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 ))فهرست برخي از رفرانسهاي شركت پصاكو (( 
  

  طرحهاي هشتگانه فوالد استاني 
 

 

  سرندها و فيدرهاي پروژه فوالد قائنات  - 1

  
  

  )  NISCO( شركت ملي فوالد : كارفرما  
 ) IRITEC( ن المللي مهندسي ايران و شركت بي)  IOEC( مشاركت شركت تاسيسات دريايي ايران : پيمانكار  
 شركت مهندسي برسو : مشاور  
  ) IOEC( شركت تاسيسات دريايي : خريدار  

 
 

  

   EVS 750/250-2d/Aتن در ساعت بصورت دو طبقه  720طراحي و ساخت سرند اكسايد با ظرفيت  
 

 EVS 750/250-2d/Bتن در ساعت بصورت دو طبقه  720طراحي و ساخت سرند اكسايد با ظرفيت  
 

 EVS 750/250-1d/A تن در ساعت بصورت يك طبقه  720طراحي و ساخت سرند پروداكت با ظرفيت  

 EVS 750/250-1d/B تن در ساعت بصورت يك طبقه  720طراحي و ساخت سرند پروداكت با ظرفيت  
  MVF 250/140 -300V/Aتن در ساعت   600با ظرفيت ) Day Bin (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 250/140 -300V/Bتن در ساعت   600با ظرفيت ) Day Bin (  ساخت فيدر طراحي و   
  MVF 250/140 -300V/Aتن در ساعت   600با ظرفيت ) Product Bin (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 250/140 -300V/Bتن در ساعت   600با ظرفيت ) Product Bin (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 250/140 -300V/Cتن در ساعت   600با ظرفيت ) Product Bin (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 250/140 -300V/Dتن در ساعت   600با ظرفيت ) Product Bin (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 200/100 -170VC/Aتن در ساعت   350با ظرفيت ) Truck Unloaded (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 200/100 -170VC/Bتن در ساعت   350ا ظرفيت ب) Truck Unloaded (  طراحي و ساخت فيدر   
  MVF 200/100 -170VC/Cتن در ساعت   350با ظرفيت ) Truck Unloaded (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 200/100 -170VC/Dتن در ساعت   350با ظرفيت ) Truck Unloaded (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 200/100 -170VC/Eتن در ساعت   350فيت با ظر) Truck Unloaded (  طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 160/80 -150V/A تن در ساعت  185با ظرفيت ) Remet Reclaim Feeder ( طراحي و ساخت فيدر  
  MVF 160/80 -150V/B تن در ساعت  185با ظرفيت ) Remet Reclaim Feeder ( طراحي و ساخت فيدر  
 t/hr175  MVF 160/80 -150V/Aبا ظرفيت ) Product Storage Charge Bin (طراحي و ساخت فيدر  

  t/hr175  MVF 160/80 -150V/Aبا ظرفيت ) Product Storage Charge Bin (  طراحي و ساخت فيدر   
  

  

 .به اتمام رسيده و تحويل شده است :وضعيت 
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 سرندها و فيدرهاي پروژه فوالد بافت  -2

  
  

  ) NISCO( شركت ملي فوالد : كارفرما  
 ) MME( شركت مهندسي معادن و فلزات ، قرارگاه خاتم االنبياء، شركت فوالد پايا: نكار پيما 
 شركت مهندسي برسو: مشاور  
  )قرب كربال ( قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء : خريدار  

 
  
  

    MVF 160/80 -150VC/Aبصورت يك طبقه مدل   290با ظرفيت   Day Binفيدر  
 MVF 160/80 -150VC/Bبصورت يك طبقه مدل  290با ظرفيت   Day Binفيدر  
 MVS 180/120-120VCتن در ساعت  بصورت دو طبقه   200فيدر گريزلي با ظرفيت  
   EVS 550/200 – 2d/Aتن در ساعت مدل  300سرند اكسايد با ظرفيت  
  EVS 550/200 – 2d/Bتن در ساعت مدل  300سرند اكسايد با ظرفيت  
    EVS 750/250 – 1d/Aدر ساعت مدل  تن 750سرند پروداكت با ظرفيت  
   EVS 750/250 – 1d/Bتن در ساعت مدل  750سرند پروداكت با ظرفيت  
   MVF 160/100 – 170VC/Aتن در ساعت مدل  250با ظرفيت  Silo Dischargeفيدر  
   MVF 160/100 – 170VC/Bتن در ساعت مدل  250با ظرفيت  Silo Dischargeفيدر  
  MVF 160/100 – 170VC/Cتن در ساعت مدل  250با ظرفيت  Silo Dischargeفيدر  
  MVF 160/100 – 170VC/Dتن در ساعت مدل  250با ظرفيت  Silo Dischargeفيدر  
   MVF 160/100 – 170VC/Aتن در ساعت مدل  200با ظرفيت  Furnace Dischargeفيدر  
  MVF 160/100 – 170VC/Aتن در ساعت مدل  350با ظرفيت   Truck Tipper Dischargeفيدر  
  MVF 160/100 – 170VC/Bتن در ساعت مدل  350با ظرفيت   Truck Tipper Dischargeفيدر  
 MVF 160/100 – 170VC/Cتن در ساعت مدل  350با ظرفيت   Truck Tipper Dischargeفيدر  
 MVF 160/100 – 170VC/Dتن در ساعت مدل  350با ظرفيت   Truck Tipper Dischargeفيدر  
 MVF 160/100 – 170VC/Eتن در ساعت مدل  350با ظرفيت   Truck Tipper Dischargeفيدر  

 
  
 
 
 
  
  
  

  .و تحويل شده است به اتمام رسيده: وضعيت 
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  سرندها و فيدرهاي پروژه طرح فوالد ني ريز -3

