دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فوالد ،صنایع معدنی ،آهنگری و ماشین كاری  ،قالب سازی و ریخته گری)  25 -الی  28آبان ماه 1394
ردیف

نام شركت

1

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

2

شرکت صنعتی دفتر کل کاال

3

حامی فن آوران یکتا

4

بازرگانی و خدمات فنی سروش

5

غرب فلز

6

شرکت مهندسی بارمان ماشین پیشرو

7

صنایع غلطک شرق

8

رابین تجارت

9

کاربرد فن اوشن

محصوالت
تولیدکننده انواع مقاطع فوالد ساختمانی و صنعتی

تلفن
03152573415

آدرس
اصفهان  -انتهای اتوبان ذوب آهن

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت
www.esfahansteel.com

8-9

A01

تولید کننده انواع پروب های اندازه گیری دما و نمونه
برداری از داخل مذاب و انواع دستگاههای اندازه گیری -
تولید کننده انواع ترموکوپل های الکتریکی برای کلیه

02188745330

تهران-بزرگراه رسالت -خیابان برازنده -خروجی
سهروردی شمالی -شماره 64

www.dkki-co.com

8-9

A02

صنایع -تولید کننده کابل های آبگرد
فروش و خدمات پس از فروش دستگاه اسپکترومتر-
کوانتومتر و متال آناالیزر
شاوره  ،ارائه و خدمات پس از فروش دستگاه اسپکترومتر
(کوانتومتر ) مدل m5000
کابل ابگرد-تعمیرات کابل-انواع عایق کوره و حرارتی
نسوز و ...
ارائه تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت و ارائه
خدمات تست های غیر مخرب

تولید رولهای فوق دقیق صنعتی و قطعات وابسته
تولید زنجیر  ،قالب  ،تسمه های نوار نقاله  ،رولیک ،
کانوایر و ...

02188914231

02188925971
02188712255

تهران -خیابان کریمخان زند-خیابان میرزای شیرازی-
کوچه نژادکی-پالک  36طبقه اول
تهران  -خیابان کریمخان -خیابن میرزای شیرازی-
کوچه نژادکی  -پالک  - 36طبقه اول
تهران-وزراء-خیابان 10

www.hfy.co.ir

8-9

A07

www.soroush-ins.com

8-9

A07

westmetalco.com

8-9

A08.1

استان تهران
02146075717

شهرقدس  -بلوار انقالب  -بین صنعت  2و  - 3پالک

www.barmaco.com

8-9

A09

 351طبقه  2واحد 3
01732614616

02122140370

گرگان ،کیلومتر  9جاده تهران ،شهرک صنعتی گرگان ،2
خیابان سازندگی یکم ،شماره 56

www.erico.ir

تهران سعادت آباد میدان کاج سرو غربی پالک  ، 7واحد
17

8-9

A10

8-9

A10.1

تهیه و فروش دستگاه های آماده سازی نمونه و دانه
بندی ذرات از کارخانه  Retschآلمان
آناالیزر کربن ،گوگرد،اکسیژن ،نیتروژن و هیدروژن در
مواد ارگانیک و غیر ارگانیک از کارخانه  Eltraآلمان

02188916706

تهران خیابان استاد نجات الهی (ویال) خیابان لباف شماره

8-9

 21طبقه اول

A11

انواع کوره های عملیات حرارتی از کارخانه Carbolite
آلمان
 10آزما صنعت قائم

 11مرکز پژوهش متالورژی رازی

12

مجنمع معادن سنگ آهن فالت
مرکزی ایران

 13رکسان پارسیان
14

آزمایشگاه مکانیک و فلز شناسی
خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی در زمینه مهندسی مواد
و محیط زیست ،ریخته گری  ،خوردگی و پوشش

0216307

معدنی

03538287815

طراحی،اجرا و ساخت سیستم های هیدرولیک

02188840905

ارتعاشی خطوط انتقال مواد و تجهیزات جانبی وابسته

02188242351

ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه صنعت کاتالیست و

88617182

مجری احداث واحدهای  GTLدر کشور
تأمین کننده الکترو موتورها و درایوهای کمپانی
 16نایدک

ANSALDOایتالیا ( گروه -NIDEC

02188983693

ASI)ANSALDO
 17مهرتاش سپاهان

تولید انواع روانکارهای صنعتی-خودرویی

03136660771

 18ریتاایلیاکیش

ارائه تجهیزات آزمایشگاهی  ،تحقیقاتی و صنعتی

02188210225

 19شرکت پژوهشی الکترون

تهران ،کیلومتر  21جاده مخصوص کرج ،ورودی
شهرقدس ،خیابان فرنان ،پالک 8

www.icep.ir

8-9

B01

معدنی ایران  ،مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی
ایران.

تولید کاتالیست های صنایع فوالد ،پتروشیمی و پاالیش -
 15توسعه صنایع نفت و گاز سرو

www.razi-center.net

8-9

A13

داروپخش ،خیابان (63ملک)،کوچه دوم  ،پالک 8

یزد  -صفائیه  ،بلوار شهید قندی ،مرکز تحقیقات مواد

شرکت مهندسی پیشگام صنعت امین طراحی  ،ساخت و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات
( پصاکو )

44987734

کیلومتر 18جاده مخصوص کرج ،بعد از خیابان

8-9

A11.1

فروش و خدمات پس ار فروش تجهیزات تحفیفاتی و
آزمایشگاهی

02126204932

تهران-میدان 7تیر-خیابان قائم مقام فراهانی-پالک -158
ساختمان رکسان
تهران  ،بزرگراه جالل آل احمد  ،خیابان پاتریس لومومبا
 ،خیابان خانقاهی شرقی  ،پالک 39
تهران  -میدان ونک  -خیابان شیخ بهایی شمالی -
خیابان شهید شهانقی  -پالک 32
تهران  -یوسف آباد  -خیابان ششم اسدآبادی  -پالک 24
 واحد 17اصفهان خیابان کاخ سعادت اباد غربی پالک  59مجتمع
عتیق
ونک  ،مالصدرا  ،خیابان شیرازجنوبی  ،کوچه فالحی ،
پالک  ،2واحد 4
تهران

WWW.REXSUN.IR

8-9

B02

www.psaco.ir

8-9

B03

www.sarvco.ir

8-9

B04

www.ifapco.com

8-9

B05&B06

www.mehratshco.com

8-9

B07

www.rita-elia.com

8-9

B08

8-9

B8.1

بلوار افریقا خیابان عاطفی شرقی
پالک  29طبقه 5

فروش،مشاوره،نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی
 20دانا طیف

صنعتی،کوانتومتر XRF،XRD،کلیه تجهیزات تست
 NDTسیستم های کامل اتوماتیک تست و کنترل

02188581464

شهرک غرب بلوار دریا نبش رامشه پالک  48واحد 12

www.danataif.ir

8-9

B09

آنالین محصوالت صنایع فوالد
 21طیف سنج کیمیا( مسولیت محدود)

دستگاه های تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

02188195402

تهران خیابان نلسون ماندال جردن قبادیان شرقی پالک
 18واحد 10

www.chemiaco.com

8-9

B10

سیستم های توزین دینامیک (-Weigh Feeder
 )Belt Scaleبا تکنولوژی جدید سیستم تعلیق و مجهز
 22بهینه سازان صنعت هوشمند

به  4لودسل  -سیستم های شوک بالستر با تکنولوژی
( DQEV-NPHتخلیه مواد از دهانه هاپرها و سیلوها) -
کنترلر فیلتر کیسه ای
 -سیستم پرکن کیسه های جامبوبگ تا ظرفیت  400تن

02166428914

تهران ،خ جمالزاده شمالی ،خ فرصت شیرازی ،نبش ک
پیرنیا پ  18ط  3و 10

www.behinesazan.com

8-9

B13

ردیف

محصوالت

نام شركت

تلفن

 23فریس بین الملل

ساخت تجهیزات متالورژی

 24مجتمع صنعتی اسفراین

تولید کننده قطعات و مقاطع فوالد آلیاژی

 25آرمان عایق سپاهان

تولید وتامین انواع عایق های حرارتی و نسوز

03132123756

عایق سرد (فوم گالس)،ژاکت حرارتی و ورق آلومینیوم و

03142290677

02126216434
05837217270-9

تولید کننده عایقهای صوتی  ،حرارتی از پشم سنگ ،
 26پشم سنگ جهان عایق پارس

تامین کننده انواع پارچه نسوز و لوازم جانبی عایقکاری
27
28

شرکت سهامی خاص سنگ آهن
مرکزی ایران
صنایع بسته بندی به بند یزد -ماشین
آالت تسمه کشی سایزار

تولید سنگ آهن دانه بندی  ،کنسانتره و آگلومره

03531454335

بسته بندی

03537272208

آدرس

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

تهران الهیه خیابان مریم شرقی پالک  63ساختمان

8-9

B15

www.esfst.com

8-9

B16

www.armanayegh.com

8-9

C07

www.jahanayegh.com

8-9

C08

پژمان طبقه اول واحد 2
خراسان شمالی ،اسفراین ،کیلومتر  12جاده بجنورد
اصفهان  -خیابان قردوسی  -خیابان منوچهری -
ساختمان گلستان -پالک  - 43واحد5

اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی منتظریه -خیابان-101
پالک12
یزد بافق شرکت سنگ آهن مرکزی ایران -صندوق بستی
1111
یزد -شهرک صنعتی یزد -بلوار کاج  24 -متری یازدهم-

WWW.ICIOC.IR

فرعی دوم

8-9

C09

8-9

D01

شرکت مهندسین مشاور نیپک با هدف تمرکز فعالیت
های طراحی مهندسی ،نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
29

شرکت مهندسی ،ساخت و فرآوری

در زمینه صنایع مس در آذر ماه سال  1373با حمایت

صنایع غیرآهنی (نیپک)

شرکت ملی صنایع مس ایران و مساعدت شرکت سرمایه

02188772601

اتوبان حقانی ،بعد از خیابان شهیدی ،پالک 10

www.nipec.com

8-9

D04

گذاری مس سرچشمه به صورت یک شرکت خصوصی
تشکیل گردید و در حال حاضر با توجه
انجام پروژه های EPC
انجام خدمات مهندسی و مدیریت پیمان و اجرای پروژه
های صنعتی
 30مهندسی و طراحی صنعتی رونین

طراحی پروژه های معدنی و صنعتی

02188052006

انجام خدمات مهندسی کارگاهی ،نظارت و نظارت عالیه

تهران -میدان ونک -خیابان خدامی -خیابان آفتاب-

8-9

شماره 9

D06

خدمات مهندسی خرید ،خدمات تأمین کاال و بازرسی
فنی
تولید فلزات آلیاژی بر پایه مس به اطالع می رسانم
همانطور که مستحضریدشرکت صنایع مس ذوچن تنها
 31صنایع مس ذوچن

تولیدکنندگان آلیاژهای پایه مس به روش ریخته گری
پیوسته Continuous Castingتا20سایز 250

05135423620

مشهد-نرسیده به سه راه فردوسی-جنب بیمارستان
طالقانی -شرکت صنایع مس ذوچن

www.zouchan.com

8-9

D07

میلیمتر در کل کشور است و از سال  1363تأسیس و
پس از نصب ماشین آالت

 32انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

 33گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

اتحادیه صنفی

صنایع معدنی اعم از فوالد ،سیمان ،آلومینیوم ،معدن و
خدمات مهندسی و بازرگانی

02188708061

02122059067

تهران -خیابان ولیعصر -ضلع جنوبی پارک ساعی -کوچه
شهید اسعدی -پالک 34
ایران-تهران-خیابان افریقا (نلسون ماندال) -انتهای بلوار
آرش غربی-پالک 5

8-9

E01

8-9

E02

تولید تختال (اسلب) با ظرفیت یک ملیون و  500هزار
تن با ضخامت 200و 250میلیمتر  ،عرض  900تا
 34شرکت فوالد هرمزگان

 2000میلیمتر و طول  6000تا  12000میلیمتر.
و همچنین تولید محصول میانی از قبیل یک میلیون و

07633530001

هرمزگان .بندرعباس  ،کیلومتر  13جاده اسکله شهید
رجایی  ،منطقه ویژه اقتصادی  ،شرکت فوالد هرمزگان

www.hosco.ir

8-9

E03

 600هزارتن آهن اسفنجی در سال 90 ،هزارتن آهک
در سال  7500 ،نرمال
تولیدکننده:کوره های ذوب القائی،قوس
 35شرکت مهندسی ایمن تک طبرستان

الکتریک،نگدارنده،روتاری کیلن و کلیه ماشین آالت

02188705080

ریخته گری و فوالدسازی و شمش فوالد.
 36ای اس ام

37

شرکت مجتمع جهان فوالد غرب-
شرکت جهان صنعت کرمانشاه

تهیه توزیع وتولید فروآلیاژها و قطعات CCM
تولیدی -صنعتی
تولید انواع مقاطع فوالدی اعم از تیرآهن  ،میلگرد

08345852558

،ناودانی و نبشی

 38ذوب بریس

ذوب فلزات و بازیافت ضایعات و خرده های فلزی

 39شرکت صنایع فوالد کرمان

تولید میلگرد و شمش فوالدی

 40شرکت ورق خودرو

تولید ورق های گالوانیزه صنعتی و خودرویی

 41شرکت صنایع هفت الماس

02188934622

تولید کننده انواع ورق های فوالدی گالوانیزه ،رنگی،
روغنی و لوله های صنعتی

02188175739
03433660
03834264038

02188045207

تهران،میدان آرژانتین،خیابان بخارست،خیابان ،13پالک

8-9

،4طبقه چهارم،واحد هفت.

