


2

آموت با تمرکز بر ارائه جدیدترین فنآوری ها و برنامه  ریزی 
تجهیزات  زمینه  در  گوناگون  فعالیت های  به  گسترده 
الکترونیکی و کامپیوتری در سال 1379 تاسیس گردید. 
پس از اخذ مجوزها از سازمان نظام صنفی رایانه ای و نیز 
دریافت گواهینامه رتبه بندی از شورایعالی انفورماتیک 
با توجه به نیازهای موجود و به منظور ارائه راهکارهای 
بهینه، چهار زمینه اصلی مشاوره، فروش و خدمات پس 
از فروش، آموزش بهره برداری و اجرای پروژه به عنوان 

سنگ بنای اصلی شرکت قرار گرفت.
کنندگان  تولید  با  رایزنی  شده،  یاد  زمینه های  بر  عالوه 
و  پذیرفت  صورت  نیز  آنها  از  نمایندگی  اخذ  و  خارجی 
اقتصادی  فنی،  مناسب  بستر  آمدن  فراهم  با  نهایت  در 
از  تجهیزات  ارائه  امکان  هدف،  بازار  شناسایی  و 

نگاه حرفه ای و کامل به راه حل های مناسب

کمپانی های زیر در داخل کشور فراهم گردید.

تجهیزات  انحصاری  کننده  عرضه  اولین  آموت 
انجام  به  متعهد  و  بوده  ایران  در  اسکناس  بسته بندی 
پایان  از  پس  سال   10 مدت  به  فروش  از  پس  خدمات 
جلب  جهت  در  منظور  همین  به  می باشد.  گارانتی  دوره 
رضایت مشتریان و پاسخ به نیازهای فنی در کلیه نقاط 
مراکز  در  خود  مقیم  نمایندگان  با  آموت  شرکت  کشور ، 
که  دارد  انحصاری  و  نزدیک  همکاری های  استان ها 

لیست آن به شرح زیر می باشد.

  کمپانی

  کمپانی

Download

شرکت استان شرکت استان

ماشین های اداری پویا قم ماشین های اداری فرنام البرز

ماشین های اداری مانا قزوین دفتر فنی پارس اصفهان

دفتر فنی پارس کرمان دفتر خدماتی جانان آذربایجان شرقی

شرکت فردیس فرتاک دنا کهگیلویه و بویر احمد ماشین های اداری کیا بوشهر

شرکت فناوران اکباتان کردستان ماشین های اداری سهند خراسان رضوی

ماشین های اداری زاهدی گلستان شرکت کاویان صنعت خراسان شمالی

شرکت ققنوس الکترونیک گیالن ماشین های اداری آریان خراسان جنوبی

شرکت تکنوکپی مازندران ماشین های اداری امیدی چهارمحال و بختیاری

شرکت پیام پژواک مرکزی ماشین های اداری مانا زنجان

شرکت  ماهان الکترونیک هرمزگان شرکت صالح پردازش سیستان و بلوچستان

ماشین های اداری مؤید یزد دفتر فنی پارس فارس
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معرفی کمپانی

الکترونیکی  تجهیزات  فروش  و  ارائه  تولید،  هدف  با   Huijin کمپانی 
 Hebei ایالت  در   1997 سال  در  تجربه  با  مهندسین  توسط  بانکی 

کشور چین تاسیس گردید. 
این کمپانی طی سالها فعالیت در زمینه تولید و ارائه خدمات، موفق 
به تجهیز و پشتیبانی تمامی بانکهای بزرگ چین،  شعبات کوچک 
و زیر مجموعه های آنها شده است و تاکنون توانسته بیش از 65 % 

از بازار تجهیزات بانکی آن کشور را در دست گیرد. 
های  سازمان  از  فوق  کمپانی  توسط  شده  کسب  های  گواهینامه 

جهانی به شرح زیر می باشد:
)CCC( گواهینامه استاندارد کاالی چین  

ISO 9001  گواهینامه  
)IQ-Net(  گواهینامه بین المللی شبکه  

     Hi-Tech گواهینامه  

 Huijin  ، جلب اعتماد مشتریان و پاسخگویی به نیاز آن ها در اسرع 
وقت  را هدف اصلی خود قرار داده است. 

این کمپانی دارای 10 شعبه سرویس و نگهداری در چین و بیش از 
60 شعبه دیگر در کشورهای مختلف می باشد.  