  ) NISCO( شركت ملي فوالد : كارفرما  
 ) MME( كت مهندسي معادن و فلزات شركت فوالد تكنيك، شركت فوالد پايا، شر: پيمانكار  
 شركت مهندسي تارا طرح: مشاور  
  شركت فوالد تكنيك: خريدار  

 
  
  

 EVS 550/200 – 2dمدل تن در ساعت   320سرند اكسايد با ظرفيت  
    MVS 180/120-12VCتن در ساعت  220سرند گريزلي با ظرفيت  
  AVF 100/60 – 100VCمدل تن در ساعت  220فيدر زير كوره با ظرفيت  
  EVS 750/250 – 1dمدل تن در ساعت  750سرند پروداكت با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VC/Aمدل تن در ساعت  320با ظرفيت  Day Binفيدر  
  MVF 160/100 – 170VC/Bمدل تن در ساعت  320با ظرفيت  Day Binفيدر  
   MVF 160/100 – 170VC/Aمدل  تن در ساعت 250فيدر پروداكت با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VC/Bمدل تن در ساعت  250فيدر پروداكت با ظرفيت  
 MVF 160/100 – 170VC/Cمدل تن در ساعت  250فيدر پروداكت با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VC/Dمدل تن در ساعت  250فيدر پروداكت با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VC/Eمدل تن در ساعت  250فيدر پروداكت با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VC/Fمدل تن در ساعت  250پروداكت با ظرفيت  فيدر 
  MVF 160/100 – 170VC/Gمدل تن در ساعت  250فيدر پروداكت با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VC/Hمدل تن در ساعت  250فيدر پروداكت با ظرفيت  
  MVF 160/80 – 150VCمدل تن در ساعت  220با ظرفيت  Remet Hopperفيدر  
  MVF 160/100 – 170VC/Aمدل تن در ساعت  400خليه واگن برگردان با ظرفيت فيدر ت 
  MVF 160/100 – 170VC/Bمدل تن در ساعت  400فيدر تخليه واگن برگردان با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VC/Cمدل تن در ساعت  400فيدر تخليه واگن برگردان با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VC/Dمدل در ساعت تن  400فيدر تخليه واگن برگردان با ظرفيت  
 MVF 160/100 – 170VC/Eمدل تن در ساعت  400فيدر تخليه واگن برگردان با ظرفيت  
  MVF 160/100 – 170VCمدل تن در ساعت  160بظرفيت  Emergency Hopperفيدر  

  
  
 

  .به اتمام رسيده و تحويل شد : وضعيت 
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 ن سرندها و فيدرهاي پروژه فوالد شادگا -4

 ) NISCO( شركت ملي فوالد : كارفرما  
 ) MME( شركت فوالد پايا، شركت مهندسي معادن و فلزات : پيمانكار  
  شركت مهندسي تارا طرح: مشاور  
  شركت فوالد پايا: خريدار  

 

 MVF 160/80 – 150VC/Aمدل  290با ظرفيت   Day Binفيدر  
 MVF 160/100 – 170VC/Bمدل  290با ظرفيت   Day Binفيدر  
 MVS 180/120 – 120VCتن در ساعت   200فيدر گريزلي با ظرفيت  
 EVS 550/200–2d/Aتن در ساعت مدل  250 سرند اكسايد با ظرفيت 
 EVS 550/200–2d/Bتن در ساعت مدل  250سرند اكسايد با ظرفيت  
  EVS 750/250 – 1dتن در ساعت مدل  750سرند پروداكت با ظرفيت  
  MVF 160/180 – 150VC/Aتن در ساعت مدل  250ظرفيت با  Silo Dischargeفيدر  
  MVF 160/180 – 150VC/Bتن در ساعت مدل  250با ظرفيت  Silo Dischargeفيدر  
  MVF 160/180 – 150VC/Cتن در ساعت مدل  250با ظرفيت  Silo Dischargeفيدر  
   MVF 160/180 – 150VC/Dتن در ساعت مدل  250با ظرفيت  Silo Dischargeفيدر  
  MVF 160/80 – 150VCتن در ساعت مدل  200با ظرفيت  Remet Hopperفيدر  
  MVF 120/165 – 150VCتن در ساعت مدل  150با ظرفيت  Emergency Dischargeفيدر  

  MVF 160/180 – 150VC/Aتن در ساعت مدل  350با ظرفيت   Truck Tipper Dischargeفيدر  

 MVF 160/180 – 150VC/Bتن در ساعت مدل  350 با ظرفيت  Truck Tipper Dischargeفيدر  

 
 
  
  
  
  
 
 

  
  
  

  .به اتمام رسيده و تحويل شد : وضعيت 
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  پروژه فوالد سبزوار -5

  ) NISCO( شركت ملي فوالد : كارفرما  
 MMTE ( ،Ascotec( شركت فن آور معادن و فلزات : پيمانكار  
  شركت مهندسي تارا طرح: مشاور  
 ) MMTE( ن و فلزات شركت فن آور معاد: خريدار  

 
  EVS 750/250 – 2d/Aتن در ساعت مدل  750سرند اكسايد با ظرفيت  
 EVS 750/250 –2d/Bتن در ساعت مدل  750سرند اكسايد با ظرفيت  
 EVS 750/250 – 1dتن در ساعت مدل  720سرند پروداكت با ظرفيت  
   MVF 120/65-100VCتن در ساعت  170با ظرفيت   Remet Hopperفيدر  
   MVF 180/110 – 150VC/Aتن در ساعت  250با ظرفيت   Porductفيدر  
  MVF 180/110 – 150VC/Bتن در ساعت  250با ظرفيت   Porductفيدر  
  MVF 180/110 – 150VC/Cتن در ساعت  250با ظرفيت   Porductفيدر  
    MVF 180/110 – 150VC/D تن در ساعت 250با ظرفيت   Porductفيدر  
  MVF 120/65 – 100VC تن در ساعت 100با ظرفيت  Discharge Hopperفيدر  
  MVF 270/120 – 400VC/Aتن در ساعت  750با ظرفيت  Day Binفيدر  
  MVF 270/120 – 400VC/Bتن در ساعت  750با ظرفيت  Day Binفيدر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  

