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کیان پوالد سده

1401زمستان 



کیان پوالد سده
"پوشاسازه فلزی پویا"و "کلوین"مشارکت شرکتهای 
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معرفی شرکت
پروژه باا 73سال فعالیت در زمینه های عمرانی با انجام بیش از 50مدیران شرکت کلوین پس از 1399درسال 

اورماان کاربری های مختلف اعم از صنعتی، درمانی، تفریحی، رفاهی، آموزشی، مسکونی و ورزشای درکواور پ ن
، در راستای حضور ویژه در پروژه های صنعتی خصوصاً در زمینه صنایع معدنی اعام از فاو دPC ,EPCبصورت 

ا ساازه ، برآن شدند تا با ایجاد یک گروه موارکتی باا شارکت م ندسای پوشا... مس، آلومینیوم، آهک، سیمان و
فلزی پویا که دارای پانزده سال تجربه ساخت و نصب سازه های فاو دی ساننین و ااارای پاروژه هاای خاا 

تان، باا در 1300متر مربع و ظرفیت تولید ماهیاناه 30.000صنعتی و دارا بودن کارخانه ای به وسعت تقریبی  
.  آمیختن تجربیات مدیریتی، مالی و اارایی، حضور ویژه در صنعت داشته باشند

در همین راستا، این موارکت با اذب نیروهای بنام و متخصا  در بخاش اراحای کارخاناه فاو د و 
غاز و سیمان و آلومینیوم و ایجاد یک دپارتمان قوی در کلیه زمینه های اراحی، ساخت و اارا، فعالیت خود را آ

.در ادامه برای ثبت شخصیت حقوقی این موارکت، آن را تحت نام شرکت کیان پو د سده ثبت نمود
باشند و از آنجایی که مدیران این شرکت برآن بودند که در کلیه زمینه های صنعت حضور قوی داشته

زنجیر خدمات خود را به صورت کامل ارائه نمایند؛ عالوه بر اراحی و ساخت اقدام باه ایجااد واحاد نصاب و راه 
رکت هاایی اندازی با استفاده از مدیران ارشد با تجربه، مفید و بنام در این زمینه نموده و توانستند ازء معدود ش

:باشند که در کلیه زمینه های صنعت اعم از

اراحی-
ساخت-
حمل و نصب تج یزات-
راه اندازی-

.  ارائه خدمات نمایند
ادامه
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مشخصات ثبتی

ن خیابا│خیابان سرو شرقی │سعادت آباد │تهران: دفتر مرکزی
│ 35پالک │کوچه اقبال ملی │عالمه شمالی 

ساختمان کیان پوالد سده
1997876910: کد پستی
26763596–26763403: تلفن تماس 
26763596:نمابر/فکس

info@k-p-c.ir: ایمیل

www.k-p-c.ir: وب سایت

2شکهرک نکتعتی کاسک ین │آبیک  │قزوین : آدرس کارخانه
ویا کارخانه شرکت مهتدسی پوشا سازه فلزی پ│3خیابان تالش │

028-32884017: تلفن تماس

ای در اختیار داشتن تج یزات پیورفته و البته توانمندی های همکااران فعاال و متفکارو انجاام پاروژه ها
رکت در ااارای متعدد  با رعایت با ترین کیفیت و در ب ینه ترین زمان ، خود  به تن ایی موید توانایی با ی این شا

.پروژه های خا  در سطوح ملی می باشد
و اارای دقیق، سریع و مقرون به صرفه پروژه های صنعتی، هدفی است مواتر  میاان ماا و کارفرمایاان

.مواوران که در راستای شکوفایی می ن مان  برآن همت گماشته اند

کیان پو د سده : نام تجاری
K.P.C: نام اختصاری

س امی خا : نوع شرکت
576639: شماره ثبت

14009975044: شناسه ملی

تماسمشخصات 

mailto:info@k-p-c.ir
http://www.k-p-c.ir/
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خدمات قابل ارائه در نتایع
...(فوالد ، سیمان، آه ، گچ، مس، سرب، روی و )

خدمات مهندسی مشاوره مادر (  1
و صنعتی پروژه های کانی غیر فلزی

انجام خدمات مواوره ای و نظارت❖

...اراحی کامل کارخانه های فو د، سیمان، آهک، گچ، مس، سرب، روی و❖

...اراحی بخش های مختلف کارخانه های فو د اعم از کوره، سیستم های انتقال مواد و ❖

قفیفلزی و بتنی، انواع ارثقیل های ساراحی کامل سازه پل های فلزی، بتنی، ساختمان های❖

اراحی معماری پروژه های عمرانی با اناواع کااربری هاا؛ اعام از مجموعاه هاای مساکونی، اداری، ❖
...آموزشی، توریستی، تفریحی و

برای پروژه ها( اقتصادی و فنی)گزارش توای ی ❖

بازدید از خطوط فعال کارخانه های سیمان، گچ، آهک و ارائه خدمات مواوره ای برای ب ینه کردن❖
خطوط ا ت با  بردن ظرفیت تولید براساس استاندارد ها و تج یزات بروز

ت یه دستورالعمل ها تعمیر، نن داری و راه اندازی پروژه ها❖

مواوره برای تامین مصالح تج یزات داخلی و خارای❖

Final Bookت یه و تنظیم ❖
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عملیات اجرایی( 2

:صنعتی

د، انواع تج یزات صنعتی کارخانه های فو ❖
...سیمان، آلومینیوم و

انواع خطوط تولید کارخانه های صنعتی❖
ازه انواع ارثقیل های صنعتی سقفی و درو❖

ای با ظرفیت های مختلف
انواع سیستم انتقال مواد❖
انواع تج یزات کارخانه های پتروشیمی❖
انواع تج یزات نیروگاهی❖

:عمرانی

ابنیه و با کاربری های اداری، درمانی، آموزشی، ❖
...صنعتی، تفریحی، مسکونی و

با هر نوع تاسیسات مکانیکی و الکتریکال و کنترل❖
...  کاربرد صنعتی، مسکونی، بیمارستانی و 

...(ساختمانی، پل ها و)سازه های فلزی ❖
ترراهسازی، عملیات خاکی، پل سازی، تحکیم بس❖
سدسازی❖
خطوط انتقال آب، فاضالب، گاز و نفت❖
نیرو اعم از اارای سیستم های فوار قوی با ❖

ظرفیت های مختلف انتقال برق



07

امکانات ویژه

ال رفتتن ساخت برخی تجهیزات فوالدی با ابعاد بزرگتر از حدود متعارف در خارج از کارگاه محل نصب یکی از عمده دالیل با
ش در بخ. هزینه های حمل و نقل و همچنین عامل مهمی در ایجاد برخی کندی ها و تاخیرات در پروسه ساخت و نصب می باشد

