پْالداى
حاهی پرّژٍ ُای ًفت ّ گاز ،اًرژی ،سیواى ،هعذى ّ کطاّرزی تا ًسدیک تَ تیست سال ساتقَ
تاهیي ّ ّاردات هستقین فْالد ُای آلیاژی ّ صٌعتی


ّرق ضذ سایص (ّاردات هستقین ّ اًحصاری):



ّرق استحکام تاال (ّاردات هستقین ّ اًحصاری):



ّرق هخازى تحت فطار ،تْیلر ،هثذل ُای حرارتیّ ،رق ُای استٌلس استیل ّ ًسْز ،سواًتَ  ،اتساری 25CrMo4, 42CrMo4

(هعادل ُاردّکس) DILLIDUR , RAEX, DUROSTAT,XAR
(هعادل ّلذاکس) OPTIM 700MC, S690QL

CK45 ,


فْالدُای آلیاژی  :اتساری  ،سردکار ،گرهکار ،سواًتَ ،قالة پالستیک ،اتْهات  ،تٌذترً،سْز ،قاتل عولیات حرارتی ّ غیرٍ



هقاطع صٌعتی خاظ :لْلَ ُای صٌعتیً ،ثطی ّ ًاّداًی ُای تال ًاهساّی ،تیر ُای پِي ّ ًیوَ پِي ،قْطی ُای سٌگیي،
پرّفیل زد ّ ضیت پایل



آُي آالت ساختواًی  :هیلگردً ،ثطیً ،اّداًی ،لْلَ  ،قْطی ّ پرّفیل

ب) ساخت قطعات صٌعتی تر هثٌای سفارش
قثْل سفارش تْلیذ هقاطع خاظ ّ غیر استاًذارد از لحاظ سایس ّهتریال ًظیر ًثطی ّ ًاّداًی ُای تال ًاهساّی



ساخت قطعات کْ چک ّ تسرگ صٌعتی در صٌایع ًفت ّ گاز ،کطاّرزی ،هعذى ّ سیواى ًظیر تیغَ ،دیسک ،خار ،پیچ،



هخرّط ،هخسى ،پایپ ساپْرت ،اگسّز ،اجسا سٌگ ضکي ،تاکت ّغیرٍ
قثْل پرّژٍ ُای جْضکاریًْ ،رد ،ریختَ گری ،کطص ّ اکسترّژى



ج) ارایَ خذهات هطاّرٍ هٌِذسی هتالْرژی


اًتخاب هْاد ّ  Troubleshootingدر پرّسَ ُای صٌعتی ،قطعات ّ سازٍ ُای سٌگیي  ،اًتخاب رّش تْلیذ تا تْجَ تَ تیراژ
ّ طْل عور



تازرسی فٌی داخل ّ خارج کطْر

پْالداى
حاهی پرّژٍ ُای ًفت ّ گاز ،اًرژی ،سیواى ،هعذى ّ کطاّرزی تا ًسدیک تَ تیست سال ساتقَ
تاهیي ّ ّاردات هستقین فْالد ُای آلیاژی ّ صٌعتی




تلفن ۰۲۱-۶۶۶۲۷۴۷۹ / ۶۶۶۲۹۹۴۴ :
-۶۶۶۲۹۹۴۴
ّرق ضذ سایص (ّاردات هستقین ّ نمابر :
DILLIDUR , RAEX, DUROSTAT,XAR۰۲۱
ُاردّکس)
( / ۸۸۶۸۶۳۰۴هعادل
اًحصاری):
همراه۰۹۱۲۱۱۲۲۴۶۶ :
(هعادل ّلذاکس) OPTIM 700MC, S690QL
ّرق استحکام تاال (ّاردات هستقین ّ اًحصاری):
الکترونیکیInfo@Pooladan.com :
پست
ً ّwWw.Poolada.comسْز ،سواًتَ  ،اتساری 25CrMo4, 42CrMo4
حرارتیّ ،:رق ُای استٌلس استیل
ّرق هخازى تحت فطار ،تْیلر ،هثذل ُای نشانی

CK45 ,

Tel: +98 ( 21 ) 66627479 / 66629944 | Fax: +98 ( 21 ) 66629944 / 66868688 | Cel: +98 912 1122466
Website: www.pooladan.com | Email: info@pooladan.com
Specialized in Industrial Steel Business, Industrial Fabrication and Metallurgical Consultancy Services



فْالدُای آلیاژی  :اتساری  ،سردکار ،گرهکار ،سواًتَ ،قالة پالستیک ،اتْهات  ،تٌذترً،سْز ،قاتل عولیات حرارتی ّ غیرٍ



هقاطع صٌعتی خاظ :لْلَ ُای صٌعتیً ،ثطی ّ ًاّداًی ُای تال ًاهساّی ،تیر ُای پِي ّ ًیوَ پِي ،قْطی ُای سٌگیي،
پرّفیل زد ّ ضیت پایل



آُي آالت ساختواًی  :هیلگردً ،ثطیً ،اّداًی ،لْلَ  ،قْطی ّ پرّفیل

ب) ساخت قطعات صٌعتی تر هثٌای سفارش



قثْل سفارش تْلیذ هقاطع خاظ ّ غیر استاًذارد از لحاظ سایس ّهتریال ًظیر ًثطی ّ ًاّداًی ُای تال ًاهساّی
ساخت قطعات کْ چک ّ تسرگ صٌعتی در صٌایع ًفت ّ گاز ،کطاّرزی ،هعذى ّ سیواى ًظیر تیغَ ،دیسک ،خار ،پیچ،
هخرّط ،هخسى ،پایپ ساپْرت ،اگسّز ،اجسا سٌگ ضکي ،تاکت ّغیرٍ



قثْل پرّژٍ ُای جْضکاریًْ ،رد ،ریختَ گری ،کطص ّ اکسترّژى

ج) ارایَ خذهات هطاّرٍ هٌِذسی هتالْرژی


اًتخاب هْاد ّ  Troubleshootingدر پرّسَ ُای صٌعتی ،قطعات ّ سازٍ ُای سٌگیي  ،اًتخاب رّش تْلیذ تا تْجَ تَ تیراژ
ّ طْل عور



تازرسی فٌی داخل ّ خارج کطْر
رضا هوش ور
ورودی  0731دادکشنه مهندسی مواد

تلفن ۰۲۱-۶۶۶۲۷۴۷۹ / ۶۶۶۲۹۹۴۴ :
نمابر ۰۲۱-۶۶۶۲۹۹۴۴ / ۸۸۶۸۶۳۰۴ :
همراه۰۹۱۲۱۱۲۲۴۶۶ :
پست الکترونیکیInfo@Pooladan.com :
نشانی wWw.Poolada.com :

Tel: +98 ( 21 ) 66627479 / 66629944 | Fax: +98 ( 21 ) 66629944 / 66868688 | Cel: +98 912 1122466
Website: www.pooladan.com | Email: info@pooladan.com
Specialized in Industrial Steel Business, Industrial Fabrication and Metallurgical Consultancy Services

