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  ايرانيان سنگان نيروشركت 

  (سهامي خاص)
  

o سازنده تخصصي انواع جرثقيلهاي الكترومكانيكي و سازه هاي فلزي  
o  بازويي و استكرهاي انباريستوني ،نيم دروازه اي ،دروازه اي ،جرثقيلهاي سقفيطراح و سازنده ،  

o  يسازنده تخصصي انواع وينچهاي كشنده و باالبرهاي سيم بكسلي و زنجيرطراح و  
o سازنده انواع تجهيزات و ماشين آالت تخصصي صنعت آب و برق ايران و تجهيزات نيروگاه  

  
  با بكارگيري:

o  در صنعت تجهيرات انتقال مواد.مديران سال كار تخصصي  20تجربه بيش از 

o .به روز ترين نرم افزارها و سخت افزارهاي مربوطه 

o ) استاندارهاي معتبر اروپايي و آمريكاييCMAA ،FEM ،DIN ،BS ،AWS ،SSPC (... و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            Gantry Cranes 
  
  
  
  
  
  

                                    Overhead Cranes 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

      Jib Cranes 
  
  
  
  

    Open Winches 



o  56236327فكس: /   56236328: تلفن/  11پالك  - 5لشيد خيابان گ - بلوار نخلستان - شهرك صنعتي شمس آباد -تهران 

o www.sanganiroo.com / h_aleali@yahoo.com 

  نيروي انساني
اين شركت با در اختيار داشتن نيروي انسـاني متخصـص در رده   

و گرايش هاي مختلـف مـرتبط، امكـان طراحـي و سـاخت و      ها 
نصب و راه اندازي تجهيزات و ادوات مختلف انتقال مواد و سـازه  
هاي فلزي را بر اساس استانداردهاي معتبر اروپـايي و آمريكـايي   

  مربوطه دارا ميباشد.
  پرسنل دفتري و كارگاهي

o  يك نفر –كارشناس ارشد مكانيك 

o  نفريك  –كارشناس ارشد سازه 

o  يك نفر –كارشناس ارشد برق 

o  يك نفر –كارشناس كنترل كيفيت 

o  دو نفر –پرسنل مالي و اداري 

o  يك نفر –سرپرست توليد 

o  يك نفر –تكنسين برق 

o  يك نفر –نقشه كش 

o  نفر يك –تراشكار 

o  دو نفر –جوشكار و مونتاژكار 

o  دو نفر         . –كارگر ساده 

:   نفر 14    جمعاً
  
  
  

  يامكانات نرم افزار
  استانداردهاي مورد استفاده

استانداردهاي اصلي مورد استفاده در مراحـل مختلـف طراحـي،    
ساخت، كنترل كيفـي، تسـت، نصـب و راه انـدازي سيسـتمهاي      
انتقال مواد و تجهيـزات و سـازه هـاي فلـزي شـامل مـوارد زيـر        

  ميشود:
o     استاندارد سازندگان و توليـد كننـدگان جرثقيـل

 CMAA#70 –آمريكا 

o رد سازندگان و توليـد كننـدگان جرثقيـل    استاندا
 FEM 9.511و  FEM 1.001 –اروپا 

o  استانداردهايDIN  وDNV  وBS 

o  استاندارد جوشAWS 

o  استاندارد پوششSSPC 

  نرم افزارها و تجهيزات نرم افزاري:
o  ،در ايــن قســمت انــواع نــرم افزارهــاي مهندســي

، كامپيوتر همـراه، پرينتـر، اسـكنر،    PCكامپيوتر 
هيزات ديگر جهت فعاليتهاي طراحـي،  فكس و تج

 مورد استفاده قرار ميگيرند. QCكنترل توليد و 

و دو دسـتگاه كـامپيوتر    PCدسـتگاه كـامپيوتر    4بطور خالصه 
همراه و دو پرينتـر، اسـكنر جزئـي از تجهيـزات سـخت افـزاري       
مهندسي و ابزاري چون انواع متر، كوليس، دوربين، متر ليـزري،  

نج، ولت متر و آمپر متر، دور سنج، دماسنج نويز سنج، ارتعاش س
  ليزري و ... جزئي از تجهيزات كنترل كيفي مربوطه ميباشند.

