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︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه رو﹜﹫﹉ ﹨︀ی ﹡︧﹏ ︗︡︡ و ﹇︡﹛، درام، ︋﹙️ ﹋﹙﹫﹠︣، رو﹜︣ ا︨﹊︣﹟ و ﹇︴︺︀ت ﹡﹢ار ﹡﹆︀﹜﹥

آســـان رو الویـــن



ایده اولیه خلق شرکت آسارول در سال 1391 به پشتوانه حضور بلند مدت، ریشه دار و مستحکم در صنایع باالدستى 
با همکارى اعضاى هلدینگ آسا که سال ها تجـربیات بسیارى را در صنایع مرتبط نیز داشته اند آغـاز گردیده است. 
امروزه شرکت آسان رو الوین با برند تجـارى آسارول داراى کارخانه اى با 2 خط تولید اتوماتیک در بزرگـترین 
شهرك صنعتى خاورمیانه (شمس آباد) مى باشد. ما همچنین در گروه صنعتى آسارول مأموریت و فلسفه وجودى خود را 

تولید و ارائه محصوالت دانش بنیان، اجراى پروژه هاى EPC و صادرات تعریف نموده ایم.

محصوالت گروه صنعتى آسارول در دو دسته تجهیزات تولید انحصارى و تجهیزات عمومى صنعتى تقسیم بندى مى شود:
تولیدات انحصارى:

         ساخت بلت کلینر و اسکراپر اختصاصى توسط شرکت آسا رول از جمله بلت کلینر اولیه، ثانویه و دو طــرفه و با تنوع 
        تیغه فلزى و سرامیکى

      ساخت رولیک با هوزینگ پلیمرى به صورت انحصارى ( نسل جدید )

 تولیدات غیر انحصارى:
        تولید انواع رولیک هاى ساده، رولیک ضربه گیر، کاور شده، پلیمرى، مخروطى، برگشتى و ...

       طراحى و ساخت پایه رولیک و نوار نقاله با ابعاد مختلف
      تولید انواع درام و چرخ هاى محرك و متحرك نوار نقاله

پاسخگویى 24/7 در تمام دپارتمان هاى سازمان
بهره گیرى از خط تولید نیمه اتوماتیک و ماشین آالت به روز اروپایى جهت اعمال استانداردهاى بین المللى

ارائه ضمانت نامه محصوالت
کیفیت، نوآورى و تنوع در تولید حسب سفارش شما همراهان گرامى

ارائه طرح هاى اجـرائى در انواع پروژه هـاى باالدسـتى و صنعـتى

درباره آسارول

محصوالت آسارول

تعهدات آسارول در همکارى با شما عزیزان
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1ـ بهره گیرى از سیکل تولید استاندارد
 ( ... , DIN , CEMA ) 2ـ بکارگیرى استانداردهاى بین المللى

3ـ گارانتى 2 ساله محصوالت
4ـ طراحى و ارائه محصوالت دانش بنیان

5 ـ سفارشى سازى محصوالت حسب نیاز کارفرما
6 ـ کنترل بهاى تمام شده کاال بدلیل مدیریت سطوح زنجیره تأمین

الزامات عملکرد آسارول

1 ـ طراحى و تولید دانش بنیان رولیک ها با استفاده از آخرین تغییرات تکنولوژى صنعت (اختراع منحصر به فرد)
2 ـ طراحى و بومى سازى البرینت رولیک ها با استفاده از مدل هاى اروپایى

3 ـ انجام کنترل کیفیت در تمام مراحل طراحى و تولید توسط دپارتمان فنى و مهندسى
4ـ  تولید رولیک نسل جدید با مدل اختراع شده توسط تیم R&D و واحد فنى مهندسى در راستاى تولید این محصوالت 
مى توان به کاهش صداى حرکت،امکان افزایش 2 برابرى سرعت حرکت و جلوگیرى از عدم نفوذ هرگونه گرد و غبار 

و آب اشاره نمود.
5 ـ جوش CNC تمام اتوماتیک دو محور 

6 ـ مونتاژ رولیک ها و قرار گیرى استاندارد سیل بندى توسط دستگاه اتوماتیک 
7ـ  لوله هاى مورد استفاده در خط تولید از نوع درز مخفى تست شده یا مانیسمان مى باشند.

مزیت رقابتى آسارول
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رولیک هاى ساده براى نصب در نوار نقاله هاى تسمه اى 
که در سطح زمین و ارتفاع عمل مى کنند و براى انتقال 
مواد نم دار و خشک طراحى شده است. وظیفه اصلى 
رولیک ها حمـایت و حفاظت از تسمه نقاله و کـاهش 

مقاومت حرکت مواد مى باشد.

Smooth rollers are designed for installation 

in the belt conveyors operating overground 

and underground, used for trans-port of 

loose materials. The basic task of rollers is 

proper forming, supporting, and protection 

of belt, as well as reducing the movement 

resistance of handled material.

