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 تعالي بسمه

 

رفت و  lubricated& non lubricated  کمپرسور کامل پکیجساخت خصوص موضوع : معرفي توانمندی در 

  619APIمنطبق بر استاندارد اسکرو   , oil freeoil injectedو   618APIمنطبق بر استاندارد  برگشتی

 

به  استحضار    محترمتان، همکاران دیگر و حضرتعالی براي الهی توفیقات و سالمتی آرزوي ضمن احتراماً

 1390فعالیت مستمر خود را از سال تاسیس و  1385شرکت آصا ) آراز صنعت آسیا ( در سال   میرساند

-قرارداد ساخت قطعات تجهیزات دوار ) توربین 240آغاز نموده و در طول سالهاي گذشته بالغ بر 

بلوور ( با مجموعه هاي مختلف نفت، گاز و پتروشیمی منعقد کرده  –توربو اکسپندر  –پمپ  –کمپرسور 

همواره کمپرسورها  پکیج در زمینه و ساخت  تحلیل ،و با توجه به داشتن دانش طراحی، شبیه سازي 

گام ) پروسس و هواي ابزار دقیق (  oil freeود به عنوان شرکت سازنده کمپرسور درصدد معرفی خ

" سال مصرف کاالی که خوشبختانه در سال جاري پیرو نامگذاري از طرف مقام معظم رهبري برداشته

و استمرار ، پشتکار و  تالشهاي شبانه  لسوز صنعت کشورمان حمایت مسئولین  محترم و د با و   داخلی"

و در این خصوص قراردادي منعقد گردیده هدف محقق گردیده  سال، بخشی از این 6روزي در طول این 

 است .

حمایت از برند سازي در زمینه تولید از آن مقام محترم در راستاي حمایت از تولید داخل و همچنین 

اطالعات  ( تقاضا داریمIPSو   APIپکیج کمپرسور پروسسی و هواي ابزار دقیق )منطبق بر استاندارد 

مشکالت اساسی دارد و هزینه تعمیرات و مصرف قطعه یدکی آن باال می باشد پکیجی از کمپرسور که 

بدون پیش پرداخت ) هیچگونه  "ساخت کل پکیج" فنی مالی و به این شرکت ارسال گردد تا پیشنهاد 

به آن مجموعه محترم   فنی کامل از طرف آن مجموعه پرداخت نگردد( و تائید  پکیج مبلغی تا تحویل

که در صورت تائید پیشنهاد مالی و فنی، موافقتنامه اي منعقد شود تا عملیات طراحی و ارائه گردد  

 یرد .ساخت در مدت زمان تعیین شده صورت پذ

بوده و پیشنهاد مالی ارائه شده  IPSو  APIپیشنهاد فنی ارائه شده کامال منطبق بر دستورالعمل استاندارد 

مبالغ آنها  %60به هیچ عنوان قابل مقایسه با مبالغ شرکتهاي سازنده خارجی نخواهد بود و مطمئناً زیر 

 خواهد .

کمپرسورهاي سانتریفیوژ و توربین هاي بخار هدف ضمناً نهادینه نمودن دانش طراحی و ساخت پکیج 

هاي بعدي این شرکت می باشد که در سالهاي آتی با حمایت دلسوزانه مسئولین محترم  صنعت مطمئناً 

 به آن خواهیم رسید .

احترام  با 
شرکت آراز صنعت آسیا


