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About us
In this developed world ,existence of engine,
industrial equipment and heavy duty
machinery is necessary and inevitable. On the
other hand, industrial filters play an important
role in raising of such industrial mechanical
engines lifetime and reduce maintenance costs.
Market demand for production of safe, secure
and high quality filters, as well as continuous
development of filtration
established, in 2006, applying advanced and
modern technologies and experts’ opinion.
Customer orientation, on time commitments
implementation, delivery of high quality
products are the basic and fundamental
goals of this company. ADF Filter Co. believes
above mentioned principals by applying new
technologies and organizing appropriate
production and distribution processes. ADF
Filter Company also tries to supply practical and

high quality products that cover international
standards. So, by applying modern quality
management systems, ADF Filter co.’s products
cover global standards.
After 35 years experiences of producing more
than 400 high quality filters in the name of
ADF Filters brand and according to available
documents and based on customers feedbacks,
the solutions that we provide to satisfy every
customer demand have rendered us one of the
major players on the Iranian market and now,
ADF Filter co. is considered as one of the leading
companies in design and manufacturing of air,
oil, hydraulic and fuel filters in Iran.
In order to offer high quality products to
customers, ADF Filter Company is trying to
manufacture best products by applying global
modern technologies, machineries, consultants
and specialists as well.
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در دنیای پیشرفته امروز وجود موتورها،دستگاههای صنعتی و ماشین آالت سنگین امری الزم
و اجتناب ناپذیر به حساب آمده و در این بین ،فیلتر های صنعتی نقش تاثیر گذاری در جهت
باالبردن طول عمر و کاهش هزینههای نگهداری این قبیل محرکهای صنعتی ایفا می کنند.
اهمیت و نیاز های محسوس در رابطه با وجود فیلترهای ایمن ،مطمئن و با کیفیت و همینطور
پیشرفت های صورت پذیرفته در صنعت فیلتراسیون ما را بر آن داشت تا در سال 1385اقدام
به افتتاح واحد تحقیقی  -تولیدی در راستای صنعت فیلتر نماییم و با بکارگیری تکنولوژ یهای
جدید و پیشرفته و با توجه به نظرات کارشناسان خبره این حوزه و با هدف ارائه خدمات به
)را راه اندازی نمودیم.
صنعت تولید کشور عزیزمان ،شرکت آرمان داران فاخر (
مشتری مداری ،اجرای به موقع تعهدات و ارائه محصوالت با کیفیت برتر ،از اصول زیر بنایی و
بنیادی این مجموعه تولیدی بوده و این شرکت با اعتقاد به این اصول و با بکار گیری فناوری
های جدید و سازمان دهی کلیه فرآیندهای خود توانسته است تا ساختار تولید و توزیع مناسب و
هدفمندی را شکل دهد و در راستای استانداردهای بین المللی بتواند به طور مداوم محصوالتی
با کیفیت باال و کاربردی مناسب و استاندارد را به دست مصرف کننده گان برساند.
این شرکت توانسته است با بهره گیری از سیستمهای نوین مدیریت کیفیت زمینه ساز تولیداتی
با معیارهای جهانی باشد و به گواه مستندات و مصرف کنندگان محصوالت ،این شرکت در
حال حاظر یکی از شرکتهای مطرح و پیشرو در زمینه تولید انواع فیلتر های هوا ،روغن  ،هیدرولیک
وسوخت در ایران است که به پشتوانه 35سال سابقه در امر تولیدات صنعتی توانسته بیش از 400
نوع فیلتر را با کیفیت باال و برای انواع مختلف کاربری ،طراحی و تولید نموده و با برند
روانه بازار مصرف نماید.
شرکت تولیدی آرمان داران فاخر با استفاده از تکنولوژی و ماشین آالت به روز دنیا و با یاری
مشاوران و متخصصان مجرب ،تالش برای تولید بهترین محصوالت و ارائه آن به سازمانها و
صنایع مختلف وکمک به افزایش تولید ناخالص ملی را وظیفه خود دانسته و همواره سعی
نموده تا بستری مناسب برای رشد اقتصادی و فناوری را با تکیه بر توانمندی ملی و بومیسازی
تکنولوژی و به اشتراک گذاردن آموخته های نوین خود فراهم نماید.
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ADF Filter Company designs, produces
and delivers different products in the form
of air, oil, hydraulic, fuel, refining groups
(oil, gas, petrochemical), power plants,
mining, earthmoving machinery(generators,
compressors), transportation( road, rail,
marine), road construction, structural,
.agricultural, industrial (dust) filters
ADF Filter Company’s products are being
applied in machines and devices of Caterpillar,
Komatsu, Iveco, Renault, Toyota, Volvo,
Benz, Ingersoll rnd, MAN, Isuzu, Cummins,
Nissan, Scania, Mitsubishi, Hyundai, Leyland,
Hepco, Daf , Valtra, Daewoo, Doosan, Howo,