. اجرا این شرکت توانایی احداث سالن های سرپوشیده جهت ساخت المان های مختلف تجهیزات را دارا می باشد
یاز و این شرکت با بررسی وجوه مختلف کار در خصوص احداث سالن ساخت در محل، با در نظر گرفتن میزان خروجی مورد ن
یم در قابل حصول و مدت زمان تجهیز سالن مذکور، پیشنهادات خود را با کارفرما در میان گذاشته و در نهایتت بهتترین تصتم

. جهت کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از زمان حاصل خواهد آمد
2500در همین زمینه تصاویر سالن ساخت تجهیزات فلزی در محل پروژه کارخانه گندله سازی بهاباد جهت ساخت بتیش از

مترمربع بتا 5600این سالن با مساحت . این کتابچه ارائه گردیده است3تن تجهیزات فلزی سنگین و حجیم در پیوست شماره 
کن، لحاظ نمودن نیازمندی های آتی کارفرما ساخته شده و تجهیزاتی از قبیل جرثقیتل ستقفی، جرثقیتل دروازه ای، رول بتاز

.ماه جهت بهره برداری به سایت پروژه ارسال گردید3در بازه زمانی کمتر از ... وCNCدستگاه نورد و شل گردان، دستگاه برش 
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تن تج یزات فلازی پاروژه 2500کارگاه ساخت قطعات فو دی به منظور ساخت بیش از احداث 
میلیون تنی گندله سازی ب اباد و برخی تج یزات مواود در سایت 4کارخانه 

(پروژه گتدله سازی بهاباد)نمونه کارخانه ساخت 

مشخصات کلی سالن تولید

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

کیان پوالد سدهمجری طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

مترمربع2000مساحت سالن سرپوشیده

مترمربع3600مساحت محوطه روباز

ماه3مدت زمان ساخت و تجهیز

تجهیزات تامین شده در محل

تن15جرثقیل سقفی با ظرفیت 

CNCدستگاه برش 

دستگاه جوش زیر پودری

تن18جرثقیل دروازه ای دو وینچه با ظرفیت 

انواع جرثقیل و لیفتراک 

دستگاه نورد و شل گردان

متر3دستگاه رول بازکن عرض 

250KWAدیزل ژنراتور 
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Description

“asuscipit eros iste metus 

auctor id dapbus qum 

aliquam pretum viverra”

تجهیزات
learn more
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بازرگانی داخلی و خارجی( 3

و ارائه گزارش فنی و مالی برای متریال درخواستی کارفرمایان از تامین کنندگان خارای❖
مقایسه کلیه پیون اد ها و ارائه نظر کارشناسی ن ایی

تنظیم قرارداد های دو زبانه با رعایت کلیه اصول حقوقی و فنی❖
ثبت سفارش و پینیری تولید، انجام آزمایش های تضمین کیفیت❖
ترخی ❖
دریافت ال سی در صورت نیاز❖
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مدیرعامل

عارف خدائی

معرفی هیات مدیره

لیسانس عمران

سال29: سابقه حرفه ای

رئیس هیات مدیره

احمد ایزانلو

لیسانس برق

سال29: سابقه حرفه ای

نائب رئیس هیات مدیره

کریم اله خدائی

لیسانس مکانیک

سال50: سابقه حرفه ای

عضو هیات مدیره

شایان خدائی

فوق لیسانس

سال10: سابقه حرفه ای

عضو هیات مدیره

پویا ایزانلو

لیسانس صنایع

سال5: سابقه حرفه ای
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چارت سازمانی سوابق مدیران ارشد و نیروی 
انسانی متخصص

سابقه کاری
رشته 

تحصیلی
مدرک 
تحصیلی

سمت نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر

سال25 مکانیک فوق لیسانس
معاونت فنی و 

مهندسی
جعفر زینالی اقدم 1

سال15 عمران فوق لیسانس معاونت پروژه ها حمیدرضا کریمی 2

سال18 مکانیک لیسانس مدیر پروژه حسین فکری مقدم 3

سال30 مکانیک لیسانس مدیر پروژه فربد زرگر 4

سال18 عمران لیسانس مدیر پروژه مجید هاشمی 5

سال10 مکانیک دکتری سرپرست فنی احسان کرامت 6

سال14 مکانیک فوق لیسانس سرپرست طراحی محمد پیریایی 7

سال15 عمران فوق لیسانس
دفتر –دفتر فنی 

مرکزی
علی تابش 8

سال20 صنایع فوق لیسانس
ل کنتر–دفترفنی 

پروژه
سید داوود موسوی 9

سال20 حسابداری فوق لیسانس مدیر مالی محسن قربانی 10
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سوابق مدیران ارشد و نیروی 
انسانی متخصص

یسابقه کار
رشته 

تحصیلی
مدرک 
تحصیلی

سمت نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر

سال22 عمران لیسانس سرپرست کارگاه فرشید کریمی  11

سال20 عمران لیسانس سرپرست کارگاه مصطفی امامی 12

سال18 عمران لیسانس سرپرست کارگاه پویا اسماعیلیون 13

سال14 مکانیک لیسانس ی سرپرست دفتر فن احمد مهدوی 14

سال22 عمران لیسانس مدیر کارخانه بهزاد مساعد 15

سال20 عمران لیسانس مدیر تولید محمدعلی ایزانلو 16

سال7 عمران لیسانس سرپرست بازرگانی سید جواد موسوی 17

سال7 عمران فوق لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس سازه
محمد قاسمی 18

سال11 برق فوق لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس برق
حامد پوردروگر 19

سال5 مکانیک فوق لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس مکانیک
یکیارش توفیق 20

سابقه کاری
رشته 

تحصیلی
مدرک 
تحصیلی

سمت
نام و نام 
خانوادگی ف

دی
ر

سال2 مکانیک فوق لیسانس
-دفتر فنی 

ککارشناس مکانی
زهرا ابراهیمی 21

سال8 عمران لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس سازه
سعید سهرابی 22

سال7 مکانیک لیسانس
-دفتر فنی 

ککارشناس مکانی
همصطفی علیزاد 23

سال2 مکانیک لیسانس
-دفتر فنی 

ککارشناس مکانی
ارالیکا سادات انو 24

سال7
مدیریت 
صنعتی

لیسانس
-دفتر فنی

یکارشناس بازرگان
اکیوان نیکونی 25

سال17
مهندسی 

معماری
فوق لیسانس

رل کنت–دفترفنی 
پروژه

مرجان مقدم 26

سال8 حسابداری فوق لیسانس
کارشناس 
حسابداری

زهرا شایسته 27

سال5 حسابداری لیسانس
کارشناس 
حسابداری

سمیه شامی 28
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گواهیتامه ها
کیان پوالد سده



15

گواهیتامه ها
کلوین
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گواهیتامه ها
پوشاسازه فلزی پویا
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تقدیر نامه ها و رضایت نامه ها
کلوین

پوشاسازه فلزی پویا
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توان تجهیزاتی آماده به کار شرکت کیان پوالد سده