  تجهيزات كارگاهي
متر مربع كارگاه سرپوشيده  500متر مربع واقع گرديده است كه از اين مقدار حدود  1000كارگاه اين شركت در زميني به مساحت 

  آمپر ميباشد. 100مابقي فضاهاي ديگر و فضاي باز ميباشد. ضمناً اين كارگاه مجهز به برق  متر بناي اداري و انبار و 100و 
  جرثقيل ها

o  تن داخل سالن. 10جرثقيل سقفي 

o  تن جهت فضاي باز و محوطه برشكاري. 2جرثقيل نيم دروازه اي 

  تجهيزات و ادوات ماشينكاري:
o  دستگاه. 1 –ميليمتر  1100 متر و قطر كارگير 5دستگاه سنگين تراش با طول كارگير 

o  دستگاه. 1 –ميليمتر  500متر و قطر كارگير  2دستگاه تراش با طول كارگير 

o  دستگاه. 1 –دريل مگنت   ○      دستگاه. 1 – 80دستگاه كف تراش 

o  دو دستگاه –دريل ستوني   ○      يك دستگاه. – 360اره لنگ قطر 

o ... تجهيزات و ادوات دستي مانند دريل و 

o ندازه گيري مانند كوليس، متر، ساعت، دماسنج نوري، ضخامت سنج رنگ و ...تجهيزات ا 

  تجهيزات و ادوات آهنگري
o  دستگاه. 1 –دستگاه برش ريلي دو نازله  ○      دستگاه. 4 –دستگاه ركتيفاير جوش 

o  دستگاه سنگ، ميني سنگ و تجهيزات ديگر. ○      دستگاه. 2 –دستگاه برش دستي 

o دستگاه پروفيل بر  
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  دستگاه) 150(بيش از  وژه هاي انجام شده و در دست اجرااز پربرخي 
  عنوان پروژه / تعداد / كارفرما (خريدار)

 شركت مهسار ابنيهمتر / يك دستگاه /  110تن پروژه رودبال داراب با كورس  35طراحي و ساخت وينچ  .1

  ركت فرابشمتر سد شهريار / يك دستگاه /  30تن با كورس  25طراحي و ساخت و نصب وينچ  .2
  شركت تروند تدبيردستگاه /  2متر پروژه سد ايوشان /  105با كورس تن  5,5و  تن 2 هاي طراحي و ساخت وينچ .3
 / يك دستگاه / شركت تروند تدبير 4متر پروژه سد كارون  130تن با كورس  120طراحي و ساخت وينچ  .4

 ت مهسار ابنيهدستگاه / شرك 2/  تن پروژه سد بيرجند 5طراحي و ساخت جرثقيلهاي  .5

 دستگاه / شركت تروند تدبير 2/  4متر پروژه سد كارون  9,5تن با دهانه  40سقفي هاي طراحي و ساخت جرثقيل  .6

 / يك دستگاه / شركت مهسار ابنيه تن پروژه سد سيمره 5/35طراحي و ساخت جرثقيل دروازه اي  .7

 شركت مهسار ابنيه / يك دستگاه / رودبال داراب متر پروژه 7,6تن با دهانه  15طراحي و ساخت جرثقيل سقفي دو پل  .8

 / مهسار ابنيه يك دستگاه / متر پروژه رودبال داراب 67متر و ارتفاع  9,6تن با دهانه  12طراحي و ساخت جرثقيل سقفي دو پل  .9

 دستگاه / شركت مهسار ابنسه 2/ پروژه سد آزادي تن  8و  تن 6,3سقفي  هاي طراحي و ساخت جرثقيل .10

