
  

  

  

  

  

  

  مدیریت محترم

  

  باسالم؛

  :دانبدینـوسیله مـوارد ذیـل بـه استحضار میـرس،احتـراماً        

,  دروازه اي, سقفی( کارخانه ايعم  و ساخت جرثقیلهاي در زمینه صنعت جابجائی مواد بطور ا 1367این شرکت از سال 

این شرکت تجهیزات ساخت .بطور اخص فعالیت مینماید )  و ضد انفجار ستونی بازوئی  ,ستونی دیواري , نیمه دروازه اي

یکی از بزرگترین سازنده تجهیزات جرثقیل در جهان وارد و سازه آنرا تحت , آلمان غربی  ABUSجرثقیل را از کمپانی 

کیلوگرم  100ظرفیت استاندارد جرثقیلهاي این شرکت از .ه خود در تهران تولید مینماید خانانی در کارلیسانس همان کمپ

دستگاههاي تـوزین یکی .تن نیز بصورت طـراحی مخصوص قابـل تامین است  100ظـرفیتهاي باالي . تن میباشد 100الی 

.  فنالنـد را بعهـده دارد  TAMTRONپانی دیگر از تخصصهاي این شرکت میباشد که در این زمینه نمایندگی  کم

تن بـوده و میتـوانند مجهـز به دستگاه کنترل از راه دور شده و به رایانه نیز متصـل  200ظـرفیت این دستگاهها تا 

این شـرکت .دستگاههاي تـوزین یاد شده براي کاربریهاي مختلف و از جمله تـوزین مـواد مذاب میباشد. گردند

همکاریهاي گسترده اي داشته  …نفت و پاالیشگاه و, سیمان, فوالد, نایـع مختلفـی از قبیـل خودروسازيتاکنـون با ص

  .نجام شده تـوسط این شـرکت میباشداست که تاریخچـه پیـوست بیانگـر شمه اي از پـروژه هاي ا

  .محتـرم مـوجب مباهات خـواهد بـودشرکت همکاري با آن 

  

  

  ،ـربـا تشکـ            

  

  شرکت مهندسی فراپا                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

آلمان   ABUSویژگیهـاي فنـی تجهیـزات کمپانی  

  

یکسال گارانتـی کامل   آلمان و با  ABUSاز کمپانـی  CEو   ISO 9001تجهیـزات جرثقیلهاي فـوق با استانداردهاي 

  DINاستاندارد ساخت تجهیـزات و سازه فلزي این شرکت استاندارد .سال خـدمات پس از فـروش عـرضه میشود 10و  

اتصاالت بـرقی با سوکتهـاي آلمانـی میباشـد و سوکتها این امکان را میدهد تا تعـویض موتورها در . آلمان میباشد

آن که دو پل میباشد داراي لوال   Zو   Dبصورت یکپارچه میباشد و نوع   ABUSکه هاي کالس. کمترین  زمان انجام شود

. چرخ کالسکه با ریل روي پل در تماس است 4بوده و تمامی اعوجاج سطح ریل روي پلها را پوشش میدهد و همیشه 

برق و چرخها ، درام ، داراي موتورگیربکسهاي باالبرموتور گیربکسهاي حرکت عرضی و تابلوي   ABUSکالسکه هاي 

چـرخها و محرکه هاي طولی .   تامین میگـردد  ABUSکمربند ، سیم بکسل و قالب بوده و بصـورت یکپارچه از کمپانی 

کلید فرمان داراي دو سوکت بوده که . تامین میگـردد  ABUSبصـورت ویل بالك بوده و تابلوهاي طـولی نیز از کمپانـی 

خط برقـرسان عـرضی از ریل گالوانیـزه و .  میباشد  65آن   IPري به نقاله کابل متصل است و یکی در انتهاي کابل و دیگ

بوده که از   PVCخط برقرسان طولی از شین بسته . تامین میگـردد  ABUSاتصاالت و قرقره هاي مربوطه از کمپانی 

میباشند و قطع کنهاي حرکت عرضی و حرکتهاي عرضی و طولی و باالبرها دو سرعته  .تامین میگـردد  ABUSکمپانی 

طولی دوبله بوده و ابتدا از سرعت تند به کند و از کند به ایست کامل میرسند و هیچگونه ضربه اي به استوپرهاي سالن 

