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 رزومه كاري شركت 

در راستاي گسترش روشهاي مديريتي نوين وايجاد رقابت سالم درجهت ارتقاي سطح كيفي 

فني مهندسي بنيان صنعت   وكمي پروژه هاي صنعتي ، تحقيقاتي وعمراني برآن شديم تا شركت

ن چرا كه جدا بود. را باتوجه به توانايي هاي پرسنل ومنابع در اختيار تشكيل دهيم   آداك

سرمايه از تفكر مهندسي وهمچنين نيروي سازنده باعث فدا شدن اصول كيفيت برتر به نفع 

ما معتقديم لزوم نگرش جديد با تفكرات مديريت مهندسي بر پروژه ها . سودبيشتر شده است 

ميتواند انقالب جديدي را در اجراي هرچه سريعتر وباكيفيت تر طرحهاي صنعتي وتحقيقاتي 

با هدف حضور در عرصه صنعت ملي  آداك فني مهندسي بنيان صنعت شركت خلق نمايد

وفعاليت در زمينه هاي طراحي ،توسعه ، ساخت ، نصب وراه اندازي ، نگهداري تجهيزات و 

با اتكابه توانائيهاي  آداکشركت بنيان صنعت  وهمچنين ماشين آالت صنعتي تأسيس گرديده

ساخت ، نصب و انواع جرثقيل صنعتي اعم از  فني وتخصصي در زمينه هاي مشاوره ، طراحي ،

وازجمله محصوالت ما ساخت انواع جرثقيل ها ، سازه هاي سقفي ، بازوئي ،دروازه اي ، ستوني 

صنعتي وفوالدي ، تجهيزات جابجايي مواد ، آسانسورهاي صنعتي  ، سوله هاي ثابت ومتحرك 

ت مشتريان و طراحي وتوسعه ، همچنين انجام سفارشات مخصوص به درخواس... الكتريكي و

وجود دقت باال وكنترل كيفي برجسته در ساخت موجبات رضايت . اينگونه سفارشات مي باشد 

مشتريان ودقت در برآورد نيازها وطراحي بهينه ايجاد كننده محصوالتي با كيفيت گرديده واين 

 .پيشرو وموفق باشد توانسته استآداك بدين دليل است كه تنها با حمايت مشتريان بنيان صنعت 
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به شركتهاي كه در  توانسته است اين شركت با قابليتها وتوانمندي نيروهاي متخصص خود

 . شود خدماتي را ارائه نمايد  ذيل به آنها اشاره مي

 –شركت مس خاتون آباد  -شركت آب وخاك البرز    -شركت سيمان سفيد اروميه   

 –شركت سيمان هگمتان  –يران خودرو شركت تام ا –شركت ايران خودرو ديزل 

 –شركت ارگ آزين كرمان  –شركت آوند فر  –شركت كارا پالستيك سيرجان 

صنايع  –پااليشگاه نفت آبادان  –منطقه چهار گاز ايران  –شركت فوالد مباركه اصفهان 

شركت آنا كاغذ كنان  –شركت نفت گچساران  –شهيد فصيحي وابسته به صنايع دفاع 

 - نيروگاه سيكل تركيبي همدان  –ژي ساز همدان انر –سد دز  –سد كارون   -تبريز 

 –شرکت مديريت توليد برق شازند  - شركت شايان فناورزاگرس  –شركت كاني مس 

 –شرکت شير مخروطی خاورميانه  –شرکت غدير يزد  –شرکت پتروشيمی شازند 

 شركت ساراول –ايران  شركت پالست -صنايع شهيد محالتي   –نيروگاه اتمی اصفهان 

شركت ايران  –موسسه تحقيقات كشاورزي  –موسسه قدر وابسته به دانشگاه امام حسين  –

پژوهشكده فني مهندسي جهاد   - (بهسرام)شركت گرانيت كاشان  –خودرو خراسان 

 شركت –شركت پتروشيمي بندر امام واحد فراورش  –شركت پيديكو  –كشاورزي 

شركت تصويه گاز ترش مسجد سليمان   -ماشين سازي اراك شركت –پتروشيمي اروند 

شركت  –شركت پاالز موكت  –شركت صنايع مخترع  –شركت مقره سازي ايران  -

شركت رينگ پارس  –شركت فورموليبدن كوير رفسنجان  –كولر هاي هوايي آبان 

كده دانش –( ايتراك)مركز تحقيقات خودرويي ايران   -شركت ارشيا اورنگ   –خودرو 

  -شركت سيمان دليجان  –شركت الپا گاز  –ن نصر قائم اشركت عمر –تربيت مدرس 

شركت كناف گچ  -شركت افق -شركت نسترن الكتريك  -شركت گل گهر سيرجان 

شركت پارس  -تبريز شركت آذر بنداد –شركت اميگا  –شركت آبرنگسازان  –ايران 
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كابل شركت رادو –صنيع كاوه  شركت –( صدرا) صنايع دريايي ايران شركت –بتون 

