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 ما تضمين كيفيت برتر ماستتخصص 

  ، دروازه اي، بازويي سقفيهايمهندسي و ساخت جرثقيل سپانو، معرفي شركت
اين شركت مفتخر است تا به پشتوانه سالها تجربه و دانش تخصصي مديران خود، به كليه شركتها و سازمانها ارايه 

اي و نيم دروازه اي، جرثقيلهاي بازويي، جرثقيلهاي قيلهاي سقفي، جرثقيلهاي دروازهخدمات و محصوالت مرتبط با صنايع جرث

  . نويد دهدAWS D14.1 و FEM 1.001 و CMAA 70را مطابق با استانداردهاي ... ضد انفجار و 

 توانايي تامين كليه تجهيزات  انگلستان STREET شركت انحصارياين شركت به عنوان نماينده 

شامل   STREETبازه توليدات شركت .  را دارا مي باشدSTREET با مارك جرثقيلهاي سقفي

  .  تن مي باشد5 تا 250kg تن و جرثقيلهاي زنجيري از 200 تن تا 2جرثقيلهاي سيم بكسلي از 

 كره جنوبي و SAMSUNG بلغارستان و PODEM بلغارستان و ELMOTاين شركت ارايه كننده محصوالت شركت 

KG كره جنوبي و KITO ژاپن و DEMAG, STAHL, ABUSهمچنين اين شركت قادر به ارايه .  آلمان مي باشد

  .مي باشد  ايتاليا ITALKRANE با تجهيزات شركت جرثقيلهاي ضد انفجار

مشخصه متمايز كننده اين شركت انجام طراحي بر اساس استاندارد، ارايه دفترچه محاسبات براي تمامي تجهيزات، ارايه 

، ساخت و مونتاژ مطابق دستورالعمل شركت WPS و QC Planنقشه هاي مهندسي بر اساس استاندارد، كنترل كيفيت مطابق 

STREET  در صورت درخواست كارفرمايان . ارد مي باشدو نصب بر اساس تلورانس هاي مجاز استاند

 . ارايه مي شودSTREET، دفترچه محاسبات و نقشه از سوي شركت Heavy Dutyمحترم در خصوص تامين جرثقيلهاي 

توان طراحي باالي متخصصين اين شركت در طراحي جرثقيلهاي خاص در حوزه 

ا در راستاي تامين هاي مكانيك، سازه و برق نقطه اتكايي براي تمامي شركته

  .نيازهايشان خواهد بود
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  پاره اي از پروژه هاي انجام شده اين شركت در زمينه تجهيزات جابجايي مواد

 رديف  شرح خدمات كارفرما

  متر و تيرحمال 30 متر و طول 10 تن دو پل با دهانه 16قيل  دستگاه جرث2اجراي   قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا
 

1  

 2  متر50 و طول  متر12با دهانه   تن5 پل تك دستگاه جرثقيل سقفي 1اجراي   صنايع دفاع

 3 سازه+  متر 24 و طول  متر14با دهانه   تن20 پل دو دستگاه جرثقيل سقفي 1اجراي   معماران تجارت آفتاب

 4  متر50 و طول  متر18با دهانه   تن5 پل تك دستگاه جرثقيل سقفي 1راي اج  يورواسالت پارس

 5 تيرحمال+  متر 60 و طول  متر18با دهانه   تن10 پل دو دستگاه جرثقيل سقفي 1اجراي   آذر پژوهان انديش

 6   متر16با دهانه   تن5 تن و 10 تن و 5/20 پل دودستگاه جرثقيل سقفي  7اجراي   شركت صبا

 7  متر50 و طول  متر14با دهانه   تن5 پل تك دستگاه جرثقيل سقفي 1اجراي    معدني ايرانامالح

 8  متر110 و طول  متر12با دهانه   تن5 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1اجراي   تركمنستان

 9  متر20با دهانه  تن 5 تن و 6,3 و  تن10 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 3اجراي   شركت يورو اسالت پارس

 10  متر10 تن با دهانه 10دستگاه جرثقيل سقفي دو پل  1اجراي   شركت سايبر صنعت

 11  متر24 تن با دهانه 6,3 تن و 16 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 2اجراي   شركت اگزوز خودرو خراسان

 12  تن چهار كاره دو سرعته10 دستگاه جرثقيل سقفي 4فروش و نصب   شركت پتروشيمي لرستان

