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Manufacturer of industrial 
and laboratory seed production machinery

ــة ــة والمختبری ــذور الصناعي ــرز الب ــة آلالت ف ــركة المصنع الش
تولیــد کننــده ماشــین آالت صنعتــی و آزمایشــگاهی بوجــاری بذر

Manufacturer of industrial and laboratory
seed production machinery

Azaran Bojar Iranian

Tel:       +9821  46881762

Sales agent:  +98912   0163811
CEO:    +98912 2760569

Shahid sardar soleimani Industrial Estate, Safadasht, Shahriar, Tehran, Iran

www.azaranboojar.com azaranbojar@gmail.com

@azaran_bojarazaranbojar
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ـــلیمانی ـــردار س ـــهید س ـــی ش ـــهرک صنعت ـــت ، ش ـــهریار، صفادش ـــران، ش ته

    021 - 46881762

 0912 - 0163811
 0912-2760۵69

مدیر	فروش:
مدیرعامل:

تلفن:

Service:         +98991  9604606     0991 - 9604606 خدمات:



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ارزیابی فنی عملکرد دستگاه دانه کن )شیلر( ذرت بذری
	

بـا	توجـه	بـه	جهـت	دهی	فعالیتهای	انجام	شـده	از	سـوی	وزارت	جهاد	کشـاورزی	مبنی	بـر	افزایش	تولید	 	
محصوالت	اساسـی	کشـاورزی	منجمله	ذرت	در	کشـور،	سـطح	زیر	کشـت	این	محصول	در	سـالهای	اخیر	در	مناطق	
مختلـف	کشـور	افزایـش	یافـت.	افزایش	سـطح	زیر	کشـت	محصـول،	نیاز	بـه	تولید	کافی	بذر	سـالم	ذرت	در	کشـور	
مـی	باشـد.	بـر	ایـن	مبنا	تولید	بذر	ذرت	کشـور	به	بیش	از	13000	تن	در	سـال	89	رسـید.	منطقه	کشـاورزی	مغان	
در	اسـتان	اردبیـل	یکـی	از	مناطـق	شـاخص	تولیـد	بـذر	ذرت	در	کشـورمی	باشـد.	در	حـال	حاضـر	عالوه	بر	کشـت	
و	صنعتهـای	پـارس	و	مغـان،	پیمانـکاران	زیـادی	بصـورت	بخـش	خصوصـی	در	منطقه	مغـان	مبادرت	بـه	تولید	بذر	
هیبریـد	مـی	نماینـد.	همـه	سـاله	پیـش	از	90	درصـد	از	بذر	مـورد	نیاز	کشـور	در	منطقه	مغـان	تولید	و	بـه	مناطق	

مختلـف	کشـور	توزیـع	مـی	شـود	که	میـزان	تولیـد	آن	در	ایـن	منطقه	رو	بـه	افزایش	می	باشـد.

ذرت	از	اقـالم	بسـیار	حائـز	اهمیـت	در	توسـعه	کشـاورزی	در	کشـور	مـی	باشـد.	برداشـت	ذرت	بـذری	با	 	
دسـتگاه	کمبایـن	غـالت	در	شـرایط	فعلـی	صدمـات	فیزیکـی	قابـل	توجه	ایـی	)	حدود	10	الـی	15	درصـد(	به	بذر	
ذرت	وارد	مـی	کنـد	کـه	موجبـات	افزایـش	تلفات	در	کارخانه	تولید	بذر	خواهد	شـد.	کاربرد	دسـتگاه	برداشـت	بالل	
ذرت	)پیکـر	هاسـکر(	نیـاز	بـه	مراحـل	تکمیلی	پس	از	خشـک	کـردن	دارد	که	دسـتگاه	دان	کن	)شـیلر(	از	الزامات	
تکمیـل	فرآینـد	می	باشـد.	در	شـرایط	تحریـم	اقتصادی	کشـور،	حمایت	از	تولیدات	ماشـینهای	کشـاورزی	و	اصالح	
و	بهینـه	سـازی	اشـکاالت	دسـتگاههای	سـاخت	شـده	داخـل	از	اولویتهای	بخش	کشـاورزی	می	باشـد	کـه	از	اثرات	

تحریـم	خواهد	کاسـت.
مجری:	حمیدرضا گازر							محل	اجرا:	کرج								سال	شروع	:	مهر 1391								سال	خاتمه:	شهریور 1392

ارزیابی عملکرد باالبرهای پاندولی در انتقال ذرت بذری

سیسـتمهای	انتقال	کارخانجات	تولید	و	آماده	سـازی	بذر	ذرت	در	بروز	صدمات	فیزیکی	بذر	نقش	مهمی	 	
دارند.	بررسـی	های	مقدماتی	در	مغان	نشـان	می	دهد	که	بیش	از	23	درصد	از	کل	خسـارات	موجود	بذر	در	منطقه	
ناشـی	از	سیسـتمهای	انتقـال	می	باشـد	در	ایـن	طرح	تحقیقاتی،	بـه	منظور	کاهش	تلفـات	بذر	به	هنـگام	انتقال	در	
کاخانـه	هـای	تولیـد	بـذر،	عملکـرد	باالبرهای	جدیدی	موسـوم	بـه	الواتورهای	پاندولی	)z	شـکل(	مورد	بررسـی	قرار	
گرفت	و	با	باالبرهای	پیاله	ای	رایج	در	ایسـتگاههای	ذرت	خشـک	کنی	مقایسـه	شد.	این	تحقیق	در	دو	ایستگاه	ذرت	
خشک	کنی	موسسه	تحقیقات	اصالح	و	تهیه	نهال	و	بذر	در	کرج	و	کارخانه	ذرت	سبالن	)شاهی(	در	مغان	انجام	شد.

	
بـا	توجـه	بـه	نتایـج	بدسـت	آمدهمی	تـوان	اذعان	داشـت	که	کاربـرد	باالبـر	پاندولی	در	مقایسـه	بـا	باالبر	 	
معمولـی	حـدود	87	درصـد	صدمـات	فیزیکی	بذر	را	کاهش	می	دهـد.	تاثیر	کاربرد	باالبرهـای	پاندولی	در	مورد	ترک	
خوردگـی	بـذر	بیشـتر	مشـهود	بوده	و	ایـن	باالبرها	تـا	حدود	8	برابر	شـانس	ترک	خوردگی	را	نسـبت	بـه	باالبرهای	
معمولـی	کاهـش	مـی	دهند.	در	این	تحقیق	نتیجه	گیری	شـد	که	از	نظر	اقتصـادی	با	صرف	حدود	10	درصد	از	مبلغ	
ضررهـای	سـالیانه	سیسـتمهای	انتقـال	در	مغـان	می	توان	90	درصد	از	خسـارات	سیسـتمهای	انتقال	بـذر	کم	کرد.
Aمجری:	حمیدرضا گازر							محل	اجرا:	کرج								سال	شروع	:	مهر 1398								سال	خاتمه:	اسفند 1390
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مقـــاالت	فنـــی	و	مهندســـی	کشـــاورزی
ناشرموسسه	تحقیقات	فنی	و	مهندسی	کشاورزی

ـــان ـــار إیرانی أزاران بوج

ـــان ـــار ایرانی آذران بوج

رشكـة أذران بوجـار إيرانيـان هـي رشكـة تنتـج اآلالت الزراعية و قد تأسسـت عام 2009 بقـوي عاملة ماهرة و ذات خربة بهـدف إنتاج اآلالت الالزمة 
ملعالجـة البـذور خـالل هـذه الفـرة قـد كانـت قـادرة علـی تلبيـة جميـع الزبائـن من خـالل توفـر اآلالت جديـدة متنوعـة ملعالجـة انـواع مختلفة 
البـذور مثـل الـذرة و القمـح و الحبـوب الدقيقـة و الـخ اّن الرشكـة قـد وضعـت املسـؤولية و الركيـز علـی  الزبائـن كمبدأيـن رئيسـيني للتنميـة يف 

طليعـة نشـاطاتهم و قـد اكتسـبت مكانـة مميـزة بـني النشـطاء يف هـذا املجـال مبوافقـة خطية و شـفوية من جميـع زبائنها

شـرکت	آذران	بوجـار	ایرانیـان،	یـک	شـرکت	تولیـد	کننده	ماشـین	آالت	کشـاورزی	اسـت	که	با	هـدف	تولید		ماشـین	آالت	
مـورد	نیـاز	جهـت	فـرآوری	)	تولیـد(	بذر	در	سـال	1388	با	اسـتفاده	از	نیروهـای	کارآزمـوده	و	مجرب	تشـکیل	گردیده	و	در	
ایـن	مـدت	توانسـته	بـا	ارائـه	ماشـین	آالت	جدیـد	و	متنـوع	در	زمینـه	فرآوری	انـواع	بـذور	از	قبیـل	ذرت،	گنـدم	و	دانه	ریز	
نیـاز	تمامـی	مشـتریان	خـود	را	مرتفـع	و	رضایـت	آن	هـا	را	جلـب	نمایـد.	این	شـرکت،	مسـئولیت	پذیری	و	مشـتری	مداری	
را	بـه	عنـوان	دو	اصـل	اساسـی	توسـعه،	سـرلوحه	فعالیـت	های	خـود	قـرار	داده	و	بـا	دریافت	رضایـت	کتبی	و	شـفاهی	تمام	

مشـتریان	خـود،	توانسـته	جایـگاه	ممتـازی	را	در	میـان	فعـاالن	این	عرصه	بـرای	خود	کسـب	نماید.
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Azaran Bojar Iranian is a company that produces agricultural machinery and was established in 
2009 with a skilled and experienced workforce with the aim of producing the machines needed to 
process seeds.
During the period it was able to satisfy all customers by providing various new machines to process 
different types of seeds such as corn, wheat, fine grains, etc. The company has put responsibility 
and customer orientation as two main principles of development at the forefront of their activities 
and has gained a distinguished position among activists in this field with the written and oral consent 
of all its customers.

EnAzaran Bojar Iranian
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آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

خط کامل ۵ تن در ساعت    
خط کامل 2 تن در ساعت  
خط کامل 200 کیلو در ساعت 

طراحی و ساخت ماشین آالت مورد نیاز در بخش تولید 
انـواع بـذر بـا اسـتفاده از مرغوبتریـن قطعـات و کیفیت

واحد فروش و بازرگانی
 واحد روابط عمومی ، مهندسی تحقیق و توسعه

 واحد طراحی و مهندسی )مکانیک و الکترونیک(
 واحد طراحی صنعتی

دسـتگاه	های	پیـش	بوجـاری	و	بوجـاری	بـذر	غـالت	و	حبوبـات	
بنـدی	 درجـه	 )دسـتگاه	 غـالت	 جوگیـر	 و	 گیـر	 خـرده	 ترویـر	
کننـده	بـر	اسـاس	طـول	دانـه(	دسـتگاه	هـای	پیـش	بوجـاری	
ریزدانـه	هـا،	 بوجـاری	مخصـوص	 و	 بوجـاری	 پیـش	 مقدماتـی،	
توزیـن	 بـذر،	 اتوماتیـک	 تمـام	 کننـده	 عفونـی	 ضـد	 دسـتگاه	
کننـده	و	کیسـه	پـر	کـن	تمـام	اتوماتیـک،	دسـتگاه	بـچ	تریتـر	
باالبـر	 کاسـه	ای،	 باالبـر	 و	 نقالـه	 نـوار	 انـواع	 	 و	 آپشـن	 فـول	
پاندولـی	z شـکل	و	U	شـکل	و	سـیکلونهای	غبـار	گیـر	.	تولیـد	
خـط	کامـل	دسـتگاه	هـای	بوجـاری	در	مقیـاس	آزمایشـگاهی.

M a n u f a c t u r e r   o f   i n d u s t r i a l  a n d  l a b o r a t o r y  s e e d  p r o d u c t i o n  m a c h i n e r y
A Z A R A N  B O J  A R I R A N I A N
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ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

خط كامل 5 أطنان يف الساعة

خط كامل 2 طن يف الساعة

 خط كامل 200 كجم يف الساعة

أجهـزة الفـرز البـذور و آالت فرز الجسـيامت وحبوب الشـعر 
)آلـة تصنيـف الحبـوب حسـب طولهـا( آلـة الفـرازة االوليـة و 
الفـرازة الحبـوب الدقيقـة ، آلـة تعقيـم البـذور األوتوماتيـي 
بالكامـل ، آلـة تغلیـف البـذور بكاملـة الخيـار وجميـع أنـواع 
احزمـة الناقلـة ومصاعـد الوعاء ، املصاعد البندولية عىل شـكل 
حـرف Z وعـىل شـكل حرف U و سـیلیکون الغبـار. إنتاج خط 

كامـل مـن فرز البـذور عـىل مسـتوى املخترب.

وحدة املبيعات والتجارة

وحدة العالقات العامة ، هندسة البحث والتطوير 

وحدة التصميم والهندسة )ميكانيكا وإلكرتونيات( 

وحدة التصميم الصناعي

تصميــم وتصنيــع اآلالت الالزمة إلنتاج أنــواع مختلفة
مــن البــذور باســتخدام أفضــل القطــع والجــودة

M a n u f a c t u r e r   o f   i n d u s t r i a l  a n d  l a b o r a t o r y  s e e d  p r o d u c t i o n  m a c h i n e r y
A Z A R A N  B O J  A R I R A N I A N
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آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

اّن هـذه االلـة تقـوم بفصـل عـن طريـق شـبكة دّوارة النفايـات 
الكبـرة مثـل: الحجـر و الربـة و السـنابل و ...