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد2جرثقیل سقفی1

بهاباد1تن30رول بازکن 2

بهاباد3دستگاه نورد3

بهاباد1دستگاه گیوتین4

بهابادCNC1برش 5

بهاباد1اره نواری6

بهاباد1پانچ هفت کاره7

بهابادCNC1دستگاه پانچ 8

بهاباد1فک7راسته بر 9

بهاباد2راسته بر10

بهاباد2قیچی هیدرولیک11

بهاباد2اره آتشی12

بهاباد9دستگاه برش ریلی13

بهاباد2دریل مگنت14

بهاباد2دریل رادیال15

بهاباد2دریل ستونی16

بهاباد2دریل گردبر17

بهاباد1دستگاه فرز18

بهاباد4دستگاه جوش زیر پودری دروازه ای19

بهاباد2دستگاه اسلک زن دروازه ای20

توان تجهیزاتی آماده به کار شرکت کیان پوالد سده

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد2جرثقیل سقفی1

بهاباد1تن30رول بازکن 2

بهاباد3دستگاه نورد3

بهاباد1دستگاه گیوتین4

بهابادCNC1برش 5

بهاباد1اره نواری6

بهاباد1پانچ هفت کاره7

بهابادCNC1دستگاه پانچ 8

بهاباد1فک7راسته بر 9

بهاباد2راسته بر10

بهاباد2قیچی هیدرولیک11

بهاباد2اره آتشی12

بهاباد9دستگاه برش ریلی13

بهاباد2دریل مگنت14

بهاباد2دریل رادیال15

بهاباد2دریل ستونی16

بهاباد2دریل گردبر17

بهاباد1دستگاه فرز18

بهاباد4دستگاه جوش زیر پودری دروازه ای19

بهاباد2دستگاه اسلک زن دروازه ای20

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد6دستگاه جوش زیر پودری21

بهابادco230ترانس جوش 22

بهاباد3دستگاه تراش23

بهاباد2دستگاه پالسما24

بهاباد35دستگاه رکتی فایر25

بهاباد2تن12تاورکرین 26

بهاباد1تن8تاورکرین 27

بهاباد1کمپرسور باد28

بهاباد2شل گردون 29

بهاباد4دستگاه ایرلس30

بهاباد4دیگ سندبالست31

بهاباد1کمپرسور سندبالست32

بهاباد1اینجرسول سند بالست33

بهاباد1ژنراتور ولوو34

بهابادCO10کپسول 35

بهاباد2تن12تاورکرین 36

بهاباد1تن8تاورکرین 37

بهاباد1کمپرسور باد38

بهاباد2شل گردون 39

بهاباد4دستگاه ایرلس40
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توان تجهیزاتی آماده به کار شرکت کیان پوالد سده

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد10کیلویی10کیلویی و 5آون41

بهاباد11دستگاه برش دستی42

بهاباد10دستگاه جوش تک فاز43

بهاباد5دستگاه برش ریلی44

بهاباد1لودر45

بهاباد1تن50جک 46

بهاباد1تراز لیزری47

بهاباد2تن2.3ورق گیر 48

بهاباد3دوربین نیوو49

بهاباد1دوربین تئودولیت50

بهاباد3دوربین تئودولیت51

بهاباد1دوربین توتال52

بهاباد1دستگاه زبری سنج53

بهاباد3تن2.3تیفور 54

بهاباد220مهارکش 55

بهاباد6تن2مگنت 56

بهاباد3عددی اکسیژن12پالت 57

بهاباد8عددی اکسیژن16پالت 58

بهابادUT2دستگاه 59

بهاباد1مترمکعب30بچینگ پالنت به ظرفیت 60

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد1مترمکعب6میکسر باظرفیت 61

بهاباد2بیل بکهو62

بهاباد1تراکتور بیل دار63

بهاباد1کفی تراکتور64

بهاباد1تانکرآب چرخ دار65

بهاباد2دامپر66

بهاباد1غلطک67

بهاباد14بتونیر دیزلی و برقی68

بهاباد2دستگاه ثابت برش سنگ69

بهابادCo28دستگاه جوش 70

بهاباد2دریل بزرگ71

بهاباد14بتونیر دیزلی و برقی72

بهاباد2باالبر گردان73

بهاباد10باالبر ثابت74

بهاباد2قیچی برقی آرماتوربندی75

بهاباد2خم کن برقی آرماتوربندی76

بهاباد1دستگاه خاموت زن77

قالب فلزی جهت کارهای بتونی78
3500

مترمربع
بهاباد

بهاباد15ویبراتور79

بهاباد8کمپکتور80

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد3دستگاه کمپرسور81

بهاباد5دریل بتن کن82

بهاباد8دستگاه سنگ فرز83
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هتجهیزات ابتیه شرکت کیان پوالد سد

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

آماده بکار1تن12تاورکرین 1

آماده بکار1تن8تاورکرین 2

آماده بکار1مترمکعب30بچینگ پالنت به ظرفیت 3

آماده بکار1مترمکعب6میکسر باظرفیت 4

آماده بکار1بیل بکهو5

آماده بکار2تراکتور بیل دار6

آماده بکار1کفی تراکتور7

آماده بکار1تانکرآب چرخ دار8

آماده بکار2دامپر9

آماده بکار2غلطک10

آماده بکار14بتونیر دیزلی و برقی11

آماده بکار2باالبر گردان12

آماده بکار10باالبر ثابت13

آماده بکار2قیچی برقی آرماتوربندی14

آماده بکار2خم کن برقی آرماتوربندی15

آماده بکار1دستگاه خاموت زن16

قالب فلزی جهت کارهای بتونی17
3500

مترمربع
آماده بکار

آماده بکار15ویبراتور18

آماده بکار8کمپکتور19

آماده بکار3دستگاه کمپرسور20

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

آماده بکار5دریل بتن کن21

آماده بکار2دستگاه ثابت برش سنگ22

آماده بکار8دستگاه سنگ فرز23

داربست24
8000

مترمربع
آماده بکار

آماده بکار3دوربین نیوو25

آماده بکار2دوربین تودولیت26

آماده بکار1دوربین توتال استیشن27

آماده بکار5سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف28

آماده بکار4حدیده برقی29

آماده بکار4دستگاه لبه کشو زن30

آماده بکار2وینچ کابل کشی31

آماده بکار15ابزار لوله کشی جهت اکیپ32

آماده بکار12ابزار برقی جهت اکیپ33

آماده بکار2کیلو وات50دیزل ژنراتور 34

آماده بکار6وانت35

آماده بکار6موتورسیکلت36

آماده بکار4دستگاه جوش دیزلی37

آماده بکار3دستگاه جوش دینام38

آماده بکار6دستگاه جوش رکتیفایر39

آماده بکار30دستگاه جوش ترانس40

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

آماده بکار7جرثقیل دستی41

آماده بکار2دریل پایه دار 42

آماده بکار210KVA1دیزل ژنراتور 43

آماده بکار35KVA2دیزل ژنراتور 44

آماده بکار25KVA1دیزل ژنراتور 45

آماده بکار2اره آتشی 46

آماده بکار3اینچ2پمپ آب 47

آماده بکار4پمپ لجن کش48

آماده بکار2تانکر آب چرخ دار49

آماده بکار8کانکس 50
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ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

