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درايران به اطالع شما شركت    TBSپخش كننده انحصاري محصوالت بازرگاني 

 :محترم ميرساند

پنوماتيكي واتوماسيون  وليكي وهيدربا مصارف  شگاه با افتخار انواع محصوالتاين فرو

 ارائه مي كند. بازار صنعت ايران طبق درخواست شما دررا صنعتي 

اصل برتمركز  بارا  خويش فعاليت 3131 سال زا TBSاست بازرگاني  الزم به ذكر

پايه هاي ماندگاري  - كه مشتريان و رضايتمندي كار صداقت در ، قيمت مناسب ، كيفيت

، آگاه با استفاده از تجارب متخصصين مجرب  نموده است وآغاز ،  اين بازرگاني هستند

بعنوان يكي از  توانسته ؛ استكيفيت درتوليد  شان خارجي كه دغدغه پرتالش ايراني و و

سخت شده م هيدروليکی اعم از ميله های روکش كربزرگترين وارد كنندگان محصوالت 

 .مطرح گردد بازار صنعت ايران در داخل سنگ خورده اي سيلندريه هولول

 محصوالت شامل: و کيفيت مشخصات ظاهري

 معمولي درمقاطع گرد: ميلهای روکش کرم

بصورت چاپي  TBS  با روكش مقوائي به رنگ آبي كه بر روي روكش مقوائي برند

ميزان  - F7دقت وكيفيت توليد  - CK45 درطول ميلگرد مشاهده مي شود. نوع آلياژ

 ميكرون. 25پوشش كرم درشعاع 
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  :( اينداكشن ) هارد كرم ها در مقاطع گردميله های 

بصورت چاپي درطول   TBS روكش به رنگ سبز كه بر روي روكش مقوائي برند با

سخت کاری  - F7دقت وكيفيت توليد  - CK45 نوع آلياژ .شود ميلگرد مشاهده مي

تي با توجه به قطر كه عمق سخ  HRC  55تا   50به روش اينداكشن با سختي  عمقی

 .ميكرون  25  ميزان پوشش كرم درشعاع  - يربودهمتغ ميلگردها

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينداکشن()ا بدون روکش مهارد کر 

 

 بدون روکش کروم معمولی
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 رولر برنيشيد: H8 داخل سنگ خورده لوله هاي سيلندري

اروپا    EN 10305و   ST52به همراه استاندارد فوالد TBSبرند  لوله ها بر روي 

الزم  .شود مشاهده مي آن بصورت چاپي در سطح لولهسايز و  H8درجه کيفيت توليد 

توليد نيز بر روي تمامي شماره سلاير  به ذكر است استاندارد ايزوي تمامي محصوالت و

 گيرد. تيباني اين بازرگاني قرار ميشامل ضمانت و پش كاالها چاپ شده است و

 

   

 

 

 

 داخل سنگ طبق سفارش سيلندری لوله

 لوله های داخل سنگ شکل ظاهری های داخل سنگ برشی از لوله
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 :بازاردرهاي مشابه  نسبت به نمونهTBS محصوالت بازرگاني مهمترين برتری

 تاييد كيفيت محصوالت از طرف شركتها وتوليد كنندگان صاحب نام دراين زمينه -

 هاي موجود در بازارو نمونه  يیقابل رقابت با نمونه هاي غربي و آسيا محصول -

 ت به لحاظ وجود نمايندگي و حذف واسطه هاپايين بودن قيمت محصوال -

 ات خاصگارانتي و پشتيباني محصوالت به لحاظ تنوع در سايز وسفارش -

 آدرس :

 13پ3بلوك – ايرانبازارفوالداستيل 13فتح ويجاده قديم كرج روبر5متركيلو

 

 

     12366112626تلفن:      66113366 - 6:   لفكس ت

 shop.com-www.mcs سايت :   

 metalcorom@yahoo.com: يميلا

 مزيد بر تشكر وامتنان 

 اميدی     پخشمسئول                                                                                                          

http://www.mcs-shop.com/