رولیک الستیک دار (ضربه گیر)

غلطک هاى ضربه گیر (حلقه اى) غلطک هایى هستند که 
در قسمت باالیى نوار قرار مى گیرند و معموالً براى جذب 
و مهار انرژى بار سقوط کرده در نقاط بارگیرى استفاده 
مى شود. دیسک الستیکى، به دلیل انعطاف پذیرى باال

از آسیب به لوله، تسمه و بارجلوگیرى مى کند.

Impact (ring) rollers are the rollers 

supporting the upper band of the transport 

belt, usually used for absorption and 

dissipation of energy of the falling load 

in the reloading points. Rubber disks, due 

to their flexibility, prevent damages of the 

pipe coat, belt, and falling load.
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رولیک هاى دیسکى تسمه هاى زیرین یا برگشت را پشتیبانى مى کنند و باند کمـترى از تسمه نقاله را در زیر به کار 
مى گیرند و مواد چسبیده به آن را حذف مى کنند. رولیک برگشت از لوله فوالدى پوشش داده شده ساخته شده است 

که در آن رینگ هاى الستیکى یا پلى اورتان نصب شده است.

Disk rollers with sleeves support and form the lower band of the transport belt in the 

return run and remove the adhering material from it. The disk rollers are made from 

the powder coated steel pipe, on which special rubber or polyurethane disks are installed.

رولیک دیسکى یا رولیک الستیکى
 برگشت 
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��������رولیک پلیمرى �

امروزه در صنعت حـمل مواد و نوار نقاله هاى بزرگ چند مقـوله مورد توجه قرار مى گیرد از جمله صرفه جـویى در
مصرف انرژى، انتشار سـر وصداى حداقـلى، کاهش وزن قطعات و در آخـر امکان تعمیر رولیک، که با استفاده ازیک

پرس دستى در یک کارگاه عمومى امکان پذیر مى باشد.
محصول جدید شرکت آسان رو الوین چندین امکان در اختیار مصرف کننده قرار مى دهد، از جمله: روان بودن رولیک
کاهش قابل توجه هزینه تعمیرات و نگـهدارى هوزینگ ها و استفاده طـوالنى مدت با سیستم آب بند بسیار مناسب 
و استاندارد همچنین این محصول جدید با دارا بودن قابلیت فنى و مهندسى منحصر به فرد در دسترس تمام شرکت ها

 قرار خواهد گرفت. 

The current trends in the bulk conveying industry are larger, faster and longer conveyors

all this needs to be achieved at reduced power consumption and noise emission. The 

HDPE roller offers a solution that encapsulates all of these requirements. 
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رولیک راهنما براى هدایت مناسب تسمه نقاله در قسمت باال طراحى شده است، که مانع از جابجایى جانبى آن مى شود. 
این رولیک در قسمت مرکزى و بخش هاى منحنى نوار نقاله استفاده شده و وظیفه هدایت نوار را به عهده دارد.

Directional rollers are designed for proper guiding of belt in the upper run, which prevents 

its late-ral displacement. They are used in the centring stations and curved sections of 

conveyors.

رولیک هاى جهت دهنده یا راهنما 
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رولیک مخروطى/ رولیک کله قندى

رولیک هاى مخروطى در طرفین نوار نقاله نصب شده و باعـث ثابت شدن نوار و جلوگیرى از انحراف و مـارپیچ شدن 
تسمه نقاله در طول مسیرهاى طوالنى مى شود. به طور گسترده در نوار هاى بلند حمل سنگدانه، سیمان، زغال سنگ 

و ... استفاده مى شود.

Friction-Aligning the upper and lower idler group used to adjust the belt running side 

to prevent the snaking to ensure stable operation of the conveyor belt. It is widely used 

in Aggregate,Cement, Coal, Machinery, Minerals & Mining, Power, Steel, Grain, Port 

industry.
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درام یا همان غلطک نوار نقاله در دو سر و نقاط مختلف نوار نقاله قرار مى گیرد و وظیفه ى به حرکت در آوردن نوار نقاله 
را به عهده دارد و اغلب قطر بیشترى نسبت به سایر رولیک هاى نوار نقاله دارد. درام محرك که  بدلیل اینکه فشار بیشترى 

منتقل مى نماید داراى قطر باالتر بوده و با الستیک، پلى ارتان و یاپوشش هاى دیگر پوشیده شده است. 

The head pulley is located at the discharge point of the conveyor. It usually drives the 

conveyor and often has a larger diameter than other pulleys. For better traction, the 

head pulley is usually lagged (with either rubber or ceramic lagging material).