تهران خیابان دمشق پالک 118
کرمانشاه-کیلومتر35جاده کرمانشاه-هرسین
شرکت مجتمع جهان فوالد غرب

8-9

WWW.JAHANFOULAD-CO.COM

تهران-خیابان مطهری-خیابان کوه نور-نبش کوچه-1

استان چهار محال و بختیاری -کیلومتر  33جلده
شهرکرد بوجن شرکت ورق خودرو
ونک -خیابان مالصدرا -نرسیده به چهارراه شیراز -پالک
65

E03.2

E04

8-9

E06

www.ksi.ir

8-9

E07

www.cbasco.ir

8-9

E08

WWW.SEVEN-DIAMONDS.COM

8-9

E09

پالک-4واحد2
کرمان-بردسیر -کیلومتر  4جاده بافت

8-9

E03.1

ردیف

محصوالت

نام شركت

آدرس

تلفن

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

تهران،کارگر شمالی ،باالتر از بزرگراه جالل آل احمد،
 42انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران علمی ،فنی ،آموزشی و پژوهشی

88243530

پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،دانشکده
مهندسی متالورژی و مواد ،انجمن مهندسی متالورژی و

www.imes.ir

8-9

F01.1

مواد ایران
 43تامکار

طراحی ،مهندسی و ساخت تجهیزات صنعتی

03145836071

اکتشاف  ،استخراج و بهره برداری و فراوری سنگ آهن و
 44شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مواد معدنی  ،تولید کنسانتره و گندله آهن و آهن

0344142259000-9

اسفنجی
 45شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 46تولیدی و صنعتی گرم ایران
 47شرکت تولیدی صنایع جوگی

تولید کننده آهن اسفنجی  ،شمش فوالدی و محصوالت
نوردی
پکیج ،مشعل ،رادیاتور
ریخته گری تحت فشار  ،قالبسازی دایکست  ،تولید
قطعات دایکست

03442280510

05136516591
02177821516

 48اکسیر صنعت آسیا

خدمات در خصوص ماشین آالت دایکست

02126113840

 49بازرگانی موتافیان

واردات مواد مورد نیاز در ریخته گری تحت فشار

02188810058

 50صنایع پتروسیس سامان

 51درخشان قطعه ساز سپاهان

 52بولر

 53حامی آلیاژ آسیا

54

شرکت فوالد آلیاژی اصفهان-
نمایندگی حامیران

تامین کننده ماشین آالت ،قطعات  ،روانکارها و مواد
مصرفی صنایع دایکست
سازنده قطعات آلومینیومی خودرو و پره رادیاتور
آلومینیومی خانگی
ریخته گری و تولید ماشین آالت مربوطه و تولید ماشین
آالت صنایع غذائی
انجام کلیه خدمات شیمیایی و مکانیکی مواد

 57شرکت مهندسی روشن صنعت

 58شرکت آلومینای ایران

 59شمش فلز رویال

03142290571

02122691400

02163511

سیرجان کیلومتر  50جاده شیراز  ،شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر

www.golgohar.com

8-9

F04

ایران  -کرمان -سیرجان  -کلیومتر  50جاده شیراز -

8-9

F05

www.garmiran.com

8-9

F08

www.jugi.ir

8-9

F08

www.exir-group.com

8-9

F08

8-9

F08

www.petrocis.ir

8-9

F08

www.dgs-co.com

8-9

F08

8-9

F08

8-9

G01.2

8-9

G01.3

جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
مشهد-کیلومتر  5جاده قوچان-شرکت تولیدی و صنعتی
گرم ایران
تهران کیلومتر  21جاده آبعلی  ،شهرک صنعتی
خرمدشت  ،بلوار  30متری خرمدشت ،پالک 231
تهران  -پاسداران شمالی  -نارنجستان  9پالک - 2
ساختمان سیلور  -واحد 5
خیابان مفتح جنوبی کوچه معییر پالک  40واحد ب1
خیابان مطهری  -خیابان شهید سرافراز  -کوی دوم -
پالک  - 1طبقه چهارم
اصفهان-نجف آباد-جنب شهرک صنعتی منتظریه
(ویالشهر) خیابان منتهی به کاشی مرجان
تهران -خیابان لواسانی غربی( فرمانیه)-پالک -166
ساختمان بولر
تهران میدان شیرپاستوریزه  45 ،متری زرند ،روبروی
بازارآهن شادآباد ،مجتمع پارسه پالک  13و 14و 15

03133327600

اصفهان -کیلومتر  45جاده اصفهان مبارکه

www.iasc.ir

استانداردهای بین المللی

04135514219

تجارت بلبرینگ
تجهیز و احداث کارخانه های فوالد  ،ریخته گری و تولید
جرم نسوز
هیدرکسیدآلومینیوم(هیدرات)-اکسید آلومینیوم (گرید
گاما)اکسید آلومینیوم (گرید آلفا)
-1اولین تولید کننده شمش منیزیم در ایران و خاورمیانه
-2فراوری مواد معدنی

04132843323
02146892204

05832272086

05632732323

تولید کننده انواع شمش آلومینیوم شامل تی
 60شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) بار،اسلب،شمش  1000پوندی،شمش  50پوندی و شمش

08632162080

ای سی و...
 61شرکت آلومینیوم المهدی

بهارستان

WWW.TAMKAR.COM

8-9

F02

تولید انواع فوالد های آلیاژی و قطعات آهنگری شده
کاربردی در صنایع نفت،گاز ،ماشین سازی و ....مطابق با

 55آذر پیشتازان بنام جاده ابریشم

 56شرکت بازرگانی سجاد

02188541501

اصفهان -کیلومتر  9جاده دولت آباد -منطقه صنعتی

تولید شمش آلومینیوم

07633595053

تبریز  -خ امام  -میان باغ گلستان و چهارراه شریعتی -
مجتمع نانو  -طبقه  - 1واحد 111
تبریز  -خیابان  22بهمن  -روبروی بازار ابزار میالد  -پ
885
تهران  ،شهر قدس  ،جاده شهریار  -کرج  ،هفت جوی ،
خیابان روشن صنعت  ،پالک 100
استان خراسان شمالی-شهرستان جاجرم-مجنمع
آلومینای ایران

www.iranAlumina.ir

استان خراسان جنوبی  -شهرستان فردوس -کیلومتر 7
جاده بیرجند  -شرکت شمش فلز رویال
اراک کیلومتر  5جاده تهران بلوار منابع طبیعی.صندوق
پستی 31
بندرعباس  -کیلومتر  18جاده اسکله شهید رجایی

www.iralco.ir

WWW.ALMAHDI.IR

8-9

G05

8-9

K02

8-9

K03

8-9

L01

8-9

L03

8-9

M01

8-9

M02

تولید کننده بیلت های فوالدی،میلگردهای صنعتی و
ساختمانی ،لوله های بدون درز فوالدی و چدنی به روش
 62گروه صنعتی آبانگان

سانتیریفیوژ و گلوله های بال میل به روش فورج ،رول
فورج و ریخته گری،میلگردهای رادمیل،فوالدهای

02188200099

تهران -خ آفریقا (جردن) -بلوار ستاری-پالک  - 75واحد
2

www.abangangroup.com

8-9

N01

آلیاژی،نسوزهای مورد کاربری در صنایع فوالد و الینر
های سیلندر خودرو و
تولید بیلت و فوالدهای آلیاژی و همچنینریخته گری
 63اصفهان دُر

لوله های بدون درز فوالدی و چدنی با ماشین های گریز

03136699062

از مرکز پیشرفته
ریخته گری فوالدهای آلیاژی با ذوب سازی توسط کوره
 64صدرا ذوب

های القایی و تولید بیلت های صنعتی با ماشین های
ریخته گری مداوم.

02156233580

اصفهان -خیابان شیخ صدوق جنوبی -کوچه پنجم-
پالک 87
تهران – حسن آباد – بلوار امام خمینی -شهرک صنعتی
شمس آباد -بلوار بهارستان -بلوار نارنجستان

www.Esfahandor.com

0

8-9

8-9

N01

N01

ردیف

محصوالت

نام شركت

تلفن

ماشین کاری انواع الینرهای سیلندری چدنی مورد نیاز
 65درسا خودرو

صنایع خودرو با ماشین های اتوماتیک پیشرفته مطابق با

03135720660

استانداردهای مربوطه
تولید انواع رادمیل و میلگردهای صنعتی و ساختمانی
 66آبانگان نورد

فوالدی به همراه تدوین دانش فنی و توسعه تکنولوژی

02188200099

نورد
 67آبانگان فوالد

ایجادو احداث تاسیسات مناسب جهت تولید گندله و
آهن اسفنجی مورد نیاز صنایع فوالد سازی

02188200099

فن آوری و ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی،بهینه
 68آبانگان طرح

سازی ،احداث و بهره برداری از تاسیسات خطوط تولید

02188200099

بویژه زنجیره فوالد
 69هما استیل

تولید انواع بیلت فوالدهای آلیاژی-تولید انواع میلگردهای
صنعتی و ساختمانی-به روش نورد گرم

آدرس
درسا خودرو جی  :اصفهان -شهرک صنعتی جی – خ
پنجم – فرعی 3

تهران -خ آزادی – خ یادگار امام – خ دکتر هوشیار – خ
ابراهیمی – پالک 27

اصفهان -خ شیخ صدوق جنوبی -کوچه پنجم – پالک 87
تهران –خ آیت ا ...کاشانی -ابتدای ستارخان -برج اداری
تجاری گلدیس-واحد 131

02188200099

اصفهان -خ شیخ صدوق جنوبی -کوچه پنجم -پالک 87

02188200099

تهران -خ آیت ا ...کاشانی -خ اعتمادیان – پالک 17

وب سایت

www.Dorsakhodro.com

www.abangannavard.com

شماره سالن شماره غرفه

8-9

8-9

N01

N01

www.abanganfolad.com

8-9

N01

www.abangantarh.com

8-9

N01

www.homasteel.com

8-9

N01

8-9

N01

تولید انواع گلوله های مورد استفاده در بال میل به روش
 70آبانگان تجهیز

های فورج ،رول فورج و ریخته گری و همچنین ساخت
انواع تجهیزات،ماشین آالت و قطعات مورد نیاز صنایع

 71آبانگان نسوز

 72آبانگان معادن

تولید انواع جرمهای کوبیدنی و ریختنی مورد نیاز صنایع
ریخته گری
استخراج و فرآوری مواد معدنی و بهره برداری از معادن
به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فوالد.

02188200099

02188200099

تهران -جنت آباد شمالی – باالتر از همت -خ میخک8 -
متری نهم -پالک 2
تهران -خ آیت ا ...کاشانی-فلکه دوم صادقیه-برج
گلدیس -واحد1013

www.abangannasoz.com

8-9

N01

www.abanganmaaden.com

8-9

N01

www.abangantejara.com

8-9

N01

تامین مواد اولیه ،قطعات،ماشین آالت و خدمات مورد
 73آبانگان تجارت

نیاز از تامین کنندگان خارجی و همچنین انجام صادرات

02188200099

تهران -فلکه دوم صادقیه -برج گلدیس -طبقه 10

انواع محصوالت بویژه قطعات فوالدی

 74آبانگان تدارک

تهیه و تامین مواد اولیه ،تجهیزات و قطعات مورد نیاز
صنایع و کارخانه جات تولید کننده انواع فوالد.