و بعـد ذلـك تفـرز بنظـام شـفط الهـواء جـزءا كبـرا مـن الغبـار و 
القـش و النخالـة و جـوف البـذور و الجـذوع و الجذيـر و غرهـا
يتحّكـم املسـتخدم علـی مقـدار تحميـل املدخل و حجـم امتصاص 

نظام الشـفط
كـام اّن هـذه اآللـة لديهـا مخرجـني منفصلـني لخـروج نفايـات يف 

الشـبكة الـدّوارة و قنـاة الشـفط

ورودی / املدخل
کانال	مکش	هوا / قناة شفط الهواء

مارپیچ	ضایعات	سبک / لولبیّة للنفايات الخفيفة
توری	استوانه	ای / شبكة أسطوانية

خروجی	ضایعات	درشت / إخراج النفايات الخشنة
خروجی	بذر	اصلی / مخرج البذور الرئيسية

آلة الغربلة األولية 

در	ایـن	دسـتگاه	بـا	اسـتفاده	از	یـک	تـوری	گـردان	ضایعـات	
درشـت	تر	مانند	کلوخ،	سـنگ،	خوشـه	ها	و	...	جداسـازی	شـده	
و	در	مراحـل	بعـدی	بـا	اسـتفاده	از	یـک	کانـال	مکـش	بخـش	
پـوک،	 دانه	هـای	 پوشـال،	 و	 کاه	 و	 غبـار	 و	 گـرد	 از	 عمـده	ای	
سـاقه	ها،	پوسـت	بـذر	و	ریشـک	از	بـذر	جداسـازی	می	شـوند.	
نـرخ	بـار	ورودی	و	دبـی	بـاد	کانال	مکـش،	کنترل	هایی	هسـتند	
کـه	در	اختیـار	کاربر	قـرار	می	گیرنـد.	ضمناً	این	دسـتگاه	دارای	
دو	خروجـی	مجـزا	بـرای	ضایعات	تـوری	گـردان	و	کانال	مکش	

می	باشـد.

دستگاه پیش بوجاری

APC - 15000

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

بذر	ورودی / بذور االدخال
ضایعات	سبک / النفایات الخفیفة
ضایعات	درشت / النفايات الخشنة

گرد	و	غبار / الغبار
بذر	خروجی / بذور االخراج

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

3 to15 (t/h)

1700 (mm)

1

5/87 (kw)

2580 (mm)

2475 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض /  العرض

تعداد فن /  عدد املراوح

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع / االرتفاع

طول / الطول

4

ورودی / املدخل
کانال	مکش	هوا / قناة شفط الهواء

دریچه	تغذیه / بوابة التغذية
مارپیچ	ضایعات	سبک / لولبیّة للنفايات الخفيفة

دسته	تنظیم	دریچه	تغذیه / مقبض تعديل صامم التغذیة
غربال / غربال  

دسته	تنظیم	باد	اول / مقبض تعدیل الرياح األول
دریچه	باد	اول / بوابة الرياح األوىل

فن / مروحة
دریچه	باد	دوم / بوابة الرياح الثاين    

دسته	تنظیم	باد	دوم / مقبض تعدیل الرياح الثاين
دریچه	کانال	مکش	هوا / بوابة قناة شفط الهواء

کانال	مکش	هوا / قناة شفط الهواء
مارپیچ	ضایعات	سبک / لولبیّة للنفايات الخفيفة

لنگ / الکرنک
خروجی	بذر	اصلی / مخرج البذور الرئيسية

بذر	ورودی / بذور اإلدخال
ضایعات	سبک / النفايات الخفيفة

ضایعات	روی	غربال	)درشت	تر	از	بذر( / النفايات الخشنة من البذور الرئيسية
ضایعات	زیر	غربال	)	دیزتر	از	بذر( / النفایات األخف من البذرة األصلية

گرد	و	غبار / الغبار
بذر	خروجی / بذور اإلخراج

AC - 5000

تقوم هذه اآللة بفرز البذور علی حسب الشكل – الوزن
يف املرحلـة االويل، تتعـرّض البـذور لشـفط الهواء فــيؤّدي هذا األمر 
إيل فصـل الشـوائب األخـّف مـن البـذور األصليـة مثـل القـش و 
الغبار و قرشالبذور و جوف البذور و األعشـاب و األشـواك و غرها
يف املرحلـة الثانيّـة، يدخـل البـذور يف خزانـني منفصلـني للغربـال ما 

يتـّم تضمينهـام بالتوازي 
قـد يتـّم يف خـزاين الغربـال فصـل البـذور علی حسـب الحجـم بعد 
ذلـك تندمـج بـذور كل مـن الخزانـني و مـرة اخـري تتعـرّض البذور 

لشـفط الهـواء مـن اجـل التوحيد. 
كـام يسـمح اسـتبدال املناخـل للمسـتحدمني بــفرز جميـع انـواع 

البـذور 

آلة الغربلة 

در	این	دستگاه	بذرها	بر	اساس	دو	پارامتر	وزن	و	شکل	جداسازی	
می	شوند.	در	مرحله	اول	بذرها	در	معرض	مکش	باد	قرار	می	گیرند	
که	این	امر	منجر	به	جدا	شدن	ناخالصی	های	سبک		تر	از	بذر	اصلی	
نظیر	کاه	و	پوشال،	گرد	و	غبار،	پوست	بذر،	دانه	های	پوک،	بذر	
علف	های	هرز،	ریشک	و	خارها	می	شوند.	در	مرحله	بعدی	بذرها	
وارد	دو	مخزن	غربال	مجزا	که	به	صورت	موازی	تعبیه	شده	اند،	
اندازه	از	یکدیگر	جدا	 می	شوند.	در	این	غربال	ها	بذرها	بر	اساس	
می	شوند.	پس	از	این	مرحله	بذرهای	هر	دو	مخزن	با	یکدیگر	ادغام	
برای	یکنواختی	بیشتر	در	معرض	مکش	باد	قرار	 شده	و	مجدداً	
می	گیرند.	غربال	های	تعویض	شونده	دستگاه،	امکان	بوجاری	همه	

نوع	بذر	را	به	کاربران	می	دهد.	

دستگاه بوجاری 

1

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

11

12

13

14

15 16

13

7

2

14

8

3

15

9

4

16

10

5

11

6

12

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

5 (t/h)

2222 (mm)

2/79 (m2)

1

12/5 (kw)

2461 (mm)

4/84 (m2)

2740 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض دستگاه /  العرض

سطح غربال فوقانی / سطح املنخل العلوي

تعداد فن /  عدد املراوح

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع دستگاه / االرتفاع

سطح غربال تحتانی / سطح املنخل السفيل

طول دستگاه / الطول
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آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

هـذه آلـة متوسـطة السـعة قـادرة عـىل فـرز البـذور بحـد أقـى 2 طـن يف 
السـاعة. )تعتمـد هـذه القـدرة عىل بـذور القمح(. هـذه اآللـة مثالية لفرز 
البـذور ذات الحجـم املنخفـض ومجموعـة متنوعة من األصنـاف العالية. يف 
هـذه اآللـة ، تتعـرض البـذرة أوالً لشـفط الريـاح لفصـل الشـوائب الخفيفة 
البـذور والبـذور املجوفـة و بـذور االعشـاب  مثـل القـش والغبـار وجلـد 
والجذیـرات واألشـواك. ثـم تدخـل البـذور فـی املناخـل ، حيـث يتـم فصـل 
الشـوائب األكـرب واألصغـر مـن البـذرة األصليـة. يف املرحلة األخـرة ، تتعرض 
البـذرة مـرة أخـرى لشـفط الريـاح لفصـل الشـوائب الخفيفـة األخـرى يف 
البـذرة. يسـمح اسـتبدال املناخـل للمسـتخدم بــفرز أنـواع مختلفـة مـن 

البـذور مثـل القمـح والشـعر والـذرة والفاصوليـا و الـخ

املواصفات الفنية
1- مزود مبثّبط اإلدخال                                                                                                                                     

2- مزود مبستويني من منخل قابل للتبديل بكرات مطاطیة
3- مجهزة بقادوس إخراج منفصل

4- مزود بقناتني لشفط الرياح
5- انخفاض استهالك الطاقة

6- سهولة الخدمات واإلصالحات

آلة غربلة للحبوب والبذور الزيتية    

AC - 2000

بوجاری	 منظور	 به	 که	 است	 متوسط	 ظرفیت	 با	 بوجاری	 دستگاه	 یک	
بذور	با	ظرفیت	حداکثر	2	تن	در	ساعت	)ظرفیت	مذکور	بر	مبنای	بذر	
و	 کم	 حجم	 با	 بذور	 بوجاری	 برای	 دستگاه	 این	 می	باشد.	 است(	 گندم	
تنوع	ارقام	باال	ایده	آل	است.	در	این	دستگاه	بذر	ابتدا	در	معرض	مکش	
باد	قرار	می	گیرد	تا	ناخالصی	های	سبک	نظیر	کاه	و	پوشال،	گرد	و	غبار،	
آن	 از	 خارها	 و	 ریشک	 هرز،	 علف	های	 بذر	 پوک،	 دانه	های	 بذر،	 پوست	
تفکیک	گردند،	سپس	بذر	وارد	غربال	ها	می	گردد	که	در	آن	ناخالصی	های	
درشت	تر	و	ریزتر	از	بذر	تفکیک	می	گردند.	در	مرحله	نهایی	بذر	مجدداً	
در	معرض	مکش	باد	قرار	می	گیرد	تا	سایر	ناخالصی	های	سبک	موجود	در	
بذر	نیز	تفکیک	گردند.	تعویض	غربال	ها	امکان	بوجاری	انواع	بذور	نظیر	

گندم،	جو،	ذرت،	حبوبات	و	...	با	ارقام	مختلف	به	کاربر	می	دهد.	

دستگاه بوجاری
غالت و حبوبات دانه های روغنی

مزایا و قابلیت ها
1-	مجهز به دمپر ورودی

2-	مجهز به دو سطح غربال توپکی قابل تعویض
3-	مجهز به قیف های خروجی مجزا

4-	مجهز به دو کانال مکش باد
5-	مصرف کم برق

6-	سرویس و تعمیرات آسان

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

2 (t/h)

1715 (mm)

1

3/3 (kw)

3240 (mm)

2400 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض /  العرض

تعداد فن /  عدد املراوح

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع / االرتفاع

طول / الطول

1/42 (m2)

1/42 (m2)

سطح غربال فوقانی / سطح املنخل العلوي

سطح غربال تحتانی / سطح املنخل السفيل
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ACC - 2000

إّن إحـدي العمليـات الالزمـة إلنتـاج الـذرة هـي فصلها علی اسـاس عريضة 
– متوسـطة – مستديرة

إلّن هـذا هـو أحـد الـرشوط األساسـية الالزمة آللـة غربلة الـوزن. يف البداية 
تفصـل اآللـة عـن طريق شـفط الهـواء جميع انـواع الشـوائب الخفيفة مثل 

جـوف البـذور و الغبـار و إلـخ ثّم يتـّم مترير حبـوب الذرة 
مـن خـالل ثالثـة خطـوط من الغربـال لفصلهـا حسـب الحجـم و يف النهاية 

يتـّم تقسـيمها إيل ثـالث انـواع عريضة – متوسـطة – مسـتديرة

آلة الغربلة املعایرة

یکـی	از	فرآیندهـای	ضـروری	بـرای	تولیـد	بـذر	ذرت،	تفکیـک	بـذر	
گـرد،	پهـن	و	متوسـط	از	یکدیگـر	اسـت.	چـرا	کـه	ایـن	عمـل	یکـی	
از	پیـش	نیازهـای	ضـروری	بـرای	دسـتگاه	بوجـاری	وزنی	اسـت.	این	
دسـتگاه	ابتـدا	بـا	مکـش	هـوا	از	بـذر،	باعـث	تفکیـک	انـواع	ضایعات	
سـبک	نظیـر،	پوسـت	بـذر،	گـرد	و	غبـار	و	...	می	گـردد،	سـپس	برای	
تفکیـک	بـر	اسـاس	اندازه	از	سـه	ردیـف	غربال	عبـور	داده	می	شـوند	
کـه	در	نهایـت	بذر	ذرت	به	سـه	دسـته	پهن،	متوسـط	و	گـرد	تفکیک	

می	گردنـد.

