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 در صنعت آسانسور رلسیگ یموتورها دیاحداث واحد تول موضوع 

 دستگاه 0022 ظرفیت

 اجرا محل

صارک، ح پل از بعد 4کیلومتر قزوین، –استان البرز، اتوبان کرج 

مجتمع تحقیقاتی شهدای خروجی کمالشهر، جاده بهشت سکینه، 

 دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز جهاد
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 میلیون ریال 36607 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 79996 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 936 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 76360 گردش  در سرمایه 
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 سال 02 دوره بهره برداری 

 ارزش خالص جریان نقدی

 (NPV)گذاری کل سرمایه
 ریال ونیلیم 026634
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 66.99% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 7.06 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
79% 

 نفر70 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

دستگاه سالیانه  0022هدف از اجرای طرح احداث واحد مونتاژ موتور گیرلس مغناطیس دائم آسانسور به ظرفیت اسمی 

 روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت . 722ساعته و  9می باشد این واحد در یک شیفت 

 این واحد جهت نیل به اهداف زیر احداث می گردد:بطور کلی می توان گفت که 

 اشتغالزایی 

 تأمین نیاز داخل کشور 

 کاهش واردات این محصول  

 صادرات و ارز آوری 

 مهندسی معکوس و کسب دانش فنی تولید این محصول در داخل کشور 

 معرفی محل اجرای طرح-2

خروجی کمالشهر، جاده بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی صارک، ح پل از بعد 4کیلومتر قزوین، –استان البرز، اتوبان کرج 

 دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز شهدای جهاد

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 (Gearless traction drivesموتورهای بدون گیربکس یا گیرلس آسانسور )

عنی اینکه این امر ی لس یعنی موتور بدون گیربکس و طبیعتاًهمانطور که از نام این نوع موتور آسانسور پیداست موتور گیر 

تی در طی حرکت را به حداقل رسانده و حرک لرزیدن کابین آسانسورنیاز به تعویض دنده توسط گیربکس نیست و همین امر 

موتور گیرلس آسانسور برق و انرژی بسیار کمتری از موتورهای گیربکسی  فراهم می کند. همچنین کابین آسانسورنرم برای 

 در مصرف برق و هزینه های آن صرفه جویی می شود. البته قیمت موتور گیرلس آسانسور تقریباً %62مصرف می کند و تا 

 دو برابر موتورهای گیربکسی می باشد.

 کوچکتر از موتورهای گیربکسی آسانسور می باشد و طبیعتاًهمچنین موتور گیرلس بدلیل فقدان گیربکس از لحاظ حجم  

رساند و همین مشخصات باعث می باعث نصب سریعتر آسانسور شده و هزینه سرویس و تعمیرات آسانسور را به حداقل می

http://www.install-elevator.com/%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1/
http://www.install-elevator.com/%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1/
http://www.install-elevator.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1/
http://www.install-elevator.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1/


ن به وهای مسکونی پرترافیک بسیار مناسب و مقرهای اداری و یا ساختمانشود که موتور گیرلس آسانسور برای ساختمان

 صرفه باشد.

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کدآیسیک محصول طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 دستگاه 0906400727 آسانسور با موتور گیرلس 0

 دستگاه 09060000 سانسور حمل انسانآ 0

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 جدول کدتعرفه محصول طرح

 .0796مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 سال آینده بطور میانگین 6در  پیش بینی وضعیت آتی بازار موتورهای گیرلس اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی

دستگاه  272سال آینده به طور میانگین معادل  6عرضه آتی طی  دستگاه برآورد شده است. این در حالی است که 1211

لذا برای تولید  .دهددستگاه کمبود را نشان می 541می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی موتورهای گیرلس 

 باشد.های بعدی صادرات محصول میاول تأمین نیاز داخلی و اولویت موتورهای گیرلس اولویت

 ای موتورهای گیرلس                     واحد: دستگاهتقاض و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1355 1351 1357 1351 1351 سال                                شرح
 006 006 006 006 006 بینی شدهمیزان صادرات پیش

 0022 0022 0022 0022 0022 برآورد تقاضای داخلی
 331 312 214 213 222 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -177 -523 -531 -1222 -1213 کمبود عرضه

 

  

 واحد سنجش حقوق ورودی کدتعرفه محصول شرح

 کیلوگرم 06 94090202 چرخ های باال کشنده محفظه دار



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی :

 واحد مقدار محصول

 دستگاه 0022 موتور گیرلس مغناطیس دائم آسانسور

 

 ظرفیت عملی :

 ظرفیت سالیانه درصد استفاده از ظرفیت اسمی شرح

 0222 %96 موتور گیرلس مغناطیس دائم آسانسور

 

 شاخص های عملیاتی-1

 روز 722تعداد روز کاری در سال :

 ساعت 9تعداد ساعت کار در هر نوبت: 

 شیفت0تعداد شیفت هر نوبت: 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 موتور گیرلس آسانسور:فرآیند مونتاژ 

 



 مواد اولیه  -1

 محل تامین واحد شرح

 انکودر

 وارداتی ست

 ترمز

 بلبرینگ

 ورقه استاتور به همراه سیم پیچی

 بدنه موتور 

 شفت

 سایر مواد اولیه 

 

 پیش بینی میزان تولید -5

 سومسال  سال دوم اولسال  سالشرح / 

 0222 0622 0222 مغناطیسم دائمموتور گیرلس 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-12

 ارزش شرح شاخص

 66.99% (IRRداخلی کل سرمایه گذاری) نرخ بازگشت

 99.49% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 7.06 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 026634 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 79 شامل هزینه های تامین مالی -(Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 03290.3 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 %09 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %76.3 نسبت سود به حقوق صاحبان سهام در سال اول

 