 13  با سازه متر10 تن با دهانه 5 پل تك سقفيدستگاه جرثقيل  1اجراي    ونوس شيشهشركت

 14  متر10 تن با دهانه 5 پل سقفي تكدستگاه جرثقيل  1طراحي و ساخت   شركت فوالد خوزستان

 15  تن 8و  تن 5مونوريل منحني دستگاه جرثقيل  4طراحي و ساخت   شركت پارس وزين تدبير

 16  و تير حمال متر6با دهانه ضد انفجار  تن 3,2 پل تك دستگاه جرثقيل سقفي 3 اجراي  شركت صبا

 17  متر16با دهانه  تن 5و  تن 10دستگاه جرثقيل سقفي دو پل  2اجراي   آبادگران خيام

 18  متر6 متر و دهانه 2 تن با كنسول 3 جرثقيل آويز تك پل طراحي و ساخت شركت مهركاران جنوب

 19  متر تير حمال42+  متر 7 تن تك پل با دهانه 10 جرثقيل طراحي و ساخت  جنوبشركت مهركاران

 20   تن مونوريل5جرثقيل طراحي و ساخت سازه   پارس وزين تدبير

 به همراه تير  متر18با دهانه ضد انفجار  تن 25 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1اجراي   شركت صبا
 حمال

21 

 22   متر10 تن با دهانه 5يك دستگاه جرثقيل سقفي طراحي و ساخت   فوالد خوزستان

 23  متر30 تن با دهانه 10 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 3اجراي   شركت صبا

 24  متر تير حمال240اجراي   شركت صبا

 25  دستگاه جرثقيل سقفي تك پل ضد انفجار3اجراي   شركت صبا

 26  متر تير حمال150اجراي   شركت صبا



    

  

 

 

   

 

 1سه راه آدران، خيابان ميهن، پالك تهران، : آدرس كارخانه
  :تلفن  021 – 88550832  :فكس  021 - 88550842     

info@sepanocrane.com پست الكترونيكي   : www.sepanocrane.com  آدرس سايت: 
 

 27  متر6 متر و دهانه 2 تن با كنسول 3 كلگي آويز جرثقيل تك پل طراحي و ساخت  جنوبشركت مهركاران

 28  تن10 پل تك دستگاه جرثقيل سقفي 1اجراي   شركت تكين صنعت فراز

 29  متر تير حمال150اجراي   شركت تكين صنعت فراز

شركت سازه هاي فلزي بادبند  30  متر23 تن با دهانه 16 و 10في دو پل  دستگاه جرثقيل سق2طراحي و نظارت بر ساخت 
 31  متر10 و 8 تن با دهانه هاي 10 و 5 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل ضد انفجار 5طراحي و ساخت  موسسه اروندان، پروژه شهيد چمران اهواز

شركت ذوب (شركت آسمان آسا صنعت 
 )آهن اصفهان پروژه توازن

 32  تن20 و 3/10 و 3/15 و 3/20 و 3/25 پل  دستگاه جرثقيل سقفي دو5طراحي و ساخت 

 33  متر8 تن با دهانه 8 دستگاه جرثقيل دروازه اي تك پل 1طراحي و ساخت  شركت تاسيسات دريايي ايران پروژه رجاء
 34  متر10 تن با دهانه 1 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل آويز 3طراحي و ساخت  شركت لوله و اتصاالت البرز

 35  متر تير حمال40 متر به همراه 9 تن با دهانه 5 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 1طراحي و ساخت  جمهوري اسالمي ايراننيروي هوائي 
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي 

 ايران
 36  متر18 تن با ارتفاع باالبري 3اي  دستگاه جرثقيل دروازه1طراحي و ساخت 

 37  متر تير حمال200 تن به همراه بالغ بر 3,2 و 5 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 4 و ساخت طراحي شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران
 ACI Pars 38 تن شركت 125/0طراحي و ساخت سازه ميان سالن جرثقيل  شركت آسمان آسا صنعت
 39  متر6 تن با ارتفاع باالبري 1 دستگاه جرثقيل مونوريل 1اجراي  شركت گوهررود گيالن

 40  متر19 تن با ارتفاع باالبري 15 دستگاه جرثقيل مونوريل 5اجراي  ه برداري نفت و گاز گچسارانشركت بهر
 41 180° متر با زاويه گردشي 5/4 تن با طول بازوي 1 دستگاه جرثقيل ستوني بازوئي 1طراحي و ساخت  شركت مهركاران جنوب
 42  متر تير حمال64 متر به همراه 8 تن با دهانه 3/6تك پل  دستگاه جرثقيل سقفي 1طراحي و ساخت  شركت گوهررود گيالن
 43  متر6 تن با ارتفاع باالبري 2 دستگاه جرثقيل مونوريل 1اجراي  شركت گوهررود گيالن

