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سال است که در خدمت صنایع و مراکز آموزشی کشور می باشد.در این مدت بالغ 51افزون بر شرکت آروین گستر معصومیبا سالم, 

دستگاه آزمون و کنترل کیفی محصوالت رنگ, پالستیک ,الستیک, بسته بندی, مواد فلزی ,نفت و کنترل ابعادی به صنایع و  0222بر

 دانشگاه های کشور عرضه کرده است.

  :ل میباشدفعالیت های این شرکت به شرح ذی

 .طراحی و تولید تست های ایرانی فعال است هم چنین   فروش دستگاههای آزمون و کنترل کیفی خارجی و این شرکت در زمینه 

 )تست های کنترل کیفی رنگ و پوشش و )ضخامت سنج های مختلف 

 :دوام،ازون تستر،شاخص ذوب و نقطه نرمی ،تستهای  دستگاه یونیورسال)کشش, فشارو خمش...(تست های پلیمریQUV...و 

 :ضربه تست بتن، فشار تست ˛پیچش˛دستگاه یونیورسال)کشش ,فشار و خمش (در رنج های مختلف خستگی  تست فلزات  

 نظیر پروفیل پرژکتور ، در زمینه دستگاه های اندازه گیری ابعادی 

 اسکنر های سه بعدی و پرینتر سه بعدی(در زمینه دستگاه های دیجیتایزر( 

  نظیرنقطه ذوب ،تست تقطیر،حمام ویسکوزیته و اندازه گیری محتوی سولفور و... زمینه تست های محصوالت نفتیدر   

 تست های رنگ و رزین و پوشش 
  شرح کاال  شرح کاال

 50 کاپینگ تست)تست جامی شدن(
آبکاری و پوشش با پروب های  ضخامت سنج رنگ،

 5 مختلف)زاویه دار و غیره(

 51 پاندولی قلمی، مدادی،سختی سنج 
پوشش بر روی  ضخامت سنج رنگ ،پوشش التراسونیک،

 غیرهچوب و  بتن، پالستیک،
0 

 1 ترموگراف 51  51و  02، 02 درجه و سه زاویه02براقیت سنج

 1  (Drying time) زمان خشک شدن 51   (Color Meter) دستگاه رنگ سنج

 1 اتوماتیک و دستی Pull offدستگاه  50 لیتری 072لیتری و 525سالت اسپری 

 0 زبری سنج )سند پالست( 57 ویسکومتر کربس

 7 ضخامت سنج فیلم تر ضخامت سنج پوشش مخرب، Dew chek 4  55 نقطه شبنم سطح

 5 فوردکاپ فورد کاپ متغیرو پایه نگهدارنده  51 ،تست شستشو دو کانالهQUVدستگاه 

 اپلیکاتورانواع و ل(تست خمش)مندر،ضربهتست 
 )فیلم کش(

 1  گرایندومتر دو شیاره 02

 52 چسب و تیغه کراس کات-تست چسبندگی )کراس کات( Color matching  05 کابین مقایسه نوری

 cc 522 55و حجمcc 12حجم پیکنومتر آلومینیومی و استیل  00 کیلو وات12هالیدی دتکتور

 
 تست های اندازه گیری ابعادی

  شرح  شرح

 5 ژکتورودستگاه پروفایل پر 0 اندازه گیری دیجیتایزر )اسکنر سه بعدی( دستگاه

 0 دستگاه اندازه گیری ویدئویی 7 دستگاه پرینتر سه بعدی 

 CMM 1دستگاه اندازه گیری سه بعدی  ULM  5دستگاه 

 CNC  1دستگاه  
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 تست های پلیمر 

  شرح کاال  شرح کاال

 دستگاه های تست صنعت الستیک از جمله 
 دستگاه رئومتر ,مونی ویسکومتر و سایش...

5 

 دستگاه یونیورسال )کشش و ... ( با ظرفیت
 کیلوگرم  0222و  122 -022 -522

 و قابلیت نصب لودسل اضافی با ظرفیت کمتر 
5 

 0 دستگاه تست سایش تبر  shore A, D 1 دستگاه سختی سنج الستیک و پالستیک

دستگاه تست صنعت کاغذ و کارتن و بسته بندی از جمله 
 (ECT) ولهیدگی کارتنRCTترکیدگی،تست 

 1 ( اتوماتیک و دستیMFI دستگاه )شاخص ذوب 52

 HDT/VICAT  1 دستگاه نقطه نرمی پلیمر Chamber 55 دستگاه شرایط محیطی 

دستگاه های تست صنعت نساجی و فوم های مختلف در 
 وتولید تشکصنعت خودرو 

 1 چارپی برای دو ظرفیت زیاد و کم-دستگاه ضربه آیزود 50

دستگاههای تست صنعت چرم و کفش از جمله 
 51 ،الستومتر،مقاومت زیره کفش،سایش

 دستگاه تست لوله های پلیمری از جمله ضربه ،
 سفتی حلقوی

0 

 7 دستگاه های تست صنعت سیم و کابل 51 زنون-سالت اسپری-QUVدستگاه 

 

 تست های متالوژی 

  شرح  شرح کاال
میکرو سختی سنج دیجیتال و سختی سنج برینل دیجیتال و 

 سختی سنج راکول عقربه ای و سختی پرتابل و دیجیتال
1 

دستگاه یونیورسال)کشش،فشار وخمش(کامپیوتری بال 
 5 تن  12، 12، 02، 52 با ظرفیت  اسکرو

ه ب کاتر،پولیش،مانت گرم و میکروسکوپ متالوژی
 همراه سیستم مونیتورینگ

1 
دستگاه یونیورسال)کشش،فشار و خمش(کامپیوتری سرو 

 تن 12،12،522هیدرولیک با ظریفت 
0 

دستگاه ضربه دیجیتالی و -لیتری 072و525سالت اسپری
 عقربه ای

0 
دستگاه یونیورسال)کشش،فشار و خمش(کامپیوتری 

 تن12،12،522هیدرولیک با ظرفیت 
1 

 
گاز تست های نفت و  

  شرح  شرح کاال
روغن های روان ساز  Dropping pointدستگاه تست 

 1 و هیدروکربن های جامد 
 دستگاه تست 

Open cup & closed cup, flash point 
5 

 0 )تقطیر( دو قلو و تک قلو  Distillationدستگاه تست  Pour & cloud point  0دستگاه تست 

 1 دستگاه اندازه گیری محتوی سولفور  7 مواد قیری  Softening pointدستگاه تست 

 1 مواد قیری و گریس  Pentrationدستگاه نفوذ پذیری  

                                                                                                                  
 

 خانم قدیانی  –پیگیری 
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