 دستگاه/مهسارابنيه 2/كره جنوبي اين شركت) متر پروژه سد گتوند(با تأييديه طرف خارجي 110تن با كورس 70هاياخت وينچطراحي وس .11

 شركت سازبن نوژان/ يك دستگاه /  متر پروژه سد مروك 3,7تني با دهانه  5طراحي و ساخت جرثقيل سقفي  .12

متر مربوط به پروژه  100متر و ارتفاع باالبري 11,5تن با دهانه  150اي طراحي،ساخت،تست و نظارت برنصب و راه اندازي جرثقيل دروازه .13
 شركت آبان صنعت كارا / يك دستگاه / سد گتوند توسط طرف خارجي (كره جنوبي) اين شركت

 شركت فرآديد ميهن/ يك دستگاه /  متر 4تن پروژه فارابي با كورس  10طراحي و ساخت وينچ  .14

 دستگاه / شركت آبان صنعت كارا 2/  تن پروژه سد بار 3تن و  2طراحي و ساخت جرثقيلهاي سقفي  .15

 دستگاه / شركت آبان صنعت كارا 2/  تن سد زمكان 2تن و  6,3طراحي و ساخت وينچهاي  .16

 / يك دستگاه / شركت فراب ساخت تير باالبر دريچه مربوط به پروژه تانا .17

 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي / يك دستگاه / انسالن تست دانشكده عمر تن 10طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي .18

 / يك دستگاه / مهسار ابنيه متر مربوط به پروژه سد سورك 5,5تن با دهانه  5طراحي و ساخت جرثقيل سقفي  .19

 / يك دستگاه / تروند تدبير متر مربوط به پروژه سد ايوشان 5,25تن با دهانه  5طراحي و ساخت جرثقيل سقفي  .20

 / يك دستگاه / تروند تدبير متر مربوط به پروژه سد درونگر 4,5تن با دهانه  2ثقيل دروازه اي طراحي و ساخت جر .21

 / يك دستگاه / مهسار ابنيه متر جهت نصب تجهيزات پروژه سيمره 100تني با كورس  6طراحي و ساخت وينچ  .22

 يك دستگاه / تروند تدبير / متر مربوط به دريچه راديال پروژه درونگر 3تن با كورس  10طراحي و ساخت وينچ  .23

 شركت پورنام/ يك دستگاه /  متر مربوط به پروژه سد كمال صالح 57تن با كورس  8طراحي و ساخت وينچ  .24

 / يك دستگاه / مهسار ابنيه متر براي نصب تجهيزات پروژه سيمره 130تني با كورس باالبري  60طراحي و ساخت باالبر و كالسكه  .25

 / يك دستگاه / مهسار ابنيه متر جهت تست خشك دريچه هاي پروژه سيمره 130تني با كورس  60طراحي و ساخت وينچ ثابت  .26

 دستگاه / تروند تدبير 2/  متر پروژه سد گيوي 100با كورس تن  10و  تن 3 هاي طراحي و ساخت وينچ .27

 / يك دستگاه / تروند تدبير متر پروژه سد كوچري 90تن با كورس  38طراحي و ساخت وينچ  .28

 دستگاه / تروند تدبير 2/  پروژه سد گيوي متر 76و  متر 42تن با كورس  2هاي ي و ساخت وينچ طراح .29

 دستگاه / آبان صنعت كارا 6/  متر پروژه چاه نيمه 14تن با كورس  15 هاي طراحي و ساخت وينچ .30

 / يك دستگاه / تروند تدبير متر پروژه سد ژاوه 60تن با كورس  12طراحي و ساخت وينچ  .31

 / يك دستگاه / تروند تدبير متر پروژه سد ژاوه 45تن با كورس  40و ساخت وينچ  طراحي .32

 / يك دستگاه / آبان صنعت متر پروژه سد داريان 200تن با كورس  50طراحي و ساخت وينچ  .33