کارخانه آبیک35دستگاه رکتی فایر1

کارخانه آبیکco249ترانس جوش 2

کارخانه آبیک9دستگاه برش ریلی3

کارخانه آبیکm1 16دریل ستونی4

کارخانه آبیک20m1دریل ستونی5

کارخانه آبیک6دستگاه جوش زیر پودری6

کارخانه آبیک4دستگاه جوش زیر پودری دروازه ای7

کارخانه آبیک6تن10جرثقیل سقفی8

کارخانه آبیک2تن16جرثقیل سقفی9

کارخانه آبیک4تن5جرثقیل سقفی10

کارخانه آبیک2تن20جرثقیل سقفی11

کارخانه آبیک3تن6جرثقیل سقف12

کارخانه آبیک1تن2جرثقیل سقفی13

کارخانه آبیک8عددی اکسیژن16پالت 14

کارخانه آبیک3عددی اکسیژن12پالت 15

کارخانه آبیک1تن4مخزن اکسیژن 16

کارخانه آبیک2سنگ فرز دیواری17

کارخانه آبیک1متری6دستگاه گیوتین 18

کارخانه آبیک1متری2دستگاه گیوتین 19

کارخانه آبیک2دستگاه دریل رادیال20

تجهیزات موجود در کارخانه ساخت

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

کارخانه آبیک1دستگاه پانچ هفت کاره21

کارخانه آبیکcnc1دستگاه پانچ 22

کارخانه آبیک2متری12دستگاه راسته بر 23

کارخانه آبیک2دستگاه اره آتشی24

کارخانه آبیک1متری4دستگاه تراش 25

کارخانه آبیک1دستگاه فرز26

کارخانه آبیک1متری4دستگاه نورد 27

کارخانه آبیک2کمپرسور باد28

کارخانه آبیک111کمپرسور کمنز کات 29

کارخانه آبیک4دستگاه ایر لس30

کارخانه آبیک4دیگ سند بالست31

کارخانه آبیک2متری2دستگاه تراش 32

کارخانه آبیک1متریCNC 6دستگاه برش گرم 33

کارخانه آبیک1ژنراتور ولوو34

کارخانه آبیک4)سواری.نیسان.تریلر(وسائل نقلیه35

کارخانه آبیک71سنگ فرز بزرگ36

کارخانه آبیک86سنگ فرز متوسط37

کارخانه آبیک1تن کوماتسو10لیفتراک 38

کارخانه آبیک2دستگاه اسلک زن دروازه ای39

کارخانه آبیک12متری6گاری 40

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

کارخانه آبیکCO295سیلندر 41

کارخانه آبیک42سیلندر اکسیژن42

کارخانه آبیکLpg32سیلندر 43

کارخانه آبیک6تن2مگنت 44

کارخانه آبیک1دستگاه اره نواری45

کارخانه آبیک8سیلندر آتش نشانی46

کارخانه آبیک4پرینتر لیزری47

کارخانه آبیک2دستگاه پالسما48

کارخانه آبیکUT2دستگاه 49

کارخانه آبیک1تنی60باسکول 50
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پروژه های در دست اجرا

ف
دی

ر

تناژسالنام کار فرمامحل پروژهنام پروژه
درصد 

پیشرفت

1
طراحی، تامین و ساخت کوره، دودکش و تجهیزات گندله سازی 

بهاباد
پامیدکوبهاباد-یزد 

139
9

%97تن3600

پامیدکوبهاباد-یزد ددستگاه نوارنقاله گندله سازی بهابا23طراحی، تامین و ساخت 2
139

9
%99تن2100

طراحی، ساخت و نصب سیستم انتقال مواد فوالد خراسان3
-نیشابور

خراسان
%80تن14001300پامیدکو

%35تن140013000پامیدکوبهاباد-یزد هابادنصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکال کارخانه گندله سازی ب4

5
های طراحی، تامین و ساخت سیستم انتقال مواد ادتیو به بونکر

سیمان نیزار قم
%98تن1401200سیمان نیزارقم

%75تن1401200سیمان نیزارقمقمنصب سیستم انتقال مواد ادتیو به بونکرهای سیمان نیزار6
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2016 2017 2018



24

2016 2017 2018

(EPC)طراحی ،تامین و ساخت عنوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجری طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

تن3600وزن سازه 

درحال اجراوضعیت پروژه 

ماه12مدت قرارداد

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گتدله سازی به پروژه ها

1046



25

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گتدله سازی به پروژه ها

1046



26

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گتدله سازی به پروژه ها

1046



27

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گتدله سازی به پروژه ها

1046



28

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گتدله سازی به پروژه ها

1046



29

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گتدله سازی به پروژه ها

1046



30

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گتدله سازی به پروژه ها

1046



31

نوار نقاله دستگاه 23طراحی، تامین و ساخت 
انتقال مواد گتدله سازی بهاباد

(EPC)طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد عنوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجری طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

ماه10مدت قرارداد

درحال اجراوضعیت پروژه

تن1400وزن سازه فلزی

تن700وزن مکانیکال

پروژه ها

1035



32

نوار نقاله دستگاه 23طراحی، تامین و ساخت 
انتقال مواد گتدله سازی بهاباد

پروژه ها

1035



33

نوار نقاله دستگاه 23طراحی، تامین و ساخت 
انتقال مواد گتدله سازی بهاباد

پروژه ها

1035



34

نوار نقاله دستگاه 23طراحی، تامین و ساخت 
انتقال مواد گتدله سازی بهاباد

پروژه ها

1035



35

2016 2017 2018

دله نوار نقاله دستگاه انتقال مواد گت6طراحی، تامین و ساخت 
سازی خراسان

پروژه ها

1163

(EPC)طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد عنوان قرارداد

فوالد خراسانکارفرما

نیشابور-خراسان رضوی محل اجراء پروژه

ماه6مدت قرارداد

درحال اجراوضعیت پروژه

تن900وزن سازه فلزی

تن400وزن مکانیکال



36

2016 2017 2018

دله نوار نقاله دستگاه انتقال مواد گت6طراحی، تامین و ساخت 
سازی خراسان

پروژه ها

1163



37

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازی 
در کارخانه گتدله سازی بهاباد 

پروژه ها

(EPC)طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد عنوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجری طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

ماه16مدت قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

1128



38

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازی 
در کارخانه گتدله سازی بهاباد 

پروژه ها

1128



39

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازی 
در کارخانه گتدله سازی بهاباد 

پروژه ها

عدد بالیتگ دیس 6نصب 

نصب سرند

نصب میکسر

HPGRنصب 

1128



40

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازی 
در کارخانه گتدله سازی بهاباد 

