به نام خذا

به اوج رساندن حرفه ماست
تا یاسی خذاًٍذ هٌاى ،گشٍُ صٌعتی تاالى صٌعت پشؿیا دس صهیٌِ آػاًؼَس ٍ پلِ تشقی تا
تکاسگیشی تکٌَلَطی خذیذ ٍ ّوگام تا فٌَى ٍ اطالعات سٍص دًیا ٍ اسٍپا دس چْاس ٍاحذ:
/طشاحی /تَلیذ /اخشا ٍ ًصة /پـتیثاًی ٍ خذهات تعذ اص آى  ٍ ،تا سعایت کاهل
اػتاًذاسدّای خْاًی تِ ّوشاُ نیروی متخصص و تحصیل کرده در زمینه آسانسور و داشتن
تجربه بازرسی آسانسور آهادُ ّوکاسی تا هٌْذػیي عضیض ،کاسخاًِ ّا ،ؿشکتْای صٌعتی،
ػاختواًی ٍ هدتوع ػاصاى هیثاؿذ.
اهیذاػت تتَاًین دس خْت تْیٌِ ػاصی آػاًؼَس ٍ تکاسگیشی ًکات ایوٌی  ،قذهی ّش
چٌذ کَچک تشداسین.
اػتشاتظی ها تش آى اػت کِ آػایؾ ٍ سفاُ دس ایي صهیٌِ سا تا صذاقت ٍ تدشتِ تشای
خاًَادُ ایشاًی تِ اسهغاى آٍسین ،چشا کِ صذاقت دس کاس هَخة هَفقیت اػت.

تِ اهیذ ػشافشاصی ایشاى عضیض

تعهدات شرکت:






صداقت
مشتری مداری
تاميه منافع و رضايتمندی مشتريان
کسب درآمد سالم با سود منطقي
همراهي و همکاری با مشتريان در اجرای پروژه ها

آسانسورها از لحاظ سیستم جابه جایی به دو قسمت تقسیم می شوند:
 .1آػاًؼَس کــی ( ) Traction
دس ایي سٍؽ هعوَالً چٌذ سؿتِ ػین تکؼل کِ تِ کاتیي هتصل اػت تَػط یک ػیؼتن هحشکِ الکتشیکی حشکت
هیکٌذ ٍ دس ًتیدِ کاتیي سا خاتدا هی ًوایذ.
 .2آػاًؼَس ّیذسٍلیک ( ) Hydraulic
دس ایي ػیؼتن حشکت تَػیلِ سٍغي تحت فـاس کِ تَػط یک هَتَس پوپ تِ داخل ػیلٌذس ٍاسد یا خاسج هی ؿَد
صَست هی گیشد.
هْوتشیي ٍیظگی في آٍسی دس ػیؼتن ّیذسٍلیک هیضاى ایوٌی تاالی آى اػت کِ تقشیثاً خطش ػقَط کاتیي دس ایي
ػیؼتن سا هٌتفی هی ػاصد.

