
 

         88533826-7:  کستلف    1555733738کد پستی      15، واحد  52تهران ، ابتداي سهروردي شمالی ، خیابان برازنده ، شماره   آدرس: 

 لیست پروژه هاي مرتبط با صنعت خودرو و حمل و نقل ریلی

 

  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

1  
اندازي خط طراحی، ساخت، نصب و راه

ایران  5ورودي و خروجی گالري رنگ 
  خودرو

شرکت تام ایران   -
  خودرو

اندازي خط طراحی، ساخت، نصب و راه  2
شرکت تام ایران   -  سالن رنگ ایران خودرو PVCسیلر 

  خودرو

3  
و  PLCاندازي سیستم کنترل راه

 Green واحد Winccمانیتورینگ 
Mill   

کارخانه آلومینیوم   -
  المهدي بندرعباس

اندازي سیستم اعالم حریق نصب و راه  4
شرکت تام ایران   -  تام ایران خودرو 5پروژه سالن رنگ 

  خودرو

ساخت تابلوهاي کنترل خط رنگ با   5
  شرکت ایلرد  -  هاي زیمنس PLCاستفاده از 

 ساخت تابلوهاي کنترل و برق خط اکسل  6
شرکت تام ایران   -  206عقب پژو 

  خودرو

خط اندازي و راهساخت و نصب  طراحی  7
   مکانیکی ساب موتور

جهاد شرکت 
  فن اندیش تحقیقات

شرکت تام ایران 
  خودرو

کانوایر اندازي و راهساخت  طراحی  8
شرکت تام ایران   -  ضایعات پرس

  خودرو

کانوایرهاي استوك اندازي نصب و راه  9
شرکت تام ایران   -  طبقاتی 

  خودرو
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  کارفرماي اصلی  کارفرما  شرح پروژه  ردیف

 عقب پژو اندازي خط اکسلنصب و راه  10
شرکت تام ایران   -  206

  خودرو

سازي بدنه EMSاندازي خط نصب و راه  11
شرکت تام ایران   -  206پژو 

  خودرو

تزئینات  ”P&F6اندازي خط نصب و راه  12
شرکت تام ایران   -  405پژو 

  خودرو

ممیزي برق کلیه واگنهاي قطارهاي   13
شرکت قطارهاي   -  مسافري

  مسافري رجاء

14  
و پنج  P&Fاندازي دو خط نصب و راه

و  206 پژو پروژه تزئینات EMSخط 
  سمند 

شرکت جهاد 
 تحقیقات فن اندیش

  

ایران شرکت تام 
  خودرو

15  
 نگهداري و مشاوره در سیستمهاي کنترل

خودرو  کارخانجات ایران خطوط انتقال
  S5-135 زیمنس سري PLCتوسط

شرکت جهاد 
 تحقیقات فن اندیش

  
  شرکت ایران خودرو

هاي تصفیه طراحی و نظارت بر اجرا پروژه  16
  -  آب و فاضالب فرودگاه امام خمینی

 شرکت پتسا صنعت
هاي طرح مجري

  خمینیفرودگاه امام

 اندازي تابلوهاي برقنصب و راه ،ساخت  17
شرکت قطارهاي   -  ولت واگن قطارهاي مسافربري 1500

  مسافري رجاء

ولت واگن  1500 طراحی سیستم برق  18
شرکت قطارهاي   -  مسافربري قطارهاي
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  مسافري رجاء

بر خرید و اجرا نظارت  ،طراحی جامع  19
شرکت باطریسازي   -  الکترولیزروش  تصفیه مس بهکارخانه 

  ذوب آهن -  نیرو

 


