بن مالت و برترین روش تولید مالت آماده در ایران
چرا فناوری الهتی ؟
 -1متعهد باالترین کیفیت
شرکت الهتی با اتکا به تجربه طوالنی خود در زمینه های
گوناگون مرتبط با صنعت مالت خشک ،از رهبران جهانی این
صنعت به شمار می رود .حضور نخبگان صنعت مالت
خشک در شرکت الهتی و تجربه انجام پروژه های گوناگون در
نقاط مختلف جهان با شرایط مختلف آب وهوایی و انبوهی
از تکنولوژی های انحصاری ،الهتی را به همراهی مطمئن و
قابل اتکا در تجارت مالت خشک تبدیل کرده است.

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد
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 -2گستره باالی خدمات
خدمات فراهم شده از سوی شرکت الهتی تمام نیازهای
مشتریان را در حوزه کاری این شرکت برآورده می کند .ارائه
خدمات مهندسی در کلیه زمینه های مربوط به کارخانه های
مالت خشک ،مشاوره و آشنایی با برترین محصوالت روز
دنیا ،نصب و راه اندازی ،آموزش ،بازدید و سرکشی از
ماشین آالت ،ارتقا و مدرن سازی کارخانجات و تامین قطعات
یدکی تنها بخشی از مهمترین خدمات شرکت الهتی به
مشتریان خود است.
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 -3کنترل کامل فرآیندهای کارخانه
به کمک اتوماسیون شرکت الهتی کنترل و نظارت بر فرآیند
تولید و نگهداری کارخانه های مالت خشک بسیار آسان خواهد
بود .به طور نمونه سیستم اتوماسیون BMISانحصاری شرکت
الهتی با قابلیت های گزارشگیری متنوع ،اخطاردهی ،نظارت بر
رخدادها و ابزارهای نظارتی پیشرفته خود ،بهره وری کارخانه
های مالت خشک را باال برده و قابلیت اعتماد بی نظیری
را به ارمغان آورده و هزینه های نگهداری آتی
را کاهش می دهد.
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 -4ارائه برترین فرموالسیون محصوالت
با توجه به اینکه شرکت الهتی خود اقدام به سرمایه
گذاری برای تولید محصوالت مالت خشک نمی نماید همواره
برترین فرموالسیون محصوالت را به مشتریان عرضه می
کند .شرکت الهتی به پشتوانه تجربه خود در
ارائه فرموالسیون برای نقاط مختلف آب و هوایی جهان ،با
آنالیز مواد اولیه مشتری در البراتوار فوق پیشرفته خود
بهترین و رقابتی ترین فرموالسیون محصوالت مالت خشک را
برای تولید با کیفیت ترین محصوالت در اختیار مشتریان خود
می گذارد.
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 -5همراهی بی واسطه و همیشگی
شرکت الهتی از اولین قدم ها تا انتها در کناربن مالت قرار
دارد و با انتقال تجربیات خود از هیچ کوششی برای موفقیت
ابن کارخانه فروگذار نخواهد کرد .حضور متخصصین مجرب و
فارسی زبان در دفتر مرکزی شرکت الهتی در
کشور فنالند ارتباط ساده ،صمیمانه و بی واسطه ای را برای
مشتریان فارسی زبان به ارمغان می آورد و نشان از احترام
واالیی دارد که شرکت الهتی برای مشتریان خود در کشور
ایران قائل است و همچنین عزم راسخ الهتی را برای ارائه
بهترین خدمات به مشتریان را نمایان می کند .ما همیشه
به دنبال بهترین ها هستیم.
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 -6باالترین استانداردها با تکنولوژی روز دنیا
ماشین آالت ساخت شرکت الهتی فراتر از آخرین
استانداردهای روز اروپاست .تکنولوژی های انحصاری متعدد
ثبت شده در زمینه های گوناگون کارخانه های مالت
خشک نشان از پیشتازی و تبحر شرکت الهتی در این عرصه
انحصاری
تکنولوژی
نمونه
طور
به
دارد.
شناورسازی ( )Fluidizationکه توسط شرکت الهتی به صورت
Patentبه ثبت رسیده است موجب تخلیه بهینه سیلوها
می شود .به کارگیری چنین تکنولوژی های پیشرفته و برتری
نهایتا به بهره وری باالی کارخانه های مالت خشک و کاهش
هزینه های نگهداری آتی برای مشتریان می انجامد.
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