شركت  –انيان مانا شركت صنايع گسترش و نوسازي اير –شركت معين پژوهش  –شمال 

 –شركت ماكو مفيد مقدم  –و يراق پويا  ارشركت ابز –فرآوردهاي شيميايي ساختمان 

شركت  –شركت آرين لوله  –شركت پروفيل پارسيان زنجان  –شركت تهران جنوب 

 – شركت كيش ايستا  فلز – ت آذر عامرشرك –روزيست پتشركت  – ساختماني الرسر

شركت ذغال سنگ  –شركت ايفا سرام  –شركت گلسار فارس  – شركت فوالد ويان

 –شركت پتروشيمي مهاباد  –شركت تهران سوفا  –شركت البرز ميكروسيستم  –طبس 

–ريناسان شركت ما –شركت پديد  –شركت فوالد ابزار  –شركت كنترل سيال بندر 

شركت  –شركت ديگاب  –شركت فرسا شيمي  –كارخانجات صنعتي دميرچي 

شركت  –شركت همراه پوشش كيش  –شركت صنعت گستران صالح  –ساختماني هنزا 

شركت  –شركت ماسه ريخته گري چيروك   –شركت لوازم طب ايران  –مس ميدوك 

س ايران مجتمع مس صنايع م -گروه تخصصي وصنعتي شهيد رجايي   -پايور انديش 

 شركت منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني وفلزي خليج فارس -  سرچشمه كرمان

 .وبسياري شركتهاي ديگر

 

  پروژه هاي انجام شده 
  12.1تن الي  3.2طراحي ، ساخت ، نصب وراه اندازي چهار دستگاه جرثقيل سقفي 

 گاز ايران  4تن جهت منطقه 

 تن جهت شركت نفت گچساران  1ل سقفي نصب وراه اندازي يكدستگاه جرثقي 

  تن شركت الوند1طراحي ، ساخت ، نصب وراه اندازي سه دستگاه جرثقيل بازويي 

  متر 33باالبری تن  1دستگاه جرثقيل سقفي  دوطراحي ، ساخت ، نصب وراه اندازي

 متر در مس خاتون آباد33و



 

4 Web Site:WWW.bsacrane.com 

Fax:+982155911933 
Phone:+982155912396

  ارتفاع باالبری  تن زنجيری با 2طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی يک دستگاه

 .متر در مس خاتون آباد14

  تن با ارتفاع  2 0سقفی دستگاه جرثقيل  8طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی

متر شرکت پرتوسازان مس واقع در  80متر و طول مسير 21دهانه -متر10باالبری 

 .شهر بابک 

  تفاع تن با ار 1 0دستگاه جرثقيل سقفی  4طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی

 .متر شرکت همکار معدن واقع در کرمان  42متر و طول مسير 20متردهانه 8باالبری 

 

  تن با ارتفاع  2ژدستگاه جرثقيل بازوئی با تنا 2طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی

شير مخروطی طرف قرارداد با شرکت  kspشرکت  متر1متر طول بازو 1باالبری 

  .خاور ميانه واقع در شيراز 

 تن  1/12دستگاه جرثقيل  دروازه ای با تناژ  1ی و ساخت و نصب و راه اندازی طراح

 .متر شرکت غدير يزد  180متر و طول مسير حرکت  8متر و ارتفاع  33با دهانه 

 - تن سقفی جهت  100مشاوره و تنظيم مدارک مناقصه خريد يک دستگاه جرثقيل

 .هرمزگان نيروگاه 

 تن با ارتفاع 1/12دستگاه جرثقيل سقفی 4زی طراحی و ساخت و نصب و راه اندا

ديل واقع در قنمتر شرکت  فراز صنعت  33متر و طول مسير18دهانه-متر3باالبری 

 .گرمسار 

  تن  1تن الی  51 ژدستگاه جرثقيل سقفی از تنا 15انجام سرويس و نگهداری تعداد

 .در يک دوره يکساله جهت سازمان انرزی اتمی واقع در سايت اصفهان 

 تن الی  121تناژ دستگاه جرثقيل سقفی از  45نجام تعمييرات و سرويس کامل تعداد ا

 .تن در سايت نيروگاه شازند اراک  2
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  تن  10تن الی  20دستگاه جرثقيل سقفی از  4طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی

