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من نحن؟
شــركة عمــار هــي واحــدة مــن أكثــر الشــركات تفــردًا 
بســرعة التطويــر والتنافســية حيــث أنهــا أكملــت 
الشــوكوال  اآلبــاء واألجــداد بصناعــة آالت  بــدأه  مــا 
مــن ســنة 1975 إلــى الوصــول آلالت هــي األكثــر 
كفــاءة عامليــا مــن حيــث ســهولة العمــل والســرعة 

والجــودة.

هدفنا 
أن نقــدم لعمالئنــا األدوات التــي تســاعدهم فــي 
تقديــم منتجاتهــم وخاصــة الشــوكوال منهــا بأبهــى 
التــي  املســتدامة  الخدمــات  نقــدم  كمــا  حلــة 
فــي  عليهــا  يعتمــد  مبتكــرة  وحلــواًل  يحتاجونهــا 
ثالثيــة  والطباعــة   CNC الـــ  أهمهــا  عــدة  مجــاالت 
النوعيــة  الخدمــات  األبعــاد. نلتــزم بتقديــم أفضــل 
حاجاتهــم  ونغطــي  الزبائــن  رضــى  علــى  لنحافــظ 

العامليــة. للمعاييــر  وفقــا  املتغيــرة 

رؤيتنا 
أن نصبــح مــن أوائــل الشــركات الرائــدة عامليــا فــي 
صناعــة و تطويــر آالت تغليــف الشــوكوال ونحافــظ 
ــم  ــول العال ــا ح ــم أفضــل خدمــة لعمالءن ــى تقدي عل
لنحقــق التفــوق والتطــور الدائم لنا ولكافة شــركائنا. 

قيمنا 
اإلتقــان وااللتــزام فــي العمــل و التطويــر املســتمر 
التــي  ضمــن روح الفريــق مــن ثوابتنــا األساســية 

ــز بهــا.  نعت

 حول عمار
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مجال
صناعة الشوكوال وتغليفها 

مجال
آالت لصق االتكيت

املجاالت الصناعية التي نخدمها

نقدم خدماتنا في مجال إنتاج الشوكوال وتغليفها باإلضافة آلالت 
لصق االتكيت على جميع املنتجات املسطحة والدائرية
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ملاذا نحن؟ 
ألنــه باختيــارك شــركة عمــار تحصــل علــى خدمــات تختــزل نصــف قــرن مــن خبــرة األجــداد و اآلبــاء التــي يقدمهــا 
ــا فــي هــذا  ــات األحــدث عاملي ــك التقني ــن يتيحــون ل ــن الذي ــن املختصي ــق مــن املهندســين والتقنيي ــك فري ل
املجــال. كان ومــا زال رضــى العمــالء أولويــة لدينــا ونحــرص علــى املتابعــة مــع العميــل خــالل املراحــل كافــة 
ابتــداًء مــن الشــرح والتعريــف مــرورًا بالبيــع والتركيــب وصــواًل لخدمــة مــا بعــد البيــع و املتابعــة مــع الفريــق 

املختــص  لضمــان نجــاح عملــك بالشــكل األمثــل. 

عمار في أرقام

+45
سنوات الخبرة

+20
موديل لآلالت

+30
البلدان التي صدرنا لها
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شهادات الجودة 
بعد رحلة طويلة من العمل والتجربة و التعّلم املستمر من الصعوبات و التحديات التي واجهتنا منذ انطالقتنا 
وصــل تطبيــق معاييــر الجــودة العامليــة و مســتوى األمــان والكفــاءة في شــركتنا إلى مســتوى نفتخر به. و لم 
نقــف عنــد حصولنــا علــى شــهادات مطابقتنــا لتلــك املعاييــر ,بل ما زلنــا نطمح دائما لألفضل و ســنبذل قصارى 
جهدنا لتطوير آلياتنا و مهاراتنا لنكون روادًا في املنافســة  الدولية في رحلة التصنيع و التطوير املســتمرة.
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فريقنا
ما كان ليكتب لشركة عمار النجاح واالستمرار لعشرين عاماً على التوالي لوال تكاتف فريق متكامل من 

الخبراء و املهندسني املختصني والعاملني املخلصني ممن يتلقون التدريبات املستمرة في اختصاصاتهم 
على مدار السنة ليقدموا أفضل الخدمات.
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الخط الزمني

لتاريخ الشركة:

شركة عمار، شركة 
سورية تأسست عام 

2000 على يد عمار 

عمار، بعد اكتساب 
خبرة واسعة من 

األجداد منذ عام 1975.

في البداية ، عملت 
الشركة على تطوير آالت 
التغليف ولصق االتكيت.

انتقلت الشركة إلى لبنان وقامت بتطوير 
آلة تغليف الشوكوال لتعتمد على محور واحد 

للتحكم بجميع الحركات امليكانيكية.

تركيا  تم افتتاح فرع جديد في 
لخدمة زبائننا بشكل أفضل.

تم اعتماد تقنيات جديدة متقدمة 
مثل الطباعة ثالثية األبعاد والـ 
CNC ذات 4 محاور، ومنذ عام 2019 

أسست الشركة ورشة إلكترونيات 
لعمل األجهزة اإللكترونية 
املعقدة مثل الحساسات.

تم إنتاج أول نموذج أولي 
آللة تغليف الشوكوال. ومنذ 

ذلك الحني وشركة عمار تقوم 
بتطوير هذه اآللة مع بعض 

اآلالت األخرى في مجال تغليف 
وتغليف ولصق االتكيت وآالت 

صناعة الشوكوال.

