
 



 

 

 

و آموزش در زمینه تجهیزات تعمیرات و نگهداری، بازرسی فنی با هدف تامین قطعات،  1389در سال  آراز شرکت پویا تجهیز

متعددی    هایه صنایع و کارخانه مواد و جرثقیل آغاز به فعالیت نموده و تاکنون افتخار همکاری  و خدمت رسانی ب  جاییباج

 .  ا داشته است ر
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 ریموت کنترل جرثقیل  -1

این   کاربردهای  از  یکی  است.  یافته  گوناگون صنعت گسترش  راه دور در زمینه های  از  کنترل  تکنولوژی  از  استفاده  امروزه 

از ریموت کنترل بهرهفنآوری، استفاده  وری بیشتر و  های صنعتی در تجهیزات جابجایی مواد و بخصوص جرثقیل ها جهت 

 .باشد ایمنی اپراتور می

 

  با سابقه پیوسته در زمینه واردات، فروش و خدمات پس از فروش کنترل از راه دور جرثقیل با نشان  آراز  تجهیز شرکت پویا

به عنوان وارد کننده و توزیع کننده این   1389از سال    -ساخت چین     TELEcontrolو    -ساخت تایوان –  SAGA  تجاری

 باشد. محصول در حال فعالیت می

 

یکساله  ضمانت اصالت کاال و گارانتی ویا تجهیز دارای ارائه شده توسط شرکت پ  کنترلهای ریموت دستگاهقطعات و 

 هستند. 

جهت پیگیری سابقه    اختصاصیو شماره    برچسب ،    اطالعات  ارای فرمتعمیر شده در شرکت پویا تجهیز د هایریموت کنترل

د  نهای تعمیرات قابل ارائه و در دسترس خواهفرمه  ی. بدیهی است در صورت درخواست مشتری کلباشند می تعمیر و گارانتی  

 بود. 



 

 

 

 

از    آراز   شرکت پویا تجهیز  به فروش بیش  و ارائه خدمات پس از فروش و دستگاه ریموت کنترل    0008مفتخر 

 .باشددر صنعت کشور می دستگاه ریموت کنترل   3000تعمیرات  به  

 

 

 خطوط برق رسان  -2

از مهمترین عوامل در بهینه از برق   ،سازییکی  مناسب کاهش هزینه و استهالک تجهیزات جا به جایی مواد استفاده  رسان 

 باشد. جهت تغذیه و فرمان آن می 

 

ایمن و استاندارد از استهالک   انتقال الکتریسیته به صورتتوانند ضمن  ها میها و قرقرهها، ریلرسان همچون شینتجهیزات برق

 ها جلوگیری نمایند. های ناشی از خرابی و اتصالی کابلو تحمیل هزینه

 

 

 رسان انواع خطوط برق

• C-rail  مسیرهای مستقیم )فرمان و قدرت( های سبک در از طریق کابل رسانیبرق :  و قرقره 

 ( ت)قدر  و منحنی  رسانی در مسیرهای مستقیم برق  : PVCیوم و نشین آلومی •

 آمپر  ۲40و یا باالی  60یا منحنی با ظرفیت زیر رسانی در مسیر مستقیم برق :  PVCکاور   4شین باز  •

 

 . خواهد شد جاروبک و اتصاالت مناسب در نظر گرفته  ،هر یک از خطوط انتخاب بنا به 

 

 .تحویل داده استرسان به صنایع مختلف  قمتر خطوط بر  00035.این شرکت تا کنون بالغ بر  

 

 

 

 جرثقیل قطعات   -3

این مجموعه برداری و جرثقیل، مبا  واحد بازرگانی  بار  ت به  دردر راستای تامین تجهیزات استاندارد و با کیفیت در صنعت 

 اقالم به شرح زیر نموده است.  این واردات، تولید و توزیع 

 

 overloadتجهیزات اندازه گیری وزن و  •

 های تابلویی رلهکنتاکتور و کلید و  •

 نواع کلید فرمان جرثقیل  ا •



 

 

 

 های صلیبی و غلطکی  لیمیت سوئیچانواع  •

 تولید چرخ و کلگی جرثقیل •

 های مختلفانواع قالب و ادوات باربرداری جرثقیل با ظرفیت •

 ای و ... های سقفی، دروازهقطعات خاص مکانیکی و برقی انواع جرثقیل •

 انواع شفت موتور جرثقیل  •

 زنجیر و سیم بکسل  •

 ای وازهترمز جرثقیل سقفی و در •

 