02188200099

تهران -خ آزادی -خ استاد معین-کوی ابراهیمی -پالک
 -3طبقه 1

www.abangantadarok.com

8-9

N01

مشاور مادر ،نظارت و اجرای پروژه های بزرگ صنعتی در
چهل سال گذشته به صورت کلید در دست .شرکت
75

شرکت بین المللی مهندسی

ایریتک در پروژه های  EPCزمین را از کارفرما گرفته و

ایران(ایریتک)

کارخانه را تحویل می دهد.

02181282384

میدان ونک ،خیابان گاندی شمالی ،پالک  ،3تهران ،ایران

www.iritec.com

8-9

S02

شرح کامل خدمات :مطالعات فنی اقتصادی ،مهندسی
(اساسی/تفصیلی) ،نظارت ،تدارک تجهیزات،
 76رهام گازهای صنعتی

تولید و توزیع گازهای صنعتی و ازمایشگاهی و گازهای
سردکننده

0214850

مشاوره  ,نصب و راه اندازی ماشین آالت صنعتی  ,انواع
 77آسان ذوب فریدان طرح

کوره های ذوب  ,تجهیزات ریخته گری و خطوط تولید

02188525828

در زمینه متالورژی

 78شرکت مهندسی آذر تجهیز ایرانیان

 79شرکت مهندسی آذر تجهیز ایرانیان

 80گروه توسعه و یازرگانی رویین پل

 81شرکت ایران ذوب

سازنده تجهیزات جانبی کوره های القایی و قوس
الکتریک و صنایع فوالد و تولید کننده نسوزهای پیشرفته
سازنده تجهیزات جانبی کوره های القایی و قوس
الکتریک و صنایع فوالد و تولید کننده نسوزهای پیشرفته
فروش مواد اولیه ریخته گری قوالد و چدن
ریخته گری انواع گلوله ها و قطعات آسیای سیمان و
معادن از جنس چدن و فوالد ضد سایش و نسوز

04134781494

04134781494

02122554421

03136260893

 82شرکت زرین فلز شمش

ریخته گری وتولید مقاطع وقطعات برنجی

02176262401

 83پاالد هواساز

تولید کننده قطعات آلومینیومی و زاماک

02122041670

 84آلیاژهای نشکن ساز

تولید فروسیلیکو منیزیم و انواع جوانه زا

02144030467

 85پرنیان صنعت اطلس

ماشین آالت و ابزار آالت سازنده تجهیزات

02188261017

 86شرکت تامین ماسه ریخته گری

87

تامین روانکار دایان

اولین تولیدکننده انواع ماسه سیلیسی آرایش شده
مهندسی در ایران
تامین روانکار های تخصصی و مواد شیمیایی مورد
استفاده در صنایع فلزی :فوالد ،آلومینیوم و مس

02188761827

تهران کیلومتر  18جاده مخصوص کرج روبروی چاپخانه
بانک ملی

 www.roham gasفضای باز

تهران  -خیابان سهروردی -پایین تراز شهید بهشتی -

10-11

ساختمان نیلی ( - )300طبقه اول  -واحد 14

تبریز -خیابان آزادی -چهارراه الله -نبش سعدی کوچک-

10-11

10-11

A04

10-11

A07

10-11

A08

10-11

A09

10-11

A10

10-11

A11

www.parniansanat.com

10-11

A12

www.silicasand-co.com

10-11

A13

www.Dayanoilco.com

10-11

A13/1

تبریز -خیابان آزادی -چهارراه الله -نبش سعدی کوچک-
طبقه فوقانی بازرگانی عمارت

طبقه اول

www.rooyinpole.com

اصفهان  -خیابان دانشگاه کوچه شماره ( 13شهید
خوشاب) پالک 1
تهران کیلومتر  24جاده آبعلی منطقه صنعتی کمرد
پالک 359
تهران  -خ آفریقای شمالی  -خ طاهری  -پ  - 31ط - 4
واحد 7

www.pamcomfg.com

تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی گلستان  14برج نگین رضا
طبقه  9جنوبی واحد 908
تهران_ بزرگراه جالل آل احمد_ پالک  -147واحد 2
تهران  -خیابان سهروردی شمالی -خیابان دکتر قندی
شماره 41

A02.1

A04

طبقه فوقانی بازرگانی عمارت

تهران -خ دیباجی جنوبی خ شهید جوزی پالک 22

فضای باز

تهران -سعادت آباد -میدان کاج -خیابان بهزاد -نبش
02122116077

کوچه  -12علی اکبری -پالک -1ساختمان تیراژه -طبقه
 -5واحد 17

ردیف

نام شركت

 88آلیافنون همگام

 89فارس ریزان مواد

 90ذوب فلزات اکبری

 91آواصنعت بانی

محصوالت
وارد کننده ماشین آالت و مواد اولیه ریخته گری
تولید مواد شیمیایی صنایع ریخته گری انواع رنگ و
پوشان اسلیو افزودنی مذاب های آهنی و غیرآهنی
تولید ساینده های فوالدی پر کربن(ساچمه  0.3الی 3.4
میلیمتر)و (گریت 0.3الی  2.4میلیمتر )
طراحی وساخت دستگاه های شات بالست  -شات
پینینگ  -سندبالست

تلفن
02188323578

02144256325

02177707749

02156867333

بازرگانی راد الکتریک بین الملل بزرگترین وارد کننده و
92

بازرگانی فنی مهندسی راد الکتریک

پخش کننده تجهیزات الکتریکی ،ملزومات الکترونیک

بین الملل

صنعتی و تامین کننده محصوالت تحریمی در ایران می

 93شرکت ریخته گری دانا روش اندیشه

 94تمکا

خودرو،تراکتور،صنایع ریلی و قطار و صنعتی
تولید کوره القایی

وب سایت

تهران  -خیابان سمیه -بعد از تقاطع مفتح  -جنب بانک

10-11

A14

www.fars-rizan.com

10-11

A15&A1
6

steelshot.ir

10-11

A18

www.avasanatbani.com

10-11

A18.1

تجارت  -پالک  - 107طبقه سوم
تهران  ،اشرفی اصفهانی  ،بلوار مرزداران  35 ،متری الله
 ،الله  ، 9پالک  ، 17واحد 2
تهران-تهرانپارس-ضلع شمال شرقی فلکه اول تهرانپارس-
جنب بستنی منصور -پالک  - 41طبقه اول
تهران  -جاده ساوه  -بعدازسه راه آدران  -خیابان رینگ
کار  -کوچه سوم  -پالک 18
تهران  ،میدان امام خمینی رحمت اله ،..خیابان فردوسی

02166759575

جنوبی،خیابان سرهنگ سخایی ،نبش خیابان بهنیا،

WWW.radelectric.CO

10-11

A19

ساختمان اداری تجاری  40طبقه شش ،واحد 20

باشد
تولید کننده قطعات ریخته پیچیده چدنی برای

آدرس

شماره سالن شماره غرفه

04142544205

02155273815

تبریز-جاده تبریز صوفیان شهرک صنعتی صنایع
ساختمانی انتهای خیابان ششم پالک 36
شهرک صنعتی چهاردانگه خ میثاق خ طفر انتهای ظفر
پ5

DRA.SME.IR

10-11

B01

www.tamka.ir

10-11

B02

ساخت و تولید تخصصی کوره های القایی و قطعات کوره
 95آراز ترانس تبریز

های القایی تناژ باال
ساخت ،بازسازی  ،تعمیر و سرویس انواع ترانسفورماتور

04136370709

تبریز-کیلومتر  ٩جاده تهران -باالتر از سه راهی اهر-
کوچه بتن آماده -شرکت آراز ترانس تبریز

www.araztrans.com

10-11

B03&B04

های قدرت
ریخته گری بیلت به روش DC
اکستروژن الومینیوم
 96بهمن پروفیل

رنگ الکترواستاتیک

02156231404

انادایزینگ

شهرک صنعتی شمس اباد بلوار نگارستان خیابان ابان
خیابان ابان یکم پالک 64

www.bahmanprofile.com

10-11

B05

انواع عملیات حرارتی الومینیوم

 97شرکت آلزن

98

مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر
چیروک

 99شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران

 100فوالد آذین سهند

مدلسازی-ریخته گری-ماشین کاری-بابیت ریزی و
ساخت قطعات صنعتی

تامین کننده مواد اولیه ریخته گری
بزرگترین تولید کننده فروسیلیسیم و پودر میکروسیلیکا
در ایران
ریخته گری قطعات چدنی خودرو و سایر صنایع

استان تهران-شهر تهران-خ قائم مقام فراهانی-میدان
02188843595

گاگیک طومانیان(شعاع)-خ خدری-پالک-12طبقه

www.alzenco.com

10-11

B06

زیرزمین
03132202907
02188779330

09123358763

اصفهان-خیابان فردوسی-مجتمع امیر طبقه پنجم واحد
502
تهران  -خیابان گاندی  -خیابان بیست و یکم  -پالک 6

www.chirookco.ir

10-11

B07

www.iranferroalloys.com

10-11

B09

10-11

B10

کرج /شهرک صنعتی اشتهارد  /مالصدرا شرقی  /سبالن
 / 3انتهای سهند  /3قطعه 3439

تولیدکننده مواد مصرفی جوشکاری اتوماتیک شامل سیم
جوش های تحت گاز محافظ ،سیم جوش های زیر
پودری ،پودر جوشکاری زیرپودری ،سیم جوش های
 101کاوش جوش

توپودری

02156715111

تولید ورق های دوالیه ضد سایش کاربیدوکس

تهران ،کیلومتر  12جاده مخصوص کرج ،خیابان سپاه
اسالم ،پ 53

www.kavoshjoosh.com

10-11

B15&B16

انجام جوشکاری های تخصصی ضدسایش
 Hardfacing&Claddingجهت مقاوم سازی
 102آترا حرارت سازان

103

خطوط عملیات حرارتی

چینندگان ،تولید کننده نسوز های

تولید کننده آجر ،جرم و مالت نسوز آلومینا سیلیکاتی،

پیشرفته

سیلیکون کاربایدی ،زیرکونی ،آندالوزیتی ،کیانیتی و ...

 104شرکت یگانه اندیش صنعت

 105پرسا تجهیز ایرانیان

106

کوره ها و آون های صنعتی و آزمایشگاهی

در زمینه واردات و صادرات مواد اولیه فلزی و غیر فلزی
تامین مواد شیمیائی و تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز
صنایع

مجتمع کارخانجات صنعتی معدنی

تولید کننده انواع دانه بندی ماسه سیلیسی  ،ماسه های

تاوان سیلیس

چسبدار  ،پودر ذغال و پودر بنتونیت

 104یکتا ذوب ایرانیان
 108شعله صنعت

تولید کننده انواع جرم های نسوز  ،تامین کننده انواع
فروآلیاژ ها
طراحی و ساخت انواع مشعل برای انواع کوره های صنعتی

02156231142

02188656026

02126206801

44270846

02188832140

02155019539
02166405859

تهران  -ابتدای اتوبان قم  -شهرک صنعتی شمس آباد -
بلوار نخلستان  -خیابان گلشید-6پالک11

10-11

B17

www.atra.ir

10-11

B19

10-11

B20

10-11

B21

WWW.TAVANSILICE.COM

10-11

B22

www.zobiran,com

10-11

B23

www.sholehsanat.com

10-11

B24

www.patron-group.org

10-11

C01

تهران  -خیابان  -آفریقا  -باالتر از میرداماد  -خیابان
سرو  -پالک  - 10طبقه همکف
تهران -خ ولیعصر -نرسیده به پارک وی  -روبروی باشگاه
خبرنگاران -خ کرانه  -پالک 41

www.yasco.org

تهران ،خ ستارخان ،روبروی برق آلستوم
تهران خیابان کریم خان زند بین ایرانشهر و خردمند
جنوبی پالک  102طبقه نهم
تهرا.خ شهید رجایی .نبش کوچه  .73پالک77
تهران  -خیابان ولیعصر -خیابان بزرگمهر -شماره -36
طبقه  -5واحد8

تامین تجهیزات کوره تونلی برای تولید آهن اسفنجی،
 109گروه پاترون (گروه پات روشان نیکتا)

تامین تجهیزات فوالدسازی ،تامین قطعات یدکی
کارخانجات فوالدسازی ،تولید و تامین مواد مصرفی
فوالدسازی ،خدمات آموزشی و مشاوره صنعت فوالد

