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شــرکت آمــر فلــز امیــر در ســال 1381 شــروع بــه تولیــد قطعــات آسانســور 
بــا  مهندســی  قطعــات  تولیــد  شــرکت،  ایــن  تاســیس  زمــان  از  نمــود. 
اســتانداردهای روز دنیــا در دســتور کار شــرکت بــوده اســت و تاکنــون 
بســیاری از قطعــات چدنــی و فلــزی در صنعــت آسانســور در ایــن شــرکت 
تولید و روانه بازار شــده اســت. مشــتریان این شــرکت تاکنون شــرکتهای 
انــد.  بــوده  معتبــر پخــش کننــده قطعــات آسانســور در داخــل کشــور 
امکانــات تولیــدی و آزمایشــگاهی کامــل و وجــود پرســنل متخصــص و 
متعهــد در زمینــه تولیــد و کنتــرل کیفیــت و همچنیــن بهــره گیــری و اجرای 
آســودگی خاطــر مشــتریان محتــرم  الزامــات تضمیــن کیفیــت موجــب 

گردیــده اســت. 
ایــم رضایــت  توانســته  بــا کیفیــت  ارائــه محصــوالت  بــا  مــا مفتخریــم 

نماییــم. جلــب  را  مشــتریان 

Amer Felez Amir Company started producing elevator 
parts in 2002 Since the establishment of this company, the 
production of engineering parts with modern standards has 
been in the agenda of the company and now many cast iron 
and metal parts in the elevator industry have been produced 
and marketed in this company. elevators have been in the 
country. Complete production and laboratory facilities and 
the presence of expert and committed personnel in the field 
of production and quality control, as well as the use and 
implementation of quality assurance requirements, have 
brought peace to the minds of our respected customers. 
We are proud to have been able to satisfy customers by 
providing quality products.

Amer Felez Amir
آمر فلز امیر
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واحـد ریختــه گری و ماشینــکاری

کنتـرل کیفیـت

    ذوب شمش بوسیله کوره القایی دوبوته

    پرداختــکاری بوســیله شاتبالســت درامــی و شاتبالســت میــزی و 
همچنیــن تجهیــزات ســنگ زنــی متناســب بــا نــوع قطعــه، شــرایط 
ــا کیفیــت ســطحی مناســب را فراهــم  الزم جهــت تولیــد قطعــات ب

مــی آورد.

)CO2( قالــب گیــری بــا اســتفاده از چســب ســیلیکات ســدیم   

     احیــای ماســه بــا تجهیــزات خردایــش و فــرآوری ماســه مصــرف شــده، 
ایــن امــکان را مــی دهــد تــا ضمــن اســتفاده از ماســه سیلیســی و 
برگشــت آن بــه خــط تولیــد و کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت، زمینــه 
الزم جهــت تولیــد قطعــات بــا کیفیــت و قیمــت قابــل رقابــت فراهــم 

گــردد. 

    تراشکاری با دقت و کیفیت باال به وسیله ی ماشین آالت جدید

هــای  دســتورالعمل  بکارگیــری  بــا  شــرکت  کیفیــت  کنتــرل  واحــد 
مدیریــت کیفیــت براســاس اســتانداردهای ISO9001 و  ISOTS دو 
بخــش کنتــرل حیــن تولیــد و کنتــرل محصــول نهایــی را انجــام مــی دهد.
امکانــات کافــی در ایــن بخــش جهــت کنتــرل تمامــی آیتــم هــای موثــر 

درکیفیــت مــواد ورودی و قطعــات تولیــدی مــی باشــد. 

امکانات آزمایشگاه به شرح زیر است:

 دستگاه اسپکرومتربا قابلیت آنالیز26عنصر در پایه آهن و چدن
 دستگاه سختی سنج برینل با قابلیت سختی سنجی برینل



شــرکت آمــر فلــز امیــر در ســال 1398 پــس از فرآینــد ارزیابــی و بررســی نتایــج نمونــه 
بــرداری فلکــه هرزگــرد و فلکــه اصلــی آسانســور موفــق بــه اخــذ گواهــی نامــه انطبــاق 

محصــول از اداره بازرســی اســتاندارد ایــران گردیــد.

امکانات تولیدی 
و ماشین آالت

فضــای تولیــدی ایــن شــرکت متشــکل از 3 ســالن 
تولیــدی کــه مجموعــاً 1060 متــر مربــع و فضــای 
 240 مســاحت  بــه  کار  دفتــر   3 شــامل  اداری 

دارنــد. وســعت  مترمربــع 
برخی از ماشین آالت تولیدی بدین شرح است:

