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شرکت پویافن آوران کوثر: سورچین 
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چالش ها
...(در سورت مواد معدنی و)

 معدنی یکنواخت سازی محصوالتو مناسب عدم جداسازی

 منابع معدنی نامناسبو پاالیش خالص سازی

محصول و کاهش بهره وری در ایجاد ارزش افزودههدررفت

 منابع انسانیهزینهافزایش

الزم مواد معدنیاستانداردهای عدم تطابق با

 صادرات کاهش

 ضایعاتافزایش
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راه حل

ازشپردالگوریتم هایبکارگیریبا
بنابرومصنوعیهوشوتصویر

رکاربکهپارامترهاییوتنظیمات
،استنمودهمشخصدستگاهبرای
ومتعدددسته هایدرمعدنیمواد

ورنگ،سایزاساسبرمختلف
.می شونددرجه بندیشکل

پردازشحوزهدرمشاوره
هبمصنوعیهوشوتصویر
طراحیمنظور

سختزیرساخت های
افزارینرم-افزاری
دیجیتالمعدن

1
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توانایی های اصلی شرکت
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پردازش تصویر هوش مصنوعی

سیستم سازی



محصول
دستگاه سورتر هوشمند مواد 

...معدنی ،سنگ ها، دانه ها و
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محصول
شماتیک
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(ویژگی های اصلی)محصول

 سورت و جدا سازی سنگ و مواد معدنی

 و شکل ظاهری سایز، نسبت های سایز ،رنگبندی بر اساس تقسیم

استفاده از اجکتور های ویژه جهت جداسازی سریع محصول

سیستم تشخیص و  نورپردازی با کیفیت و مناسب

 پارامترها صفحه نمایش  لمسی برای تنظیم دارای

 کتمتخصصان شربرنامه دستگاه توسط روزرسانی تغییر و به امکان

پشتیبانی و گارانتی
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(مشخصات فنی)محصول
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(اجزای اصلی)محصول
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گذاریسرمایهدالرمیلیارد21.5ازبیشامکان

ومقیاسبزرگطرحدالرمیلیارد10شناسایی
معدنحوزهدرمتوسط

راستایدرشدهانجامهایگــذاریســرمایه
ازفاصلهوتوانمندسازیوتوسعه)44اصل

(نفتیاقتصاد

99سالپایانتاشدهفعالواحیامعادنتعداد،
.استبودهمورد400

مستقیمطوربهشغل15400حدودایجاد



حجم بازار 
جهانی سورتر
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مدل کسب و کار شرکت و بازه قیمتی دستگاه هوشمند
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سفارشی سازی

وام لیزینگ

دانش بنیان

ثبت نام و 
فروش 
مستقیم

45000$

250000$

قیمت دستگاه 
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ی لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفای
ریاست جمهوری

15

لیزینگ دانش بنیان

پویافن آوران کوثرشرکت

سرمایه گذار



رقبا

رقبای خارجی
• TOMRA

• AMD

• BarcoVision

• Daewon GSE

• BT-Wolfgang Binder

• Sesotec

• Raytec Vision

• Concept Engineers

• Key Technology

• Satake Corporation

رقبای داخلی
آراد سورتینگ

آرین کار پک

پندتک
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مزیت های رقابتی

16 سال سابقه در پردازش تصویر وR&D

 درصد دقت 97بیش از )ریزذرات برای سورت دقت باالترین
(پردازش تصویر

 منظورهپردازش تصویر چند

پشتیبانی و تیم فنی قوی
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تیم اصلی شرکت
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عمده محصوالت شرکت
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عمده افتخارات شرکت
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چارت سازمانی 
شرکت
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سپاس از توجه شما