 .واقع در کشور افغانستان متر شرکت آشيانه سبز  30مترالی 11دهانه-با 

 متر 22تن با دهانه 13دستگاه جرثقيل سقفی 2خت و نصب و راه اندازی طراحی و سا 

 –متر شرکت صنايع فوالدی برادران فرقانی واقع در کشور افغانستان  108طول مسير 

 .شهر هرات 

  تن و نصب دستگاه کويل گير پروژه شرکت آلومينيوم  10دستگاه جرثقيل  2تعمير

 .پارس واقع در ساوه 

  تن به کشور هندوستان  31تن الی  1اال بر تک پل و دو پل از تناژ دستگاه  ب 8فروش

 .  شرکت سازه سازی هندوچين –

 واقع   تعميرات ، سرويس ونگهداري كليه كرين هاي موجود در شركت پالست ايران

  در چهارراه ايران خودرو

 واقع در  تعميرات ، سرويس ونگهداري كليه كرين هاي موجود در شركت ساراول

  راه ايران خودرو چهار

  آمبوالنسي  شناور هايساخت سه دستگاه جرثقيل بازويي جهت نصب بر روي

 بوشهرشركت صنايع شهيد محالتي 

 موسسه متر3با دهانه  تن   3 طراحي، ساخت ونصب يكدستگاه جرثقيل سقفي

 تهران –تحقيقاتي قدرواقع در دانشگاه امام حسين 

 موسسه متر 18با دهانه  تن 1في طراحي، ساخت ونصب يكدستگاه جرثقيل سق

 تحقيقات جهاد كشاورزي واقع در كرج

  دستگاه جرثقيل سقفي يك تن مونو ريل جهت ميادين ميوه 1طراحي ، ساخت ونصب

 وتره بار تهران
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  تعميرات ، سرويس ونگهداري جرثقيل هاي سقفي موجود در شركت بهسرام

 واقع در كاشان ( گرانيت كاشان )

 13تن ،  32داري جرثقيل هاي موجود در شركت فوالد نطنز تامين وسرويس ونگه 

 تن  1تن و 10تن ، 

  تن تك پل جهت شركت ماشين سازي اراك2ساخت ونصب ترولي آويز جرثقيل 

  تن دوپل كالسكه دار  1طراحي ،ساخت ، نصب وراه اندازي چهار دستگاه جرثقيل

 جهت قرارگاه خاتم االنبياء واقع در بوشهر

 متر وارتفاع باالبري  4.1تن با بازويي 3صب چهار دستگاه بازوئي طراحي ساخت ون

 متر جهت مس خاتون آباد واقع در كرمان 21

  متر وطول مسير  31تن بادهانه  13/3.2طراحي ،ساخت ونصب يك دستگاه جرثقيل

 سالمللي مهندسي پار متر جهت پتروشيمي اروند طرف قرارداد شركت بين100

 در ماهشهر( پيدكو)

 متر وطول  23تن بادهانه  10ي ، ساخت ونصب يك دستگاه جرثقيل سقفي طراح

 متر جهت شركت نارفوم كار واقع در شمس آباد تهران58مسير 

  23تن با دهانه  1تن و10طراحي ،ساخت ، نصب وراه اندازي دو دستگاه جرثقيل 

 متر جهت نصب در موسسه شهيد محالتي واقع در بوشهر  12و

  تن زنجيري مارك سامسونك به شركت رينگ خودرو  0.1تن و2جرثقيل فروش

 پارس 

  دستگاه جرثقيل موجود در شركت رينگ خودرو پارس 3تعمير اساسي 

 تامين قطعات يدكي جرثقيل هاي موجود در شركت گل گهر سيرجان 

  تن شركت مقره 2طراحي ، ساخت ، نصب وراه اندازي يكدستگاه جرثقيل مونوريل

 ن واقع در شهرك صنعتي كاوه در ساوهسازي ايرا
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  تن ويكدستگاه  3طراحي ، ساخت، نصب وراه انداري يك دستگاه جرثقيل سقفي

تن جهت نصب در كشور الجزاير طرف قرارداد شركت نسترن 2جرثقيل بازويي 

 الكتريك

  تهرانتن تك پل آويز شركت آرشيا اورنگ در صفادشت 2نصب جرثقيل سقفي 

  تن با ارتفاع باالبري  1/5و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل طراحي، ساخت و نصب

