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روبات فرش باف بوریا يا روبوتافت، دستگاهي ايده آل براي توليد انواع فرش هاي مدرن و مبتني 
بر مد روز به روش تافتينگ است. اين روبات پيشرفته با بهره گيري از دانش روز، قادر به توليد نيمه انبوه 
و يا توليد بر اساس سفارش انواع فرش هاي تافتينگ، از ارتفاع خاب 13 الی 75 میلی متر بصورت 

پايل )U-Tuft يا J-Tuft( و لوپ به صورت همزمان است. 
پشتيباني توليد با انواع مختلف نخ از جمله نخ هاي فانتزي، امكان توليد پايل و لوپ به صورت همزمان، 
امكان ايجاد جلوه سه بعدي )برجسته(، امكان توليد با تعداد رنگ نامحدود و چندين قابليت ديگر سبب 
اين  يافته و محصول نهايي كاماًل ويژه گردد.  افزايش  شده است نوع آوري و خالقيت در اين نوع توليد به صورت قابل توجهي 
خالقيت سبب مي شود حاشيه سود محصول توليدي در مقايسه با فرش هاي ماشيني افزايش يافته و درنتيجه برگشت سريع سرمايه 

) كمتر از يك و نيم  سال( امكان پذير گردد.

با استفاده از مجموعه هماهنگ بوريا يعني روبوتافت و نرم افزار پيشرفته طراحي فرش بوريا، ايجاد تنوع در طرح، رنگبندی، 
تركيب نخ ها و نوع بافت فرش ديگر زمان بر، هزينه بر و داراي ريسك باال نبوده و به راحتی و در زمانی بسيار كوتاه امكان پذير 
خواهد بود. اين دستاورد مهم سبب افزايش سرعت پاسخگويي به تغييرات بازار و انعطاف پذيري توليدكنندگان فرش، همراه با 
كاهش و يا حذف هزينه هاي متداول توليد فرش هاي مدرن و ُمد روز خواهد بود. همچنين امكان توليد بر اساس سفارش حتي 

يك تخته فرش داراي توجيه اقتصادي بوده و از ديگر مزاياي استفاده از اين مجموعه مي باشد. 

از ويژگي هاي برجسته روبات مي توان به سیستم خودکار تغییر وضعیت بین حالت پایل و لوپ، اشاره نمود. اين سيستم 
توليدكنندگان  برای  را بسادگی  يا لوپ  در فرش   پايل  ايجاد  امكان  يا توقف ماشين،  به تنظيمات مكانيكی  نياز  بدون هرگونه 
فراهم می نمايد. در اين سيستم، نوع خاب در نرم افزار تعريف شده و روبات به صورت اتوماتيك آن را می بافد. همچنين سیستم 
ارتفاع خاب متغییر، براحتی امكان ايجاد افكت هاى سه بعدى در فرش را فراهم می سازد. امكان طراحي فرش به صورت 
سه بعدي، شبيه سازي آن پيش از توليد و سپس بافت آن توسط روبات از ديگر قابليت هاي منحصر بفرد مجموعه نرم افزاري و 

سخت افزاري شركت بوريا است.

از ديگر مزاياي روبات مي توان به كاربري آسان و توليد مداوم و يكنواخت روبات كه سبب كاهش نيروي پرسنلي مي گردد اشاره 
نمود. اين ويژگي سبب كاهش چشمگير هزينه هاي پرسنلي و همچنين حذف خطا، حتي در توليد پيچيده ترين طرح ها مي گردد.
سازه دستگاه نيز كه توسط شركت RK  آلمان به سفارش شركت بوريا ساخته شده  است در افزايش ثبات و يكنواختي توليد نيز 
مؤثر بوده است. طراحي ويژه اين سازه سبب شده تا حداكثر سرعت دوخت بدون لرزش تا 2000 دوخت در دقيقه افزايش يابد. 
تمامي مزاياي فوق در كنار قيمت مناسب دستگاه و تنوع محصوالت توليدي فرصتي بي نظير را براي تمامي عالقمندان صنعت 

فرش فراهم آورده است.

خالقیت بدون محدودیت

روبات فرش باف بوريا: روبوتافت 
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:: توليد فرش تا 6.5 مترمربع در ساعت
:: توانايی كنترل و مانيتور روبات از راه دور

:: امكان تولید فرش در سایزهاى متنوع
:: نصب آسان و بدون نياز به آماده سازی ويژه پيش از نصب

:: مصرف پايين برق و امكان توليد حتی با استفاده از برق تك فاز
:: بهرمندي از سازه مكانيكی با كيفيت بسيار باال )ساخت آلمان(

:: توليد فرش با ارتفاع خاب متنوع از13تا 75 ميلي متر بصورت پايل و لوپ
:: قابليت تنظيم كشش پارچه زمينه فرش با استفاده از فريم ويژه و متحرک

USB Flash سهولت انتقال و جابجايی فايل از طريق شبكه يا با استفاده از ::
:: امكان تولید جلوه سه بعدي با استفاده از تكنیك بافت فرش با ارتفاع پایل متغیر

:: امكان توليد با انواع مختلف نخ از نظر ظرافت و ضخامت )توليد با نخ بسيار ضخيم، قطر تا 11 ميلي متر(
:: توانايی توليد فرش با ارتفاع خاب  مختلف به صورت پايل و لوپ، به همراه تراكم های متفاوت در يك طرح

:: رابط نرم افزاری )HMI( ويژه دستگاه با قابليت های منحصر بفرد و كاماًل منطبق با نرم افزار طراحی فرش بوريا
:: امكان توليد با سرعت  باال )2000 دوخت در دقيقه( بدون لرزش به واسطه برخورداری از سازه مستحكم و پيشرفته

:: امكان توليد با انواع مختلف نخ های فانتزی، پشم، پلی استر، اكريليك، پلی پروپيلن، پنبه، لينن، ويسكوز و مخلوط آنها در نمره 
نخ های متفاوت بدون نياز به تغيير در ماشين

:: سیستم هوشمند تغییر وضعیت بین پایل و لوپ، بدون هرگونه نیاز به تنظیمات مكانیكی یا توقف ماشین 

مزایا
:: افزايش قابل مالحظه توليد، افزايش بهره وری، حذف خطاهای نيروی كار و كاهش هزينه های توليد در مقايسه با توليد دستی 

فرش های تافتينگ
:: امكان توليد مجموعه های متنوع منطبق با نياز بازار، با اعمال تغييرات در تراكم، ارتفاع خاب، جنس نخ، رنگ، افكت های پايل 

و لوپ و ... 
:: امكان توليد محدوده وسيعی از انواع فرش های مدرن و ُمد روز با طرح، جنس و رنگ مختلف

:: امكان توليد آزمايشی جهت سنجش نياز بازار بدون هزينه و ريسك باال
:: توانايی توليد نيمه انبوه و بر اساس سفارش حتی يك تخته فرش

:: انعطاف پذيری در توليد بدون نياز به انبار گسترده نخ
:: حذف محدوديت هاي توليد فرش به روش ماشيني

:: افزيش خالقيت و نوآوری در محصول

بوریا
سامانه های طراحی و تولید رایانه ای

www.booria.com

بوریا سامانه هاى طراحی و تولید رایانه اى - تهران
تهران، خيابان خرمشهر، شماره 43، طبقه د وم

كدپستی: 1557619115
تلفن: 88739073 و 88739048

نمابر: 88769036
info@booria.com :پست الكترونيك


