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تجهيزات صنعتی  در زمينه تأمين 1379از سال كه  استشركتی تجاری مهندسی  ابزار فن مهارشركت 

، یماینقده تامين تجهيزات ابزار دقيق  و مکایيقو و ديقدرو يواروپایی و امریکایی آغاز بکار كرد و عالوه بر 

نرقق ، وگریستزریق  شقيميایی،میادتزری  ایحصقاری ننقد كمنقایی آ مقایی و سییيرقی در زمينققه دقای

 و غيره است.واستخر كنخنوبرجپایشیایی، سيرتمآزمایشگاهسطح، تجهيزاتخیاصبررسیتجهيزات

دای مناط  یفتخيز جنیب، شركت ملی گاز ایران، شركت vendor listابزار در اكنین شركت مهارفندم

از شقركت دقای پتروشقيمی و دقای یفتقی و برقياری یفت و شركت پاالیش و پخقش فقرآوردهشركت ملی 

 .پاالیشگاه به ثبت رسيده است

 یام شركت مهار فن ابزار 

 زمينه فعا يت ابزار دقي  و ایمنی مکایيکال، مهندسی و بازرگایی در زمينه تأمين تجهيزات

 تجهيزات مکایيکال گریس پمپ دیایی، تزری  میاد شيميایی پمپ و پکيج

، دای مغناطيری، مکایيکی و آ تراسییيو، اییاع دكتیردای پرسنلی و ثابت، فلیمترگازسنج
دای دما و فشار، تجهيزات  یل، شيردای سی نیئيدی، گيجاییاع آیاالیزر پرتابل و آیالین، 
 تجهيزات آزمایشگادی و غيره

 تجهيزات ابزار دقي 

 هيزات ایمنیتج تجهيزات امداد و یجات، اییاع ماسو،  باس، كفش، كاله، عينو، تجهيزات اطفاء حری 

 ، آیاالیزر آب و سيرتم تصفيه آب(پمپدوزینگآ مان ) ProMinentكمنایی 
 سیئيس )سيرتم تزری  گریس و نر ( Dopagكمنایی 
 مجارستان )تجهيزات بررسی خیاص سطح( Semilabكمنایی 

 آ مان )سازیده اییاع آیا يز سطح( Specsكمنایی 
 نگ و الیه برداری از فلزات(آ مان )سازیده دستگاه اني  Sentechكمنایی

ایحصاری در  یمایندگی
 ایران

 كشیر سازیده كشیردای اروپایی، آمریکا، كایادا و ژاپن

، ارائه گارایتی، ارائه اییاع گیادينامه اصا ت كاال، ایطباق، ترت دستگاه، ارائه مشاوره فنی
 تأمين  یازم یدكی سفارشات قبلیو  آمیزش و راه ایدازی، یص  دستگاه

 خدمات

، دایشگاه دا و مراكز تحقيقاتی، داپتروشيمی، دای یفتپاالیشگاه، دای گازپاالیشگاه
 دا و سایر مراكز صنعتیكارخایه، دای مدیریت تی يد برق(یيروگاه )شركت

 مشتریان

 پروژه دای ایجام شده  يرت برخی از پروژه دای ایجام شده به پيیست آمده است

 معرفی
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 شده توسط شرکت مهار فن ابزار نیتأم اتزیلیست برخی از تجه

 
 برند/ساخت نوع کاال سال نام مشتري رديف

 کانادا Instrumentation Power Measurement 83 خیز جنوبمناطق نفت 1

 امريکا Safety Glove Protective Industrial Products 83 خیز جنوبمناطق نفت 2

 آلمان Leakage Current Clamp Meter BEHA 83 توزيع نیروي برق تهران بزرگ 3

 آلمان Liquid Phase Epitaxy SOF Equipment GmbH 83 دانشگاه تربیت مدرس 4

 آلمان Process Pump ProMinent GmbH 83 پتروشیمی فرآورش 5

 آلمان Dosing Package ProMinent GmbH 84 پتروشیمی آبادان 6

 آلمان Earth Tester BEHA 84 برق شازند 7

 آلمان Free Chlorine Control Package ProMinent GmbH 85 نستله ايران 8

 آلمان Chemical Injection Package ProMinent GmbH 85 خیز جنوبزدايی مناطق نفتنمک 9

 آلمان Particle Size Analyzer   Particle Metrix 85 دانشگاه شیراز 10

 آلمان Process Pump ProMinent GmbH 86 پتروشیمی پلی نار 11

 آلمان Online Analyser ProMinent GmbH 86 گازهاي صنعتی دلوار افزار 12

 آلمان pH Control Package ProMinent GmbH 86 پتروشیمی آبادان 13

 آلمان Chemical Injection Package ProMinent GmbH 87 پتروشیمی فرآورش 14

 اسپانیا Motorized Control Valve Hidroten 87 انآب و فاضالب استان تهر 15

 ژاپن Dynamic Particle Size Analyser Horiba 87 دانشگاه شیراز 16

17 
 18 و 17 و 12پارس جنوبی فاز 

 IOECپیمانکار: شرکت 
88 Chemical Injection Pump ProMinent GmbH آلمان 

 Sentechآلمان  Ellipsometer 88 صنعتی شريفدانشگاه  18

 آلمان Dynamic Particle Size Analyser Particle Metrix GmbH 88 پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ايران 19
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 آب و فاضالب شهر تهران 20
 

88 
Polymer Preparation and Dosing 

System 
ProMinent GmbH آلمان 

 آلمان Scanning Probe Microscope DME Nanotechnologie GmbH 88 علم و صنعتدانشگاه  21

 آلمان Spinning Drop Tensiometer Dataphysics 88 پژوهشگاه شیمی 22

 آلمان Ellipsometer SENTECH GmbH 88 دانشگاه شهید بهشتی 23

 آلمان X-Ray Photonelectron Spectroscopy SPECS GmbH 88 دانشگاه هنر اصفهان 24

 آلمان Process Pump ProMinent GmbH 89 پااليش گاز پارسیان 25

 آلمان Drinking Water Treatment System ProMinent GmbH 89 آب و فاضالب خوزستان 26

 آلمان Free-Chlorine Control Unit ProMinent GmbH 90 کاالي پتروشیمی 27

 آلمان Online ORP Analyser ProMinent GmbH 90 نفت پارس 28

 آلمان Scanning Probe Microscope DME Nanotechnologie GmbH 91 فدانشگاه صنعتی شري 29

 آلمان Process Pump ProMinent GmbH 92 پتروشیمی آبادان 30

 آلمان Polymer Preparation & Dosing System ProMinent GmbH 92 فوالد هرمزگان 31

 هلند Cutter & Spreader (HSE) Holmatro 93 نفت و گاز زاگرس جنوبی 32

 Matroxکانادا  Industrial Graphics Board 94 پتروشیمی کاويان 33
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