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شرکت تک یاب آسیا فلسفه نامگذاری خود را با هدف انتخاب بهترین شرکت ها 

تعیین و در ســال 1380 به طور رســمی فعالیت خود را در ایران آغاز نموده اســت. 

طی سالیان گذشته ضمن برطرف نمودن نیاز صنایع مختلف با عرضه محصوالت 

با کیفیت، توانسته است بیشترین سهم فروش را در بازار صنعتی ایران در برخی از 

معتبرترین برندهای صنعتی آلمان به خود اختصاص دهد.

ایــن شــرکت امیدوار اســت در کنار وظیفه اصلــی که همانا ارائه خدمات مناســب 

به مشــتریان داخلی می باشــد بتواند با ارائه ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی با 

تکنولوژی روز دنیا، قیمت مناســب و کارایی فراوان، ســهم ناچیزی را در نوســازی 

واحد های صنعتی کشور از طریق تامین این تجهیزات از آن خود کند.

شــرکت تــک یاب آســیا با تکیه بــر بیش از 16 ســال تجربه و تحقیــق در واحد های 

مختلف صنعتی ایران و شناســائی دقیق نیازمندی هــای آنها جهت اخذ نمایندگی 

های رسمی و انحصاری از بهترین، معتبرترین و بزرگترین تولیدکنندگان قاره اروپا از 

جمله کشور آلمان اقدام نموده و در حال حاضر دارای نمایندگی هایی می باشد 

که به توضیح آنها می پردازیم.

بــا توجــه بــه شــعار ” انتخــاب بهتریــن”، تک یاب آســیا بــا انتخاب معتبــر ترین 

محصوالت صنعتی در دنیا در پی رسیدن به اهداف زیر در ایران می باشد:

1- بهترین خدمات قبل از فروش

2- بهترین خدمات پس از فروش

3- بهترین شرکت در انتقال تکنولوژی

4- بهترین شرکت در کسب رضایت مشتری 

5- بهترین شرکت ارائه کننده خدمات صنعتی

6- بهترین شرکت ارائه کننده سیستم آموزش صنعتی
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تــک یــاب آســیا بــه منظــور حفظ 
ارزش های مادی و معنوی مشتریان 

به اصول زیر متعهد می باشــد:

2

صـداقـت

وقـت شناسـی

تعهـــد و پاسـخ گـویـی

پایبندی به اصـــول اخـالق تجـاری

تالش مستمـــر بمـنظـور بهبـود کارایـی و اثـــر بخـشی سـازمـانـی 
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شرکت ایران خودرو

شرکت سایپا

شرکت تام ایران خودرو

شرکت بهران موتور گلپایگان)سایپا پیستون(

گروه قالب سازی سایپا

شرکت بهمن خودرو 

شرکت چرخشگر

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران

شرکت محور خودرو

شرکت مالیبل سایپا

شرکت آذین خودرو 

شرکت تکالن توس 

و .  .  .

 لیست بخشی از مشتریان شرکت تک یاب آسیا

2-  صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 1- صنعت خودرو 

3- نیروگاه 

شرکت نفت و گاز پارس 

مجموعه گاز پارس جنوبی 

شرکت گاز ایران 

شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

شرکت صنایع پتروشیمی

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

صنایع پتروگاز نامداران

شرکت فاتح صنعت

شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی خارک

شرکت پتروشیمی خراسان 

شرکت پتروشیمی کاال

شرکت کیمیا صنعت سپاهان

شرکت پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی مارون

و .  .  .

نیروگاه نکا

نیروگاه قم

نیروگاه بعثت

مپنا توربین 

نیروگاه منتظر قائم

نیروگاه دماوند

نیروگاه فارس

و .  .  .
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4- صنعت سیمان 

6- صنایع ماشین و قالب سازی  

5- صنایع فوالد و نورد 

شرکت سیمان سفید بنوید

شرکت سیمان هگمتان

شرکت سیمان ممتازان کرمان

شرکت سیمان خاش

شرکت سیمان ساوه 

شرکت سیمان سپاهان

صنایع سیمان شهرکرد

شرکت سیمان تهران

و .  .  .