200520182020 2012 19752000

تقنيات جديدةالتطويراالنطالق

تركيااالنتقال إلى لبنانبداية جديدة فرع جديد في 
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منتجاتنا
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آلة
تغليف الشوكوال

الوحيدة في العالم :

   4 دقائق لتبديل القالب من دون مفاتيح.

   تغلف اصغر قطعة شوكوال في العالم.
   تعتمد تقنية املحور الواحد.

    سرعة تصل إلى 200 حبة في الدقيقة.
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آلة تغليف الشوكوال
 w-ch200

سرعة عالية !
200 P/Min
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200 قطعة/دقيقة   السرعة

650 كغ   الوزن

(   التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

3 كيلو واط   االستهالك

150 إ    150 ط    150 ع  سم   أبعاد املكنة

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

w-ch200 مواصفات

نموذج عن إنتاج اآللة

ما هي؟
قطــع  تغليــف   W-CH200 الشــوكوال  تغليــف  آلــة  تســتطيع 
الدقيقــة. 200 حبــة فــي  إلــى  تصــل  الشــوكوال بســرعة 

كمــا يمكنهــا حفــظ 12 حجمــا لــورق التغليــف ممــا يعطــي 
اآللــة  تســتطيع  كمــا  املعايــرة  فــي  وســرعة  ســهولة 

تطويــل وتقصيــر وتنصيــص الــورق.
تتضمــن اآللــة ثالثــة قوالــب شــوكوال اختياريــة مــع كل آلــة. 
والرائــع فــي هــذه اآللــة أن تغييــر قوالــب الشــوكوال فيهــا 
ــر  ــث يســتطيع أي شــخص تغيي ــة حي ســريع وســهل للغاي
القالــب خــالل مــدة أقصاهــا 6 دقائــق. كمــا تحتــوي اآللــة 
عــدادًا يحصــي عــدد الحبــات املغلفــة ممــا يســهل عمليــة 

التغليــف بشــكل عــام. 

مبدأ العمل امليكانيكي:
يتــم تشــغيل جميــع الروابــط امليكانيكيــة فــي ب اآللــة 
ــج،  ــى انخفــاض الضجي ــؤدي إل بواســطة محــور واحــد ممــا ي

ــة وســرعتها. ــة عمــل اآلل ــادة مرون وزي
هــذه اآللــة هــي الوحيــدة مــن نوعهــا فــي العالــم التــي يتــم 

2- 25 ممتشــغيلها باســتخدام تقنيــة املحــور الواحد.

18 - 85 مم
15-45 مم

سرعة عالية !
200 P/Min
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امللحقات واإلضافات:
تتوفــر w-ch200 بملحقــات وإضافــات اختياريــة متعــددة حســب الطلــب ممــا يحســن عمليــة اإلنتــاج ويعطــي 

اآللــة إمكانيــة التغليــف باســتخدام أنــواع أغلفــة مختلفــة.
ــة  ــاج عملي ــي تحت ــة الشــكل أو الت ــات الدائري ــف املنتج ــة تغلي يمكــن لـــ w-ch200 باســتخدام األجهــزة امللحق

ــخ(. ــز، ورق الســولوفان ...... إل ــل )امليتاالي ــا مث ــة إغالقه ــم عملي ــي تت ــام ك اللح

امللحقات واإلضافات املتاحة:
جهاز الورق اإلضافي.	 
جهاز لحام السولوفان.	 
الحساس الضوئي للورق املطبوع.	 

ملقم آللة لصق االتكيت.	 
قوالب لألحجام واألشكال املختلفة.	 
جهاز للشوكوال املستديرة.	 

جهاز الحبات جهاز اللحام
مستديرة الشكل
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تغيير القالب:
مــن الســهل تغييــر القطــع فــي اآللــة وخصوصــاً 
القوالــب. عمليــة تغييــر القالــب تســتهلك مــا 
ــة ألي  ــدون الحاج ــق وب ــة دقائ ــن خمس ــل ع يق

عمليــة معايــرة.
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200520102014

طور آلة
ي لت

ط الزمن
الخ

w
-ch

200
فـــي عـــام، 2010 تـــم تطويـر 
ــر،  ــون أصغـ ــة لتكـ املاكينـ
سالســـة.  وأكثــر  أســـرع 
وبدأنــا بتصديــر اآللــة لــدول 

األوســط. الشــرق 

فـــي عـــام، 2005 تـــم إنشـــاء 
آللــــة  األولــــي  النمـــوذج 
قبــــل  مــــن  التغليــــف 
تراكــم  شــــركة عمــــار نتــاج 
تطويــر  مــن  الخبــرات 
ــة اآلالت األوروبيــة. وصيان

تــــم   2014  ، عــــام  فــــي 
املحــــور  فكــــرة  تطبيــــق 
اآللــــة,  علــــى  الواحــــد 
وأكثــر  أســـرع  وأصبحـــت 
فــي  وســـهولة  أمانـــا 

. م ا ســـتخد ال ا
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20172020 20192021

لتغليــف  آلــة  ابتــكار 
البانــد  بتقنيــة  الحبــات 
املقطــع( )الــورق  شــيت 

التغليــف  آلــة  تطويــر 
حبــة   200 لســرعة  لتصــل 
وجــود  مــع  الدقيقــة  فــي 
اإلنتــاج. لزيــادة  ملقــم 

لتغليــف  آلــة  ابتــكار 
املقــاس  ذات  الحبــات 
آللــة  باإلضافــة  الكبيــر 
تغليــف  تســتطيع  أخــرى 
أصغــر قطعــة شــوكوال فــي 

. لــم لعا ا

علــى  آالتنــا  حصلــت 
مثــل  عامليــة  شــهادات 
ISO ,CE,و UL, وبدأنــا بتصديــر 