گواهینامه  استاندارد

تعداد کشور سازندهنام دستگاهردیف
)عدد(

1چینتراش 1 متری1

1چینتراش 1.5 متری2

1رومانی تراش 2 متری3

1تایوانفرز انیورسال4

5CNC 1چینفرز

6CNC 1آلمانتراش

2ایرانپرس ضربه ای 12 تن7

1آلمانپرس ضربه ای 16 تن 8

1چکپرس ضربه ای 43 تن9

1آلمانپرس ضربه ای 75 تن10

1آلمان پرس هیدرولیک 250 تن11

1ایرانپرس هیدرولیک دستی 50 تن12

2چینتزریق پالستیک 88 تن13

1چینتزریق پالستیک 128 تن14

2آلمانتزریق پالستیک عمودی15

16CO2 1ایران جوش

1ایرانگیوتین ورق بر17

2ایراندریل ستونی18



ماشینکاری 
دقیــق

شفت از 
جنس آلیاژ 

CK

آلیاژ چدن 
بسیار مرغوب 
و ضد سایش

بلبرینگ اصل� 
و با کیفیت

باالنـس فنـی 
فلکه ها

سـرعت بـاال 
در تحویل 
سفارشــات

گارانت� و خدمات 
پس از فروش 

معتبــر

به کارگیری 
بازوهای دوبل 

دوطرف تی�ه ها 
جهت افزایش 

استحکام

ویژگ� 
فلکه های هرزگرد

آمر فلز



BEARINGSHEAVE GROOVEW (KG)TYPE

62104 * ɸ 8 * 12 - 1720G 24

62105 * ɸ 8 * 12 - 1720G 24

62106 * ɸ 8 * 12 - 1720G 24

60127 * ɸ 8 * 12 - 1520G 24

60128 * ɸ 8 * 12 - 1320G 24

)ɸ240mm(

 G24 هرزگرد  گیرلس

 امکان تولید با نمره بکسل متفاوت و بلبرینگ ساخت ژاپن و رومانی مقدور می باشد.



BEARINGSHEAVE GROOVEW (KG)TYPE

62104 * ɸ 8 * 12 - 1726G 32

62105 * ɸ 8 * 12 - 1726G 32

62106 * ɸ 8 * 12 - 1726G 32

60127 * ɸ 8 * 12 - 1526G 32

60128 * ɸ 8 * 12 - 1326G 32

601210 * ɸ 8 * 12 - 1335G 32+

)ɸ320mm(

 G32 هرزگرد  گیرلس

 امکان تولید با نمره بکسل متفاوت و بلبرینگ ساخت ژاپن و رومانی مقدور می باشد.



BEARINGSHEAVE GROOVEW (KG)TYPE

62104 * ɸ 10 * 15 - 1835G 40

62105 * ɸ 10 * 15 - 1835G 40

60126 * ɸ 10 * 15 - 1835G 40

60127 * ɸ 10 * 15 - 1635G 40

       )ɸ400mm(

 G40  هرزگرد گیرلس

 امکان تولید با نمره بکسل متفاوت و بلبرینگ ساخت ژاپن و رومانی مقدور می باشد.



 امکان تولید با نمره بکسل متفاوت و بلبرینگ ساخت ژاپن و رومانی مقدور می باشد.

BEARINGSHEAVE GROOVEW (KG)TYPE

62104 * ɸ 11 * 15 - 1843G 44

62105 * ɸ 11 * 15 - 1843G 44

60126 * ɸ 11 * 15 - 1743G 44

60127 * ɸ 11 * 15 - 1643G 44

                                         )ɸ440mm(

 G44 هرزگرد



 امکان تولید با نمره بکسل متفاوت و بلبرینگ ساخت ژاپن و رومانی مقدور می باشد.

BEARINGSHEAVE GROOVEW (KG)TYPE

62104 * ɸ 12 * 16 - 1857G 48

60125 * ɸ 12 * 16 - 1857G 48

60126 * ɸ 12 * 16 - 1857G 48

60127 * ɸ 12 * 16 - 1757G 48

)ɸ480mm(

G48  هرزگرد



 امکان تولید با نمره بکسل متفاوت و بلبرینگ ساخت ژاپن و رومانی مقدور می باشد.

BEARINGSHEAVE GROOVEW (KG)TYPE

62104 * ɸ 12 * 16 - 1863G 52

60125 * ɸ 12 * 16 - 1863G 52

60126 * ɸ 12 * 16 - 1863G 52

60127 * ɸ 12 * 16 - 1763G 52

)ɸ520mm(

G52 هرزگرد



فلکه مدل اکونومی - سنگین

دارای ۲ بلبرینگ درجه ۱

 چدن از نوع ضد سایش ونشکن

 رنگ آمیزی با کیفیت وبسته بندی جدید 

)ɸ 4 X 40) 

هرزگرد اکونومی 



فلکه اصلی موتور گیربکس 
تولید کلیه فلکه های موتور گیربکس وگیرلس کامال مطابق نمونه اصلی با چدن نشکن و ضدسایش.و گیرلس

 4mm تولید سربکسل فوالدی نامتقارن با ورق 
 استفاده از فنر CK57 آبکاری شده

 CO2 جوشکاری بوسیله خطوط اتومات 
 بسته بندی مناسب ومستحکم

سرقالب فوالدی
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