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   ربات پژوهشی صنعتی دلتا 

 Qeshmvoltage
تولید کننده تجهیزات آموزشی و پژوهشی 

برای مسابقات جهانی 

قشم ولتاژ
اتوماســیون  تکنولــوژی  ســازی  بومــی  بنیانگــذار 
 ، ابزاردقیــق   ، مکاترونیــک   ، رباتیــک   ، صنعتــی 
پنوماتیــک  هیدرولیــک   ، خورشــیدی  هــای  انــرژی 
IoT فنــاوری  بــا  و...  الکترونیــک  و  قــدرت   ،CNC  ،

مجموعه آموزشی 
جستجوگر خورشیدی 

یک محور 
موبایل ربات خورشیدی 

مجموعه آموزشی 
پرتابل برق خورشیدی 

مجموعه آموزشی 
پژوهشی برق خورشیدی 

مجموعه آموزشی      
الکترو پنوماتیک 

مجموعه آموزشی     
الکترو هیدرولیک 

مجموعه پژوهشی ابزاردقیق 
IoT پیشرفته با تکنولوژی

مجموعه آموزشی 
PID پرتابل

قابلیت تبدیل شدن همه مجموعه ها به مجموعه های کاماًل 
صنعتی کاربردی در کارخانجات و نیروگاه ها 
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آموزش کار با یک سیستم تولیدی و صنعتی واقعی 

QeshmVoltage QeshmVoltage

-   برای ارتقای مهارتهای اتوماسیونی
-   برای آموزش کادر فنی نیروگاه ها و کارخانجات 

-   برای آموزش دانشجویان دانشگاهها و مراکز فنی حرفه ای 
-   برای آموزش کارمندان و محققان پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 

به ما اعتماد کنید 

تولیــد  خــط  پیشــرفته  رباتیــک  هــای  سیســتم   
مراکــز  در  اســتفاده  جهــت   )FMS و  )مکاترونیــک 
جهانــی  مســابقات  و  دانشــگاهها   ، ای  حرفــه  فنــی 

رباتهــای شــرکت مهندســی بــرق و الکترونیــک قشــم ولتــاژ جهــت کاربــری 
ــا  ــن رباته ــد . ای ــده ان ــی ش ــی طراح ــی و صنعت ــی ، پژوهش ــای آموزش ه
عمومــًا در اســتراکچرهای دلتــا ، کارتزیــن ، بــازو ، اســکارا ربات ســاخته شــده 
ــترده ای  ــون و گس ــی گوناگ ــکال و فن ــای تکنی ــت ه ــا و ظرفی ــری ه و کارب
دارنــد . قشــم ولتــاژ در تولیــد رباتهــای دیگــری نظیــر موبایــل ربــات ، ربــات 

ــز فعالیــت دارد . ــات خورشــیدی ، مســیریاب و ... نی ــده ، رب پرن

طراحــی ، برنامــه نویســی و تولیــد رباتهــای صنعتــی ، پژوهشــی و آموزشــی 
جهــت کاربــری در مراکز دانشــگاهی ،فنــی و حرفــه ای ، پژوهشــگاهها و صنایع 