أوروبــا  دول  إلــى  اآلالت 
. يكيتــني مر أل ا و
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آلة تغليف الشوكوال الصغيرة
  w-ch200M
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135 قطعة/دقيقة  السرعة

650 كغ   الوزن

(   التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

2 كيلو واط   االستهالك

150 إ    115 ط    115 ع  سم   أبعاد املكنة

ال حاجة    نظام ضغط الهواء

W-CH200M مواصفات

نموذج عن إنتاج اآللة

ما هي؟
تغليــف  الشــوكوال  تغليــف  آلــة   W-CH200M تســتطيع 
أي قطعــة شــوكوال حتــى ولــو وصــل حجمهــا إلــى 

مــم.  )3*10*18  = )طول*عرض*ارتفــاع 
تســتطيع هــذه اآللــة تغليــف 80 قطعــة شــوكوال فــي 

الدقيقــة.
تســتطيع W-CH200M حفــظ 12 حجمــا  لــورق التغليــف ممــا 

يعطــي ســهولة وســرعة فــي املعايرة.
تتضمــن اآللــة ثالثــة قوالــب شــوكوال اختياريــة مــع كل 
آلــة. والرائــع فــي هــذه اآللــة أن تغييــر قوالب الشــوكوال 
أي  يســتطيع  حيــث  للغايــة  وســهل  ســريع  فيهــا 
ــق.  ــا 6 دقائ ــدة أقصاه ــالل م ــب خ ــر القال شــخص تغيي
كمــا تحتــوي اآللــة عــدادًا يحصــي عــدد الحبــات املغلفــة 

ممــا يســهل عمليــة التغليــف بشــكل عــام.

2 - 16 مم

12- 30 مم

15-45 مم
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آلة تغليف الشوكوال مع البند
 w-ch200b
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135 قطعة/دقيقة   السرعة

850 كغ   الوزن

(   التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

3 كيلو واط   االستهالك

200 إ    200 ط    150 ع  سم   أبعاد املكنة

ال حاجة    نظام ضغط الهواء

W-CH200b مواصفات

نموذج عن إنتاج اآللة

ما هي؟
الشــوكوال  قطــع  تغليــف  اآللــة  هــذه  تســتطيع 
ــى  ــراء بســرعة تصــل إل ــه بالغ ــد ولصق ــا بالبن وإحاطته

الدقيقــة. فــي  حبــة   135

تتضمــن اآللــة ثالثــة قوالــب شــوكوال اختياريــة مــع كل 
آلــة. والرائــع فــي هــذه اآللــة أن تغييــر قوالب الشــوكوال 
أي  يســتطيع  حيــث  للغايــة  وســهل  ســريع  فيهــا 
ــق.  ــا 6 دقائ ــدة أقصاه ــالل م ــب خ ــر القال شــخص تغيي
كمــا تحتــوي اآللــة عــدادًا يحصــي عــدد الحبــات املغلفــة 

ممــا يســهل عمليــة التغليــف بشــكل عــام. 

3 - 22 مم

15- 45 مم
18-85 مم
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 w-ch200bs

آلة تغليف شوكوال بند شيت
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135 قطعة/دقيقة   السرعة

950 كغ   الوزن

(   التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

3 كيلو واط   االستهالك

200 إ    200 ط    150 ع  سم   أبعاد املكنة

5 - 7 بار    نظام ضغط الهواء

W-CH200bs مواصفات

نموذج عن إنتاج اآللة

ما هي؟
إذا مللــت مــن تكاليــف طباعــة روالت ورق تغليــف 
ــف  ــاذج ورق التغلي ــن نم ــد م ــك العدي الشــوكوال ولدي
 W-CH200BS التــي تريــد طباعتهــا فننصحــك بالتعــرف علــى
التــي طورتهــا شــركة عمــار للصناعــة والتطويــر مؤخــرًا.
هــذه اآللــة توفــر عليــك تكاليــف طباعــة روالت الــورق 
يمكنــك  بــورق  الشــوكوال  بتغليــف  لــك  وتســمح 
طباعتــه باســتخدام أي طابعــة مكتبيــة صغيــرة. كمــا 
يمكــن إضافــة طابعــة حراريــة إلــى هــذه اآللــة تمكنكــم 
ــخ الصالحيــة علــى حبــات الشــوكوال. مــن طباعــة تاري

3 - 22 مم

15- 45 مم
18-85 مم
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w-ch200bsB  

آلة تغليف الشوكوال بند شيت بار
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60 قطعة/دقيقة   السرعة

1250 كغ   الوزن

(   التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

5 كيلو واط   االستهالك

200 إ    260 ط    180 ع  سم   أبعاد املكنة

5 - 7 بار    نظام ضغط الهواء

W-CH200bs مواصفات

نموذج عن إنتاج اآللة

ما هي؟
عمــار  شــركة  طورتهــا  جديــدة  آلــة  هــي   W-CH200BSB

ــات الشــوكوال  ــر مؤخــرًا لتغليــف حب للصناعــة والتطوي
الكبيــرة لتوفيــر الوقــت وزيــادة اإلنتــاج.

ــز بســرعة  ــت تتمي ــد، W-CH200BSB ال زال بتصميمهــا الجدي
تبديــل القالــب وســهولة التحكــم. 

رغــم حجمهــا الكبيــر، W-CH200BSB تعمــل باســتعمال محور 
واحــد ممــا يجعــل عمليــة الصيانة أســهل وأســرع.

