دستگبّْبی ببالًس غٌعتی -خذهبت ببالًس ٍ ارتعبش سٌجی – تجْیشات ارتعبش سٌجی
BALANCING MACHINES

محصوالت سخت افزاری

سبخت دستگبّْبی ببالًس غٌعتی در ظزفیتْبیی هتفبٍت بزای کبربزدّبی هتٌَع  -خذهبت ببالًس قطعبت غٌعتی



اًَاع دستگبُّبی ببالًس غٌعتی
(افقی ٍ عوَدی ،استبتیک ٍ دیٌبهیک).



دستگبُّبی ببالًس ٍ ارتعبش سٌجی قببل حول
( ببالًس پزتببل)



دستگبُّبی تست فزکبًس طبیعی



سٌسَرّبی .VP

محصوالت نرم افزاری


تَلیذ ًزمافشارّبی ارتعبشسٌجی ٍ کٌتزل کیفی.



بزگشاری دٍرُّبی آهَسضی ٍ فٌی در سطَح هختلف

خدمات باالنس قطعات صنعتی


ببالًس قطعبت غٌعتی ار ٍسى  20گزم تب  20تي



ضبهل توبم قطعبت دٍار  :تَربیي ّب – رٍتَرّب-



فٌْب –تَربَفي ّب -قطعبت خبظ ٍ ...

اجرا

دقت در تلَراًسْبتی ابعبدی ٍ هطببقت اًْب بب استبًذاردّب جْت ایجبد دٍام ٍ کیفیت اى

مشاوره

اغالح ٍ بْیٌِ سبسی قطعبت دٍار جْت رسیذى بِ کبرائی هٌبسب ٍ بذٍى ارتعبضبت هشاحن

ساخت سنسورهای ارتعاشی

تجْیشات پبیص ٍضعیت دستگبّْب –ببالًس در هحلً-گْذاری ٍ تعوییزات – ببسسبسی قطعبت دٍار

تجْیشات پبیص ٍضعیت

سبخت دستگبّْبی ببالًس ٍ ارتعبش سٌج پزتببل
سبخت دستگبّْبی کٌتزل کیفی هجوَعِ ّبی هتحزک
خذهبت هٌْذسی ًت


خذهبت ببالًس در هحل بذٍى هحذٍدیت



آًبلیش ارتعبضبت هجوَعِ ّبی دٍار یب غیز دٍار هتحزک



خذهبت ًگْذاری ،تعویزات ٍ بْیٌِسبسی هبضیيّبی دٍار



ًگْذاری  -بْیٌِسبسی ٍ کبلیبزاسیَى دستگبُّبی هختلف ببالًس

خذهبت پبیص ٍضعیت ()CM


بزًبهِ آًبلیش ارتعبضبت ٍ پبراهتزّبی هحیطی جْت تطخیع هعبیب



ثبت ٍقبیع ارتعبضی ٍ رًٍذ کبر هجوَعِ ّب جْت تعوییزات پیطگیزاًِ

تَاًبئی ّبی خبظ


دقت در ببالًس قطعبت غٌعتی دٍر ببال تب حذ تَاسى  0.002گزم



سبخت دستگبّْبی هیکزٍ ببالًس بب دقت چٌذ ّشارم گزم دقت بِ غَرت کبهال داخلی



بزٍسرسبًی ٍ تعویز اًَاع تجْیشات ٍ دستگبُّبی ببالًس خبرجی بب بْتزیي ضیَُ

آهَسش ٍ ًطز


آهَسش ٍ ًطز غٌعت ارتعبضبت ٍ ببالًس بِ ضیَّْبی هختلف



ارئِ هذارک ٍ تبییذیِ ّبی هزتبط بب استبًذاردّب جْت کبّص استْالک تجْیشات



تالش در جْت رٍاج غٌبیع ًَیي  CM & PMجْت حػَل رفبُ در جبهعِ

دٍام کبرکزد هبضیي آالت دٍار کبّص هػزف اًزصی ٍ آسَدگی کبربزاى ّذف فعبلیتْبی هب هیببضذ
هسئَلیت پذیزی

دقت ٍ کیفیت

سزعت

این شرکت درسال  1373تاسیس و در زمینه باالنس و ارتعاش سنجی و تجهیسات مربوطه فعالیت داشته و تاکنون خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه داده است

ارتببط بب هب

Sites:
تلفن  36100703-36100702- 36100701 :باکد 026
WWW.Shahintanzim.com
سایر تلفن ها 36102817- 36102095 :
www.stsgroupco .com
فاکس مستقیم 36102817 :
www.portablebalancing.ir

تلفن های گروه مهندسی 0912 56 56 57 3 :
0912 0 299 300
0912 0 49 49 70
0912 0 49 49 80
026- 36108742-36108751

Email:
Stsshahin487@yahoo.com
Info@shahintanzim.com
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