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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود 
را در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، 
طراحــان و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای 
ایرانــی در  ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق 

بــا نیــاز مصــرف در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
ــه  ــرام ب ــور  و  احت ــام ام ــت در انج ــر  کیفی ــد ب ــت تاکی ــه عل ــت ب ــت فعالی ــالهای نخس ــان س ــروه از هم ــن گ ــار ای ــهرت و اعتب ش
خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار 

می باشــد کــه ســوابق ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلــف اســت .
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل 
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل 
بــه اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب 
ــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان  دانســت  ت

محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجــزا کــه 
متشــکل از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور، 
 اتوماســیون صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید 
چنــل، ســیم و کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت 
ســاختمانی می باشــد، در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال 

منفصــل )CKD( و ســاخت تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
ــوان  ــه عن ــر ب ــاحت 1000 مت ــه مس ــالنی ب ــز س ــه تجهی ــدام ب ــود اق ــر خ ــم نظی ــات ک ــه خدم ــرای ارائ ــه ب ــن مجموع ــن ای همچنی
نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت تــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از 

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو با اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه های طراحی، واردات، فــروش، تعمیرات و 
خدمــات پــس از فــروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فروش برندهای 
اروپایی مورد اســتفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتروشــیمی، دارویی، غذایی و ســایر کارخانجات صنعتی در 
داخل و خارج از کشور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـح آنها تالش می نمـاید ودر راستای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم 
مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 
مطابق با الزامات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .

 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:
واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.

طراحــی ، ســاخت ، تعمیــر و نگهــداری ، بهینــه ســازی و افزایش راندمان خطــوط انواع تجهیــزات صنعتی مورد اســتفاده در 
صنایع سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.

مشــاوره و بازدید از خطوط صنایع مختلف با اســتفاده از کارگروه های تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 
سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  

هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:
تالش برای افزایش رضایت مندی مشتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی،اجراء کنترل 

فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.
اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .

آمــوزش مســتمر و مــداوم بــه منظور رشــد مهارت هــای کارکنان و بهبــود مســتمر فرآیند ها و سیســتم مدیریــت یکپارچه با 
بهره گیری از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

به طور کلی پمپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و آن را به سیالی که از آن عبور می نماید 
منتقل می کند.

تقسیم بندی پمپ ها بر اساس عوامل گوناگونی همچون،نحوه انتقال انرژی به سیال، نوع سیال،متریال به کار رفته 
در ساخت پمپ و ... صورت می گیرد.

در اکثر منابع و مراجع ترجمه شــده، این تقســیم بندی بر اســاس مســائل تئوریک و آکادمیک بوده و بیشــتر، پمپ های 
سانتریفیوژ مورد توجه بوده اند.

در ایــن نوشــتار ســعی بــر ایــن بوده که آشــنایی مختصری بــا انواع پمپ های موجود در صنایع بر اســاس مــوارد عملی و 
کاربردی صورت پذیرد.

 در صــورت نیــاز بــه انــواع پمــپ هــای صنعتــی ، مشــاوره و اطالعــات فنی بیشــتر با کارشناســان شــرکت فامکو تماس 
حاصل فرمایید و یا به ســایت  www.famcocorp.com  مراجعه کنید.

دربـــــــاره شـــرکــت کـوپــار  

شرکت کوپار از سال 1984 آغاز به کار کرده است و برای ساخت محصوالت مختلف و قطعات و بخشهای مختلف از پمپ 
دنده ای آغاز بکار کرده و بخش عمده ای از تجربه نیم قرن خود را اختصاص به دانش علمی و تکنولوژی صرف کرده 

است . اصول کارکرد و پمپ کوپار بر چند بخش زیر تقسیم و شامل می شود .

1- قیمت سریع و مناسب محصوالت  

2- کیفیت روز افزون 

3- تحویل کاال به روز 

4- اعتماد

این شرکت محصوالت خود را که شامل پمپ ها می باشند با برند کوپار و بر اساس نیاز و درخواست مشتری که جزء 
موارد اهم می باشد را شرکت کوپار فراهم می نماید که در واقع به یک برند در بازار تبدیل شده است .این شرکت 
محصوالت خود را افزایش و بهبود داده و هیچ گونه توقعی در R&D خود ایجاد نکرده است . در نتیجه این تسهیالت 

برای حل کردن مسائل مهم در مورد پمپاژ کردن سیاالت ویکسوز باال قرار گرفته است .