  .به اتمام رسيده و تحويل شده است: وضعيت 
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  ريپروژه فوالد چهارمحال بختيا -6

  ) NISCO( شركت ملي فوالد : كارفرما  
 ) MMTE( شركت فن آور معادن و فلزات : پيمانكار و خريدار  

  
  
  

  EVS 680/250 – 1dتن در ساعت مدل   1800سرند اسكالپر با ظرفيت  
 EVS 550/200 – 2d/Aتن در ساعت مدل  250سرند اكسايد با ظرفيت  
 EVS 550/200 –2d/Bتن در ساعت مدل  250سرند اكسايد با ظرفيت  
 EVS 680/250 – 1dتن در ساعت مدل  500سرند پروداكت با ظرفيت  
   MVF 120/65-100VC/Aتن در ساعت  100با ظرفيت   Remet Hopperفيدر  
  MVF 180/80 – 170VCتن در ساعت  250با ظرفيت   Remet Hopperفيدر  
  MVF 200/60 – 150VCتن در ساعت  150با ظرفيت   Porductفيدر  
  MVF 120/65 – 100VC تن در ساعت 100با ظرفيت  Discharge Hopperفيدر  
  MVF 200/120 – 400VC/Aتن در ساعت  500با ظرفيت  Day Binفيدر  
  MVF 200/120 – 400VC/Bتن در ساعت  500با ظرفيت  Day Binفيدر  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

  .به اتمام رسيده و تحويل شده است: وضعيت 
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  ))اي فوالدي ساير طرحه(( 
  

  پروژه جهان فوالد سيرجان -1

  ) NISCO( شركت ملي فوالد : كارفرما  
 MMTE  ( ،Ascotec( شركت فن آور معادن و فلزات : پيمانكار  
  مهندسي كاني مس: مشاور  
 ) MMTE( شركت فن آور معادن و فلزات : خريدار  

 
 

  A/  EVS 550/160 – 1dاعت مدل تن در س 250با ظرفيت  )Moveable Oxide Screen(سرند اكسايد 
 B/  EVS 550/160 – 1dتن در ساعت مدل  250با ظرفيت  )Moveable Oxide Screen(سرند اكسايد 
... هاي ورودي و خروجي وكالسكه حمل سرندهاي اكسايد به همراه كليه متعلقات از قبيل هودكاور ، شوت 

 ) . دستگاه  2( جهت انتقال از زير كوره در مواقع تعمير و نگهداري 
 EVS 680/240 – 1dتن در ساعت مدل  500سرند پروداكت با ظرفيت  
  MVF 120/65 – 80VCتن در ساعت  100با ظرفيت   Remet Hopperفيدر  
  MVF180/80-150VC/Aتن در ساعت  250با ظرفيت  Day Binفيدر  
 MVF180/80-150VC/Aتن در ساعت  250با ظرفيت  Day Binفيدر  
  MVF 200/120 – 300VC/Aتن در ساعت  500با ظرفيت   Porductفيدر  
  MVF 200/120 – 300VC/Bتن در ساعت  500با ظرفيت   Porductفيدر  
  AVF 120/65 –50VCتن در ساعت  100با ظرفيت  Discharge Hopperفيدر  

 
  

 

 

 

 

  
 
  

  .به اتمام رسيده و تحويل شد : وضعيت 
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  پروژه فوالد بردسير -2

  د سيرجان ايرانيانفوالشركت : كارفرما  
 شركت مهندسي بين المللي فوالد تكنيك : پيمانكار  
  ) MISECO( ، شركت معيار صنعت خاورميانه  ) MMTE( شركت فن آور معادن و فلزات : مشاور  
 شركت مهندسي بين المللي فوالد تكنيك: خريدار  

 
 
  
  

  EVS 550/200 – 2D  تن در ساعت مدل 250با ظرفيت  سرند اكسايد 
 MVS 300/120 – 1Dتن در ساعت مدل  15با ظرفيت  ) Briquette Screen( د بريكت سرن 
  MVF 200/120 – 450VC/Aتن در ساعت  500با ظرفيت  Productفيدر  
 MVF 200/120 – 450VC/Bتن در ساعت  500با ظرفيت  Productفيدر  
  MVF120/65-80VCتن در ساعت  100با ظرفيت  Day Binفيدر  
 MVF180/80-150VC/Aتن در ساعت  250با ظرفيت  Day Binفيدر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .به اتمام رسيده و تحويل شد : وضعيت 
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  )فوالد مباركه اصفهان ( پروژه احداث كارخانه آهك شركت فوالد سنگ  -3

  ) PJS( شركت معدني و صنعتي فوالد سنگ مباركه : كارفرما  
 حقيق سپاهانو شركت فرات EPCمشاركت شركت توكا : پيمانكار  
  شركت فراتحقيق سپاهان: مشاور  
 EPCشركت توكا : خريدار  

 
 
  
  