دستگاه بوجاری کالیبراسیون 

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

2 (t/h)

2080 (mm)

7/7 (kw)

3582 (mm)

3290 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض /  العرض

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع / االرتفاع

طول / الطول

2/88 (m2)

3

سطح هر غربال / سطح املنخل العلوي

تعداد هر غربال / سطح املنخل السفيل
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آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

AIC - 6000

نظـرا الّن بعـض الشـوائب مثـل بـذور الشـعر متشـابهة يف الحجم 

العـريض مـع القمـح فــهي غرقـادرة علـی الفصـل يف آلـة الغربال، 

لذلـك قـد تـّم تصميم هـذه اآللـة لفصل هذه الشـوائب بنـاء علی 

حجمهـا الطـويل. تتكـّون هذه اآللة مـن اسـطوانتني متوازيتني لفرز 

الجسـيامت و اسـطوانات أربعـة متوازيـة لفـرز بـذور الشـعر، يف 

البدايـة تدخـل البـذور يف االسـطوانتني لفرز الجسـيامت ثـّم تدخل 

يف االسـطوانات األربعـة لفـرز بذور الشـعر و الشـوفان

يرجـع ذلـك إيل حقيقـة أّن نسـبه القمـح الصّحـي أعلـی بكثـر من 

البـذور املكسـورة بالتـايل للحصـول علـی جـودة أعلـی يجـب ان 

تكون سـعة اسـطوانات فرز بذور الشـعر اكرب من اسـطوانات فرز 

الجسـيامت لذلـك متّكنـت رشكـة أذران بوجـار إيرانيـان بإسـتخدام 

اربـع اسـطوانات لفصـل بـذور الشـعر بـدال مـن اسـطوانتني مـن 

زيـادة اداء هـذه اآللـة بشـكل ملحـوظ

فرّازة الجسيامت و بذور الشعري  

دلیـل	 بـه	 جـو	 ماننـد	 ناخالصی	هـا	 برخـی	 کـه	 جایـی	 آن	 از	
ابعـاد	عرضـی	یکسـان	بـا	گنـدم،	قابلیـت	تفکیـک	در	غربـال	
دسـتگاه	بوجـاری	را	ندارنـد	این	دسـتگاه	بـرای	جداسـازی	این	
ناخالصی	هـا	بـر	مبنـای	انـدازه	طولـی	طراحی	شـده	اسـت.	این	
دسـتگاه	شـامل	دو	سـیلندر	موازی	خـرده	گیر	و	چهار	سـیلندر	
مـوازی	جوگیر	می	باشـد.	در	ابتـدا	بذرها	وارد	دو	سـیلندر	خرده	
گیـر	شـده	و	پس	از	آن	وارد	چهار	سـیلندر	جوگیـر	و	یوالف	گیر	

می	شـود.
بـا	توجـه	بـه	ایـن	واقعیـت	کـه	در	سـیلندرهای	بندگیـر	عمـل	
دانه	گیـری	انجـام	می	شـود	تـا	در	سـامانه	هـای	بوجـاری	گندم	
بـا	دو	سـیلندر	دانه	گیر	ایـن	سـیلندرها	گلوگاه	سـامانه	بوجاری	

بـوده	و	همـواره	مانـع	افزایـش	ظرفیـت	می	شـوند.
از	ایـن	رو	شـرکت	آذران	بوجـار،	بـا	تعبیـه	4	سـیلندر	جوگیـر،	
اصلی	تریـن	گلـوگاه	سـامانه	هـای	بوجـاری	را	برطـرف	کـرده	

ست. ا

دستگاه خرده گیر و جوگیر 

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

6 (t/h)

1750 (mm)

3000 (mm)

3000 (mm)

7/5 (kw)

7220 (mm)

4

2

4790 (mm)

680 (mm)

680 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض /  العرض

طول سیلندرهای جوگیر و یوالف گیر /  طول اسطوانات لـفرز الشعیر والشوفان

طول سیلندرهای خرده گیر /  طول اسطوانات لـفرز الجسیامت

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع / االرتفاع

تعداد سیلندرهای جوگیر و یوالف گیر / عدد اسطوانات لـفرز الشعیر والشوفان

تعداد سیلندرهای خرده گیر / عدد اسطوانات لـفرز الجسیامت

طول / الطول

قطر سیلندرهای جوگیر و یوالف گیر / قطر اسطوانات لـفرز الشعیر والشوفان

قطر سیلندرهای خرده گیر/ قطر اسطوانات لـفرز الجسیامت

8

بعـد فـرز البـذرة ، تدخـل البـذور فـی هذه اآللـة لفصل الشـوائب 

الطوليـة. عـىل عكـس مناخل الفرز التـي تفصل الشـوائب بناًء عىل 

األبعـاد العرضيـة ، يف اآللـة الطوليـة يتـم فصـل الشـوائب بأبعـاد 

الجسـیامت  لفصـل  باسـطوانتني  اآللـة  هـذه  تجهيـز  تـم  طوليـة. 

والبـذور الطويلـة، و كالهـام مرتبتیـن عـىل التـوايل. لغـرض فصـل 

الشـوائب القصـرة ، یدخـل البـذور أوالً يف األسـطوانة األوىل لفصـل 

القمـح املكسـور و بـذور االعشـاب )الحبـة السـوداء(. ثـم یدخـل 

البـذور يف األسـطوانة الثانيـة لفصـل أنـواع مختلفـة مـن الشـوائب 

الطويلـة مثـل الشـعر والشـوفان ، إلـخ.

الفرّازة الطولية   

پـس	از	بوجـاری	بذر،	بـه	منظور	تفکیـک	ناخالصی	هـای	طولی،	
برخـالف	 می	گـردد.	 طولـی	 کننـده	 جـدا	 دسـتگاه	 وارد	 بـذر	
غربال	هـای	بوجـاری	کـه	بر	اسـاس	ابعـاد	عرضـی	ناخالصی	ها	را	
تفکیـک	می	کننـد،	در	ایـن	دسـتگاه	ناخالصی	ها	بر	اسـاس	ابعاد	
طـول	تفکیـک	می	شـوند.	ایـن	دسـتگاه	مجهـز	به	یک	سـیلندر	
بـه	صـورت	 بلندگیـر	اسـت	کـه	 نیم	دانه	گیـر	و	یـک	سـیلندر	
ناخالصی	هـای	 تفکیـک	 منظـور	 بـه	 شـده	اند.	 تعبیـه	 متوالـی	
کوتاه	تـر،	ابتـدا	بـذور	وارد	سـیلندر	نیم	دانه	گیـر	می	شـوند،	تـا	
هـرز	 علف	هـای	 بـذر	 )نیم	دانه	هـا(	 شـده	 شکسـته	 گندم	هـای	
)سـیاه	دانه	و	...(	از	آن	تفکیک	گردند.	سـپس	بذر	وارد	سـیلندر	
بلندگیـر	می	شـوند	تا	انـواع	ناخالصی	هـای	بلندتـر	از	گندم	نظیر	

جـو،	یـوالف	و...	از	آن	تفکیـک	گردنـد.

دستگاه جدا کننده طولی

AIC - 2000

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

1/5 (t/h)

977 (mm)

2244 (mm)

1/5 (kw)

2750 (mm)

2

2870 (mm)

410 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض دستگاه /  العرض

طول سیلندر/  طول االسطوانة 

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع دستگاه/ االرتفاع

تعداد سیلندر / عدد االسطوانات

طول دستگاه / الطول

قطر سیلندر / قطر االسطوانة
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آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

قـد متّـت هـذ اآللـة لفصـل البذورعلـی اسـاس كثافتهـا، يف هـذه 
الطريقـة ميكـن فصـل البذورالتـي مل يتـم فصلهـا يف آالت الغربلة و 

آلـة فصـل بـذور الشـعر بسـبب تشـابهها يف الحجـم بسـهولة 
اّن اآللـة يقـوم بفصـل بعـض الشـوائب عـن البـذرة األصليـة مثـل: 
الرمـل و بـذور الشـعر و بذوراألعشـاب و جـوف البـذور و غرهـا. 
قـد ُصِنـَع اآللـة ألول مـرّة يف إيـران مـن ِقبَـل رشكـة أذران بوجـار 
إيرانيـان بــسعة 4.5 طـن يف السـاعة و حصلـت ايضـا علـی بـراءة 
اخـراع. مـن مزايـا اآللـة يف انّهـا مـن املمكـن رفـع عـرض املطاولـة 
هـذه  أثـرت  لقـد  األخـري،  املتشـابهة  الداخليـة  بـاآلالت  مقارنـة 
الكفـاءة علـی تحسـني جـودة و سـعة اآللـة بشـكل ملحـوظ. مـن 
ناحيـة األخـري قد تـّم تثبيت وحـدة تحّكم كل مروحـة علی لوحة 
مركزيّـة لتسـهيل و دقّـة تعديـل ريـاح املراوح. تسـمح هـذه امليّزة 
للمسـتخدم بتعديـل معـدل حجـم الريـاح لـكل بوابـة عـن طريق 
االسـتقرار يف مـكان واحـد دون الحاّجـة ايل التحـرّك و مـع مالحظة 
تأثـر الريـاح لـكل مروحـة علی سـطح طاولة اآللـة يف نفس الوقت 
كـام قـد اثّـر اسـتخدام محرّكـني لكلتـا املروحتني بشـكل كبـر علی 
البسـاطة و انخفـاض الوقـت و نفقـات اإلصالحـات فاّن هـذا األمر 

مهـّم جـّدا لـرشكات معالجـة البـذور خـالل موسـم العمل.
تشمل امليّزات األخري لهذه اآللة:                                                                                                      
- استفادة عن املقسم الوزين علی سطح الطاولة لزيادة فّعالية اآللة
- تضمـني 31 بوابـة املخـرج علـی سـطح الطاولـة لزيـادة تحّكـم 

جـودة يف محـل اإلخـراج

آلة غربلة الثقل النوعي  

آن	ها	 چگالی	 اساس	 بر	 بذرها	 جداسازی	 به	منظور	 دستگاه	 این	
بذرهایی	که	در	دستگاه	های	 این	روش	 در	 است.	 طراحی	شده	
غربالی	و	جوگیر	به	دلیل	هم	اندازه	بودن	جداسازی	نشده	اند	به	
سادگی	می	توانند	در	این	دستگاه	جدا	شوند.	برخی	ناخالصی	ها	
از	قبیل	شن،	جو،	بذر،	علف	ها	هرز،	بذر	پوک	و	...	در	این	دستگاه	
از	بذر	اصلی	تفکیک	می	شود.	این	دستگاه	برای	اولین	بار	در	ایران	
در	ظرفیت	4/5	تن	در	ساعت	توسط	شرکت	آذران	بوجار	ایرانیان	
ساخته	شده	و	به	ثبت	اختراع	نیز	رسیده	است	که	تصویر	آن	در	

قسمت	روبرو	آورده	شده	است.
از	مزیت	های	این	دستگاه	می	توان	با	باال	بودن	عرض	میز	نسبت	
به	سایر	دستگاههای	مشابه	دخلی	اشاره	نمود.	قابلیتی	که	تاثیر	
بسیار	چشمگیری	در	افزایش	کیفیت	و	ظرفیت	این	دستگاه	دارد.	
از	طرفی	به	منظور	سهولت	و	دقت	در	تنظیم	باد	هر	یک	از	فن	ها،	
کنترلر	هر	یک	از	این	فن	ها	در	یک	پانل	مرکزی	تعبیه	شده	است	
که	این	قابلیت	به	کاربر	داده	می	شود	تا	با	قرار	گرفتن	در	یک	
نقطه	و	بدون	نیاز	به	جابجایی،	دبی	باد	هر	یک	از	دریچه	ها	را	
تنظیم	نموده	و	همزمان	تاثیر	باد	هر	فن	را	بر	روی	سطح	میز	

دستگاه	مالحظه	نماید.
استفاده	از	دو	موتور	مجزا	برای	هر	دو	فن	نیز	تا	حد	بسیار	زیادی	
در	سادگی	و	کاهش	زمان	و	هزینه	های	تعمیرات	تاثیر	گذار	بوده	
برای	 بسیاری	 اهمیت	 کاری	 فصل	 زمان	 در	 امر	 این	 که	 است	

شرکت	های	فرآوری	بذر	دارد.	
استفاده	از	مقسم	وزنی	بر	روی	سطح	میز	برای	افزایش	اثر	بخشی	
دستگاه	و	تعبیه	31	دریچه	خروجی	بر	روی	میز	برای	افزایش	
کنترل	کیفیت	بار	خروجی	از	دیگر	قابلیت	های	این	دستگاه	می	

باشد.

