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شرکت گروه مهندسى کنـترل اکسید مـاد
تولید کننده مدرن ترین ماشین آالت صنعت طال و جواهر
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      معـرفى شـرکت

      شرکت گروه مهندسى کنترل اکسید ماد فعالیت خود را از سال 1386 در زمینه تولید ماشین آالت صنعت طال و جواهر 

آغـاز نمود.
� تراش حلقه و النگو فعالیت خود را شروع نمود و در ادامه راه به تولید  � � این شرکت با طــراحى و سـاخت ماشین آالت 
سایر مـاشین آالت صنعت طال و جواهر، لیزرهاى حکاکى و برش، دستگاه میکروجوش تیگ و ماشین آالت صنعت ریخته گرى 

دقیق اقدام نمود.
شرکت از سال 1394در حوزه طراحى و تولید پرینترهاى سه بعدى طال و جواهر فعالیت خود را گسترش داده و با راه اندازى 
بخش تحقیق و توسعه در این زمینـه نه تنها کشـور را از نیـاز به واردات این محصول بى نیـاز نمود بلکه در بـازارهاى جهانى 
مـوفقیت هایى بزرگ در زمینه صادرات این محصول و رقـابت با شـرکت هاى مطـرح بین المللى از جمله شرکت هاى آلمانى 

و آمریکایى کسب نموده است.
شرکت اکسید ماد راه پر فراز و نشیب رشد و پیشـرفت در این عرصـه را به منظـور خدمت به پیشرفت تکنـولوژى درکشور، 
کسب تجربه و ارائه خدمات کار آمد و موثر به مشتریان خود با همراهى گروهى از بهترین نیروهاى انسانى خبره و متخصص 

پیموده و در پى دستیابى به موفقیتهاى درخشان تر در بازارهاى داخلى و بین المللى است.   
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محصول صادراتى شرکت مهندسى اکسیدماددارای قابلیت تعویض اتوماتیک پلیت

UNIWAY تحت برند
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سرعت بى نظیر تا 3 سانتى متر در ساعت
رزولوشن بسیار باال و کیفیت سطح فوق العادى

تمام اتوماتیک و بدون نیاز به اپراتور
قابلیت کار مداوم و 24 ساعته بدون نیاز به نگهدارى سرویس

سیستم کالیبراسیون اتوماتیک و بدون نیاز به تنظیمات اولیه روزانه

سیستم کنترل فعال ضخامت الیه
بدون نیاز به قطعات مصرفى

قابلیت تولید با انواع رزین هاى ریخته گرى
هزینه تولید بسیار پایین

گارانتى و خدمات پس از فروش

(XYZ)

XY-

Z-

160x90x200 mm

20 micron

5-100 micron

240 VAC, 50/60 Hz, single phase, 500 W

10/100 Ethernet

STL and SLC

UV Curing

65x55x135 cm

190x110x200 mm 220x140x200 mm 220x140x200 mm

قابلیت شبکه

22 micron

5-100 micron

20 micron

5-100 micron

20 micron

5-100 micron

240 VAC, 50/60 Hz, single phase, 750 W 240 VAC, 50/60 Hz, single phase, 1000 W 240 VAC, 50/60 Hz, single phase, 1300 W

10/100 Ethernet

STL and SLC

10/100 Ethernet 10/100 Ethernet

STL and SLC

UV Curing UV Curing, Chiller

65x55x135 cm 84x64x175 cm

STL and SLC

UV Curing, Chiller

100x70x175 cm

Plus Auto Changer

محصول صادراتى شرکت مهندسى اکسیدماد
UNIWAY تحت برند



محصول صادراتى شرکت مهندسى اکسیدماد
UNIWAY تحت برند
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Size:   A5

Size:   A5

Size:   A6
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لیست تعدادى از شرکت هاى مطرح دنیا که از پرینترهاى شرکت اکسید ماد استفاده مى کنند:

شرکت UBS اندونزى

شرکت HARTONO اندونزى

شرکت ARPAS ترکیه

شرکت CETTAS ترکیه

شرکت آوا ایران

شرکت گلوا ایران

شرکت TOUS اسپانیا

شرکت ITALIAN JEWeLRY امارات

شرکت TAIBA امارات

شرکت EMERALD هند

شرکت TAIBA مصر

شرکت TAIBA عربستان

...
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دستگاه میکرو جوش نقطه اى اکسید ماد

   با قابلیت جوش فلزات بدون نیاز به لحیم، پر مصرف ترین ابزار در صنعت طال سازى کشور مى باشد که نیازکارگاه هاى تولیدى و 
تعمیر مصنوعات طال و جواهر به واردات این ابزار و را به صفر رسانده است. بیش از 2000 دستگاه از این محصول در حال حاضر در 

کارگاه هاى کشور مورد استفاده قرار مى گیرد.

MW5

MW5
Signal Processing نسل جدید با تکنولوژى

۳

ساخت ایران
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MW7
وپرس کاری شده

سرى جدید دستگاه میکرو جوش 

   با قابلیت پالس جوش ترکیبى ضمن افزایش کیفیت جوش امکان جوشکارى طال و نقره با ضخامت بسیار پایین را فراهم مى نماید. 
این محصول از سال 1397 به بهره دارى رسیده و با استقبال گسترده تولید کنندگان همراه بوده است.

MW7
Signal Processing نسل جدید با تکنولوژى

15

ساخت ایران
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گواهى نامه ثبت اختراع شرکت اکسید ماد 
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   لیزرهاى حکاکى و برش طال و نقره محصول شرکت اکسید ماد از سال 1389 
طراحى و تولید شده و نیاز صنعت طال و جواهر را برطرف نموده است.

لیزرهاى حکاکى و برش اکسیـد ماد بـا استفاده از آخرین تکنولوژى لیـزرهـاى 
فایبراوپتیک سـاخت انگلستـان و طراحى و سـاخت مکانیزم  و مونتـاژ قطعـات 

مکانیکى و اوپتیکى رقیب بى نظیرى براى دستگاه هاى مشابه خارجى است.

ساخت ایران
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ساخت ایتالیا
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ساخت ایتالیا
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Dado دستگاه جوش لیزرى کامپکت
محصول شرکت الترولیزر ایتالیا

قابلیت یک دستگاه جوش لیزر کامل در ابعاد کوچک
مخصوص مجموعه هاى کوچک و متوسط

مناسب جهت تعمیرات طال و نقره
کاربرى آسان و بى دردسر

قابلیت اتصال به تلفن همراه هوشمند
قابلیت جوش بسیار ظریف تا زخیم

جوشکارى بدون نیاز به لحیم 
قیمت مناسب با گارانتى دو ساله



محبوب ترین دستگاه ریخته گرى دنیا

مناسب جهت محصوالت فیوژن و سطح نازك

ساخت ایتالیا
��
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نسل جــدید

اروپایـــــى

طرح
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