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شرکت هیدرولیک کاران
فعالیت خود را از سال  1366با تأمین ادوات هیدرولیکی و بعنوان نماینده رسمی  Vickersدر ایران آغاز و در سال 1383
فعالیت خود را با همراهی کارشناسان و مهندسان مجرب در زمینه طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک گسترش
داد.
 تهيه و تامين كليه ادوات هيدروليكي.
 ساخت يونيت هاي هيدروليك  Conventionalو  Proportionalدرسايزهاي مختلف.
 ساخت يونيت هاي هيدروليك مجهز به پمپ هاي دبي متغير.
 ساخت و طراحي انواع بلوك هاي هيدروليكي.
 طراحي و كنترل سيستم هاي هيدروليكي به كمك  PLCو .FLC
 طراحي و ساخت انواع جك هاي هيدروليكي.
 تعمير و عيب يابي سيستم هاي هيدروليكي.
 ساخت كليه ي سيستم هاي هيدروليك كوره ي احياء مستقيم براي اولين بار در ايران.

واحد مهندسی و ساخت این شرکت ،مجهز به ماشین آالت مدرنی همچون فرز  ، NCرادیال ،صفحه تراش ،ماشین تراش،
دستگاه های جوش و حمام اولتراسونیک و همچنین سیستم تست پمپ و والو می باشد.

 شرکت هیدرولیک کاران یکی از شرکت های پیشرو در زمینه هیدرولیک صنعتی در ایران است.
 این شرکت در طول سال های فعالیت خود ،تجربیات ارزشمندی در طراحی و ساخت سیستم ها ،پاورپک ها ،جک ها و
بلوک های هیدرولیکی کسب کرده است.
 همچنین این شرکت تنها شرکت سازنده سیستم های هیدرولیکی دارنده گواهینامه بین المللی  ISO9001-2015در
ایران می باشد.

-

برخی از پروژه های اتمام یافته شرکت هیدرولیک کاران :
ژهژ



زمان انجام پروژه  1394/08 :لغایت 1396/10



سیستم هیدرولیک کوره احیاء فوالد سازی



 9سیستم هیدرولیک )(Valve stand



 16جک هیدرولیک با سایزهای مختلف



زمان انجام پروژه  1395/06 :لغایت 1395/08



ساخت پاوریونیت هیدرولیک



ساخت سیستم هیدرولیک برای پرس پخت الستیک



زمان انجام پروژه  1394/04 :لغایت 1395/02



ساخت پاوریونیت هیدرولیک برای کوره احیاء مستقیم



پنج سیستم هیدرولیک )(Valve Stand



 6جک هیدرولیک با سایزهای مختلف



زمان انجام پروژه  1392/09 :لغایت 1393/05



ساخت پاوریونیت هیدرولیک برای کوره احیاء مستقیم



پنج سیستم هیدرولیک )(Valve Stand



 6جک هیدرولیک با سایزهای مختلف

 برخی از شرکت هایی که تاکنون افتخار همکاری با آن ها را داشته ایم : شرکت MMTE

 ذوب آهن پاسارگاد

 فوالد آلیاژی ایران

 شرکت تام ایران خودرو

 فوالد سبزوار

 شرکت بهمن خودرو

 جهان فوالد سیرجان

 شرکت سایپا مالیپل

 فوالد خراسان

 شرکت کالوپ

 فوالد آلیاژی یزد

 شرکت فراسان

 بندر امام خمینی

 شرکت نقش چین

 شرکت ایریتک ()IRITEC

 شرکت ایرکست

 لوله و ماشین سازی ایران

 شرکت پرس ایران

 سیمان بجنورد

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