John Deere, Dongfeng, Foton, Bobcat, New
Holland, Perkins, Hatz, Deutz, etc. and have
.significant credibility among consumers
By using modern lean manufacturing systems
and applying (Kanban) and (synchronous)
and («JUST IN TIME» manufacturing) as
well as creating world’s most relevant and
most recent technology and employing
knowledgeable professionals, ADF Filter
Company wins mass-production level from
different kinds of purifying agents (Cellulosepolyester- Fiberglass-wire meshes made
of metal) and with particles of 10 to2000
.microns
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شرکت آرمان داران فاخر قادر به طراحی تولید و ارائه محصوالت
در غالب فیلترهای هوا ،روغن ،هیدرولیک ،سوخت و در
گروههای تخصصی پاالیشگاهی (نفت،گاز،پتروشیمی)
نیروگاهی ،معدنی ،موتورهای زمینی (ژنراتورها وکمپرسورها)،
حمل و نقل (جادهای ،ریلی ،دریایی) ،راهسازی و ساختمانی،
کشاورزی ،صنعتی(غبارگیرها) میباشد.
همچنین تا کنون محصوالت این شرکت در ماشین ها و
دستگاه های کاتر پیالر  ،کوماتسو  ،ایویکو  ،رنو  ،تویوتا  ،ولوو
 ،بنز  ،اینگر سولرند  ،مان  ،ایسوزو  ،کمنز  ،نیسان  ،اسکانیا
 ،متسو بیشی  ،هیوندا  ،لیالند  ،هپکو  ،داف  ،والترا  ،دوو ،
دوسان  ،هوو  ،جاندیر  ،دانگ فنگ  ،فوتون  ،بابکت  ،نیو
هلند  ،پرکینز  ،هاتز  ،دویتز و ......مورد استفاده قرار گرفته
و اعتبار قابل توجهی در بین مصرف کنندگان خود به جای
گذاشته است .

شرکت آرمان داران فاخر با بکار گیری سیستم های نوین تولید
ناب و با کمک گرفتن از روشهای (کانبان) و (سنکرون) و
(تولید بهنگام«  )»JUST IN TIMEو همینطور با در دست
داشتن مناسب ترین و جدید ترین فناوری دنیا و دانش باالی
متخصصان خود قادر است محصوالت خود را از انواع عامل
تصفیه (سلولز -پلی استر-فایبرگالس-وایر مشهای فلزی)و با
قابلیت ذره گیری از 10تا2000میکرون به تولید انبوه برساند و
با توجه به بررسی های انجام شده میدانی و گواه مستندات
این شرکت بخش عمده ای از مصرف فیلتر داخل کشور را
تحت پوشش خود قرار داده و در زمره بهترین تولید کنندگان
داخل کشور به حساب میآید.
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According to field studies and company’s
documents, most companies are using ADF
Filter brand products and ADF Filter Company
.is one of the best filter manufacturer in Iran
ADF Filter Company always tries to use best
and desirable raw materials. Company’s
Quality Control experts verify this point
continuously, by using advanced and special
equipment in lab and benefits from 17025
certified labs views to advance their quality
objectives. It should be noted that all raw
materials used in this factory are made in
Spanish, Korea and Iran and all customers
confirm the quality of filters. It should be
mentioned that quality control operation
is done in three levels of input materials,
semi-finished goods and finished product
and SPC statistical control method with the
use of specialized software MINITAB is a