 / يك دستگاه / آبان صنعت متر پروژه سد چراغ ويس 80تن با كورس  15طراحي و ساخت وينچ  .34

 / يك دستگاه / شركت پورنام متر مربوط به پروژه نيروگاه پيران 10ن با كورس ت 5طراحي و ساخت وينچ  .35

 شركت فراديد ميهندستگاه /  دو/  سد چنديرمربوط به پروژه  متر 40و  متر 24تن با كورس  1,4طراحي و ساخت وينچ  .36

 نوژان / يك دستگاه / شركت سازبن متر 3,5تني با طول بازوي  0,5طراحي و ساخت جرثقيل بازويي  .37

 شركت كيان پاياب/ يك دستگاه /  متر پروژه سد گتوند 6,8تن با دهانه  50اي  طراحي و ساخت جرثقيل دروازه .38

 / يك دستگاه / مهسارابنيه متر پروژه سد سورال 4,8تن با دهانه  3,2طراحي و ساخت جرثقيل سقفي  .39

 دستگاه / تروند تدبير 2/  پروژه سد كوچري تن 8و  تن 6,3سقفي هاي طراحي و ساخت جرثقيل  .40
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 دستگاه / تروند تدبير 3/  متر پروژه سد كوچري 23متر و  48متر،  71تن با ارتفاع  6كاره مونوريل  4 هايطراحي و ساخت باالبر .41

 شركت زاگرس هيدروليك/ يك دستگاه /  متر 12تن با دهانه  10طراحي و ساخت جرثقيل دروازه اي  .42

 شركت سبالن سولهدستگاه /  2/  متر 19,23تن با دهانه  10سقفي هاي طراحي و ساخت جرثقيل  .43

 / يك دستگاه / آبان صنعت كارا متر سد كالپوش 5,9تن با دهانه  3,2طراحي و ساخت جرثقيل سقفي  .44

 شركت باني كار يوتاب/ يك دستگاه /  متر 4تن با طول بازوي  3,2طراحي و ساخت جرثقيل بازويي  .45

 دستگاه / شركت فرآديد ميهن 2/  جرثقيل زنجيري تن جهت 15طراحي و ساخت كالسكه  .46

 شركت صنعت پايداردستگاه /  2/  متر 24تن با دهانه  5و  متر 13,86تن با دهانه  3,2سقفي هاي طراحي و ساخت جرثقيل  .47

 طوسشركت آسفالت / يك دستگاه /  متر 36تن با دهانه  7,5و  متر 24,5تن با دهانه  5سقفي هاي طراحي و ساخت جرثقيل  .48

 شركت سداد ماشيندستگاه /  2/  متر 14و  متر 10,5تن با دهانه  10دروازه اي هاي طراحي و ساخت جرثقيل  .49

 دستگاه / شركت كيان پاياب 2/  پروژه سد جاميشانتن  6,3و  تن 4سقفي هاي طراحي و ساخت جرثقيل  .50

 شركت رشد صنعت/ يك دستگاه /  پروژه سد تاريكمتر  20تن با ارتفاع باالبري  10بهينه سازي و اصالح جرثقيل دروازه اي  .51

 شركت فكور صنعت/ يك دستگاه /  متر (در مرحله طراحي) 31,34تن با دهانه  10طراحي و ساخت جرثقيل سقفي  .52

 / يك دستگاه / تروند تدبير متر سد گيوي 4,5تن با دهانه  4طراحي و ساخت جرثقيل سقفي  .53

 / يك دستگاه / آبان صنعت كارا متر سد داريان 9,2انه تن با ده 15طراحي و ساخت جرثقيل سقفي  .54

 دستگاه / آبان صنعت كارا 2/  سد چراغ ويستن  10و  تن 5سقفي هاي طراحي و ساخت جرثقيل  .55

 دستگاه / آبان صنعت كارا 3/  متر پروژه سد چراغ ويس 19,5متر و  25متر،  31تن با ارتفاع  3كاره مونوريل  4طراحي و ساخت باالبر  .56