  ECS 550/220 – 2dتن در ساعت مدل  550سرند ارتعاشي با ظرفيت  
 MVS 450/150 – 1dتن در ساعت مدل  150سرند ارتعاشي با ظرفيت  
 MVS 300/100 – 1dتن در ساعت مدل  12سرند ارتعاشي با ظرفيت  
  MVF 200/120 – 450VCتن در ساعت مدل  460ظرفيت  فيدر ارتعاشي با 
  )عدد  MVF 120/65 – 80VC  )2تن در ساعت مدل  90 فيدر ارتعاشي با ظرفيت 
  )عدد  MVF 160/100 – 190VC  )9تن در ساعت مدل   250 فيدر ارتعاشي با ظرفيت 
  )عدد  AVF 100/50 – 50VC  )4تن در ساعت مدل  50فيدر مغناطيسي با ظرفيت  

  
  

 

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  

  و ساخت در حال اجرا: وضعيت 
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  :انجام شده و در حال ساخت  EPCهاي پروژه

  :بندي فرعي گندله سازي شركت فوالد مباركه اصفهان اندازي خط دانبهپروژه طراحي، ساخت، نصب و راه •
سـرندي،   تن در ساعت بـه همـراه هودكـاور و شـوتهاي زيـر      450به ظرفيت  EVS550/200-2dسرند ارتعاشي مدل  - 1

 .روسرندي و ميان سرندي
 CV02تن در ساعت جهت انتقال مواد ورودي به سرند و نـوار   450به ظرفيت  CV01نوارهاي نقاله انتقال شامل نوار  - 2

 .جهت انتقال مواد زير سرندي و روسرندي سرندي
 .كليه شوتهاي ارتباطي ديگر و ابنيه فني شامل سوله محل نصب پروژه و غيره  - 3
هاي بـاال دسـتي و پـايين دسـتي خـط موجـود،       اندازي كل خط و ارتباط با سيستمو فرمان جهت راه سيستم كنترل - 4

 .و غيره  PLCشامل سيستم مونيتورينگ، 
 
انـدازي  شركت ذوب آهن اصفهان شامل طراحي، سـاخت، نصـب و راه  بندي كك سازي پروژه ساختمان دانه •

 :سرندها و تجهيزات وابسته به شرح ذيل 
 .متر مكعب بر ساعت به همراه هود كاور  350به ظرفيت  EVS680/240-2Dاه سرند ارتعاشي مدل دو دستگ -1
ميليمتر و عـرض   12500متر مكعب بر ساعت و طول  350نوار نقاله دو جهته جهت شارژ هر دو دستگاه سرند به ظرفيت  -2

  .ميليمتر  1000
  .ميليمتر  500ميليمتر و عرض  11000نوار نقاله جهت انتقال مواد ميان سرندي به طول  -3
  .ميليمتر  800ميليمتر و عرض  8500دو عدد نوار نقاله جهت انتقال مواد رو سرندي به طول  -4
  .شوتهاي ارتباطي و ابنيه فني  -5
هاي باال دستي و پايين دسـتي خـط موجـود، شـامل     اندازي كل خط و ارتباط با سيستمسيستم كنترل و فرمان جهت راه -6

  .و غيره  PLCم مونيتورينگ، سيست
  
شامل طراحي، ساخت، نصـب و  ) بافق ( پروژه سرند ارتعاشي واحد خردايش شركت سنگ آهن مركزي ايران  •

 :اندازي سرند و تجهيزات وابسته شامل راه
 .تن در ساعت  600به ظرفيت  ECS 450/200-2dيك دستگاه سرند ارتعاشي مدل  -1
  ) . Screen House( اطاقك سرند  -2
  .هاي نگهدارنده سرند ابنيه فني و پايه -3
  .هاي ارتباطي شوت -4
هاي باال دستي و پايين دسـتي خـط موجـود، شـامل     اندازي كل خط و ارتباط با سيستمسيستم كنترل و فرمان جهت راه -5

  .و غيره سيستم اينورتر 
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  فيدرها و سرندهاي سنگ آهن و فوالد

تن در ساعت، مربوط به پروژه  1300به ظرفيت  MVF300/150-500VCارتعاشي مدل طراحي و ساخت دو دستگاه فيدر  •
 .گندله سازي گل گهر سيرجان ، شركت مهندسي كيسون 

تـن در سـاعت و    600بـه ظرفيـت طراحـي     MVF 200/125-270VCطراحي و ساخت دو دستگاه فيـدر ارتعاشـي مـدل     •
 .ل گهر سيرجان شركت پاميدكو سازي گ، مربوط به گندله تن در ساعت 500ظرفيت كاري 

، سرند شستشـو  ) يك دستگاه (  تن در ساعت 130به ظرفيت  MVS 450/220-1dطراحي و ساخت سرند ارتعاشي مدل  •
بـه   EVS 300/120-1dwو سرند آبگيـري مـدل   ) دو دستگاه (  تن در ساعت 120به ظرفيت  EVS 300/150-1dwمدل 

، مربوط به پروژه سنگان شركت سنگ آهن احيا ) يك دستگاه (  در ساعت تن 70و مايع  تن در ساعت 70ظرفيت جامد 
 .سپاهان 

تـن   60تن در ساعت و ظرفيت كاري  70به ظرفيت طراحي  MVS 420/125-2BSطراحي و ساخت سرند ارتعاشي مدل  •
 در ساعت ، مربوط به واحد آهك سازي مجتمع فوالد مباركه اصفهان

تن در ساعت مواد جامد به همراه  200به ظرفيت  EVS 570/160–1dw/pو مدل طراحي و ساخت سرند ارتعاشي شستش •
، مربوط به شركت نـورد و فـوالد   .... تن در ساعت آب جهت شستشو مواد ، مجهز به دوش شستشو مواد، نازل آب و  200
 . يزد 