دستگاه بوجاری وزن مخصوص

GRA - 4500

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

4/5 (t/h)

2010 (mm)

2720*1335 (mm)

4

24 (kw)

1470 (mm)

30000 (h/m)

3320 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض دستگاه /  العرض

ابعاد میز / أبعاد الطاولة

تعداد فن /  عدد املراوح

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع دستگاه/ االرتفاع

حجم باد / حجم الريح

طول دستگاه / الطول
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رشكـة أذران بوجـار ایرانیـان، باعتبارهـا الرشكة املصنعـة األكرث خربة 
آلالت الثقل النوعي)gravity( بسـعة 5 طن يف إيران ، بعد سـنوات 
مـن الخـربة يف هـذا املجـال بدأت يف تصميـم جيل جديـد من آالت 
الثقـل النوعـي. يف عمليـة صنـع آالت، تـم توصيـل معظـم أجزائهـا 
بواسـطة الرباغـي، مـام يزيدها من جـودة التصنيع وعمر الخدمــة. 
أيًضـا ، نظـرًا ألهميـة التعديـل الدقيـق والرسيـع لرسعـة الريـاح 
عـىل سـطح طاولـة آلـة الثقـل النوعي ، متكنـت رشكـة أذران بوجار 
ایرانیـان مـن خالل تصميـم صاممات الحجاب الحاجـز مامثلة لتلك 
املوجـودة فقـط يف اآلالت األوروبيـة الحديثـة، علـی زيـادة كفـاءة 
املروحـة بشـكل كبـر وتقليـل الضوضـاء و زيـادة دقـة و رسعـة 
تعديـل الريـاح. ابتـكار آخـر للرشكـة هو إنشـاء هيكل شـبي تحت 
سـطح طاولـة الثقـل النوعـي ، مـام يـؤدي أيًضـا إىل التوزيـع األمثل 
للريـاح بالتسـاوي علـی سـطح الطاولـة. ان البذوراملرجوعـة هـي 
البـذور التـي يجـب عـىل منتجـي البذور إعـادة فرزهـا ، األمر الذي 
يتطلـب الوقـت والتكلفـة. يف النمـوذج الجديـد مـن الثقـل النوعي 
بواسـطة تصميـم مخـرج جديـد للنفايـات و البذوراملرجوعة، ميكن 
للمسـتخدم توجيه البـذور املرجوعة مبارشة إىل البذورالرئيسـية إذا 
حققـت جودتهـا جيـدة، مـام يؤثـر بشـكل كبـر عـىل زيـادة سـعة 
اإلنتـاج ، تقليـل كميـة إعـادة العمـل وزيادة جـودة إنتـاج البذور.

آلة غربلة الثقل النوعي  

دستگاه بوجاری وزن مخصوص

GRA - 5000

سازنده	 ترین	 سابقه	 با	 عنوان	 به	 ایرانیان	 بوجار	 آذران	 شرکت	
گرویتی	های	5	تنی	گندم	در	کشور،	پس	از	سال	ها	تجربه	در	این	
زمینه	اقدام	به	طراحی	نسلی	جدید	از	گرویتی	های	نموده	است.	
در	فرآیند	ساخت	این	گرویتی	ها	بخش	عمده	ای	از	جوشکاری	ها	
با	اتصاالت	پیچ	و	مهره	ای	جایگزین	شده	است	که	این	امر	منجر	به	
افزایش	کیفیت	ساخت	و	طول	عمر	دستگاه	می	گردد.	همچنین	با	
توجه	به	اهمیت	تنظیم	دقیق	و	سریع	سرعت	باد	بر	روی	سطح	
میز	گرویتی،	شرکت	آذران	بوجار	ایرانیان	با	طراحی	دریچه	های	
دیافراگمی	که	امروزه	مشابه	آن	تنها	در	دستگاه	ها	مدرن	اروپایی	
یافت	می	شود،	توانسته	تأثیر	بسیاری	در	افزایش	راندمان	فن	ها،	
باشد.	 داشته	 باد	 تنظیم	 و	سرعت	 دقت	 افزایش	 و	 کاهش	صدا	
ایجاد	یک	ساختار	مشبک	در	زیر	سطح	توری	میز	گرویتی،	یکی	
دیگر	از	نوآوری	های	شرکت	آذران	بوجار	ایرانیان	است،	که	این	
میز	 سطح	 روی	 بر	 را	 باد	 توزیع	 از	 مطلوبی	 یکنواختی	 نیز	 امر	
به	دست	می	دهد.	بذرهای	برگشتی،	بذرهایی	هستند	که	تولید	
کنندگان	بذر	می	بایست	آن	ها	مجدداً	بوجاری	نمایند	که	این	امر	
مستلزم	صرف	هزینه	و	از	دست	رفتن	زمان	است.	در	مدل	جدید	
گرویتی	با	طراحی	یک	خروجی	جدید	ضایعات	و	برگشتی،	این	
کیفیت	 حصول	 صورت	 در	 تا	 است	 شده	 داده	 کاربر	 به	 امکان	
مناسب	بذر	در	قسمت	بذر	برگشتی،	آن	را	مستقیماً	به	سمت	بذر	
اصلی	هدایت	نماید	که	این	قابلیت	تأثیر	قابل	توجهی	در	افزایش	
ظرفیت	خروجی،	کاهش	میزان	دوباره	کاری	و	افزایش	کیفیت	

بذر	خروجی	خواهد	داشت.

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

5 (t/h)

2140 (mm)

2720*1335 (mm)

4

24 (kw)

3200 (mm)

32000 (h/m2)

3600 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض دستگاه /  العرض

ابعاد میز / أبعاد الطاولة

تعداد فن /  عدد املراوح

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع دستگاه/ االرتفاع

حجم باد / حجم الريح

طول دستگاه / الطول
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و	جداکننـده	 بوجـاری	 آن	کـه	دسـتگاه	های	 بـه	 توجـه	 بـا	
طولـی،	ناخالصی	هـای	بـذر	را	صرفـاً	بـر	اسـاس	وزن	و	انـدازه	
تفکیـک	می	کننـد،	از	دسـتگاه	بوجـاری	وزنـی	بـه	منظـور	
تفکیـک	سـایر	ناخالصی	هـا	بـر	اسـاس	وزن	مخصـوص	آن	ها	
انـواع	 تفکیـک	 قابلیـت	 دسـتگاه	 ایـن	 می	شـود.	 اسـتفاده	
ناخالصی	هـا	نظیـر	بـذر	علف	هـای	هـرز،	بـذور	نـارس،	بـذور	
پـوک	و	حتـی	در	بعضـی	موارد	بذور	شکسـته	و	تـرک	خورده	
را	دارا	می	باشـد.	الزامـات	کیفـی	سـختگیرانه	در	تولیـد	بـذور	
طبقـات	بـاال،	اهمیـت	اسـتفاده	از	ایـن	دسـتگاه	را	دوچندان	

می	نمایـد.

دستگاه بوجاری وزنی 

نظـرًا آلالت الفـرز الطـويل التی تفصل الشـوائب عىل أسـاس الوزن 
والحجـم فقـط ، يتـم اسـتخدام هذا اآللـة لفصل الشـوائب األخرى 
بنـاًء عـىل وزنهـا النوعـي. واآللـة قـادرة عـىل فصـل جميـع أنـواع 
الشـوائب مثـل بـذور الحشـائش والبذور املبكـرة والبـذور املجوفة 
وحتى يف بعض الحاالت البذور املكسـورة واملتشـققة. ان متطلبات 
الجـودة الصارمـة إلنتاج البـذور من الطبقة العلیـا تتضاعف أهمية 

اسـتخدام هـذه اآللة.

آلة غربلة الثقل النوعي  

GRA - 2000

آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

2 (t/h)

1630 (mm)

3

17/2 (kw)

2750 (mm)

2200 (mm)

ظرفیت /  السعة

عرض دستگاه /  العرض

تعداد فن /  عدد املراوح

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع دستگاه/ االرتفاع

طول دستگاه / الطول
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آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

كيف تعمل :
يف البدايـة تدخـل البـذور يف غرفـة التعقيـم عـن طريـق نظـام التغذية بشـكل مّوحد، يف 
هـذه الغرفـة يتـّم توزيـع البـذور بشـكل مّوحـد يف جميـع انحـاء الغرفة من خـالل قرص 
دّوار كـام يتـّم رّش محلـول السـّم بشـكل دقيـق علـی القـرص بقيـاس املضّخـة لتغليـف 
البـذور بالتسـاوي عـن طريـق تدويـره. بعـد تغطيف البـذور مبـادة واقية، يدخـل البذور 

يف غرفـة لخلـط الثانويّـة ملزيـد مـن التوحيد

آلة التعقیم قرصیا بالخیار الکامل  

سم زن دیسکی فول آپشن

ADT 8000 - F

مزایا
1- عملیات پیوسـته و قابل اطمینان
2- کاربری سـاده وتعمیرات آسـان
3- پوشش یکنواخت ماده محافظ بر 
روی بذر با استفاده از دیسک پاشش 

محلول و همزن ثانویه

مشخصات فنی سم زن دیسکی فول آپشن
1- مجهـز به باالبرZ شـکل پاندولـی یا باالبر کاسـه ای برای تغذیه دسـتگاه به همراه تمامـی اتصاالت الزم
2- مخـزن هوشـمند دپو بـه منظور تغذیـه یکنواخت، مجهز به سنسـور اطمینان به ظرفیـت 1000 کیلوگرم
3- مخـزن سـم مایع به ظرفیـت 200 لیتر بـه همراه پمپ همـزن مجزا برای سـم و فلوسـویچ الکترونیکی
4- تغذیـه کننـده قابل کنترل بـذر، برای تنظیم ظرفیت دسـتگاه از 3 تن در سـاعت الی 8 تن در سـاعت

 با دقت بسیار باال
۵- مونو پمپ مجزا برای کنترل دقیق میزان محلول مصرفی با دقت بسیار باال متناسب با میزان بار ورودی 

به صورت خودکار
6- پیشـگیری از رخـداد خطا در ضدعفونی بذر به صورت کاماًل خودکار توسـط تجهیـزات کنترلی یکپارچه 
7- کنترل تمامی عملیات ضدعفونی توسط سیستم PLC و تنظیم میزان سم مصرفی بر اساس بذر ورودی 

به صورت کاماًل خودکار
8- دارای مخزن هدایت کننده بذر به محفظه ضدعفونی

9- محفظه ضدعفونی مجهز به دو دیسک مجزا برای بذر و مایع ضدعفونی
10- هاپر هدایت کننده به قسمت همزن ثانویه بدون نیاز به پارویی

11- مجهز به همزن پارویی با قابلیت تنظیم زاویه پیشرانش برای تنظیم مدت زمان همزنی بذر

املواصفات الفنّية لجهاز تعقيم الخيار الكامل
1- مجّهزة بـمصعد بنديّل علی شكل Z أو بـمصعد كأيّس لتغذيّة اآللة بجميع الوصالت                                                          
2- لديها خزانة ذكّية مجّهزة بـجهاز االحساس لتغذية موحدة بـسعة 1000 كجم                                                                                          

-3
4- مجّهـزة بــوحدة تغذيّـة التـي ميكـن التحكّـم فيهـا لتعديل سـعة اآللة مـن 3 طن يف سـاعة إل 8 طن 

يف سـاعة بدّقـة عالّية
5- لديها مضّخة أحاديّة منفصلة للتحكّم الدقيق يف إستهالك املحلول مبا يتناسبه مع كمّية التغذيّة تلقائيا كامال

6- وقاية لحدوث الخطأ يف تعقيم البذور بواسطة معّدات التحكّم املتكاملة اتوماتكيا
7- التحكّم يف جميع عمليات التعقيم بواسطة نظام PLC و تعديل كمّية السموم بناء علی بذور 

املدخل اتوماتكيا
8- لدیها خزان دلیل البذور الی غرفه التعقیم

9- غرفه التعقیم مزوده بقرصین منفصلین للبذور و سائل املطهرات
10- تحتوی علی قادوس و نقل الی الخالط الثانوی دون الحاجه الی املجداف

11- مجهزه به الخالط املجدافی مع القدره علی ضبط زاویه الدفع لضبط وقت خلط البذور

در	ابتـدا	بـذر	از	طریـق	سیسـتم	تغذیـه	بـه	صـورت	یکنواخـت		وارد	محفظـه	ضدعفونی	
می	شـود.	در	ایـن	محفظـه		بـذر	از	طریـق	یـک	دیسـک	دوار	بـه	صـورت	یکنواخـت	در	
سراسـر	محفظـه	پخش	می	شـود.	محلول	سـم	نیز	به	صورت	دقیق	توسـط	یـک	مترینگ	
پمـپ	بـر	روی	دیسـک	محلـول	ریخته	می	شـود	تـا	در	اثـر	دوران	این	دیسـک	به	صورت	
یکنواخـت	بـر	روی	بذر	پوشـش	داده	شـود.	پس	از	پوشـش	دهـی	بذر	با	اسـتفاده	از	ماده	
محافـظ،	برای	دسـتیابی	به	یکنواختی	بیشـتر	بـذور	وارد	محفظه	همزن	ثانویه	می	شـوند.

