
 
  :شرکت اهرام فن آوری قدرت فهرست تجهيزات مکانيکال

 .می باشد م فن آوری قدرت تامين گرديده اند شامل تجهيزات مکانيکال که از طريق شرکت اهرا فقطفهرست ذيل 
 در صـنايع مختلـف کـشورمان        ن و ي تـام  "امين مستق آسالهای قبل از     که در  ،ماليکن فهرست جامع تجهيزات سازندگان خارجی       

  .  می باشد هر يک از آن سازندگان موجود اصلی بهره برداری می باشند، در وب سايت تحت 
  

 نام مشتری شرح تجهيزات نام سازنده
J.A.Becker & Sohne مجتمع فوالد خوزستان  دستگاه کمپرسور ٥
HAUG  کمپرسورهای هوا و قطعات يدکی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
Galassi & Ortolani ای پروانه ای شيره ‐ مجتمع گاز شهيد هاشمی نژاد

خانگيران 
J.A.Becker & Sohne  چهار دستگاه کمپرسور هوا شرکت برق منطقه ای فارس
Douglas Cherou شيرهای دروازه ای نيروگاه قم
J.A.Becker & Sohne کمپرسورهای هوا و قطعات يدکی نيروگاه ری
HAUG  کمپرسورهای  هوا و قطعات يدکی شرکت برق منطقه ای تهران
LA VALVO MECCANICA 
(LVM) 

 (Ball Valves) شرکت گاز تهران توپیآالت شير

Jetting Systems 
(SALOTECH) 

قطعات سيستم واتر جت  خودروسازان

J.A.Becker & Sohne  فشار باال(کمپرسورهای  هوا ( شرکت برق منطقه ای خوزستان 
J.A.Becker & Sohne  يدکی کمپرسورهای هوا قطعات شرکت برق منطقه ای فارس
SCHRUPP شير فشار شکن شرکت برق منطقه ای باختر
J.A.Becker & Sohne  کمپرسورهای هوا و قطعات يدکی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
Galassi & Ortolani   شيرهای دروازه ای و پروانه ای ‐ مجتمع گاز شهيد هاشمی نژاد

خانگيران
J.A.Becker & Sohne  قطعات يدکی کمپرسورهای  هوا شرکت برق منطقه ای فارس
HAUG  کمپرسورهای  هوا و قطعات يدکی شرکت برق منطقه ای تهران
J.A.Becker & Sohne کمپرسور هوا  و قطعات يدکی نيروگاه ری
HAUG قطعات يدکی کمپرسورهای  هوا شرکت برق منطقه ای تهران
WPS-Pro curment   تجهيزات پمپ نيروگاه قم 
WPS-Pro curment  مواد شيميايي نيروگاه شهيد عباسپور 
Galassi & Ortolani شيرهای پروانه ای    بندرعباسآب منطقه ای
HAUG  کمپرسورهای هوا و قطعات يدکی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
LA VALVO MECCANICA 
(LVM) 

 جنوبیمجتمع گاز پارس شيرهای توپی

RENNER  اسکرو(کمپرسورهای  هوا ( شرکت برق منطقه ای خوزستان 
J.A.Becker & Sohne  قطعات يدکی کمپرسورهای هوا شرکت برق منطقه ای فارس
J.A.Becker & Sohne/Sulzer  قطعات يدکی کمپرسورهای هوا شرکت برق منطقه ای باختر
HAUG  کمپرسورهای هوا وزستان شرکت برق منطقه ای خ
HAUG  کمپرسورهای هوا   پتروشيمی ايالمشرکت
Jetting Systems Europe B.V سيستم واتر جت  پتروشيمی صنايع ملیشرکت



 
SALOTECH  لوازم جانبی سيستم واتر جت مجتمع گاز پارس جنوبی
SALOTECH International   لوازم مغناطيسی سيستم واتر جت مجتمع گاز پارس جنوبی
SALOTECH International شيلنگ های فشار قوی جهت سيستم واتر جت مجتمع گاز پارس جنوبی
SALOTECH 

 
لوازم جانبی سيستم واتر جت شرکت سايپا

Galassi & Ortolani  شيرهای پروانه ای و ديافراگمي شرکت کاالی پتروشيمي 

Galassi & Ortolani 
 

قطعات يدکي شيرهای ديافراگمي و يک طرفه  شرکت کاالی پتروشيمي 

WABCO-USA 
 

کمپرسور هوا پيستوني نيروگاه ری

Energie Eechnik Einsal  
 

   مپنا –شرکت پرتو  پره توربين بخار – ١قرارداد 

Energie Eechnik Einsal  
 

 مپنا–شرکت پرتو  پره توربين بخار– ٢قرارداد 

Energie Eechnik Einsal  
 

خار پره توربين ب–٣قرارداد  مپنا–شرکت پرتو 

 


