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 (  اسنا)خودروسازی ستاره نیک آریا هم گروه شرکت  شرکتهای

به لحاظ تخصصی بودن کارها و به منظور تسهیل و سرعت بخشی به امور، شرکتهای ذیل بعنوان 

 .شرکتهای همکار ماموریتهای تخصصی تامین در اقصی نقاط دنیا را انجام می دهند
 

دفتر اصلی این شرکت در تهران بوده و عمدهه  (: NIKI COM International)شرکت بین المللی نیکی کام  -1

 .فعالیت آن در حوزه تجاری، مشاوره های فنی و بازرگانی، مهیریت پروژه و غیره می باشه
دفتر اصلی این شرکت در هامبورگ آلمان بوده و عمهه فعالیدت آن  : NIKICOM Europeشرکت اروپایی  -2

 .در حوزه واردات و صادرات از اروپا و همچنین تامین کننهه منابع مالی گروه می باشه
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، نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصوالت  (اسنا)شرکت خودروسازی ستاره نیک آریا 

 :شرکتهای ذیل را داراست

 انواع اتوبوس شهری، بین شهری و میهل باس -  ( KING LONG ) شرکت کینگ النگ چین -1

 ون و سواری -    ( SOUTH EAST ) شرکت ساوت ایست چین -2

 انواع ون -   ( SHAC )  شرکت شاک چین -3

 مینی بوس -  ( GOLDEN DRAGON ) شرکت گلهن دراگون چین -4

 انواع ون -    ( JOYL LONG )  شرکت جوی النگ چین -5

 

 

آلمدان،     ZFچین،    NUCTECHآلمان،    VOITHآلمان،   MANالزم به ذکر است که این شرکت با کمپانی های  

Hubner  ،آلمان Wabco  ،آلمانBock  ،آلمانDeutz  ،آلمانFriederichs frankfurt   آلمدان وVM Motori   ایتالیدا

در زمینه های مرتبط با خودرو و نیروی محرکه و خهمات پس از فروش و همچنین تامین و فروش قطعات نیز 

 .همکاری تنگاتنگی دارد
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 :اهداف و ماموریت
 

 Vision  -آرمان 

نو آوری و بهبود مستمر در عرضه محصوالت جدید، ارتقاء کیفیت  و رضایتمندی مشتریان و خدمات پس از فروش 

 جوانان ایرانی در زمینه طراحی، تولید و عرضه خودرو های حمل و نقل عمومیاشتغال زایی  مولد، پایدار و تخصصی برای 

تامین کلیه نیازمندیهای کشور در زمینه ناوگان حمل و نقل عمومی 

ایجاد بستر صادرات محصوالت تولید داخل به بازارهای هدف در خاورمیانه و آسیای مرکزی و تبدیل اسنا به یک برند بین المللی 

 

  - Mission ماموریت
تولید و عرضه خودرو در کالسهای ون، مینی بوس، میدل باس، وانت، اتوبوس شهری و برون شهری و اتوبوس دوکابین 

 درصدی بازار  ون  در کشور  80درصدی در بازار مینی بوس و اتوبوس و همچنین سهم  25دستیابی به سهم 
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 ظرفیت تولید سالیانه  

 شرکت خودروسازی ستاره نیک آریا

 نام محصول (دستگاه)ظرفیت تولید 

 ((BRT)شهری، بین شهری و دوکابین )انواع اتوبوس  1500
 مینی بوس 1500
 (آمبوالنس – مسافری)ون  3750
 وانت 2000
 کامیون، کشنده و کامیونت 4000



 مشخصات کلی کارخانه

 زمین
 متر مربع 80000

 سوله های تولیدی
 متر مربع 26000سوله با مساحت کلی  5در فاز اول، مشتمل بر 

 .متر مربع افزوده می شود 12500سوله جمعا به مساحت  4در فاز دوم، 
 تاسیسات
 کیلووات ساعت 1200برق، 

 مترمکعب در روز 10000گاز، 

 (با ذخیره سازی محلی) آب 
 بار 7.5مترمکعب در دقیقه با فشار کاری  25هوای فشرده، 

 تن  5دو دستگاه جرثقیل سقفی 
 مجموعه کانوایر جابجایی خودرو در سالن نقاشی

 SNA, Vehicle Manufacturing Co. 



SNA, Vehicle Manufacturing Co. 



SNA, Vehicle Manufacturing Co. 