02188210890

تهران ،خیابان مالصدرا ،شماره  ،162طبقه چهارم ،واحد5

ردیف

محصوالت

نام شركت

تلفن

 110فرآورده های فوالدی

ریخته گری

01732330103

 111ایران آیمدی

تولیدی

02188031371

 112شرکت تولید ماسه چسبدار ایران

تولید مواد اولیه ریخته گری

02188030370

 113گروه صنعتی نوین دایکست

ریخته گری تحت فشار

02136423901

آدرس
گرگان خیابان ولیعصر عدالت  24ساختمان کاوه طبقه
سوم واحد 5

وب سایت
www.ab-shot.ir

تهران،میدان ونک،خیابان شیراز شمالی،جنب کوچه
شهریار،پالک ،181طبقه ،2واحد12
تهران -خیابان مالصدرا -پالک  -256واحد 3

شماره سالن شماره غرفه
10-11

D02

10-11

D03&D0
4

10-11

D03&D0
4

10-11

D05

تهران -کیلومتر 40جاده خاوران – شهرک صنعتی عباس
آباد – بلوار ابن سینا – خیابان  –11خیابان  – 5خیابان
 – 2/5شماره 798
114

شرکت طراحی و مهندسی آذر آهنگام طراحی و ساخت کوره های صنعتی ،ماشین آالت
البرز

بازیافت و ماشین آالت ریخته گری

02632757269

 115مشاورین ریخته گری وحدت سنا

مشاوره در ریختهگری دایکست

02144030661

 116شرکت ریخته گری تراکتور سازی

تولید قطعات پیچیده چدنی

04134295008

 117کوره های القایی پیشتاز صنعت

تولید کننده کوره های القایی فرکانس متوسط

02136429008

 118آلیاژ صنعت ارمغان البرز

تامین کننده مواد اولیه صنعتی

کرج ،مهرویال ،میدان مادر ،ابتدای بلوار دانش آموز،
ساختمان پارس پالک  471واحد 9
تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی برج نگین رضا واحد 506

WWW.ZPG-Tech.com

10-11

D05

WWW.VAHDATSANA.COM

10-11

D05

تبریز کیلومتر  5جاده سردرود  -شرکت ریخته گری
تراکتور سازی

10-11

E01

10-11

E02

تهران،جاده خاوران،بعد از پلیس راه شریف آباد،شهرک
صنعتی عباس آباد،بلوار ابن سینا،خیابان حاتم راد،بعد از
میدان صنعت،خیابان چهاردهم،پالک2128

22599200

اولین طراح و سازنده غبارگیرهای صنعتی در صنایع
 119شرکت زیست فیلتر

ریخته گری فوالد و فلزات(کوره های قوس و القایی

02122225091

و)....و انواع کیسه فیلترها و ماسک
 120متالورژی صنعت آسان تک

 121مجتمع صنعتی پارس آلیاژ البرز

 122فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام)

تامین مواد اولیه  ،ماشین آالت  ،مشاوره و خدمات فنی
صنایع ریخته گری و فوالد
تامین کننده مواد اولیه فوالد سازی
( انواع فرو آلیاژ  ,و کک )
تولید فروسیلیسیم ،فروسیلیسیم منیزیم و پودر
میکروسیلیکا

02188729573

02122594966

02122019601

تولید کننده انواع ترموکوپل ،نمونه بردار مذاب ،پراب دو
 123تولیدی حساسه های صنعتی کیوان

منظوره دما ،نمونه گیر پراب آنالیز و ذوب بصورت -On

02122256866

 124تابستان سرد کویر

ساخت مبدل های حرارتی صفحه ای

02146827661

 125تولیدی پرتو کوره القایی

 126بهریز فوالدان

 127پوالد فوم پویا

 128متالورژی وی ام

line

تولید کننده کوره های القایی و ماشین ریخته گری
پیوسته
ریختگری چدن و فوالد
ریخته گری پوالد فوم پویا ریخته گری دقیق(موم و فوم)-
ریخته گری انواع فوالد و چدن به روش ماسه و co2
تولید قطعات فوالدی

02155265140

77711950

02176459175

02155175464

 129شرکت ریخته گری دقیق صنعت گستر ریخته گری دقیق

08334733536

 130شرکت کهرباگستر

خدمات مهندسی

03132612950

 131آذر سختکار تبریز

عملیات حرارتی قطعات صنعتی

04132441995

 132شرکت مهندسی مهرونیک توان تبدیل

133

شرکت تولیدی صنعتی مگنت ابزار
گستر

تولید کوره های ذوب و گرمایش القایی
تامین قطعات
طراحی  ,ساخت تجهیزات مغناطیسی و ریلی

03133870631

22892051

تولید الیاف فرم دار نسوز ؛ قطعات سرامیک صنعتی ؛
 134نارون کاال تدبیر

کنترلرهای حرارتی داخلی

02166566557

الیاف سرامیکی داخلی
 135فروردین کاال پیمان

آزمایشگاه کالیبراسیون

02166919080

تهران پاسداران خیابان نیستان هفتم (شهید حجت
سوری) پالک  19واحد 8
تهران-خیابان شریعتی-بین ظفر و میرداماد-پالک-1240
ساختمان مینا-طبقه-4واحد10غربی

www.zistfilter.com

خ خالداسالمبولی (وزراء)  -کوچه سوم  -پالک - 30

هفتم) پالک  19طبقه پنجم واحد 10
تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از ظفر ،بلوار اسفندیار،
پالک  ،5طبقه چهارم و پنجم
تهران ،خیابان شریعتی ،پایین تر از حسینیه ارشاد،
خیابان کوشا ،پالک  ،17طبقه 3
تهران  -کیلومتر  19جاده قدیم کرج -شهرک :
صنعتی اسماعیل آباد -خیابان صنعت ششم -پالک 4

10-11

WWW.PAAICO.COM

10-11

G01

www.iran-ifc.com

10-11

H01

www.kispco.com

10-11

K01

10-11

K02

www.coolsummer-co.com

10-11

K03

10-11

L03

10-11

M01

10-11

M02

www.sg-casting.com

10-11

M03

www.kahrobagostar.com

10-11

N01

12-13

A01

www.mehronic.com

12-13

A03

magproduct.com

12-13

A05

www.narvankala.ir

12-13

A07

تهران ،شهرک صنعتی چهاردانگه ،خیابان  ،21میدان
نصرت ،خیابان مهرتاش غربی ( ،)21/5پالک 12
تهران-تهرانپارس -فلکه اول-خیابان گلبرگ-بین رشید
وباقری-پالک -79واحد  16شمالی
فیروزکوه شهرک صنعتی قدیم کارخانه پوالد فوم پویا
میدان شوش ،خیابان فداییان اسالم ،بنگاه عدالت نو،
پالک 66
کرمانشاه شهرک صنعتی فرامان فاز  3بلوار بیستون
خیایان پنجم شرکت ریخته گری دقیق صنعت گستر
اصفهان -خیابان مشتاق دوم -خیابان مهرآباد -پالک -40
واحد 1
تبریز  -جنب پلیس راه آذرشهر  -شهرک صنعتی آخوال -
شرکت آذرسختکار تبریز
اصفهان -خیابان امام خمینی -شهرک صنعتی امیرکبیر-
بلوار عطاالملک -بلوک  -23پالک 2
شریعتی ,خواجه عبدا ...انصاری ,ابوذر غفاری جنوبی ,
نبش ششم  ,پالک  19ط پنجم واحد 17&16
تهران ،خیابان کارگر شمالی ،باالتر از تقاطع فاطمی،
نبش کوچه مریخ ،ساختمان ،1292طبقه 3واحد5
تهران-میدان توحید-خیابان ستارخان-خیابان کوثر یکم-
پالک  -32واحد 2

10-11

F02

F03

طبقه اول
تهران  -خیابان پاسداران -خیابان حجت سوری ( نیستان

10-11

F01

www.farvardinkala.com

12-13

A08

ردیف

نام شركت

 136فرآورده های نسوز تبریز

محصوالت
تولید انواع فرآورده های نسوز شکل دار وبی شکل

تلفن
04134328140

آدرس

وب سایت

آذربایجان شرقی-کیلومتر  35جاده تبریز-آذرشهر-

شماره سالن شماره غرفه
12-13

شهرک صنعتی شهید سلیمی-انتهای خیابان اصلی

A09

تولید و تامین انواع فراورده های نسوز شامل :
آجرهای عایق از  800تا  1540درجه سانتیگراد با وزن
مخصوص های  gr/cm3 5/0به باال
 137فراورده های نسوز راه صنعت

 -2جرم های ریختنی عایق و متراکم شاموتی ،آلومینی،

02188013661

کرومیتی و سیلیکون کاربایدی در انواع , LCC

تهران  ،خ کارگر شمالی  ،باالتر از مرکز قلب تهران ،
ساختمان  ،1831طبقه  ، 5واحد 31

www.rahsanat.com

12-13

A10

R egular

 -3جرم های پاش
 138آذربان نسوز آریا

تولید انواع محصوالت نسوز بی شکل

 139تدبیر آرمان صنعت

03138782945

02188354329

 140گروه صنعتی فرازگامان

ماشین ابزار CNC

02177634012

 141شرکت آریا محور

تولید و تعمیر گاردان های ماشین آالت صنعتی و معدن

02126401705

 142شرکت مهندسی پارس فرارون

طراحی  ،تأمین تجهیزات و مواد اولیه  ،ساخت  ،نصب و
خدمات بهره برداری صنایع فروآلیاژ  ،فوالد و ریخته گری

02122080560

اصفهان  -کیلومتر  20جاده نایین  -جنب پایانه شرق

12-13

A11

www.azarbanref.com

12-13

A12

www.farazgaman.com

12-13

A13

www.aryamehvar.com

12-13

A14

www.fararon.com

12-13

A15

تهران-خیابان کارگر شمالی-کوچه چهارم-نبش بزرگراه
جالل آل احمد-پالک  -10طبقه سوم-واحد6
تهران،خ شریعتی،سه راه طالقانی،خ خواجه نصیر ،کوچه
مفیدی،ساختمان مفید،واحد 12
تهران بلوار میر داماد جنب مسجد الغدیر ساختمان 133
بلوک 2واحد6
تهران  -سعادت آباد  -خیابان 11شرقی پالک  -12واحد
2

تامین تجهیزات کوره های قوس الکتریکی و خطوط
ریخته گری-
 143کت بازرگانی پارس فرارون

تامین سیستم های غبارگیری و انتقال غبار-
تامین ترانسفورماتورهای کوره ،قدرت و توزیع<

02122068760

تهران-سعادت آباد-میدان کاج-خ  11شرقی-پالک -12

12-13

واحد2

A15

تامین مواد اولیه صنایع ریخته گری و فوالدسازی،
تامین خمیر الکترود گرافیتی و مواد نسوز کربنی

معرفی و ارتقا جایگاه مهندسی مواد،
144

اتحادیه انجمن های مهندسی و علم
مواد

توسعه ارتباط و تعامل موثر میان انجمن ها،
استفاده بهینه و توسعه ظرفیت های موجود،

تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان شهید نادری ،نبش خیابان
02188962181

کمک به بستر سازی و ایجاد زیر ساخت های الزم و

شهید حجت دوست ،وزارت صنعت معدن و تجارت ،واحد

www.matsef.ir

12-13

A16

909

حضور موثر در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کالن

 145پژوهشگران صنعت آرتا

اسکنر های سه بعدی و پرینتر های سه بعدی

02177120310

تولید مواد ویژه نسوز در انواع شاموتی  ،آلومینی و قلیایی
 146شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین

 ،طراحی الیه نسوز کوره ها  ،مشاوره و نظارت عالیه بر

021-88504591-3

اجرای نسوز کاری کوره ها

 147شرکت مواد نسوز پاسارگاد

تولید انواع فراورده های نسوز و سرامیک های صنعتی

02144056308

 148فرآورده های نسوز آذرشهاب تبریز

تولید فرآورده های نسوز

04133467521

تولید و صادرات سنگ آهن

02188661896

چاپ نشریه

02177240500

149

انجمن تولید کنندگان و صادر
کنندگان سنگ آهن ایران

 150مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران

 151ماهنامه فتی و تخصصی چدن و فوالد نشریه فنی و تخصصی
 152کنترل سیستم ابزار نوین

تجهیزات آزمایشگاهی غیر پزشکی

 153متالورژی پودر آذر

متالورژی پودر و قطعات متالورژی

02177389219

 154گروه صنعتی پوکا

04136376860

02177005405-6

وابسته
 155تکنو متالورژی البرز

 156گروه فنی و مهندسی برق تکنیک

 157طاهاقالب توس

تولید کوره ها و تجهیزات القایی
طراحی و ساخت انواع ترمومترهای تماسی و تجهیزات
جانبی
اولین و تنها تولید کننده انواع مبدلهای حرارتی صفحه
ای در ایران

