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 تخصص ما، تضمين كيفيت برتر ماست

  معرفي شركت سپانو، مهندسي و ساخت جرثقيلهاي سقفي، دروازه اي، بازويي
  

  
حصوالت اين شركت مفتخر است تا به پشتوانه سالها تجربه و دانش تخصصي مديران خود، به كليه شركتها و سازمانها ارايه خدمات و م

را مطابق با استانداردهاي ... اي و نيم دروازه اي، جرثقيلهاي بازويي، جرثقيلهاي ضد انفجار و مرتبط با صنايع جرثقيلهاي سقفي، جرثقيلهاي دروازه

CMAA 70 و FEM 1.001 و AWS D14.1نويد دهد .  

يه تجهيزات جرثقيلهاي  توانايي تامين كل انگلستان STREETاين شركت به عنوان نماينده رسمي شركت 

  .  را دارا مي باشدSTREETسقفي با مارك 

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

KITO ژاپن و DEMAG, STAHL, ABUSبا تجهيزات همچنين اين شركت قادر به ارايه جرثقيلهاي ضد انفجار.  آلمان مي باشد 

  .مي باشد  ايتاليا ITALKRANEشركت 

هاي سقفي و تجهيزات باالبري و موتوري را دارا مي باشد و همچنين تجربه باالي پرسنل اين شركت توانايي تامين لوازم يدكي انواع جرثقيل

  . گره گشاي بهره برداران محترم خواهد بود،اجرايي اين شركت در تعميرات و نگهداري و نوسازي انواع جرثقيلهاي مستعمل
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  اين شركت در زمينه جرثقيلهاي سقفيپاره اي از پروژه هاي انجام شده 

 رديف  شرح خدمات كارفرما
 1  متر30 تن با دهانه 10 پل دو دستگاه جرثقيل سقفي 3  و نصبطراحي و ساخت  شركت صبا

 2  متر تير حمال240  نصب وطراحي و ساخت  شركت صبا

 3 ضد انفجار پل تك دستگاه جرثقيل سقفي 3  و نصبطراحي و ساخت  شركت صبا

 4  متر تير حمال150  و نصبطراحي و ساخت  شركت صبا
 5  متر6 متر و دهانه 2 تن با كنسول 3 كلگي آويز جرثقيل تك پل طراحي و ساخت شركت مهركاران جنوب
 6  متر23 تن با دهانه 16 و 10 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 2طراحي و نظارت بر ساخت  ندشركت سازه هاي فلزي بادب

موسسه اروندان، پروژه شهيد چمران 
 اهواز

 7  متر10 و 8 تن با دهانه هاي 10 و 5 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل ضد انفجار 5طراحي و ساخت 

شركت ذوب (شركت آسمان آسا صنعت 
 )ازنآهن اصفهان پروژه تو

 8  تن20 و 3/10 و 3/15 و 3/20 و 3/25 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 5طراحي و ساخت 

شركت تاسيسات دريايي ايران پروژه 
 رجاء

 9  متر8 تن با دهانه 8 دستگاه جرثقيل دروازه اي تك پل 1طراحي و ساخت 

 10  متر10 تن با دهانه 1ز  دستگاه جرثقيل سقفي تك پل آوي3طراحي و ساخت  شركت لوله و اتصاالت البرز
 11  متر تير حمال40 متر به همراه 9 تن با دهانه 5 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 1طراحي و ساخت  نيروي هوائي جمهوري اسالمي ايران

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي 
 ايران

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

 13  متر تير حمال200 تن به همراه بالغ بر 3,2 و 5 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 4طراحي و ساخت  شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران
 ACI Pars 14 تن شركت 125/0طراحي و ساخت سازه ميان سالن جرثقيل  شركت آسمان آسا صنعت
 15  متر6تن با ارتفاع باالبري  1 دستگاه جرثقيل مونوريل 1اجراي  شركت گوهررود گيالن

 16  متر19 تن با ارتفاع باالبري 15 دستگاه جرثقيل مونوريل 5اجراي  شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
 17 180° متر با زاويه گردشي 5/4 تن با طول بازوي 1 دستگاه جرثقيل ستوني بازوئي 1طراحي و ساخت  شركت مهركاران جنوب

 18  متر تير حمال64 متر به همراه 8 تن با دهانه 3/6 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 1طراحي و ساخت  يالنشركت گوهررود گ
 19  متر6 تن با ارتفاع باالبري 2 دستگاه جرثقيل مونوريل 1اجراي  شركت گوهررود گيالن

 20  متر5/2 و 5/3وي  تن با طول باز1 دستگاه جرثقيل بازوئي 2طراحي و ساخت  شركت پااليش نفت شازند اراك
 21  متر7 تن با دهانه 3 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 1طراحي و ساخت  شركت مهندسي تارا

شركت طراحي و ساخت اميد سراي 
 ايرانيان

 متر 12 تن با دهانه 5 متر ، تك پل 24 تن با دهانه 15 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 3طراحي و ساخت 
 متر 14 تن تك پل با دهانه 10و 