  BRT   اتوبوس دوکابین



SNA, Vehicle Manufacturing Co. 

  BRT   اتوبوس دوکابین



SNA, Vehicle Manufacturing Co. 

 متری 12  اتوبوس شهری
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 مشخصات فنی ون اسنا
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 مونتاژ متعلقات شاسی اتوبوس
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 خط اتاقسازی اتوبوس دوکابین 



SNA, Vehicle Manufacturing Co. 

 مونتاژ اتاق اتوبوس دوکابین
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 خط رنگ اتوبوس دوکابین
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 مونتاژ نهایی اتوبوس دوکابین
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 اسناکارخانه و خطوط تولید 
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 اسناخطوط تولید 
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 3یورو  دوکابیناتوبوس 
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 4یورو  دوکابیناتوبوس 
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 خط مونتاژ مینی بوس
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 مرکز خدمات پس از فروش 
 خودروسازی اسنا

دارنهه گواهینامه سیستم مهیریت کیفیت بر 

 ISO 9001:2008اساس استانهارد 

اسنا خودرو  خيابانشهريار،  انديشهجاده مخصوص، بزرگراه 17تهران، کيلومتر  
 شرکت ستاره نیک آریا یدک

 (122داخلی  -امور مشتریان ) 66283328: خدمات پس از فروش

 66282345: پذیرش تعمیرگاه

 66283663: نمابر

 37515-179: صندوق پستی
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 خط مشی کیفیت
 PLMA-01-00:کد مدرک                                                                                                      

با ماموریت ارائه خدمات پس از فروش ( سازمان خدمات پس از فروش ) شرکت ستاره نیک آریا یدک        

و تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی  شرکت ستاره نیک آریا ، با استقرار نظام مدیریت کیفیت مبتنیی بیر   

رضایت هرچه بیشتر مشتریان را هدف قرار داده  و  خط مشی کیفیت خود را به  ISO9001:2008استاندارد 
 .شرح زیر اعالم می دارد

 

 ارائه خدمات پس از فروش ، با کیفیت و قیمت مناسب و نیز تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات•

 بهبود مستمر خدمات پس از فروش از طریق توسعه کیفی و کمی شبکه خدمات پس از فروش•

ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه شرکت و بهره گیری از مشاارکت  •

 آنان در راستای رشد و تعالی شرکت
 

لذا ضمن داشتن التزام به رعایت ضوابط نظام کیفی با استفاده از روشهاای نهوین مهدیریتی از اثرب شهی         
بابود مداوم آن ها توسط کلیه کارکنان اطمینان حاصل نموده و متعاد به تامین کلیهه    اقدامات انجام شده و 

منابع الزم جات استقرار و بابود مداوم اثر ب شی آن می باشیم در فواصل زمهانی شهم ماههه نسهبت بهه      

  .بازنگری این خط مشی ، اهداف کیفی  و برنامه های مرتبط با آناا اقدام می نماییم
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 تعمیرگاه مرکزی خدمات پس از فروش اسنا
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 واحد تعمیرگاه  مرکزی سنگین
 را دوکابین اتوبوس دستگاه 500 به سرویس ارائه مسئولیت تعمیرگاه واین گذرد می تعمیرگاه تاسیس از سال سه مدت

 با و اند گذرانده را الزم های آموزش دبی و چین آلمان، در فنی پرسنل .دارد برعهده اصفهان و تبریز تهران، درشهرهای
 .دارند کامل آشنایی دنیا روز پیشرفته تعمیراتی های سیستم

 از استفاده و MAN ، VOITH، ZFنظیر سنگین آالت ماشین مطرح سازندگان با ارتباط تعمیرات، سیستم بودن روز به
 .باشد می تعمیرگاه این قوت نقاط از کارآمد و جوان نیروهای
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 انبار مرکزی قطعات خدمات پس از فروش اسنا
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 مراسم پرده برداری از محصوالت اسنا
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 مراسم پرده برداری از محصوالت اسنا
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 مراسم پرده برداری از محصوالت اسنا
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 دستگاه اتوبوس  300مراسم تحویل 
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 دستگاه اتوبوس دو کابین   139مراسم ورود 
 دکتر قالیباف شهردار محترم تهرانحضور با 
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 اسناو ون  BRT دوکابینمراسم افتتاح خطوط تولید اتوبوس 
 با حضور آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور
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 از همکاری شما متشکریم


