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معرفی

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

.گردیس

راحهی، هسف اصلی ان تاسی  این شرکت ایجاد و تکمیل ننجیره ارنش افزوده اقتصادی، با کمک دانه  فوهی  •

.فوالد استب  خصوص صوایع مهوسسی خریس و احساث کارخان  های صوعتی 
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خریس مهوسسی
و بانرگانی

بانرسی و 
کوتر  کیفیت

مطالعات فوی و 
اقتصادی

هارائقابلخدماتحوزه

انتخاب تکوولژی

 راحی 
تجهیزات و 
خطوط

ساخت و نصب
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خدمات

 راحی پروس ،  راحی ماشین آالت، ساخت، نصب و راه انسانی خطوط تولیس ب  خصوص خطوط فوالد و نورد مقا ع

سایر شویی، گالوانیزه و، اسیس نورد مقا عو نورد سرد گرم، ب  ویژه خطوط نورد مهوسسی خریس تجهیزات و خطوط ان 
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



سا درتنهزار200ظرفیتب سردنوردخطاقتصادیوفویمطالعاتانجام•

سا درتنهزار200ظرفیتب سردنوردخطتجهیزاتگیریتحویلوبانرسیخریس،مهوسسیتکوولوژی،انتخاب•

سا درتنهزار100ظرفیتب ورقپیوست آنیلخطتجهیزات راحی•

سا درتنهزار150ظرفیتباسردنوردخطتو ونیروتحلیلواستانساردتجهیزاتانتخاب راحی،•

سا درتنهزا250ظرفیتبادومدستپاساسکین–نوردخطتجهیزاتحملوکردنبانبرنظارتخریس،مهوسسی•

کمپرسور،کنخوکبرجبویلر،ترانآفورمر،شاملسردنوردکارخان جانبیتجهیزاتکلی خریسوکارخان جانمایی راحی•

غلتکننیسوگماشینو

باالقطربااسپیرا هایلول تولیسخطپیمانکارانارنیابیوخریسمهوسسیانجام•
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شرکتسوابق 



یفوالدمختلفخطوطخریسمهوسسیوانسانیراهونصبوتجهیزاتخریسساخت، راحی،اقتصادی،وفویمطالعاتانجام•

وآمریکاآلمان،هوس،اتری ،کره،ژاپن،کشورهایانآنجانبیتجهیزاتوتولیسخطوطتجهیزاتتنهزار30انبی تامین•

نهاییاصالحوبانپیچیگالوانیزه،آنیل،شویی،اسیسسرد،نوردخطوطشاملچین

الماسهفتصوایعشرکتپیوست گالوالومخطتجهیزاتتن3000انبی ساختو راحی•

الماسهفتصوایعشرکتقفآ تکسردنوردخطتجهیزاتتن1200انبی ساختو راحی•

باریمختلفهایواگنوریلیتجهیزاتساختو راحی•

هوافضاوریلیفوالد،صوایعدرصوعتیآالتماشینساختو راحی•

انسودقلعهایورقباالسرعتبرشخطانسانیراهونصبگیری،تحویلوبانرسیخریس،مهوسسی•
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سوابق موسسان
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ارتباطات و نمایندگی ها

کشور چین در حونه فوالد ب  عووان یکی ان بزرگترین ماشین  China First Heavy Industriesنمایوسه شرکت 
سانهای دنیا برای تامین ماشین آالت مختلف خطوط تولیس فوالد

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

چین یکی ان پیشگامان تکوولوژی و مهوسسی فوالد و فوالد سانی کشور MCC-WISDRIشرکتنمایوسه 

Hubeiنمایوسه شرکت  Dingxinکشور چین در نمیو  خط اسیسشویی

در نمیو  تجهیزات صاف کن، لب  بری و کوترYuqingنمایوسه شرکت 



تجهیزاتایپای  راحی•

نیانصورتدرعسدیتحلیلو راحیمحاسباتانجام•

بعسیس مس تهی وتفصیلی راحی•

ساختهاینقش تهی •

یادنرونهایاستانسارداساسبرشسهساخت تجهیزاتکیفیتکوتر وتجهیزاتساخت•

دهیتحویلوشسهساخت تجهیزاتعملکردیهایتآتانجام•

خدمات طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با 
خطوط فوالد و تجهیزات جانبی
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فویپیشوهاددرخواستتهی •

کووسگانتامین رفانمطروح فویپیشوهادهایبررسی•

آنهایستایوخطوطتجهیزاتبهبودجهتکووسکانتامینبامذاکرهوجلآاتبرگزاری•

 کارخانتجهیزاتصحیحچیسماننمیو درالنمهایمشاورهوفویپیشوهاداتارائ •

موادانتقا بهبودجهت

بانرگانیوفویقرادادهایتهی •

کووسگانتامینقرادادیتعهساتاجرایحآنبرنظارت•

د خدمات مهندسی خرید مرتبط با خطوط فوال
و تجهیزات جانبی
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خدمات طراحی برق و اتوماسیون شامل
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(SVC)راکتیوتوانکووسهجبرانواحستامینومهوسسی•

فوالدیخطوطدقیرابزاروصوعتیاتوماسیونهایسیآتمنمیو درنظارتومشاوره•

کوترلیهایسیآتمسانیبهیو جهتمشاوره•

DCوACدرایوهایProgrammingانجام•

یریگانسانهوتآتابزارهایباصوعتیکوتر هایسیآتمتجهیزاتنگهساریوتعمیرات•

مجهز

صوعتیهایشبک ومانیتوریوگوکوتر هایسیآتمسانیپیادهو راحی•



افزارنرماناستفادهبافوالدیهایپروژهاقتصادیومالیفوی،توجی های رحاندفاعوتهی 
COMFAR Expertشامل:
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الدیتهیه و دفاع از طرح های توجیه فنی، مالی و اقتصادی   پروژه های فو

تحلیل با 
استفاده ان نرم 
افزار کامفار

مطالعات بانار

تهی   رح های 
مفهومی و لیآت 

تجهیزات و سروی  
های مورد نیان

برآورد هزیو  های 
سرمای  گذاری

برآورد قیمت تمام 
شسه محصو 



بازرسی حین ساخت و بازرسی تحویل گیری
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هاپروژهنصبوساختدورهکیفیتکوتر وتضمینفوی،بانرسی•

فوالدیخطوطاساسیتعمیراتدرفویبانرسیخسماتارائ •

تجهیزاتخریسقراردادهایساختکیفیتکوتر وفویبانرسی•
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با تشکر از توجه شما