غربی(ضمیرایی)-پالک69

تهران  -میدان آرژانتین  -خ بیهقی  ،خ  12شرقی ،
پالک  ، 2طبقه  ، 3شماره 6

02144083292

02155270996

05135410445

WWW.NASOOZIN.YAHOO.COM

تهران  ،فلکه دوم صادقیه ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،

تبریز-خیابان  22بهمن ساختمان میالد طبقه  3واحد
305
تهران ،خیابان گاندی ،خیابان  ،17پالک  ،11زنگ دوم،
طبقه اول
تهران نارمک دانشگاه علم و صنعت -مرکز تحقیقات

12-13

WWW.AZARSHAHAB.COM

12-13

B01

www.iropex.ir

12-13

B02

12-13

B02.1

12-13

B02.2

www.csanco.com

12-13

B03

www.azarpowder.com

12-13

B04

12-13

B05

آلومینیوم ایران
تهران -تهرانپارس 196 -غربی -قزاقی 210 -غربی -پ
34

تبریز کیلومتر  7جاده تهران باالتر از بانک ملی متالورژی
پودر آذر
تهران -ابتدای جاده آبعلی  -خیابان سازمان آب  -کوچه
نیلی  -پالک 38
کیلومتر  26جاده مخصوص کرج روبروی اتمسفر خیابان
تاج بخش خیابان زرشکی پالک 769

www.istmco.com

تهران-شهرک صنعتی چهاردانگه-خیابان -23خیابان
شاهین-پالک 27
مشهد -شهرک صنعتی توس -فازیک -انتهای بلوار
صنعت -خیابان  -13پالک280

12-13

A19

A20

پایین تر از مرزداران  ،برج نگین رضا  ،واحد 1702

 02144280785-4493182تهران -خیابان ستارخان -پالک  -604واحد 3

مهندسی سطح  -تولید ماشین آالت مهندسی سطح -
شات بالست  ،ایر بالست _ لوازم و قطعات  .مواد مصرفی

تهران-ابتدای جاده آبعلی-خیابان اتحاد-خیابان 18

12-13

A18

www.tgt-phe.com

12-13

B06

12-13

B06.1

12-13

B07

ردیف

محصوالت

نام شركت

 158سهند خودرو تبریز

عملیات حرارتی

 159ماشین سازی برادران غفوری

تولید ماشین های شات بالست و کوپلینگ

 160اصفهان هواساز

سیستم های تهویه صنعتی وساخت و نصب بگ
فیلتر(غبارگیر پارچه ای)

تلفن
02146897255

02177336051
03133768220

تولید ماسه سیلیسی دانه بندی شده برای صنایع ریخته
 161معدنکاران نسوز

گری ،نسوزها ،فرو

02144142603

الیاژها و ...

 162شرکت فوالد آناهیتا گیالن

تولید میلگرد

01333884191

آدرس

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

کیلومتر  17جاده مخصوص کرج 1-کیلومتر بعد از تاالر
مروارید-شهرک صنعتی زاگرس-نبش خ صنایع پالک 25
جاده آبعلی سه راهی آزمایش خیابان صنعت پالک16

ma.ghafouri@yahoo.com

اصفهان ،درچه ،بلوار امام ،نبش کوچه  45غربی

تهران-بلوار فردوس غربی -بعد از تقاطع ستاری -تقاطع
شقایق -ساختمان پرشیا -ورودی -Aطبقه سوم

رشت  -شهرصنعتی  ,ورودی دوم  ,تقاطع خیابان سید
جمال الدین اسد آبادی و شهید انصاری

kp-group.ir

www.agsco.me

12-13

B08

12-13

B09

12-13

B10.1

12-13

B11

12-13

C01

تامین و اجرای انواع نسوز ها و عایق های حرارتی
تامین و اجرای پوششهای مقاوم به خوردگی
 163پویندگان صنعت آریا

تامین و اجرای پوششهای مقاوم به سایش
تامین و اجرای قطعات داخلی برجهای پرشده

02188333653

تهران -خیابان کارگر شمالی -روبروی بیمارستان قلب-
کوچه دانش ثانی -پالک  -72طبقه اول

www.pooyandeganaria.com

12-13

C03

تامین انواع جاذب ها و کاتالیست ها
تامین برخی مواد
 164حرارت ساز پویا

 165صنایع آهنگری فلزکوب (صافکو)

 166سهندریخته گر

 167ماسه رزین فهام

 168ژاو روان ساز فشم

عملیات حرارتی قطعات فلزی
طراحی و ساخت قالب های فورج و انجام تمامی مراحل
فرآنید فورج
ریخته گری قطعات چدنی صنایع خودرو  -تاسیسات -
جرثقیل و سایر صنایع

تولید مواد اولیه ریخته گری

تامین انواع روانکار شامل روغن های صنعتی،
موتوری،گریس و ضدیخ

02144922801

03145643445

تهران-کیلومتر  ۱۴جاده مخصوص کرج -بلوار ایران
خودرو جنوبی -خیابان زامیاد-آبان  -۷پالک ۱۵
اصفهان – شهرک صنعتی مورچه خورت – نبش کاوه ی
4

www.hararatsazpooya.com

12-13

C04

www.felezkoub.com

12-13

D01

sahandrikhtegar.com

12-13

D02

استان البرز  -شهرک صنعتی اشتهارد  -بلوار غزالی
02637773486

شرقی  -انتهای دشتستان سوم  -نگارستان سوم  -قطعه
418

02645332332

02177697117

البرز-شهرک صنعتی سپهر خیابان چهارم کوچه رازی

خیابان دماوند ،بین ایستگاه سبالن و وحیدیه ،خیابان میر
حسینی،ساختمان شهریار ،طبقه سوم ،واحد 30

12-13

D03

12-13

D04

تولید کننده پودرهای فلزی
کوره های عملیات حرارتی و خالء
تجهیزات الیه نشانی سخت سازی ،پالسما نیتریدینگ،
 169تعاونی تسنیم کیمیای سیستم

رسوب شیمیایی بخار ،رسوب فیزیکی بخار

02122574293

سرامیک های مهندسی  :تارگت ها کندو پاش ،سرامیک

تهران ،چهارراه پاسداران ،خیابان دولت ،کوچه حسینیه

12-13

پالک  1واحد 16

D05

های ماشین کاری شونده و بوته های سرامیکی
کوره ها

 170آرین بریس

تجهیزات آزمایشگاهی

02188140082

/ارزیابی زیست محیطی /EIAانرژی های نو و تجدیدپذیر

02188992141

محیط زیست شاخه آلودگی آب و  ،خاک  ،هوا  ،فاضالب
 171فنی و مهندسی پیشگامان نانوفرایند

 /پایش و اندازه گیری
 172شرکت تولیدی صنعتی پاتاف

تولید انواع محصوالت گرافیتی شامل
الکترود،قطعات،پودرهای گرافیتی

22850439

خیابان شیخ بهایی جنوبی ،بلوار آزادگان ،نبش خیابان
بیستم ،ساختمان  ،36پالک  ،11طبقه سوم

تهران تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع مفتح پالک
 161ورودی شرقی طبقه پنجم جنوبی
تهران-خ پاسداران-خ نیستان سوم -نبش خ صدف-پالک
-24واحد 1

www.aryanberis.com

12-13

D06

www.nanofarayand.ir

12-13

E01&E02

patafcompany.com

12-13

E03&E04

ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل آنالیز
(کوانتومتری،SEM،کربن و گوگرد گیری،شیمی تر)
 173آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف

سختی¬سنجی ،کشش ،خمش ،ضربه ،متالوگرافی

تهران -خیابان آزادی -خیابان شهیدصادقی -روبروی
02166075201

،تعیین جنس و ضخامت پوشش،سالت اسپری،سولفور

درب شمالغربی دانشگاه شریف -جهاد دانشگاهی صنعتی

www.jdsharif-met.com

12-13

E05

شریف

پرینت،شکست نگاری و تهیه شناسنامه فنی
تهران -خیابان سمیه -بین خیابان سپهبد قرنی و استاد
 174ماهنامه تخصصی پردازش

نشریه تخصصی صنایع فلزی و معدنی

 175جامعه قالبسازان ایران

خدمات به اعضای انجمن،آموزش ،پژوهش ،انتشارات و...

 176تهران توکل کار

نماینده ی رسمی قالب سازی برامبیال ،مشاوره فنی

 177باوند شیمی

تولید کننده سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم

02188893184

نجاتالهی -پالک ( 231ساختمان سمیه) -طبقه سوم-
واحد 10

77643933
02188901101

02188192461-2

تهران-خیابان انقالب-پل چوبی-خیابان حقوقی پالک 25
تهران ،میرزای شیرازی ،خیابان عزیز الهی (هشتم) ،پالک
 ،7ط ،4و3
تهران -خیابان ولیعصر  -باالتر از میرداماد -بلوار ستاری -
پالک  75واحد 9

www.PAPARDAZESHONLINE.co
m

12-13

E06

www.toolmaker.ir

12-13

E06.1

www.ttc.ir

12-13

E07

www.bavandco.com

12-13

E08

ردیف

محصوالت

نام شركت

تلفن

 178شرکت حهان دایکاست

تجهیزات ریخته گری

02166905444

 179انجمن علمی ریخته گری ایران

اموزشی -پژوهشی-انتشاراتی -کتابخانه

02188827202

 180مهندسی آذرنگ پوالد

ریخته گری قطعات صنایع خودرو و سایر صنایع

02166922937

مسطح و شکل دار-تولیدکننده ،چسب و کوتینگ،

02122761129

تولید کننده عایقهای نسوز -از قبیل پتو  ،بردهای
 181الیاف سرامیک سپید

خمسر درزبندی با تحمل دمایی  ۱٠٠٠درجه به باال...

 182مدیریت پروژههای حرارتی آگر انرژی

 183گروه توسعه صنعتی آسیا

مهندسی ،تامین و اجرای پروژه های نسوزهای کوره های
صنعتی
تولیدکننده انواع سنگهای سنباده سایش،برش و سنگهای
تخصصی

02188626554

051-32673855

 184عصر صنعت اشراق

تولید انواع ورق ومقاطع آلومینیومی

02122981098

 185فرآوری کانساران کویر شرق

تولید کننده انواع ماسه ریخته گری

02144483811

 186چدن آرای شمال

تولید انواع ساینده های فوالدی

01144203334

 187انستیتو فیزیک کاربردی

 188شرکت درین کاشان

 189ماشین سازی ایرانمهر

 190شرکت مهندسی مقتدر

 191بازارسازان مدیر سبز قرن

 192فراور شریف سبز

radiation portal monitor
instrument process control: level gaugedensity gauge-thickness- moisture and....
Xray....
تولید کننده پودرهای میکرونیزه معدنی قابل مصرف در
صنایع مختلف از جمله صنعت ریخته گری
تولید ماشین آالت لوله و پروفیل و کوپلینگ های صنعتی
ریخته گری قطعات هوایی از آلیاژهای آلومینیم و منیزیم
به روش ثقلی و lpc
ارائه مشاوره و محصوالت آموزشی به تولیدکنندگان
صنایع
تولید و تامیین مواد شیمیایی و تجهیزات سیستمهای
آب د رگردش برجهای خنک کننده ،پسابهای صنعتی ،

22974500

02188540339

02177336107

02136463863

02188308732

02188059858

آدرس

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

تهران  -ستارخان  -خ پاتریس لومومبا نتش سرو ناز -
شماره  27ط  4واحد 12
تهران خ بهار شمالی جنب اداره برق شماره  174طبقه
سوم و چهارم

www.irfs.ir

تهران خ ستارخان خ کوثر دوم پالک  15واحد 7

تهران-خیابان دولت-بین بلوار کاوه و چهارراه قنات-
پالک -٢٨٩طبقه چهارم

تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان شهید موسوی ،خیابان
شهید مازندزانی ،پالک 6واحد1
مشهد-بزرگراه آسیایی-کیلومتر16
تهران -میدان هروی  -خیابان مکران شمالی  -نبش گل

www.scfc.ir

12-13

E09

12-13

E10

12-13

E11

12-13

E12

www.aggerenergy.com

12-13

E13

www.asiaco.ir

14-15

A01

asealu.com

14-15

A02&A0
3

www.silica-east.com

14-15

A05

آمل ،شهرک صنعتی امامزاده عبداله ،فاز  ،1خیابان الله.