محصوالت تولیدی این کمپانی عبارتند از:

   دستگاه چهارنخ ایستاده اسکناس
Banknote Strapping Machine   

  دستگاه باندرول رومیزی اسکناس 
Banding Machine      

  دستگاه شیرینگ و چهارنخ اسکناس
Banknote Shrink Packaging Machine

  کیسه  و جعبه حمل اسکناس 
   Cash Bag and Cash Box                                          

  دستگاه صحافی اسناد                       
Tube Binding Machine                               

  سیستم پردازش اسکناس                
Banknote Processing System )BPS( 

معرفی کمپانی

کمپانی  Canny در سال 1987 با هدف تولید تجهیزات بسته بندی 
اسکناس، دفتر مرکزی خود را در کشور تایوان تاسیس کرد. در مدت 
و  آمریکا  کره،  کشورهای  در  نمایندگی  اندازی  راه  به  اقدام  کوتاهی 
و  ها  نمایشگاه  در  متعددی  جوایز  دریافت  به  موفق  و  نموده  چین 
در  کیفی  استاندارهای  کسب  همچنین  و  تحقیقاتی  سمینارهای 

زمینه تجهیزات بسته بندی اسکناس شده است.
امکان  همچنین  و  پایداری  دقت،  سرعت،  نوآوری،   و    خالقیت 
کیفیت  بهبود  و  خدمات  ارائه  مشتریان،  نیاز  براساس  طراحی 

عملکرد سرلوحه این کمپانی قرار گرفته است. 
این  که  شده  سبب   )R&D( توسعه  و  تحقیق  بخش  به    توجه 
کمپانی به عنوان یکی از تولید کنندگان پیشرو در زمینه بسته بندی 

اسکناس به شمار آید. 
  کسب رضایت مشتریان به عنوان سرلوحه اقدامات کمپانی قرار 
گرفته و در این راستا موفق به دریافت گواهینامه ISO9001 در سال 

2003 گردیده است.

محصوالت تولیدی این کمپانی عبارتند از:

   دستگاه چهارنخ رومیزی اسکناس
Banknote Strapping Machine   

   دستگاه باندرول رو میزی اسکناس
Banding Machine

   دستگاه چاپ چک اتوماتیک
                                             Electronic Chech Writer 
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مواد مصرفی: 
  نوار کاغذی و فیلم شیرینگ 

     - عرض نوار کاغذی: 4 سانتیمتر
     - طول نوار کاغذی: 200 متر 

  امکان چاپ لوگوی بانک بر روی نوار کاغذی

دستگاه باندرول اسکناس مخصوص خزانه داری

ZB-340 

مشخصات دستگاه:
 سرعت باندرول: 25 بسته در هر دقیقه

 نوار باند کاغذی 4 سانتی
 ابعاد بسته بندی:  

    )طول200-40× عرض250-60× ارتفاع200 میلیمتر ( 
 ابعاد دستگاه: )ارتفاع400× عرض350× طول425 میلیمتر( 

 برق مصرفی: AC110V/60Hz  - 220V/50Hz - توان مصرفی:220 وات
 نمایشگر  LCD برای تنظیمات

 وزن دستگاه: 27 کیلوگرم 

قابلیت:
  استفاده 24 ساعت در 7 روز هفته

  باندرول  100 قطعه اسکناس با باند کاغذی
  قابلیت بانداژ بصورت دستی و تمام اتوماتیک

  عدم ایجاد بو، دود و صدا
  مخصوص خزانه داری
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دستگاه تمام اتوماتیک باندرول اسکناس
A-30-M 

مشخصات دستگاه:
  سرعت باندرول حدود 1/8 ثانیه برای هر بسته اسکناس

  نوار باند کاغذی ۴ سانتی متری
  ابعاد بسته بندی: عرض 100-60  میلی متر با  طول متغیر  

  ابعاد دستگاه:  
     )عرض 209×  عمق 284×  ارتفاع215 میلیمتر(  

  توان مصرفی: حداکثر 25 وات
  وزن دستگاه : 6/4  کیلوگرم

قابلیت:
  قابلیت جابجایی آسان 

  مخصوص شعب
  استفاده از باند کاغذی با عرض های 20، 30 و 40 میلیمتر

مواد مصرفی:
 کاغذ باندرول 

    - عرض: 30 میلیمتر 
    - طول: 150 متر

 امکان چاپ لوگو ی بانک بر روی باند کاغذی
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دستگاه چهارنخ ایستاده اسکناس 
ZK-400BL 