در کارخانه   ABUSرا تحت لیسانس کمپانی ) پلها و اتصاالت ویل بالکها ( این شرکت صرفاٌ  سازه هاي فلزي . نمی زند

در زمان تحویل جرثقیل . تامین میگردد  ABUSران می سازد و تمامی تجهیزات دیگر مستقیماٌ  از کمپانی خود در ته

  .دریافت میگردد تحویل خریدار خواهد شد  ABUSکلیه اسناد و لیست قطعات مربوط به تجهیزات که از کمپانی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

  نام برخی از پروژه هاي مختلف انجام شده توسط شرکت مهندسی فـراپا

  

  

  

جرثقیل مشخصات نوعشماره تلفن تماسرشته فعالیتنام مشتري

تن  883973010نورد فوالدشرکت فوالد خوزستان

تن)  18+ 18( 0311–3325325نورد ورقمجتمع فوالد مبارکه

تن  803826564اجراي پلهاي بتونیشرکت ابنیه سازان کشور

تن02622-3875032انبار  صنایع اتومبیل

تن  419655010  تولید خودروشرکت سایپا

تن  41965505تولید خودرو یپا شرکت سا

تن  87383642/3تولید محصوالت مسی  مجتمع مس سر چشمه

تن  87383645تولید محصوالت مسی  مجتمع مس سر چشمه

تن  32بوسیله پیمانکارتولید دیگ بخارشرکت گرماگستر

تن  837090120لوله نـوردگروه صنعتی سپاهان

تن  06312–29221ید فرآورده هاي نفتی تول  پاالیشگاه آبادان

تن  5  591021فرآوري مواد سوختی  پاالیشگاه تهران

تن) 5/2+ 5/2( بوسیله پیمانکارتعمیر موتورهواپیماسازمان هواپیمائی کشوري

تن  5بوسیله پیمانکارماشین سازيماشین سازي تبـریز

تن  500024410ساخت سازه هاي سنگین  مجتمع شهید رجائی

تن50002445ساخت سازه هاي سنگینمجتمع شهید رجائی

تن)2+2(8831971تولید سیم بکسلکارخانه صنعتی مالیر

تن882556495تولید فنر خودروپارس فنر

تن4400052010ساخت تجهیزات برقیآسیابهین برق

تن887596812/3ساخت لوله شتاب شیمی

تن  88388985تولید سیمان  انشرکت سیمان اصفه

تن  222229101آبکاري پروفیل آلومینیومشرکت کیانیت

تن  5تن و  02292/3-4466345تولید کانکسپورتاکاروان خاورمیانه

تن  887011705/10تولید قطعات خودور شرکت غرب استیل 

تن  889090985فوالدي تولید قطعات گروه ملی فوالد  ایران

دستگاه 4419662330خودرو  تولید سایپا دیزل 

  تن 15/50دو دستگاه   44503757  تولید قطعات خودرو  تام ایران خودرو

صنایع  PVCتولید رولهاي   شرکت پالت

  غذائی

 500+500یک دستگاه جر ثقیل 44658327

 500کیلو و یک دستگاه جرثقیل 

کیلوئی

  تن 50یکدستگاه جرثقیل 1-88522240نتولید سیماشرکت سیمان کردستان

  تن 40یکدستگاه جرثقیل 

تن 63یکدستگاه جرثقیل 

        



  

  

  

  نصب شده در شرکت ایران خودرو ABUSتعـداد و انواع جرثقیلهاي 

  

  

  

  

  

محل نصبتعـدادشـرح و نوع جرثقیل

405سالن تزئینات پژو دستگاه GM  1252            کیلو گرمی   125یري جرثقیل زنج

405سالن تزئینات خط دستگاهGM5  5003          کیلوگرمی 500جرثقیل زنجیري 

RDسالن پژو دستگاه GM5  5001  کیلوگرمی) 500+500(جرثقیل زنجیري 

RDانتهاي خط کانوایر سالن پژو دستگاهGM5  5002           کیلوگرمی   500جرثقیل زنجیري 