14-15

A06

تهران-خیابان مژده-نبش فرعی پنجم-انستیتو فیزیک

14-15

A07

www.doreenkashan.com

14-15

A08

www.immmc.ir

14-15

A09

14-15

A10

modiresabz.com

14-15

A11

www.fstreat.com

14-15

A12

 شماره -1واحد6تهران ،همت غرب  ،بلوار شاهین جنوبی ،خیابان چهارباغ
شرقی ،پالک /59ف واحد 8

تهران  -خیابان شهید بهشتی  -خیابان سرافراز  -کوچه
دوم  -پالک  - 4طبقه اول
تهران،جاده دماوند،خیابان اتحاد،خیابان پنجم غربی،پالک
13
تهران،جاده خاوران،خیابان یادگار امام شمالی(کانال اب)،
نبش بهمن هفتم,پ ۴۷
تهران -خیابان مطهری -خیابان فجر -کوچه نظری-
پالک  -20طبقه سوم
اهواز-زیتون کارمندی-نبش خیابان بوعلی-پالک 60

سیستمها ی RO
193

194

شرکت مهندسی صنعت فن آوران
مبتکران
شرکت مهندسی صنعت فن آوران
مبتکران

تولید ترمومتر

02188823351

تولید ترمومتر

02188823351

اتومبیل و صنعتی به روش ماشینکاری و پرسکاری

02146832702

ساخت و تولید قظعات فلزی
 195شرکت قطعه سازان خودرو امید

 197دی پارت سان آسیا

تهران -خ طالقانی -خ موسوی (فرصت شمالی) -جنب خ
دهقانی پالک  94واحد 25

14-15

A15

14-15

A16

خیایان امامزاده  -خیابان گلبرگ جنوبی  -پشت آتش

www.khodroomid.com

نشانی -پالک 9
08138353101

تولید کننده دستگاههای کنترل حرارت ،رطوبت و فشار -
اتوماسیون و ابزار دقیق

دهقانی پالک  94واحد 25

تهران  -کیلومتر  20جاده قدیم تهران کرج  -شهر قدس-

ریختگری و فورج قطعات چدنی
 196فروسیلیس غرب پارس (سهامی خاص) فروآلیاژ  -تولید فروسیلیسیم

تهران -خ طالقانی -خ موسوی (فرصت شمالی) -جنب خ

14-15

A14

02166009869

سیستم های ثبات صنعتی(دیتا الگر)
 198آریاسایان گستر

ماشین سازی

02176214808

 199شرکت ماشین ابزار مکث

ماشینکاری در محل بدون جابجایی قطعه و یا دستگاه

02146897185

همدان -خیابان پاستور -برج پاستور -طبقه  -11واحد 6

www.fesico.com

تهران  -خیابان آزادی  -خیابان حبیب اهلل  -کوچه صفا -

14-15

شماره  - 4طبقه دوم
تهران5-کیلومتربعدازپلیس راه جاجرود-منطقه صنعتی
خرمدشت-کوچه دوم شرقی-پالک28

14-15

A20

A21

WWW.ARIASAYAN.com

14-15

A22

www.maxsptools.com

14-15

A23

تهران ج قدیم کرج شهر قدس (قلعه حسن خان )
مجتمع کارگاهی زاگرس بلوار زاگرس بن بست البرز
پالک 6
 200کیمیاگران بهزیست

تولید کننده روان کننده ها  ،شوینده ها و مواد شیمیایی
خاص

02122697081

 201آمیژه مواد آسیا

تولید و پخش ساچمه های شات بالست

02155072186

 202مجتمع فوالدی روی اندود کاوه

تولید ورق گالوانیزه

02126200942

 203شرکت شیمیایی بهداش

تولید کننده چسب سیلیکات سدیم مایع و جامد

02147695307

تهران  -قیطریه  -چیذر  -ابتدای خیابان برادران
سلیمانی شرقی  -پالک  - 4ساختمان سپید  -واحد 31

www.behzeest.com

تهران میدان شوش خیابان فدائیان اسالم بین کوچه 23
و  24رو به رو نمایندگی سایپا پالک 472
تهران چهارراه پارک وی ابتدای بزرگراه مدرس ساختمان
زایس طبقه دوم شرقی
تهران  -کیلومتر19جاده مخصوص کرج ،بلوار اصلی
وردآورد ،مقابل خانه فرهنگ ،پالک49

www.behdashco.com

14-15

A24

14-15

A25

14-15

B01

14-15

B01/1

ردیف

محصوالت

نام شركت

تلفن

 204فوالد اتحاد تاک

طراحی و ساخت خطوط تولید مقاطع فوالدی

02835330088

 205فوالد سازان فناور پرند

تولید کننده انواع میلگرد اجدار

02122360912

 206پاپکو مگنت

طراحی تولید و ساخت تجهیزات مغناطیسی

02188322720

 207شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

پیمانکار فوالد ،نفت،گاز و پتروشیمی

03136279052

 208کیمیاچدن اسپادانا

تولید کننده انواع قطعات چدن  -فوالد  -داکتیل و تولید
شمش مرغوب با برند اصل کیمیا

03135722033

آدرس
تاکستان،شهرک صنعتی خرمدشت فاز یکم جنب شرکت
پگاه باتری

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

14-15

B01/2

www.fetak.ir

14-15

B02

www.papkomagnet.ir

14-15

B02/1

www.ghaemreza.com

14-15

B03

14-15

C01

تهران سعادت اباد میدان فرهنگ جنب بانک پاسارگاد
ساختمان بیژن ط  4واحد 14
میدان هفت تیر-ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی-کوچه
یکم-پالک-10واحد 1
اصفهان بلوار دانشگاه نبش خیابان توحید پالک 49
اصفهان  -شهرک صنعتی جی  -خیابان سوم  -پالک 40
 -کیمیاچدن اسپادانا

طراحی ،ساخت و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات
209

نسبی ماشینکاری سعید خداپرست و

صنایع نفت ،گاز ،حفاری ،پتروشیمی و پاالیشگاهی با

شرکاء

استفاده از تجهیزات پیشرفته  CNCو کادر فنی

02166782409

جاده قدیم تهران کرج ،خیابان فتح  ،15پالک 17

www.khodaparast.com

14-15

C02

مهندسی با تجربه در صنایع نفت و گاز
 210مهرگان صنعت شرق

تولید جک های هیدرولیک و پنیو ماتیک

02144987131

طراحی و ساخت انواع سیستم توزین الکترونیکی و
 211شرکت مهندسی رایانیک نگار

باسکول-توزین پاتیل مذاب-اتوماسیون صنعتی-انتقال

02122340391

دیتای رادیویی
 212شرکت روغن پارسیان خلیج

تولید کک کلسینه شده دانه بندی شده

02188557604

 213پارت سنجش پایا

تجهیزات اندازه گیری دما و فشار

02177721565

 214پویش صنعت

طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی

02832897611

 215آریانا مدرن صنعت

 216موسسه استیل پدید آیریا

طراحی و تولید اکچویتورهای الکترومکانیک و رباتهای
کارتزین و دستگاههای تست خواص مکانیکی مواد
اطالع رسانی تخصصی صنایع فوالد معدن و صنایع
وابسته ،تحلیل ،خبر ،گزارشات آماری و تخصصی ،پژوهش

76251044

02188214038

 217فورجکاری خانلو

تولید کننده قطعات فورجینگ خودرو و صنعتی

04136373370

 218پیشتازان توسعه صنعت ایلیا

سیستم های دوزینگ  -بچینگ و انتقال مواد

02166062159

انجام عملیات حرارتی حجمی و القایی
 219عملیات حرارتی نوین کاوه کهندژ

ساخت کوره های صنعتی

03142280514

ساخت تیغه های گیوتین
 220حک فلز مشهد

ساخت ماشین آالت حکاکی

05135413401

 221کانی گستر پویان

فرآوری و تولید سیلیس دانه بندی شده

02122363620

 222ویژه گران مواد پیشرفته پایاپارس

ذوب و باز ذوب فلزات در خالء

02122885269

عملیات حرارتی و مهندسی سطح:انجام فرآیند
 223پالسما پژوه پارس

نیتراسیون پالسمایی وپوشش دهی به روش PACVD
وپالسمای مایع-طراحی و ساخت دستگاه های

224

شرکت انصار ماشین (با مسئولیت
محدود)

02692108463

 225ماشین سازی صدرا

02155709754

02155258589

سختکاری القایی
 226فورج قطعات صنعتی شرق

 227شرکت مهندسی جالپردازان الوند

اهنگری انواع قطعات صنعتی

مهندسی و مشاوره و طراحی و تولید کننده قطعات
صنعتی به روش فورج و...

05132400160

02188103437

طراحی وساخت ماشینهای مخصوص براده برداری(
 228سازند پژوه

فرزکاری -سوراخکاری -قالویز کاری وپرس و  )...قطعات

انداز-طبقه چهار-واحد یک
تهران خ ولی عصر پایین تر پارک ساعی برج سرو ساعی

14-15

C05

14-15

C06

14-15

C07

www.ami.co.ir

14-15

C08

http://www.steelpedia.ir

14-15

C09

14-15

C10

14-15

C12

14-15

C13

طبقه  10واحد 1003
تهرانپارس  -خیابان گلبرگ  ،بین رشید و کیخسروی
پالک  37واحد 18
ابیک خیابان طالقانی روبروی خ معلم صندوق پستی
1175-34415
تهران جاده دماوند پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری
 8پالک 86
تهران ،سعادت آباد ،خیابان سرو غربی ،خیابان صدف،
کوچه رز غربی ،پالک  ،40طبقه دوم
تبریز -جاده تهران-روبروی کافی شاپ وحید -کوچه
قالیشویی قویدل
تهران -خیابان آزادی  -روبروی زمزم  -پالک - ۴۱۷
واحد ۳
اصفهان نجف آباد شهرک صنعتی نجف آباد  2خیابان
فارابی پالک 11
مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز-2خیابان دانش -6
پالک612

www.hakfelez.com

تهران -سعادت اباد  -میدان سرو -جنب بانک تجارت -
ساختمان سروناز  -طبقه  7واحد 32
تهران-خ شریعتی  -باالتر از میرداماد  -ک بهشت یکم -
پ  - 25ط 2

14-15

C14

14-15

C15

14-15

C16

14-15

C17

سوپا ،انتهای بلوار کاوش ،مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد

plasmapazhouh.ir

دانشگاهی  -پارک علم و فناوری البرز بلوک G4

ساخت خط ریخته گری پیوسته  ، CCMماشین آالت
مخصوص  ،طراحی فونداسیون های صنعتی و دستگاه

تهران-خیابان ستارخان-سه راه تهران ویال-برج چشم

14-15

C04

استان البرز ،کیلومتر  10آزاد راه کرج -قزوین ،سه راه

نیتراسیون پالسمایی و پوشش دهی
خدمات فنی و مهندسی آلومینیوم آلیاژی

کیلومتر  18جاده مخصوص کرج  ،خیابان  ، 67پالک 10

14-15

C03

021-46849949

فلزی

تهران ،خ قزوین ،نرسیده به خ شهید کاظمی ،پ 1151
استان تهران شهرستان اسالمشهر شهر چهاردانگه شهرک
صنعتی چهار دانگه خیابان  14.5کوشش پالک 37

amcengineering.ir

14-15

C18

www.sadramachinery.ir

14-15

C19

مشهد کیلومتر  25جاده قوچان شهرک صنعتی فن

14-15

C20

www.jpa.co.ir

14-15

D01

www.Sazandpajuh.com

14-15

D02

اوریهای برتر صنعت  10قطعه 93
تهران-خیابان میرزای شیرازی شمالی خیابان شهید
نعیمی پالک17طبقه دوم واحد4
تهران  ،شهر قدس(قلعه حسن خان) میدان قدس،
خیابان چمن،کوچه هنر یکم÷،الک 11

 229آبرسان طلوع بهاررود

تولید قطعات جدنی راتصاالت وشیرآالت

02186030462

دفتر تهران خ سهروردی خ خرمشهر کوجه ایاری پ 54

 230ریستاب روانکار ایرانیان

روغن و گریس

02166808658

تهران جاده قدیم کرج فتح  21پالک 18

www.abresanitolou.com

14-15

E02

14-15

E03

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

آدرس

A01

10-11

www.asmautomation .com

Josef Brocker Dyk 79, D-47803 Krefeld,
Germany.