22 

 23  متر24 تن با دهانه 5 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1طراحي و ساخت  شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران
 24  متر24 تن با دهانه 3/6 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1طراحي و ساخت  شركت مهندسي نقش پيوند نوين

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

 27  متر تير حمال192 متر به همراه 19انه  تن با ده15 دستگاه جرثقيل سقفي دو پل 1طراحي و ساخت  شركت بهسازان صنايع خاورميانه
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موسسه اروندان، پروژه شهيد چمران 
 اهواز

 28  تن15 دستگاه جرثقيل سقفي تك و دو پل ضد انفجار 4طراحي و ساخت 

 29  متر20 تن با دهانه 10 دستگاه جرثقيل دروازه اي دو پل 2طراحي و ساخت  شركت فوالد شاهرود
 30  متر10 تن با دهانه 5 دستگاه جرثقيل دروازه اي تك پل 2طراحي و ساخت   بافق-نشركت سنگ آهن مركزي ايرا

 31  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
 32 ثقيل سقفي دستگاه انواع جر9تعميرات و نگهداري  شركت سيمان ممتازان كرمان

 33  متر15 تن با دهانه 5 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 2طراحي و ساخت  شركت مهندسي و ساختماني جهانپارس
 34  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 
 فارسكو

 35  متر22 تن با دهانه 8 تن و 5 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 2احي و ساخت طر

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

36 

 37  متر14 تن با دهانه 5 تن و 16+5 سقفي دو پل  دستگاه جرثقيل2طراحي و ساخت  صنايع ذوب شمش فوالد فراسرخ
 38  متر6 تن با دهانه 3 دستگاه جرثقيل سقفي تك پل 1طراحي و ساخت  شركت مهركاران جنوب

 هاي همكارمشاركت در طراحي و ساخت با شركت
 1  سد متر قابل نصب بر روي6 تن با دهانه 60 دستگاه جرثقيل دروازه اي دو پل 1طراحي  شركت فراب

 2 220° متر با زاويه گردشي 10 تن 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 پل1طراحي  شركت فراب
 5 210° متر با زاويه گردشي 3 تن با بازوي 4 دستگاه جرثقيل ستوني بازوئي 1طراحي  شركت صنايع مس
  6 360° متر با زاويه گردشي 6 تن با بازوي 5 دستگاه جرثقيل ستوني بازوئي 1طراحي  شركت صنايع مس

  7   آويز با تناژ مختلف دستگاه جرثقيل سقفي11طراحي  شركت فوالد خوزستان
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 اين شركت در زمينه كنترل و اتوماسيونپاره اي از پروژه هاي انجام شده 

 رديف  شرح خدمات كارفرما
كارخانه قطعه سازي پل فيروزه، سيمين 

 دشت
 1 )چرخ سنگ (Grinding Wheel در يك محور دستگاه Positionكنترل 

 مجتمع فوالد گيالن، رشت
 به صورت جداگانه KW 320 فوالد، موتورهاي Slab پوشرهاي كوره Positionكنترل 

 و سنكرون
2 

 Up Cast 3كنترل سرعت خط توليد مفتول مس به روش  شركت ماليبل، شهر كرد
 4 )برش طولي كاغذ (Slitter Rewinderاتوماسيون دستگاه  شركت پوشش الوان، تهران

 آب شيرين كن نور ويژه، عسلويه
 Duty And Assist(ت فشار آب با استفاده از راه اندازي هوشمند پمپها سيستم تثبي

Pumps( 
5 

 ماشين سازي كاجاران، رودهن
 از طريق كنترل سرعت Extruderكنترل فشار خمير پالستيك در انتهاي نازل دستگاه 

 مارگون
6 

 7  گيوتين ورق آهنFeeder ماشين سازي برهان
 8  تعيين كننده گراماژ كاغذMotorised Valveكنترل  شتگردكارخانجات توليدي رول كارتن، ه

 Rotary Knife ،Cut Off9  خط كارتن 

 Flying Shear10 ، برش حين توليد پروفيل آهن 
 11  خط توليد كابلTaperكنترل سرعت  شركت سيمكو، رشت

 12 يكرون م1 با دقت Fine Boringكنترل محور ماشين  كارخانه ياتاقان بوش ايران خودرو
  Cooling  13 دستگاه descensorكنترل موقعيت   ريخته گري چدن ايران خودرو

  14  كنترل محور ماشين تراش ياتاقان  كارخانه ياتاقان بوش ايران خودرو
  Drilling  15كنترل محور ماشين   كارخانه ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو
  16  ترل دستگاه ويبره تخليه ماهيچه بلوك سيلندركن  كارخانه ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو

  17  سيستم كنترل موقعيت شابلون قيچي هيدروليك  ماشين سازي ذوالقدري
  18   تن 5طراحي، ساخت و اجراي لودسل جهت كنترل وزن جرثقيل سقفي   شركت كولر هوائي آبان
  19   تن 5 و 2رثقيل سقفي طراحي، ساخت و اجراي لودسل جهت كنترل وزن ج  شركت ايران خودرو ديزل

 

 
 

 