گروه صنعتی ملی فوالد 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

شرکت صنایع مس ایرانیان 

شرکت صنایع سدید

شرکت ایریتک

شرکت نورد لوله اهواز

شرکت فوالد خوزستان

مجموعه فوالد رویان

پوشش لوله ماهشهر

شرکت صنعتی معدنی چادرملو

و .  .  .

شرکت ایران رادیاتور

شرکت پارت لیو

شرکت پیله وران

شرکت قدس نجف آباد

شرکت فناوران سبز

شرکت شادرو ماشین

شرکت تکوین

شرکت آهنگری تراکتورسازی

شرکت اندیشه ایمنی بابلسر 

و .  .  .

7- صنایع دیگر 
شرکت شیرگاز ایران

شرکت کاچیران

شرکت موتوژن

شرکت چینی مقصود

شرکت آذین قالب جم

شرکت کشت و صنعت کارون

شرکت چینی زرین اصفهان

شرکت پلیران اتصال

شرکت ابرا

صنایع بوتان

و .  .  .
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www.dmgmori.com

7

لمــان بــا قدمــت 143 ســال و                     شــرکت DMG MORI  از ادغــام دو شــرکت معظــم )DMG )Deckel Maho Gildemeister  آ

Mori  Seiki  ژاپن با قدمت 65 سال به عنوان برترین سازندگان ماشین ابزار CNC در جهان تشکیل شده است.

DMG MORI با تکیه بر نوآوری و تجربیات خود بالغ بر 230 مدل دســتگاه های CNC شــامل فرز، تراش، لیزر، التراســونیک و 

خطوط تولید با دقت 6 میکرون را طراحی و تولید نموده اســت و با ایجاد بزرگترین شــبکه فروش و خدمات پس از فروش با 

بیش از 140 دفتر در سراسر دنیا مشغول به فعالیت می باشد.

لزوم پاسخگویی جامع و مناسب به نیازمندی های مشتریان موجب گردیده که این شرکت همچنان بر بهبود مستمر تمامی  

فرآیندهــای مرتبــط با تکنولوژی ســاخت و تولید متمرکز گردد که این امر ســبب باقی مانــدن DMG MORI به عنوان برترین و 

پیشروترین سازنده در این حوزه شده است.
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در سال های اخیر به منظور دستیابی به میزان براده برداری و سود آوری بیشتر تمایل به ماشینکاری با سرعت باال )HSM( به 

طور مداوم افزایش یافته اســت که منجر به افزایش تقاضا برای ابزارهای برشــی و ابزارگیرهای مورد نیاز به منظور فوق شــده 

اســت. ســرعت های اســپیندل باال منجر به افزایش قابل توجه تاثیر باالنس بودن ابزار در فرایند ماشــینکاری شــده اســت. 

افزایش ارتعاشات، نامناسب بودن سطح پرداخت شده و کوتاه شدن عمر ابزار ازجمله تبعات ناشی از باالنس نبودن ابزار و 

ابزارگیر می باشد.

لمان با بیش از 38 ســال ســابقه و با در اختیار داشــتن باالترین ســطح تکنولوژی طراحی و تولید محصوالت  شــرکت Haimer  آ

با دقت باال در زمینه تجهیزات مرتبط با  ابزار آالت برشــی دســتگاه های CNC از قبیل دســتگاه های باالنس و سیســتم های 

گیرایش ابزارآالت برشی در صنایع گوناگون از جمله خودرو، هوافضا، انرژی، راه آهن و ماشین کاری عمومی فعال می باشد.

www.haimer.de
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لمان با بیش از نیم قرن قدمت در زمینه ساخت تجهیزات ابزارآالت برشی برای باال بردن قابلیت انواع ماشین  شرکت EWS آ

آالت فرز و تراش CNC می باشــد که با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا توانســته اســت انواع ابزارآالت مورد نیاز از قبیل: ابزار های 

دورانــی و ثابت، سیســتم تعویض ســریع ابــزار، ابزار های چند منظــوره CAPTO - HSDK-T ، انواع کلگی هــا، چرخ دنده زنی، 