 

 نامه و صدور گواهی  ازرسی فنی و تعمیرات دوره ایب  -4
 

ها  تمامی قسمتها  این بازرسیدر    .رود می  به شمار    ی صنعتیهامهمترین بازرسی  ازبازرسی فنی جرثقیل و تجهیزات باربرداری  

بنابر   بایستی فنی میس بازر   ،ضریب ایمنی و عملکرد مطلوب افزایش. جهت شوند تست فنی و ایمنی می جرثقیل و تجهیزات 

   ای انجام گیرد.دوره به صورتشرایط کار و محیط 

هرچه    افزایشبازرسان مجرب جهت    بکارگیریهای بین الملی و  داستاندار   ترینگیری از به روزبا بهره  آراز   شرکت پویا تجهیز

ایمنی و   بازرسی  باربرداری،  کار با جرثقیل و تجهیزاتو  در صنعت    کاهش ریسک بیشتر  انجام  ای، حین  های دورهاقدام به 

 . نماید ساخت، و پس از ساخت تجهیزات و جرثقیل می

 

شناسایی شده و با  ها داستاندارهای استاندارد کلیه اقالم و تجهیزات مغایر با های انجام شده و تهیه چک لیستپس از بازرسی

 جرثقیل شرکت پویا تجهیز آماده خدمت  نگهداریبایست تعمیر یا تعویض گردند. کارشناسان تعمیرات و  میهماهنگی کارفرما  

 باشند. در این زمینه می  هارسانی به کلیه صنایع و کارخانه

 

نامه سالمت پس از بازرسی و رفع ایرادات تجهیزات صدور گواهیهای معتبر در به عنوان همکار شرکت آراز شرکت پویا تجهیز

 نامه سالمت مورد تایید اداره استاندارد را جهت تجهیزات اخذ نماید. تواند گواهیمی

 

 

 

 آموزش  -5

تخصصی در  های  های قبل و حین اشتغال، شرکت پویا تجهیز اقدام به برگزاری دورهبا توجه به نیاز نیروی انسانی به آموزش

 نماید. زمینه جرثقیل می

 

 



 

 

 

 های ارائه شده توسط این شرکت: دوره

 بازرسی و ایمنی جرثقیل  •

 های سقفی، دروازه ای  اپراتوری جرثقیل •

 های برق و مکانیک جرثقیل دوره •

 تعمیرات و نگهداری •

 

 جرثقیل را دارد.  مکانیک   دوره تخصصی و عمومی در زمینه برق و   8این شرکت سابقه برگزاری  

 

 

 کالم آخر
 رسانی به ایشان را داریم: که افتخار خدمات  هاییبرخی از شرکت

 

اصفهان مبارکه  اصفهان      -  فوالد  آهن  گیالن    –ذوب  سبز  دفاع     –فوالد  وزارت  شیمیایی  مالیر                    -صنایع  آهن  ذوب 

ریخته گری اصفهان   – مصمم صنایع متالورژی ایران ذوب   – چدن سازان  – غلطک سازان  – گروه ملی فوالد  –فوالد اکسین  

   ریایی بندر لنگه نیروی د  -  صنایع هفت تیر اصفهان  -   شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران  –گیتی پسند    –فوالد کاوه    -

جرثقیل کاوات    – جرثقیل کیان    - پرشین سازه     - ایران خودرو     -نورد و قطعات فوالدی ایران    -  نیرو کلر   -   فوالد اردکان

   سوله کاوه پارس   –کیان مهر پارس    - جرثقیل صانع گستران     –جرثقیل پل صنعت فلز    –شرکت فیروزا    – جرثقیل ماموت  

   صنایع غذایی و دارویی پودر شیر مشهد  –گروه مپنا   -منطقه انرژی پارس جنوبی

 

 

 پیروز و سربلند باشید... 

 

 
 

 با اطمینان تجهیز کنید -  پویا تجهیز آراز
 

  5بعد از کوچه  –خیابان نواب صفوی  –اصفهان 

 201واحد  –ه دوم ــــطبق –ال ـــساختمان پامچ 
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