 / يك دستگاه / تروند تدبير متر سد ژاوه 45متر و ارتفاع  20,7تن با دهانه  20راحي و ساخت جرثقيل سقفي ط .57

 دستگاه / تروند تدبير 3تن پروژه سد شهربيجار /  5طراحي و ساخت جرثقيلهاي سقفي  .58

 ه ايرانيانشركت برليان سازيك دستگاه / متر /  18,3تن با دهانه  5جرثقيل سقفي و نصب ساخت  ،طراحي .59

 (صنايع گلرنگ) شركت آرين سلولز صنعتدستگاه/  3متر/ 18,5تن با دهانه  10تن و  3,2طراحي، ساخت و نصب جرثقيلهاي سقفي  .60

 شركت ديان صنعتدستگاه /  1تن سد /  0,5طراحي، ساخت و نصب سيستم آشغال روب  .61

 شركت آسفالت طوسگاه / متر / يك دست 10,75تن با دهانه  5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .62

 آب منطقه اي هرمزگانمتر آب شيرين كن بندر لنگه/ يك دستگاه /  5,6تن با دهانه  3طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .63

 شركت تروند تدبيرمتر سد قصر شيرين/ يك دستگاه /  10,5تن با دهانه  5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .64

 / يك دستگاه(صنايع گلرنگ) شركت صنايع سلولزي ماريناسان/ متر  9,5تن با دهانه  2طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .65

 شركت آسفالت طوسمتر پروژه گهرزمين/ يك دستگاه /  16,1تن با دهانه  10طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .66

 ه/ يك دستگا شركت فوالد ابهرمتر  7,5تن آويز با دهانه  5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .67

 شركت فكور مغناطيس اسپادانا/ يك دستگاه / پروژه مس كاوان متر  14,5تن با دهانه  10طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .68

 شركت آبان صنعت كارامتر سد بويالپوش / يك دستگاه /  2,5تن با دهانه  10طراحي، ساخت و نصب جرثقيل دروازه اي  .69

 شركت جنرال مكانيكمتر كارخانه سگمنت بتن / چهار دستگاه /  10,85دهانه تن با  6,3طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .70

 شركت جنرال مكانيكمتر،تونل انتقال فاضالب غرب تهران/ يك دستگاه /  12تن با دهانه  20طراحي، ساخت و نصب جرثقيل دروازه اي .71

 شركت جنرال مكانيكب غرب تهران/ يك دستگاه / متر،تونل انتقال فاضال 20تن با دهانه  10طراحي، ساخت و نصب جرثقيل دروازه اي .72

 / يك دستگاه / شركت مهسار ابنيه سد شنجورمتر  4,6تن تك پل با دهانه  5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .73

/ يك دستگاه / شركت توسعه خدمات  پروژه قصر شيرينمتر  18,3تن تك پل با دهانه  5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .74
 ب و خاك پارسمهندسي آ

 / دو دستگاه يكان فوالدشركت متر  20تن تك پل با دهانه  5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .75

 متر، خط شش متروي تهران / دو دستگاه 12تن با دهانه  5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل دروازه اي ثابت  .76

/ يك دستگاه /  هما فرودگاه امام خميني تهران 2ره آشيانه شمامتر  15تن آويز با دهانه  2طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي  .77
 شركت بلند پايه

 / پروژه سد كهيرتن  5تن و سه دستگاه وينچ  10متر و دو دستگاه وينچ  7تن با دهانه  8طراحي و ساخت دو دستگاه جرثقيل سقفي  .78
 آب منطقه اي سيستان و بلوچستان-شركت جهان كوثر

 شركت صبا باتريمتر / يك دستگاه /  7تن با دهانه  2يز طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي آو .79
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 شركت بام راهمتر پروژه تصفيه خانه آب قم / يك دستگاه /  11تن با دهانه  1طراحي، ساخت و نصب جرثقيل دروازه اي  .80