A02

10-11

www.federalengineers.com

PLOT NO.A-54, MAHAPE, TTC INDL
AREA

A03

10-11

www.gms-egt.com

Via Borsellino e Falcone

تلفن
:.+49 2151 955 667.
..(91-22) 2778 2058 /
2059 / 1497
39.02.38207615

0049-7181-702438

محصوالت

نام شركت

Electric + Automation for Steel Industry,
ASM Automation GmbH
Engineering, Supply, Erection,
Commissioning, After sales service
MANUFACTURERS AND
EXPORTERS OF EXTRA HEAVY
FEDERAL ENGINEERS
DUTY CRANES FOR STEEL PLANT
DUTY APPLICATION
Induction Furnaces – Induction Heaters Continuous and Semi-Continuous Casting GMS s.r.l.
Plants

ردیف
231

232

233

Since more than 66 years Oskar Frech
GmbH + Co. KG in Schorndorf has been
a pioneer in the field of high-pressure
diecasting and offers the full range of
state-of-the-art diecasting technologies
from hot- and cold chamber diecasting
machines through peri

Oskar Frech GmbH + Co.
KG

234

A03/2

10-11

www.frech.com

Schorndorfer Str. 32

A03/3

10-11

www.hebminmetals.com.cn

448, WEST HEPING ROAD,
SHIJIAZHUANG, CHINA

86 311 87836389

MATERIAL/MACHINE

HEBEI METALS &
MINERALS CORP., LTD.

235

A03/4

10-11

Bº APERRIBAY

+34 944 409 450

Manufacturers of industrial furnaces and
refractory products

REFRACTORY
SOLUTIONS INSERTEC,
S.L.U.

236

A05

10-11

www.fundigex.es

C/ LEDESMAN 10 Bis 1º Izq.

+34 94 470 65 05

Association for Spanish Castings and
Foundry Machinery manufacturers

FUNDIGEX, CASTING
EXPORTER’S
ASSOCIATION OF SPAIN

237

A06

10-11

www.arb-bearings.com

H-22, UDYOG NAGAR, NANGLOI

91-11-25471255

ROLLER BEARINGS

ARB BEARINGS
LIMITED

238

91-8108104243

MANUFACTURER

SKG REFRACTORIES
LTD.

239

88662716038

Die casting machine

: YOTA (TAIWAN)
INTERNATIONAL
CO.LTD.…

240

A13/2

10-11

www.skgrl.com

REFRACTORY HOUSE, LBS
MARG,KURLA (WEST)

A17

10-11

www.yotadc.com.tw

No.13, Lane 22, Dawan E. Rd.,
Yongkang City, Tainan County 710

B08

10-11

www.tmp-press.com

31, Solnechnaia street

007)- 473-206-68-88

0049 79416910

Development, manufacture of forging and
JSC TJAZHMEKHPRESS
stamping mecanical presses

241

TII Group is worldwide leader in the
development and manufacture of top class
heavy load vehicles.
Extreme operating conditions, slag up to
TII Group GmbH
1,300 degrees, liquid steel, bulk materials,
metre-long
red hot slabs or coils weighing several
tons and more - th

242

B12

10-11

www.scheuerle.com

Kalistrasse 57

B13

10-11

en.kemeid.com

NO.8,KEMEIDA ROAD,YUEYANG,
HUNAN, CHINA

86-730-8721955.

electromagnetic stirrer(EMS)

HUNAN KEMEIDA
ELECTRIC CO.,LTD

243

B14

10-11

WWW.LAEMPE.COM

GRIENMATT 32

0049 7622 6800

CASTING

LAEMPE MÖSSNER
SINTO GMBH

244

B18

10-11

www.ghihornos.com

APERRIBAY, 4

34 4 4491600

Manufacturer of Industrial furnaces,
auxiliary equipments and complete plants
for melting and heat treatment of metals.

GHI HORNOS
INDUSTRIALES, S. L.

245

D01

10-11

www.Arisman-co.com
,www.yizumi-group.com

3rd Fl., Unit 9, No. 77, Hosseini St.,
Tehranpars

: Die Casting Machines & Auxilliary
Devices,Graphite Crucibles & Furnaces

Arisman Sanat Toos Co.
(DMI Group)

246

L01

10-11

www.eges.com.tr

EGS BUSINESS PARK BLOKLARI B-2
BLOK 255… …

induction furnaces, mini steel plant,
T el:...+90 212 446 41 21 foundries, casting, induction heating
systems

EGES

247

L01/1

10-11

www.lma.com.tr

KOSB.MELEK ARAS BULV.TUNA
CAD.NO:2 TUZLA

complete foundry casting equipments,raw
LMA MOTİF-AL DÖKÜM
T el:...+90 216 593 13 61 materials for ductile,steel
SAN.MÜM.LTD.ŞTİ.
foundries,continous mixers,core shooters

L04

10-11

www.argroup.net

22 Okhla Industrial Area…

0091-11-41612686

Equipment manufacturing for Steel
Rolling Mill

A.R Engineering Works

249

A06

12-13

www.doerentrup.de

Lemgoer Str. 9

...+49 5265 / 71-60

Refractory products

Dörentrup
Feuerfestprodukte GmbH &
Co. KG

250

WWW.ELEMENTSINDIA.COM

PLOT NO – 113. DURGAPUR GIDC.
MANDVI KACHCHH. GUJARAT.
INDIA. PINCODE – 370465

MANUFACTURING OF VARIOUS
SODIUM AND CALCIUM
BENTONITE PRODUCTS FOR
FOUNDRY INDUSTRIES, IRON ORE
PELLETS PLANT, OIL AND GAS
WELL DRILLING AND OTHERS.

ELEMENTS INDIA

251

A13

14-15

98-21-77874322

T el: +91 9825895650

248

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

آدرس

تلفن

محصوالت

نام شركت

ردیف

UMC LLC is a producer of following
products:
circular and non-circular electric-welded
tubes; steel straps including highstrength packaging steel strap and lifting
strap;

Ural Metal-processing
Company Ltd.

252

CARBON RAISER, CPC, GPC FOR
FOUNDRY AND STEEL PLANT

QINGDAO DURATIGHT
CARBON CO., LTD

253

(+49) 2102 91090

Oxygen Lancing equipment

BEDA
254
OXYGENTECHNIK GmbH
TVT
TERMOVENTILTECNICA 255
S.R.L.

T el:..+7 3519 03 55 11

A17,A18

14-15

www.uralmetalcompany.ru

Communal st. 10/1

A19

14-15

WWW.DURATIGHT.COM

XIHUANGBU INDUSTRIAL
GARDEN, XIAZHUANG,
CHENGYANG

A02/1

8-9

www.BEDA.com

An der Pönt 59, D-40885

A02/2

8-9

www.termoventiltecnica.com

Via lo Stradone 7

39 0422609110

environmental solutions

A03

8-9

WWW.COPEX.COM

: ZI DE KERPONT, BP60328

33 2 97 76 26 44

: Manufacturer of scrap & metal recycling
COPEX
machines

256

+49 (0)7173 / 183

MANUFACTURE OF HEAVY DUTY
POWER TOOLS (DRILLS,
GRINDERS, OSCILATING, SANDING
C&E FEIN GmbH
AND POLISHING … ) FOR WOOD,
METAL, AUTOMOTIVE AND
ASSEMBLY LINE APPLICATIONS

257

86 532 80679003

:

A04

8-9

WWW.FEIN.IR,WWW.FEIN.DE

HANS-FEIN-STR. 81 D-73529
SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU

A05

8-9

WWW.PAMIREX.CO.UK

1 St Floor,2Woodberry Grove.Finchley

44747674449

A08

8-9

WWW.BKSERVICES.DE

77694 Kehl

44785418684

SUPPLAY EAF& LF PARTS

-944002796

Description : FERRO ALLOYS, FE MN,
SI
MN, FE CR, FE TI, CORED WIRE,
CASTING
BANJARA IMPORTS
AND EXPORTS
POWDER, GRAPHITE ELECTRODES
AND
NIPPLES, REFRACTORIES FOR CCM,

A12

A12

8-9

WWW.BANJARAIE.COM

8-9

PLOT NO.48/1, KATEDAN

SALAFCHEGAN

T el:+98-9304422390

Description : MANUFACTURERS OF
MS
BILLETS, FERRO ALLOYS, CORED
WIRE

PAMIREX

258

BK SERVICES

259

260

KARKHANEH JAT
SANATI SHEMSH PARS
RAM

261

AND REFRACTORIES FOR IRON AND
STEEL INDUSTRY
B11

8-9

www.atomat.com

STRADA DI OSELIN 16

39 0432 648511

CNC MACHINES TOOLS

ATOMAT S.P.A

262

B14

8-9

www.siempelkamp.com

Siempelkampstr. 75

49 2151 92-30

Metalforming Presses

Siempelkamp Maschinenund Anlagenbau GmbH

263

www.fivesgroup.com

c/o Fives Stein SA - 108-112 avenue de la
Liberté – 94701 Maisons-Alfort

33 1 45 18 65 35

Technology provider
Metallurgical expertise
Carbon, stainless, silicon lines
Cold rolling mills
Reheating furnaces
Surface treatment

Fives

264

90 216 511 59 66

Serving through to comminition of ores
that is used in mills such as on Copper,
Gold, Silver, Aluminium, Zinc-Lead,
Chromium, Iron mining industries. Also,
at Aerated Concentre Block
Industry.Producing between 20 mm to
125 mm stell grinding balls, with 50

DOVME CELIK BILYA
METAL SANAYI A.S.

265

c01

8-9

C03/1

8-9

www.dovmecelikbilya.com.tr

Esentepe Mah. Milangaz Cad.
Dumankaya Vizyon No:77 A1 Blok Kat :
21 Daire : 120 Kartal,Sanayi Mah. Yanki
Sokak No : 12 Izmit – KOCAELI

C04

8&9

www.otto-junker.de

JAEGERHAUSSTR. 22

49 2473 601-255

MANUFACTURER OF FOUNDRY
EQUIPMENT SUCH AS MELTING
FURNACES, HEAT TREATMENT
EQUIPMENTS ETC

OTTO JUNKER GMBH

266

C05

8-9

www.bmgroup.com

loc. AL PONTE

0039 0465621794

MACHINERY, AUTOMATION FOR
STEEL

BM GROUP HOLDING
SPA

267

C06

8-9

WWW.GRUPPOPEDERCINI.COM VIA MASCAGNI 14

GRUPPO PEDERCINI

268

Strapping solutions

SAIZAR Strapping
Machines

269

Longstone is the professional supplier of
raw materials for steelmaking,aluminium,ferroalloy industries

LONGSTONE
INTERNATIONAL

270

D02

8-9

www.saizarsl.com

Pol. Beotibar Nº 4

D03

8-9

www.long-stone.com

1211, Building C, TOPBOX, No. 69
Beichen West Street, Chao Yang
District,Beijing, China.100029

T el:........ +39 030 6915119 INDUSTRIAL PLANTS
34 943 67 50 68

0086-10-58773399

شماره سالن شماره غرفه
D05

8-9

وب سایت
WWW.BARBIERISPA.COM

آدرس
VIA DELLA METALLURGIA 5

تلفن

محصوالت

T el: +39 045/8510844 CONVEYOR BELTS

نام شركت
BARBIERI SRL
CONVEYOR BELTS

ردیف
271

D08

8-9

WWW.YANGLI.COM

99 YANGLI ROAD, HANJIANG
INDUSTRIAL PARK,
YANGZHOU,JIANGSU, CHINA

86-13196497100

Jiangsu Yangli Group Co., Ltd was
established in 1996 and Yangli has been
dedicated to the research and
JIANGSU YANGLI
development on every metal forming
GROUP CO.,LTD
machine for punching, shearing, bending
and laser cutting. Our products are widely
used in aerospace, automotive, ap

D09

8&9

www.soloswiss.com

Grandes-Vies 25

41 32 465 96 00

Electrical furnaces,- Automatic
carburizing furnaces,- Repair of industrial SOLO Swiss SA
furnaces

273

E05

8-9

NO.28, SOUTH SARSABZ ST.,
MARZDARAN BLVD. TEHRAN,IRAN

Manufacturer of Steel plants & Aluminum DANIELI & C

274

E07/1

8-9

Industrial Zone

F03

8-9

F05/1

F06

8-9

8-9

www.preetgroup.com

mecc.sinosteel.com

www.pbsvb.cz

: D-14, Sec A-3, Tronica City, Indutrial
Area, Loni Distt. Gzaziabad, UP-201102

0098 21 44213484

272

35977780171

Iron and Steel Castings and Forgings and
Machinery works

CASTING FORGING
MACHINERY COMPLEX
LTD.

275

91-9971494475-79

Complete Solution for Hot rolling Mill –
Long Products

M/S PREET Machines
Limited

276

Sinosteel
Equipment&Engineering
Co.,Ltd.