املّيزات
1-  عملّية مّتسقة و موثوقة 

2-  سهولة يف اإلستخدام و اإلصالح
3-  تغليف موحد للبذور من مادة واقية باستخدام قرص رّشاش املحلول و خاّلط ثانوي

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

3 to 8 (t/h)

1860 (mm)

1000 (kg)

3/87 (kw)

4800 (mm)

2700 (mm)

ظرفیت برای گندم /  السعة للقمح

عرض دستگاه /  العرض

ظرفیت مخزن برای گندم /  سعة الخزان للقمح

توان مصرفی / استهالك الطاقة

ارتفاع دستگاه/ االرتفاع

طول دستگاه / الطول
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تعمـل اآللـة علـی مبـدأ الـدوار)rotor( والجـزء الثابـت )stator( و كذلـك لديهـا القدرة 
علـی انتـاج البـذور املغلفة بالتسـاوي دون رضر مـادّي. هذه اآللة قـادرة عىل رش جميع 

أنـواع املبيـدات الفطریات واملبيـدات الحرشية 
واملغذيـات الدقيقـة وأنـواع البوليمـرات واألصباغ ومـا إىل ذلك يف وقت واحـد أو بالتتابع 

بالرسعةالطاقـة املطلوبة .  تسـمح للمسـتخدم القـدرة علی انتاج البـذرة املغلفة.
تصميـم الجـزء الثابـت مخروطـي ، مـام يسـمح بالعـودة املسـتهدفة للبـذرة إيل مركـز 
الـدّوارو ايضـا الجـزء الثابـت لآللـة مبنـي يف جـدار مـزدوج لزيـادة مقاومـة التـآكل. يتم 
إدخـال املـواد املحلولـة مثـل مبيـدات الفطريـات واألصبـاغ وغرهـا يف املاكينـة تلقائيًـا 
وبدقـة مـن خـالل مضخـات الحقن الدقيقـة واملسـاحيق التكميلية من خـالل نظام حقن 
املسـحوق. يتـم أيًضـا وزن البـذرة بالكامـل تلقائيًـا وإدخالهـا إىل املاكينة بشـكل مسـتمر 
بالتوقيـت املحـدد بواسـطة املسـتخدم. يف هـذا النظـام ، مـن املمكـن تخزيـن إعـدادات 

املختلفة البـذور 

مزاياها     

1 - تزن البذور تلقائياً                                                                  

2 - حقن البذور و تفریغها عامال بهواء املضغوط

3 - مجهزة بشاشة تعمل باللمس

4 - لديها القدرة علی حفظ االعدادات

5 - مجهزة بـدّوار )rotor( علی شكل كروي

6 - مجهزة بـجزء ثابت )stator( مخروطي

7 - مجهزة بجدار مزدوج

8 - مجهزة بنظام إزالة الغبار

دسـتگاه	پوشـش	دهـی	بذر،	بر	اسـاس	اصل	روتور	اسـتاتور	عمل	نمـوده	و	قابلیت	
ایجـاد	پوشـش	یکنواخـت	بـر	روی	بـذر	را	بـدون	آسـیب	فیزیکـی	دارا	می	باشـد.	
ایـن	دسـتگاه	امکان	پاشـش	انواع	سـموم	قارچ	کش،	حشـره	کش	مـواد	ریز	مغذی،	
انـواع	پلیمرهـا،	رنـگ	و	...	بـه	صـورت	همزمـان،	یـا	به	صـورت	متوالی	با	سـرعت	
دلخـواه	دارا	بـوده	و	بـه	راحتـی	قابلیـت	کوتینـگ	و	پلتینـگ	بـذر	را	بـه	کاربـر	
می	دهـد.	طراحـی	اسـتاتور	دسـتگاه	به	صورت	کونیـکال	بوده	که	امکان	بازگشـت	
هدفمنـد	بـذر	بـه	مرکـز	روتـور	را	می	دهد.	اسـتاتور	دسـتگاه	بـه	منظـور	افزایش	
مقاومت	آن	در	برابر	سـایش	و	خوردگی	به	صورت	دو	جداره	سـاخته	شـده	اسـت.	
مـواد	محلـول	نظیـر	قـارچ	کش	های،	رنـگ	و	...	از	طریـق	پمپ	هـای	تزریق	دقیق	
و	پودرهـای	مکمـل	از	طریـق	سیسـتم	تزریق	پـودری	به	صورت	خـودکار	و	دقیق	
وارد	دسـتگاه	می	گردنـد.	بـذر	نیـز	بـه	صـورت	کاماًل	خـودکار	توزین	گردیـده	و	با	
زمانبنـدی	تعریف	شـده	توسـط	کاربـر	به	صورت	پیوسـته	وارد	دسـتگاه	می	گردد.	
در	این	سیسـتم	امکان	ذخیره	تنظیمات	بذور	مختلف	در	نظر	گرفته	شـده	اسـت.

دستگاه پوشش دهی بذر

ویژگی ها:
1 - توزین	خودکار	بذر

2 -	تزریق	و	تخلیه	پنوماتیکی	بذر
3 - مجهز	به	صفحه	نمایش	لمسی

4 - قابلیت	ذخیره	تنظیمات
۵ - مجهز	به	روتور	کروی	شکل
6 - مجهز	به	استاتور	کونیکال

7 - مجهز	به	دیواره	های	دوجداره	
8 - مجهز	به	سیستم	غبارگیر

آلة تغليف البذور

ABT - 5000

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

1766 (mm)

894 (mm)

10/5 (kw)

3750 (mm)

1612 (mm)

عرض دستگاه /  العرض

قطر روتور / قطر الجزء الثابت

توان مصرفی / استهالك الطاقة

ارتفاع دستگاه/ االرتفاع

طول دستگاه / الطول
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Azaran Bojar Iranian
Manufacturer of industrial and
laboratory seed production machinery

دستگاه ضد عفونی )سم زن(

ACT 6000

آلة التعقیم    

6/5 (t/h)

1600 (mm)

2350 (mm)

3 (kw)

4000 (mm)

3300 (mm)

ظرفیت/ السعة

عرض دستگاه /  العرض

طول سیلندر /  عرض الغرفة

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع دستگاه/ االرتفاع

طول دستگاه / الطول
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يسـتخدم آلـة التجفيـف االهتـزازي بشـكل رئيـي بعـد تغليـف 

البـذور و تكويرهـا  ملنـع التصاق البـذور مًعا أثنـاء التعبئة. نظرًا 

للتمريـر اللطيـف للبـذوريف هـذه اآللة، ال يوجـد خطرعىل طبقة 

البـذور املغلفة.

يف هـذا اآللـة، یتـم تحـرک غـرف تجفيـف البـذور ایابـا و ذهابـا 

باسـتخدام نظـام كرنك مام یـؤدی الی تدویر البـذور. أثناء حركة 

البـذور ، يتـم تجفيفهـا يف الهواء برسعة قابلـة للتعديل ، وتتحرك 

مـن أسـفل إىل أعـىل. نظـرًا لدحرجـة البـذور عـىل سـطح غرفـة 

التجفیـف ، تتعـرض جميع أسـطح البذور بالتسـاوي لتيار الرياح 

، مـام يجلـب التوحيـد للمنتج

آلة التجفيف باالهتزاز   

AJCD - 2000

دسـتگاه	خشـک	کـن	لـرزان	بـه	صـورت	عمـده	پـس	از	عملیـات	
پوشـش	دهی	و	پلـت	بـذر	بـه	منظـور	پیشـگیری	از	به	هم	چسـبیدن	
بـذور	در	زمـان	کیسـه	گیری	و	بسـته	بنـدی	اسـتفاده	می	شـود.	بـه	
دلیـل	عبـور	مالیـم	بـذور	در	این	دسـتگاه،	خطری	برای	الیه	پوشـش	

داده	شـده	بـر	روی	بـذر	وجـود	نـدارد.
در	ایـن	دسـتگاه،	محفظه	هـای	خشـک	کـن	بذر،	بـا	اسـتفاده	ای	یک	
سیسـتم	لنـگ	بـه	صـورت	رفـت	و	برگشـتی	بـه	حرکـت	در	می	آیند	
کـه	ایـن	اتفـاق	منجر	بـه	حرکت	بذور	می	شـود.	در	حیـن	حرکت	بذر	
جریـان	هـوا	بـا	دما	و	سـرعت	قابل	تنظیم	کـه	از	پایین	به	سـمت	باال	
در	حرکتنـد،	بـدور	مـورد	نظر	را	خشـک	می	کننـد.	به	دلیـل	غلتیدن	
بـذور	بـر	روی	سـطح	خشـک	کن	محفظـه،	تمامـی	سـطوح	بـذر	بـه	
صـورت	یکسـان	در	معـرض	جریـان	بـاد	قـرار	می	گیرند،	کـه	این	امر	

یکنواختـی	در	محصـول	خروجـی	را	به	همـراه	دارد.

دستگاه خشک کن لرزان 
2 (t/h)

983 (mm)

757 (mm)

1

2/2 (kw)

3770 (mm)

1982 (mm)

5300 (mm)

توان مصرفی ویبره/ استهالك طاقة االهرتاز 

عرض دستگاه /  العرض

عرض اتاقک /  عرض الغرفة

تعداد فن /  عدد املراوح

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

ارتفاع دستگاه/ االرتفاع

طول اتاقک/ عرض الغرفة

طول دستگاه / الطول
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آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

کاخانه	های	 در	 بسزایی	 اهمیت	 از	 انتقال	 دستگاه	های	
فرآوری	بذر	برخوردارند.	بررسی	های	مقدماتی	در	مغان	
نشان	می	دهند	که	بیش	از	23	درصد	از	صدمات	فیزیکی	
می	باشد.	 کاسه	ای	 باالبرهای	 از	 ناشی	 بذر	 به	 شده	 وارد	
شرکت	آذران	بوجار	ایرانیان	با	درک	اهمیت	موضوع	اقدام	
به	ساخت	باالبرهای	جدید	پاندولی	Z	شکل	نمود؛	طبق	
تحقیقات	انجام	شده	ساخت	این	باالبرها	منجر	به	کاهش	
توسط	 بذر	 به	 شده	 وارده	 فیزیکی	 آسیب	 درصدی	 	87
تغییر	 صورت	 در	 ضمناً	 است.	 شده	 قدیمی	 باالبرهای	
بذر	در	خط	فرآوری،	این	باالبرها	به	هیچ	عنوان	نیاز	به	
تمیز	کاری	نخواهند	داشت	و	تنها	با	چند	دقیقه	کار،	این	

باالبرها	به	طور	کامل	تخلیه	می	شوند.

کارخانه	های	 در	 بسزایی	 اهمیت	 از	 انتقال	 دستگاه	های	
نشان	 مقدماتی	 بررسی	های	 برخوردارند.	 بذر	 فرآوری	
می	دهند	که	بیش	از	23	درصد	از	صدمات	فیزیکی	وارد	
شده	به	بذر،	ناشی	از	باالبرهای	کاسه	ای	می	باشد.	شرکت	
به	 اقدام	 موضوع	 اهمیت	 درک	 با	 ایرانیان	 بوجار	 آذران	
طبق	 نمود،	 شکل	 	c پاندولی	 جدید	 باالبرهای	 ساخت	
تحقیقات	انجام	شده	ساخت	این	باالبرها	منجر	به	کاهش	
توسط	 بذر	 به	 شده	 وارد	 فیزیکی	 آسیب	 درصدی	 	87
باالبرهای	قدیمی	شده	است.	ضمناً	در	صورت	تغییر	بذر	
در	خط	فرآوری	این	باالبرها	به	هیچ	عنوان	نیاز	به	تمیز	
کاری	نخواهند	داشت	و	تنها	با	چند	دقیقه	کار	این	باالبرها	

به	طور	کامل	تخلیه	می	شوند.

باالبر پاندولی Z  شکل باالبر پاندولی C  شکل

AZE - 5000 ACE - 5000

تلعب أنظمة النقل دور مهام يف مصانع معالجة البذور تشر 
التحقيقات األولية يف مدينة موغان إيل اّن  من 23% من األرضار 

املاديّة للبذور كانت بسبب مصاعد الكؤوس
يف  فبدأت  القضية  اهمية  ايرانيان  بوجار  أذران  أدركت رشكة 
قد  ذلك  بعد   Z شكل  علی  جديدة  بندوليّة  مصاعد  تصنيع 
أظهرت األبحاث أّن تصنيع هذه املصاعد اّدي ايل تقليل الرضر 
املادّي للبذور بنسبة 87%. أيضا إذا قمَت بتغير البذور يف خط 
ابدا بل بعد  التنظيف  املعالجة فلن تحتاج هذه املصاعد إيل 

بضع دقائق من التشغيل يتّم تفريغ املصاعد بالكامل  

إّن أجهزة النقل ذات أهمية كبرة يف مصنع معالجة البذر. قد 
تظهر األبحاث األولية أن 23% من الرضر املادی للبذور تسببها 
أهمية هذه  إیرانیان  بوجار  أذران  تدرك رشكة  الوعاء  مصاعد 
 Cبندولية جديدة علی شکل بناء مصاعد  فـبدأت يف  املسألة 
وفًقا للبحث ، أدى بناء هذه املصاعد إىل انخفاض بنسبة 5 % 

يف األرضار املادية للبذور من قبل املصاعد القدمية.
، فلن تحتاج  البذور يف خط املعالجة  ، إذا قمت بتغير  أيًضا 
دقائق  بضع  ولكن  اإلطالق  عىل  التنظيف  إىل  املصاعد  هذه 

فقط من العمل يتم تفريغها بشكل كامل

    Z املصعد علی شكل     C  املصعد البندولی علی شکل

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

5 (t/h) 5 (t/h)

1/5 (kw) 1/5 (kw)

ظرفیت/ السعة ظرفیت/ السعة

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

500 (mm) 500 (mm)عرض دستگاه /  العرض عرض دستگاه /  العرض

طول دستگاه، متغیر بر اساس نیاز مشتری / الطول، متغرية بناء عىل احتياجات املشرتی طول دستگاه، متغیر بر اساس نیاز مشتری / الطول، متغرية بناء عىل احتياجات املشرتی

ارتفاع دستگاه، متغیر بر اساس نیاز مشتری / االرتفاع- متغرية بناء عىل احتياجات املشرتی ارتفاع دستگاه، متغیر بر اساس نیاز مشتری / االرتفاع- متغرية بناء عىل احتياجات املشرتی
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پس	از	اتمام	فرآوری	بذر،	نیاز	است	تا	این	بذور	با	دقت	وزنی	
باالیی	توزین	شده	و	به	نحوی	که	به	بذور	کوچکترین	آسیبی	
وارد	نشود،	بسته	بندی	شوند.	شرکت	آذران	بوجار	ایرانیان	با	
توزین	 سیستم	 یک	 و	 دریچه	ای	 سه	 پرکن	 دستگاه	 طراحی	
کننده	دقیق	PLC	این	امکان	را	به	مشتریان	می	دهد	تا	بذور	
نمایند.	 توزین	 باالیی	 بسیار	 دقت	 با	 را	 خود	 شده	 پروسس	
همچنین	استفاده	از	دریچه	های	لوالیی	بجای	گیوتینی	منجر	
به	کاهش	چشم	گیر	آسیب	به	بذر	شده	است.	این	بذور	پس	از	
توزین	در	گونی	ریخته	شده	و	سپس	با	استفاده	از	سرکیسه	دوز	
که	همراه	دستگاه	است،	دوخته	می	شوند.	پس	از	بسته	بندی	
به	 نقاله	تعبیه	شده	در	زیر	دستگاه	 نوار	 این	کیسه	ها	توسط	

سمت	خروجی	خط	منتقل	می	گردند.