8 - 25 مم

40 - 100مم
80 - 160 مم

املميزات:
 سهلة التنظيف والصيانة •

 سهولة في تبديل القالب •

 تعمل بمحور قيادة واحد •
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 CT-P120

آلة قص الورق العرضية
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120 قطعة/دقيقة  السرعة

75 كغ  الوزن

(    التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

0.9 كيلو واط  االستهالك

105 إ    70 ط    50 ع  سم  أبعاد املكنة

  أبعاد اللفة
العرض                   2 - 20  سم
طول الشريحة      2 - 50  سم
القطر الداخلي        7.6   سم

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

CT-P120 مواصفات

نموذج عن إنتاج اآللة

ما هي؟
بتصميــم  والتطويــر  للصناعــة  عمــار  قامــت شــركة 

.CT-P120 الــورق الرائــدة آلــة قــص  وتنفيــذ 
علــى عكــس غيرهــا مــن آالت قــص ورق التغليــف، 
تســتطيع هــذه اآللــة قــص أي نــوع مــن ورق التغليــف 
والــورق  الســلوفان  امليتااليــز،  األملنيــوم،  مثــل 
املبطــن بســرعة عاليــة تصــل لـ 120 ورقة فــي الدقيقة 

ــورق. ــص ال ــر وتنصي ــل وتقصي ــة تطوي مــع إمكاني
باإلضافــة إلــى ذلــك تمتلــك هــذه اآللــة عــدادًا إلكترونيــا 
يحصــي عــدد األوراق املقصوصــة ممــا يســاعد علــى 
ــات الشــوكوال  ــدوي لحب ــة التغليــف الي تســهيل عملي

وضبــط اإلنتــاج. 
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 SC-L30

قصاصة الورق الطولية
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30 متر/دقيقة  السرعة

75 كغ  الوزن

(    التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

0.9 كيلو واط  االستهالك

150 إ    120 ط    120 ع  سم   أبعاد املكنة

  أبعاد اللفة
العرض األقصى          80  سم
القطر الخارجي           35  سم
القطر الداخلي          7.6  سم

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

sc-l30 مواصفات

ما هي؟
ــة ســهلة االســتخدام تقــوم بقــص روالت  ــة احترافي آل
ورق التغليــف الكبيــرة بدقة عالية باســتخدام مســاطر 
معدلــة تقطــع الــورق إلــى روالت صغيــرة بســهولة 

وســرعة. 
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 SE-L30 

شراحة الورق الصغيرة
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30 متر /دقيقة  السرعة

20 كغ  الوزن

(    التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

0.5 كيلو واط  االستهالك

70 إ    60 ط    50 ع  سم   أبعاد املكنة

  أبعاد اللفة
العرض األقصى          15  سم
القطر األقصى           30  سم
القطر الداخلي          7.5  سم

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

 SE-L30  مواصفات

ما هي؟
صممــت هــذه اآللــة لتصليــح قيــاس روالت الــورق 

لتالئــم األبعــاد املطلوبــة آللــة التغليــف.

اآللــة ســهلة االســتعمال وذو قيــاس عملــي يتيــح 
وضعهــا فــي أي مــكان. كمــا أنهــا مالئمــة للعمــل 
بتشــريح  وتقــوم  قليــل.  كهربائــي  باســتهالك 
حوالــي 30 متــر كل دقيقــة ممــا يوفــر ســرعة فــي 

ــرة.  ــورق الصغي ــح قياســات روالت ال تصحي
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LM-F240

آلة لصق االتكيت على األوجه املسطحة
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240 قطعة/دقيقة  السرعة

95 كغ  الوزن

(  التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

1.5 كيلو واط  االستهالك

170 إ    140 ط    70 ع  سم  أبعاد املكنة

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

نموذج عن إنتاج اآللة

lm-f240 مواصفات ما هي؟
LM-F240 آلــة لصــق االتكيــت الســريعة مــن إنتــاج شــركة 

عمــار للصناعــة والتطويــر ذات الــوزن الخفيــف وســرعة 
االنتــاج العاليــة التــي تصــل إلــى 240 حبــة فــي الدقيقة.
هيــكل اآللــة مصنــوع مــن معــدن الكــروم وتســتطيع 
مثــل  املنتجــات  مختلفــة  علــى  االتكيــت  لصــق 

وغيرهــا. واملرطبانــات  والصناديــق  الشــوكوال 
يمكــن وصــل هــذه اآللــة مــع أالت التغليــف عبــر ملقــم 

ممــا يزيــد ســرعة االنتــاج بشــكل ملحــوظ.
النســخ  بيــن  والقياســات  والــوزن  الســرعة  تختلــف 

واحتياجاتكــم. لتتناســب  املختلفــة 

3 - 60 مم

12- 120 مم
15-250 مم
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LM-b240

آلة لصق االتكيت على األوجه السفلية
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3-60 مم

240 قطعة/دقيقة  السرعة

95 كغ  الوزن

(  التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

1.5 كيلو واط  االستهالك

115 إ    230 ط    70 ع  سم  أبعاد املكنة

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

نموذج عن إنتاج اآللة

lm-b240 مواصفات ما هي؟
LM-B240 طــوّرت للصــق االتكيــت علــى املنتجــات ذات 

الشــكل الخــاص والتي ال يمكــن لصقها إال من الجانب 
الســفلي. هــذه اآللــة مصمّمــة للصــق االتكيت على 

منتجــات الشــوكوال الدائريــة والروشــيه واالوفال.

12-120 مم 15-250 مم
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LM-b80

آلة لصق االتكيت البند
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80 قطعة/دقيقة  السرعة

120 كغ  الوزن

(  التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

1.7 كيلو واط  االستهالك

150 إ    250 ط    70 ع  سم  أبعاد املكنة

5 - 7 بار   نظام ضغط الهواء

نموذج عن إنتاج اآللة

lm-b80 مواصفات ما هي؟
تســتخدم LM-B80 تقنيــة خاصــة طورتهــا شــركة عمــار 
للصناعــة والتطويــر باإلضافــة إلــى اســتخدام النظــام 

الهوائــي لتغليــف البنــد حــول منتجــات الشــوكوال.

