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 مقدمه: -1

در صنعت ، در زمینه تولید ماشین آالت  1357رساند اینجانب سید عطاءاله زرین مهر از سال  میاحترامأ به استحضار 
 تولید همکاري میکردم.صنعتی فعالیت داشته ام بطوري که در چند کارخانه بزرگ بصورت مشاوره و مدیر 

پس از اتمام جنگ تحمیلی و نیاز آن زمان، شروع به تولید ماشین آالت صنعتی کرده و به لطف خداوند متعال موفق به 
ساخت دستگاه و ماشین آالت خط ورق از جمله گیوتین و پرس و نورد با کیفیت مطلوب شدم و این محصوالت به بازار ارائه 

ي بزرگ اقماري ذوب آهن با اعتمادي ها ع به تولید جرثقیل، باالبر وینچ کردم، در آن زمان شرکتشرو 1372گردید. از سال 
شرکت جرثقیل       1375که نسبت به کیفیت محصوالت این شرکت داشتند، جزء مشتریان درجه اول ما شدند. در سال 

ي سد سازي و ها ه مدیران  بسیاري از پروژهزرین مهر را تاسیس کردم، کیفیت محصوالت این شرکت به قدري مطلوب بوده ک
دادند و این اعتماد باعث شده بود که حتی  میي مورد نیاز خود را به این شرکت سفارش ها دستگاه میذوب آهن و نظا

طرف  و تکرار سفارش از ها و رضایت نامه ها ي با کاربرد خاص که در ایران تولید نمیشد به ما واگذار شود. تقدیرنامهها دستگاه
در  ها باشد. به طور یقین این شرکت یکی از موفق ترین شرکت مییک مجموعه گواه کیفیت مطلوب محصوالت این شرکت 

 باشد. میزمینه جرثقیل و وینچ 

هکتار زمین  1بعد از جرثقیل زرین مهر شرکت کیهان فراز زرین تاسیس گردید. در حال حاضر کارخانه این شرکت داراي 
تر بنا که شامل سالنهاي تولید، ماشین کاري، برق، رنگ، انبار و اداري بوده و تجهیزاتی کامل شامل م 2200و بیش از 

متري، دستگاه مدرن جوشکاري  90و سقفی، میزکار اي  دروازهچندین دستگاه تراش، صفحه تراش، دریل رادیال، جرثقیل 
و همینطور نیروهاي متخصص و مجرب که از چندین نفر مهندس و تکنسین و دیپلم   Hو ابزار دقیق و پرس تولید  CNCو

      IMSفنی و کارگران ماهر تشکیل شده توان تولید با کیفیت ترین محصوالت را دارند. این شرکت موفق به اخذ گواهینامه ایزو 
)iso 9001-iso 14001- iso 18001 ز و امکانات و تجهیزات دست به دست هم شده است . تجربه، دانش رو 1392) در سال

 داده تا بتوانیم در خدمت صنعت کشور عزیزمان باشیم.

ي خریداري شده به جز تاثیرات روانی باعث ضرر  و زیان و اختالل به تولید ها کیفیت پایین و خرابی متعدد دستگاه
قبل از تصمیم گیري از امکانات و ماشین آالت شود  میمجموعه تحت مدیریت شما دارد و به همین منظور از جنابعالی دعوت 

و موجودي انبار این شرکت بازدید به عمل آورید تا با دیدي بازتر و مقایسه اي منطقی تر تصمیم گیري نمایید . بازدید 
تماد تواند اع میباشد  میي گوناگون نصب و در حال بهره برداري ها حضوري از دستگاهاي تولید شده این شرکت که در پروژه

 (www.keyhanfarazzarrin.com)شما را نسبت به کیفیت و دوام محصوالت  جلب کند . تصاویري که در سایت این شرکت 
 باشند و امکان بازدید از آنها نیز میسر است. میدرج شده است مربوط به تولیدات این شرکت و واقعی 

 ا تجدید احترامب                                                       

 سید عطاء اله زرین مهر                                                                                                                   
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 : محصوالت -2

 : سقفی هاي جرثقیلانواع  -2-1

 ریل دو داراي معموال جرثقیل این. دارد کاربرد صنعتی هاي سالن و انبارها در بار جابجایی براي سقفی هاي جرثقیل
 حرکت آن روي بر) جهت شش در محدود(پایا کنترل صورت به جرثقیل سالن طول در افقی صورت به که است موازي