 .اي ، مربوط به آزمايشگاه كك سازي شركت ذوب آهن اصفهان طبقه 4طراحي و ساخت سرند ارتعاشي آزمايشگاهي  •
تن در ساعت ، مربـوط بـه پـروژه فلـش      150به ظرفيت طراحي MVS450/150-1dطراحي و ساخت سرند ارتعاشي مدل  •

 ) .دستگاه  2(  ذوب مس سرچشمه ، شركت مهندسي ساختماني تيو انرژي
تـن در سـاعت ، مربـوط بـه پـروژه       420بـه ظرفيـت طراحـي     EVS570/220-1dاحي و ساخت سرند ارتعاشي مـدل  طر •

 ) .دستگاه  MMTE  ( )2( شركت فن آور معادن و فلزات مگامدول گل گهر سيرجان ، شركت مهندسي 
احـد انباشـت و   تن در ساعت مربـوط بـه و   450به ظرفيت  MVF180/180-170VCطراحي و ساخت فيدر ارتعاشي مدل  •

 ) .دستگاه  2( برداشت شركت فوالد خوزستان 
مربوط به پروژه طرح زير سقف بخش فوالد سـازي شـركت    MVF200/120-450VCطراحي و ساخت فيدر ارتعاشي مدل  •

 ) .دستگاه  4) (  ايريتك( فوالد مباركه اصفهان ، شركت بين المللي ايران 
تـن در سـاعت مربـوط بـه واحـد خـردايش        750به ظرفيت  MVF250/150-250Cطراحي و ساخت فيدر ارتعاشي مدل  •

 . )بافق ( شركت سنگ آهن مركزي ايران 
تن در ساعت و يك دسـتگاه فيـدر    500به ظرفيت  ECS580/250-2Dطراحي و ساخت يك دستگاه سرند ارتعاشي مدل  •

 . شركت لوفا اوج –ان عراق تن در ساعت مربوط به پروژه كردست 500به ظرفيت  MVF270/150-250Vارتعاشي مدل 
 HFS300/120-1d       و سرند ارتعاشي مـدل  ) دستگاه MVF160/80-150VC  )2طراحي و ساخت فيدر ارتعاشي مدل  •

 .مربوط به پروژه طرح توسعه كارخانه آهك شركت ذوب آهن اصفهان ، شركت پيشگامان فن انديش تهران ) دستگاه 2( 
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مربـوط بـه بخـش ميـدركس      –تن در سـاعت   450به ظرفيت  EVS550/160-1Dطراحي و ساخت سرند ارتعاشي مدل  •
 )دستگاه  2(  گندله سازي شركت فوالد خوزستان

بـه منظـور تغذيـه سـنگ      –شركت ذوب آهن اصفهان  –تن در ساعت  350طراحي و ساخت فيدر كوره بلند به ظرفيت  •
 )دستگاه  MVF220/120-120VC  )6مدل  –آهن 

شـركت   -تـن در سـاعت    2800تن در ساعت و ظرفيت كاري  3000كاردامپر با ظرفيت طراحي طراحي و ساخت سرند  •
 ECS680/240-1dفوالد مباركه اصفهان مدل 

مربـوط بـه پـروژه فـوالد      -تن در ساعت شركت فن آوران احـداث صـنايع   300طراحي و ساخت سرند اكسايد با ظرفيت  •
  EVS 550/200 – 2d خوزستان مدل

مـدل  -ناحيه آهن سازي مجتمع فـوالد مباركـه اصـفهان   -تن در ساعت 175ند گريتينگ به ظرفيت طراحي و ساخت سر •
MVF150/80-1G 

ظرفيـت  ( انباشت و برداشت شـركت فـوالد خوزسـتان     –تن بر ساعت  1200طراحي و ساخت فيدر ارتعاشي به ظرفيت  •
  MVF 250/200-160Vمدل ) تن در ساعت  2000طراحي 

تن بر ساعت شركت سديد جهان صنعت با همكاري شركت فكور صـنعت   300عاشي به ظرفيت طراحي و ساخت فيدر ارت •
 MVF160/100-250VC/Aمدل  -جهت انباشت و برداشت شركت ذوب آهن اصفهان

تن بر ساعت شركت سديد جهان صنعت با همكاري شركت فكور صـنعت   300طراحي و ساخت فيدر ارتعاشي به ظرفيت  •
      MVF160/100-250VC/Bمدل  -ت ذوب آهن اصفهانجهت انباشت و برداشت شرك

شـركت   –جهت سرند كردن بيلت و آلگومره  –تن در ساعت  250طراحي و ساخت سرند ذخيره سازي به ظرفيت اسمي  •
 MVS260/160-150Vذوب آهن اصفهان مدل 

شـركت ذوب آهـن ،     –طرح توازن ذوب آهـن    –تن در ساعت  250طراحي و ساخت سرند ارتعاشي گريزلي با ظرفيت  •
 MVS 250/120 – 200G/Aپوسكو كره جنوبي و فوالد تكنيك مدل  

شـركت ذوب آهـن ،     –طرح توازن ذوب آهـن    –تن در ساعت  250طراحي و ساخت سرند ارتعاشي گريزلي با ظرفيت  •
 MVS 250/120 – 200G/Bمدل   پوسكو كره جنوبي و فوالد تكنيك

شـركت ذوب آهـن ،     –طرح توازن ذوب آهـن    –تن در ساعت  250ي با ظرفيت طراحي و ساخت سرند ارتعاشي گريزل •
 MVS 250/120 – 200G/Cپوسكو كره جنوبي و فوالد تكنيك مدل 

شـركت ذوب آهـن ،     –طرح توازن ذوب آهـن    –تن در ساعت  250طراحي و ساخت سرند ارتعاشي گريزلي با ظرفيت  •
 MVS 250/120 – 200G/Dپوسكو كره جنوبي و فوالد تكنيك مدل 