تقــوم هــذه اآللــة بإحاطــة قطــع الشــوكوال بالبنــد 
بســرعة عاليــة تصــل إلــى 80 حبــة فــي الدقيقــة.

3 - 22 مم

15- 45 مم
18-85 مم
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 LP-R60 

طابعة التاريخ على االتكيت
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60 طبعة /دقيقة  السرعة

60 كغ  الوزن

(  التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

0.5 كيلو واط  االستهالك

80 إ    50 ط    50 ع  سم   أبعاد املكنة

5 - 7 بار   نظام ضغط الهواء

  أبعاد اللفة 
العرض األقصى          10  سم
القطر األقصى           30  سم
القطر الداخلي          7.5  سم

lp-r60 مواصفات

ما هي؟
توفــر طابعــة التاريــخ علــى االتكيــت LP-R60 القــدرة على 
إضافــة تاريــخ الصالحيــة علــى اللصاقــات ) اتكيــت – 
ســتيكرز( وطباعــة الرمــوز املخصصــة ممــا يســهل 
عمليــة االنتــاج وتوفيــر تكاليــف طباعــة كميــات كبيرة 

مــن اللصاقــات. 
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LM-r160

آلة لصق االتكيت على العبوات الدائرية
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160 قطعة/دقيقة  السرعة

120 كغ  الوزن

(  التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

1.9 كيلو واط  االستهالك

125 إ    190 ط    220 ع  سم  أبعاد املكنة

15-250 ط    15-150 ع  مم  أبعاد امللصقات

  أبعاد املنتج
القطر           30-120 مم

الطول         40-250 مم

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

l
w

lm-r160 مواصفات ما هي؟
لطاملــا كانــت عمليــة اللصــق اليــدوي التكيــت علــى 

العبــوات دائريــة الشــكل أمــرًا بطيئــا وصعبــا.

قامــت شــركة عمــار للصناعــة والتطويــر بإيجــاد الحــل 
العبــوات  علــى  االتكيــت  للصــق   LM-R160توفيــر عبــر 

ــة. الدائري
تقــوم هــذه اآللــة بلصــق االتكيــت علــى العبــوات 
الدائريــة بشــكل اوتوماتيكــي وبســرعة تصــل إلــى 
لصــق  اآللــة  هــذه  تســتطيع  بالدقيقــة،  عبــوة   160
االتكيــت علــى العبــوات مثــل املرطبانــات والقواريــر. 
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LM-sa30

آلة  لصق االتكيت الدائرية نصف االوتوماتيكية
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نموذج عن إنتاج اآللة

ما هي؟
نصــف  الدائريــة  العبــوات  لصــق  آلــة   LM-SA30

االوتوماتيكيــة، تتميــز هــذه اآللــة بالســرعة وســهولة 
ــى  ــة عل ــة لصــق الئق ــا تؤمــن عملي االســتخدام كم

العبــوات. أو  املرطبانــات 

25 قطعة/دقيقة  السرعة

75 كغ  الوزن

(  التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

0.9 كيلو واط  االستهالك

100 إ    50 ط    100 ع  سم  أبعاد املكنة

15-250 ط    15-150 ع  مم  أبعاد امللصقات

  أبعاد املنتج
قطر الدائرة    30-120 مم

الطول            40 -250 مم

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

l
w

lm-sa30 مواصفات
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LM-df80

آلة لصق االتكيت على وجهي العبوة
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ما هي؟
لصــق االتكيــت علــى العبــوات الكبيــرة لــم يعــد شــيئا 

.LM-DF80 صعبــا مــع
ــوات  ــى عب ــت عل ــة لصــق االتكي ــذه اآلل تســتطيع ه
املــواد الســائلة، الصناديــق وأي منتــج أخــر يحتــاج 

إلــى لصــق االتكيــت علــى الوجهيــن.
تعــود ســرعة هــذه اآللــة فــي لصــق االتكيــت والتــي 
ــا تقــوم  ــى أنه ــة إل ــوة فــي الدقيق ــى 80 عب تصــل إل
بلصــق االتكيــت علــى الوجهيــن فــي نفــس الوقــت.

80 قطعة/دقيقة  السرعة

160 كغ  الوزن

(  التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

1.7 كيلو واط  االستهالك

135 إ    120 ط    220 ع  سم  أبعاد املكنة

15-200 ط    15-200 ع  مم  أبعاد امللصقات

  أبعاد املنتج
عرض            40 -250 مم

عمق            20 -120 مم

ارتفاع       100 -250 مم

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

l
w

lm-df80 مواصفات
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خدماتنا
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الخدمات

استشارات في مجال صناعة الشوكوال.

نقدم حلواًل متكاملة في مجال صناعة الشوكوال متضمنة التغليف وصناعة الشوكوال.

صناعة الشوكوال
مجــال  فــي  مخصصــة  حلــواًل  نقــدم 

الشــوكوال  صناعــة 

قوالب صب الشوكوال 
اختــر مــن الكثيــر مــن أشــكال قوالــب 
القالــب  اطلــب  أو  الشــوكوال  صــب 

بــك  الخــاص 

حبــات  علــى  ااتكيــت  ولصــق  تغليــف 
ال  كو لشــو ا

إن لــم تســتطع إيجــاد اآللــة التــي تبحــث 
عنهــا ضمــن قائمــة آالتنــا يمكنــك فقــط 
االتصــال بنــا وســنعثر لــك علــى أفضــل 

الحلــول املناســبة.
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الخدمات

خدمات أخرى نقدمها.

