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گاهي براي باز كردن گره هاي بزرگ  ،دستاني كوچك الزمه

شركت صنعت و هنر شهباز  ،در سايه عنايات باري تعالي در سال
 8811در حوزه مهند سي و ساخت تجهيزات فلزي تا سيس گرديد ،
اين شركت با فعاليت نزديك به يك دهه در صنايع فلزي  ،ماموريتي
جديد براي آغاز دهه دوم حيات خود تعريف نموده است .
تبديل شدن به شركتي توانمند در زمينه تكنولوژي هاي نوين  ،پايه
ريزي مديريت پروژه هاي صنعتي با گرايش به تو سعه منابع ان ساني و
همچنين خودكفايي و بومي نمودن صنايع مرتبط با خدمات خود ،تنها
بخشي از افق پيش روي اين شركت مي باشد.
شركت صنعت و هنر شهباز با انعقاد تفاهم نامه هاي داخلي با بيش از
بيست شركت فعال در اين حوضه  ،تهديد رقابت منسوخ شده قبل را
به فرصت همكاري چند جانبه تبديل نموده است .
هريك از اين شركت ها ضمن حفظ توليد م ستقل خود  ،با رويكرد ،

صنعت و هنر شهباز

با هم بودن زنجيره تامين كنندگان متمركزي را ايجاد نموده اند  ،كه

مدیریت  ،مهندسی  ،خرید  ،ساخت  ،تعمیرات  ،اجرا

ارزش افزوده آن تمامي اعضاء را منتفع خواهد نمود .
سفارش پذيري تا سقف  05در صد از ظرفيت هريك از شركت هاي
مرتبط توانمندي ما را در اخذ و به ثمر رسااانيدن پروژه ها  ،به نمايش
ميگذارد.
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طراحی و مهندسی ساخت :
مهندسی در اين شركت در دو قالب طراحی و مهندسی ساخت تعريف شده
است  ،در واحد طراحی با دريافت ديتا شيت هاي ورودي  ،تجهيزات طبق
درخواست طراحی ميشوند  ،تهيه نقشه هاي  ، GAتهيه دفترچه محاسباتی ،
تحليل هاي مهندسی و انتخاب متريال المانها  ،دستورالعمل هاي فنی همه در اين
واحد ارائه ميشوند  ،پس از انجام طراحی  ،تهيه نقشه هاي ديتيل ساخت و
همچنين تكنولوژي و روش ساخت در اين واحد ارائه ميگردد  ،مهندسی ساخت
تمامی نيازهاي فنی بخش توليد را كاور می نمايد .

خريد و تامين كاال :
ماموريت واحد كاال  ،ايجاد زنجيره تامين كنندگان مورد تاييد كارفرما  ،و ارزيابی
آنان و همچنين واگذاري بسته هاي خريد  ،انعقاد قرارداد با تامين كنندگان و
پيگيري مستمر ساخت (اكسپدايت)  ،بازرسی فنی و ارتباط با تامين كننده تا
دريافت كامل بسته خريد و كليه مدارك وابسته و همچنين تخصيص منابع مالی
در بسته هاي خريد در حوزه مديريت كاالي اين شركت تعريف ميگردد .

ساخت و اجرا :
پس از دريافت بسته هاي خريد  ،ساخت و مونتاژ و اجراي تجهيز با توجه به
حجم و وزن در سالن هاي مونتاژ و يا سايت كارفرما اجرا می گردد  ،مديريت پروژه
در هنگام انجام پروژه  ،تناسب معنا داري بين كيفيت  ،زمان تحويل و همچين
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شرکت صنعت و هنر شهباز در حوزه مدیریت پروژه های صنعتی انجام وظیفه می
نماید  ،و توانمندی هدایت پروژه در بخش های مهندسی  ،تامین کاال و زنجیره
تامین کنندگان  ،ساخت و اجرا و همچنین تعمیرات تجهیزات صنعتی دارا می
باشد .

ساخت تجهیزات :
ساخت انواع تجهیزات صنعتی مکانیکال در حوزه های ذیل توسط این شرکت قابل
انجام می باشد .
مبدل های حرارتی  ،انواع استراکچرهای صنعتی و ساختمانی پیچ و مهره ایی ،
پایپ رک  ،تجهیزات مکانیکال مورد نیاز صنایع پاالیشگاهی و نیروگاهی ،
تجهیزات سیستم های تولید صنایع غذایی و اسانس گیری  ،تجهیزات خاص
صنایع کشاورزی و گلخانه ایی  ،سیستم های سرمایش وگرمایش صنعتی  ،فن
های آکسیال و سانتریفیوژ
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تعمیرات و نگهداری :
در حوزه تجهیزات صنایع نفت  ،گاز  ،پتروشیمی و صنایع نیروگاهی  ،بسیاری از
تجهیزات ساخت خارج از کشور بوده  ،و پس از پایان ساعت کاری مجاز  ،این
قطعات می بایست تعویض و یا تعمیر شوند  ،با توجه به رویکرد بومی سازی و قطع
وابستگی برای تامین قطعات یدکی و مصرفی  ،این شرکت توان خود را در حوزه
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WEBSITE:
www.sanaatohonar.ir
EMAIL:
sanaatohonar@gmail.com
info@sanaatohonar.ir