پروژه ها

مرنصب استکر و ریکالی

1128



41

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازی 
در کارخانه گتدله سازی بهاباد 

پروژه ها

نصب کوره

1128



42

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازی 
در کارخانه گتدله سازی بهاباد 

پروژه ها

دنصب خطوط انتقال موا

1128



43

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازی 
در کارخانه گتدله سازی بهاباد 

پروژه ها

نصب دودکش

1128



44

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازی 
در کارخانه گتدله سازی بهاباد 

پروژه ها

1128



سوابق بتیان گذاران
قت کنونی این بی شک توان علمی ، فنی و تجربیات پیشین  بیانگذارن کیان پوالد سده زمینه ساز پیشبرد و موف

…سازه فلزی پویا  خالی از لطف نیستنگاهی اجمالی بر سوابق شرکت کلوین و پوشا.  شرکت است

45



46

کلوین
راستایدرعمدتاًشرکتاینهایفعالیتوشدهتاسیس1349درسالکلوینشرکت

باشدهتکمیلپروژه73ازبیششرکتاین.میباشدتاسیساتوابنیه،ساز،وساخت

نیزصنعتیسازوساختزمینهدروداشتهخودساله50دررزومهمختلفهایکاربری

.داردبسزاییتجربیات

میباشد؛زیرشرحبهپیمانکاریصالحیتگواهینامهدارایکلوینشرکت

ابنیهوساختمانرشته1پایه

تجهیزاتوتاسیساترشته2پایه

آبرشته5پایه

نیرورشته5پایه



47

سوابق عمرانی شرکت کلوین

ف
دی

ر

نام مشاورنام کار فرمانام پروژه

بنیادعلویبنیاد علوی تاسیسات هتل آسمان1

توسعه عمران دانشگاه تربیت معلم تاسیسات دانشگاه تربیت معلم زاهدان 2

سورتک بانک اعتبارات ان تاسیسات وساختمان بانک اعتبارات ایران کرم3

---بهداری خانواده تهران 501قسمتی از تاسیسات بیمارستان 4

بهداری کرمان بهداری  تاسیسات بیمارستان ریوی کرمان 5

بهداشت محیطبهداری تاسیسات آبرسانی قراء ایرانشهر6

---دانشگاه کرمان قسمتی از تاسیسات دانشگاه کرمان 7

---سازمان غله تاسیسات کارخانه نان ماشینی کرمان 8

آموزش و پرورش کرمانآموزش و پرورش تاسیسات مرکز آموزش سپاه دانش کرمان 9

---سازمان غله تاسیسات کارخانه نان ماشینی ایرانشهر10

---بهداری تاسیسات بیمارستان حمایت حیوانات تهران 11

---سازمان جهانگردی تاسیسات مهمانسرای آستارا12

مشاوریکم صنایع شیر ایرانتاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه گرگان 13

مشاوریکم صنایع شیر ایرانتاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه کرمان 14

التوبهداری تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی کرمان 15

انبهداری سیستان و بلوچستبهداری تاسیسات زایشگاه قدس زاهدان 16

انبهداری سیستان و بلوچست---تاسیسات بیمارستان حضرت علی اصغر زاهدان  17

انبهداری سیستان و بلوچست---تاسیسات بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان 18

طرح گسترش ونیروکارتن ایران تاسیسات کارخانه کارتن ایران تهران 19

کوادراتمسکن و شهرسازی بوشهرتاسیسات دانشسرای مقدماتی بوشهر20

بهداشت محیط---روستا توابع 8تاسیسات آبرسانی 21

------هرانتاسیسات مرکز تحقیقات تولید مثل ایران ت22

------تاسیسات مرکز آموزش شهربانی تهران 23

24
ستان تاسیسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی سی

و بلوچستان 
بهداری بهداری 

25
واحدی پتروشیمی بندر 128تاسیسات مجموعه 

(ره)امام خمینی
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرحهای زیربنایی

ف
دی

ر

نام مشاورنام کار فرمانام پروژه

طرحهای زیربنایی(ره)پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)واحدی پتروشیمی بندر امام خمینی128مجموعه 26

27
تاسیسات مخابرات شهرک بعثت پتروشیمی بندر امام

(ره)خمینی 
طرحهای زیربنایی  (ره)پتروشیمی بندرامام خمینی

28
م های کمپ کارگری پتروشیمی بندر اماتاسیسات موتورخانه

(ره)خمینی 
طرحهای زیربنایی (ره)پتروشیمی بندرامام خمینی

طرحهای زیربنایی(ره)پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)نیتاسیسات انبارهای صنعتی پتروشیمی بندرامام خمی29

طرحهای زیربنایی(ره)پتروشیمی بندرامام خمینیتاسیسات آبنماهای پارک شرقی شهرک بعثت 30

مجری طرحهای بیمارستانیتختخوابی گناوه 96تاسیسات بیمارستان 31
مهندسین مشاور طرح و 

آبادی 

مهندسین مشاور شورامجری طرحهای بیمارستانیتختخوابی کردکوی96تاسیسات بیمارستان 32

33
های گازی تاسیسات سالن بازسازی قطعات داغ توربین

توانیر
مهندسین مشاور ایران بنتوانیر کرج

مهندسین مشاور سانو آگور-سیمان بجنورد های سیمان بجنوردتاسیسات ساختمان34

مهندسین مشاور نواندیشمرکزتحقیقات فیزیک  رانته-بازسازی تاسیسات مرکز تحقیقات فیزیک نظری35

36
تاسیسات آروماتیک و سردخانه پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرح های زیربنایی (ره)پتروشیمی بندرامام خمینی

مهندس خدائیانخانم افشاری و شرکاءهرانت-ابنیه وتاسیسات مجتمع مسکونی افشاری وشرکاء 37

دانشگاه تبریزتاسیسات دانشکده کشاورزی مراغه38
مهندسین مشاور  بینش و

فن 

39
–ابنیه و تاسیسات مجموعه فرهنگی ورزشی اندیشه 

شهرک بعثت
مدیریت  پروژه های اجرایی(ره)پتروشیمی بندرامام خمینی

40
نگهداری تأسیسات موتورخانه استخر و پکیج ها و برق

اندیشه
مدیریت  پروژه های اجرایی(ره)پتروشیمی بندرامام خمینی

مشاور آتک عسلویهتوسعه صنایع پتروشیمیمجموعه در عسلویه6تاسیسات موتورخانه کمپ موقت 41