باالبرهـای	کاسـه	ای	از	دیگـر	تجهیـزات	مـورد	اسـتفاده	
در	سیسـتم	های	انتقـال	می	باشـد.	در	ایـن	سیسـتم	بـا	
تحت	کشـش	قـرار	دادن	تسـمه	اصلی،	از	ایجـاد	ارتعاش	
صـورت	 بـه	 دسـتگاه	ها	 کارایـی	 کـه	 شـده	 جلوگیـری	

چشـمگیری	افزایـش	داده	اسـت.

توزیع و پرکن باالبرهای کاسه ای 

AF - 8500 ABE - 5000

إّن مصاعـد الكـؤوس هـّي معـّدات أخـري تسـتخدم يف أنظمة 
النقـل يف هـذا النظـام يتـّم منـع إهتـزاز عـن طريـق متديـد 
الحـزام األصـي و األمـر قد زاد مـن كفاءة األجهزة بشـكل كبر

مصعد الكؤوس    

بعد اإلنتهاء من معالجة البذور، يجب وزن البذور بعناية الفائقة 
و تعئبتها دون التسبب يف اقّل رضر. تسمح أذران بوجار إيرانيان 
آلة  تصميم  خالل  من  كبرة  بدقّة  املعالجة  البذور  بوزن  للزبائن 
التعبئة ذات ثالث بّوابات و وحدة نظام الوزن الدقيق PLC،  كام 
اّن استخدام البّوابات املفصليّة بدال من البّوابات املقصليّة قد قلّل 

بشكل كبر من رضر البذور. 
بوسيلة  خياطتها  انّها  ثّم  الوزن  بعد  أكياس  يف  البذور  صّب  يتّم 
هذه  نقل  يتّم  التعبئة،  بعد  و  اآللة  علی  منصوبة  خياطة  ماكينة 

األكياس إيل املخرج. 

آلة الوزن و التعبئة    

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

1/5 to 15 (t/h)

1/5 to 4 (kw)3 (kw)

1267 (mm)1000 (mm)

ظرفیت، 170 کیسه ۵0 کیلویی در ساعت/ السعة - 170کیسا 50 كيلوغرام يف الساعةظرفیت/ السعة

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبةبرق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

طول دستگاه / الطولطول دستگاه / الطول

300 (mm)980 (mm)

4000 (mm)

عرض دستگاه /  العرضعرض دستگاه /  العرض

ارتفاع دستگاه /  االرتفاع ارتفاع دستگاه، متغیر بر اساس نیاز مشتری / االرتفاع -متغرية بناء عىل احتياجات املشرتی
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ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع

0/75 (kw)

0/75 (kw)

700 (mm)

1080 (mm)

توان موتور فن / قوة محرّك املروحة

توان مصرفی موتور اصلی/ 

طول دستگاه / الطول

طول دستگاه / الطول

1650 (mm) عرض دستگاه /  العرض

ALT - 80

ایـن	دسـتگاه	جهـت	جدا	نمـودن	دانـه	از	سـنبله	غالت،	
غبارگیـری	مـورد	اسـتفاده	قـرار	میگیرد

دستگاه خوشه کوب آزمایشگاهی

تستخدم هذه اآللة لفصل الحبوب عن سنابلها و ازالة الغبارمنها

آلة املختربیة لقرع السنابل   

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

....

ALC - 120

يسـتخدم هـذا اآللـة لفـرز البـذور عـىل مقیـاس املخترب. کـام ميكن 
 ، الـرشاء  القمـح يف عمليـة  آفـات  اسـتخدامها يف عمليـة تحديـد 
وفـرز  املناسـب(،  املنخـل  تحديـد  )مثـل  الغربلـة  آالت  وتعدیـل 

النباتـات الطبيـة والنباتـات الخاصـة، إلـخ

املزایا والقدرات
1- مزودة بقادوس االدخال مع هزاز و زر البدء والتوقف

2- مـزودة بنظـام الفصـل الوزنـی مـن خالل شـفط الهواء )شـفط الریاح 

االبتدائـی والثانـوی( مـع دوران الریـاح الداخـي و نظـام ازالـة الغبـار

3- مجهزة بثالثة مستويات من املنخل مع الكرات املطاطية                                               

4- قادوس تخزين البذور والنفایات                                                                                                                                        

          

الفرّازة املختربية 

در	 بذور	 بوجاری	 منظور	 به	 آزمایشگاهی	 بوجاری	 دستگاه	
این	 از	 می	گیرد.	 قرار	 استفاده	 مورد	 آزمایشگاهی	 مقیاس	
فرایند	 در	 گندم	 افت	 تعیین	 عملیات	 در	 می	توان	 دستگاه	
تعیین	 )نظیر	 بوجاری	 صنعتی	 دستگاههای	 تنظیم	 خرید،	
غربال	مناسب(	بوجاری	گیاهان	دارویی	و	گیاهان	خاص	و	...

مزایا و قابلیت
1-	مجهز	به	قیف	ورودی	به	همراه	ویبراتور	و	دکمه	های	استارت	و	استاپ
2-	مجهـز	بـه	سیسـتم	تفکیک	وزنی	بـا	باد	)مکـش	اولیه	و	ثانویـه	باد(	با	

قابلیـت	چرخش	داخلـی	باد	و	سیسـتم	غبار	گیر
3-	مجهز	به	سه	سطح	غربال	توپکی
4-	قیف	های	ذخیره	بذر	و	ضایعات

دستگاه بوجاری آزمایشگاهی

0/75 (kw)

90 (w)

1

120 (kg/h)

900 (mm)

1100 (mm)

توان موتور فن / قوة محرّك املروحة

توان موتور لنگ / قوة محرّك الكرنك 

تعداد فن / عدد املراوح 

ظرفیت/ السعة

طول دستگاه / الطول

طول دستگاه / الطول

1900 (mm) عرض دستگاه /  العرض
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ALIC - 6000

تسـتخدم هـذه اآللـة لفصـل الشـوائب الطوليـة عـن البـذور 
)البـذور املکسـورة واألعشـاب الضـارة و مـا إىل ذلـك( عـىل 
عمليـة  يف  العمـل  عـىل  قـادرة  اآللـة  هـذا  املختـرب.  مقيـاس 

عينـة.  أو  مسـتمرة 

املزایا والقدرات
1- قـادوس اإلدخـال مـع هـزاز مـع زر البـدء والتوقـف وحمولـة 

إدخـال قابلـة للتعديـل                                                                 

2- تعدیل رسعة دوران االسطوانة

3- لدیها قرشة قابل لالستبدال

4- قادوس منفصل لتخزين البذور والنفایات

الفرّازة الطولية املختربية  

منظـور	 بـه	 آزمایشـگاهی	 طولـی	 جداکننـده	 دسـتگاه	
تفکیـک	ناخالصـی	هـای	طولـی	از	بـذر	)	بـذور	نیـم	دانه	
علـف	هـای	هـرز،	ناخالصـی	هـای	بلنـد	و	...(	در	مقیاس	
آزمایشـگاهی	می	باشـد.	این	دسـتگاه	قابلیـت	کار	در	یک	
فرآینـد	پیوسـته	یا	به	صـورت	نمونه	ای	را	دارا	می	باشـد.

1-	قیف	ورودی،	با	ویبراتور	به	همراه	استارت	و	استاپ	و	قابلیت	
تنظیم	میزان	بار	ورودی

2-	تنظیم	سرعت	چرخش	سیلندر
3-	پوسته	قابل	تعویض

4-	قیف	های	جداگانه	ذخیره	بذر	و	ضایعات

دستگاه جدا کننده طولی آزمایشگاهی

1462 (mm)

1080 (mm)

90/5 (w)

700 (mm)

400 (mm)

طول پوسته/ طول القرشة

قطر سیلندر/ قطر االسطوانة

توان مصرفی / استهالك الطاقة

طول سیلندر / طول االسطوانة

طول دستگاه / الطول

576 (mm)

473 (mm)

عرض دستگاه /  العرض

ارتفاع دستگاه /  االرتفاع

ALG - 100

هـذه اآللـة قادرة عـىل فصل أنواع مختلفة من شـوائب البذور 
بنـاًء عـىل أقـل فـرق يف وزنهـا النوعي. ميكـن عمل هـذه اآللة 
بشـكل مسـتمر أو عينـة وميكـن تنقیة البـذور فـی نقاوتها. يف 
هـذه اآللـة، يتـم فصـل البـذور الثقيلـة ذات القـدرة العاليـة 

عـىل اإلنبـات عـن جميع أنـواع الشـوائب والبـذور األخف.

املزایا والقدرات
1- مزودة بقادوس االدخال مع هزاز و زر البدء والتوقف                                                                                                                        

2- مزودة بعمود كرنك قابل للتعديل

3- قابلـة التعديـل ملسـارالكرنك ورسعـة االهتـزاز ، ورسعـة الرياح ، 

وزوايـا جانبيـة وطولیة 

4- طاولة قابلة للتعديل

5- قادوس تخزين اإلخراج يف 5 درجات وزن مختلفة

آلة غربلة الثقل النوعي لالختبار )جديد(  

انـواع	 تفکیـک	 بـه	 قـادر	 آزمایشـگاهی	 وزنـی	 بوجـاری	
ناخالصی	هـای	بـذر	بـر	اسـاس	کوچکترین	اختـالف	وزن	
مخصـوص	آن	هاسـت.	ایـن	دسـتگاه	می	تواند	بـه	صورت	
پیوسـته	یـا	بـه	صـورت	نمونـه	ای	عمـل	نمـوده	و	بـذور	
بوجـاری	شـده	را	بـه	حداکثـر	خلـوص	برسـاند.	در	ایـن	
دسـتگاه	بـذور	سـنگین	تر	بـا	قابلیـت	جوانه	زنـی	باالتر	از	
انـواع	ناخالصی	هـا	و	بـذور	سـبک	تـر	تفکیـک	می	گردند.
1-	مجهز	به	قیف	ورودی	به	همراه	ویبراتور	و	دکمه	های	استارت	و	استاپ

2-	مجهز	به	شفت	لنگ	با	قابلیت	تنظیم	سرعت	ویبره	
3-	با	قابلیت	تنظیم	کورس	لنگ،	سرعت	ویبره،	سرعت	باد،	زاویه	های

جانبی	و	طولی
4-	میز	قابل	تعویض

5-	قیف	های	ذخیره	خروجی	در	5	گرید	وزنی	مختلف	

آزمایشگاهی وزنی  بوجاری  دستگاه 

0/75 (kw)

90 (w)

1

100 (kg/h)

700 (mm)

1080 (mm)

توان موتور فن / قوة محرّك املروحة

توان موتور لنگ / قوة محرّك الكرنك 

تعداد فن / عدد املراوح 

ظرفیت/ السعة

طول دستگاه / الطول

طول دستگاه / الطول

1524 (mm) عرض دستگاه /  العرض
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0/75 (kw)

0/75 (kw)

80 (kg/h)

700 (mm)

1080 (mm)

توان موتور فن / قوة محرّك املروحة

توان موتوردیسک / 

ظرفیت/ السعة

طول دستگاه / الطول

طول دستگاه / الطول

1650 (mm) عرض دستگاه /  العرض

ALB - 80

دسـتگاه	پوشـش	دهـی	بـذر،	بـر	اسـاس	اصـل	روتـور	
اسـتاتور	عمـل	نموده	و	قابلیـت	ایجاد	پوشـش	یکنواخت	
بـر	روی	بـذر	را	بـدون	آسـیب	فیزیکـی	دارا	می	باشـد.	
ایـن	دسـتگاه	امـکان	پاشـش	انـواع	سـموم	قارچ	کـش،	
حشـره	کش،	مـواد	ریـز	مغـذی،	انـواع	پلیمرهـا،	رنـگ	و	
...	بـه	صـورت	همزمـان	یـا	بـه	صـورت	متوالی	با	سـرعت	
دلخـواه	دارا	بـوده	و	بـه	راحتـی	قابلیـت	کوتینـگ	را	بـه	
کاربـر	می	دهـد.	طراحـی	اسـتاتور	بـه	صـورت	کونیـکال	
بـوده	کـه	امکان	بازگشـت	هدفمند	بـذر	به	مرکـز	رتور	را	
می	دهـد.	اسـتاتور	دسـتگاه	بـه	منظـور	افزایـش	مقاومت	
آن	در	برابـر	سـایش	و	خوردگـی	بـه	صـورت	دو	جـداره	

سـاخته	شـده	است.