 44  متر5/2 و 5/3 تن با طول بازوي 1 دستگاه جرثقيل بازوئي 2طراحي و ساخت  شركت پااليش نفت شازند اراك
 45  متر7 تن با دهانه 3 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 1راحي و ساخت ط شركت مهندسي تارا

شركت طراحي و ساخت اميد سراي 
 ايرانيان

 متر و 12 تن با دهانه 5 متر ، تك پل 24 تن با دهانه 15 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 3طراحي و ساخت 
  متر14 تن تك پل با دهانه 10

46 

 47  متر24 تن با دهانه 5 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1طراحي و ساخت  نشركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرا
 48  متر24 تن با دهانه 3/6 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1طراحي و ساخت  شركت مهندسي نقش پيوند نوين

 49  تن8 الي 2 دستگاه جرثقيل سقفي و مونوريل 5طراحي و ساخت   بافق-شركت سنگ آهن مركزي ايران
 50  متر تير حمال146 متر به همراه 16 تن با دهانه 3/6 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1طراحي و ساخت  مهندسي دكاموند بتنشركت 

 51  متر تير حمال192 متر به همراه 19 تن با دهانه 15 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1طراحي و ساخت  شركت بهسازان صنايع خاورميانه
 52  تن15 دستگاه جرثقيل سقفي تك و دو پل ضد انفجار 4طراحي و ساخت  يد چمران اهوازموسسه اروندان، پروژه شه

 53  متر20 تن با دهانه 10 دستگاه جرثقيل دروازه اي دو پل 2طراحي و ساخت  شركت فوالد شاهرود
 54  متر10نه  تن با دها5 دستگاه جرثقيل دروازه اي تك پل 2طراحي و ساخت   بافق-شركت سنگ آهن مركزي ايران

 55  تن با دهانه هاي مختلف8 ، 5 ، 5/2 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل و دو پل 7طراحي و ساخت  شركت بهره برداري قطار شهري مشهد
 56  دستگاه انواع جرثقيل سقفي9تعميرات و نگهداري  شركت سيمان ممتازان كرمان

 57  متر15 تن با دهانه 5گاه جرثقيل سقفي تك پل  دست2طراحي و ساخت  شركت مهندسي و ساختماني جهانپارس
 58  متر16 و 8 تن با دهانه 10 تن و 5 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 2طراحي و ساخت  شركت مهندسي و ساختماني كومار

شركت مهندسي تعميرات هواپيمائي   59 ر مت22 تن با دهانه 8 تن و 5 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 2طراحي و ساخت 
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 فارسكو

شركت مهندسي تعميرات هواپيمائي 
 پارس

 متر 192 متر به همراه 10 تن با دهانه 5 دستگاه جرثقيل سقفي آويز تك پل 1طراحي و ساخت 
 تير حمال

10 

 11  متر14 تن با دهانه 5 تن و 16+5 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 2طراحي و ساخت  صنايع ذوب شمش فوالد فراسرخ
 12  متر6 تن با دهانه 3 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 1طراحي و ساخت  بشركت مهركاران جنو

 هاي همكارمشاركت در طراحي و ساخت با شركت
 1  متر قابل نصب بر روي سد6 تن با دهانه 60 دستگاه جرثقيل دروازه اي دو پل 1طراحي  شركت فراب

 2 220° متر با زاويه گردشي 10تن با بازوي  10 دستگاه جرثقيل ستوني بازوئي 4طراحي  شركت فوالد خوزستان
 3  متر قابل نصب بر روي توربين5/13 تن با دهانه 12,5/10/65 دستگاه جرثقيل سقفي 1طراحي  شركت مديريت برق دماوند

 4  متر6 تن با دهانه 2/3 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 1طراحي  شركت فراب
 5 210° متر با زاويه گردشي 3 تن با بازوي 4وني بازوئي  دستگاه جرثقيل ست1طراحي  شركت صنايع مس
  6 360° متر با زاويه گردشي 6 تن با بازوي 5 دستگاه جرثقيل ستوني بازوئي 1طراحي  شركت صنايع مس

  7   دستگاه جرثقيل سقفي آويز با تناژ مختلف11طراحي  شركت فوالد خوزستان

 