شـركت ذوب آهـن ،     –طرح توازن ذوب آهـن    –تن در ساعت  250طراحي و ساخت سرند ارتعاشي گريزلي با ظرفيت  •
 MVS 250/120 – 200G/Eپوسكو كره جنوبي و فوالد تكنيك مدل 

آهـن ،  شـركت ذوب    –طرح توازن ذوب آهـن    –تن در ساعت  250طراحي و ساخت سرند ارتعاشي گريزلي با ظرفيت  •
 MVS 250/120 – 200G/Fپوسكو كره جنوبي و فوالد تكنيك مدل 
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شـركت ذوب آهـن ،     –طرح توازن ذوب آهـن    –تن در ساعت  250طراحي و ساخت سرند ارتعاشي گريزلي با ظرفيت  •
 MVS 250/120 – 200G/Gپوسكو كره جنوبي و فوالد تكنيك مدل 

شـركت ذوب آهـن ،     –طرح توازن ذوب آهـن    –تن در ساعت  250طراحي و ساخت سرند ارتعاشي گريزلي با ظرفيت  •
 MVS 250/120 – 200G/Hپوسكو كره جنوبي و فوالد تكنيك مدل 

پروژه طرح تعويض (تن بر ساعت شركت ذوب آهن اصفهان  250با ظرفيت )  Sinter Screen(ساخت سرند آگلومرآسيون  •
  MVS 240/160/Aمدل ) سرندهاي كوره دو

پروژه طرح تعويض (تن بر ساعت شركت ذوب آهن اصفهان  250با ظرفيت )  Sinter Screen(ومرآسيون ساخت سرند آگل •
 MVS 240/160/Bمدل ) سرندهاي كوره دو

پروژه طرح تعويض (تن بر ساعت شركت ذوب آهن اصفهان  250با ظرفيت )  Sinter Screen(ساخت سرند آگلومرآسيون  •
  MVS 240/160/Cمدل ) سرندهاي كوره دو

پروژه طرح تعويض (تن بر ساعت شركت ذوب آهن اصفهان  250با ظرفيت )  Sinter Screen(ساخت سرند آگلومرآسيون  •
  MVS 240/160/Dمدل ) سرندهاي كوره دو

پروژه طرح تعويض (تن بر ساعت شركت ذوب آهن اصفهان  250با ظرفيت )  Sinter Screen(ساخت سرند آگلومرآسيون  •
  MVS 240/160/E مدل) سرندهاي كوره دو

پروژه طرح تعويض (تن بر ساعت شركت ذوب آهن اصفهان  250با ظرفيت )  Sinter Screen(ساخت سرند آگلومرآسيون  •
  MVS 240/160/Fمدل ) سرندهاي كوره دو

پروژه طرح تعويض (تن بر ساعت شركت ذوب آهن اصفهان  250با ظرفيت )  Sinter Screen(ساخت سرند آگلومرآسيون  •
  MVS 240/160/Gمدل ) ي كوره دوسرندها

پروژه طرح تعويض (تن بر ساعت شركت ذوب آهن اصفهان  250با ظرفيت )  Sinter Screen(ساخت سرند آگلومرآسيون  •
  MVS 240/160/Hمدل ) سرندهاي كوره دو

  MVS 520/200-2dمدل  سنگ آهن سنگان معادنتن در ساعت  300طراحي و ساخت سرند  •
 MVFتن در سـاعت مجتمـع سـنگ آهـن گـل گهـر مـدل         600گندله سازي با ظرفيت  Day Binطراحي و ساخت فيدر  •

180/120 – 200VC/A 
 MVFتن در سـاعت مجتمـع سـنگ آهـن گـل گهـر مـدل         600گندله سازي با ظرفيت  Day Binطراحي و ساخت فيدر  •

180/120 – 200VC/B 
 MVFمجتمـع سـنگ آهـن گـل گهـر مـدل        تن در سـاعت  600گندله سازي با ظرفيت  Day Binطراحي و ساخت فيدر  •

180/120 – 200VC/C 
مـدل  ) تحويـل فـاز اول   ( تن در سـاعت   300متر و ظرفيت  6طرح تعويض فيدرهاي آهك فوالد سازي ذوب آهن بطول  •

MVF 580/300 –180VC 
 MVS 240/160تن در ساعت كوره بلند ذوب آهن مدل  250به ظرفيت  Sinter Screenسرند  •
 MVS 240/160تن در ساعت كوره بلند ذوب آهن مدل  250به ظرفيت  Sinter Screenسرند  •
 MVF 120/60 – 50V/Aمدل ) تغذيه مواد فرو آلياژ خطوط فوالدسازي ( فيدر كانورتور شركت ذوب آهن اصفهان  •
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 MVF 120/60 – 50V/Bمدل ) تغذيه مواد فرو آلياژ خطوط فوالدسازي ( فيدر كانورتور شركت ذوب آهن اصفهان  •
  MVF 120/60 – 50V/Cمدل ) تغذيه مواد فرو آلياژ خطوط فوالدسازي ( فيدر كانورتور شركت ذوب آهن اصفهان  •
 MVF 120/60 – 50V/Dمدل ) تغذيه مواد فرو آلياژ خطوط فوالدسازي ( فيدر كانورتور شركت ذوب آهن اصفهان  •
 MVF 120/60 – 50V/Eمدل ) فوالدسازي  تغذيه مواد فرو آلياژ خطوط( فيدر كانورتور شركت ذوب آهن اصفهان  •
 MVF 280/60/Aمدل  تن در ساعت 120طراحي و ساخت فيدر مجتمع معادن سنگ آهن احياء به ظرفيت  •
 MVF 280/60/Bتن در ساعت مدل  120طراحي و ساخت فيدر مجتمع معادن سنگ آهن احياء به ظرفيت  •
    MVF 100/50/A مدل)  HOSCO(الد هرمزگان طرح فو MMEشركت  –تن در ساعت  100طراحي و ساخت فيدر  •
 MVF 100/50/Bمدل )  HOSCO(طرح فوالد هرمزگان  MMEشركت  –تن در ساعت  100طراحي و ساخت فيدر  •
 

