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مشخصات عمومی
نام محصول

ورق هاي پليمري از جنس PC

ظرفيت طرح

 1 ,500تن در سال

تعداد کارکنان

 15نفر

کاربرد محصول

استفاده در سقف استخرها و ورزشگاه ها ،گلخانه ها و  ...به عنوان جايگزين مناسب شيشه در برج ها و فروشگاه
هاي بزرگ ،شيشه هاي ضد گلوله  ،شيشه هلي كوپتر

محل پيشنهادي اجراي طرح

شهرک هاي صنعتي نزديک مراکز استان هاي پرجمعيت کشور

نام مشاورP.F.S

موسسه مديريت و تحليل کسب و کار (ايباکو)

تاريخ انجام مطالعه

پاييز 1392

قيمت فروش محصوالت

پلی کربنات 75 ,000 :ريال /متر مربع

ميزان نياز داخلي در سال 1390

پلی کربنات 11 ,300 :تن

ميزان توليد داخلي

پلی کربنات 6, 800 :تن

تکنولوژی پيشنهادی

-

مساحت زمين

 1 ,900متر مربع

نوع تجهيزات مورد نياز

خط توليد ورق پلی کربنات

نوع و ميزان مواد اوليه

 1 ,470( PCتن)

محل تأمين مواد اوليه

( PCپتروشيمی خوزستان ،هلدينگ خليج فارس)

بررسی بازار

بررسی فنی طرح

بررسي مالي طرح
نرخ برابري دالر

 25000ريال

تعداد سال ساخت

 1سال

سرمايه ثابت

 17 ,330ميليون ريال

ميزان سرمايه گذاري ارزي

 300 ,000دالر

سرمايه در گردش

 20 ,410ميليون ريال

سرمايه کل

 37 ,740ميليون ريال

فروش ساليانه

 255 ,000ميليون ريال

نحوه تأمين سرمايه

 30درصد آورده نقدي و  70درصد وام بانکي

پاییز 92

طرح توليد ورق هاي پليمري از جنس پلی کربنات

www.pdid.ir
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 تأمين کنندگان فناوری/صاحبان
:اکسترود ر
 تایوان،Goldspring Enterprice. Inc
 هندوستان،Sant Engineering Company
 آلمان،LRS Planung & Technologie GmbH
 آلمان،PLAST ENGINEERING KNAUFF
 آلمان،Dr. Collin GmbH
 سوئیس،MASCHINEN MARKETING STUTZ
 ايران،گروه تولید ی و صنعتی های تک
 ايران،ماشین سازی زارع پیشه
 ايران،پوالد شمال
 ايران،برنا پارس مهر
 ايران،ماشین سازی کاجاران
:مارپیچ
 ايران،هایراپتیان
 ايران،شرکت ماشین سازی آسیای شرق
 ايران،سیلندر مارپیچ سازی کارو روبیک
 ايران،گروه تولید ی و صنعتی های تک
: غلتک
 آلمان،MaTech Maschinen & Technik GmbH Gummiverarbeitungsmaschinen
 آلمان،Abend Maschinenbau e.K
 آلمان،Dr. Collin GmbH
 روسیه،POLYMERMASH AG
 اتریش،MFW Maschinenbau GmbH
 اتریش،FMT Industrieholding GmbH
 سوئیس،Benninger AG
 چین،wuxi hengtong contemporary packing printing co ltd
 ايران،گروه تولید ی و صنعتی های تک
:غلتک هموارکنند ه
 آلمان،Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
 آلمان،Leonhard Breitenbach GmbH
:خط توليد کامل
 تایوان،.Leader Extrusion Machinery Company Ltd
 چين،.Qingdao Deerma Plastic Machinery Co., Ltd