دستگاه پوشش دهی بذر آزمایشگاهی

 )stator( والجزء الثابت )rotor(تعمـل اآللة علی مبدأ الـدوار
و كذلـك لديهـا القـدرة علـی تغلیـف البـذور بالتسـاوي دون 
رضر مـادّي هـذه اآللـة قادرة علـی رش جميع انـواع املبيدات 
الفطريـة و املبيـدات الحرشيـة و املغذيـات الدقيقـة و انـواع 
البوليمـرات و األصبـاغ و غرهـا يف نفـس الوقـت أو بالتتابـع 

بالرسعةالطاقـة املطلوبـة ومتنـح للمسـتخدم القـدرة علی 
الجـزء  تصميـم  بسـهولة.   )seed coating(البـذور تغلیـف 
الثابـت مخروطـي ، مام يسـمح بالعودة املسـتهدفة للبذرة إيل 
مركـز الـدّوارو ايضـا الجـزء الثابت لآللة مبني يف جـدار مزدوج 

لزيـادة مقاومـة التآكل

آلة تغلیف البذور ) املختربية (

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

ALS - 50

دسـتگاه	دانه	کـن	ذرت	آزمایشـگاهی	به	منظـور	تفکیک	دانه	
از	روی	بـالل	بـه	صـورت	کامـاًل	مطمئـن	و	دقیـق	در	مقیاس	
آزمایشـگاهی	طراحـی	شـده	اسـت.	در	ایـن	دسـتگاه	بالل	به	
صـورت	دسـتی	وارد	کانال	ورودی	دسـتگاه	می	گردد.	سـپس	
از	طریـق	یـک	صفحه	مـدور	دندانـه	دار،	دانه	هـا	از	بالل	جدا	
می	شـوند.	پـس	از	آن	بـذر	باقـی	مانـده	بـالل	)	چـوب	بالل(	
وارد	مخـزن	تفکیـک	کننـده		مـی	شـوند	تـا	دانـه	هـای	جدا	

شـده	از	بـالل	تفکیـک	گردند.

دانه کن ذرت آزمایشگاهی 

تـم تصميـم هذه اآللـة لفرزحبوب الـذرة يف مقيـاس مخترب موثوق 

ودقيـق للغايـة. فـی هـذه اآللـة تدخـل الـذرة فـی قنـاة اإلدخـال 

لآللـة يدويًـا. ثـم يتـم فصل حبـوب الذرة بواسـطة صفيحـة دائرية 

مسـننة. بعـد ذلـك ، تدخـل حبـوب الـذرة و كـوز الـذرة  يف غرفـة  

لفـرز حبـوب الـذرة عـن نخالتها.

آلة تقشريالذرة لالختبار  

0/75 (kw)

950 (mm)

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

طول دستگاه / الطول

460 (mm)

1420 (mm)

عرض دستگاه /  العرض

ارتفاع دستگاه /  االرتفاع

23



الـذرة هـي أهـّم العنـارص يف التنميـة الزراعيـة يف إيران. 
ميكـن أن يـؤّدي حصاد الـذرة باسـتخدام آالت الحاصدة 
إيل تلـف الحبـوب الـذرة بشـكل كبـر يف ظـل الظـرف 
الحاليّـة. بعـد حصـاد الـذرة اّن اآلليـة الصحيحـة إلنتاج 
الحبـوب هي فصـل حبوب الذرة بعد تجفيفها بواسـطة 
آلـة تقشـر الـذرة، يف هـذا الصـدد قـد قطعـت اآللـة 
املوجـودة خطـوة كبـرة نحـو اإلنتـاج األسـايس للحبوب 
مـن خـالل فصـل حبـوب الـذرة بأقـّل رضر ممكـن. اّن 
اسـتخدام املطـاط لجميـع األسـطح املشـاركة يف الـذرة 
مينـع أي رضر لحبوبها و ميّزة رئيسـية أخـري لهذه اآللة 
هـي قابليّـة للنقـل فانّها تسـمح للمسـتخدم بنقل اآللة 

إيل مـكان املطلـوب قبل تشـغيلها

)Sheller(  آلة تقشري الذرة

توسـعه	 در	 اهمیـت	 حائـز	 بسـیار	 اقـالم	 از	 ذرت	
ذرت	 برداشـت	 می	باشـد.	 کشـور	 در	 کشـاورزی	
بـذری	با	دسـتگاه	کمبایـن	غالت	در	شـرایط	فعلی	
صدمـات	فیزیکـی	قابل	توجهی	)10	تـا	15	درصد(	
بـه	بـذر	وارد	می	نمایـد.	مکانیزیـم	صحیـح	تولیـد	
بـذر،	برداشـت	بـالل	ذرت	بـوده	که	پس	از	خشـک	
کـردن	می	تـوان	بـا	اسـتفاده	از	دسـتگاه	دانـه	کـن	
ذرت،	بـذر	را		از	بـالل	جـدا	نمـود.	در	ایـن	رابطـه	
دسـتگاه	حاضـر	بـرای	تولیـد	اصولـی	بـذر	کاربـرد	
داشـته	که	بـا	حداقل	ضایعـات	ممکن	بـالل	را	دانه	
می	کنـد.	اسـتفاده	از	السـتیک	بـرای	تمام	سـطوح	
درگیـر	بـا	بالل	هـا	از	وارد	شـدن	هرگونه	آسـیب	به	
بـذر	جلوگیـری	می	کنـد.	از	دیگر	مزیت	هـای	عمده	
ایـن	دسـتگاه	متحـرک	بـودن	آن	اسـت	کـه	ایـن	
قابلیـت	را	بـه	کاربـر	می	دهـد	تـا	دسـتگاه	را	قبـل	
از	بهـره	بـرداری	بـه	مـکان	دلخـواه	منتقـل	نماید.

)Sheller( دانه کن ذرت

AMSH - 4500 

4/5 (kw)

1

 3 (t/h)

1700 (mm)

4200 (mm)

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

تعداد فن / عدد املراوح 

ظرفیت/ السعة

طول دستگاه / العرض

طول دستگاه / الطول

2800 (mm) عرض دستگاه /  االرتفاع
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نظـرا ألّن زمنيّـة طويلـة مـن عمليـة تجفيـف الـذرة و 
فصـل حبوبهـا إيل غربـال حبـوب الـذرة فهنـاك بحاجه 
إيل مسـاحة كافيـة لتخزينهـا دامئـا، اّن هـذه اآللـة مـع 
القـدرة علـی القيـام بعمليـة الغربلـة اوليـة بعـد فصل 
حبـوب الـذرة تزيـل معظم شـوائبها. كام سـيكون لهذا 
األمـر تأثـر كبـر علـی تقليـل مسـاحة التخزينالطاقـة 

بة  ملطلو ا

آلة تقشري الذرة )Sheller(الثابتة   

)Sheller( دانه کن ذرت

AFSH - 4500

بـا	توجـه	بـه	وجود	یـک	فاصلـه	زمانی	قابـل	توجه	
از	زمـان	خشـک	کنـی	بـالل	و	دانـه	کنـی	آن	تـا	
زمـان	بوجـاری	بـذر	ذرت،	همـواره	نیاز	بـه	فضای	
انبـارش	کافـی	بـرای	دانـه	ذرت	پـس	از	دانه	کنی	
می	باشـد.	ایـن	دسـتگاه	بـا	داشـتن	قابلیـت	انجام	
عملیـات	پیـش	بوجـاری	پـس	از	دانـه	کنی	بخش	
عمـده	ای	از	ناخالصی	هـای	بـذر	ذرت	را	از	آن	جـدا	
می	کنـد.	ایـن	امـر	تاثیـر	چشـم	گیـری	در	کاهش	

فضـای	انبـار	مورد	نیـاز	خواهد	داشـت.

11/37 (kw)

1

5 (t/h)

2400 (mm)

6200 (mm)

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

تعداد فن / عدد املراوح 

ظرفیت/ السعة

طول دستگاه / العرض

طول دستگاه / الطول

4600 (mm) عرض دستگاه /  االرتفاع

25



آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

إّن هـذه اآللـة تفرزعـن طريـق نظـام الشـفط انـواع الشـوائب األخـّف من 
البـذرة األصليـة مثل الغبار و القش و ما إايل ذلك. ثّم باسـتخدام اسـطوانتني 

تفـرز الشـوائب األكرب مـن البـذرة األصلية.

آلة الغربلة الحبیبیة االولیة   

ایـن	دسـتگاه	با	اسـتفاده	از	مکـش	هوا،	انـواع	ناخالصی	های	سـبک	تر	
از	بـذر	اصلـی	نظیـر	گـرد	و	غبـار،	پوشـال	و	...	را	جدا	نموده	و	سـپس	
بـا	اسـتفاده	از	دو	سـیلندر	،	ناخالصی	هـای	بـزرگ	تـر	از	بـذر	اصلی	را	

می	کند. تفکیـک	

پیش بوجاری ریزدانه

ASGPC - 2000

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery

9/2 (kw)

1

1/5 (t/h)

2270 (mm)

4300 (mm)

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

تعداد فن / عدد املراوح 

ظرفیت/ السعة

طول دستگاه / العرض

طول دستگاه / الطول

4470 (mm) ارتفاع دستگاه /  االرتفاع
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يف هـذه اآللـة عـن طريـق قنـاة شـفط الهـواء و بإسـتخدام نظـام الغربلـة 
يتـّم فصـل الشـوائب املختلفـة عن البـذرة االصلية حسـب الـوزن و الحجم.

آلة الغربلة الحبیبة   

دستگاه بوجاری ریزدانه 
در	این	دستگاه	با	استفاده	از	کانال	مکش	هوا	و	سیستم	غربالی	انواع	

ناخالصی	ها	بر	اساس	وزن	و	اندازه	از	بذر	اصلی	تفکیک	می	گردند.

ASGC - 2000

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان

3/7 (kw)

2/88 (m2)

1

2

1/5 (t/h)

2080 (mm)

3290 (mm)

برق مورد نیاز / الطاقة املطلوبة

سطح غربال /سطح  الغربال

تعداد فن / عدد املراوح 

تعداد غربال / عدد الغربال

ظرفیت/ السعة

طول دستگاه / الطول

طول دستگاه / الطول

3270 (mm) عرض دستگاه /  العرض

27



Manufacture of devices
 for the agricultural industry

28

تجهیزات خشک کن بالل
عملیـات	خشـک	کنـی	بـالل	ذرت،	یکـی	از	گام	هـای	اسـاس	
در	فرآینـد	تولیـد	بـذر	ذرت	اسـت.	در	ایـن	عمـل،	رطوبـت	
کلـی	بـذر	تـا	حـدود	13	درصـد	کاهـش	می	یابد	که	ایـن	امر	
منجـر	بـه	افزایـش	دوره	مانـدگاری	بـذر	ذرت	می	گـردد.	از	
طرفـی	بـا	توجـه	بـه	افزایـش	اسـتحکام	بـذر	در	اثـر	همیـن	
کاهـش	رطوبـت،	میزان	آسـیب	فیزیکی	بـذر	ذرت	در	فرآیند	
دانه	کنـی	می	توانـد	تـا	حـد	صفـر	کاهـش	یابـد.	امـا	سـاخت	
تجهیـزات	انتقـال	مناسـب،	بـه	منظـور	اطمینـان	از	انتقـال	
بالل	هـا	بـدون	وارد	آوردن	کوچک	تریـن	آسـیب	بـه	بـذر	و	
همچنین	سـاخت	سیسـتم	تهویه	مناسـب	به	منظـور	حصول	
اطمینـان	از	تامیـن	حجـم	هـوا	و	دمای	مناسـب	دو	اصل	مهم	

بـرای	تضمـن	کیفیـت	بـذر	خروجـی	می	باشـد.	
آمیـز	 موفقیـت	 بـا	سـاخت	 ایرانیـان	 بوجـار	 آذران	 شـرکت	
تجهیـزات	اصلـی	خشـک	کـن	بـالل	ماننـد	فـن،	نـوار	نقالـه،	
دریچـه	مکـش	هـوا،	نـرده	و	سـکو	و...،	توانسـته	نیـاز	کامـل	

مشـتریان	خـود	را	در	ایـن	حـوزه	برطـرف	نمایـد.	

