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معرفی

• شرکت فوالد تجهیز آران (سهامی خاص) با توجه به سهوابر ارنشهموس موسآهان آن در سها  1396تاسهی

گردیس.

• هسف اصلی ان تاسی

این شرکت ایجاد و تکمیل ننجیره ارنش افزوده اقتصادی ،با کمک دانه

مهوسسی خریس و احساث کارخان های صوعتی ب خصوص صوایع فوالد است.
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فوهی راحهی،

حوزه خدمات قابل ارائه

مطالعات فوی و
اقتصادی
ساخت و نصب

راحی
تجهیزات و
خطوط
انتخاب تکوولژی
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بانرسی و
کوتر کیفیت
مهوسسی خریس
و بانرگانی

خدمات
راحی پروس  ،راحی ماشین آالت ،ساخت ،نصب و راه انسانی خطوط تولیس ب خصوص خطوط فوالد و نورد مقا ع
مهوسسی خریس تجهیزات و خطوط ان ب ویژه خطوط نورد گرم ،نورد سرد و نورد مقا ع ،اسیس شویی ،گالوانیزه و سایر
خطوط پروسآی فوالدی
راحی و ساخت تجهیزات مرتبط با خطوط فوالد و تجهیزات جانبی و انتقا

برق و اتوماسیون شامل راحی و خریس تجهیزات و پیاده سانی سیآتم های اتوماسیون

بانرسی حین ساخت و بانرسی تحویل گیری

تهی و دفاع ان رح های توجی فوی ،مالی و اقتصادی پروژه های فوالدی
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سوابق شرکت
• انجام مطالعات فوی و اقتصادی خط نورد سرد ب ظرفیت  200هزار تن در سا
• انتخاب تکوولوژی ،مهوسسی خریس ،بانرسی و تحویل گیری تجهیزات خط نورد سرد ب ظرفیت  200هزار تن در سا
• راحی تجهیزات خط آنیل پیوست ورق ب ظرفیت  100هزار تن در سا
• راحی ،انتخاب تجهیزات استانسارد و تحلیل نیرو و تو خط نورد سرد با ظرفیت  150هزار تن در سا
• مهوسسی خریس ،نظارت بر بان کردن و حمل تجهیزات خط نورد – اسکین پاس دست دوم با ظرفیت  250هزا تن در سا
• راحی جانمایی کارخان و خریس کلی تجهیزات جانبی کارخان نورد سرد شامل ترانآفورمر ،بویلر ،برج خوک کن ،کمپرسور
•
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و ماشین سوگ ننی غلتک
انجام مهوسسی خریس و ارنیابی پیمانکاران خط تولیس لول های اسپیرا با قطر باال

سوابق موسسان
•
•

•
•
•
•
•
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انجام مطالعات فوی و اقتصادی ،راحی ،ساخت ،خریس تجهیزات و نصب و راه انسانی و مهوسسی خریس خطوط مختلف فوالدی
تامین بی

ان  30هزار تن تجهیزات خطوط تولیس و تجهیزات جانبی آن ان کشورهای ژاپن ،کره ،اتری  ،هوس ،آلمان ،آمریکا و

چین شامل خطوط نورد سرد ،اسیس شویی ،آنیل ،گالوانیزه ،بانپیچی و اصالح نهایی
راحی و ساخت بی

ان  3000تن تجهیزات خط گالوالوم پیوست شرکت صوایع هفت الماس

راحی و ساخت بی

ان  1200تن تجهیزات خط نورد سرد تک قفآ شرکت صوایع هفت الماس

راحی و ساخت تجهیزات ریلی و واگن های مختلف باری
راحی و ساخت ماشین آالت صوعتی در صوایع فوالد ،ریلی و هوافضا
مهوسسی خریس ،بانرسی و تحویل گیری ،نصب و راه انسانی خط برش سرعت باال ورق های قلع انسود

ارتباطات و نمایندگی ها
نمایوسه شرکت  China First Heavy Industriesکشور چین در حونه فوالد ب عووان یکی ان بزرگترین ماشین
سانهای دنیا برای تامین ماشین آالت مختلف خطوط تولیس فوالد

نمایوسه انحصاری شرکت  Schweitzer Engineering and Rolling Technologyکشور کانادا ب عووان یکی
ان پیشگامان تکوولوژی نورد در دنیا

نمایوسه شرکت  MCC-WISDRIکشور چین یکی ان پیشگامان تکوولوژی و مهوسسی فوالد و فوالد سانی

نمایوسه شرکت  Hubei Dingxinکشور چین در نمیو خط اسیسشویی

نمایوسه شرکت  Yuqingدر نمیو تجهیزات صاف کن ،لب بری و کوتر
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خدمات طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با
خطوط فوالد و تجهیزات جانبی

•
•
•
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راحی پای ای تجهیزات
انجام محاسبات راحی و تحلیل عسدی در صورت نیان
راحی تفصیلی و تهی مس س بعسی

•

تهی نقش های ساخت

•

ساخت تجهیزات و کوتر کیفیت تجهیزات ساخت شسه بر اساس استانسارد های رون دنیا

•

انجام تآت های عملکردی تجهیزات ساخت شسه و تحویل دهی

خدمات مهندسی خرید مرتبط با خطوط فوالد
و تجهیزات جانبی

•
• بررسی پیشوهادهای فوی مطروح ان رف تامین کووسگان
• برگزاری جلآات و مذاکره با تامین کووسکان جهت بهبود تجهیزات خطوط و تاییس آنها
• ارائ پیشوهادات فوی و مشاوره های النم در نمیو چیسمان صحیح تجهیزات کارخان
تهی درخواست پیشوهاد فوی

جهت بهبود انتقا مواد

•
• نظارت بر حآن اجرای تعهسات قرادادی تامین کووسگان
تهی قرادادهای فوی و بانرگانی
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خدمات طراحی برق و اتوماسیون شامل

•
•
•
•
•
•
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مهوسسی و تامین واحس جبران کووسه توان راکتیو ()SVC

مشاوره و نظارت در نمیو سیآتم های اتوماسیون صوعتی و ابزار دقیر خطوط فوالدی
مشاوره جهت بهیو سانی سیآتم های کوترلی
انجام  Programmingدرایوهای  ACو DC

تعمیرات و نگهساری تجهیزات سیآتم های کوتر صوعتی با ابزارهای تآت و انسانه گیری
مجهز
راحی و پیاده سانی سیآتم های کوتر و مانیتوریوگ و شبک های صوعتی

تهیه و دفاع از طرح های توجیه فنی ،مالی و اقتصادی پروژه های فوالدی
تهی و دفاع ان رح های توجی فوی ،مالی و اقتصادی پروژه های فوالدی با استفاده ان نرم افزار
 COMFAR Expertشامل:
مطالعات بانار

تهی رح های
مفهومی و لیآت
تجهیزات و سروی
های مورد نیان

تحلیل با
استفاده ان نرم
افزار کامفار

برآورد هزیو های
سرمای گذاری
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برآورد قیمت تمام
شسه محصو

بازرسی حین ساخت و بازرسی تحویل گیری

•
•
•
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بانرسی فوی ،تضمین و کوتر کیفیت دوره ساخت و نصب پروژه ها

ارائ خسمات بانرسی فوی در تعمیرات اساسی خطوط فوالدی
بانرسی فوی و کوتر کیفیت ساخت قراردادهای خریس تجهیزات

با تشکر از توجه شما
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