سالن رنگدستگاه GM5  10004                جرثقیل زنجیري یک تن 

خروجی سالندستگاه GM5  10002                  مونوریل زنجیري یک تن 

اتسالن تحقیقدستگاه GM5 10001     تن ) 1+1(مونوریل زنجیري سنکرون 

سالن تحقیقاتدستگاه GM3 10002                       مونوریل زنجیري یک تن 

سالن اداره حرارتی و برودتیدستگاه GM3 10001            جرثقیل ستونی بازوئی یک تن 

سالن پانل گیجدستگاه GM3 10001               جرثقیل دروازه اي یک تن    

دستگاه GM5 2000 1                    و تن جرثقیل زنجیري د

انبار تراشکاري ماشین شاپدستگاه GM 10501                     جرثقیل سقفی چهار تن  

  2سالن پرس شماره   دستگاه GM 1050  1                 جرثقیل دیواري بازوئی چهارتن

سالن تعمیرات قالب ریخته گريدستگاه GM 10501                        تن   5جرثقیل سقفی 

3سالن پرس شماره دستگاه GM 5100                        1تن    10جرثقیل سقفی 

محوطه بیرونی سالن پرس شاپ جدیددستگاه GM 72501                      تن   25جرثقیل سقفی 

3سالن پرس شماره دستگاه GM 72502                      تن   5/25جرثقیل سقفی 

3سالن پرس شماره دستگاه GM 73206                    تن   5/23جرثقیل سقفی 

3سالن پرس شماره دستگاه GM 74001                      تن  5/40جرثقیل سقفی 

3سالن پرس شماره دستگاه GM 74001                  تن     40/15جرثقیل سقفی 

3سالن پرس شماره دستگاه GM 72501                        تن  25/8جرثقیل سقفی 

1سالن پرس شماره دستگاهGM 6400             1ن   40جرثقیل سقفی دو حرکته 

3سالن پرس شماره دستگاهGM 73202                   تن  32/8جرثقیل سقفی  

3سالن پرس شماره دستگاهGM 74002                  نت 40/15فی  جرثقیل سق

3سالن پرس شماره دستگاه2تن            50/15جرثقیل سقفی  

  1سالن پرس شماره   دستگاهGM1  50502        تن               5/25جرثقیل سقفی 

  3سالن پرس شماره  ستگاهدGM 7320            2تن                5/32جرثقیل سقفی 

  3سالن پرس شماره  دستگاهGM1                    2تن                  5/32جرثقیل سقفی 

  3سالن پرس شماره  دستگاه GM5050     2تن                            5/32جرثقیل سقفی 

  3سالن پرس شماره  تگاهدسGM3    2تن                                       5/32جرثقیل سقفی 

  3سالن پرس شماره  دستگاه GM52001تن                                 15/40جرثقیل سقفی 

  3سالن پرس شماره  دستگاهGM5050   2تن                                   5/40جرثقیل سقفی 

  3سالن پرس شماره  دستگاها    GM5080تن                                   8/25جرثقیل سقفی 

  1سالن پرس شماره  دستگاهGM2   1تن                                      15/40جرثقیل سقفی 



  

  

  

  

  راپاـف یدسـت مهنکرـشزات موجود در ـلیست ماشین آالت و تجهی

  

  تعداد  ماشین آالت و تجهیزات  ردیف

  دع  1  دریل رادیال   1

  عدد  5  دستگاه جوش   2

  دستگاه 1  دستگاه پرس  3

  عدد1  دستگاه جوش اتوماتیک  4

  عدد  Co23دستگاه جوش    5

  عدد  2  دستگاه برش اتومکانیک  6

  عدد  2  تن 10  یجرثقیل سقف  7

  عدد3  تن2جرثقیل سقفی  8

  عدد  1  یدریل مگنت  9

  عدد  1  یاره آتش  10

  عدد   10  دریل  فرز, دستگاه سنگ   11

  عدد  1  بدون هوایدستگاه رنگ پاش  12

  عدد1  دستگاه برش اتوماتیک   13

  عدد1  دستگاه جوش اتوماتیک  14

  عدد1  دستگاه واترجت  15

    دستگاههاي اندازه گیري  16

  عدد2  دوربین اندازه گیري  17

  عدد10  دستگاه فرزدستی  18

  عدد1  پل برگردان  19

  عدد5  دریل دستی  20

  

  