تعذادی از پروژه های انجام شذه توسط تکنسین های این شرکت بشرح زیر به حضورتان ارائه می گردد:
پروژه های بازسازی شده
 تاصػاصی ٍ ساُ اًذاصی هدتوع اػتاًذاسیْای کل کـَس (هیذاى خْاد پـت ٍصاست کـَس) دس  14ایؼتگاُ
 تاصػاصی ٍ ساُ اًذاصی هدتوع تداست ایشاى (خیاتاى خشدهٌذ خٌَتی خیاتاى آرس ؿْش) دس  10ایؼتگاُ
 ساُ اًذاصی آػاًؼَس 3VFتا ظشفیت ً 8فش (فشهاًیِ خیاتاى ؿْیذ عؼگشیاى) دس  9ایؼتگاُ
 تاصػاصی ٍ ساُ اًذاصی هدتوع اتحادیِ هشکضی تعاًٍی سٍػتایی ٍ عـایشی کل کـَس (هیذاى خْاد)
 تاصػاصی ٍ ساُ اًذاصی ؿشکت رٍب پلیت ػاصی خضس (خیاتاى خشهـْشخیاتاى عـقیاسکَچِ ػَم)
 تاصػاصی ٍ ساُ اًذاصی ػتاد هشکضی ػاصهاى تٌیاد ؿْیذ ٍ اهَسایثاسگشاى (ػاختواى ظفش -خیاتاى فشیذ
افـاس) دس  8ایؼتگاُ تا ظشفیت ّای  6تا ً 18فشُ
 تاصػاصی ٍ ساُ اًذاصی ػتاد هشکضی ػاصهاى تٌیاد ؿْیذ ٍ اهَسایثاسگشاى (ػاختواى ؿواسُ یک طالقاًی
خٌة ّتل) دس  14ایؼتگاُ تا ظشفیت ّای  4تا ً 8فشُ
 تاصػاصی ٍ ساُ اًذاصی ػاختواى اسگ خذیذ(خ هطْشی) دس  6ایؼتگاُ
 تاصػاصی ٍ ساُ اًذاصی  2دػتگاُ آػاًؼَس ػاختواى ػاختواى خؼکَ ؿشکت ًفت دس  18ایؼتگاُ

تعدادی از پروژه های انجام شده از سال  88تا 90
 تدشیؾ ،دصاؿیة ،خیاتاى تَعلی 7 ،تَقف دسب هداٍس(دٍ دسب تغل) توام اتَهاتیک کاتیي فشهیکا
اػتیل.
ً یاٍساى ،خیاتاى خواساى 7 ،تَقف توام اتَهاتیک کاتیي فشهیکا اػتیل.
 ػعادت آتاد ،خیاتاى ػی ام 7 ،تَقف دسب تًَلی (دٍدسب سٍتشٍ) کاتیي فشهیکا اػتیل.
 هیذاى آسطاًتیي ،خیاتاى الًَذ ،دس  8تَقف ً 8فشُ توام اتَهاتیک تا دسب فَل ؿیـِ ای (پاًَساها) 3VF
تا کاتیي ًین گشد.
 تْشاًپاسع ،فلکِ چْاسم ،خیاتاى تَحیذی 5 ،تَقف ًیوِ اتَهاتیک کاتیي فشهیکا اػتیل ،دٍ ػشعتِ.
 تْشاًپاسع ،خیاتاى خـٌَاسُ 7 ،تَقف توام اتَهاتیک کاتیي توام اػتیل تک ػشعتِ.
 تْشاًپاسع ،فلکِ ػَم ،خیاتاى تَحیذ 5 ،تَقف کاتیي فشهیکا اػتیل ،دٍ ػشعتِ.
 سػالت ،هیذاى ّالل احوش 5 ،تَقف کاتیي فشهیکا اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک دٍ ػشعتِ.
 سػالت ،هدیذیِ ؿوالی ،تلَاس تیظى 7 ،تَقف کاتیي فشهیکا-اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک دٍ ػشعتِ.
 سػالت ،خیاتاى غالهحؼیي کشد ،خیاتاى فالحی 7 ،تَقف کاتیي فشهیکا اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک دٍ
ػشعتِ.
 پًَک ،خیاتاى ػشداس خٌگل ؿوالی 6 ،تَقف کاتیي توام اػتیل ًیوِ اتَهاتیک دٍ ػشعتِ.
 تْشاًؼش ،ؿْشک دسیا 6 ،تَقف کاتیي توام اػتیل توام اتَهاتیک  ، 3VFداسای ػیؼتن تشق اضطشاسی.
 آسیا ؿْش ،خؼشٍ خٌَتی 6 ،تَقف دسب تًَلی (دٍ دسب سٍتشٍ) کاتیي فشهیکا اػتیل ،دٍ ػشعتِ ،داسای
ػیؼتن تشق اضطشاسی.
 اتَتاى آٌّگ ،خیاتاى دّن فشٍدیي 4 ،دػتگاُ  8تَقف دسب هداٍس کاتیي فشهیکا اػتیل پشٍطُ
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ٍاحذی گل ًشگغ ،داسای ػیؼتن تشق اضطشاسی.
 آپاداًا ،خیاتاى خشهـْش 5 ،تَقف کاتیي فشهیکا اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک دٍ ػشعتِ ،داسای ػیؼتن تشق
اضطشاسی.
 هیذاى ؿْذا ،خیاتاى ؿکَفِ 5 ،تَقف کاتیي فشهیکا اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک دٍ ػشعتِ ،داسای ػیؼتن
تشق اضطشاسی.
 خیاتاى ؿکَفِ 6 ،تَقف(دٍدسب هداٍس) کاتیي توام اػتیل ًیوِ اتَهاتیک دٍ ػشعتِ،
 سػالت ،هدیذیِ ؿوالی ،تلَاس تیظى3 ،دػتگاُ  7تَقف کاتیي توام اػتیل توام اتَهاتیک  ، 3VFداسای
ػیؼتن تشق اضطشاسی.
 خیاتاى اػتاد هعیي ،ػاختواى ًاحیِ  1ؿْشداسی هٌطقِ  6 ،9تَقف کاتیي توام اػتیل توام اتَهاتیک
 ، 3VFداسای ػیؼتن تشق اضطشاسی.