مشاور آتک عسلویهتوسعه صنایع پتروشیمیتاسیسات موتورخانه مرکزی مهمانسرای عسلویه42

مشاور آتک عسلویهتوسعه صنایع پتروشیمیابنیه و تاسیسات پمپ بنزین عسلویه43

زوارتاسیسات برقی و مکانیکی کارخانه طرح فروکروم سب44
شرکت تهیه و تولید موادمعدنی 

ایران
مهندسین مشاور آتاوا

اداره کل ساختمانایساکوتهران-تاسیسات در سطح ایران خودرو45

مهندسین مشاور همگروهتربیت بدنی استان اردبیلابنیه و تاسیسات ورزشگاه اردبیل46

انرژی پایدارشرکت پتروشیمی خوارزمی-CFCتعویض گاز دستگاه های مبرد 47

مهندسین مشاور آتاواصندوق بازنشستگی فوالد(دستمزدی)تاسیسات مجتمع تجاری اداری هتل کیان 48

تجهیزونوسازی مدارس19آموزش و پرورش منطقه تهران-ابنیه سالن ورزشی دختران49

مهندسین مشاور رهشهرسازمان عمران قشمآبرسانی و روشنایی معابر شهرک صنعتی توال ی قشم50

ف
دی

ر

نام مشاورنام کار فرمانام پروژه

شرکت برق منطقه ای هرمزگانقشم-کیلو ولت سوزا63/20ابنیه و تاسیسات پست 51
معاونت طرح و 

توسعه

---شرکت ساختمانی عمران تکالرتاسیسات موتورخانه مرکزی برج نگین تهران52

53
ساختمان اداری دانشگاه آزاد 5و 3ابنیه و تاسیسات بلوک  

تهران
واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

مهندسین مشاور 
موژدا

واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزادساختمان اداری دانشگاه آزاد تهران5و 3نازک کاری بلوک 54
مهندسین مشاور 

موژدا

ابنیه و تاسیسات ساختمان دادگستری کل خراسان شمالی55
دادگستری کل استان خراسان 

شمالی
مهندسین مشاور 

توان

56
(  ه السالمعلی)ابنیه و تاسیسات پلی کلینیک تخصصی امام علی 

شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و

بختیاری
مهندسین مشاور 

شورا

شرکت ساختمانی و راهبری ملتتاسیسات اداره سرپرستی شعب بانک ملت قم57
مهندسین مشاور 

مآب

58
ل ابنیه و تاسیسات ساختمان های اداره کل زندان ها و ثبت احوا

خراسان شمالی
مسکن و شهرسازی استان خراسان

شمالی
مهندسین مشاور 

شورا

59
احداث مخازن و اجرای شبکه آبرسانی پردیس دانشگاهی 

حصارک کرج
دانشگاه تربیت معلم

مهندسین مشاور 
شورا

دادگستری کل استان خوزستانابنیه و تاسیسات ساختمان کل دادگستری آبادان60
مهندسین مشاور 

توان

61
-ی تکمیل ساختمان دیوان محاسبات کل استان خراسان شمال

بجنورد
مسکن و شهرسازی استان خراسان

شمالی 
---

62
در بن-احداث رستوران و آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی رازی

ماهشهر
مجتمع پتروشیمی رازی

مهندسین مشاور 
فجر و توسعه

سازمان پزشکی قانونی کشور(رشت)مجموعه آزمایشگاهی و سالن تشریح پزشکی 63
مهندسین مشاور 

شورا

-شرکت خانه سازی ایرانادتهیه و نصب هوارسان های اتاق های عمل بیمارستان لبافی نژ64

-پردیس بانک تجارتمجتمع تجاری و مسکونی بانک تجارت65

طرحموسسه امید جلینپروژه ساختمانی گرمسار66

طرحموسسه امید جلین پروژه ساختمانی شهرک امام گرگان67

- GRUOPEکارخانه دارالن دارو68 NOXشرکت دارالن دارو

-دادگستری کل استان مرکزیاراک3مجتمع قضایی شماره 69

نامورانشرکت آلومینای ا یرانکارخانه شمش آلومینیوم جاجرم 70

-دادگستری کل استان مرکزیساخت سالن چند منظوره دادگستری اراک71

پارک فناوری پردیس2احداث سردرب فاز 72
موسسه طرح و توسعه علم و فناری

ایرانیان 
عصر فرایند 

معماری

-شرکت آلومینای ایرانساخت یک دستگاه تیکنر73



48

تصاویر برخی پروژه های تحویل شده کلوین
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تصاویر برخی پروژه های تحویل شده کلوین
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50

یاکارخانه پوشاسازه فلزی پو
سرپوشیدهسالن9شاملکهمترمربع30.000وسعتبهزمینیدرمجموعهاینساختکارخانه
آ تآهنومصالحدپویا تبازروانبارمربعمتر6.000،مربعمتر15.000مساحتبهمجزا

شدهواقع2کاسپینصنعتیش ر در،باشدمیخوابناهواداریفضاهایمربعمتر2.000و
.است



51

سوابق شرکت پویاسازه فلزی پویا

ف
دی

ر

نام مشاورنام کار فرمانام پروژه

سایولجاجرمساخت ونصب سوله های دیگ آلومینیوم1

سایولهشتگرد2ساخت ونصب پروژه ریحانه 2

سایولبهارستان-تهرانساخت ونصب پارکینگ مجلس شورای اسالمی3

بنیاد بتن ایرانسمنانساخت ونصب پروژه مالت خشک سمنان4

سایولجاجرمساخت و نصب دیگ های آلومینیوم5

نیروی دریایی سپاهتهرانساخت و نصب پروژه نیرو دریایی سپاه6

خادمین شهرداریوردآورد-تهرانF11ساخت و نصب پروژه خادمین بلوک 7

خادمین شهرداریوردآورد-تهرانE10ساخت و نصب پروژه خادمین بلوک 8

گوپلهگرگانساختمان مدیریت شعب بانک ملت9

آلومینیوم المهدیبندرعباسساخت بک فیلتر، الواتور آلومینیوم المهدی10

میرحسینیشاهرودفوالد شاهرود11

آهن و فوالد غدیر ایرانیانتهرانانساختمان اداری شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانی12

شرکت لفاف پوشش کاراهشتگردساخت جرثقیل13

شرکت مپنا بویلرتهرانساخت جرثقیل14

نصیر عمران آریاجاجرمداکت کارخانه آلومینیوم15

رزمندگان اسالمسنندجمجتمع آموزشی سنندج16

یششرکت آریا پترو گاز گلوبال کبیدبلند-بندر دیلماکسز پلتفرم-پایپ رک-توربو کمپرسور17

یششرکت آریا پتروگاز گلوبال کدروس-تهرانساختمان مرکزی شرکت آریا پتروگاز18

شرکت هواکاران صنعتپتروشیمی بندر امامکمپرسور سازی-مخازن هوای فشرده 19

چینNFCشرکت المردعدد آند و پالت400ساخت 20

ف
دی

ر

نام مشاورنام کار فرمانام پروژه

آلومینای ایرانجاجرمومتکمیل ساخت و مونتاژ کرادل های سالن احیا شمش آلومینی21

آلومینای ایرانجاجرمسال2تعمیر و نگهداری و مونتاژ آند راد و یوک مصرفی به مدت 22

ونشرکت دالگستر بیستشهرستان مهروپروژه احداث اقامت های عملیاتی پاالیشگاه گاز پارسیان23

