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شــرکت الیتــرون ایتالیــا یﮑــی از بزرگتریــن
تولیــد کننــدگان ماشــینآالت دیجیتــال بــرش
چــرم اســت کــه بجــای اســتفاده از تیﻐههــای
ســنتی ،چــرم را بــا تیﻐههــای الﮑتریﮑــی و
پنوماتیﮑــی بــرش میدهنــد.
شــرکت الیتــرون همــواره اولیــن ارائــه دهنــده
روشهــای نویــن بــرش اعــم از لیــزر ،واترجــت،
چاقــوی الﮑتریﮑــی ،چاقــوی پنوماتیــک و ...بــوده
اســت کــه ایــن شــرکت را بــه یک شــرکت پیــش رو
در ایــن صنعــت تبدیــل مــی کنــد .مدیــران الیترون
مدعــی انــد کــه کار آنهــا تنهــا فــروش ماشــین
نیســت بلﮑــه سیســتم درســت تولیــد کفــش از
ابتــدا تــا پایــان کار را بــه شــما میفروشــند و همــراه
همیشــگی و مشــاور شــمایند.
امیــر ابریشــمی نماینــده انحصــاری شــرکت
الیتــرون در ایــران دربــاره امتیــازات ماشــین آالت
بــرش چــرم بــه خبرنــگار مــا میگویــد :همانطــور
کــه تمامــی دســتاندرکاران صنایــﻊ کیــﻒ ،کفــش
و محصــوالت چرمــی مطلــﻊ انــد بــا خریــد ماشــین

آالت الیتــرون عــالوه بــر ایــن کــه در مصــرف چــرم
چــه طبیعــی و چــه مصنوعــی -صرفــه جویــیزیــادی انجــام میشــود ,تعــداد کارگــر کمتــری
هــم مــورد نیــاز اســت و هزینــه ماهانــه کارگاههــای
کفاشــی را بــه نحــو موﺛــری کاهــش میدهــد.
وی میافزایــد :ماشــین آالت بــرش الیتــرون
قابلیــت اتصــال بــه اســﮑنر ،دیجیتایــزر و انــواع
نرمافزارهــا را دارد و از همــه مهمتــر بــه راحتــی
و تنهــا بــا فشــار دادن یــک دکمــه تمامــی اجــزای
پســتایی را بــرای تولیــد ســایز هــای مختلــﻒ کفش
گریدینــگ مــی کنــد.
امیــر ابریشــمی در ادامــه میگویــد:
ماشــینآالت الیتــرون ایــن قابلیــت را دارد کــه
همزمــان بــا بــرش چــرم نقــش نگارهــای طراحــی
شــده را نیــز بــه روی کیــﻒ ،پســتایی ،پوشــاک
چرمــی و کمربنــد پیــاده کنــد .حتــی مــی تــوان در
صــورت نیــاز تﻐییــرات دیگــری را در مــدل و نــوع
بــرش بــه ســادگی انجــام داد .از دیگــر امتیــازات
ایــن دســتگاه پیشبینــی و محاســبه میــزان چــرم

مــورد نیــاز بــرای هــر مقــدار حجــم تولیــد اســت.
نماینــده انحصــاری شــرکت الیتــرون در ایــران در
پایــان دربــاره اســتفاده از ماشــین آالت الیتــرون در
بــرش ســایر اجــزای کفــش میگویــد :بجــز رویــه
میتــوان آســتر ،جورابگیــر ،کفــی و حــــتی پارچــه
و ســـــایر اجــزای کفــش را نیــز بــه ســادگی بــا این
دســتگاه بــرش داد.
مدیــر شــرکت فرشــتگان آکام تجــارت از شــما
دعــوت میکننــد از غرفــه این شــرکت در ششــمین
نمایشــگاه امﭙﮑــﺲ کــه از  3تــا  6آبــان ســال جاری
در نمایشــگاه بینالمللــی تهــران برگــزار میشــود
بازدیــد فرماییــد .در ایــن غرفــه شــرکت ایتالیایــی
"الیتــرون" :ســازنده ماشــینآالت بــرش" ،التــرو
تﮑنیــﮑا" :ســازنده انــواع ماشــین آالت مونتــاژ کفش
و "پاکاپلــو دیویزیونــه پالمــی اس آر ال" :ســازنده و
تامیــن کننــده انــواع ماشــین آالت صنعــت کفــش
وتامیــن کننــده انــواع چــرم و محصــوالت مصرفــی
صنایــﻊ چــرم و کفــش جدیدتریــن محصــوالت
خــود را عرضــه کردهانــد.
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