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ی و دوار ـهمچنین در عرصه صنعت چرخشهوای فشرده و  صنعتبازرگانی و خدمات پس از فروش در زمینه با توان مهندسی   شرکت هواسیستم

.یافت گامی بلند برداشته  تا بتوان در کمترین زمان به بهترین نوع کاربرد دست   
  

 

  :سیستم هوای فشرده  (تغییرات)تعمیرات  بخش خدمات و  ارائه پیشنهاد رسمی در* 

:فعالیتهای گروه بازرگانی هواسازان پیشرو شامل دو بخش اساسی در بخش خدمات و  در بخش تأمین به شرح ذیل قابل تعریف میباشد   

        :                                        بخش خدمات -1 

 خدمات رسانی در زمینه هوای فشرده شامل 3 بخش قطعات مصرفی ، گارانتی و سرویس میباشد که ،

، روغن مصرفی ، پرشرسوئیچ ها ، قطعات برقی ، انواع سنسورها ، ترانسمیتر و غیره در بخش ( هوا ، روغن ، سپراتور )قطعات مصرفی شامل انوع فیلتر 

که قطعات صنعتی نیز شامل اتودرین ، ... شامل اکسپنشن ، کندانسور و مدار تبرید ، رادیاتور و شارژ گاز ، فیلتر درایر و کمپرسور    و در بخش درایر 

.انواع المنت ، سوپاپ اطمینان ، گیج فشار در خط سیستم هوای فشرده قابل ارائه میباشد   

 

             :                                        بخش تأمین -2       

قی و تأمین قطعات صنعتی شامل انواع الکترو موتورها ، ایرند ، قطعات تبرید و سردخانه ای ، چیلر ، قطعات هیدرولیک و پنیوماتیک ، قطعات بر

.الکتروپمپ صنعتی ، دیزل ژنراتور و قطعات مصرفی صنعتی قابل ارائه میباشد   

:ویژگیهای گروه بازرگانی هواسیستم *   

انتی محصوالت ارائه شده گار -1  

چگونگی سرویس دوره ای در خط کمپرسور  -2  

استفاده از  از برندهای معتبر                 -3   

                          
 

:هدف گروه مهندسی ـ بازرگانی هواسیستم *   

کیفیت عالی میباشد که با توجه به این امـر مهم ، هزینه ی تعمیر و در راستای رضایت مشتتریان ، ارائه محصول اصل با کارکرد باال و نازلترین قیمت و 

 صنعـتبازرگانی و خدمات در زمینه با توان مهندسی این شرکت   از این رو. نگهداری دستگاهها و خطوط تولید به کمترین میزان خود کاهش می یابد 

را درخصوص تأمین قطعات مورد  نیاز آن شرکت اعالم داشته و امیدوار است ی و دوار آمادگی خود ه صنعت چرخشـرصـهمچنین در عهـوای فـشرده و 

.در جهت پیشبرد اهداف مفید واقع گردد  دتا بتوان  
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