component element of the quality control at
.this company
We use the best and high quality strainer
materials and produce filters that remain
stable in climate changes and have high
resistance against the air flow; that’s why
ADF Filters live longer than other similar
.products
ADF Filters are always tested under ISO/5011
standards and the results of this experiment
indicate that pressure drop criteria and dust
.holding capacity are standards
ISO/5011 test has shown that ADF Filter
have +98% efficiency and this leads to
further protection of engine and finally the
competitiveness of ADF Filter company’s
products is increased against similar foreign
.products
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این شرکت همواره سعی نموده تا بهترین و مرغوب ترین
نوع مواد اولیه را جهت تولید محصوالت خود انتخاب
نماید و کارشناسان واحد کنترل کیفیت شرکت به طور
مستمر با استفاده از تجهیزات پیشرفته و تخصصی و در
شرایط آزمایشگاهی و با انجام آزمایشهای سختگیرانه
و حساس بر این مهم صحه گذاشته و از نظرات مراکز
آزمایشگاهی دارای گواهینامه  17025در جهت پیشبرد
اهداف کیفی خود بهره جستهاند .باید خاطر نشان کرد که
تمامی مواد اولیه مصرفی در این واحد ساخت کشورهای
اسپانیا ،کره و ایران بوده و رضایت مصرفکنندگان از
فیلترهای تولیدی،گواه بر این موضوع است.
شایان ذکر است در این سازمان عملیات کنترل کیفیت
در سه سطح مواد ورودی ،کاالی نیمه ساخته و محصول
نهایی انجام پذیرفته و روش کنترل آماری  SPCبا
استفاده از نرم افزار تخصصی  MINITABجزء ارکان
کنترل کیفیت در این سازمان است.

ما توانستهایم تا با استفاده از بهترین و مرغوبترین مواد
پاالیش کننده ،فیلترهایی را روانه بازار نماییم که در
تغییرات جوی ثابت مانده و مقاومت باالیی را در برابر
جریان هوا از خود نشان می دهند و این امر سبب گردیده
تا فیلتر  A.D.Fنسبت به سایر محصوالت مشابه دارای
طول عمر بیشتری باشد.
فیلتر های  A.D.Fهمواره و در غالب استاندارد 5011/ISO
مورد آزمایش قرارگرفته و نتایج بدست آمده از این
آزمایشها حاکی از استاندارد بودن شاخصهای افت
فشار و ظرفیت نگهداری غبار می باشد.
آزمایشها  5011/ISOثابت کرده که فیلتر های A.D.F

دارای راندمان +%98بوده و محافظت بیشتر و ایمن تر
موتور را در پی دارد و این امر رقابتپذیری محصوالت
این شرکت را در برابر محصوالت مشابه خارجی بسیار
باالبرده است.
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For continuous improvement and reduction

ADF Filter Company applies ISO/Ts29001:2010

of deviation and waste in the production

for petrochemical, gas and oil industry and

chain, since 2011, ADF Filter Company

ISO/Ts16949:2009 for automotive industry;

applies ISO/9001:2008 quality management

so creates another development in its

system as its organization heading, to

.organization

achieve comprehensive quality Philosophy by
implementation, establishment and execution
of this system and also proves its ability in
product manufacturing and finally satisfies
.customers to reach its fundamental goal

ADF Filter Company is proud to pass important
tests of Iran national standard institute
and received mandatory standard symbol
application license in 2012, and the quality of
products is proved thanks to this license and

In order to create specialized approach in the

eventually donates confidence to customers

use of quality control management system,

.for purchasing Iranian high quality products
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شرکت آرمان داران فاخر به منظور ايجاد بستری برای
بهبود مستمر و كاهش انحرافات و تلفات در زنجيره تولید
از سال )2011( 1389توانسته است ،سیستم مدیریت
کیفیت 9001:2008/ISOرا سرلوحه محیط سازمانی
خود قراردهد تا بتواند جهت رسیدن به فلسفه کیفیت
جامع با پیاده سازی ،استقرار و اجرای این سیستم،
توانایی سازمان را در فراهم آوردن مداوم محصولی که
رضایتمندی مشتری در آن نهفته است به اثبات رساند.
همچنین این شرکت به منظور ایجاد رویکرد تخصصی
در استفاده از سیستمهای مدیریت کنترل کیفیت،
سیستمهای  ISO/TS29001:2010را جهت صنایع

