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اإلمكانيات التكنولوجية
بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية

•أحدث ماكينات  CNCرقمية النتاج جميع أنواع االثاثات الخشبية
•سرعة في األداء  /دقة متناهية  /معدالت انتاج عالية

ATICO Factory For Wooden Industries

بضمان الهيئة العربية للتصنيع

يضم المصنع خطوط انتاج متكاملة تتمثل في اآلتي :
•خط انتاج أخشاب الشيب بورد منشأ ألماني بتخانات من  6م إلي  28م وبطاقة إنتاجية في
حدود  40م /3يوم.
•خط انتاج ألواح الشيب بورد المغطاة بطبقة من الميالمين منشأ ألماني بطاقة انتاجية في
حدود  2000لوح  /يوم ويتميز الخط عن باقي الخطوط المتواجدة لدي المنافسين بقدرته
علي كسوة المقاسات الكبيرة من أخشاب  HDF / MDFوالشيب بورد.
•خط انتاج األثاث المكتبي  /والمنزلي  /والفندقي ويضم ماكينات  CNCألعمال التفصيل /
التخريم  /الروتر وخالفه.
•خط انتاج بالطات الباركيه بطاقة إنتاجية من  25إلي  30م / 2الوردية الواحدة وبمقاس���ات
متنوعة من  5X 40سم حتي  7.5X90سم.
•خط دهان الكتروستاتيك بالبودرة منشأ ألماني لألجزاء المعدنية.
•خ���ط انت���اج الفايبر جالس للتجهيزات الداخلية لعربات الس���كك الحديد  /أكش���اك الحراس���ة /
دورات المياه وخالفه.

المصنع حاصل علي شهادة المطابقة للمواصفة القياسية
ISO 9001 / 2008

•يمتلك المصنع أحدث خطوط انتاج بتكنولوجيا ألمانية
•خط تكسية ألواح الشيب بورد  / MDF / HDF /بطبقة من الميالمين
•خط انتاج األخشاب المصنعة من االخشاب الطبيعية ( الشيب بورد )
•خطوط دهان الكتروستاتيك بالبودرة  /مجففات لالخشاب الطبيعية

خط إنتاج الواح الشيب بورد المكسية بالميالمين
•يمتل���ك مصنع اتيك���و احدث واضخم خط إلنتاج ألواح األخش���اب
المكسية بالميالمين ( شيب بورد .)MDF /
•بمختل���ف المقاس���ات حيث يقوم بكس���وة األل���واح 122 × 244
سم  183 × 250 /سم  183 × 366 /سم بطاقة إنتاجية   .
•تبلغ  1500لوح يوميا.
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خط إنتاج ألواح الخشب المفروم
•يقوم المصنع بإنتاج ألواح الخشب المفروم والتى يتم تصنيعها من أشجار الجازورينا والكافور  
•بتخانات من  38 : 9مم وبمقاسات مختلفة  183 * 248سم او  183 * 366سم

خط انتاج االثاثات الخشبية
•أحدث ماكينات CNC
رقمية ( تفصيل /
تخريم  /روترة  /لصق
قشاط

خط إنتاج األخشاب الطبيعية المجففة
•عـ���دد  3مجففـ���ات لتـجـفـيـ���ف االخش���ـاب
الطبيعـيـ���ة من الزان واالرو بس���عات مختلفة
تـتـ���راوح  15م 3الـي  60م 3لـخـفـض نـس���ـبـة
الرطـوبـة مـن  % 80الـي % 12

خط انتاج الباركيه
•الطاقــ���ة اإلنتاجي���ة مــ���ن  25ال���ي 30
م /2الوردية الواحدة
•مقاس���ات متنوع���ة م���ن  5X 40س���م
حتي  7.5X90سم
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خط إنتاج الفيبر جالس « عربات سكك حديدية »
•أنش���أ هذا الخط لمواكبة احتياجات الهيئة العربية للتصنيع فى مجال تجهيزات عربات الس���كك
الحديدي���ة وال���ذى بدأت فيه الهيئة منذ عام  2002بمعاون���ة مصنع قادر للصناعات المتطورة
وتقوم الورشة بأعمال التجاليد الداخلية ودورات االمياه الخاصة بعربات السكك الحديدية.

بضمان الهيئة العربية للتصنيع

خط دهان الكتروستاتيك لدهان االجزاء المعدنية بالبودرة ويتكون الخط
من وحدة غسيل  /فرن تجفيف  /سير علوي  /غرفة دهان
•الطاقة االنتاجية للخط  100جزء  /ساعة  وزن الجزء ال يزيد عن  25كيلو لكل نقطة تعليق

غرف معيشة وأكشاك حراسة
من الفايبر جالس
•تس���تخدم هذه الغرف فى المشاريع التى
تقام بالمناطق النائي���ة والصحراوية ويتم
عم���ل غ���رف معيش���ة مجه���زة  بالكام���ل
وقد قام المصن���ع بعمل مجموعة كبيرة
م���ن ه���ذه الغ���رف لصال���ح وزارة البيئ���ة
الستخدامها فى المحميات  الطبيعية.
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وحدة توليد البخار « الغالية »
•ضغط التشغيل 10 :بار

•الطاقة 4 :طن بخار مشبع  /ساعة
•درحة حرارة البخار190 :م

وظيفتها:

•امداد المجففات الخاصة بتجفيف خشب الزان واالرو المنشور بالطاقة الحرارية الالزمة.
•ام���داد المبخ���رات بالبخار الالزمة العطاء خش���ب ال���زان (االبيض) المنش���ور اللون الوردي
المحبب لدي العمالء.
•إمداد مكابس تكس���ية القش���رة والفويل بالماء الساخن والطاقة الحرارية الالزمة التمام
تفاعل الغراء المستخدمة في عملية اللصق  .

8