قالویز  زنی خودکار، مرکزیاب، انواع کولت ها و انواع تارت را تولید و عرضه کند.

www.ews-tools.de
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www.schwarz-cuttingtools.com

شــرکت SCHWARZ  تولیدکننده ابزارهای برشــی با دوام فوق العاده و کیفیت عالی شــامل الماس های فرزکاری، تراشکاری 

و گام زنی، فرز انگشتی، دریل ها و ... مطابق با استاندارد DIN ISO 9001:2008 می باشد. کارخانجات معظم و مطرح صنایع 

خودرو، صنایع هوا و فضا و صنایع نفت و گاز بخشــی از مشــتریان آن به شــمار می آیند. این شــرکت عالقمند است تا کیفیت و 

فناوری محصوالتش را مطابق با نیازهای مشتری توسعه دهد و با پشتیبانی فنی همراه صنعتگران محترم باشد.

با خرید محصوالت SCHWARZ  از محیط زیست نیز محافظت می کنیم، زیرا که از فناوری های نوین و سبز برای تولید ابزارهای 

برشی بهره می برد.
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لمان )Michael Deckel( با بیش از 65 ســال قدمت به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین ســازنده های  شــرکت ISOG   آ

ماشــین آالت ابــزار ســاز و ابــزار تیزکنی دســتی و CNC در دنیا می باشــد. مطرح ترین و دقیق ترین دســتگاه هــای ابزار تیزکنی 

Manual شامل S0، S0E،S11 و دستگاه های ابزار تیزکنی شامل ISOG20/22/24 ساخت این شرکت می باشند.

www.isog-technology.com
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 SMF،SWZ ،VARINELLI ،OSWALD ،EGW ،LAPOINTE ،HOFFMANN ،ARTHUR KLINKاین گروه صنعتی مشتمل بر  شرکت های

بــا قدمــت نزدیــک بــه 100 ســال به عنوان یکــی از قدیمی تریــن و معتبر ترین ســازنده های ماشــین آالت بروچینــگ در دنیا 

می باشد که با هدف تولید انبوه قطعات بادقت و سرعت باال و مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا مشغول به فعالیت می باشد.

www.arthur-klink.de
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www.lpw-reinigungssysteme.de

شــرکت های LPW،HOSEL،EMO  با بیش از 50 ســال ســابقه به عنوان ســه عضو از هشــت عضو متحد بین المللی صنعت  

شست و شو و تولیدکننده برتر انواع ماشین های خطوط شست و شو و چربی زدا در صنایع اتومبیل و حمل و نقل، هوا و فضا 

و نیز قطعات صنعتی شناخته می شوند.

عالوه بر آن دارای تنوع در متدهای شســت و شــو به روش واترجت، اســپری و غوطه وری می باشــند که می تواند به صورت 

تک محفظه ای، چند محفظه ای و تسمه نقاله ای اجرایی شود. محلول شستشو در این روشها محلول پایه آب خواهد بود.

 هدف تعیین شده توسط این شرکت ها، توسعه سیستماتیک و بهینه سازی سیستم های شست و شوی قطعات به منظور 

به حداکثر  رساندن  رضایت مندی مشتریان می باشد، این توسعه از طریق تمرکز بر فرآیندهای مبتنی بر ذخیره انرژی و حفظ 

محیط زیست محقق می گردد.
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www.kullen.de

لمان از ســال 1913 تاســیس و اقدام به تولید انواع برس های صنعتی مورد اســتفاده در صنایع فلزی، دارو  شــرکت Kullen  آ

ســازی، آرایشــی و بهداشــتی، صنایع خودرو، ســاختمان ســازی، صنایع الکترونیک، صنایع چوبی و مبلمان سازی، کشاورزی، 

مهندسی و شست و شوی صنعتی نموده و از سال 2012 با شرکت koti ادغام گردیده است. این مجموعه در حال حاضر به 

عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان برس های صنعتی جهان شناخته میشود و محصوالت خود را به بیش از 74 کشور جهان 