 هیذاى اختیاسیِ 7 ،تَقف کاتیي توام اػتیل توام اتَهاتیک  ، 3VFداسای ػیؼتن تشق اضطشاسی.
 سػالت خیاتاى ؿْیذکشد 7 ،تَقف کاتیي توام اػتیل ًیوِ اتَهاتیک

 ، 3VFداسای ػیؼتن تشق

اضطشاسی.
 تدشیؾ ،خیاتاى دستٌذ 7 ،تَقف کاتیي فشهیکا اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک ،تِ ّوشاُ  1دػتگاُ هاؿیي تش
ّیذسٍلیک تا ظشفیت حول  3تي دس  3تَقف ٍ ػیؼتن خک ایتالیا.
تعدادی از پروژه های انجام شده در شهرستانها
 ؿْشػتاى عثاع آتاد ،آػاًؼَس ّیذسٍلیک ،کاتیي توام اػتیل ًیوِ اتَهاتیک (پکیح تَخش ػَئیغ).
 هیگَى (لَاػاًات) ،آػاًؼَس ّیذٍسلیک ،کاتیي توام اتَهاتیک (پکیح تَخش ػَئیغ).
 ؿْشػتاى کاؿاى 5 ،تَقف ،کاتیي فشهیکا اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک دٍ ػشعتِ ،داسای ػیؼتن تشق
اضطشاسی.
 ؿْشػتاى ًَس 3 ،تَقف کاتیي توام اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک دٍ ػشعتِ ،داسای ػیؼتن تشق اضطشاسی.
 ؿْشػتاى هـْذ ،خیاتاى آخًَذخشاػاًی 6 ،28تَقف ،کاتیي فشهیکا اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک . 3VF
 ؿْش قذع ،ؿْشک هخاتشات 6 ،تَقف ،کاتیي فشهیکا اػتیلً ،یوِ اتَهاتیک ،داسای ػیؼتن تشق
اضطشاسی.
 ػوٌاى ،داًـگاُ ػشاػشی ػوٌاى 2 ،تَقف (تاالتش -غزاتش) ػلف ػشٍیغ داًـگاُ تصَست کــی.
 کشج ،هحوذؿْش 3 ،تَقف (تاالتشً -فشتش) تصَست کــی ،تا کاتیي ٍ پاساؿَت ایتالیایی

با تقدیم احترام
شرکت باالن صنعت پرشیا

