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طراح و سازنده
ماشین آالت پیشرفته فرآوری مواد معدنی

99دی ماه 

99پروشه های شرکت در سالگسارش 
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  99پروشه های سال 

محل اجرا پروشهشرح پروشهردیف

مجتمع فًالد تیجار گريضساخت یک دستگاٌ فیلتردیسکی ي ملحقات1

مجتمع فًالد تیجار گريضساخت سٍ دستگاٌ فیلترپرض ي ملحقات2

تًسعٍ معادن مثداء2×3طراحی، ساخت، وصة ي راٌ اودازی آسیاب گلًلٍ ای3

خاک چیىی ایران2.3*6طراحی ي ساخت آسیا 4

پصيَشکدٌ پارسیان2*6طراحی ي ساخت آسیا 5

ته تر   50ساخت،وصة ي راٌ اودازی کًرٌ خشک که تا ظرفیت 6
ساعت

کاوٍ آرایی آریا

عملیات فىی ي اجرایی  وصة تجُیسات مکاویکی ي تاسیسات ياحد  7
(وصة شش دستگاٌ فیلتر پرض)کیک شًیی 

شمش ريی میُه

شمش ريی میُهوصة فیلترپرض ي لًلٍ کشی محلًل سازی8

شمش ريی میُهپريشٌ اصالح ،تعمیر ي راٌ اودازی دي دستگاٌ آسیا9

شمش ريی میُهپًشش دیًارٌ ساله کیک شًیی، اجرای کامل ساله خردایش  10

صثاوًرپريشٌ تعمیر ي وصة ي راٌ اودازی دیسک فیلتر  11

شمش ريی میُهپًشش دیًارٌ کیک شًیی12

معدن زرشًرانساخت سرود ایىتر تاوک  13

کیمیا معادن سپاَانتعمیر ي وگُداری کلیٍ تجُیسات خط تًلید کىساوتر14ٌ
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ساخت یک دستگاٌ فیلتر دیسکی تٍ َمراٌ ملحقات :   عىًان پريشٌ

مجتمع فًالد تیجار گريس: کارفرما
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2×3طراحی، ساخت، وصة ي راٌ اوذازی آسیاب گلًلٍ ای:عىًان پريشٌ  

معادن مثذاءتًسعٍ :کارفرما



6

ته تر ساعت 50ي راٌ اوذازی کًرٌ خشک که تا ظرفیت ساخت،وصة : پريشٌعىًان 
آرایی آریاکاوٍ :کارفرما
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مراحل ساخت کًرٌ خشک که
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(وصة شش دستگاٌ فیلتر پرس)عملیات فىی ي اجرایی  وصة تجُیسات مکاویکی ي تاسیسات ياحذ کیک شًیی : عىًان پريشٌ
شمش ريی میُه: کارفرما
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پريشٌ اصالح ،تعمیر ي راٌ اوذازی دي دستگاٌ آسیا: عىًان پريشٌ
شمش ريی میُه: کارفرما
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وصة فیلترپرس ي لًلٍ کشی محلًل سازی: عىًان پريشٌ
شمش ريی میُه: کارفرما
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اجرای کامل ساله خردایش : عىًان پريشٌ
شمش ريی میُه: کارفرما
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(دستگاٌ 7)ساخت سروذ ایىتر تاوک : عىًان پريشٌ
زرشًران: کارفرما
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فیلتر تٍ َمراٌ تجُیسات جاوثی پريشٌ تعمیر ي وصة ي راٌ اوذازی دیسک : عىًان پريشٌ

شرکت تًسعٍ صىعتی ي معذوی صثاوًر: کارفرما
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فیلتر تٍ َمراٌ تجُیسات جاوثی پريشٌ تعمیر ي وصة ي راٌ اوذازی دیسک : عىًان پريشٌ

شرکت تًسعٍ صىعتی ي معذوی صثاوًر: کارفرما
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:پريشٌ َای در مرحلٍ قرارداد

 ٌتمام اتًماتیک تٍ َمراٌ ملحقات  1200فیلترپرضساخت سٍ دستگا
مجتمع فًالد تیجار گريض: کارفرما     

 2.3*6ي ساخت آسیا طراحی
خاک چیىی ایران: کارفرما     

 2*6طراحی ي ساخت آسیا
پصيَشکدٌ پارسیان: کارفرما     
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پريشٌ تخش تحقیق ي تًسعٍ شرکت

اسپری درایر  : عىًان پريشٌ
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شما توجهسپاس از 