اشرکت شیشه سازی مینقزوینتهیه، ساخت، حمل و نصب سازه فلزی کوره و دودکش24

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب استراکچر و پلتفرم25

شرکت تام ایران خودروکرمان-فوالد سازی بردسیرساخت و نصب حصار انبار روباز26

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب یازه تقویت سقف سالن تولیدایرانخودرو27

نصیر عمران آریایاسوجیاسوج( ع)پل امام سجاد 28

شاهرودتامین متریال و ساخت پل شاهوار29
شهرداری–پایندآب کوشا 

شاهرود

شاهرودتامین متریال و ساخت پل طبیعت30
شهرداری–پایندآب کوشا 

شاهرود

مهراز سامانبیرجند-خراسان جنوبی احداث ساختمان قانون تردد31

32
تامین متریال و ساخت اسالیدگیت ها و رادگیت های خصوص 

انتقال مواد گندله سازی بهاباد
پامیدکوبهاباد-یزد 

شرکت تام ایران خودروکرمان-فوالد سازی بردسیرساخت و نصب حصار انبار روباز26

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب یازه تقویت سقف سالن تولیدایرانخودرو27

نصیر عمران آریایاسوجیاسوج( ع)پل امام سجاد 28

طرح های زیربنایی (ره)پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)تاسیسات آروماتیک و سردخانه پتروشیمی بندرامام خمینی36

مهندس خدائیانخانم افشاری و شرکاءتهران-ابنیه وتاسیسات مجتمع مسکونی افشاری وشرکاء 37



12.817 K

52

اتصاویر برخی پروژه های تحویل شده پوشاسازه پوی
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اتصاویر برخی پروژه های تحویل شده پوشاسازه پوی



شرکتهای همکار
جهان،گسترفوالدسامشرکتهایباهاییقراردادتولید،ظرفیتافزایشجهتشرکت،توسعهپروسهادامهدر

ستیسرپرتحتومجموعهزیرصورتبهمذکورشرکتهای.شدمنعقدپارتکسازهسهاوجهاننقشفلزایستا

تولیدظرفیتقراردادهااینموجببه.دارندفعالیتتولیدحوزهدرعمدتاًشرکتاینفنیواحدوپروژهمدیریت

.یافتافزایشسالدرتن20000به13000ازشرکت

54
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امکانات و تجهیزات تولید
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فضای کارگاهی سام فوالد

فضای کارگاهی ایستافلز
گواهیتامه ها
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تصاویر پروژه ها
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هنرمنتد ر وعتگبا نگاهی گذرا به تاریخ شکوهمند ایران عزیزمان درمیابیم که در هر عرصه و دوره ای که مسئولین کشور عزمشان را جزم نموده اند و از صن
.حمایت نموده اند ، شکوه و جالل این ملک و ملت در عرصه های جهانی درخشش ویژه و خیره کننده ای داشته است

جایگاه نخست منطقه در کلیه امور را هدف قرار داده است و مسئولین محترم تمامی هم و غم خود را در این مسیر با اجرای 1404اکنون که سند چشم انداز 
ه امتور فرصت را مغتنم دانسته ، جهت ایفای نقش خود هر چند کوچک درزمین( سهاکو)بسیج نموده اند ، مدیران شرکت سها سازه پارتاک44سیاست اصل 

.صنعت با برنامه های توسعه هم گام و هم آهنگ گردیده اند

انبهتایی هر یک در زمینه های مختلف صنعت، ساخت ونصب و راه اندازی تجهیزات تجارب بسیار ارزشتمند و گر( سهاکو)مسئولین شرکت سها سازه پارتاک
زمتان قترار یعزرا کسب نموده اند و برآنند تا با جمع آوری و انسجام آنها در قالب یک گروه صنعتی به شکل موثرتر و پویاتر در خدمت اهداف توسعه ایران

.دهند

. باشتدیه ختود بسیار بدیهی است که اعتماد مسئولین محترم به اینگونه شرکت های بخش خصوصی می تواند ضامن بقا و موفقیت آنها در نیل به اهداف عال
نگهداری و در زمینه پیمانکاری عمومی صنعت شامل طراحی،ساخت ،نظارت، تعمیر و( سهاکو)لذا با توجه به تجارب دست اندرکاران شرکت سها سازه پارتاک

انی ت رساجرای کلیه پروژه های صنعتی که شمه ای از آن به پیوست تقدیم می گردداعالم آمادگی مینماید امیدواریم فرصت مناسبی جهت همکاری و خدم
.در اختیار این شرکت قرار گیرد
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امکانات و تجهیزات تولید
تعداد واحد لیست اقالم ردیف
دستناه 1 سانتیمتر160دریل رادیال بازو  1
دستناه 1 میلیمتر25متری با قابلیت برش ورق تا ضخامت 6گیوتین  2
دستناه 2 تن20ارثقیل سقفی  3
دستناه 1 تن15ارثقیل سقفی  4
دستناه 6 تن10ارثقیل سقفی 5
دستناه 1 تن5ارثقیل سقفی  6
دستناه 1 تن30ارثقیل دروازه ای  7
دستناه 1 متر5/13*2/3برش  cnc 8
دستناه 2 میلیمتر35پانچ هیدرولیک با قابلیت سوراخکاری تا قطر  9
دستناه 1 میلیمتر550اره نواری با ظرفیت  10
دستناه 1 تن8لیفترا   11

دستناه کامل 1 میلیمتر16الی 3خط شیت کن ورق از  12
دستناه 1 تن30رول برگردان  13
دستناه 2 گیوتین ضخیم و ناز  بر 14
دستناه 5 تن20تا 1انواع اک هیدرولیک از  15

دستناه کامل 1 750کمپرسور هوا  16

تعداد واحد لیست اقالم ردیف
دستناه کامل 15 آمپر 500رکتیفایر  17
دستناه کامل 15 co2دستناه اوش  18
دستناه کامل 3 دریل مننت 19
دستناه کامل 4 م با پایه مننت مومن و آچار وسه نظام.م32دریل متابو  20
دستناه کامل 1 م پیورو وبا گیره مربواه.م32دریل ستونی تا  21
دستناه 3 دستناه گرد بر 22

دستناه کامل 5 وینچ برقی 23
دستناه کامل 25 سنگ ات بزرگ کوایانک 24
دستناه کامل 10 تن10و 5و 3انواع چین بال   25
دستناه کامل 10 تن 10و 3و 1.5انواع تیفور  26
دستناه کامل 1 دستناه رنگ و سند بالست با وسایل کامل 27
دستناه کامل 3 عدد ریل مربواه3برش ریلی برقی زینسر با  28

عدد 20 کیلویی11کپسول گاز  29
عدد 90 کپسول هوا 30
عدد 5 کیلو گرمی10اون الکترود  31
دستناه 1 وانت مزدا 32
دستناه 1 تن10ارثقیل موبایل  33