تقنية السي ان سي. 
تقــوم اآللــة فيهــا وبتوجيــه مــن الحاســوب بصناعــة 
األساســية  املــادة  وزخرفــة وقــص وتقطيــع  وحفــر 
بشــكل ثالثــي األبعــاد مــن أكثــر مــن محــور وبشــكل 
متزامــن يختصــر الكثيــر مــن الوقــت ويوفــر الطاقــة 

والجهــد والتفكيــر فــي آن واحــد. 

البحث العلمي في املجال امليكانيكي.
اســتفادت شــركتنا كثيــرًا مــن الجهــود التــي بذلتهــا 
ــول  فــرق البحــث العلمــي و ســاعدتنا علــى إيجــاد حل
للمشــاكل التــي تواجهنــا فــي مجــال التصنيــع وذلــك 
مــن خــالل تحليــل املشــكلة و اقتراح الحلــول املمكنة 
بنــاًء علــى الطــرق العلميــة املثبتــة بتجاربنــا الســابقة 
علــى النمــاذج املصغــرة و القطــع املجربــة فــي آالت 

أخــرى قمنــا بتصنيعهــا و تعديلهــا ســابقا. 

القطع بالليزر.
تتــم أتمتــة هــذه العمليــات بشــكل متزايــد و يــكاد 
أنظمــة  تطــور  بعــد  وخاصــة  اليــدوي  الــدور  ينعــدم 
التحكــم CAD\CAM بمختلــف املحــاور ووصلــت الدقــة فــي 

القطــع لدرجــات كبيــرة.

ورشة اإللكترونيات.
يعــد التطويــر جــزءًا  أساســيا مــن عملنــا ال يقــل أهميــة 
ــا فــي شــركة عمــار بوضــع  عــن التصنيــع ولذلــك قمن
اإللكترونيــة  الورشــات  لتصميــم  متكاملــة  خطــة 
بتعديلهــا و تطويــر  نقــوم  والتــي  أنواعهــا  بمختلــف 

أجزائهــا و محتوياتهــا بشــكل مســتمر.

صيانة وتجديد اآلالت.
تغليــف  آالت  الصناعيــة ومــن ضمنهــا  اآلالت  تحتــاج 
ــة  ــة الدائم ــة واملتابع ــة الدوري ــى الصيان الشــوكوال إل
لتالفــي حصــول خطــأ وتوقــف عــن العمــل قــد يــؤدي 
إنجــاز  فــي  تأخيــر  و  مكلفــة  ماديــة  خســارة  إلــى 
الكميــات املطلوبــة. يعتبــر قســم الصيانــة ضــرورة 
ملحــة فــي  هــذا املجــال ســواء بهــدف صيانــة أعطــال 
لخدمــة  أو  املباشــرين  الزبائــن  ومتابعــة  املنتجــات 
زبائــن قامــوا بشــراء آالت و مكنــات مــن مصــادر أخــرى.

الطباعة ثالثية األبعاد.
النمــوذج األولــي هــو شــكل مبــدأي مطابــق للمنتــج 
النهائــي آللــة أو قطعــة منهــا يتــم إنتاجــه ليتســنى 
املنتــج  تجريــب  وحتــى  مراجعــة  والزبــون  للمصنــع 
النهائــي فــي بعــض األحيــان قبــل البــدء بتصنيعــه.
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خبرة في تجنب األعطال واملشاكل.

تجديد وترميم اآلالت القديمة.

تجنب األعطال واملشاكل .
تحتــاج اآلالت الصناعيــة ومــن ضمنهــا آالت تغليــف الشــوكوال إلــى الصيانــة الدوريــة واملتابعــة الدائمــة لتالفــي 
حصــول خطــأ وتوقــف عــن العمــل قــد يــؤدي إلــى خســارة ماديــة مكلفــة و تأخيــر فــي إنجــاز الكميــات املطلوبــة. 
يعتبــر قســم الصيانــة ضــرورة ملحــة فــي  هــذا املجــال ســواء بهــدف صيانــة أعطــال املنتجــات ومتابعــة الزبائــن 

املباشــرين أو لخدمــة زبائــن آخريــن قامــوا بشــراء آالت و مكنــات مــن مصــادر أخــرى. 

خبرة في تجديد وصيانة اآلالت.
اكتســبنا فــي شــركتنا, نتيجــة لخبراتنــا املتراكمــة فــي مجــال الصيانــة, نجاحــا باهــرًا رغــم صعوبــة مجــال صناعــة 
تغليــف الشــوكوال و الســكاكر و دقتــه الكبيــرة ألســباب عــدة. أهــم هــذه األســباب هــو األعــداد الكبيــرة املنتجــة 
مــن مختلفــة الشــركات العامليــة و املحليــة التــي قمنــا بصيانتهــا و إصــالح أعطالهــا ممــا بيــن لنــا مكامــن 
ضعــف كل منهــا و عيــوب تصنيعهــا. واتضــح لنــا خــالل عقديــن مــن الزمــن نقــاط قــوة كل منهــا أيضــا ممــا مكنــا 
مــن اســتغالل هــذه الفرصــة واالســتفادة مــن هــذه الخبــرة أثنــاء تصنيعنــا لــآالت فــي شــركة عمــار حيــث دمجنــا 
فــي آالتنــا إيجابيــات و نقــاط قــوة وميــزات كل منهــا و تالفينــا مكامــن الضعــف و اســتبدلنا األقســام و القطــع 

كثيــرة األعطــال و ســريعة االهتــالك ببدائــل أكثــر ديمومــة و فعاليــة. 
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ميكانيكية العمل والفوائد.

