شرکت آریان صنعت تیدا

معرفي شركت
شرکت مهندسی متالوژی آریان صنعت تیدا (صنايع ذوب فلزات
رضايي) در سال  1364به منظورتوليد انواع قطعات ريختهگري
چدنی به صورت کارگاه احداث و در سازمان صنایع و معادن به
ثبت رسیده است .
سيستم توليدي این واحد ،تركيبي از سيستمهاي پيوسته و
سفارشي ميباشد که با ظرفیت تولید  1000تن درماه به توليد
انبوه رسيده است.
حوزه فعالیت این مجموعه ،تولید انواع قطعات چدنی به روش
ریختهگری میباشد که عمدتاً در مجموعه موتور اتومبیل کاربرد
دارد .بازار کنونی محصوالت این شرکت در دو بخش داخلی و
خارجی ،شرکتهای خودروسازی و برخی قطعات غیر خودرویی
(دستگاههای تزریق پالستیک ،برش ،شیشهخمکن ،پمپهای
آب و سیلندر کمپرسور و پوستههای الکتروموتور) میباشد.
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Company (also known as Rezaee Metal Melting
Industries) was founded in 1985 with the purpose
of manufacturing cast iron parts of any kind.
The manufacturing capacity of the company
exceeds 1000 tons per month in both continuous
or order base systems.
The main products of the company range
from different kinds of cast iron parts used by
domestic automobile-making industries. Other
products include parts of plastic molding/injecting
equipment, cutting, glass bending, water pumps,
compressor cylinders and electromotor body
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معرفي شركت
شرکت مهندسی متالوژی آریان صنعت تیدا با توجه به حوزه فعالیت،
از طریق یک طرح توسعه و تجاری مدون از سال  64اقدام به تولید
قطعات چدنی نموده است .با توجه به حساسیت تولیدات این سازمان
از نقطه نظر میزان گردش مالی ،حجم فعالیتها و کمک در زنجیره
تامین خودروسازان ،بازار کار و اقتصاد کشور ،محصول مورد نیاز
جامعه ،آسایش مصرفکنندگان و دهها مولفه دیگر ،نیاز به توسعه
و بهبود مستمر فرآیندها و محصوالت در هر دوره از زمان احساس
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Introduction
shells which are exported to other countries like
Italy.
Engineering

Metallurgical

Tida

Sanat

Arian

Company, according to its unique trade and
development business plan has always paid
special attention to many important factors since
the beginning. Some of these factors include cash

Introduction
turn over, cash flow, automobile industry supply
chain support, domestic economy and manpower,
demanding products, users peace of mind and
rapid improvement of products and procedures.
A car’s engine, transmission parts and drive
terrain are among the most crucial parts and
therefore need to be manufactured carefully
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معرفي شركت
.میشود
با توجه به اینکه سیستم انتقال حرکت و قوای محرکه خودرو از طریق
موتور صورت میگیرد لذا اهمیت اجزا تشکیل دهنده آن از جمله
.منیفولد از اهمیت ویژهای برخوردار است
شرکت مهندسی متالورژی آریان صنعت تیدا توانایی تولید قطعات
 بازار،ریختهگری خودرو در جهت ارائه به شرکتهای خودروسازی
.داخلی و صادرات را دارد

معرفي شركت
ساخت قطعات مختلف در این واحد تولیدی با تکیه بر دانش
متخصین مجرب ،تجهیزات و تکنولوژی روز با باالترین کیفیت
میسر میباشد.
دانش و تكنولوژي ساخت قطعات شركت از مشتري و طي
تجربيات طوالني در توليد قطعات ريختهگري چدن توسط
سازمان اخذ گرديده است.
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Introduction
and according to international standards. Arian
Sanat Tida Company is ready to produce different
molding automotive parts for both domestic and
international companies.

Organization’s field of work
Cast iron molding processes: variety of Grey and
Ductile iron alloys such as D Cast Iron, Ni-resist,
SiMo and High Alloy Antifriction Cast Iron.
1. Paykan exhaust manifold
2. Peugeot 405 exhaust manifold
3. Peugeot 206 exhaust manifold (TU5)
4. National car exhaust manifold
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حوزه عملكرد فرآيندي سازمان
فرآيندهاي ریختهگری چدن انواع آلیاژهای خاکستری و
 و چدنهایSi-Mo , Ni-Resist ,D5S داکتیل اعم از چدنهای
ضدسایش
) ...,EF7 , TU5 , TU3, XU7, XUM, OHUG(  منيفولد انواع موتور-1
، انواع قطعات جانبی خودرو (پوستههای کاتالیست پلیمر-2
)...  هوزینگ و،زیردینام پایه رویی دینام
 قطعات چدنی محور تراکتور-3
 پوستههای الکتروموتور در تیپهای مختلف-4

Market and Clients
The main customers of the company include:
Sapco Co.
Mega Motor Co.
Tractorsazi Co.
Jemco Motor Co.

حوزه بازار
:مشتريان عمده اين شركت شامل
شركت ساپكو
شركت موتورژن
شرکت تراکتورسازی
شرکت جمکو
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حوزه محصوالت توليدي خودرويي
شركت مگاموتورز و  ...ميباشند.

Automotive field of products
… Motogen Co. and
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آریان صنعت تیدا هم اکنون دارای گواهینامههای سیستم
مدیریت کیفیت  ISO/TS 16949:2009و  ISO9001 :2008از
شرکت توف نورد ایران است .همچنين اين واحد داراي گريد
 +Bكيفيت ،شركت ساپكو ميباشد.
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ISO/TS 16949:2009 from Iran TUV Navard Co.
ISO 9001:2008 from Iran TUV Navard Co.
Grade B+ in quality production from Sapco Co.