 متر  شركت آرين شيمي واقع در ساري 10

  تن واحد كارگاهي و واحد نيروگاهي زرند  1و  تن 10 –تن  11تعميرات جرثقيل

 كرمان واقع در زرند 

  تن پژوهشكده فني ومهندسي كشاورزي  1تن و 10تعمير و سرويس اساسي جرثقيل

 تهران  واقع در

  تامين قطعات يدكي جرثقيل هاي موجود در تعميرگاه مترو تهران واحد صادقيه 

  آذربايجان   كشورتن به شركت فوالد باكو در 10تن و  30فروش دو دستگاه جرثقيل

 طرف قرارداد شركت صنايع فلزي و برش اجدادي

  جرثقيل تن و يك دستگاه  2ساخت ونصب و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل بازويي

در تهران جهت استفاده در آبگير شركت آب   -تن شركت عمران نصر قائم  1سقفي 

 و فاضالب تهران

  تن دو پل كالسكه دار  10طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي دو دستگاه جرثقيل

 جهت تصفيه خانه گاز ترش در منطقه تلبزان مسجد سليمان 

 جهت جابجايي اه وينچ مخصوص طراحي ، ساخت و نصب و راه اندازي يك دستگ

متر در دامنه كوهي واقع در  110بار دو تن در سطح شيب دار با طول مسير حركتي 

 جهت شركت شيلتون جنوب نمنطقه فشم تهرا
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  تن سيمان دليجان واقع در   3تن و  10تن و  30تعميرات اساسي سه دستگاه  جرثقيل

 دليجان

  ري شركت الپا گاز تن زنجي 3تعمير اساسي يك دستگاه جرثقيل 

  شركت  -تن  1تن و يك دستگاه جرثقيل  10تعميرات اساسي يك دستگاه جرثقيل

 شورآباد تهرانپالستيك سازي آريا واقع در شصت متري 

  تن چهار كاره تك سرعته زنجيري مارك سامسونگ كره به شركت  2فروش باالبر

 آبرنگ سازان واقع در ساوه شهرك صنعتي كاوه

 تك پل زنجيري  –تن  2دستگاه جرثقيل  و نصب و راه اندازي يكساخت  –طراحي

متر جهت آزمايشگاه شركت ايتراك مركز تحقيقات  12متر و طول مسير  13با دهانه 

 و آزمايشات خودرو ايران

 دو پل كالسكه  –تن  10ساخت و نصب و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل  –طراحي

متر به شركت نارفوم كار در منطقه صنعتي شمس  58متر با طول مسير  23دار با دهانه 

 آباد

 دروازه اي با   -تن  1ساخت و نصب و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل  –طراحي

متر جهت شركت صنايع مخترع واقع در شهرك  20متر و طول مسير  12دهانه 

 صنعتي خرمدشت جاجرود

  جهت شركت كولر   -تن  3/3تهيه و تامين و فروش دو دستگاه جرثقيل يك تن و

 هوايي آبان در شيراز

 با بازوي  –تن  3ساخت و نصب و راه اندازي چهار دستگاه جرثقيل بازويي  –طراحي

 متر در مس خاتون آباد واقع در كرمان 23متر و ارتفاع باالبري  1/4
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  تك  –تن  1ساخت و نصب و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل دروازه اي  –طراحي

متر جهت شركت تهران جنوب واقع در سايت  48ر با طول مسير مت 12پل با دهانه 

 21و  20عسلويه فاز 

  متر   18با دهانه  –تن  1دستگاه جرثقيل  سهساخت  و نصب  و راه اندازي  –طراحي

متر جهت شركت پروفيل پارسيان زنجان واقع  9متر و ارتفاع باالبري  90با طول مسير 

 در شهرك صنعتي علي آباد زنجان

 تن  1ساخت  و نصب  و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل سقفي  –احي طر-  

شركت  pvcتن آويز در واحد  10مونوريل آويز و همچنين دو دستگاه جرثقيل 

 پتروشيمي اروند

  نهبا دها  -تن  1ساخت  و نصب  و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل سقفي  –طراحي 

 شركت افق عسلويه 13متر در فاز  5مترو طول مسير  3

  مونوريل  -تن 2ساخت  و نصب  و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل  سقفي  –طراحي

 متر شركت كناف گچ ايران واقع در جاده ايوانكي 18با ارتفاع ياالبري 

  1/4با بازوي   -تن  2ساخت  و نصب  و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل  –طراحي 

