شرکت هیدرولیک کاران در سال  6611بعنوان نماینده شرکت  Vickersدر ایران تاسیس و در طی این سالها موفق به اخذ
نمایندگی بسیاری از کمپانی های برجسته اروپایی و آمریکایی شده است.
 زمينه فعاليت هاي شرکت هيدروليك کاران:
 .1تامين ادوات هيدروليکی

کلیه ادوات هیدرولیکی  Eaton-Vickersآمریکا

فیلتراسیون سیستم های هیدرولیکی  Eaton Internormenآلمان

کلیه ادوات هیدرولیکی  Roquetاسپانیا
پمپ های تیغه ای فشار بالا  Veljanهند
انواع هیدروموتورهای پیستونی  Italgroupایتالیا
انواع پمپهای پیستونی فشار قوی و هیدروموتور  Kawasakiانگلستان
انواع  Ball Valveاز  Gemelesایتالیا
لازم به ذکر است این شرکت امکان تامین ادوات هیدرولیکی از برند های  Moog ، Parker،Bosch Rexrothو Hydac
را نیز دارد.
شرکت هیدرولیک کاران تنها شرکت سازنده سیستم های هیدرولیکی ،دارنده گواهینامه بین المللی  ISO9001-2008در
ایران می باشد.
 .2طراحی و ساخت سيستم هاي هيدروليکی (یونيت ها،بلوک ها و سيلندر هاي هيدروليك)
 ساخت یونیت های هیدرولیک  Conventionalو  Proportionalدرسایزهای مختلف
 ساخت یونیت های هیدرولیک مجهز به پمپ های دبی متغیر ()Variable Displacement
 ساخت و طراحی انواع بلوك ها و سیلندرهای هیدرولیکی
 طراحی و کنترل سیستم های هیدرولیکی به کمک  PLCو FLC

 پروژه هاي اخير شرکت هيدروليك کاران:
 شرکت کفش نوید بهمن  :طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک دستگاه پرس پخت کفش .
 شرکت  : MMTEطراحی و ساخت سیستم هیدرولیک و جک های کوره احیاء فولاد سبزوار .
 شرکت فولاد آلیاژی ایران  :طراحی و ساخت جک های هیدرولیک .
 شرکت  : MMTEطراحی و ساخت سیستم هیدرولیک و جک های کوره احیاء فولاد سیرجان .
 شرکت ایران تایر  :ساخت سیستم هیدرولیک دستگاه پرس پخت لاستیک .
 شرکت ایریتک  :طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک و جک های کوره احیاء فولاد قائنات .
 ترمینال غلات بندر امام خمینی  :طراحی سیستم هیدرولیک و ساخت پاورپک جهت سیستم تخلیه کشتی سیلو
 57هزار تنی .
 شرکت سیمان بجنورد  :طراحی و ساخت جک های کانوایر کوره .
 شرکت پارت آریا  :طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک دستگاه برش و پخ زن سرد لوله نفت و گاز .
 شرکت رادوکس  :یونیت هیدرولیک دستگاه برش آب . CNC

در ادامه تعدادي از مراجع فروش ادوات هيدروليك و خدمات مهندسی توسط شرکت هيدروليك کاران آمده است:


فولاد آلیاژی ایران



فولاد ارفع

 پتروشیمی بندر امام



فولاد آلیاژی اصفهان



فولاد خراسان

 پتروشیمی تندگویان



فولاد آلیاژی یزد



فولاد گیلان

 فراوری مواد معدنی ایران



جهان فولاد سیرجان



سیمان بجنورد

 لجور اراك



فولاد سبزوار



سیمان شاهرود

 پاریزان صنعت



فولاد آذربایجان



سیمان هگمتان

 ایران تایر



فولاد امیرکبیر خزر



سیمان خاش

 ایران رادیاتور



فولاد بافق



سیمان فارس نو

 شرکت دز نوین صنعت

با توجه به موارد فوق الذکر و تجربیات موجود در شرکت هیدرولیک کاران ،این مجموعه جهت همکاری جدی در
پروژههای تحت مدیریت آن کارفرمای محترم اعلام آمادگی مینماید و توانایی دارد در زمینههای تخصصی خود بعنوان
همکاری مطمئن در کلیه پروژههای مدنظر ،ایفای نقش نماید.