شرکت کوپار تقریبًا دارای 35 محصول از انواع پمپهای دنده ای را دارد که به دو گروه شامل می شود :

 Internal Gear Pump پمپهای دنده ای دنده داخلی ، ماه و ستاره یا-

External Gear Pump یا Helical Gear Pumpپمپهای دنده ای دنده خارجی ، هلیکال یا-

که این شرکت توانسته است استاندارد ISO 9001 : 2008 و سرتیفیکت مدیرت کیفت را کسب کرده و پمپ دنده ای 
کوپار خود را با استاندارد محیط زیست و ایمنی کار و EC )عملکرد ماشین( با کد EC/2006/42 و همچنین استاندارد  

CE بازار اروپا را کسب کرده است . 
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            طریقه انتخاب پمپ یا تیپ بندی :

 وقتی یکی از تیپ و سایز پمپ دنده ای کوپار را انتخاب کنیم معیار های را باید لحاظ کنیم که خالصه به شرح ذیل می باشد :

برای انتخاب پمپ 5 روش به شرح ذیل می باشد :

1-تایپ پمپ که مهم ترین روش برای انتخاب پمپ دنده ای ویسکوزیته می باشد که در واقع برای سیاالت ویسکوزیته پایین از پمپ 
های دنده ای خارجی یا هلیکال استفاده می گردد و برای سیاالت با ویسکوزیته باال از پمپ های دنده ای داخلی ماه و ستاره استفاده 

می گردد .

2- کد پمپ :کدهای اصلی برای این پمپها از قبیل :

KIP که برای نوع دنده داخلی استفاده می شود )تایپ ماه و ستاره(

KHP برای نوع دنده خارجی یا هلیکال انتخاب می شود 

- حروف K در پمپ به معنای نشانگر میزان دبی را نشان می دهد

- حروف دیگر در تیپ پمپ حروف Y است که نشانگر دهانه مکش و دهش می باشد. مانند 1.1/2”,2.1/2”

- حروف دیگر در تیپ D  می باشد که نوع پوش و یاتاقان بندی می باشد .

- حروف C موجود در تیپ پمپ نشانگر متریال پمپ از جنس Stainless Steel)استنلس استیل( می باشد .

- حروف B موجود در تیپ پمپ نشانگر و نمایانگر متریال پمپ از جنس برنز می باشد.

3- سایز بندی اندازه لوله و بخشهای مربوط در سیستم یا ویسکوزینه سیال در ارتباط می باشد و بر اساس دبی مورد نیاز سایز بندی 
پمپها انتخاب و تولید می شود. وقتی سایز پمپ بر اساس پایپینگ انتخاب و طراحی شد ، اندازه و ابعاد پمپ با مجموع دبی ماکسیمم 

)Max(در نظر گرفته می شود که با حداکثر دبی مورد نیاز تطابق داشته باشد .

4- سرعت پمپ : حداکثر سرعت مورد نیاز 1500 دور می باشد و با افزایش ویسکوزیته باید کاهش یابد .که سرعت پایین برای پمپ 
  ) high viscosity( انتخاب شده و سرعت باال برای پمپ بابت پمپ آسیال با ویسکوزیته یا )Low viscosity( بابت سیال یا ویسکوزیته
انتخاب می گردد . به منظور ... با الکتروموتور باید دورهای 1000 ، 1500 دور در نظر گرفته گردد . اضافه می گردد برای دوره های 500 و 

پایین تر می بایست برای کوپله و شاسی با پمپ از گیربکس Gearbox استفاده گردد .

محصول  تولید  برای  استفاده  مورد  ماشینهای  سیال  ویسکوزیته  و  رنج  براساس  کارکرد:  فاصله  یا  مداوم  کارکرد   -5
گرفته  مدنظر  و  انتخاب  کارکرد  زمان  و  ویسکوزیته  به  بستگی  سیال  انتقال  بابت  پمپ  دور  شوند  می  مونتاژ  و  بندی   طبقه 

می شود. به عبارت دیگر پمپ می تواند با فشار پایین کار کند و یا می تواند بصورت کامل و بسیار باال کار کند .

نمونه ای تیپ بندی : 

KIP :                                                                                                                                                                                            

KHP: Helical Gear PUMP

KIP: Internal Gear PUMP

KLP: Rotary Lobe PUMP

K : معنی سایز ساکشن و فشار نقاط مختلف و دبی متفاوت است .
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21: انواع سایز ورودی و خروجی پمپ 
/2"

B: Bronze  

C: stainless steel

D: Bushing

F: Flanged

BY: By – pass

M: Mechanical seal

K: carbon Bushing

مشخصات :

برای جابجایی سیاالت از پمپ دنده ای کوپار استفاده می گردد که برای ویسکوزیته بیشتر از آب مناسب می باشد . سیاالت مورد نظر 
باید ویسکوز باشد تا بتواند بین دو سطح تماس چرخ دنده ها را و موارد مورد نیاز روغنکاری کند .