صادر می کند و توانســته به واســطه ی طیف گســترده ی محصوالت و دانش فنی متخصصان خود، نیازهای متنوع صنعتگران 

را برآورده ســازد و ســطح باالیی از رضایتمندی مشــتریان را از طریق طراحی و تولید محصوالت منطبق با باالترین اســتاندارهای 

بین المللی EN ISO 9001: 2008 and  14001: 2004  فراهم آورد.
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www.bio-circle.de

15

شــرکت  BIO- CIRCLE با بیش از 30 ســال ســابقه  فعالیت خود را با تمرکز بر توســعه، تولید، و فروش محصوالت نوآورانه 

لمان آغاز نموده و نیاز های مشتریان خود را از طریق ارائه محصوالت  شیمیایی و بیو تکنولوژیکی، در زمینه تکنولوژی سطح، در آ

باصرفه اقتصادی و در عین حال کارآمد به وسیله گستره وسیعی از پاک کننده های بدون فسفات، با پایه آب بر آورده می کند 

و بهینه سازی فرآیندهای جوشکاری را نیز تسهیل می نماید. محصوالت این شرکت در بخش های مختلف نظیر سیستم های 

تمیزکننده، محافظ سطوح، خنک کننده، روانکاری و غیره طبقه بندی می شوند که از آنها به عنوان محصوالت زیست شیمی 

یاد می شود.

شرکت BIO- CIRCLE عالوه بر توجه به عملکرد مطلوب محصول، به حداکثر سازگاری زیست محیطی آن و حفاظت کارکنان  

در حین استفاده نگاه ویژه ای دارد.
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www.carl-duisberg-professional-training.de

شــرکت Carl Duisberg Center یکــی از شــرکت هــای خدماتی پیشــرو با ســابقه ای بیش از 50 ســال در زمینه برگــزاری انواع 

تورهای مطالعاتی مدیریتی از قبیل مدیریت استراتژیک، مدیریت نوآوری،  مدیریت پروژه، توسعه HR، آموزش فنی و حرفه 

ای و غیره که شامل سمینارها و بازدیدهای برنامه ریزی شده مطابق با استاندارد های روز بین المللی با اعطای مدرک معتبر 

بــرای مدیــران، تصمیم گیرندگان و متخصصان امور می باشــد کــه هدف کلی از این فعالیت ها تعیین نیازمندی های مرتبط با 

لمان، دسترسی به آخرین  صنعت و طراحی برنامه های منطبق با آن می باشد که کسب دانش و مهارت شرکت های مدرن آ

پیشرفت های رشته مدیریت و توسعه مهارت های مدیریتی، ایجاد ارتباطات تجاری و پیدا کردن شرکای تجاری مناسب و در 

نهایت افزایش بهره وری سازمان ها را منجر می گردد.

 International Project این شرکت در طول سه دهه اخیر همکاری نزدیکی با ایران داشته است که می توان به برگزاری دوره

 Human Resource Management در ســال 2015 و برگــزاری دوره )POGC( بــرای شــرکت نفت و گاز پارس Management

لمان در سال 2016 اشاره کرد. برای مدیران ارشد نفت و گاز در کشور آ

الزم به ذکر است از جمله مهمترین مزیت رقابتی این شرکت در مقایسه با سایر رقبا ارائه راهکارهای آموزشی کامال مطابق با 

نیازهای آموزشی فردی متقاضیان می باشد. 
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شرکت Aws Schaefer بیش از پنجاه سال است که با اشتیاق در زمینه توسعه روش های ساخت ماشین آالت شکل دهی 

و تولید لوله به عنوان نســل ســوم این کســب و کار خانوادگی فعال می باشــد و ماشــین آالت قابل اعتماد این شرکت چند 

دهه است که در سطح جهان به کار گرفته می شود و برای مشتریان استفاده بی دردسری را فراهم می سازد. تیم کارآمد و با 

انگیزه این شرکت با کمال میل این چالش را می پذیرد که دقیقا مطابق با خواسته های شما دستگاه مناسب را طراحی نماید، 

تا بدین ترتیب بتواند محصوالتی با کیفیت عالی و قیمت مناسب تولید کند.