تقنية السي إن سي.

بــدأ اســتخدام هــذه التقنيــة فــي األســواق الصناعية فــي ســبعينيات القرن 
ــرة  ــرة األخي ــرًا فــي الفت املاضــي وتطــورت ميزاتهــا و زادت تشــعباتها كثي
ــث  ــوم حي ــا الي ــة منه ــة الحديث ــاالت الصناع ــن مج ــال م ــو مج ــكاد ال يخل و ي

أصبحــت بديــاًل عــن كثيــر مــن عمليــات التصنيــع اليدويــة

ما هو السي ان سي؟
 NC بـــ   أحيانــا  إليهــا  ويشــار   Computer Numerical Control لـــ   CNC اختصــار  الـــ 
Programming وهــي برمجيــة تســتخدم فــي تشــغيل آليــة يتــم التحكــم 

ــق الحاســوب. ــن طري ــا ع به

يتــم اســتخدام هــذه البرمجيــة فــي قــص وحفــر وتشــكيل املعــادن 
الحجــارة  والخشــب ومختلفــة املــواد الصلبــة كالبالســتيك وحتــى 

ســوءًا للقطــع امليكانيكيــة أو التزييــن والزخرفــة. 

تعرف على طريقة العمل.
الرســم  برامــج  أحــد  باســتخدام  املطلــوب  الشــكل  تصميــم  بعــد 
أبعــاد  إلــى  الرســم  هــذا  بتحويــل  الحاســوب  يقــوم   )CAD( الصناعــي 
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رقميــة ثالثــة  XYZ أو أربعــة XYZU ألشــكال أكثــر تعقيــدًا وتحولهــا 
ألوامــر حركيــة لآلــة التــي تقــوم بدورهــا بعمليــة القطــع أو القــص 
بشــكل دقيــق يعطــي عمــاًل مفصــاًل وصحيحــا وقابــاًل للتعديــل 

والتنفيــذ بشــكل ســريع جــدًا مقارنــة بالعمــل التقليــدي.

كيف تعمل هذه التقنية؟
تقــوم اآللــة فيهــا وبتوجيــه مــن الكمبيوتــر بصناعــة وحفــر وزخرفــة 
وقــص وتقطيــع املــادة األساســية بشــكل ثالثــي األبعــاد مــن أكثر 
مــن محــور وبشــكل متزامــن يختصــر الكثيــر مــن الوقــت ويوفــر 

الطاقــة والجهــد والتفكيــر فــي آن واحــد.

ال تقلق نحن بجانبك.
تقــوم شــركة عمــار بتقديــم خدمــات ســي إن ســي بثــالث أو أربــع 
محــاور بمختلــف أنواعهــا للمشــاريع الصغيــرة و املتوســطة بميــزة 
املحــاور الثــالث لقطعــة واحــدة أو عــدد كبيــر مــن القطــع و تضمــن 

لكــم جــودة ودقــة العمــل وتســليمه فــي الوقــت املحــدد
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املراحل واملواد املستخدمة.

الطباعة ثالثية األبعاد.

ما هي؟
النمــوذج األولــي هــو شــكل مبــدأي مطابــق للمنتــج النهائــي 
ــون  ــة أو قطعــة منهــا يتــم إنتاجــه ليتســنى للمصنــع والزب آلل
ــان  ــي فــي بعــض األحي ــج النهائ ــب املنت ــى تجري ــة وحت مراجع

ــدء بتصنيعــه..  ــل الب قب

مراحل التصنيع.
وتمــر صناعــة النمــاذج األوليــة بعــدة مراحــل قبــل وصولهــا 
املتطلبــات  تحديــد  خــالل  مــن  وذلــك  النهائيــة  للمرحلــة 
األساســية ومنهــا بيانــات املدخــالت و املخرجــات املطلوبــة 
ــة و  ــة املعاين ــي تليهــا مرحل ــي الت ــة النمــوذج األول ــم صناع ث
التقييــم مــن قبــل الزبائــن الذيــن يقدمــون آرائهــم و مالحظاتهــم 
و تغذيتهــم الراجعــة حــول أداء و شــكل و فعاليــة النمــوذج التــي 
تبنــى عليهــا التعديــالت والتحســينات الالحقــة للوصــول للوضــع 

ــي.  ــج النهائ ــل و املنت األمث
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كيف تعمل.
وما هي أنواعها.

القطع بالليزر .

ما هي طريقة العمل؟
القطــع بالليــزر هــو عمليــة حراريــة يتــم فيهــا تركيــز حزمــة ضــوء 
ــم  ــة املعــادن  فــي منطقــة محــددة بدقــة. يت ــزر املركــزة إلذاب اللي
ــداث  ــر وإح ــدن املنصه ــراج املع ــاز إلخ ــث الشــديد بالغ اســتخدام النف
الشــرخ أو القطــع الــذي يحصــل بســبب التحريــك املســتمر لحزمــة 
الليــزر أو للقطعــة التــي يتــم العمــل عليهــا والتــي يتــم التحكــم بهــا 

 .CNC ــة ــر تقني عب

ما هي أنواعها؟
هناك ثالث أنواع للقطع بالليزر: 