 .کند می

 ل :جرثقیل سقفی جفت پ -1-1 -2            

هایی است که دهانه و ظرفیت مورد  سقفی جفت پل بهترین راه حل برا ي جابجایی مواد در سالن هاي جرثقیل
توانید استفاده کنید و با ساخت سازه مطابق  از ارتفاع بیشتري می ها  جرثقیلباشد و با این نوع  نظر زیاد می

تصادي ببرید، همچنین دیگر مزیت این نوع توانید بهترین استفاده را نیز از لحاظ اق استاندارد و با وزن مرده کم می
این است که با وجود راهروي انتخابی در بدنه جرثقیل عالوه بر سهولت در دسترسی و امکان تعمیر  ها  جرثقیل

قطعات کالسکه، امکان مناسبی براي تعمیر و تعویض المپهاي سالن، تاسیسات گرمایشی سالن و خطوط برق رسان 
 .کند را نیز فراهم می

  :پل  تکجرثقیل سقفی  -2-1-2             

ساخته شده براساس استانداردهاي طراحی سازه، با داشتن استحکام کافی و وزن  پل تکسقفی  هاي جرثقیل
 خواهد نمود.تامین  هاي کارگاه را به خوبی در زمینه جابجایی در سالن هاي شما خواستهمرده کم 

و هزینه کمتري جهت طراحی ساختمان  کاهش یافتهسالن  هاي ریلفشار وارد بر  ها ي این نوع جرثقیل در سازه
. شود می محسوباز لحاظ ابعاد هندسی و پارامترهاي مهندسی بهترین طراحی  مورد نیاز خواهد بود. این نوع سازه

 شود. ها به خوبی میسر می لذا فرآیند انتقال تجهیزات و مواد در داخل سالن توسط این جرثقیل

تن قابل تولید  10/. الی 5هاي  تر کاربرد داشته و در ظرفیت هاي سبک هاي سقفی تک پل در ظرفیت جرثقیل
 باشد. می

   : جرثقیل سقفی آویز -2-1-3             

 طراحی برقی و دستی صورت به و شود جرثقیل سقفی آویز در صنایع مختلف از سقف سالن آویزان می
 سازه بر نیروها زیاد، چرخهاي تعداد وجود لحاظ به و رسیده حداالقل به ها  جرثقیل این در مرده وزن. است گردیده

 .یابد می کاهش سالن بر وارده نیروهاي و استرس و شده گسترده سقف

گردد و امکان استفاده از تمام فضاي موجود را فراهم  جرثقیل سقفی آویز در سالن با سقف خرپا اجرا می
 .در انبارها، صنایع بسته بندي سبک و عمدتاً صنایع هواپیماسازي کاربرد داردکند. این جرثقیل  می

 :اي  دروازه هاي جرثقیلانواع -2-2

 ارتفاع در ها ستون توسط ها  جرثقیل این يها پل. گیرد می قرار استفاده مورد باز فضاي در معموآلاي  دروازه جرثقیل
 بر ها  جرثقیل این و عرضی طولی حرکت و است یافته استقرار طرف دو هاي چرخ جعبه روي بر ها پایه و گرفته قرار
 .پذیرد می انجام فلزي يها ریل روي
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 سایر محصوالت :-2-3

 نیم دروازه اي هاي جرثقیلانواع  .1
 بازویی هاي جرثقیلانواع  .2
 سبک هاي جرثقیلانواع  .3
 انواع تجهیزات سد سازي .4
 ماشین آالت خاص .5
 قالبهاي تونل سازي .6
 ي فلزيها پل .7
 طراحی سیستم ترمز .8
 انواع وینچ و باالبر .9

 انواع جعبه چرخ و چرخها .10
 ماشین آالت خم و برش .11
 ها انواع واگن .12
 انواع قالب و شاهین .13
 ي فلزي ها انواع اسکت .14
 و ..... .15

 سال خدمات پس از فروش هستند. 10و محصوالت این شرکت داراي یک سال گارانتی 

 : ي محصوالتها ویژگی-2-4

 : هاي طراحیویژگیمشخصات فنی جرثقیل و  -2-4-1

 از جنس فوالد  درام سیم بکسل تمام ماشین کاري شده St 52  شود.در نظر گرفته می 

  سیم بکسل از نوع بدون پیچش قابل انعطاف با مقاومت و دانسیته باال، عمر طوالنی و ضریب اطمینان و

