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 درباره ما 

  یاجرا   درخشان  تجربه  ،27545  ثبت  شماره  به  یصنعت  قطعات  و   زاتیتجه  ساخت،  یمهندسطراحی،    خدمات  کننده  ارائه  "زکاالی تجه"  شرکت

  کارشناسانه،   و  متعهدانه  انجام .دینما  کسب  یصنعت  ی هاپروژه  ی اجرا  در  رای  داخل  معتبر  ی هاشرکت  اعتماد  استتوانسته  و  شتهدا  را  مختلف  ی هاپروژه

 . است  شرکت ی هات یفعال یاساس  یمش خط  ت،یخالق کنترل   بر  دیتأک و یستمیس کردیرو کار،  ی اجرا در صحت و ی امانتدار سرعت، با همراه دقت

  ی صنعت  ی هاشرکت  با  را  ییهاپروژه  راستا   نیا  در  و   بوده  یصنعت و تجهیزات    قطعات  ساخت  و   نیتام،  یمهندس   بر  متمرکز  شرکت  نیا  ت یفعال   کانون

توانسته پروژه های ساخت صنعتی را در موعد زمانی مقرر   مجموعه  نیا  تیف یک  با   ن یهمچن  و  یتخصص   ، یفن  خدمات.  است  دهی رسان  انجام  به  یبزرگ

 .کارفرما به انجام برساند لوبطو استاندارد های مو مطابق با اسپک 
 

 دپارتمان مهندسی  •

همراه   مناسب برای انجام امور مهندسی   یطیمحبا ایجاد    و  یزشیانگ  ی ساختار  با  نیهمچن  و  متخصص  و  نوآور  یمیت  داشتن   با  شرکت  نیا

  . دینما  ارائه  شیخو  انیکارفرما  به  ی مال  و  ی زمان  نظر  از  را  ممکن   بهینهروش  ،  ساخت  ی هاپروسه  طراحی  ی سازنه یبه   تا با   در تالش است  یمیت  روحیهبا  

عالوه بر بکار گیری در پروژه های ساخت    تخصصی   بطور   را  "ساخت  ی مهندس"  خدمات  که  است  ران یا  در  مهندسی  های شرکت   از معدود  زکال یتجه

 . دینمایم  ارائه نیز ساخت ی هاکارگاه و هاکارخانه  به خود؛

   .شرکت، به وب سایت شرکت مراجعه بفرمایید مهندسی این انجام حال  در و شده انجام  یهاهپروژمشاهده  برای 

         
 

  ه یتصف   رها،ی: نم گباشدیم  لی( به شرح ذیسنگ آهن )آهن اسفنج  ایکارخانجات اح  ی فلز  زاتیتجه  یمهندس  نهیشرکت در زم   نیاز تجارب ا   یبرخ

  هایکمپرسورها، مبدل  لنسری(، ساASME Sec VIIIمخازن تحت فشار)مطابق استاندارد    ر،یفاکالری  ها،مشعل  ها،گاز، کوره، داکت  های کننده

 رتر یخطوط غبارگ ،یحرارت

 نرم افزار های تخصصی دپارتمان مهندسی:   -

Ansys 
محیط ابزار سازی  شبیه  و  های محاسبه 

 و جامدات صنعتی   یسیالت

  SolidWorks 
 تجهیزات فلزی و جامدات طراحی و ایجاد نقشه  ابزار

 

 

 درباره واحد مهندسی ما 

 بیشتر بدانید 
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 مین أ دپارتمان ت •

تجهیزکال، تامین کننده مواد خام و قطعات و تجهیزات صنعتی وابسته به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی،    شرکت

جات صنعتی میباشد با این تفاوت که عالوه بر امکان خرید این  احیاء/ذوب آهن و دیگر کارخانه جات   کارخانه

اقالم به صورت آنالین از وب سایت رسمی شرکت؛ امکان ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیشنهادات فنی و  

لذا کارف قرار میدهد،  نیز در اختیار کارفرماین  را  رمایان و مدیران تخصصی توسط کارشناسان مرتبط خود 

ایمیل  به  خود  خرید  لیست  نظر،  مورد  کالی  مالی  و  فنی  استعالم  در  سهولت  جهت  میتوانند  بازرگانی 

SL@TajhizKala.ir    و در کوتاه را دریافت ارسال کنند  ما  از کارشناسان  را  پیشنهاد  بهترین  زمان  ترین 

ای سرعت، دقت، قیمت مناسب و کیفیت است.  د سیستمی به همراه تلفیقی ازعناصر پایه نمایند، این رویکر

 :کالهای تامینی توسط این شرکت عبارتند از

 

• Gasket & Sealing: Packing/Sheet/Rope/Spiral wound: Metallic/Graphite/Asbestos/Non-Asbestos 
• Polymer: UHMW-PE (Tivar Eq.)/PTFE(Teflon)/Polyamide/Polyethylene/Polyurethane, in shape of: 

Sheet, Pipe & ROD  

 تجهیزاتپارتمان ساخت د •

شرکت تجهیزکال با تکیه بر علوم روز نیرو های ستاد مهندسی و بازرسی خود قادر به قطعه سازی سبک و سنگین, 

 .باشدهای صنعتی میمونتاژ و نصب و مدیریت پروژه 

به شرح ذیل   (یسنگ آهن )آهن اسفنج  ایکارخانجات اح  رکت در زمینه ساخت تجهیزاتبخشی از تجارب این ش

باندلنمگیر های پره ایی فلزی،    : باشدمی ، مخازن تحت فشارتجهیزات فلزی )،  های سیستم مبدل حرارتی  تیوب 

 اجزا کلوخه شکن کوره ، سایلنسر کمپرسور اسالید بیرینگ داکت های حرارتی، اسکرابر ها(،داکت های حرارتی و 

  .شرکت، به وب سایت شرکت مراجعه بفرمایید ساخت این حال در  و  شده ساخته یهاه  پروژبرای مشاهده    

 

  

 
 برای مراجعه به صفحه 

 استعالم، اسکن کنید
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 دپارتمان ساخت

    

   

 ژهیو   یفلز زاتیتجه
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