مشخصات دستگاه:
  چهار نخ ایستاده بسته های   1000 تایی اسکناس تمام اتوماتیك

  چهارنخ به صورت صلیبی
  سرعت بسته بندی هر بسته چهارنخ: 18 تا 20 ثانیه  

  امکان بسته بندی  با یک، دو یا سه تسمه
  ابعاد بسته اسکناس: 

    )عرض : 82 - 60 میلی متر( ، )طول 170 - 120 میلی متر (  
  قدرت کشش تسمه: 500 تا 1500 کیلو گرم

  دارای صفحه نمایش جهت تنظیمات
  ابعاد دستگاه: )طول497× عرض 650× ارتفاع1130 میلیمتر(

  وزن دستگاه115 کیلوگرم 
قابلیت:

  پیشرفته ترین دستگاه چهارنخ اسکناس
  طراحی شده برای حجم کاری باال

  قابلیت تنظیم کشش و جوش بصورت دستی و اتوماتیک
  قابلیت جابجایی آسان توسط چرخ های دستگاه

  عدم ایجاد بوی بد و نامطبوع

مواد مصرفی: 
  تسمه پالستیکی با کیفیت باال و اورجینال کمپانی

     - اندازه عرض تسمه : 12 میلی متر
     - طول تسمه : 200 متر

  هر کارتن شامل 4 رول می باشد.
  وزن هر کارتن :  5  کیلوگرم
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دستگاه چهارنخ رومیزی اسکناس 
S-35 

مشخصات دستگاه:
  چهار نخ  رومیزی بسته های   1000 تایی اسکناس تمام اتوماتیك

  چهارنخ  به صورت صلیبی
  سرعت بسته بندی هر بسته چهارنخ اسکناس:  8/5 ثانیه  

  بسته بندی با یک، دو یا سه نوار پالستیکی
  ابعاد بسته اسکناس:     )عرض : 82 - 60 میلی متر( ، )طول 170 - 120 میلی متر (  

  ابعاد دستگاه: )عرض400× عمق 445× ارتفاع625 میلیمتر(
  قدرت کشش تسمه: 500 تا 1500 کیلو گرم

  وزن دستگاه: 43 کیلوگرم

قابلیت:
  عدم آسیب رسانی به لبه اسکناس در هنگام بسته بندی 

  قابلیت تنظیم کشش و جوش به صورت دستی و اتوماتیک
  عدم ایجاد بوی بد و نامطبوع

  قابلیت جابجایی، سهولت در استفاده
  امنیت در هنگام بسته بندی و طراحی شده برای حجم کاری باال

  ماندگاری بسته چهارنخ در زمان نگهداری به مدت طوالنی

مواد مصرفی: 
  نوار فیلم پالستیکی جهت بسته بندی

  ابعاد نوار فیلم :
    - عرض: 20 میلیمتر

     - طول:  135 متر 
  شفافیت و انعطاف پذیری 

  امکان چاپ لوگو بر روی فیلم پالستیکی
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دستگاه شیرینگ اسکناس
ZK-400S

مشخصات دستگاه:
  سرعت:  170تا200 بسته در ساعت 

  میانگین توان مصرفی: 2 کیلو وات
AC 220V :منبع تغذیه  

  ابعاد دستگاه: )طول 1/4 × عرض 0/79 × ارتفاع1/4 متر(
  وزن دستگاه: 225 کیلوگرم

قابلیت:
  دارای صفحه نمایش لمسی بزرگ جهت اعمال تنظیمات و تغییرات در زمان بسته بندی

  چاپ اطالعات بسته بر روی پوشش پالستیکی چهارنخ 
  عدم نیاز به فضای زیاد جهت نصب و بهره برداری دستگاه

  تهیه یک بسته چهارنخ  اسکناس مشتمل بر 10 بسته 100 عددی
  سرعت باال جهت بسته بندی چهارنخ و شیرینگ 

  استفاده در مراکز با حجم کاری بسیار  باال
POF بسته بندی چهارنخ اسکناس کامال اتوماتیک با پوشش  

  بسته بندی غیر قابل نفوذ، مقاوم در برابر رطوبت و آب
  دارای بخش های سه گانه: 