 شود.در نظر گرفته می  FEMدوام باال بر طبق 

  هاي زیمنس و یا شرکتهاي معتبر اروپایی.تجهیزات برقی، کنترل و حفاظتی از ماركکلیه 

 ها (بلیرینگBearingsباشد.هاي ژاپنی و آلمان می) از شرکت 

 ها از جنس چرخCK45  باشد.می 

  برق رسانی در طول سالن بوسیله Bass bar 4×80A(وارداتی).قابل انعطاف مرغوب 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 

 
 

Page | ۶ 

 بوسیله برق رسانی در عرض جرثقیلFlexible Cord Cable  .قابل انعطاف مرغوب 

  : سازه فلزي-2-4-2

و رعایت کلیه اصول  FEMو  CMAAهاي بین المللی طراحی جرثقیل طراحی سازه بر اساس آیین نامه

یف و شبیه سازي گردیده و در برداري و بارگذاري تعردر طرح محاسبه شده و شرایط مختلف  بهره میعل

بحرانی مواردي نظیر تنش، خستگی، تغییر شکل و جابجایی، تحلیل ارتعاشی ، کمانشی و ناپایداري ریهاي بارگذا

 شود. کنترل می

سازي و رفتار آن در هنگام بارگذاري بحرانی قبل از اقدام به ساخت سازه جرثقیل به صورت نرم افزاري شبیه

 ول نهایی جلوگیري به عمل آید.گیرد تا از بروز هر نوع ایراد در محصمورد ارزیابی قرار می

 : اجزاي مکانیکی-2-4-3

طراحی و ساخت اجزاء و اتصاالت مکانیکی با توجه به وزن سازه و ماکزیمم نیروهاي استاتیکی و دینامیکی وارد 

ر بر چرخها و اتصاالت و همچنین تعداد سیکل کاري و بر  اساس رسیدن به حداکثر بهره وري و جلوگیري از ه

 پذیرد.میگونه توقف احتمالی جرثقیل صورت 

شود در شتابگرها و ترمزگیرها، بار  میتجهیزات کنترلی: با استفاده از تمهیدات خاص در طراحی تابلو برق سعی 

 .شودو سازه از وارد آمدن هر گونه تنش اضافی محافظت 

اي و حرکت بار و جرثقیل بطور مرحلهي حرکتی دو ها مجهز به محدودکننده ها حفاظت و ایمنی: کلیه حرکت

 گیرد.کامل در کنترل قرار می

  : ي مورد استفاده در ساختها استاندارد-2-4-4

و طراحی ماشین آالت و تجهیزات  CMAAطراحی سازه بر اساس استاندارد طراحی و ساخت جرثقیل آمریکا 

 .یک و دینامیک)پذیرد (تست استاتاروپا صورت میFEM مکانیکی بر اساس استاندارد 

 : جوش کاري و استانداردهاي مورد استفاده در آن-2-4-5

(دستور العمل جوشکاري) بر اساس   WPSانواع جوشهاي مورد استفاده در ساخت سازه و اتصاالت جرثقیل، 

 باشد.می   AWSD1.1- AWSD14.1استانداردهاي 

  : بازرسی وکنترل مواد اولیه و محصول-2-4-6
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حصول مطابق آن بصورت ذیل خاص تهیه و کنترل کیفیت م  QC planز کیفیت محصول براي اطمینان ا

 پذیرد. می صورت

 گیرند.مواد مورد نیاز در ساخت سازه قبل از مصرف مورد بازرسی و کنترل قرار می میتما 

 هاي مشخص، ساخت ، کنترل ابعادي، جوش و پروسه ساخت تحت نظارت کامل قرار با تعریف ایستگاه

 گیرد.می

 گردد تا از بروز قبل از انجام عملیات رنگ آمیزي با شبیه سازي محل نصب، سازه جرثقیل مونتاژ اولیه می

 هرگونه نقص و ایراد در حین نصب جرثقیل جلوگیري شود.

 : ي انجام شده ها نمونه پروژه -2-5
ي انجام شده به سایت شرکت کیهان فراز زرین به آدرس ها براي مشاهده تمام پروژه

www.keyhanfarazzarrin.com مراجعه فرمایید. 
 : ي شرکت در جداول خالصه بندي شده استها در ادامه گوشه اي از فعالیت

 

 
 مترو تن 25/5 جرثقیل

 
 . طرف دو در کنسول داراي

 . متر 45 قالب ارتفاع 
 مهر زرین جرثقیل شرکت ساخت باال کاري گروه با OPEN WINCH بر باال 

 حفاري االت ماشین و TBM قطعات جابجایی:  ماموریت
 مترو 7 خط.  چمران بزرگراه.  تهران:  نصب محل

 