277

PBS Velká Bíteš, a.s.

278

CZECH MACHINE
TOOLS

279

Tooling Company – Die Casting Dies /
Cutting Tools / Forming Tools

AWEBA Werkzeugbau
GmbH

280

EPC contractor including
Metallurgical equipment
Mining & processing
Power energy
Infrastructural construction

No.8 Haidian Str., Haidian district

Our activities are closely interconnected
with the energy industry. The precision
casting foundry casts rotor and stator
blades for gas turbines followed by
precision grinding by the Industry
Division. Furthermore, we also perform
machining of shafts, com

Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš

BORING & MILLING, VERTICAL &
HORIZONTAL LATHES, VERTICAL
T el:...+420 226 217 009 & HORIZONTAL MACHINING
CENTERS, GRINDING
MACHINES,TURN KEY SOLUTIONS

F07

8-9

www.czmtools.com

KONEVOVA 141

F08

8-9

www.aweba.de

Damaschkestrasse 7

G01/1

8-9

www.cie-cn.com

Lusong Road 480 Gaoxin District,
Changsha Hunan , China No.1 Laodong
mid road

+86 731 82760293

Ferrous Metal EPC

Zhongye Changtian
International

281

G02

8-9

www.alagrup.com

Gersan Sanayi Sitesi Tahsin Kahraman
Caddesi No:65 Batkent/ANKARAGersan
Sanayi Sitesi Tahsin Kahraman Caddesi
No:65 Batkent/ANKARA

90 312 473 57 51

Mining Equipment Supplier especially
Exproof Electric Equipment for
Underground Coal Mines

HANSEN ALAGRUP

282

G04

8-9

www.egttr.com.tr

OSB. T. ZIYAEDDIN CD. 7. SK. NO:8
SELCUKLU / KONYA / TURKEYOSB.
T. ZIYAEDDIN CD. 7. SK. NO:8
SELCUKLU / KONYA / TURKEY

90 332 239 06 08

Refractory Materials Manufacturer and
supplier of Insulation materials for
Industrie

EGT REFRAKTER
GERECLER ENDUSTRI
VE TIC. LTD. STI

283

00 90 224 243 12 30

Special Steel and Stabilizer Bar
Production for Automotive, OEM,
Defense, Machinery Production etc
Industries,Hot Rolled and peeled round
bars

CEMTAS CELIK
MAKINA VE SANAYI
TIC. A.S.

284

0049-3771-329

G05

8-9

www.cemtas.com.tr

Special Steel and Stabilizer Bar
Production for Automotive, OEM,
Defense, Machinery Production etc
Industries,Hot Rolled Spring Flat Bar,Hot
Rolled and peeled round bars

H

8-9

www.jinlicarbon.com

C101-105 MINGDU HUAYUAN NO. 68
XINGFU(S) ROAD DONGHAI
COUNTY LIANYUNGANG CITY
JIANGSU PROVINCE

86-518-87293232

low sulphur graphite, carbon electrode
paste

LIAN YUNGANG JINLI
CARBON CO.,LTD.

285

H01

8-9

www.wxclarence.com

28-501,NO.333 JINCHENG EAST
RD.,NEW
DISTRICT,WUXI,JIANGSU,CHINA

86-510-88231134

furnace,hot dip galvanizing line

WUXI CLARENCE
INTERNATIONAL
TRADING CO.,LTD

286

H02

8-9

www.topicn.com

No.20, Fuyang Rd., Jingjiang City,
Jiangsu Province

0086-18952627611

DRI reformer tube, centrifugal casting
furnace tube, furnace roller, hearth roller,
radiant tube, Tube bundle, pressure
vessel¼

Tuopu Industry Co., Ltd.

287

H03

8-9

www.xzmeco.com

No.383, West Jinshajiang Road, Jiading
District, Shanghai, Chia

0086-21-39565961

Shanghai Xinzhong
Sepcilized in Continuous Casting machien
Metallugical Equipment
and torch cutting machine
Factory

288

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

آدرس

H04

8-9

www.yilicasting.com

WeiCheng Economic zone Weifang City ,
Shandong Province

H05

8-9

tjshi.com.cn

47,XIANGJIANG ROAD,TIANJIN
CHINA

تلفن

86-536-985506

86-02228248893/28248894

محصوالت

نام شركت

ردیف

Nickel-based alloy vacuum casting ,
Aluminum lower pressure casting ,
Stainless steel investment casting , Fiveaxis Machining , Tooling design and
produce

Weifang Yili Precision
Casting Co.LTD

289

REFRACTORY MATERIAL, COPPER
MOULD, CORED WIRE

TIANJIN MINMETALS
CO.,LTD

290

SINOSTEEL LUOYANG
INSTITUTE OF
REFRACTORIES
RESEARCH CO.,LTD

291

H06

8-9

WWW.LIRRC.COM

43 XIYUAN ROAD

86-379-64205846

UPSCALE REFRACTORIES FOR
IRON AND STEEL MAKING AND
ALUMINIUM: BLAST FURNACE,
CAST HOUSE, ALUMINIUM
SMELTER

H07

8-9

http://www.xahcdl.com

9th floor, Building C,Wangzuoguojio.1
Tang cheng ,Nyan Road ,Gaoxin Zone
,Xi’an city ,Shaanxi Province ,China

86-029-88862635

Xi’an Huachang is an intergrated
company of furnace manufacturing &
complete set of equipment supply.

Xi’an Huachang Electric
furnace complete set of
Equipment Co.,ltd

292

H08

8-9

http://www.aupujx.com

No.11 Yanshan Road Changshou Village
Zhouzhuang Town Jiangyin City Jiangsu
province China

86-510-86961162

HYDRAULIC MACHINERY

: Jiangyin Aupu machinery
Co., Ltd

293

H11

8-9

www.thrive-metal.com

No. 234 Gaoerji Road, Xigang District,
Dalian 116021 China… …

86-411-84335360

¼ Castings, Steels, Refractory Materials,
Graphite Electrodes, General Machinery
and Equipment

Dalian Thrive Mining
Co.,Ltd.

294

H12

8-9

www.anssen.com

603 NO.100 Shengli Road, Xigang
District, Dalian

Anssen supply of CCM Spare Parts,
Rolling Mill Spare Parts, Special
Graphite, Foundry Consumable.etc

ANSSEN METALLURGY
GROUP CO.,LTD

295

We mainly supply cold and hot rolling
mill,all kinds of steel rolls、roll
axle,cardan shaft,chip conveyor,coolant
filtration purification equipment.We also
supply forming machine,color coating
line,galvanizing line,skin passing mill,
surface extended tubes

Wuxi Jin Yu Shun Yang
International Trade Co.,Ltd

296

EAF, LF, CCM, Rolling mill & Spare
Parts

Beijing Sino Steel
Engineering & Equipment
Co., Ltd

297

JIANGSU WANSHIDA
HYDRAULIC
MACHINERY CO., LTD

298

0086-411-86660109

H13

8-9

www.jysychina.en_alibaba.com

Hongyun Road,Hongshan Town,New
District

H14

8-9

www.sinosteelengineering.com

Block 1, Beihuayuanjie, Chaoyang

H15

8-9

WWW.BALERCHINA.COM

No. 9 LONGYUN ROAD, ZHOUXI
INDUSTRIAL PARK, JIANGYIN CITY,
JIANGSU

0086-510-80690588

SCRAP METAL BALER, SCRAP
METAL SHEAR, SCRAP METAL
BALER SHEAR , SCRAP
BRIQUETTING PRESS

WWW.PLISFZC.COM

DUBAI

T el:+971-554303870

ALL KINDS OF IRON AND ,STEEL
PRODUCTS, FERRO ALLOYS,CORED
PINK LOTUS IRON AND
WIRE, REFRACTORIES,
STEEL TRAIDING
TURNKEYPROJECTS FOR IRON
AND STEELINDUSTRY

299

300

A12

F06

F06

F06

86-510-88522022

86 10 57280067

www.strojimport.cz

U nákladového nádraží 3146/6, 130 00
Praha 3

The company has succeeded in
establishing a long-time tradition and
goodwill in many countries, inter alia
thanks to a gradually and purposefully
STROJIMPORT, a.s.
built network of representations including
firms with capital share of Strojimport
and representative offices

www.incoengineering.cz

Sladkovského náměstí 312/2, 130 00
Praha 3

The main focus of INCO engineering is
put on the technology for vertical,
inclined, and horizontal transport, mainly
in the underground mines, but also in the
open-pit ones

INCO ENGINEERING,
s.r.o.

301

www.hansen-electric.cz

Těšínská 2977/79C, 746 01 Opava

The production of following
products:Transformer sets, Switching
sets, Frequency converters, Lights,
Signaling and speech devices, Sensors,
Power supplies, Vacuum contactors,
Production and reparation of electro
motors and generators.

HANSEN – ELECTRIC,
spol. s r.o

302

www.spring365.net

F2,bldg2,Baifuquan 10,Changping district

Fairs. organization

Beijing Spring International
Exhibition

303

0086-10-59413448

شماره سالن شماره غرفه

وب سایت

آدرس

نام شركت

ردیف

WWW.MAHAVIRFERRO.COM

PLOT NO.48/1, KATEDAN

T el:+91-9440028875

WWW.REFSHAPE.COM

So lucky Corner.4th floor, ahOLY Family
Chowk,Chakala,Andheri(E),Mumbai-400
099.India

9.1222823911e+011

The company produces special shaped,
custom made refractory shapes of top
quality with superior performance

ASTERI EXPORTS

305

WWW.ISOLANTSERVICE.IT

Via G.Strusi (Z.I.)74020 Monteiasi
(TA)C.P.1

3.9099590188e+011

designs and manufactures steel dust
cover, desulphurizing, dephosforizing,
masses of spray use to the steel

ISOLANT SERVIC S.RL

306

WWW.REFRASUD.COM

Via Speziale 10. 74100 Taranto (Italia)

3.9393900488e+012

: Creator of a technology that improves
and increases the performance of
refractory products

: REFRASUD
INTERNATIONAL S.R.L

307

www.respinasanat.com

No.19,Masjed St. Soleyman khater
Ave.Motahari Ave

Description : technical engineeringcommercial

RESPINA SANAT

308

www.alju.es

CTRA. SAN VICENTE, 17

SHOTBLASTING

Talleres ALJU, S.L.

309

Die casting molds (manufacturing &
design)

Aurrenak, S. Coop.

310

88840424
34 944 920 111
34945244850

: MAHAVIR FERRO
ALLOYS

304

www.aurrenak.com

Vitorialanda, nº 15

www.gecsa.es

LARRONDO KALEA 12

+34 94 453 5201

Conductors

GECSA, S.A.

311

www.hormesa-group.com

C/ LAS MARINERAS, 13-17, 28864
AJALVIR

+34 91 887 4039

Furnaces: Induction – resistance – fuel
for melting, holding and casting.
Continous casting – refinery. Complete
solutions for foundries

HORMESA – NTICAST,
S.A.

312

www.indefunsa.com

URKIZUARAN 35…

34946584530

: Manufacturer of Feed-Head Breakers,
Runner-Crushers, Moulding Boxes and
Bushing&Pins for the Foundry Market

INDEFUNSA S.A.L.…

313

www.loramendi.com

Alibarra 26, CP:01010

+34 945 184 300

Foundry Machinery Manufacturing
(Coremaking machines, Vertical moulding Loramendi, S.Coop
lines…)

314

www.grupowisco.com

Pol. Sagasti – C/Urune 7

+ 34 948513050

C. Cast Bronze

315

1  واحد- 138 و عدل – پالک

10-11

محصوالت
MANUFACTURERS OF ALL,KINDS
OF FERRO ALLOYS FERRO,MANGANESE, SILICO
MANGANESE,FERRO CHROME,
FERRO TITANIUMFERRO ALLOYS
CORED WIRE,
GRAPHITE,ELECTRODES AND
NIPPLES, CASTING,POWDER,
REFRACTORIES, ETC

 بین سردار جنگل-دفتر تهران – پونک – شهید مخبری

A03/1

تلفن

www.vinodinternational.com

GRUPO WISCO SL

، سنگ فرز،تولید تجهیزات برقی و شارژی صنعتی (دریل
021 - 44441474

) مورد استفاده در...  سمباده و پولیش و،ابزار ارتعاشی

 فاین آلمان316

 خودروسازی و خطوط مونتاژ، فلزات،کاربردهای چوب
+917926923276 3376

Manufacturers & consultants¼

vinod international Ltd

317