وردهاي شيميايي ساختمان در شهرك متر جهت شركت فرآ 3متر و ارتفاع باالبري 

 صنعتي اشتهارد

  متر با  20دو پل با دهانه  –تن  10طراحي و ساخت و نصب يك دستگاه جرثقيل

 متر جهت شركت راد و كابل شمال واقع در رشت 51طول مسير 

  جهت جابجايي  –تن  3طراحي و ساخت و نصب يك دستگاه جرثقيل دروازه اي

 يز جهت شركت آذر بنداد تبريزدريچه هاي سد انحرافي تبر
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  متر با طول مسير  22با دهانه  -تن 1طراحي و ساخت و نصب چهار دستگاه جرثقيل

متر شركت توسعه و نوسازي صنايع ايرانيان مانا واقع در زرند كرمان  مربوط به  90

 واحد كك سازي زرند ايرانيان

  22متر با طول مسير  8با دهانه  -تن 3طراحي و ساخت و نصب دو دستگاه جرثقيل 

متر شركت پترو زيست واقع در خاش استان سيستان وبلوچستان مربوط به آب 

 وفاضالب منطقه سيستان

  متر با طول مسير 12با دهانه  -تن 10طراحي و ساخت و نصب  پنج دستگاه جرثقيل

متر شركت الرسر واقع در محمد آباد زابل استان سيستان وبلوچستان مربوط به  51

 اضالب منطقه سيستانآب وف

  مونوو ريل  بصرت كرو  -تن 2طراحي و ساخت و نصب يك دستگاه جرثقيلU 

متر شركت آذر عامر واقع در بستان آباد استان آذر بايجان  34شكل با طول مسير 

 شرقي مربوط به آب وفاضالب منطقه تبريز

  ول مسير متر با ط 34با دهانه  -تن 13طراحي و ساخت و نصب سه دستگاه جرثقيل

 متر شركت كيش ايستا فلز واقع در جزيره كيش  85

  تن زنجيري چهاركاره تك سرعته مارك سامسونگ به 2فروش دودستگاه جرثقيل

 شركت فوالد ويان در همدان

  تن  زنجيري چهاركاره تكسرعته مارك سامسونگ كره 1فروش يك دستگاه جرثقيل

 سار فارس در شيرازلبه شركت گ

 تن چهار كاره تكسرعته زنجيري مارك سامسونگ به شركت  3 دو دستگاه جرثقيل

 .ايفا سرام در يزد
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  متر و  1تن با بازوي 2طراحي و ساخت و نصب دو دستگاه جرثقيل بازويي ستوني

درجه تمام الكتريكال از نوع زنجيري مار  180متر با زاويه چرخش  3ارتفاع 

 سسامسونگ نصب شده در شركت ذغال سنگ طبس واقع در طب

  متر با  24با دهانه  -تن 1طراحي و ساخت و نصب وراه اندازي يك دستگاه جرثقيل

متر شركت تهران سوفا واقع در شهرك صنعتي 9متر وارتفاع باالبري  13طول مسير 

 شمس آباد

  متر با  8با دهانه  -تن 3طراحي و ساخت و نصب وراه اندازي يك دستگاه جرثقيل

البرز ميكروسيستم جهت پروژه متر شركت 11بري متر وارتفاع باال 20طول مسير 

  ايستگاه پمپاژ وتصفيه خانه باقرشهر تهران

  متر با  3با دهانه  -تن 2طراحي و ساخت و نصب وراه اندازي يك دستگاه جرثقيل

متر بصورت تك پل آويزشركت پتروشيمي مهاباد 3متر وارتفاع باالبري  8طول مسير 

ان جهت ايستگاه پمپاژ آب مورد نيازاز سد مهاباد به واقع در مهاباد استان آذربايج

 پتروشيمي مهاباد

  تن مونوريل پايه دار   3طراحي و ساخت و نصب وراه اندازي يك دستگاه جرثقيل

متر شركت كنترل سيار بندر جهت ايستگاه پمپاژ بندر  11متر وارتفاع  14به طول 

 جاسك

  كاره جهت نصب در شركت تن زنجيري چهار1فروش ونصب يك دستگاه جرثقيل

 فوالد ابزار تبريز

  فروش ونصب دو دستگاه جرثقيل يك تن چهار كاره جهت نصب در شركت پديد

 واقع در گرمدره كرج استان البرز

  تن جهاركاره مونو ريل جهت نصب در شركت صنايع 1فروش ونصب جرثقيل

 دميرچي واقع در تهران خيابان فتح
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  ه مونوريل بهمراه ريموت كنترل جهت نصب تن چهاركار 2فروش ونصب جرثقيل