پولى درام نوار نقاله(غلطک)

�������

	��

آســـان رو الویـــن

٩



رولر اسکرین 

نوعى سرند است که به منظور جداسازى گندله ریز و درشت قبل از ورود به کوره پخت، مورد استفاده قرار مى گیرد. 
خوردگى سطح رولر اسکرین توسط بار ورودى باعث چسبیدن کنسانتره سنگ آهن به سطح سرندهاى غلطکى شده 

که این امر باعث کاهش قطر خارجى، خمیدگى ومشکالت مکانیکى رولر اسکرین مى شود.
عمده آلیاژهاى مورد استفـاده براى ساخت رولر دبل دك اسکرین مى توان از استیل 304L آبکـارى شده نام برد.
مشخصه اصلى این دستگاه حرکت روان و حفظ یکپارچگى ذرات شکننده است. رولر اسکرین همچنین باعث عملکرد 
بهتر، و ایجاد صداى کمتر شده و مى تواند مواد چسبنده با رطوبت باال را جداسازى کند. این دستگاه عمدتاً در کارخانه هاى 
فرآورى سنگ آهن براى جداسازى مواد زائد از کنسانتره قبل از HPGR (آسیاهاي غلتکی فشار باال)، و دانه بندى گندله 

بعد از بالینگ دیسک (دیسک گندله ساز) به کار مى رود.
آسان رو الوین تمامى پارامتر هاى مهم را نظیر: نوع پوشش رولر ها و رعایت صافى سطوح ،رولر ها در تمامى سایز ها  

رعایت نوع جوش و .... پوشش مى دهد.
همچنین این شرکت توانایى تولید رولر اسکرین را تا طول 5,5 متر دارا مى باشد.

DDRS double deck screen is a type of sieve that is used to separate small and large 

pellets before entering the kiln. The corrosion surface of the roller screen by the input 

load causes the iron ore concentrate to adhere to the surface of the roller screens, 

which reduces the external diameter, curvature and mechanical problems of the double 

deck roller.
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بلت کلینر و بلت اسکراپر هاى آسان رو الوین(آسارول)
عملکرد این قطعه موجـب رفع چسبندگى مواد بر روى تسـمه نقاله، کاهش چشمـگیر ریزش مواد در طول مسیر 

و همچنین افزایش طول عمر تسمه نقاله که کاالیى ارزشمند و گران قیمت مى باشد، مى گردد.

طراحى ارتقا یافته و اسـتفاده از مواد باکیفیت جهت تولید این محصول توسط آسان رو الوین، نصـب ، راه اندازى
تعمیر و نگهدارى دستگاه را نسبت به نمونه هاى مشابه موجود در بازار بسیار آسان و کاربردى نموده است.

این دستگاه توسط آسان رو الوین بومى سازى گشته و کامال متناسب با خطوط تولید شرکـت هاى ایرانى  و شرایط 
محیطى مى باشد.

انتخاب نوع دستگاه با عناصرى چون ep نوار نقاله،سـرعت حرکت نوار نقاله، دماى محیط، نوع اتصاالت تسمه نقاله 
اندازه درام و .... در ارتباط بوده و تمام این موارد پیش از خرید توسط آسان رو الوین پایش شده و در نهایت دستگاه 
مناسب پیشنهاد میگردد. جنس تیغه ها از پلى اورتان با کیفیت و با سختى باال و شور متناسب با ep نوار نقاله بوده و 
در بلت اسکراپر از لبه هاى سرامیکى نیز استفاده مى گردد. به جهت اطمینان خاطر مصرف کنندگان محـترم  سازه

 بلت پاك کن ها شامل 2 سال گارانتى مى باشد.

پاك ککنده تسمه نقاله

آســـان رو الویـــن
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The performance of this part eliminates the adhesion of materials on the conveyor belt

significantly reduces material loss along the route and also increases the life of the 

conveyor belt, which is a valuable and expensive product.

Improved design and use of quality materials to produce this product by Asan Ro Lavin

installation, commissioning, maintenance and maintenance of the device compared to 

similar examples on the market is very easy and practical.

This machine is easy to localize on Lavin and is perfectly suited to the production lines 

of Iranian companies and environmental conditions. Selecting the type of machine with 

elements such as conveyor ep, conveyor speed, ambient temperature, type of conveyor 

belt connections, drum size and. ... is in contact and all these items are monitored by 

Asan Ro Lavin before purchase, and finally a suitable device is recommended. The 

blades are made of high quality, high hardness and saline polyurethane suitable for 

the conveyor ep, and ceramic edges are also used in and on the scraper belt. For the 

reassurance of esteemed consumers, the belt cleaner structure includes a -2year 

warranty.
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w w w . a s a r o l l . c o m     

 

+ 9821 3391 ـ   1643
+ 9821 3391 ـ   1055

دفتر مرکزى: تهران، خیابان سعدى جنوبى 
سـاختمان سالمـت ، طبقـه 1، واحـد 215

کارخــانه1 و 2: تهــران، شهرك صنعــتى 
شمس آباد، بلوار نگارستان، بلوار بوستان

گلبن 18، پالك 13

0421 5623 ـ 9821 +
4087 5623 ـ 9821 + i n f o @ a s a r o l l . c o m
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