این شــرکت به لطف تجربیات گســترده و انعطاف پذیری باال، شــریک شایسته ای برای مشتریان در زمینه های مختلفی چون 

صنعت نفت و گاز،نیروگاه ها، ساخت مخازن و خطوط لوله و نیز صنایع خودروسازی و پتروشیمی می باشد.

www.aws-schaefer.de
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www.bauergears.com

BK Series (Bevel Geared Motor) EtaK2.0

شرکت Bauer Gear Motor با بیش از 90 سال قدمت یکی از معروف ترین سازنده های موتور گیربکس های بادوام و قابل 

اعتماد با کیفیت باال در دنیا شناخته می شود  و در 75 کشور  دارای دفتر فروش و خدمات پس از فروش است.

ایــن شــرکت ســازنده موتورگیربکــس هایی با تــوان 0.03 تا 75 کیلــو وات در طراحی های مختلف شــامل موتورگیربکس های 

هلیکال، حلزونی، آویز، دور متغیر، صنعتی، و غیره و قابل سفارش به صورت استاندارد، ترمز دار، ضد انفجار و اینورتر دار می 

باشد که  مورد استفاده در صنایع سیمان، خودرو، غذایی، دارویی، سالن های رنگ، مجتمع های پتروشیمی، پاالیشگاه های 

نفت و گاز و غیره می باشند.
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www.rheinhuette.de
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شرکت )RHEINHÜTTE ) FRIATEC با بیش از 150 سال قدمت به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های سازنده پمپ های 

شیمیایی از جنس فلزی، پالستیکی و سرامیکی با بیش از 20 مدل مختلف برای انتقال دامنه وسیعی از مواد با  خورندگی باال 

در مجتمع های پتروشیمی، پاالیشگاه های نفت و گاز  و صنایع تولید اسید سولفوریک، کلر، سود سوزآور، هیدروژن، تولید 

کود شــیمیایی، زباله ســوزها، نیروگاه های خورشیدی، پوشــش دهی فلزات، و صنایع درگیر با نمک ها و گوگردهای مذاب 

می باشد.

CPDR – CHEMICAL PUMP IN PLASTIC

RNSI – CHEMICAL PUMP IN SIGUSS

RSKU – SELF-PRIMING PUMP IN PLASTIC

FGP – LIQUID RING VACUUM PUMP IN CERAMIC

GVSO – CHEMICAL CENTRIFUGAL PUMP IN METAL

RN – CHEMICAL PUMP IN METAL

FNP – CHEMICAL PUMP WITH PFA-LINING

RCE – CHEMICAL CENTRIFUGAL PUMP IN METAL

GVRN – CHEMICAL CENTRIFUGAL PUMP
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www.emg-automation.com

لمان با بیش از 70 سال سابقه در دو گروهAutomation  و Drive solution به شرح زیر به ارائه خدمات جهت  شرکت EMG آ

بهینه کردن فرآیند تولید ورق و تســمه های فوالدی و گالوانیزه و نیز صنایع کاغذ ســازی، الســتیک و پالستیک و همچنین در 

بخش کنترلرهای دورانی شامل ترمزهای الکتروهیدرولیکی مورد استفاده در  کنترل بار  در اسکله ها و بنادر  جهت تخلیه بار 

می پردازد و همچنین در صنعت معدن نیز مشغول به فعالیت می باشد.
1. Automation:

Strip Guiding Systems
---Applications
---Sensor systems
---Electronics
---Actuators
---Phased out components

Quality Assurance Systems
---EMG IMPOC – Measurement of tensile and yield strength
---EMG SORM® – Roughness measurement
---EMG eMASS® – Electromagnetic strip stabilisation
---EMG eBACS – Baffle blade control system
---EMG SOLID® – Oil layer measurement
---hotCAM – Optical position measurement on hot strip
---BREIMO – Strip width measurement

2. Drive solution: 

---Electrohydraulic Thrusters
---Brake Control Unit

1. محصوالت اتوماسیون:

  سیستم های راهنما

---انواع کاربرد ها با توجه به استفاده در صنایع فوالد )نورد و تولید ورق( و صنایع کاغذ سازی

--- سیستم های مربوط به حسگرها 

--- بخش الکترونیک شامل درایورها و سرورها،IPC ، مانیتورینگ و ....