القطع بالصهر . 1
القطع باللهب . 2
القطع عن بعد . 3

تعرف على أنواعها.
فــي القطــع بالصهــر. يتــم اســتخدام غــاز خامــل  لطــرد املــواد املذابــة خــارج الشــرخ و غالبــا مــا يكــون هــذا الغــاز 
هــو النيتروجيــن ألنــه ال يتفاعــل وال يولــد حــرارة عنــد احتكاكــه باملــادة املنصهــرة. بينمــا يســتخدم األوكســجين 
كغــاز مســاعد فــي حالــة القطــع باللهــب الــذي يســاهم فــي العمليــة مــن خــالل قــوة الضغــط علــى املــادة 
ــة القطــع عــن بعــد. يتــم تبخيــر املــادة  ــة و مــن خــالل توليــد حــرارة إضافيــة وطاقــة إضافيــة. فــي حال املذاب
بشــكل جزئــي عــن طريــق حزمــة مكثفــة جــدًا مــن الليــزر تــؤدي لقطــع الصفائــح الرقيقــة دون وجــود غــاز 

مســاعد. 
CAD\ تتــم أتمتــة هــذه العمليــات بشــكل متزايــد و يــكاد ينعــدم الــدور اليــدوي وخاصــة بعــد تطــور أنظمــة التحكــم

CAM بمختلــف املحــاور ووصلــت الدقــة فــي القطــع لدرجــات كبيــرة.
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خطوات التطوير .

اإللكترونيات.

التطوير والدمج.
يعــد التطويــر جــزءًا  أساســيا مــن عملنــا ال يقــل أهميــة عــن التصنيــع 
ــم  ــة لتصمي ــا فــي شــركة عمــار بوضــع خطــة متكامل ــك قمن ولذل
الورشــات اإللكترونيــة بمختلــف أنواعهــا والتــي نقــوم بتعديلهــا و 

ــر أجزائهــا و محتوياتهــا بشــكل مســتمر.  تطوي

فحص وتقييم النماذج األولية.
بعــد متابعــة الســوق العامليــة و آخــر االبتــكارات والتطبيقــات و عنــد 
ــال: نقــوم بصناعــة  ــة مــا. علــى ســبيل املث ــة قطعــة إلكتروني تجرب
نمــاذج أوليــة لــكل مــا يحتاجــه الســوق املحلــي منهــا. تخضــع هــذه 
النمــاذج األوليــة لعمليــات التجربــة و املحــاكاة و يتــم طــرح عينــات 
للتجربــة و الحصــول علــى تقييمــات و مالحظــات املســتخدمين و 
الخبــراء و املصمميــن و جمعهــا و توثيقهــا بهــدف الوصــول للنتائــج 
قبــل  للمنتــج  الســلبية  والنقــاط  املالحظــات  وتالفــي  األفضــل 

اعتمــاده.

62



63



64

البحث العلمي في املجال امليكانيكي.

البحث في املشاريع امليكانيكية.

ما الذي تهدف له؟
يهــدف البحــث العلمــي فــي الهندســة امليكانيكيــة إلــى تطويــر العمــل فــي املجــال الصناعــي ليكواكــب آخــر 
االبتــكارات العلميــة ولتبقــى الشــركة علــى اطــالع كامــل بمــا تتجــه إليــه مختلــف الصناعــات. وبمــا أننــا فــي 
شــركة عمــار مختصــون بالتطويــر و البحــث إضافــة إلــى عملنــا فــي مجــال التصنيــع فقــد توصلنــا إلــى حقيقــة أن 
التطويــر املســتمر دون أي توقــف هــو ضــرورة ملحــة للبقــاء بيــن رواد هــذا املجــال ولذلــك تــم تأســيس فريــق 

مختــص بالبحــث و التصميــم. 

العملية.
يقــوم فريــق البحــث بمتابعــة القطاعــات و التطبيقــات الصناعيــة العامليــة الهامــة و تحليــل منهجيــات التصميم 
والتصنيــع املتبعــة فــي آخــر االبتــكارات ضمــن الســوق وتتــم دراســة أهــداف اإلضافــات والتحديثــات الجديــدة 
ــد وتجربتــه و دراســة إمكانيــة  ــكار الجدي ــي لالبت ــق البحــث و التصميــم بتصنيــع نمــوذج أول ــة.  يقــوم فري لآل

االســتفادة منــه وتطبيــق امليــزة الجديــدة فــي آالت أخــرى وتطويرهــا.

نحن جاهزون للمساعدة.
يقــوم فريــق البحــث أيضــا بدراســة ومتابعــة وتنفيــذ بعــض املشــاريع العلميــة للطــالب الجامعييــن والباحثيــن 
والصناعييــن ممــن يحتاجــون الوســائل امللموســة و التجهيــزات الصناعيــة لتطبيــق فكــرة أو تعديــل تجريبــي 

آللــة مــا ســواًء بهــدف البحــث أو لغــرض التطويــر الصناعــي و التطبيــق العملــي لالبتــكار الجديــد.
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زبائننا حول
 العالم
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سوريا

لبنان

األردن

فلسطني

العراق

مصر

الكويت

قطر

اإلمارات

السعودية

تونس

املغرب

تركيا

بولندا

أوكرانيا

بلجيكا

فرنسا

اليونان

إسبانيا

كندا

أمريكا

نيوزيلندا

بيرو

روسيا

جنوب أفريقيا

بنغالديش

الهند

استراليا
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شركاؤنا في النجاح
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/ a m m a r m a c h i n e r y

a m m a r m a c h i n e r y . c o m / b l o g

https://www.youtube.com/ammarmachinery
https://twitter.com/ammarmachinery
https://www.linkedin.com/company/ammarmachinery/
https://www.facebook.com/ammarmachinery
https://www.instagram.com/ammarmachinery/
http://ammarmachinery.com/blog
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 +)961( 76 351 191
ammar@ammarmachinery.com

www.ammarmachinery.com

لبنان, البقاع.
تعنايــل - املدينــة الصناعيــة.

تركيا, اسطنبول
اسنلير - شارع 8

https://ammarmachinery.com
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