يعتـرب تجفيـف الـذرة إحـدي الخطـوات األساسـية يف عمليـة إنتـاج 
حبـوب الـذرة. يف هـذه العمليـة ينخفـض محتـوي الرطوبـة الـكّي 
للحبـوب بحـوايل 13%. هـذا األمـر يـؤّدي إيل زيادة حيويّـة لحبوب 

الذرة.
مـن ناحيـة أخري نظـرا لزيادة قوة البذور بسـبب نفـس اإلنخفاض 
يف محتـوي الرطوبـة ميكـن تقليـل معـّدل الـرضر املـادّي لحبـوب 

الـذرة ايل الصفـر يف عمليـة فرزهـا 
دون  الـذرة  نقـل  لضـامن  الصحيحـة  النقـل  معـّدات  لكـن صنـع 
التسـبب يف أقـّل رضر لحبوبهـا، باإلضافـة إيل تطويـر نظـام التهوية 
املناسـبة لضـامن الكميـة املناسـبة من الهـواء و درجة الحـرارة هام 

مبدأان 
أساسيان لتوفر جودة إنتاج البذور.

متكّنـت رشكـة أذران بوجـار إيرانيـان مـن تلبيـة احتياجـات زبائنها 
مـن خـالل تصنيـع املعّدات الرئيسـية  لتجفيف الـذرة مثل املروحة 

و حـزام الناقـل و بوابـة الشـفط و السـور و الصفة.

معّدات تجفيف الذرة

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان
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3/7 (m)

2

3/7 (kw)

1600 (mm)

1/5 (m)

1/7 (m)

10/5 (m)

طول نوار دوم / طول الحزام الثاين

تعداد جک هیدرولیک /عدد الرافعة الهيدروليكية

توان مصرفی / استهالك الطاقة 

عرض دستگاه / عرض الجهاز

طول نوار اول/ طول الحزام األول 

ارتفاع دستگاه در حالت کامال افقی / ارتفاع الجهاز يف وضع األفقي الكامل

طول دستگاه در حالت کامال افقی / طول الجهاز يف الوضع األفقي الكامل

10/5 (m) طول نوارها در امتداد یکدیگر/  طول الحزام عىل طول بعضها البعض

آذران بوجـار  ایرانیـان
AZARAN BOJAR IRANIAN

املنتجات األخري كام تقّدم رشكة أذران بوجار إيرانيان

املنتجات التالية للزبائن

• حزام ناقل األكياس

• حزام ناقل آلة التجفيف

• فرّازة شظايا الذرة

• املعقم اللولبّي

املنتجات األخري

1- سـهولة النقـل باسـتخدام اربـع عجـالت و نظـام التحّكـم بعجلتـني

2- زيـادة اخـراق يف العمـق لتقليـل التحميـل و تقليـل عـدد القـوة 

العاملـة الالزمـة

3- القـدرة علـی تحّكم زوايا كل حزام بشـكل مسـتقّل متاما للمرونة يف 

التحميـل و التفريـغ يف ظـروف مختلفـة و ارتفاعـات متفاوتة للمدخل 

املخرج  و 

4- سـهولة التعديـل يف زوايـا املدخـل و املخـرج بواسـطة إثنتـني مـن 

املرفـع الذراعـّي الهيدروليـي املنفصـل

5- مجهز مبفتاح الطورائ يف مخرج اآللة

6- مصّممة بدقة و أمان ملنع أي رضر لألكياس

أعلی قوة  و  أقل  بوزن  الجهاز  و  الحزام  إطار  يف  جديد  تصميم   -7

8- مجهز بـعّداد األكياس ) إختياري (

حزام ناقل التعبئة 

ذو قطعتني هيدرولييك كامل
1-	سـهولت	در	حمـل	بـا	اسـتفاده	از	چهـار	چرخ	و	سیسـتم	

دوچرخ فرمـان	
2-	افزایـش	میـزان	نفـوذ	در	عمق	خـودرو	به	منظـور	کاهش	

زمـان	بارگیـری	و	نیروی	انسـانی	مـورد	نیاز
3-	امـکان	تنظیـم	زوایـای	هر	یـک	از	نوارها	به	صـورت	کاماًل	

متفـاوت	و	ارتفاع	هـای	ورودی	و	خروجی	متنوع
4-	تنظیـم	آسـان	زوایـای	ورودی	و	خروجـی	بـا	دو	جـک	

مجـزا	 هیدرولیـک	
5-	مجهز	به	کلید	اضطراری	در	خروجی	دستگاه

6-	طراحـی	دقیـق	و	ایمـن	بـه	منظـور	پیشـگیری	از	وارد	
آمـدن	هـر	گونـه	آسـیب	بـه	کیسـه	ها

7-	طراحـی	نـو	در	فریـم	نوارهـا	و	دسـتگاه،	بـا	وزن	کمتـر	و	
باالتر اسـتحکام	

8-	مجهز	به	شمارنده	کیسه	)اختیاری(

عالوه	بر	محصوالت	مذکور	شرکت	آذران	بوجار	ایرانیان
	محصوالت	زیر	را	نیز	به	مشتریان	ارائه	می	نماید:

•	نوار	نقاله	کیسه	ای
•	نوار	نقاله	خشک	کن

•	خرده	گیر	ذرت
•	سم	زن	مارپیچی

نوار نقاله 
کیسه بارکن دو تکه تمام هیدرولیک

سایر محصوالت

Products

Manufacturer of industrial and laboratory seed production machinery
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طراحـی	و	سـاخت	انـواع	قطعـات	بوجاریهـای	رایـج	و	خـاص	موجود	
نظیر:	 در	کشـور	

سیسـتم	لنـگ	-	غربـال	کامـل	-	پولی	هـا	-	گیربکـس	-	نوسـازی	
سیسـتم	های	فرمـان	و	قـدرت	سـامانه	های	بوجـاری-	سیسـتم		هـای	

ضـد	عفونـی	-	سیسـتم	های	توزیـن	و	پرکـن

•	سـاخت	انـواع	ورق	غربـال	بـا	انـدازه	سـوراخ	متنـوع	و	شـکل	های	
CNC	دسـتگاه	از	اسـتفاده	با	باال	بسـیار	سـوراخ	تراکم	بـا	و	متفـاوت

•	قطعات	دستگاه	جدا	کننده	طولی)ترویر(
•	ساخت	انواع	کالف	غربال	بوجاری

•	سـاخت	انـواع	توپکهـای	السـتیکی	بـا	خاصیـت	ارتجاعـی	بـاال	در	
انـدازه	هـای	20	،	25	،	30	میلیمتـر
•	ساخت	انواع	پمپ	های	تزریف	دقیق

•	سیستم	کامل	لنگ	بوجاری
•	ساخت	چوب	لنگ	بوجاری

•	سـاخت	پوسـته	هـای	جـدا	کننـده	طولـی	گنـدم	)	نیم	دانـه	گیر	و	
بلنـد	گیـر	(	در	ابعـاد	مختلف

Spare parts

و  الخاصـة  الغربلـة  تركيبـات  أنـواع  تصنيـع  و  تصميـم 

مثـل: البـالد  يف  املتداولـة 

 نظـام الكرنـك - الغربلـة الكاملـة - بكرات الحـزام - علبة 

الـروس - تحديـث أنظمة التحكّم و طاقـة أنظمة الغربلة 

- أنظمـة التعقيـم – أنظمـة التعبئة و التغليف

• تصنيع صفائح غربلة متنوعة باحجام ثقوب مختلفة و 

كثافة عالية باستخدام نظامCNC تصنيع اجزاء آلة الفرز 

الطويل ) تروير (

• تصنيع انواع مختلفة من رفوف الغربلة                                                                                  

• تصنيع انواع مختلفة من كرّات مطاطية ذات مرونة 

عالية يف أحجام20مم و 25 مم و 30مم

• تصنيع مضخات حقن دقيقة                                                                                                

• نظام الكرنك الكامل للغربلة                                                                                                                 

• تصنيع الكرنك الخشبي للغربلة                                                                                            

• تصنيع غالف فارز القمح الطويل يف أبعاد مختلفة

لوازم یدکی و قطعات تولید شرکتقطع غيار و اجزاء مصنعة يف الرشكة

ـــة ـــة	والمختبری ـــذور	الصناعی ـــاج	الب ـــة	آلالت	إنت الشـــرکة	المصنع أزاران بوجار إیرانیان
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بعض خدمات رشكة أذران بوجار إيرانيان :
1- اإلرشاف علی املشاريع الجارية من اجل طأمنة الزبائن للمنتجات املشراة

2- إعطاء املشورة بشأن اصالح أخطاء املعّدات و اآلالت لزيادة فّعالية و كفاءة خط معالجة البذور
3- اصالح املنتجات خالل فرة الضامن مجانيّة متاما يف جميع انحاء البالد

4- توفر اصالح و تزويد قطع الغيار الالزمة ملّدة 10 سنوات بعد انتهاء الضامن

رشكـة أذران بوجـار إيرانيـان خـالل حياتهـا املهنيـة كانـت فخـورا بالتعاون مـع العديد من منتجـي البذور و خالل هـذه الوقت قـد أكملت بنجاح 
كثـرا مـن املشـاريع و فيام يـي مجموعة منتحبة من اسـامئها

3- الخدمات

تعريف الزبائن املختارين

Services

our customers

1-	نظارت	بر	پروژه	های	در	دست	اجرا	به	منظور	اطمینان	خریدار	از	کیفیت	محصول	خریداری	شده
2-	مشاوره	جهت	اصالح	اشکاالت	تجهیزات	و	ماشین	آالت	به	منظور	افزایش	اثربخشی	و	کارایی	خط	پروسس	بذر

3-	انجام	تعمیرات	محصوالت	در	دوره	گارانتی	به	صورت	کامال	رایگانه	و	در	تمامی	نقاط	کشور
4-	ارائه	خدمات	تعمیر	و	تأمین	قطعات	یدکی	مورد	نیاز	به	مدت	10	سال	پس	از	اتمام	گارانتی

خدمات

نام	خریدار / اسم املشرتي
موسسه	تحقیقات	اصالح	بذر	و	نهال /  معهد بحوث البذور وتربية النباتات 1

16

3

18

2

17

4

19

	موسسه	تحقیقات	دیم	کشور /  معهد إيران ألبحاث املحاصيل الجافة
کشت	و	صنعت	پارس	مغان  /  زراعة وصناعة بارس موغان

کشت	و	صنعت	نیشکر	میان	آب	 /  زراعة وصناعة میان آب
کشت	و	صنعت	شهید	بهشتی  /  زراعة و صناعة الشهید بهشتی

شرکت	تعاونی	اریس	اهر /  رشکة تعاونية يف ايريس اهار
تعاونی	روستایی	هشترود /  تعاونية ريفية يف هشرتود

تعاونی	روستایی	چاراویماق /  تعاونية ريفية يف شاراویامک
تعاونی	روستایی	شهر	ری /  تعاونية ريفية يف شهرري

شرکت	خدمات	حمایتی	استان	همدان /  رشكة الخدمات املساندة ملحافظة همدان
شرکت	خدمات	حمایتی	استان	لرستان /  رشكة الخدمات املساندة ملحافظة لرستان

شرکت	خدمات	حمایتی	استان	آذربایجان	شرقی /  رشكة الخدمات املساندة ملحافظة  أذربيجان الرشقی
شرکت	خدمات	حمایتی	استان	اردبیل /  رشكة خدمات املساندة ملحافظة أردبيل

شرکت	خدمات	حمایتی	استان	کردستان /  رشكة الخدمات املساندة ملحافظة كردستان
ذرت	سبالن /  الذرة ساباالن
قزل	بذر	مغان / قزل موغان

میالد	بذر/ میالد بذر
شرکت	تعاونی	تولیدی	کشاورزی	1976	بناب  /  الرشكة التعاونية الزراعية 1976 بناب

شرکت	مینو	بذر	گلستان /  رشكـة مينوبذر بكلستان
شرکت	تعاونی	روستایی	رزمندگان	دزفول	خوزستان /  الرشکة التعاونية الريفية رازمندغان لدزفول خوزستان

بذر	شمس	آباد	دز  /  بذر شمس آباد دز
شرکت	اصالح	بذر	نورمحمدی /  رشكة نور محمدي لتنقية البذور

شرکت	ذرین /  رشكة ذّرين 
شرکت	پشتیبانی	گستر	آقکند /  رشكة مساندة كشت جوسرت آق كند

شرکت	خوشه	سهند	مراغه /  رشكة خوشه سهند مراغه
شرکت	اصالح	بذر	محرمی /  رشکة محرمي لتنقية البذور 

شرکت	کشت	زار /  رشکة كشت زار

محل	خریدار / مکان املشرتي
کرج / الكرج

مراغه / املراغة
مغان / موغان

خوزستان / خوزستان
خوزستان / خوزستان

آذربایجان	شرقی /  أذربيجان الرشقي
آذربایجان	شرقی	/ أذربيجان الرشقي
آذربایجان	شرقی /  أذربيجان الرشقي

تهران /  طهران
همدان /  همدان
لرستان /  لرستان

آذربایجان	شرقی /  أذربيجان الرشقي
اردبیل /  أردبيل

کردستان /  كردستان
مغان  /  موغان
مغان / موغان
مغان / موغان

آذربایجان	شرقی / أذربيجان الرشقي
گلستان / كلستان

خوزستان	/ خوزستان
خوزستان	/ خوزستان
کرمانشاه /  کرمانشاه

قروه	/ قروه
زنجان /  زنجان
مراغه	/ مراغه
کلیبر/ کلیرب

تهران	/ طهران
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