 و ساير موارد) سيمان، گچ، شن و ماسه ( فيدرها ، سرندها ي صنايع معدني 

تن در ساعت، مربوط به واحد آهك شـركت   200به ظرفيت  MVF 130/80-150VCطراحي و ساخت فيدر ارتعاشي مدل  •
 .سيمان باقران 

تن در ساعت، مربوط به واحد آهـك سـازي    300به ظرفيت  MVF 130/80-150VCطراحي و ساخت فيدر ارتعاشي مدل  •
 ) .دو دستگاه ( شركت كربنات سديم سمنان 

ر سـاعت بـه همـراه هـود كـاور،      تن د 500به ظرفيت  MVS 450/200-1Dطراحي و ساخت سرند اسكالپر ارتعاشي مدل  •
  . هاي شركت سيمان آبيكهاي نگهدارنده ، مربوط به واحد آسيابشوتهاي انتقال و پايه

مربوط به بخش خردايش  –تن در ساعت  120به ظرفيت  MVF130/80/150VC/Sطراحي و ساخت فيدر ارتعاشي به مدل  •
 شركت سيمان دشتستان

 – شـركت سـيمان داراب  تـن در سـاعت    150با ظرفيـت  )   Vibrating Scalper Screen( طراحي و ساخت سرند اسكالپر  •
 HVS300/100-1dمدل 

) ميـدكو   –شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانـه  ( طراحي و ساخت فيدر شركت ذغال سنگ پابدانا  •
  MVF160/80-150VC/A تن در ساعت مدل 100به ظرفيت طراحي 

) ميـدكو   –شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانـه  ( ذغال سنگ پابدانا  طراحي و ساخت فيدر شركت •
 MVF160/80-150VC/Bتن در ساعت مدل  100به ظرفيت طراحي 

) ميـدكو   –شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانـه  ( طراحي و ساخت فيدر شركت ذغال سنگ پابدانا   •
 MVF160/80-150VC/Cساعت مدل تن در  100به ظرفيت طراحي 

) ميـدكو   –شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانـه  ( طراحي و ساخت فيدر شركت ذغال سنگ پابدانا  •
 MVF120/65-80VCتن در ساعت مدل  100به ظرفيت طراحي 

) ميـدكو   –خاورميانـه  شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني ( طراحي و ساخت فيدر شركت ذغال سنگ پابدانا  •
 MVF170/100-150VCتن در ساعت مدل  100به ظرفيت طراحي 
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 شركت سيمان شرق -تن در ساعت  60فيدر با ظرفيت  •
 شركت سيمان شرق –تن بر ساعت  160متر و ظرفيت  7طراحي و ساخت فيدر ارتعاشي به طول  •
 تن در ساعت 250طراحي و ساخت فيدر سيمان ساروج به  ظرفيت  •
 تن در ساعت 150و ساخت فيدر سيمان ساروج به ظرفيت طراحي  •
 تن در ساعت  250طراحي و ساخت فيدر سيمان كردستان به ظرفيت  •
 تن در ساعت 400به ظرفيت  دارابطراحي و ساخت فيدر سيمان  •
 تن در ساعت چهار طبقه كشور نيجريه 120طراحي وساخت سرندهاي  •
 شركت مومان چابهار -ميليمتر  1600×4600سرند هاي ميكرونيزه پرليت به ابعاد  •
 طراحي و ساخت سرند دانه بندي كربنات كلسيم شركت آهون فراز   •
 شركت ابرار شن  ) Dewatering( آب گيري طراحي و ساخت سرند  •
 تن در ساعت شركت معدني تكاجو 12طراحي و ساخت سرند   •
 تن در ساعت شركت معدني تكاجو 10طراحي و ساخت سرند  •
 متر براي شركت مهندسي آب و خاك كشور  7قالبهاي بتون به طول  Compactingت ميز ويبره جهت طراحي و ساخ •
 متر براي شركت مهندسي آب و خاك كشور  7قالبهاي بتون به طول  Compactingطراحي و ساخت ميز ويبره جهت  •
  تن در ساعت شركت گچ خراسان 25طراحي و ساخت سرند   •
  ر ساعت شركت گچ خراسانتن د 25طراحي و ساخت سرند   •
  تن در ساعت شركت گچ خراسان 25طراحي و ساخت سرند   •
  تن در ساعت شركت گچ خراسان 25طراحي و ساخت سرند   •
  تن در ساعت شركت گچ خراسان 25طراحي و ساخت سرند   •
 طراحي و ساخت سرند فركانس باالجهت جداسازي مواد ريزدانه براي شركت گچ آزادي •
 ي شركت معادن سليس ايرانسرند دانه بند •
 )آلمان  BHSجايگزين سرندهاي ( طراحي و ساخت سرند اسنتريك گچ جبل  •
 تن در ساعت  25طراحي و ساخت فيدر شركت زاگرس آپادانا به ظرفيت  •
 تن در ساعت جهت بچينگ 100طراحي و ساخت فيدر شركت بهپاك به ظرفيت  •
 در ساعت جهت بچينگتن  100طراحي و ساخت فيدر شركت بهپاك به ظرفيت  •
 تن در ساعت جهت بچينگ 100طراحي و ساخت فيدر شركت بهپاك به ظرفيت  •
 جهت گرانول سازي مواد مذاب شركت كيميا رازي  Extractorطراحي و ساخت  •
 جهت گرانول سازي مواد مذاب شركت كيميا رازي  Extractorطراحي و ساخت  •
 مذاب شركت كيميا رازي  جهت گرانول سازي مواد Extractorطراحي و ساخت  •
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  فيدرها و سرندهاي كارخانجات مواد غذايي و صنايع وابسته و دام و طيور

