلبـرگ طـی هـر چنـد سـال بـه صـورت جهانی 
و افزایـش نـرخ ارز، صاحبـان چاپخانه هـا می بایسـت بیـش از پیـش بـه حفـظ و 
نگهـداری تجهیـزات و ماشـین آالت چاپ توجه نماینـد و با پیاده سـازی فرآیندهای 
اسـتاندارد نگهداری و سـرویس پیشـگیرانه و نصب تنها قطعات اورجینال، سـرمایه 

خـود را در برابـر مخاطـرات حفـظ نمایند.
حمایـت چاپخانـه داران از قطعـات غیراورجینـال به معنـای عدم حمایت از توسـعه 
و افزایـش حجـم واردات قطعـات یدکـی اورجینـال اسـت کـه در نهایـت منجـر به 
ایجـاد کانال هـای غیراسـتاندارد می شـود.  قطعـا حمایـت مشـتریان هایدلبـرگ از 
قطعـات یدکـی اورجینـال موجـب بهره منـدی کل خانـواده صنعـت چـاپ ایـران 
بـه واسـطه افزایـش حجـم واردات و کاهـش هزینه هـای جانبـی آن خواهـد شـد.  
حمایـت چاپخانـه داران موجـب افزایش موجـودی قطعات یدکی اورجینـال و صرفه 

اقتصـادی در واردات بـا حجـم بیشـتر و قیمـت مناسـبت تر می گـردد.
آنچـه کـه امـروز خانواده اسـفرجانی به عنوان یکـی از قدیمی ترین فعـاالن بازرگانی 
در صنایـع چـاپ و بسـته بندی و شـرکت ایران روتاتیـو به عنوان نماینـده انحصاری 
هایدلبـرگ در امـور فعالیـت خـود جهت تامیـن قطعـات اورجینال هایدلبـرگ قرار 
داده اسـت بسـیار فراتـر از جنبـه بازرگانـی و حتـی وظایـف نمایندگـی بـا توجه به 
تحریم هـای حاکـم و پیـرو همـان اصـل پشـتیبانی از مشـتریان و حمایتـی اسـت 
کـه از ابتـدای اخـذ نمایندگـی در سـال 1372 بنیـان نهـاده شـد. امیـد اسـت که 
صاحبـان صنعـت چـاپ نیز با نـگاه آینده-محور روز به روز در راسـتای پیاده سـازی 
اسـتانداردهای تولیـد بـه دیـدگاه صنعتی نزدیک  شـوند تا شـاهد پیشـرفت هر چه 

بیشـتر ایـن صنعت مـادر در ایران باشـیم.
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