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 روابط عمومیمحترم  مديريت -عسگریجناب آقای 

 انجمن صنفی کارفرمايی صنعت پتروشیمی

 ؛با سالم

تاکنون خدمات گسترده ای را در  1379به استحضار می رساند شرکت مهندسی بازرگانی گوهر فراز نما از سال  جنابعالی مذاکره تلفنی باپیرو احتراماً، 

 فراهم نمودن کاالهای فنی مورد نیاز صنايع مختلف ارائه نموده است .

همچنین بازديد و تیبانی بعد از فروش تحويل می دهد. آموزش و پش اين شرکت کاالهای صنعتی زير را با خدمات کامل مهندسی، نصب ، راه اندازی،

 ، میسر می باشد که شامل:در تهرانواقع ( Demo shopاين شرکت ) کارگاه آموزشی آموزش پیش از فروش در

 ,Expander Tools, Cutting, Pulling,  Orbital Welding, Expand Unit) بويلرها نگهداری مبدلها ، و تجهیزات کامل ساخت ، تعمیر-1

…) , Testing  )  ازTECHNODATA  آلمانgmbh.com-www.tda . 

 ,Valve Welding, Seat &Body Cutting, Grinding & Lapping Test Benchتست انواع شیر آالت صنعتی ) تجهیزات کامل تعمیرات و-2

,Flange facer  و...( از شرکتEFCO  آلمانdueren.com-www.efco  . 

ايتالیا برای باز کردن پیچ های توربین های گازی و يا پیچ های سوراخ  NuovaSimatاز  Bolt Heaterدستگاه القايی انواع ابزارآالت خاص مانند -3

 . .nuovasimat.comwwwهای المنتی و يا شعله ای  Bolt Heaterبرابر بیشتر از  10دار تجهیزات ديگر با سرعت 

 . www.mcmsrl.comايتالیا  MCMو يا معمولی از شرکت  CNCانواع ماشینهای تراش -4

 . bauch.com-www.ludwigآلمان  Ludwig Bauchتیوب باندل پولر از شرکت -5

 www.turbimaq.com.brبرزيل Turbimaqاز شرکت  Lube Oil Systemن های بخار و قطعات يدکی ساير برندها، طراحی، انواع توربی -۶

 جزئیات تجهیزات قابل تامین:
 لوازم يدکی توربین بخار 

 دستگاه تراش دستی

 دستگاه تراش CNC 

  تیوب باندل 

 توربین بخار 

  ماشین تراش دستی وCNC 

 و   ماشین فرز دستیCNC 

 دستگاه چهار نظام و سه نظام 

 دستگاه فلنج فیسر 

 دستگاه لپینگ پرتابل 

 دستگاه لپینگ ثابت 

 میز تست ولو 

 G02/98/2611شماره : 
 30/04/98تاریخ: 

http://www.tda-gmbh.com/
http://www.efco-dueren.com/
http://www.nuovasimat.com/
http://www.mcmsrl.com/
http://www.ludwig-bauch.com/
http://www.turbimaq.com.br/


 

 

 

 

 دستگاه گرايندينگ و لپینگ 

 دستگاه بولت هیتر القايی 

 دستگاه گرمکن پیچ سوراخ دار 

 مبدل 

 والس 

 تیوب اکسپندر 

  اربیتال ولدينگدستکاه جوش 

 تجهیزات و اوازم جوش مبدل 

 اکسپند يونیت 

 تیوب پخ زن 

  تیوب تست  

 تست خال تیوب 

 تست فشار تیوب 

 شیارزن تیوب

 تیوب کاتر 

 تیوب باندل 

 تجهیزات تعويض تیوب 

 تجهیزات فیکس کردن تیوب 

 تجهیزات تیوب به تیوب شیت 

 تجهیزات کارگاه مبدل شاپ 

 تجهیزات کارگاه ولوشاپ 

  کارگاه تراشکاری و ماشینکاریتجهیزات 

 قطعات يدکی تجهیزات سنگین 

 دستگاه دريل راديال 

 اچارهای بادی برای پیچ 

 Tube expander  

 Exchanger Shop 

 Orbital welding 

 Tube bundle puller 

 Tube bundle extractor 

 Tube tester 

 Tube beveling 

 Tube puller 

 Tube Cutter  

 Valve shop 

 Flange facer 



 

 

 

 Test bench 

 Test valves 

 Seal test 

 Lapping 

 Grinding 

 Flange Facer  
 Bolt heater 

 Tube Cutter 

 Expand unit 

 Expander Tools 

 Pulling 

 Steam Turbin 

 Heavy Machine 

 CNC Machine 

 Handy Machine  

 

بوده و کلیه خدمات به همراه آموزش )در ايران يا کشور تولید کننده( الزم به ذکر است شرکت گوهر فراز نما نماينده انحصاری شرکت های فوق در ايران 

 تجهیزات فوق را هماهنگ می نمايد.

 ۶8485ضمنا شماره ايران کد ثبت شده شرکت گوهر فراز نما در وزارت نفت: 

مپنا، صنیر،....فاتح  تبريز،... نیروگاه نکا، الوان، تهران، ان،از مشتريان اين شرکت می توان پتروشیمی های بندر امام، شیراز، کرمانشاه، تبريز،....پااليشگاه اصفه

هوايی آبان، ماشین سازی تاشا ، دمافین ، گرما گستر،....و ده ها شرکت ديگر را نام برد. لیست دقیق و طوالنی مشتريان اين شرکت  کولر صنعت کیمیا،

 می باشد.  به همراه گواهی حسن انجام کار متعدد بنا به تقاضا قابل ارسال 

را از کارخانجات  Bulk Material، Chemicals، Instruments، Gaskets همچنین اين شرکت امکان بررسی و تامین کاالهای مختلف از قبیل

 می نمايد. معتبر جهانی داشته و از هرگونه درخواستهای جديد و منحصر بفرد جهت منبع يابی و ارائه سورس مناسب با کمک دفاتر اروپايی خود استقبال

تا سريعاً خواهشمند است در صورت نیاز به هرگونه اطالعات فنی و بازرگانی با اين شرکت و يا کارخانجات اشاره شده در باال مستقیما تماس فرمايید 

    پاسخ مربوطه از طريق اين شرکت تقديم گردد.

 

 

 اقدام کننده: ندا تدين

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 با سپاس   
 گوهر فرازنما     

 


