
 

 

 بسمه تعالی

 با سالم و احترام

ارائه دهنده خدمات باالنس دینامیکی طبق  دوار ماشین پارسخدمات فنی مهندسی شرکت 

می باشد و با عرضه این خدمات به صنایع نفت, گاز, پتروشیمی , نیروگاهی ,  ISO1940استاندارد 

 صنایع هوایی و صنایع کوچک توانسته بخشی از نیاز داخلی را براورده نماید.

در راستای ارائه خدمات با کیفیت بهتر در صنعت  دوار ماشین پارسفنی مهندسی خدمات شرکت 

ات از نیازهای داخلی نموده است. لذا خواهشمند است در داخلی کشور اقدام به جمع آوری اطالع

صورت تمایل به همکاری , اطالعات مربوط به پروژه های نیازمند باالنس صنعتی خود را به این مجموعه 

 ارسال نمایید تا شرایط خدمات بهتر را ایجاد نماییم .

 ضمنا پاره ای از سوابق اجرایی این مجموعه به شرح ذیل می باشد : 

 COUPLLING , PULLEY , GEAR , BLOWER , IMPELLERباالنس انواع  .1

 باالنس انواع درک های ریسندگی و بافندگی .2

 وهای صنایع هواپیمایییرباالنس انواع ژا .3

 باالنس روتور و کمپرسور , انواع توربین های بخار و گاز .4

 باالنس انواع پروانه های ملخی .5

 باال ) اسکرو و لوپ(باالنس روتور های کمپرسور با فشار دبی  .6

( و روتوراکسپندر های کارخانجات اکسیژن با دور باالی Apuباالنس قطعات دور باال )کمپرسور  .7

 دور در دقیقه 50000

 باالنس انواع قلطک های چای و کاغذ سازی .8

 باالنس قطعات در محل با دستگاه پرتابل .9

 آنالیز ارتعاشات .10

 عیوب تشخیص ارتعاشات، آنالیز زمینه در فعالیت با شرکتی عنوان به پارس ماشین دوار شرکت

 ترینمهم. باشد می کشور در صنعت این پیشگامان از و کرد کار به آغاز 1384 سال از روتور مختلف

 در محل در باالنس. است روتور کردن باز بدون محل در باالنس یارایه گروه، این خدمات و هافعالیت

 در به نیاز است ممکن موارد از بسیاری در اما است، ساده نسبتا   و مشخص روش یک معمول شرایط

 . نماید می طلب را کافی تجربه که باشد خاصی مالحظات گرفتن نظر

 شرکت دوار ماشین پارس
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