نفت،گاز ،پتروشیمی و ISO/TS16949:2009را جهت
صنایع خودرو سازی در محیط سازمانی خود پیاده
سازی و اجرانموده وتحول دیگری را در سازمان کاری
خود ایجاد نموده است.
شرکت آرمان داران فاخر مفتخر به قبولی در آزمونهای مهم
وحساس پژوهشگاه اداره استاندارد ملی ایران بوده و در
سال  )2012(1390موفق به دریافت پروانه کاربردعالمت
استاندارد اجباری گردیده و مرغوبیت محصوالت
تولیدی خود را به واسطه دریافت این گواهینامه به اثبات
رسانده و آسودگی خاطر از کیفیت کاالی ایرانی را هنگام
خرید به مشتریان خود هدیه نموده است
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To introduce its ability and innovations and
to win new markets, ADF Filter Company
participates

in

specialized

exhibitions

.significantly every year
ADF Filter Company is honored to take part
in petrochemical, gas, oil, rail, machinery,
construction industries and filtech. exhibitions
.and has achieved successful results
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شرکت آرمان داران فاخر به جهت ارائه توانمندی و
نمایش نوآوری های خود و به منظور کسب بازارهای
جدید ،شرکت در نمایشگاه های تخصصی را همه ساله
در رئوس اهداف خود قرار داده و در این راستا توانسته
است همه ساله در نمایشگاههای مرتبط با حوزه کاری
خود حضوری چشمگیری به نمایش بگذارد و از اعتبار و
نام تالشگران داخلی دفاع نماید.

این شرکت تا کنون افتخار شرکت و حضور در
نمایشگاههای مهم وحساس نفت،گاز،پتروشیمی صنایع
ریلی-ماشین آالت راه سازی وساختمانی و فیلتچ را در
کارنامه خود دارد و نتایج موفقیت آمیزی را به نام خود
ثبت نموده است.
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With respect of social responsibility and
customers' demands, we are determined
to apply modern management systems and
new technologies and conquer domestic and
.foreign markets
Relying oncreative and professional staffing
and managers and tocreate clean and safe
environment, ADF Filter Company is trying
to promote quality and quantity of its
products and be one of the best and top filter
.manufacturer in Iran
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این شرکت توسعه همه جانبه و پایدار را الزمه بالندگی و
بقاء خود دانسته و توانسته است با استعانت از خداوند
متعال و با همکاری مدیران متخصص و کارکنان دلسوز
خود ،بستری مناسب برای رشد اقتصادی و فناوری را
با توجه به توانمندی ملی و بومی سازی تکنولوژی و به
اشتراک گذاردن تجارب و آموخته های نوین فراهم نماید.
ما مصمم هستیم با به کار گیری سیستمهای نوین
مدیریتی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا و با احترام به

منافع جوامع بشری و ارج نهادن به خواسته های مشتری،
بازارهای داخلی و خارجی را فتح نموده و با اتکا به نیروی
انسانی خالق و کار آمد و ایجاد محیطی پاک و ایمن،
بستری مناسب جهت ارتقاء کمی و کیفی محصوالت
فراهم آوریم و بتوانیم روند بهبود مستمر فرآیندهای
سازمانی را افزایش داده و همواره یکی از تولید کنندگان
برتر صنعت فیلتر کشور عزیزمان ایران باشیم .

کارخانه :تهران شهر قدس ،خیابان امامزاده ،خیابان گلبرگ
جنوبی،کوچه گلچین یکم ،پال ک 12
دفتر تهران :خیابان قزوین ،نبش خیابان سبحانی ،مجتمع
تجاری میالد قائم ،طبقه دوم ،واحد 491
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