آب منطقه  –اياب / شركت كيان پ پروژه سد تازه كند متر، 5تن با دهانه حدود  3طراحي و ساخت سه دستگاه جرثقيل سقفي تك پل  .81
 اي اردبيل

پروژه سد متر  6تن با دهانه  5متر و  6تن با دهانه  3متر،  5تن با دهانه  3طراحي و ساخت سه دستگاه جرثقيل سقفي تك پل  .82
 آب منطقه اي اردبيل –/ شركت تروند تدبير  احمدبيگلو

/ شركت  پروژه سد شهري كورمتر  6تن با دهانه  6,3متر و  5,5تن با دهانه  5طراحي و ساخت دو دستگاه جرثقيل سقفي تك پل  .83
 سيستان و بلوچستانآب منطقه اي  –سازآب صنعت پژوه 

 / يك دستگاه كارخانه شركت كيان پايابمتر  14تن با دهانه  10طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي تك پل  .84

پروژه طرح آبرساني به شهر جديد تن  1ريل متر و مونو  10تن با دهانه  5طراحي و ساخت دو دستگاه جرثقيل سقفي تك پل  .85
 آب منطقه اي سيستان و بلوچستان –/ شركت زاهدان پوياب  رامشار

 / يك دستگاه كارخانه شركت ايران مايه تبريزمتر  4,5تن با طول بازوي  3ستوني  -طراحي، ساخت و نصب جرثقيل بازويي  .86

آب منطقه اي  –/ شركت كيان پاياب پروژه سد اشنويه متر  10,3هانه تن با د 5طراحي و ساخت يك دستگاه جرثقيل سقفي تك پل  .87
 آذربايجان غربي

 / يك دستگاه شركت پترو دانيال كيشمتر  18تن با دهانه  10طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي دو پل  .88

 دستگاه / يك شركت پيشرو ماشين آپادانامتر  22,5تن با دهانه  5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي تك پل  .89

 –/ يك دستگاه / شركت نيمرخ  پروژه نيروگاه سد آزادمتر  21,5تن با دهانه  12,5طراحي، ساخت و نصب جرثقيل سقفي دو پل  .90
 شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

آب  –وه / شركت سازآب صنعت پژ پروژه سد حاجيلرچايتن مربوط به  7تن و يك دستگاه وينچ  10دستگاه وينچ  4طراحي و ساخت  .91
 منطقه اي آذربايجان شرقي.

 آب منطقه اي اردبيل –/ شركت كيان پاياب پروژه سد تازه كند تن  4تن و يك دستگاه وينچ  1,5طراحي و ساخت سه دستگاه وينچ  .92

 اردبيلآب منطقه اي  –/ شركت تروند تدبير پروژه سد احمدبيگلو تن  3تن و يك دستگاه وينچ  1,5طراحي و ساخت دو دستگاه وينچ  .93

 آب منطقه اي آذربايجان غربي –/ شركت كيان پاياب پروژه سد اشنويه تن  10طراحي و ساخت يك دستگاه وينچ  .94

 شركت كاوه مبدلتن  2طراحي و ساخت يك دستگاه وينچ  .95

 شركت پترودانيال كيشتن  1,5طراحي و ساخت يك دستگاه وينچ  .96

 سيستان و بلوچستانآب منطقه اي  –/ شركت كيان پاياب  نيمه پروژه چاهتن  100سه دستگاه وينچ طراحي، ساخت و نصب  .97

 شركت بهداش شيميتن  8طراحي و ساخت يك دستگاه وينچ  .98

  
  براي اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي اين شركت مراجعه فرماييد:

SANGANIROO.COM  
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  4متر كارون  130تن با كورس  120وينچ                    4كارون متر  9,5با دهانه تني  40جرثقيل سقفي
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  متر دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 10,4تن با دهانه  10جرثقيل سقفي                         

  متر 105تن با كورس  150جرثقيل دروازه اي   


