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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 .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه 
ــر خــوردار  خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی ب

ــت . ــف اس ــای مختل ــه ه ــدد در زمین ــای متع ــی از موفقیته ــمار آن، حاک ــتریان بیش ــالها و مش ــن س ــوابق ای ــه س ــد ک می باش
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 دانســت  
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالب 21 بخــش تخصصی و مجزا که 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 .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
ــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از  نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت ت

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

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو بــا اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه هــای طراحــی، واردات، فــروش، تعمیرات و 
خدمــات پــس از فــروش انــواع الکتروپمــپ های صنعتــی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فــروش برندهای 
اروپایــی مــورد اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایی و ســایر کارخانجــات صنعتی در 
داخل و خارج از کشــور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشــتریان ، حفظ  و ارتقاء ســالمت و ایمنی پرســنل ســازمان مصمم  می باشــد که سیستم 
مدیریت کیفیت منطبق با اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی 

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 فــروش تجهیــزات صنعتــی از قبیــل انــواع الکتروپمــپ هــای صنعتــی و خانگی، گیربکس،مــواد شــیمیایی، تجهیزات 
کشاورزی، آبیاری و گلخانه،تجهیزات ساختمانی و غیره.

طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 
سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.

مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلف با اســتفاده از کارگــروه 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 مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء کنترل 

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

آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری 
از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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شرکت طراحی مهندسی فراسا خودرو
ــرای  ــا بیــش از بیســت ســال ســابقه فعالیــت در طراحــی و ســاخت نمونــه ب شــرکت طراحــی مهندســی فراســا خــودرو ب
ــد  ــه چن ــت ک ــوده اس ــوره نم ــد منظ ــیله ای چن ــت وس ــاخت و تس ــی و س ــه طراح ــدام ب ــرا اق ــزرگ،  اخی ــازان ب ــودرو س خ

ــا آن مــی بخشــد . ویژگــی منحصــر بــه فــرد دارد کــه کارایــی خاصــی ب
طراحــی ایــن وســیله کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران ارائــه میگــردد توســط شــرکت فراســا از پایــه انجــام پذیرفتــه و کپــی 

بــرداری و مهندســی معکــوس از نمونــه خارجــی نمــی باشــد .

 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

چرخ زنجیری از یک شاســی متحرک اصلی تشــکیل شــده است که بر روی آن ابزار هایی مختلفی میتوان نصب کرد که کاربری 
های بتونیر، دامپر، سم پاش و برف روب و سایر محصوالت می باشد.

مزایا
ویژگی های خاص و منحصر به فرد این وسیله عبارتند از

ابعاد کوچک با عرض 75 سانت به نحوی که از معبر تنگ و کم عرض عبور میکند	 
وزن کم این محصول باعث شــده تا در خودرو های وانت های کوچک قرار گیرد و در طبقات به راحتی مورد اســتفاده 	 

قرار گیرد
ابعاد کوچک این محصول باعث شده تا در مکان هایی همانند آسانسور ها هم جا شود	 
انتقال نیرو به زمین توسط زنجیر های الستیکی قوی که با رشته های فوالدی تقویت شده اند	 
قابلیت تحرک در زمین های نا هموار گلی باتالقی برفی سنگی ماسه و...	 
قابلیت حرکت به روی پله	 
قابلیت حرکت به روی شب های بسیار تند حتی با بار	 
عدم ایجاد خط و خش به روی سطوح داخل ساختمان به دلیل استفاده از زنجیر های الستیکی	 
دور زدن در جا که نیاز به فضای زیادی ندارد	 
قرار گیری در وانت توسط یک رمپ ساده و بدون نیاز به جرثقیل	 
توان باالی حمل انواع بار	 
توان کشیدن بار هایی با نیروی خطی	 
قابلیت ایجاد کنترل از راه دور به وسیله ریموت کنترل	 

موارد مورد استفاده
امکان ارائه خدمات توسط این وسیله بسیار گسترده است ولی به صورت اختصار میتوان به موارد زیر اشاره نمود	 
ساختمان سازی ابنیه و عمران	 
کشاورزی و مزرعه داری	 
گاوداری و دامپروری ها	 
مرغ داری ها و مکان های پرورش طیور	 
ارائه خدمات شهری	 
برف روبی	 
امداد رسانی در معابر تنگ و غیر قابل دسترسی با خودرو	 
انجام امور امدادی بعد از بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله	 
معادن و تونل ها	 
کارخانه جات و کارگاه ها انبار ها و سالن ها	 
شهرک ها و مجتمع های مسکونی	 
ویال های جنگلی و شهری	 
جنگل بانی و باغ داری	 
امور اطفاع حریق	 
با ساخت و سفارش بر اساس نیاز خاص مصرف کننده	 
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Dumppy75 کشنده زنجیری فرابر

عرض 75 سانتیمتر	 

ظرفیت حمل بار 500 کیلوگرم	 

توان کشندگی بار 500 کیلو گرم	 

موتور بنزینی 4 زمانه 390 هوندا یا مشابه	 

موتور به قدرت 13 اسب بخار به صورت استارتی و هندلی	 

قابلیت سفارش با موتور دیزل	 

قابلیت سفارش با ابعاد بزرگ تر	 

تجهیزات قابل نصب به روی این شاسی	 

دامپر حمل بار با توانایی بارگیری خودکار	 

بتونیر و میکسر متریال قابل میکس	 

سمپاش آبپاش کارواش و اطفاء حریق	 

یدک کش	 

بیل گریدر با تیغه برف روبی و خاک روبی	 

دریافت سفارش برای نصب تجهیزات مورد نیاز استفاده کننده مانند بیل بکهو یا بیل مکانیکی و...	 