--- عملگرها شامل سروو سلیندرها 

---  قطعات نهایی خط تولید

سیستم های تضمین کیفیت

---اندازه گیری نیروهای کششی و تسلیم در ورق حین مراحل نورد فوالد

---اندازه گیری میزان صافی سطح 

---موج گیر ورق به روش الکترومگنتیک در صنعت فوالد 

---کنترل در توزیع یکنواختی کوتینگ، روی ورق و ضخامت آن

---اندازه گیری میزان ضخامت الیه روغن

---اندازه گیری مختصات و موقیعیت ورق در نورد گرم 

---اندازه گیری و کنترل عرض ورق

2. سیستم های ترمز الکتروهیدرولیکی:
---موتورهای کنترل کننده الکتروهیدرولیکی

---واحد کنترل ترمز 

20



PRODUCT CATALOGUE
W W W . T A K Y A B . C O M

لمان در سال 1954  با ساخت پمپ های تخلیه الکتریکی آغاز به کار کرد و به تدریج با افزایش قابل  شرکت Lutz Pumpen  آ

 Lutz Pumpen توجه دامنه محصوالت خود از طریق همکاری های درون ســازمانی با دیگر شــرکت ها توانســت نام تجاری

را به برندی جامع و کامل جهت تهیه کلیه اقالم برای پر کردن، تخلیه و انتقال سیاالت بین مخازن گوناگون تبدیل نماید.

محصوالت ارائه شده توسط این شرکت شامل انواع پمپ های دوزینگ، سانتریفیوژ، بشکه کش و دیافراگمی می باشد که 

در صنایع پتروشیمی، دارویی، غذایی، آب و فاضالب، آرایشی و بهداشتی، فوالد، نیروگاهی و غیره بسیار پر کابرد می باشند.

این شرکت دارای 117 نمایندگی در سرتاسر دنیا بوده و با داشتن کیفیت باال، قیمت مناسب، عملکرد دقیق و قابل قبول و 

سال ها حضور در بازار و نمایشگاه های داخلی)نفت و گاز، آب و فاضالب( و خارجی سبب شده که این برند تبدیل به نامی 

منحصر بفردو شناخته شده در میان صنعتگران این حوزه گردد.

www.lutz-pumpen.de
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شــرکت Sawa ســوئیس با بیش از 100 ســال قدمت در زمینه تولید پمپ های ســانتریفیوژ ،  غوطه ور، گیربکس دار و غیره 

با تکنولوژی باال و از جنس اســتنلس اســتیل با کاربرد های وســیع در صنایع بهداشــتی  از قبیل صنایع غذایی، آشــامیدنی، 

داروئی، شیمیایی و دامی می باشد.

www.sawa.ch

Centrifugal pump Submersible centrifugal pump

Gear pump Peripheral pump
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شــرکت ODDESSE بــا بیــش از 160 ســال ســابقه با تمرکز بر نیازمنــدی های مشــتریان، تولید محصوالت با کیفیــت و ارائه 

خدمات انعطاف پذیر به عنوان یکی از معروف ترین و معتبر  ترین برندها در زمینه تولید انواع پمپ های سانتریفیوژ، موتور 

پمپ ها و موتورهای شناور، پمپ های پروانه ای، کف کش و لجن کش در دنیا مطرح گردیده است که بهره وری و طول عمر 

باالی پمپ های ساخت این شرکت و هزینه پایین ارائه خدمات نیز ، نقش مهمی در شناخته شدن هرچه بیشتر این برند 

در میان صنعتگران داشته است.

الزم به ذکر اســت محصوالت این شــرکت در صنایع مختلفی نظیر صنایع کشــاورزی، معدن، کشــتی ســازی، آب و فاضالب و 

حوزه فرا ساحلی مورد استفاده قرار می گیرد.

www.oddesse.de
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لمانی Stahl-Armaturen Persta GmbH زیر مجموعه گروه SIEPMANN-INDUSTRIES  با قدمتی بیش از 120  شرکت آ

سال می باشد.