     - Pre-packing: آماده سازی یک بسته چهارنخ  اسکناس مشتمل بر 10 بسته 100 عددی
    -  Thermal printing: چاپ اطالعات از قبیل نام بانک، نام اپراتور، زمان و... بر روی بسته چهارنخ شیرینگ

POF بسته بندی چهارنخ با پوشش :Shrink film packing -   

مواد مصرفی: 
  نوار پالستیکی بسته بندی: 

     - عرض: 75 میلی متر 
     - ضخامت: 0/07 میلی متر

  فیلم شیرینگ:
     - عرض:320 میلی متر

     - ضخامت: 0/025 میلی متر
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دستگاه صحافی
HJ 200A

مشخصات دستگاه:
  ضخامت سوراخ کاری و صحافی: 50 میلیمتر

  دارای تکنولوژی دریل و صحافی برقی
  روش اتصال صحافی: استفاده از لوله های پالستیکی تو خالی

  اندازه قطر دریل: 7 میلیمتر
  توان مصرفی: 400 وات

  وزن دستگاه: 40 کیلوگرم

قابلیت:
  امنیت فوق العاده

  قابل حمل و دسترسی
  با دوام، طول عمر 30 سال بایگانی اسناد 

  کاهش حجم اسناد و افزایش 40% فضای بایگانی

مواد مصرفی: 
  دریل

  لوله پالستیکی
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 کیسه حمل اسکناس

  مقاوم در برابر حریق و اسید
  مقاوم در برابر رطوبت و آب
  امنیت باال جهت جابجایی

  سبک و مقاوم در برابر پارگی 
  قابل استفاده برای حمل اسکناس در ابعاد مختلف

ابعاد کیسه)سانتی متر( ظرفیت هر کیسه )خشت( مدل

36x22x36 8 CB-08

36x22x45 12 CB-12

45x22x54 18 CB-18

45x22x54 24 CB-24

59x33x54 36 CB-36

68x33x54 45 CB-45

78x33x54 54 CB-54

68x33x72 60 CB-60
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HJL سیستم جامع پردازش ؛ باز شماری و بسته بندی اسکناس سری
BANKNOTE PROCESSINg SySTEM

 
قابلیت های کلیدی:

  امکان مرتب سازی انواع اسکناس در وضعیت های مختلف
  امکان ذخیره سازی شماره سریال اسکناس و رهگیری در صورت 

نیاز )قابلیت انتخابی(
سورتر  دستگاه  انواع  کنار  در  استفاده  جهت  مخصوص  طراحی    

)در صورت وجود سورتر(
از  اعم  ها  قابلیت  تک  تک  از  استفاده  امکان  و  ماجوالر  طراحی    
درج مهر، عالمت، چاپ، بسته بندی )باندرول، چهارنخ و شیرینگ(

  قابلیت افزایش حجم اسکناس و یا تغییر در محل نصب سورتر
  انجام عملیات در یک محیط کاماًل بسته و کاهش قابل مالحظه 

خطر هنگام بهره برداری
پراکندگی ذرات و  قبیل عدم  از  برداری  بهره  از محیط    محافظت 
گرد و غبار در محیط و حذف بوی نامطبوع و کاهش آلودگی صوتی 

و عدم افزایش دمای محیط

یک  از  بیش  بر  تکیه  با   HJL سری  از  اسکناس  پردازش  سیستم 
و  بندی  بسته  انواع  با  مرتبط  های  فناوری  زمینه  در  تجربه  دهه 
افزارهای قدرتمند،  نرم  از  بهره گیری  نیز   ... و  شناسایی اسکناس 
کارآیی قابل توجهی در افزایش امنیت و  کاهش فشار کاری کاربران 

از خود نشان داده است.
  یک انتخاب معقول جهت مراکز مالی، اعتباری و بانک ها

  طراحی ماجوالر و قابلیت بکارگیری مطابق نیاز 
  طراحی ویژه جهت کار با انواع سورتر اسکناس

  قابلیت چاپ برروی باند اسکناس
  مجهز به نرم افزار کنترل و سیستم هشدار دهنده



www.amout.com
sales@amout.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان خرمشهر، 
نبش کوچه ویدا، پالک 120 
کدپستی: 1553713313
تلفن:88736571 )021(
فکس: 88504524 )021(