 

 
 االنبیا خاتم سازندگی گاه قرار تن 60اي  دروازه جرثقیل

 سطح هم غیر تقاطع پروژه پلهاي قطعات تماماي  دروازه جرثقیل دستگاه دو توسط
 دلیل به شدند ساخته صدر طبقاتی بزرگره از بخشی و جناح محمدعلی– وردآورد
 مدت طول در و بوده شیفت سه بصورت جرثقیل این کار زمان پروژه زمان محدودیت

 يها سگمنت تولید در اي وقفه هیچ و بودند مطلوب بسیار دستگاهها عملکرد کارکرد
 اعالم را خود رضایت اي نامه در کارفرما محترم مسئولین بطوریکه نیامد پیش پروژه

 . باشد می رویت قابل مشتریان رضایتمندي بخش در نامه این نوشت رو. اند داشته
 گروه با OPEN WINCH بر باال.  متر 10 قالب ارتفاع.  متر 28 دهانه:  مشخصات

 مهر زرین جرثقیل شرکت ساخت باال کاري
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 االنبیا خاتم سازندگی گاه قرار تن 100 و تن 80اي  دروازه جرثقیل
 مدت در باشد می شهري پروژه بزرگترین کارشناسان نظر طبق صدرکه طبقاتی پروژه

 به نیاز شرایطی چنین در گذاشت باقی رکورد یک خود نوع در که شد انجام زمانی
 در تن 100 و 80اي  دروازه هاي جرثقیل دستگاه 6.  باشد می اعتماد قابل تجهیزاتی

 شدند خود وظایف انجام به موفق وقفه بدون صدر بزرگراه سگمنت کارخانه تولید خط
.  کردند رضایت اظهار دستگاهها عملکرد از مجموعه محترم مسئولین حتی بطوریکه
 . باشد می رویت قابل مشتریان مندي رضایت بخش در شده دریافت نامه تقدیر

 گروه با OPEN WINCH بر باال.  متر 10 قالب ارتفاع.  متر 28 دهانه:  مشخصات
 . مهر زرین جرثقیل شرکت ساخت باال کاري

 

 

 
 

 عسلویه تن 120اي  دروازه جرثقیل

 
 شکن موج تنی 120 بلوکهاي جابجایی:  ماموریت

 زیاد طول با قطعات جابجایی جهت شاهین داراي:  ها ویژگی
 

 

 

 
 گتوند سد تن 10اي  دروازه هاي جرثقیل

 
 . متر 85 قالب ارتفاع

 مهر زرین جرثقیل شرکت ساخت باال کاري گروه با OPEN WINCH بر باال 
 اب انتقال شافت حفاري جهت جابجایی:  ماموریت

 

 

 
 

 هنآ راه  تن 16اي  دروازه جرثقیل
 

 . طرف یک از متر 6 کنسول داراي
 . بتنی يها تراورز تولید کارخانه.  کرج:  نصب محل

 اهن راه شرکت
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 مترو 7 خط  تن 50اي  دروازه جرثقیل

 
 . طرف یک در متري 6 کنسول داراي

 . متر 45 قالب ارتفاع
 مهر زرین جرثقیل شرکت ساخت باال کاري گروه با OPEN WINCH بر باال

 حفاري االت ماشین و TBM قطعات جابجایی:  ماموریت
 قزوین و نواب بزرگراه  تقاطع.  تهران:  نصب محل

 

 

 

 
 االنبیا خاتم سازندگی گاه قرار نیایشاي  دروازه جرثقیل

 
 االنبیا خاتم سازندگی گاه قرار:  کارفرما

 

 

 

 
 
 

 تن 15اي  دروازه جرثقیل
 

 

 

 
 پتروشیمی بندراي  دروازه جرثقیل

 
 شکن موج بتنی قطعات تولید.  عسلویه میپتروشی بندر

 االنبیا خاتم سازندگی گاه قرار
 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 

 
 

Page | ۱۰ 

 

 

 مترو سقفی هاي جرثقیل

مترو يها تونل سگمنت تولید هاي جرثقیل  . 

