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 با سالم،

                  مفتخاار اساا  (مااارسمياانان امتداااد راهبااارد ساااز    شاارك بدینوساايله بااه است مااار ماای رسااا د احترامااا               

باه كارفرمایاان  خادمات ییار را باه بهتارین   او و تاسيسااتو سانیين صانای  ساب   ف ، گااز، پتروشايدی،  در زمينه

 :ارائه  دایند م ترم 

 طراحی و ساخ :   -

 صف ه ای ا واع مبدل های حرارتی: 

شرکت مارس در راستاا  وددکاتا  ااتراس استتما سدا اتا  استت هتا سدات  هتر دا تر ه تا ر سترهت  کتادر ما  ت  وتدد ا ت ا  

همگتا  هتا ه تارر  ررر ارررتا را در داوت   ا اواع مبادل هاای حرارتای صاف ه ای ،  صب و را  ا ادازی طراحی و ساخ ه  

 کشدر امداس رذار  ماا .   

 

 تأمين كنند : -

 

 :ا واع پدپ های د د  ای 

 هعال در رما     ساوت ا داع رمپ ها  د  ه ا  ماباش . 7591اااالاا ار سال  ULTRA PUMPشرکت 

 
 

 یحفار یته هام : 

 .امعابر جها   ها ها ر م ل ها م الف ار هر  زادر ا داع سا )الماس  , س  کاج (  حاار  ک   ه ا داع ما  ها ناسام

 Drilling Bits,   PDC Bits,  Tricone Bits 

Size : ( 62"  , 62"  , 66"  , 71 ½”  , 76 ¼”  , 8 ½”  , 2 7/8”  , 2"  , 9 1/8”  , 2 7/8”  ) 

 

 با شرك  مارس:ا و شركتهای ساز د  هدکار بر ده -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Plate Heat Eaxchangerسار  ه مب ل حرارسا صاح  ااا)

Experphe; Turkey ALFA LAVAL; Sweden 

APV; Denmark Accessen International; China 

GEA ; Germany SONDEX ; Denmark 

API ; Denmark TRANTER ; usa 

FUNKE ; Germany SWEP ; austria 

HISAKA ; japan KELVION ; Germany 

VICARB ;  Sweden LHE ; korea 
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  (PUMP)پدپ  

INOXPA ALFALAVAL 

ULTERA PUMP 

   

 

این شرك  صديدا ه در پای گساتره هدکااری بار اسااس منااف  مشاتر  اسا  و باا افتخاار ایان اطديناان را داریام كاه 

 هدوار  بهترین خدمات را در اختيار شدا قرار دهيم. 

 

 

 

 با آرزوی توفيق روزافنون

 شرك  مارس ایران

 (Drilling Bitsما  ها  حاار  ) 

HALLIBURTON KING DREAM 

BESTE SMITH 

VAREL BAKER HUGHES 

REED HYCAL 
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زندان مرکزی قوچان آب گرم مصرفی مبدل آرکا تجهیز 1

صنعتی خنک کاری گاز پلیت و واشر گاز کربنیک خزر برادران 2

پست برق حفاظت فشار قوی رله اشنایدر آقای علیزاده 3

صنعتی خنک کاری روغن هیدرولیک دستگاه تزریق پلیت و واشر شرکت تزریق پالستیک برادران لبانی 4

پست برق حفاظت فشار قوی رله اشنایدر مهندسی لیان ویژن البرز 5

سازمان شیالت ایران پرورش میگو جزیره قشم  مبدل تیتانیوم آقای پور ایران 6

سرم سازی آب مقطر مبدل جوشی آکروپل 7

ساختمان مسکونی آب گرم مصرفی مبدل ایران تاسیسات 8

شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خنک کاری روغن هیدرولیک مبدل آقای طالبیان 9

صنعتی آب مقطر  مبدل جوشی برنا باتری 10

تفریحی-مجموعه اقامتی استخر- آب گرم مصرفی - گرمایش مبدل فراصنعت 11

آشپزخانه صنعتی آب گرم مصرفی مبدل (هواپیمائی ماهان)کترینگ آرمان 12

خطوط انتقال سیمان خنک کاری روغن مبدل سیمان دشتستان 13

پروژه بین المللی ایران مال آب گرم مصرفی کمپ کارگری مبدل اکام فرتاک 14

استخر پدافند هوایی مشهد گرمایش آب استخر مبدل ارکا تجهیز 15

صنایع شیر ایران پاستوریزاسیون شیر پلیت و واشر بهساز اتصال نوین 16

چینی مقصود خنک کاری روغن مبدل ارکا تجهیز 17

صنعتی خنک کردن حوضچه های اسید شویی مبدل الوپن 18

صنعتی خنک کننده روغن توربین گسکت نیروگاه دماوند 19

صنعتی خنک کننده روغن توربین گسکت نیروگاه کرمان 20

صنایع شیر ایران پاستوریزاسیون شیر پاستوریزاتور پگاه گلپایگان 21

بانک ملت تأسیسات سرمایشی مبدل آمایش طرح توسعه پارس 22

سالن دریافت شیر کولر پلیت مبدل دامپروری آستان قدس رضوی  23

ورزشی گرمایش آب استخر  مبدل مجموعه ورزشی سپیدار 24

مسکونی گرمایش-آب گرم مصرفی مبدل مجتمع مسکونی روما 25

تجاری گرمایشی-تأسیسات سرمایشی مبدل مجتمع تجاری آریا 26

اقامتگاه ورزشکاران مجموعه آبعلی آب گرم مصرفی و گرمایش مبدل شرکت ترپ 27

خط تولید لیموناد کولر پلیت  مبدل 28 سهامی عام زمزم تهران

کنسرسیوم دیالیز ایران گرمایش اب خالص مبدل نوا فارمد کیمیا 29

شرکت پاکدیس پاستوریزاتور ابمیوه پمپ  بهساز اتصال نوین 30

شرکت بازرگانی همگام خطوط تولید قطعات ایران خودرو پلیت و واشر ارکا تجهیز 31

مخلوط مایع پاستوریزه تخم مرغ پاستور پلیت و واشر صنعت غذایی بنا 32

صنعتی خنک کردن حوضچه های اسید شویی پلیت و واشر آلومینای ایران 33

(دبی  )ایران گالب  پاستور گالب مبدل جوشی بهساز اتصال پایتخت 34

پاالیشگاه غالت زر هیتر پلیت شربت مبدل گروه صنعتی زرنام 35

(عراق  )لبنیات  دستگاه پاستور مبدل جوشی شرکت چیاو 36

تولید قطعات استیل خنک کاری قالب مبدل گروه صنعتی قشونی 37

زر فروکتوز گرمایش آب خالص مبدل گروه صنعتی زرنام 38

قطعات فوالدی خنک کاری خطوط تولید مبدل نورد میالد یزد 39

کارخانه تولید سنگ خنک کاری روغن هیدرولیک مبدل فوالد شمش کوهستان 40

تولید پروفیل خنک کاری روغن خطوط جوش پروفیل مبدل اریا پروفیل 41

تولید میلگرد عاج دار خنک کاری قالب ریخته گری مبدل پرشین فوالد اریا 42

تولید پلی استایرن خنک کاری رآکتور مبدل پلی استایرن انبساطی سهند 43

پاالیشگاه صادقی خوش دل کندانسور میعانات گازی مبدل جوشی بازرگانی صادقی خوش دل 44

لیست برخی از پروژه های انجام شده

خریدار پروژه ردیف کاربری شرح
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