  شركت نيشكر دعبل خزايي  MVS300/120تن در ساعت و مدل  35طراحي و ساخت سرند ارتعاشي به ظرفيت طراحي  •
 كت پدرام شر –ميليمتر جهت مواد ريز دانه  4650×1500سرند جداسازي به ابعاد موثر  •
 طراحي و ساخت سرند  خوراك دام  شركت خوراك دام گيالن سفارش جهاد تحقيقات توس  •
 طراحي و ساخت سرند  فركانس باال جهت جداسازي مواد ريزدانه براي شركت شهدينه آران •
 آرد آذين نشاسته طراحي و ساخت سرند  فركانس باال جهت جداسازي مواد ريزدانه براي شركت  •
 آرد آذين نشاسته خت سرند  فركانس باال جهت جداسازي مواد ريزدانه براي شركت طراحي و سا •
 طراحي و ساخت سرند فركانس باالجهت جداسازي مواد ريزدانه براي شركت داميار  •
 بندي شركت بهپاكطراحي و ساخت سرند نرمه گيري و انتقال مواد جهت دستگاه بسته •
 دانسيته پايين شركت بهپرور طراحي و ساخت سرند چهار طبقه براي مواد •
 طراحي و ساخت سرند شركت نيشكر دعبل خزايي •
  
  
  
  
  
  
  

  صنايع ريخته گري و صنايع وابسته

  گري كمال سپاهان  هاي ريخته طراحي و ساخت شيك اوت •
 گري كمال سپاهان هاي ريخته طراحي و ساخت شيك اوت •
 متر براي شركت ماگما  6ه طول قالبهاي بتون ب Compactingطراحي و ساخت ميز ويبره جهت  •
 متر براي شركت ماگما  6قالبهاي بتون به طول  Compactingطراحي و ساخت ميز ويبره جهت  •
 بلوكهاي نسوز در شركت نسوز پارس Compactingطراحي و ساخت ميز ويبره جهت  •
 طراحي و ساخت ميز ويبره شركت كمال سپاهان  •
 هان طراحي و ساخت ميز ويبره شركت كمال سپا •
 جهت شركت چدن سازان)  Mobile Furnace Loader( شارژ كوره متحرك  •
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  پروژه هاي در حال ساخت

 )و معيارصـنعت خاورميانـه    GMIشركت ( با هلدينگ ميدكو  طبسطراحي و ساخت سرندهاي ارتعاشي واحد ذغالشويي  •
سـرند  (     EVS680/250-1dw/p، ) تـن در سـاعت    200سرند خشك بـا ظرفيـت   (  MVS330/180-1d/uهاي به مدل

بـه   D&Rسرند شستشو (  EVS680/280-2dw/p، ) تن در ساعت  600به ظرفيت مجموع حدود  Prewashingشستشو 
 ). تن در ساعت 1000ظرفيت مجموع حدود 

بنـدي گندلـه فلـزي    جهت دانـه  ،تن در ساعت 620به ظرفيت  EVS 780/250–1dطراحي و ساخت سرند ارتعاشي مدل  •
 .شركت فوالد خوزستان  1يد واحد احياء زمزم بخش اكسا

 900تن در سـاعت و ظرفيـت كـاري     1100به ظرفيت طراحي  EVS 550/250-2dطراحي و ساخت سرند ارتعاشي مدل  •
طـرح تعـويض   مربوط به پروژه  )شركت خدمات بازرگاني معادن و فلزات غير آهني (شركت ملي مس ايران  ،تن در ساعت

 .ركت مس سرچشمه سرندهاي واحد تغليظ ش
تن در ساعت و ظرفيـت   250به ظرفيت طراحي  MVF 180/80-150VCطراحي و ساخت دو دستگاه فيدر ارتعاشي مدل  •

-به همراه استون باكس ورودي ، شوت تخليه ، تابلو محلي و اينورتر ، مربـوط بـه پـروژه گندلـه     تن در ساعت 195كاري 
  .سازي خراسان شركت پاميدكو 

تن در ساعت ، مربوط به پروژه فلش ذوب مس  125به ظرفيت  MVS350/150-1dسرند ارتعاشي مدل طراحي و ساخت  •
 .، شركت مهندسي كاني مس ... خاتون آباد به همراه شوتهاي ورودي و خروجي و

  

  
 

  مشاركت در پروژه هاي ذيل جهت تامين سرند 

  ) كارفرما ايريتك( سرندهاي پروداكت و اكسايد مجتمع فوالد خراسان  
  )ايرتيك ( سرندها و فيدرهاي پروژه فوالد ارفع  
  ) MMTE(  2فيدرها و سرندهاي پروژه زمزم  
  )فوالد پايا ( فيدرها و سرندهاي فوالد هرمزگان  
  )ايرتيك ( سرندها و فيدرهاي پروژه فوالد غدير ايرانيان  

  

  

  

  نوآوري ها 

زي سنگ آهن شامل سـرند ، فيـدر ، درام مغناطيسـي ، نـوار     جهت پرعيار سا)  Mobile Plant(طراحي و ساخت موبايل پالنت 
 .)در حال ساخت ( نقاله ها ، ژنراتور و غيره به تعداد هفت دستگاه به ارزش هشت ميليارد و چهارصد ميليون ريال 