 قایم قرب گاه قرار:  کارفرما

 

 

 
 

 تن 4 سقفی جرثقیل

 

 

 
 

 فوالد صنایع سقفی جرثقیل
 

 . فوالد صنایع در استفاده مورد
 . است شده ساخته و طراحی مذاب پاتیل حمل جهت خاص برد کار براي جرثقیل این

 . دار کابین 
 تن 25/5 ظرفیت با قالب دو داراي

 

 

 
 

 4 کارون سد سقفی جرثقیل
 

 . متر 120 قالب ارتفاع با تن 20 ظرفیت
 . نوح قرب - االنبیا خاتم سازندگی قرارگاه:  فرما کار
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 تن 20 سقفی جرثقیل
 

 اسوه صنعتی گروه:  کارفرما
 
 

 

 
 
 

 سقفی دو پل جرثقیل
 

 قشم اذر نسوز کارخانه
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 : رزومه فعالیت کاري شرکت کیهان فراز زرین -3

 : ساخت انواع جرثقیل  -3-1

 ردیف
مکانیزم 
 دستگاه

 ظرفیت
 ( تن)

 دهانه
 ( متر )

 ویژگی
 تعداد

 (دستگاه )
 کارفرما

1 
وینچ کوره بلند 

 ذوب آهن
40 18 

 متر ارتفاع قالب 45
)OPEN WINCH ( 

 براي اولین بار در ایران ) (
1 

 فوالد میبد
 قرارداد سوم

 8 20 دو پل سقفی 2
متر شافت  110ارتفاع قالب 

 3انتقال نیرو سد کارون 
 ) OPEN WINCH( ایزه

1 
قرب نوح  ءقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

 موسسه حرا قرارداد اول

3 
 

 موسسه ویژه شهید رجائی Open winch 2 30 60 دروازه اي

 کارخانه تولید سگمنت –متر  7پروژه خط  12  12 10و  16 دو پل سقفی 4

 8 30 دو پل سقفی 5
شافت  125ارتفاع قالب 

  نیرو سد مسجد سلیمان
)OPEN WINCH ( 

2 
قرب نوح  ءقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

 موسسه حرا قرارداد سوم

  30 جرثقیل 6
متر  ( سد  85ارتفاع قالب 

 گتوند )
 سد گتوند -سپاسد 2

 6 جهت پروژه صدر 26 100و  80 دروازه اي 7
موسسه  -ء قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

 تخصصی شهید رجائی
 دانیلی ایتالیا فوالد خراسان 1 متر 7طول بازو   2/3 ستونی بازوئی 8

 دانیلی ایتالیا فوالد خراسان 1 متر 7طول بازو   5 ستونی بازوئی 9

 23 40 دو پل سقفی 10
طراحی متناسب جهت 

 حمل پاتیل مذاب
2 

 ایران غلتک کاشان
 قراردادطی دو 

 30 16 دروازه اي 11
متر از  6داراي کنسول 

 10یکطرف و ارتفاع قالب 
 متر

2 
 آهن و فوالد لوشان

 کارخانه تراورز راه آهن

 10 10 دو پل سقفی 12
محوطه کائوپر ارتفاع قالب 

 متر 17
 قرارداد اول  -فوالد میبد 1

 فوالد میبد 1 سالن هواي دم 18 16 دو پل سقفی 13

  جهت جابجایی قطعات 33 25 دروازه اي 14
T.B.M 

 مترو 7خط  –سپاسد  1

 فوالد میبد قرارداد دوم 1 پمپ خانه 14 5 دو پل سقفی 15

 27 25 دروازه اي 16
کنترل از کابین داراي کولر 

گازي بندر پتروشیمی 
1 

موسسه راه ساحل قرارگاه سازندگی خاتم 
 .ءاالنبیا
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 قرارداد اولعسلویه 

 40 120 دروازه اي 17
متر بندر  15ارتفاع قالب 

پتروشیمی عسلویه 
 قرارداد سوم

1 
موسسه راه ساحل قرارگاه سازندگی خاتم 

 ءاالنبیا

 1   130 شاهین 18
موسسه راه ساحل قرارگاه سازندگی خاتم 

 النبیا

 متر 28 تن 100 دروازه اي 19
ي ها جهت قطعات پل

 بزرگراه صدر و تونل نیایش
 گروه تخصصی شهید رجائی 7

 سپاه پاسداران 38 قرارداد 20طی   10و  32 دو پل سقفی 20

  10 دروازه اي 21
متر سد  80ارتفاع قالب 

 گتوند قرارداد دوم 
)OPEN WINCH ( 

3 
موسسه  - ءقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

 عمران

  8 دو پل سقفی 22
متر سد  80ارتفاع قالب 

 قرارداد اول  4کارون 
)OPEN WINCH ( 

1 
موسسه  -ءقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

 قرارداد اول فاطر

 12 10 دو پل سقفی 23
سوله سگمنت تونل انتقال 

 ب قمرودآ
2 

موسسه  -ءقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
 قرارداد دوم فاطر