PERSTA یـکـــی از معــــتبر ترین و بـرتـریـــن شرکت ها در عرصـــه توسعـــه، مهنـــدسی، ساخـــت و تــــوزیع شـــیرهای صــنـعـتـی 

)Globe Valve،Swing Check Valve،Gate Valve( بــا کیفیــت فــوالدی به طریق فورج )Forged( بوده که کیفیت بســیار باال، 

انعطاف پذیری و تعهد به نوآوری باعث شده تا به عنوان برندی خوشنام در این زمینه مطرح گردد.

محصوالت فوق در صنایع مختلف از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، نیروگاهی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و بر 

اساس استانداردهای EN، DIN،ASME طراحی شده اند.

www.persta.de
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مجموعــه BAUER RESOURCES در ســه حــوزه Construction، Equipment، Resources بــا قدمتــی بیش از 225 ســال 

دارای 110 شــرکت صنعتــی و یکــی از پیشــروترین شــرکت ها در زمینه های متفاوت اعم از ســاخت دســتگاه هــای مربوط به 

تجهیزات حفاری، حفاری عمیق، اکتشــاف، اســتخراج، ســاختمان و همچنین فعالیت در زمینه های بخش مواد، محیط زیست، 

آب و تصفیه آب، منابع انرژی و مواد معدنی می باشد.

www.bauer.de
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www.prakla-bohrtechnik.de

شــرکت PRAKLA  یکی از معتبرترین و قدیمی ترین ســازندهای دکل های حفاری آب در شــرایط سخت با گستره محصوالت 

به شرح زیر می باشد:

AGBO G 300، RB 40، RB 50، RB 65،  RB-T 100\135، RB 16\22 کــه کیفیــت برتــر، طراحــی بهینه با تکیه بر 95 ســال 

تجربــه در صنعــت حفــاری ، قابلیــت اســتفاده در عملیــات چند منظوره ماننــد حفاری چاه آب ، اکتشــاف مــواد معدنی ، زمین 

گرمایــی، نفــت و گاز، چــاه های ژئو تکنیک، فراهم آوردن تجهیــزات حفاری و لوازم جانبی تجهیزات آن در یک مجموعه و ارائه 

 PRAKLA ،خدمات در سرتاسر دنیا و مشاوره فردی و پشتیبانی از پروژه ها به وسیله تکنسین ها و سرپرست های حفاری

لمانی پیشرو در زمینه تولید تجهیزات و دکل های حفاری چند منظوره در دنیا تبدیل کرده است و  را به یکی از شرکت های آ

در حال حاضر محصوالت اشاره شده در بیش از 50 کشور در حال کار می باشد. 
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دپارتمان هیدرولیک تک یاب آسیا آمادگی خود را جهت ارائه خدمات ذیل اعالم می دارد:

-تامین کلیه قطعات هیدرولیکی شــامل انواع شــیرهای کنترلی )جهت، فشــار، ســرعت(، پمپ های دبی ثابت و دبی متغیر و 

لمانی و اروپایی از جمله: تجهیزات جانبی شامل آکوموالتورها، فیلترها و ... از معتبرترین کمپانی های آ

-طراحی و ساخت یونیت های هیدرولیک اعم از صنعتی و متحرک، برقی و کنترل الکترونیک )پروپرشنال(

-طراحی و ساخت انواع سیلندرها و جک های هیدرولیکی اعم از یک طرفه و دو طرفه، تلسکوپی و سروو )مجهز به ترنسدیوسر 

با قابلیت گرفتن فیدبک( و همچنین جک های خاص با قابلیت سازگاری با سیال های ضد آتش

-ســاخت پرس ها و ماشــین های خاص و قطعات کارتریجی مورد اســتفاده در شــیرهای الجیک و ساخت بلوک های یکپارچه 

خاص

-خدمات مشاوره ای و عیب یابی سیستم ها

 Rexroth ، Hawe ،Linde ،Hydac ،Vickers ،Parker ،Atos ،Duplomatic ،Roquet ،Commercial ،Danfoss ،Voith
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