 در شركت ماريناسان  واقع در تهران

  سرويس وتعميرات جرثقيل هاي موجود در سايت شركت فرسا شيمي واقع در

 عسلويه

 دودستگاه جرثقيل يك تن چهاركاره سامسونگ كره به شركت  ونصب فروش

 ديگاب 

 تن زنجيري چهاركاره سامسونگ كره به 2يك دستگاه جرثقيل  ونصب فروش

 فروشگاه پمپ آرا واقع در سنندج

  متر جهت پروژه شركت  12تن با ارتفاع  2.1ونصب يك دستگاه جرثقيل فروش

 هنزا واقع در چهارراه حافظ تهران

  ونو ريل چهار كاره زنجيري سامسونگ ونصب يك دستگاه جرثقيل يك تن مفروش

 به شركت صنعت گستران صالح واقع در شهرك صنعتي چهاردانگه تهران

 تن دوپل  10 سقفي وراه اندازي يك دستگاه جرثقيلنصب  –ساخت  -طراحي

مترپروژه اول  38متر وطول مسير حركتي  30متر وارتفاع  24ار با دهانه كالسكه د

 در شهر بابك استان كرمانمس ميدوك واقع 

 پل ك تتن  1دروازه ايوراه اندازي يك دستگاه جرثقيل نصب  –ساخت  -طراحي

مراه پوشش همترپروژه  33متر وطول مسير حركتي  3متر وارتفاع  18با دهانه  ويزآ

 زيره كيشجدر واقع  كيش

 با دهانه  ويزآپل ك تتن  2دستگاه جرثقيل  ودوراه اندازي نصب  –ساخت  -طراحي

در واقع  وازم طب ايرانلمترپروژه  18متر وطول مسير حركتي  3متر وارتفاع  12

 استان گيالنرشت نعتي ص كشهر
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  وراه اندازي دو دستگاه جرثقيل مونوريل چهار كاره كرو نصب  –ساخت  –طراحي

ه شركت يراق آوران پويا واقع در شهرك دار بصورت يك بيضي كامل جهت پروژ

 ارد تهرانصنعتي اشته

 با دهانه  ويزآپل ك تتن  1دستگاه جرثقيل كيوراه اندازي نصب  –ساخت  -طراحي

ايور انديش وابسته به پمترپروژه  14متر وطول مسير حركتي  3متر وارتفاع  18

 بريزتدر واقع  موتوژن تبريز

  ونو ريل چهار كاره يك دستگاه جرثقيل يك تن م وراه اندازي ونصبفروش

 رمانكواقع در  واحد نيروگاه حرارتي چشمهرس سمزنجيري سامسونگ به شركت 

 تن دوپل  10+3 سقفي وراه اندازي يك دستگاه جرثقيلنصب  –ساخت  -طراحي

مس  ومدمترپروژه  33متر وطول مسير حركتي  8متر وارتفاع  14ار با دهانه كالسكه د

 در شهر بابك استان كرمانميدوك واقع 

 نطقه ويژه اقتصادي مموجود در سايت شركت  سقفي سرويس وتعميرات جرثقيل هاي

واقع در   تن 21 الي 3از تناژ  دستگاه 8تعداد  به   خليج فارس صنايع معدني وفلزي

 ندر عباسب

 پل ك تتن  3دروازه ايوراه اندازي يك دستگاه جرثقيل نصب  –ساخت  -طراحي

اسه ريخته گري ممترپروژه  20متر وطول مسير حركتي 5متر وارتفاع 3با دهانه  ويزآ

 بسطدر واقع  چيروك

  تن  5تن الي  1.3دستگاه انواع ليفتراك برقي ، گازي وديزل از تناژ  25واردات

 –ه هاي عزيزي در اشنويه وفروش آنها به شركتهاي همچون مجموعه سرد خان

 شركت ابهر تالش 

  وبزرگشركت دنياي فلز وچندين كارگاه كوچك  –شركت باربري پارسيان ره 
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 در طول خدمت خود در شركتهاي بزرگ  مديران  وكارشناسان ارشد اين شركت

 فعاليت داشته اند از جمله شركتهاي مانند  وشناخته شده اي

 ليفتراك سازي سهند  ––شركت ايريتك  –شركت قوه پارس  -گروه صنعتي سديد

  .شركت سوليران –
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