 12 16 دو پل سقفی 24
سوله سگمنت تونل انتقال 

 ب دشت ذهابآ
2 

موسسه  - ءقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
 مهندسی رهساز

 1 کارگاه جاسک 12 16 دروازه اي 25
موسسه - ءقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

 مکین
 ماشین سازي مهرنیا 1  24 40 دو پل سقفی 26
 فوالد خرم آباد 4  24 10و  32 دو پل سقفی 27

 200 15 وینچ 28
جهت تزریق بتن روي بدنه 

 سد نساء
 شرکت جنرال مکانیک 1

 فوالد خرم آباد 2  14 10و  25 نیم دروازه اي 29
 البرز چلیک 1 جهت انتقال کویل ورق  25 واگن 30
 البرز چلیک   23 25 دو پل سقفی 31

 1  22 32 دو پل سقفی 32
 فوالدگستران قرارداد اول

 آهن )( اقماري ذوب 
 فوالد  گستران قرارداد دوم 1  22 10 دو پل سقفی 33
 فوالد گستران قراداد سوم 1  22 5 دو پل سقفی 34

  1 واگن 35
مسیر حرکت بصورت 

 منحنی می باشد
 نساجی بروجرد 1

36 C-HOOK 32   1 فوالد ساخت جنوب 
 فاطرموسسه   درجه 360گردش بازو   0.7 ستونی بازوئی 37
 الحدید  درجه 270گردش بازو   2 بازوئی ستونی 38
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 لیاژي اصفهانآفوالد   درجه 270گردش بازو   2 ستونی بازوئی 39
 ماشین سازي مهرنیا   14 5 دو پل سقفی 40
 سهند استیل 1  18 10 تک پل سقفی 41

 22 30 دو پل سقفی 42
 OPEN WINCHباالبر 

 1379سال 
 ( اقماري ذوب آهن )   مهندسی متک  1

 ( اقماري ذوب آهن )  مهندسی متک  1 1376سال  22 5+16 دو پل سقفی 43
 ( اقماري ذوب آهن )   مهندسی متک 1 1378سال  22 10 دو پل سقفی 44
 فوالد ساخت جنوب OPEN WINCH 1باالبر  18 30 دو پل سقفی 45

  2 ستونی بازوئی 46
 متري 6طول بازوي 

 درجه 360گردش 
 هلیکوپتر سازي 2

 توسعه و عمران نائین 3 طی سه قرارداد 22 3,2 تک پل سقفی 47
 سبالن پالستیک 1  30 6,3 دو پل سقفی 48
 گروه صنعتی اسوه OPEN WINCH 1باالبر  14 40 دو پل سقفی 49
 فوالد مبارکه 2  18 10 دو پل سقفی 50
 ذران تحریرانآ 1  16 10 دو پل سقفی 51
 سنگ جدار   17 3.2 تک پل سقفی 52
 اقماري ذوب آهن-مهندسی میالد 4  24 10و  16 دو پل سقفی 53

 

 ساخت ماشین آالت خاص  -3-2

 کارفرما دتعدا مشخصات نوع دستگاه ردیف

 شرکت جنرال مکانیک ( سد نساءکرمان )  1 جهت الینینگ بدنه سد ( براي اولین بار در ایران )  بتن پخش کن  1

 موسسه عمران  2 متر  8متر عرض  12ارتفاع  قالب تونل  2

پل و تجهیزات  3

 اتصال

 شرکت جنرال مکانیک ( نیلکان )  3 بزرگراه شهید باکري 

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  5 تن  120ظرفیت تا  واگن  4

 فوالد ساخت جنوب  1 صاف کن و گیوتین  –شامل کویل گیر  خط برش ورق  5

 مختلف  در ابعاد مختلف  گیوتین  6

 مختلف  در ابعاد مختلف  پرس برك  7

 مختلف  در ابعاد مختلف  ي متحرك ها سالن 8
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 مختلف  در ابعادهاي مختلف  ي فلزي ها اسکلت 9

