بسمه تعالی
معرفی شرکت RADOX

غرفه شرکت  RADOXدر نمایشگاه  EuroBlechآلمان
 RADOXبا بهره گیري از تخصص و تجربه کارشناسان در سال  1377با هدف تولید انواع دستگاه هاي  CNCو
طراحي و ساخت دستگاههاي مخصوص  ،تجهیزات خطوط تولید و جیک و فیکسچر شروع به فعالیت نمود.این
 CNCدر ایران و خاورمیانه  ,موفق به تولید دستگاهاي CNC
شرکت به عنوان قطب اصلي تولید دستگاه هاي
 RADOX,با باالترین کیفیت و نازلترین قیمت شده است .
 RADOX.به صورت  OEMبا شرکت هاي آمریکایی )KMT , INGERSOLL LAND(USA
 HYPERTHERMو شرکتهای اروپایی از قبیل (GERMANY) KJELLBERG، GMA ، BFT
همکاري دارد که از شاخصترین کمپاني ها در این زمینه مي باشند.
.عملکرد این شرکت با تکیه بر فعالیت واحد تحقیقاتي و گسترش ) (R&Dکه منجر به ثبت چندین اختراع در زمینه
دستگاهاي  CNCو موارد صنعتي دیگر گشته و باعث تامین نظر مدیران کارخانجات داخلي و جلب نظر مدیران
صنایع برون مرزي نیز شده است.شرکت , RADOXبا تجربه تولید انواع دستگاهاي  CNCبرش هواگاز و پالسما ,
دستگاهاي برش واترجت ,لیزر و انواع روباتهاي جوش و برش ،گام موثري در صنعت برداشته است.
توانایي هاي رادوکس RADOXبه نحوی است که پروژه ها را به صورت ) EPCC(Gانجام داده  ،بگونه
اي که تمامي فرآیندهاي طراحي ،تدارکات،ساخت،نصب و راه اندازي موقت (و گارانتي محصوالت) به عهده این
مجموعه بوده و با نیروي متخصص  ،یکپارچگي در تمام مراحل حفظ شده و پروژه بطور کامل به انجام مي رسد.
در زنجیره تامیني که شرکت  RADOXنقش دارد ارتباط تنگاتنگي میان حلقه هاي باالدستي و پایین دستي
وجود دارد به نحوي که جریان پیش رو براي مواد و جریان پس رو براي اطالعات به وضوح قابل لمس مي باشد.

از آنجاییکه هدف  ،ارایه محصوالت با باالترین کیفیت و قیمت مناسب مي باشد انتخاب تامین کنندگان بخشي
از مهمترین فعالیت هاي  RADOXمي باشد .تامین کنندگاني که بتوانند مواد و قطعات نیمه ساخته را در زمان بندی
دقیق  ،به مقدار درست  ،قیمت مناسب و کیفیت درخواستي در محل مورد نظر تحویل نمایند.در این راستا معتبرترین
تولید کنندگان در سطح جهان در لیست تامین کنندگان شرکت قرار گرفته اند که به اقتضای مورد با روش هاي
 MCDMتامین کننده مورد نظر انتخاب مي گردد.رابطه نزدیک بین  RADOXو این کمپاني ها منجر به اعتماد
متقابل گردیده تا هیچ گاه با مشکل تامین قطعات و تجهیزات روبرو نگردد
 RADOXهمچنین با بهره گیري از تکنولوژي هاي روز دنیا در مرحله تولید نیز همپاي رقباي خارجي خود
عمل مي نماید و با بهره گیري از سیستم کنترل موجودي (بصورت مکانیزه) ،کنترل کیفیت،برنامه ریزي تولید
مکانیزه و برنامه ریزي حمل و از تمامي آنها مهمتر نیروي کارآمد سعي در به نتیجه رساندن تالش کل زنجیره تامین
دارد.

تولیدات RADOX
دستگاه برش شعله و پالسماCNC
دستگاه واترجتCNC
دستگاه خاموت زنCNC
دستگاه لوله بر پنج محور CNC
دستگاه فرزCNC
دستگاه تراش CNC
دستگاه رول CNC

دستگاه لیزر CNC
فرز فرم CNC
جیگ و فیکسچر
ربات
دستگاه هاي مخصوص
و بسیاري دستگاه هاي صنعتي دیگر

نمونه آماری مشتریان
 کشتی سازی:صدرا
شهید جوالیی
صنایع درویشی
سپهر دریای جنوب
صنایع فرا ساحل
شهید تمجیدی
شهید محالتی
مینو بار اروندو....
 خودروسازی:ایران خودرو(تام ایران خودرو،ایران
خودرو دیزل،ساپکوو)...
سایپا(سازه گستر،تحقیقات و نواوری
سایپاو)..
گروه بهمن
زامیاد
 نیروگاهی:توربین جنوب
نیروگاه همدان
توربین شهریار
ایران ترانسفو و...
 دانشگاهها:دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علم و صنعت و ...
 سیمان:سیمان آبیک
سیمان زابل و سیمان پی و .....
 شرکت های خدماتی برش:ادیس
آریا صنعت
ره آورد توان آسیا
فوالد احمدی
کارگاه صنعتی فتح
تامین فوالدو....

 صادرات:امارات متحده عربی(دبی)
قطر
یونان
عربستان
عراق
 سنگ و نما:نقشستان
پرتو نگار ایرانیان و...
 کارخانجات فوالد:فوالد آذربایجان
پروفیل ساوه(لوله و نورد صفا)
هفت الماس(استیل البرز)
نورد و قطعات فوالدی و ...
 هواپیمایی و صنایع دفاعی:هسا
مهمات سازی(صیاد شیرازی)
اوج
مهمات سازی الغدیر
خودرو سازی فتح
حدید
شهید کالهدوز
شهید باقری
گروه صنایع شهید محالتی و ...

 ساختمان و سوله سازی:ماموت
مهار بند
روف تراس
عمران سوله
بادبند
سازه فلز پایدار
تیر و ستون پارس
ایده پرداز زاگرس و...
 سایر:شیشه آسا فلوت
پاریزان صنعت
مازند نور
اروم تریلر
ساخت تجهیزات سپاهان
آلفا سام
ایمن تک طبرستان
گرمایشی البرز
ماشین سازی اراک و ...

www.radoxgroup.com

شماره تماس :

021-2776

