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 ایرانیانچاپگران فلز نوین شرکت  

CHAPGARANE FELEZE NOVINE IRANIAN CO. 

ADDITIVE MANUFACTURING 
IRM3DP SOLUTIONS FOR YOUR INDUSTRY: 

METAL 3D PRINTER 

CERAMIC 3D PRINTER 

POLYMER 3D PRINTER 

SAND 3D PRINTER 

MICRO METAL 3D PRINTER 

RESIN 3D PRINTER 

INDUSTRIAL CT SCAN 

  Additive Manufacturing of Metals فلزی تجمعی ساخت تکنولوژی

 شرکت .است شده گرفته بکار صنعتی صورت به که است دهه سه به قریب

  انرژی توربوماشین، صنایع با مرتبط محصوالت اولین ایرانیان نوین فلز چاپگران

  را خود همکاری و نمود عرضه داخلی بازار به 2016 سال در را دندانپزشکی و

 بیش دهنده ارائه شرکت این .است نموده آغاز کشور علمی و صنعتی مراکز با

  سه پرینتر مدل100  از بیش  قالب در تجمعی ساخت تکنولوژی  نوع 8 از

  تولید  آنها از استفاده با که است  اولیه مواد و اسکن تی سی دستگاه بعدی،

  در  سرامیک و  پالستیک فلز، انواع  از استفاده با دقیق و پیچیده بسیار قطعات

 .باشد می مقدور کشور مختلف صنایع

YOU IMAGINE IT, WE MAKE IT 

JOIN OUR  
ADDITIVE MANUFACTURING  
GLOBAL NETWORK  



Chapgarane Feleze Novine Iranian 

 شرکت معرفی
 آلمان، از شرکت 12 از بیش رسمی نماینده و مشاور شرکت این .است ایران در بعدی سه پرینترهای فروش و خدمات مشاوره، آموزش، دهنده ارائه ایرانیان نوین فلز چاپگران شرکت

 .است فعال دقیق فوق ماشینکاری و صنعتی اسکن تی سی های سیستم سرامیک، پلیمر، فلزی، بعدی سه پرینترهای زمینه در و بوده لهستان و سوئیس اتریش، جنوبی، کره چین، فنالند، فرانسه،

 کاربرد شرکت این محصوالت .باشد می  سرامیک و رزین فلزی، بعدی سه پرینتر از استفاده با دقیق و پیچیده بسیار قطعات تولید به قادر ، بعدی سه پرینتر انواع ارائه بر عالوه حاضر حال در

 .دارند تحقیقاتی  و آموزشی های فعالیت همچنین و جواهرسازی و هنر  دندانپزشکی، و پزشکی هوافضا، گاز، و نفت توربوماشین، و انرژی خودرو، صنایع در  وسیعی

IRM3DP Introduction 
Chapgarane Feleze Novine Iranian was founded in 2016. This company is dedicated to servicing the local customers with a wide array of metal 3D 
printing. By applying the most advance additive manufacturing technology (3D-printing) the company is able to provide machine sales and services in the 
manufacturing of complicated parts made of different alloys with high precision. Moreover, new industrial CT scans systems and software, design, 
simulation and manufacturing of the spare parts of turbomachinery, structural and fluid simulation, medical and dental devices and laboratory testers 
are other aspects of the company. 

IRM  3DP 
   

 با Dazz 3D و  lithoz GMBH رومیزی و صنعتی سرامیکی بعدی سه پرینترهای ارائه

 سطوح باالترین از که LCD تکنولوژی و LCM سرامیک لیتوگرافی های تکنولوژی

 کیفیت با را پیچیده و دقیق بسیار سرامیکی قطعات و بوده افزایشی ساخت تکنولوژی

 .کند می تولید مناسب بسیار

 و اولیه مواد صنعتی، پرینترهای ارائه در باال بسیار تنوع

 از ایکس اشعه و اسکن تی سی جدید های دستگاه

 .جهان مطرح سیاییآ و اروپایی های شرکت

 با مطابق را افزایشی ساخت راهکار بهترین شرکت این

  .داد خواهد ارائه شما صنعت فنی نیازهای

 از رومیزی و صنعتی پیشرفته بعدی سه پرینترهای ارائه

  و  SHINING 3D، Kings 3D،Dazz 3D های شرکت

SONDASYS های تکنولوژی با SLA ، LCD،DLP  وMSLA  

 با بزرگ، بسیار تا کوچک بسیار قطعات تولید قابلیت با

 یکی .متریال در خوب بسیار تنوع با و دقیق پیچیده، ساختار

   !نمونه تولید برای راهکارها بهترین از

 از فلزی تحقیقاتی و صنعتی پیشرفته بعدی سه پرینترهای ارائه

 ،SONDASYS، SHINING 3D، DEDIBOT های شرکت

SANFENG ،CYTOSURGE AG  و AMPRO های تکنولوژی با 

SLM و Fluid FM  پیچیده و دقیق بسیار قطعات تولید قابلیت با 

 !فلزی قطعات نمونه تولید برای راهکارها بهترین از یکی .فلزی

 از سفارشی و استاندارد فلزی پودرهای انواع ارائه

 با ATOMIC CRAFT و Eplus 3D, AMC  های شرکت

 .گازاتمایزر و اتمایزر پالسما تکنولوژی

 فلزی پودرهای از استفاده و نگهداری جانبی تجهیزات

 SLA پرینترهای مخصوص های رزین انواع ارائه

   .SLS پرینترهای مخصوص پلیمری پودرهای انواع ارائه

• OVER METAL 3D PRINTER 

• CERAMIC 3D PRINTER 

• SAND 3D PRINTER 

• POLYAMIDE 3D PRINTER 

• RESIN 3D PRINTER 

• OVER 40 CT SCANS and X RAYS 

• OVER 35 3D PRINTERS   

• OVER 50 MATERIALS 

• OVER  8 AM TECHNOLOGIES 

• OVER 12 GLOBAL PARTNERS  

  و  SHINING 3Dهای شرکت بعدی سه پرینترهای ارائه

SONDASYS تکنولوژی با صنعتی پیشرفته SLS قابلیت با 

 فیزیکی خصوصیات با و دقیق پیچیده، پلیمری قطعات تولید

 بعدی سه پرینت قابلیت ها مدل از برخی همچنین .مناسب

 .دارند نیز را ریختگری صنعت برای ماسه جنس از قطعات

 CT تحقیقاتی و صنعتی های سیستم از مدل 40 از بیش ارائه

Scan های شرکت از Aolong group و  Procon Xray 

GMBH  و جدید افزاری نرم و افزاری سخت های قابلیت با  

 قطعات بازرسی و داخلی مترولوژی انجام در باال بسیار دقت

  .فلزی غیر و فلزی پیچیده و حساس بسیار قطعات

 های سیستم و صنعتی پیشرفته فلزی بعدی سه پرینترهای ارائه

 قابلیت که DMT تکنولوژی باInsstek  شرکت لیزرکلدینگ

 فلز نوع سه حداکثر از استفاده امکان و داشته سازی سفارشی

 و ترمیم برای مناسب سیستم این .دارد را همزمان صورت به

 .است فلزی  بزرگ قطعات طراحی در تغییر