 مختلف  مطابق سفارشات  قالب بتن  10

 : هیزات و ماشین آالتتج -3-3

 مارك نام دستگاه ردیف
کشور 
 سازنده

 
 ظرفیت

 تعداد فنی مشخصات

  متر 25متر با دهانه  12ارتفاع قالب  تن 15 ایران زرین مهر جرثقیل دروازه اي 1

  متر 14متر با دهانه  9ارتفاع قالب  تن 15 ایران زرین مهر جرثقیل دروازه اي 2
  متر 6با دهانه  4تن  ایران زرین مهر جرثقیل دروازه اي 3
  متر 13متر با دهانه  7ارتفاع قالب  تن 6 ایران زرین مهر جرثقیل سقفی 4
   4تن  آلمان دماگ جرثقیل سقفی 5
6 CNCمتر 7*5/2    دستگاه برش  
7 IPBایران زرین مهر دستگاه تولید    
  میلی متر 20متر و ضخامت  3قابلیت برش تا طول  متري 3 ایران زرین مهر قیچی هیدرولیک 8
  گذاري محل عبوري کابلها مور د مصرف لوله    پرس لوله خم کن 9
  میلی متر 1250تراش تا قطر  متري 6 چین  دستگاه تراش 10
  میلی متر 440تراش تا قطر  متري 2 چین  دستگاه تراش 11
  میلی متر 550تراش تا قطر  متري 1.5 روسیه  دستگاه تراش 12
  میلی متر 350تراش تا قطر  متري 1.5 روسیه  دستگاه تراش 13
  متر 1تراشکاري با طول   چین  صفحه تراش بزرگ 14
  سانتی متر 40تراشکاري با طول   چین  صفحه تراش کوچک 15

  چین SMTCL دریل رادیال 16
 63متر و مته تا قطر  4سوراخکاري قطعات تا طول 

 میلیمتر
 

  روسیه  دریل رادیال 17
 60متر و مته تا قطر  2سوراخکاري قطعات تا طول 

 میلیمتر
 

  میلیمتر 60متر و مته  3سوراخکاري قطعات تا طول   روسیه  دریل رادیال 18
  میلی متر 32سوراخکاري با مته تا قطر   روسیه  دریل ستونی 19
  میلی متر 32سوراخکاري با مته تا قطر   ایران  دریل ستونی 20

  میلی متر 20سوراخکاري با مته تا قطر   ایران  دریل ستونی 21

  میلی متر 20سوراخکاري با مته تا قطر   آلمان  دریل مگنت 22
 2 میلی متر 16سوراخکاري با مته تا قطر   آلمان بوش دریل دستی 23
    ژاپن  دستگاه پخ زن ورق 24
  سانتی متر 30برشکاري تا قطر و ضخامت   روسیه  اره لنگ 25
      ي  نقشه برداريها دوربین 26
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 6   ایران گام الکتریک رکتیفایردستگاه جوش  27
 2   ایران  کمپرسور باد 28
      اینورتر جوشکاري 29
  4  ژاپن ماکیت سنگ فرز 30
  1  ژاپن ماکیت فرز انگشتی 31
  2  ایران  سنگ دیواري 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گواهی استاندارد  -4     

 ،               iso 9001:2008يها اخد گواهی نامه استانداردوفق به میالدي م 2014شرکت کیهان فراز زرین در سال 
iso 14001:2004  وOHSAS 18001:2007 .گردید 
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ISO 9001:2008 
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ISO 14001:2004 
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OHSAS 18001:2007 
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 : گواهی نمایندگی شرکت دوناتی ایتالیا -5

باشد .  میتجهیزات جرثقیل ، باالبر و ... در سطح بین المللی جرثقیل وشرکت دوناتی یکی از بزرگترین تولید کنندگان 
 میالدي گردید. 2009شرکت دوناتی در سال  میشرکت کیهان فراز زرین موفق به اخذ نمایندگی رس
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 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 

 
 

Page | ۲۲ 

 : رضایت مندي مشتریان -6

خود را در مراحل به دلیل کیفیت باالي ساخت و خدمات پس از فروش بی نظیر شرکت ، کار فرمایان محترم رضایت 
 کنید. میي حسن انجام کار را مالحظه ها مختلف پروژه اعالم کردند . در ادامه تصاویر گواهی

 

 نامه موسسه محترم شهید رجایی به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر )

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 
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 نامه شرکت محترم البرز چلیک به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر )

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
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 ا به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر )نامه موسسه محترم حر 
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 نامه شرکت محترم فوالد میبد به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر ) 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
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 پیوست نامه شرکت محترم فوالد میبد به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر )

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
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 نامه مدیر محترم پروژه مسجد سلیمان به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر ) 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
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 به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر ) فوالد ساخت جنوبنامه شرکت محترم  

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 
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 نامه گروه محترم شهید رجایی به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر )

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
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 به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر ) فوالد گستراننامه شرکت محترم  
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 مهر )نامه شرکت محترم متک به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین 
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 نامه شرکت محترم آذر برناك به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر ) 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
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 نامه شرکت محترم توسعه و عمران شهرستان نائین به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر )

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 
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 نامه شرکت محترم سپاسد به شرکت کیهان فراز زرین ( زرین مهر )

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 
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 هان فراز زرین ( زرین مهر )نامه شرکت محترم فوالد میبد به شرکت کی 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 
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: اساسنامه شرکت کیهان فراز زرین -7
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 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 
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 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 
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               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 

 
 

Page | ۴۰ 

: آگهی ثبت شرکت کیهان فراز زرین -8     

 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 

 
 

Page | ۴۱ 

: آگهی آخرین تغییرات شرکت کیهان فراز زرین -9     

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 

 
 

Page | ۴۲ 

 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 
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: ترازنامه -10

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 

 
 

Page | ۴۴ 

 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 
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 : نامه مودیان مالیاتی -11     

 

     

 

 

 

 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 
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 :  گواهی مالیات ارزش افزوده -12 

 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 



ت                 422647شماره ثبت                                             ) زرین مهر شرکت جرثقیل ( کیهان فراز زرین شرک

               Keyhan faraz zarrin ( Zarrin mehr crane co )                                 و سازنده انواع جرثقیل و باالبر طراح 
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 :  تماس با ما-13

 26، پالك  2تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ،کوچه دربندي : آدرس دفتر مرکزي

 16-44864215-021 :  تلفن

 44864213-021 :  تلفکس

  http://www.keyhanfarazzarrin.com                                          : وب سایت

                                        http://www.zarrinmehr.com  

  mail)-(E :                                      Zarrin_Mehr@yahoo.comپست الکترونیک 

 
 شرکت کیهان فراز زرین ، سه راه انجم آباد ، رباط کریم-جاده شهریار 10کیلومتر : آدرس کارخانه

 

 

 

 

 

 44864213فاکس:            44864215-16تلفن واحد فروش:                            26پالك ،  2دربندي اشرفی اصفهانی ، باالتر از نیایش ، بزرگراه  ، : تهران مرکزي دفتر
 جاده شهریار به رباط کریم 10کارخانه : کیلومتر 

http://www.keyhanfarazzarrin.com/
http://www.zarrinmehr.com/
mailto:Zarrin_Mehr@yahoo.com

	جرثقیلهای سقفی برای جابجایی بار در انبارها و سالنهای صنعتی کاربرد دارد. این جرثقیل معمولا دارای دو ریل موازی است که به صورت افقی در طول سالن جرثقیل به صورت کنترل پایا(محدود در شش جهت) بر روی آن حرکت میکند.
	2- 1-1- جرثقیل سقفی جفت پل :
	جرثقیلهای سقفی جفت پل بهترین راه حل برا ی جابجایی مواد در سالنهایی است که دهانه و ظرفیت مورد نظر زیاد میباشد و با این نوع جرثقیلها  از ارتفاع بیشتری میتوانید استفاده کنید و با ساخت سازه مطابق استاندارد و با وزن مرده کم میتوانید بهترین استفاده را...
	2-1-2- جرثقیل سقفی تکپل :
	جرثقیلهای سقفی تکپل ساخته شده براساس استانداردهای طراحی سازه، با داشتن استحکام کافی و وزن مرده کم خواستههای شما در زمینه جابجایی در سالنهای کارگاه را به خوبی تامین خواهد نمود.
	در سازهی این نوع جرثقیلها فشار وارد بر ریلهای سالن کاهش یافته و هزینه کمتری جهت طراحی ساختمان مورد نیاز خواهد بود. این نوع سازه از لحاظ ابعاد هندسی و پارامترهای مهندسی بهترین طراحی محسوب میشود. لذا فرآیند انتقال تجهیزات و مواد در داخل سالن توسط ای...
	جرثقیلهای سقفی تک پل در ظرفیتهای سبکتر کاربرد داشته و در ظرفیتهای 5/. الی 10 تن قابل تولید میباشد.
	2-1-3- جرثقیل سقفی آویز :
	جرثقیل سقفی آویز در صنایع مختلف از سقف سالن آویزان میشود و به صورت دستی و برقی طراحی گردیدهاست. وزن مرده در این جرثقیلها  به حدالاقل رسیده و به لحاظ وجود تعداد چرخهای زیاد، نیروها بر سازه سقف گسترده شده و استرس و نیروهای وارده بر سالن کاهش مییابد.