مواردی که می توان جابجایی کرد شامل :

1-شکالت   2- نفت سیاه   3- مازوت  4- مواد شوینده  5- عسل  6- روغن صنعتی  7- روغن هیدرولیک  8- روغن گیاهی و غذایی  
 9- صابون  10- مربا  11- مالس  12- صمغ )آدامس(  13- انواع رنگها   14- پلی اورتانها  

15- ایزوسیانها  16- گلوکز  17- روغن کنجد

D.F: 
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            انتخاب سری پمپ : 

KIP   K    21
/2" - DF

ماه و ستاره :
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ساختار

 بدنه بر فراز پمپهای دنده ای خارجی تامین شده از موارد با ارزش از قبیل :

1-استفاده از بوشهای جنس مرغوب

2-  دو جداره بودن

3- قسمت ثابت پمپ 

4-کارکرد با سیاالت دما باال 

5- کارکرد باسرعت پایین برای سیاالت با ویسکوزیته باال 

6- تنظیم ساده و تک طبقه 

7- تعمیر و نگهداری ساده 

8- عمر طوالنی

20◦ - 50◦  C رنج عملکرد : دمای دبی

 )CP( رنج ویسکوزیته : تا 50.000 سانتی پواز

)Bar( رنج فشار کاریی : 14-2 بار

3
/8" ، 1

/2"، 1" ، 1 1
/2" ، 2" ، 2 1

اندازه ورودی و خروجی "6 ، "4 ، "3 "2/

جنس و متریال : 

-بدنه چدن 

- چرخ دنده های : چدن ریختگری ، استیل

شافت : استیل

بوش : برنز و کربن               آب بندی : مکانیکال سیل های سفارشی
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KIP6” سری :

مشخصات فنی

100350rpmسرعت

35130m3/hدبی

52.552.5barفشار

2218.53730kwتوان مصرفی

25.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

100450rpmسرعت

1895m3/hدبی

52.552.5barفشار

15112218.5kwتوان مصرفی

25.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

100450rpmسرعت

1260m3/hدبی

52.552.5barفشار

117.518.515kwتوان مصرفی

25.000100cpویسکوزیته

KIP4” سری :

KIP3” سری :
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KIPK2” سری :

سری :

مشخصات فنی

100475475rpmسرعت

1.57.57.5m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

1.5332.2kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

100475475rpmسرعت

0.753.53.5m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

1.12.22.21.5kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

KIPK11
/2"

مشخصات فنی

1005001000rpmسرعت

0.424m3/hدبی

2.552.52.5barفشار

1.11.51.11.5kwتوان مصرفی

25.000100100cpویسکوزیته

KIPK11سری :
/2"           
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مشخصات فنی

1005001000rpmسرعت

0.212m3/hدبی

2.552.52.5barفشار

0.751.50.751.1kwتوان مصرفی

25.0001.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

100450rpmسرعت

735m3/hدبی

52.552.5barفشار

5.54117.5kwتوان مصرفی

25.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

100450rpmسرعت

525m3/hدبی

52.552.5barفشار

437.55.5kwتوان مصرفی

25.000100cpویسکوزیته

KIP1” سری :

KIP21
/2" سری :

KIPK21
/2" سری :



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

11

KIP2” سری :

KIPK2"-Y سری :

مشخصات فنی

100475475rpmسرعت

2.51414m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

2.25.55.54kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

100475475rpmسرعت

2.51414m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

2.25.55.54kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته
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متریال یا جنس :

-جنس بدنه و دنده های شافت : استنلس استیل AISI316( 316(  و برنز

- جنس بوش : برنز و کربن 

- آب بند : مکانیکال سیل و پلینگ

AISI316
مشخصات فنی

1004001000rpmسرعت

21025m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

1.537.55.5kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

AISI316

مشخصات فنی

1005001000rpmسرعت

0.7547.5m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

0.551.132.2kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

پمپ دنده ای هلیکال یا دنده  خارجی استنلس استیل:

KHP2"-Cسری :

/KHP11سری :
2"-C
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KHP3"-Cسری :

KHP21سری :
/2"-C

KHP1"-Cسری :

AISI316

مشخصات فنی

1005001000rpmسرعت

0.3823.5m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

0.370.751.51.1kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

   

مشخصات فنی

1004001000rpmسرعت

52050m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

45.518.515kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

 

مشخصات فنی

1004001000rpmسرعت

3.51435m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

34117.5kwتوان مصرفی

25.0000100cpویسکوزیته
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مشخصات فنی

50010001500rpmسرعت

1.252.43.4m3/hدبی

2.552.52.5barفشار

0.551.10.751.1kwتوان مصرفی

1.000100cpویسکوزیته

KHP3سری :
/4"

KHP2”-C / KHP2”-Bسری :

BRONZBRONZ

BRONZ

KHP1"-Bسری :