ساخت :
ساخت انواع مبدل های حرارتی " پوسته و لوله " برای صنایع نفت  ،گاز و پتروشیمی
ساخت انواع قطعات  ،پوسته  ،تیوپ شیت  ،بفل  ،نازل فلنج و ...
جوشکاری و کلد انواع تیوپ شیت های خاص

مهندسی :
تهیه نقشه های دیتیل  ،مهندسی معکوس از مبدل های ساخته شده
بازرسی از قطعات ساخته شده و محصول نهایی طبق طرح کیفیت کارفرما

نگهداری و تعمیرات :
ساخت و تعویض قطعات بخش های معیوب
اورهال و تعویض تیوپ طبق دستورالعمل کارفرما
تامین و خرید قطعات یدکی و مصرفی
انجام تست هیدرواستاتیک
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انجام تست های غیر مخرب
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ساخت :
ساخت انواع فن های آکسیال و سانتریفیوژ
ظرفیت  010111تا  0110111متر مکعب برساعت
فشار  01تا  0011پاسکال
ساخت پروانه فن از  001تا  0011میلیمتر قطر
متلایر بدنه و پروانه طبق سفارش  ،فوالد  ،استنلس استیل  ،پلی اتیلن  ،فایبرگالس

مهندسی :
طراحی پایه برای انواع فن آکسیال و سانتریفیوژ
مهندسی معکوس از نمونه های پیشنهادی

تامین قطعات :
کاور و پوسته  ،درام پره  ،پره  ،شفت  ،انواع بلبرینگ و یاتاق  ،پولی و انواع تسمه

نگهداری و تعمیرات :
تعویض قطعات معیوب
اورهال و تعمیر اساسی انواع فن آکسیال و سانتریفیوژ
باالنس استاتیک انواع درام پره از  001تا  0011میلیمتر قطر تا وزن  011کیلوگرم
ساخت انواع کاور و پره  ،بکوارد  ،فوروارد و رادیال
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ساخت :
ساخت و تولید انواع سپراتور (جداکننده) و استرینر (صافی های صنعتی)
ساخت انواع فیلتر های گاز خشک  ،دابلکس فیلتر و فیلتر سپراتور
ساخت سپراتورهای بویلر و بلودان تانک
ساخت قطعاتی مانند پوسته  ،نازل ها  ،درب های سریع بازشو  ،فیلتر المنت و انواع مش
استنلس استیل

نگهداری و تعمیرات :
ساخت  ،تعویض و جایگزینی قطعات معیوب
اورهال و تعمیرات دوره ایی طبق دستورالعمل کارفرما
تولید  ،تامین و خرید قطعات یدکی و مصرفی
مهندسی معکوس و ساخت قطعات خاص
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ساخت :
ساخت انواع درام و کالمن از متلایر کربن و استنلس استیل
ساخت ظروف تحت فشار تا قطر  0022میلیمتر و وزن حداکثر  02تن
ساخت انواع اکسترنال و اینترنال از متلایر کربن استیل و استنلس استیل

مهندسی :
مهندسی معکوس از تجهیزات ساخته شده
انجام انواع بازرسی بر روی تجهیزات مکانیکال پاالیشگاهی طبق طرح کیفییت کارفرما
تهیه دستورالمعل جوشکاری و تهیه نمونه جهت ارائه به آزمایشگاه

نگهداری و تعمیرات :
جوشکاری و تعمیرات بر روی بدنه
تعویض و جایگزینی و ساخت قطعات معیوب

تامین و خرید :
تامین و خرید انواع فورج و فلنچ و نازل
استات بولت و نات و گسکت
تامین و یا ساخت انواع قطعات یدکی و مصرفی
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تامین و خرید قطعات :
تامین و خرید انواع شیرآالت صنایع نفت  ،گیت ولو  ،گالب ولو و چک ولو
سایز  2تا  22اینچ
کالس  051تا 011
متلایر پوسته  ،کربن استیل و استنلس استیل

نگهداری و تعمیرات :
ساخت  ،تامین و جایگزینی تمامی قطعات
تعمیرات اساسی و اورهال گیت  ،گالب و چک ولو طبق دستورالعمل کارفرما
کلدینگ سیت رینگ  ،ویج و دیسک به روش جوشکاری
تست هیدرواستاتیک و پنیوماتیک تست
انواع کوتینگ قطعات داخلی و رنگ آمیزی قطعات خارجی طبق دستورالعمل کارفرما
توانایی ساخت انواع سیت رینگ  ،ویج  ،دیسک  ،هندوویل  ،چینوویل  ،بکسیت ،
بکسیت بوشینگ  ،استم  ،استم نات و ...
توانایی ماشینکاری پوسته  ،کالهک و تمامی قطعات شیر آالت صنعتی تا سایز  22اینچ
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ساخت :
ساخت انواع استراکچر صنایع نفت  ،گاز و پتروشیمی
ساخت انواع قطعات استراکچر های پیچ و مهره ایی  ،لدر  ،هندریل  ،پلتفرم و گریتینگ
توانایی ساخت استراکچر از متلایر کربن استیل  ،استنلس استیل و آلومینیم
پوشش از گالوانیزه گرم و یا رنگ
سند بالست و رنگ آمیزی طیق سیستم رنگ و پوشش کارفرما

تامین و خرید :
تامین و خرید انواع استات بولت و نات  ،گریتینگ و کلمپ
تامین انواع پله و ورق آجدار
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