شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
(زیر مجموعه گروه کارخانجات شهید قندی)

تولید کننده کامپاند و مستربچ های
مهندسی بر پایه
 Polyethyleneو PVC

دارای گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه
 ISO 5000:1009و  ISO 01000:1009و OHSAS 00000:1001

زمینه فعالیت:
شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه در اسفند ماه سال  0805با هدف تولید انواع پلیمرهای صنعتی مورد استتتفتاده در
صنایع سیم و کابل و همچنین سایر پلیمرهای به کار رفته در صنایع پالستیک در زمینی به مساحت  10000متر تأسیس
گردید .با توجه به نیازی که کارخانه مادر تخصصی (گروه کارخانجات شهید قندی) به مواد اولیه از انواع متختتتلت
گریدهای پلی اتیلن و پی وی سی داشت با تصمیم مدیریت گروه ،این واحد تولیدی در کمترین زمان متمتکتن و در
مدت  00ماه راه اندازی و به بهره برداری رسید .هم اکنون این شرکت با توانایی تولید انواع گرانول کامپاند و مستربتچ
بر پایه پلی اتیلن و پی وی سی و همچنین با استقرار گواهینامه های سیستم مدیریت یتکتپتارچته  ISO 5000:1009و
 ISO 01000:1009و  OHSAS 00000:1001یکی از تواناترین و مدرن ترین واحدهای تولیدی در زمتیتنته زمتیت ه
سازی پالستیک در کشور می باشد.

صنایع هدف:
زمی ه های تولیدی این شرکت اعم از پلی اتیلن و پی وی سی در بازار امروز صنایع پالستیک کتاربتردهتای فتراوانتی
دارد .از این رو کارشناسان شرکت با توجه به شش خط تولیدی موجود و با استفاده از اف ودنیهتای ختام متدتدوده
وسیعی از خوام را در مدصوالت تولیدی خود ایجاد کرده اند که این حیطه همچنان در حال گسترش می باشد.

 -1صنایع الکتریکی
تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه کابل سازی شهید قندی بته عتنتوان
ب رگترین کارخانه کابل سازی خاورمیانه هدف ابتدائتی در رتراحتی
مدصوالت این شرکت قرار داشته که خوشبختانه در موعدی زودتر از
زمان پیش بینی شده به ب رگترین تامین کننده مواد اولیه زن کتارختانته
تبدیل شده و گرانولهای مورد استفاده در روکش کابل را با کتیتفتیتتتی
برتر در گریدهای مختل

 PVCو  PEبه این کارخانه ارائه می دهد.

 -2صنایع لوله
لوله سازی و خطوط حمل و نقل منابع انرژی امروزه در حال رشد روز
اف ون است بنابراین و در این راستا شرکت استراتژی تولید متواد پتایته
این صنعت در گریدهای مختل

 PEو  PVCرا در دستور کار ختود

قرار داده و تولیداتی در راستای اف ایش رول عمر مدصوالت و حفت
سالمت مدیط زیست را در پیش گرفته است.

 -3صنایع حمل و نقل و اتومبیل:
مدصوالت این شرکت دامنه وسیعی از مواد اولیه مورد نیاز این صنایع را بترای
تولید مواردی چون شلنگ های تدت فشار ،دستگیره ،سپر و ...را تدت پوشتش
دارد و همواره سعی داشته که با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا ختود را بته
استانداردهای جهانی ن دیک سازد.

خدمات جانبی:
این شرکت اهمیت خدمت رسانی به مشتریان ،جهت کسب رضایت زنان را به خوبی درک کرده و در این راستا با تجهی
ززمایشگاه کنترل کیفیت و واحد  R&Dسعی دارد ضمن تامین نیاز خود ،خدمات مشاوره ای و ززمایشگاهی مناسبی را
به مشتریان ارائه دهد.

 -1خدمات آزمایشگاهی:
تمامی ززمونهای الزم جهت اندازه گیری خوام فی یکی و مکتانتیتکتی را در
ززمایشگاه کنترل کیفیت این شرکت انجام می شود .کلیه این ززمونها مطابق بتا
استانداردهای  ASTM, DIN, ISO, ISIRI, IEC, VDEمی باشند.
از جمله تستهایی که در این ززمایشگاه انجام می شود می توان بته متوارد زیتر
اشاره کرد:
H.D.T, Tensile Strength & Elongation At Break, ESCR,
Carbon Black Dispersion, Carbon Black Contant, OIT,
…UV Resistance, Density,

 -2خدمات مشاوره ای:
واحتد  R&Dایتن شترکتت متجتهت بته اکستتترودر ،بتلتنتدر در
ابعادززمایشگاهی می باشد که رراحی مدصوالت مورد نظر مشتریان و
اف ایش سبد مدصوالت را در پی داشته است.
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