کارگاه ساخت

هتای این شرکت با در اختیار داشتن محوطه کارگاهی که مشخصات  آن به اختصار عنوان خواهد شد آمادگی خود را جهت انجام کلیه فعالیتت
مترمربع همراه بتا 5000کارگاه به مساحت ده هزار مترمربع شامل سه دستگاه سوله به مساحت کل .ذکر شده در موضوع شرکت را دارا می باشد

تن یک دستتگاه و  یتک ستوله بته 5تن شش دستگاه و 10تن یک دستگاه  15تن یک دستگاه 20نه دستگاه جرثقیل سقفی با ظرفیت های 
متتر و دهانته مفیتد 10تن بته ارتفتاع 30تن و همچنین یک دستگاه جرثقیل دروازه ای 20مترمربع مجهز به یک جرثقیل سقفی 900مساحت 
.متر می باشد و مناسب  کارهای حجیم وسنگین صنعتی و همچنین کارهای سبک می باشد55مترکه کورس حرکت طولی آن 26کاربری 
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(I.G.Cشرکت )تن 7000تهیه تقشه های کارگاهی پاالیشگاه الوان به وزن تقریبی •

تن3500تهیه نقشه های کارگاهی سالن قلع اندود مجتمع فوالد مبارکه به وزن تقریبی •

تن3200تهیه نقشه های کارگاهی بخشی از پروژه طرح توازن ذوب آهن به وزن تقریبی •

(تن600وزن تقریبی) متر مکعبی طرح آبرسانی روستاهای سیستان و بلوچستان 50مخزن فلزی هوایی 41ساخت و نصب •

(تن750وزن تقریبی ) ساخت اسکلت فلزی ساختمانی مجتمع آئینه خانه اصفهان •

(تن900وزن تقریبی ) ساخت و نصب اسکلت فلزی مجتمع تجاری اداری آال اصفهان •

کوره بلند طرح توازن ذوب آهن اصفهانH-PIECEساخت و نصب •

( وه مپناا گر) پاالیشگاه اصفهان، پاالیشگاه الوان و فوالد سبا،شرکت ساخت تجهیزات سپاهان 2ساخت انواع گریتینگ فاز •

(تن800وزن تقریبی )I.G.Cو شرکت بین المللی پیمانکاران ایران 

(تن80وزن تقریبی )ساخت سوله ورزشی شهرستان کوهپایه، نوسازی مدارس اصفهان •

ی در میلیمتر و استفاده از این لوله بجاای بریساینگ وکشاوئ101.6طراحی قالب برای تخت کردن و پانچ دوسر لوله به قطر •

سازه های فلزی

تهیه نقشه های کارگاهی هودهای سیمان صوفیان به همراه ساخت آن•

طراحی مجدد وسبک سازی مخازن آب گرمکن های شرکت پالر•

دو تنی شرکت ایران خودروJib craneطراحی وساخت •

ساخت سبد قراضه فوالد خوزستان شرکت مهندسی ساخت میالد•

(گروه مپنا ) شرکت ساخت تجهیزات سپاهان   External Air intake Structureواحد 24ساخت •

(گروه مپنا ) شرکت ساخت تجهیزات سپاهان  Structure Exhaustواحد 16ساخت •

(شرکت مهندسی برق آرا)تن 800ساخت استراکچر و تجهیزات سولفور زدایی مجتمع فوالد مبارکه به وزن تقریبی •

ساخت سیکلون های غبار گیر فوالد خوزستان•

تن1200متر مربع به وزن تقریبی 16000ساخت و نصب سالنهای کارخانه پرشیا سفال اصفهان به مساحت •

واقع در سپاهان شهر( واحد68)ساخت مجتمع مسکونی اریکه •

واقع در سپاهان شهر( واحد48) ساخت مجتمع اریکه سفید •

برجفلزیوسازهپروازتستآشیانه،2و1مهانصنعتسیموالتور،سالنهایفلزیاسکلتنصبوساختتهیه،مهندسی،•
.تن1100وزنبهجمعاً(هسا)ایرانسازیهواپیماصنایعمراقبت

نوماتیک،پهیدرولیک،مکانیک،تجهیزاتشاملکارخانهآالتماشیناندازیراهونصبایرانیانزرندسازیککپروژه•
میباشدزیربشرحاتوماسیونودقیقابزاروبرق

Boilerکاملتجهیزات• RoomوبویلردستگاهسهشاملDeaeratorوهافن،فیلترها....

Tripper،Shuttleکراشردستگاه2نقاله،نواردستگاه5شاملکارخانهسنگزغالموادانتقالسیستم• Conveyer

....وبونکرهاوشوت

BagودودوغبارکانالهایشاملکارخانهوکورهDedustingسیستم• Filterو......

(تاقدیسازشرکت)تن450تقریبیوزنبهجهاننقشورزشگاهبانسایهسازهازبخشیساخت•

(بروجصنعتسامانشرکت)تن500وزنبهتبریزسنترسیتیفلزیسازهازبخشیساخت•
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تن300تقریبیوزنبهالقاءسپاهانکارخانهتولیدهایسالننصبوساخت•

القاءسپاهانشرکتتن5وتن10وتن25سقفیهایجرثقیلنصبوساخت•

Airاستراکچرواحدسهساخت• intakeتجهیزاتکلیهتحویلوساخت؛طراحی؛معکوسمهندسیشاملقشمپاالیشگاهگازیهایتوربین

Wetدستگاهدونصبوساختوطراحی• scrubber(قشمتکنیکآرینشرکت)مبارکهفوالدمستقیماحیا06واحدساعتبرمترمکعبهزار120ظرفیتبا

خراسانفوالدسازیگندلهواحدهایرولیکپایهساخت•

گهرزمینسازیگندلهواحدهایشوتساخت•

expansionساخت• jointخراسانفوالد

سنگانفوالدسازیگندلهواحدهایشوتساخت•

headساخت• structureسنگانفوالد

Naturalاستراکچرساخت• air coolerتن150وزنبهقایناتفوالد

تن170وزنبهسیرجانفوالدریفورمرهایستونساخت•

Ductاستراکچرساخت• bridgeتن500وزنبهقایناتفوالد

تن900وزنبهچادرملوصنعتیمجتمع2شمارهسازیگندلهسازهاستراکچرساخت•

تن600وزنبهبهابادسازیگندلهمجتمعهودسازهساخت•

sandهایسازهساخت• fillingوDuct supportتن80تقریبیوزنبهقایناتفوالد

Casingساخت• reformerتن350وزنبهبافقفوالد
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کیان پوالد سده بهترین کیفیت رد طرح و اجرا و صرفه مالی را ربای مشتریان خود تضمین می کند

www.k-p-c.ir

info@k-p-c.ir

http://www.k-p-c.ir/
mailto:info@k-p-c.ir
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