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چدني و فوالدی  –از کارخانه تولیدات قطعات صنعتي  وابسته بازرگاني سفارت ج.ا.ایران در تونس گزارش بازدید

 هـ . ش. 02/01/1396صافاس در تاریخ 

 

مي باشد.  safas groupاین کارخانه بنام صافاس تونس جوان ترین شعبه گروه ایتالیایي معروف به 

میالدی شروع  1964شناخته مي شد که کار خود را در سال   sofomecaام  این شرکت در قدیم بن

 مجدداً آغاز به کار نمود .  safas groupبا نام   2003کرد و مجدداً احیاء و بازسازی و در سال 

  safas  تونس یک کارخانه ذوب فوالد و ذوب فوالد مخصوص است که هدفش رضایت مشتریان با تولید

 ت با کیفیت عالي است .و ارائه محصوال

در شمال آفریقاست . این گان ه مقصد کشورهای اروپایي و همسایدرصد تولید این کارخانه ب 80بیش از 

کارخانه در منطقه مگرین در پنج کیلومتری تونس پایتخت است . این کارخانه با فرودگاه بین المللي کارتاژ 

 ام رادس ، پنج کیلومتر فاصله دارد.کیلومتر و با بندر بزرگ تونس بن 15 پایتخت تونس
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کیلوگرم را تولید مي کند . قطعات تولیدی  2800این کارخانه انواع قطعات ریخته گری فوالدی تا وزن 

 بصورت خام ، پرداخت شده و آماده بهره برداری براساس درخواست مشتری تحویل مي شود.

مکانیکي ، فوالدی ، قطعات و لوله ها و شیرآالت قطعات تولیدی بیشتر مربوط به کارخانجات سیمان ، قطعات 

 (www.safas.it)فوالدی نفت وگاز و قطعات ریلي را شامل مي گردد.

تن در ساعت است . این  1.5این کارخانه دارای یک کوره قوسي برقي سه تني ، سه کوره القایي با فرکانس 

، خط تولید شصت قطعه ریخته گری در ساعت ، یک   BMDمچنین یک خط تولید اتوماتیک کارخانه ه

خط اتوماتیک تولید سریع حلقه های چدني و فوالدی ، یک خط ریخته گری رزین شن و ماسه ، و چهار کوره 

 حرارتي با تبرید آب یا روغن و یا هوای فشرده است .

کردن سنگ و  خردالدی جهت مانند گلوله های فو این کارخانه به تولید قطعات کارخانه های صنایع سیمان

زیر اتاقها و قسمت ینکر ، قطعات والوو و شیرهای توزیع نفت و گاز ، قطعات ریلهای قطار خصوصاً تولید کل

قطار ، قطعات فوالدی و نیکلي سفارشي کارخانجات و ایستگاههای گاز و نفت را  واگنهای قطار ، انواع ریلهای

 تن فروکروم از ایران را دارد . 800واردات ساالنه  تولید مي نماید. این کارخانه تمایل به

صنعتي بازدید -مالحظه :اینجانب به دعوت مدیرامور  اجرایي این کارخانه اقای معز جمای از این واحد تولیدی

نمودم ودر نوع خود واحد مطلوبي است وبرای تهیه مواد اولیه خود یعني سنگ فروکروم تقاضای واردات سالیانه 
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ایران خصوصا  واحد جغتال واقع در سبزوار وابسته به شرکت تهیه وتولید مواد معدني  تن از 800

 )ایمپاسکو(رادارد،که این امر مي تواند نقطه مثبتي در افزودن تبادالت تجاری دوکشور باشد.ایران
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 اسالمی ایران در تونس وابسته بازرگانی سفارت جمهوری –تهیه و تنظیم گزارش : مجید قربانی فراز 

 