مشخصات فنی

1005001000rpmسرعت

0.3823.5m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

0.370.751.51.1kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

1004001000rpmسرعت

21025m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

1.537.55.5kwتوان مصرفی

25.0001.000100cpویسکوزیته
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             هلیکال گیر پمپ یا دنده خارجی :

کاربردها :

-سرعت باال                               - مناسب برای سیاالت ویسکوزیته پایین                - جریان سیال یکنواخت 

- عملکرد سریع                         - تعمیر و نگهداری آسان                                        - عملکرد راحت                 

رنج کارکرد: 

  20-50C0 : رنج دمایی

50.000 CP  رنج ویسکوزیته : تا

bar  2-14: رنج فشار کاری

1
/2" ، 3

/4"، 1" ، 1 1
/2" ، 2" ، 2 1

سایر : "6 ، "3 ، "2/

مشخصات جنس : 

جنس بدنه : چدن ، استیل

جنس دنده ها: استیل ، چدن و داکتیل ، استنلس استیل

جنس شافت : استیل ، استنلس استیل

جنس بوش : برنز ، کربن ، سفارشی

جنس آبند : پکینگی ، مکانیکال سیل
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مشخصات فنی

10050010001500rpmسرعت

10050010001500m3/hدبی

2.52.52.52.5barفشار

0.250.370.550.75kwتوان مصرفی

25.0001.000100100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

10050010001500rpmسرعت

60500600900m3/hدبی

2.52.52.52.5barفشار

0.180.250.370.55kwتوان مصرفی

25.0001.000100100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

10050010001500rpmسرعت

25115230350m3/hدبی

2.52.52.52.5barفشار

0.180.180.180.25kwتوان مصرفی

25.0001.000100100cpویسکوزیته

سری :

سری :

KHP1
/2"

KHPk1
/2"

KIP3سری :
/8"
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KIP3سری :
/8"

مشخصات فنی

1000rpmسرعت

30m3/hدبی

52.5barفشار

117.5kwتوان مصرفی

1000cpویسکوزیته

KHP21سری :
/2"

"KHP2سری :
مشخصات فنی

1004001000rpmسرعت

21025m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

2.237.55.5kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

10050010001500rpmسرعت

1265115175m3/hدبی

552.52.5barفشار

0.180.180.180.25kwتوان مصرفی

25.0001.000100100cpویسکوزیته
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مشخصات فنی

100400rpmسرعت

25100m3/hدبی

52.552.5barفشار

2218.53730kwتوان مصرفی

25.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

1004001000rpmسرعت

52050m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

45.518.515kwتوان مصرفی

25.00001.000100cpویسکوزیته

مشخصات فنی

50010001500rpmسرعت

47.511.5m3/hدبی

2.552.52.5barفشار

1.132.23kwتوان مصرفی

5.000100cpویسکوزیته

KHP1سری :
/2"

"KHP6سری :

"KHP3سری :
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KHP21سری :
/2"

مشخصات فنی

1004001000rpmسرعت

3.51435m3/hدبی

2.52.552.5barفشار

34117.5kwتوان مصرفی

25.000100cpویسکوزیته
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لوب پمپ یا پمپ سه قلوه ای 

جنس سطح تماس : استیل 304-316 

جعبه دنده : چدن 

بوش : بلبرینگ

آب بند : مکانیکال سیل ، مکانیکال سیل دوبل اورنیگ

رنج کارکرد :

 0-150 C0 : رنج دمای کارکرد-

 100- 50.000CP : رنج ویسکوزیته -

bar 1-5 : رنج فشار -

 1 1
/2" ، 2" ، 2 1

- سایز ورودی و خروجی : "2/

مشخصات هیدرولیک : 

-راندمان باال                - عمر طوالنی                - توانایی پمپاژ              - سیاالتی که دارای ذرات جامد کوچک هستند

- توانایی کارکرد خشک پمپ           - لرزش و صدای پایین    - تعمیرات آسان در زمانهای کوتاه و بدون مونتاژ 
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سری :
      KLP11

/2"

     ”KLP2سری :

    ”KLP2.1/2سری :



Symbol of the dynamism
in industry

���ان - ������� ۲۱ ��ده ����ص �ـــ�ج- �و���ی �������ه 
��� ��رس،  ��ک ۱۲

 ���ان - �����ن ���ی �����- ����� ادا�ی ����ی ���ی 
���� ���- وا�� ۶۱۷

���د ������ در ����
(�� ۶۰)Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷

www.famcocorp.com
              w w w . f a m c o . c o . i r

E-mail: info@famco.co.ir


	Cover Kupar 2018.pdf (p.1)
	Kupar 2018 final.pdf (p.2-22)
	Cover Back  2018.pdf (p.23)

