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شرکت محترم         

و تدارکات کاال    خریدواحد  مدیریت       

با سالم        

 اسپرینگ هنگر  ـاختـدر فوالد زاگرس در خــصوص سـاحتراماً به استحضار می رساند که شرکت ص   

 محترم کتشـرو ساپورت و کانستنت هنگر و ساپورت و تولید انــــواع کلمپ ها آماده همکاری با آن    

 می باشد.   

 واردات را از ورکشکه بخشی از نیازکیفیت مفتخر است ت خود با بهترین محصوال این شرکت باتولید    

 خودکفائی کشور بردارد.کوچک در راستای بی نیاز کند و قدمی هرچند محصوالت فوق     

 MSS-SP58 وآلمان   LISEGAکه کلیه محصوالت شرکت مطابق با استانداردهای الزم به ذکر است    

 آن می باشد.  می باشد و محصوالت دقیقاً مشابه نمونه آلمانی      

  جنس ازمیلیمتر  75تا قطر مفتول  های صنعتی اخت انواع فنر لولـرکت توانائی ســچنین این شهم    

   Inconel-750 ،stainless steel  ، 50CrV4    داراو انواع فنر های تلسکوپی ، خشابی و تخت را 

 می باشد.   

 .باشیم داشته را الزم های همکاری محترم شرکت آن با نیاز صورت در بتوانیم که هستیم مفتخر ما   

  و نمونه ای از محصوالت و نقشه های فنی شرکت این توسط شده انجام های پروژه از بخشی ضمن در   

 باشد می پیوست به   

 با تشکر                                                                                                                                                          

  مدیر عامل                                                                                                                                                            

 کورش محمودی                                                                                                                                                            
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 همکاری های شرکت با :

 Inconle-750از جنس طراحی و ساخت انواع اسپرینگ هنگر و اسپرینگ ساپورت و انواع فنرلول : شرکت ملی صنایع مس ایران -1

 اسپرینگ هنگر و اسپرینگ ساپورت طراحی و ساخت انواع: شرکت صنایع نفتی الوان -2

 safety valveساخت انواع فنرلول جهت : شرکت آذین فلز -3

 Inconel-750طراحی و ساخت انواع فنرهای فوالدی و فنرهای : شرکت فوالد خوزستان -4

 316طراحی و ساخت اسپرینگ ساپورت و تجهیزات جانبی و انواع فنرلول از جنس استیل : شرکت گروه ملی -5

 میلیمتر 63طراحی و ساخت انواع اسپرینگ هنگر و اسپرینگ ساپورت و تولید فنرهای قطر مفتول : شرکت صنایع فجر شیراز -6

 میلیمتر 95طراحی و ساخت فنرلول با قطر مفتول : شرکت لوله سازی اسفراین -7

 یکنترلهای ساخت فنرلول انواع شیر: شرکت صنایع پاالیشگاهی بندر عباس -8

 طراحی و ساخت انواع اسپرینگ هنگر و اسپرینگ ساپورت: پاالیشگاه امام خمینی اراکشرکت  -9

 Inconel-750و 316طراحی و ساخت انواع اسپرینگ هنگر و اسپرینگ ساپورت و فنرهای استیل : شرکت پاالیشگاه خانگیران -10

 وانواع فنرطراحی و ساخت انواع اسپرینگ هنگر و اسپرینگ ساپورت : شرکت فوالد پایا -11

 استنلس استیلتولید انواع فنرهای : نیروگاه زرگان اهواز -12

 طراحی و ساخت انواع فنرهای قطر باال مخصوص سنگ شکن: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران -13

 طراحی و ساخت انواع فنرهای تلسکوپی: شرکت فوالد آلیاژی ایران -14

 لول و فنر های تخت جرثقیل های سنگین : تولید انواع فنر هایشرکت نیرو کشش راه آهن -15

 تولید انواع فنر های دو سر فورج مربوط به قطار: شرکت مهتاب سیر جم -16

 تولید انواع فنر های دو سر فورج مربوط به قطار: شرکت قطارهای مسافر بری رجاء -17

  (29پارابولیک و قطعات ریخته گری )با مجوز کد تولید انواع فنر لول و فنر های : قطارهای باری اداره کل راه آهن ایران -18

 

 مراجعه نمایید.  www.sadrfoolad.irجهت بازدید از تولیدات شرکت به آدرس اینترنتی
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