
 

 

 

 مجموعه پارت پترو کاال بخش بازرگانی شرح فعالیت
 

به پشتوانه دفتر بازرگانی فعال خود در منطقه آزاد تجاری راس الخیمه در امارات، قادر به تامین اقالم، ابزارآالت و تجهیزات  رو کاالپارت پت

 ف های ستاره دار، موجود در انبار تهران هستند () ردی ضروری در صنایع بزرگ کشور از برندهای معتبر آمریکایی و اروپایی می باشد.
 

 Parkerو سایر قطعات هیدرولیک و پنوماتیک از برند  ، شیلنگ، فیلتر، شیرهای سوزنیارائه انواع اتصاالت

بر،  کابل مهره بر، آچار هیدرولیکی، پانچ، پرس کابلشو، آچار هیدرولیک، ، پمپ هیدرولیک،شامل جکهای هیدرولیک ابزار هیدرولیک*

 ENERPAC از برند ، فلنج بازکن، مولتی پالیر و پیچ، پرس کارگاهی کشنده

 آمریکا Haskelفشار قوی از برند ارائه پمپ و بوسترهای *

 آمریکا Autoclaveاز برند  bar 7000مانند تیوب، اتصاالت، شیرهای سوزنی، فشار سنج و . . . تا فشار  قطعات فوق فشار قویارائه *

 Emerson - TESCOMاز برند  ، رگالتورهای وکیوم و بک پرشرهیدرولیک و رگالتورهای گازتورهای ارائه رگال*

  ”1/2-2تا درایو  آمریکا Ingersollrand از برند اینگرسولرند آچار بادی ارائه انواع*

 آمریکا   TorcUpو  انگلستان Tentecو آچار هیدرولیکی از برند  انواع بولت تنشنر

پودر الماس و  سنگ کامپوزیت و سوپر کامپوزیت، خمیر لپینگ، از جمله و ملزومات آن Lapping Machine دستگاه لپینگ ماشین*

  Flatness Gauge، المپ و ، لنزلپینگ و پولیش روغن

 bar 1000و تست پمپ های دستی و برقی تا  bar / 72,000 psi 5000تا فشار  تست پمپ بادی*

 بلژیک Len Matecساخت شرکت  اینچ 22از نوع دستی تا سایز  سرفلنج فیدستگاه *

 اینچ 42تا سایز  هندوستان E-ZEE CUTآمریکا و  ALLPAXاز برندهای ارائه دستگاههای گسکت بر *

 آمریکا ALEMITEو   CLIMAXو  FLOWSERVEدستی و بادی فشار قوی از برندهای  بادی  گریس پمپ

 آلمان WIKAدماسنج ( از برند و ترمومتر )  انواع فشار سنج*

 جهت انتقال مواد شیمیایی پمپ های دیافراگمی*

 FITOKو  VEELOKاز برند  S.S. 316از جنس  فیتینگ و اتصاالتشیرهای سوزنی، *

 آمریکا Snap-onاسپانیا و  EGA Master،  آمریکا RIDGIDاز برند  انواع ابزار دستی

  تایوان( -) آمریکا KUDOS از برند کادوس رولیکو پانچ هید ، کابل برانواع پرس کابلشو*