مدل پایه f75/500 به صورت شاسی متحرک	 
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طراحی مهندسی فراسا خودرو

 	DAMPY مدل

بارگیری و تخلیه خودکار	 

وزن قابل جابجایی 500 کیلوگرم و معادل 6 فرقون	 

عرض 75 سانتیمتر	 

ابعاد مخزن 75*106 در ارتفاع 50 سانتی متر	 

چند منظوره با قبلیت استفاده به عنوان کشنده و حمل کننده بار	 
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مدل آب پاش  سمپاش  کارواش	 

ظرفیت مخزن 250 لیتر ظرفیت تخلیه 30 لیتر در دقیقه با فشار 40 بار	 

پمپ پیستونی	 

لمینیوم، استیل و...	  مخزن پلی اتیلن قابل ارائه با مخزن آ

قابلیت کشندگی 500 کیلو بار)تجهیزات و آب و...(	 

قابلیت آماده سازی برای امور اطفاع حریق	 
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ظرفیت 228 لیتر	 

بارگیری مفید دو سوم	 

بارگیری و تخلیه اتوماتیک	 

مجهز به باکت هیدرولیک	 

سرعت دوران مخزن قابل تنظیم توسط اپراتور	 

قابلیت حرکت به روی شیب 40 درصد و باال رفتن از پله ها با بار	 

مدل بتونیر	 
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          مشخصات باربر زنجیری

ابعاد مکعب مستطیل 100*77 و ارتفاع 30 سانتیمتر	 

ظرفیت حمل بار 500 کیلوگرم	 

توان کشندگی بار 500 کیلوگرم	 

دارای قالب برای مهار بار به وسیله طناب یا تور	 

درب هایی که از طرفین باز میشوند و به طول و عرض اضافه میگردد	 
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          مشخصات بیل گریدر

عرض 130 سانتیمتری تیغه	 

قابلیت تنظیم ارتفاع بصورت خودکار	 

چپ و راست شدن تیغه بصورت دستی یا به درخواست مصرف کننده به صورت خودکار	 

قابلیت نصب به روی مدل DAMPY برای برف روبی و نمک پاشی	 

قابلیت جمع آوری کود و فضوالت دامی	 
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          مشخصات یدک کش

ابعاد به درخواست مصرف کننده و کشش تا وزن 500 کیلوگرم	 

الستیک های مورد استفاده خودرویی	 

قابل نصب به روی کلیه مدل ها	 
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           چرخ زنجیری دو نفره

مناسب برای عبور از مناطق صعب العبور	 

با قابلیت حمل دو نفر به صورت نشسته و یک نفر در پشت به صورت ایستاده	 

قابلیت حمل وکشیدن بار با وجود دو نفر تا 500 کیلوگرم	 

اوپراتوری آسان	 

قابلیت افزایش سرعت در چند سرعت مختلف	 

پروژه
سیل فروردین 1398،  پل دختر لرستان

تجربه عملیاتی در جمع آوری و تخلیه گل و الی ناشی از سیل اخیر در لرستان در خوابگاه دانشجویی دانشگاه پل دختربا ارتفاع گل دو متر 
و پاک سازی 40 متر مربع در 12 ساعت.

در فروردین ماه سال 1398 بارندگی بسیار شدید باران باعث ایجاد سیل در بخش هایی از کشور ایران شد وضررات بسیار زیادی را شامل 
شد که یکی از این مشکالت و اتفاقات خروج آب ازمنازل و رسوب گل و الی در منازل و اماکن بود که پس از خشک شدن تخلیه این حجم 
از گل و الی خشک شده بسیار مشکل بود که در لحظه مهم وجود دستگاه فرابر کشنده زنجیری مدل DAMPY اتفاقی بسیار خوشایند 
بود و به تخلیه حجم زیادی از گل و الی خشک شده با سرعت بسیار باال در اماکن نموده و به نیرو های امدادی کمک بسیار زیادی نمود
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طراحی مهندسی فراسا خودرو
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عبور راحت از مسیر های ماسه ای  و مسیر های ساحلی و انجام فعالیت های عمرانی

مستندات و سایر کاربری ها

با استفاده از تیغه گریدری امکان پارو، برف روبی و... در کلیه معابر وجود دارد.
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عبور و فعالیت در مسیر های گلی و مال رو
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عبور بسیار راحت از موانع

بار گیری بسیار راحت در وانت های معمولی به دلیل قدرت باال و حرکت در شیب
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جایگیری در وانت های معمولی به دلیل ابعاد کوچک در عین حال کار آمد

استفاده و کارایی بسیار مفید در امورات باغی و و پروژه های عمرانی
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