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   لیفترونیک حمل قطعات چدنی پروژه:نام 

 دستگاه لیفترونیک + قالب مکانیکی خاص3 تعداد :

  شرکت ساپکو محل اجرا:

    M8401   کد:       1385فروردین ماه  اجرا:خ تاری

CNGلیفترونیک حمل مخازن  نام پروژه:

 دستگاه لیفترونیک + قالب مکانیکی خاص2 تعداد :

  شرکت سانکا محل اجرا:

     M8501   کد:       1385ماه  آذر اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل صندلی نام پروژه:

 لیویژه حمل صندمکانیکی  گریپردستگاه لیفترونیک + 2 تعداد :

  انبار سنکرون صندلی -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8502   کد:       1385ماه  اسفند اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل بلوك سیلندر و گیربکس نام پروژه:

 دستگاه گریپر پانتوگراف 2دستگاه لیفترونیک + 1 تعداد :

  شرکت ایساکو محل اجرا:

     M8503   کد:       1385ماه  مرداد اجرا:خ تاری
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   L90خودرو  CNGحمل و مونتاژ مخزن  نام پروژه:

 منیپولیتور پنوماتیک ریلی+ میز آماده سازيدستگاه 1 تعداد :

 L90سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8504   کد:       1386ماه  شهریور اجرا:خ تاری

L90خودرو  CNGحمل و مونتاژ مخازن  نام پروژه:

 دستگاه منیپولیتور ریلی+ میز آماده سازي1 تعداد :

 L90سالن مونتاژ –شرکت پارس خودرو  محل اجرا:

     M8505   کد:       1386ماه  شهریور اجرا:خ تاری

  جلو  منیپولیتور حمل درهاي جانبی نام پروژه:

وکیوم  گریپر+  منیپولیتور نیوماتیکدستگاه 2 تعداد :

  خط بدنه سمند –شرکت ایران خودرو  محل اجرا:

     M8506   کد:       1386ماه  مهر اجرا:خ تاری

  منیپولیتورهاي حمل درهاي جانبی عقب نام پروژه:

 گریپر وکیوم+  دستگاه منیپولیتور نیوماتیک 2 تعداد :

  خط بدنه سمند –شرکت ایران خودرو  محل اجرا:

     M8506   کد:       1386ماه  مهر اجرا:خ تاری
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   در صندوقمنیپولیتور حمل  نام پروژه:

 دستگاه منیپولیتور نیوماتیک+ گریپر وکیوم 1 تعداد :

  خط بدنه سمند -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8506   کد:       1386ماه  مهر اجرا:خ تاری

منپولیتور حمل و مونتاژ در موتور  نام پروژه:

 دستگاه منیپولیتور نیوماتیک+ گریپر وکیوم1 تعداد :

  خط بدنه سمند –شرکت ایران خودرو  اجرا:محل 

     M8506   کد:       1386ماه مهر اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل بلوکسیلندر نام پروژه:

  ریلیدستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

 3سالن موتورسازي -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8507   کد:       1386ماه  آبان اجرا:خ تاری

TU3 ،TU5منیپولیتور حمل بلوك سیلندر  نام پروژه:

  گریپر نیوماتیکدستگاه لیفترونیک + 1 تعداد :

 3سالن موتورسازي -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8508   کد:       1387ماه  تیر اجرا:خ تاری
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   لیفترونیک مونتاژ توپی چرخ نام پروژه:

  سقفیدستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

L90سالن مونتاژ  –شرکت پارس خودرو  محل اجرا:

     M8606   کد:       1387ماه  شهریور اجرا:خ تاری

لیفترونیک حمل اینزرت نام پروژه:

  دستگاه لیفترونیک سقفی 1 تعداد :

L90سالن مونتاژ  -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

     M8606   کد:       1387ماه  شهریور اجرا:خ تاری

ISUZUلیفترونیک حمل و مونتاژ گیربکس  نام پروژه:

  بازوییدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  شرکت بهمن دیزل محل اجرا:

     M8607   کد:       1387ماه  مرداد اجرا:خ تاری

  منیپولیتورهاي دمونتاژ درهاي جانبی نام پروژه:

 گریپر مکانیکی+ تگاه منیپولیتور نیوماتیکدس2 تعداد :

  2سالن مونتاژ –شرکت ایران خودرو  محل اجرا:

     M8608   کد:       1388ماه مهر اجرا:خ تاری
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   منیپولیتور مونتاژ درهاي جانبی نام پروژه:

 منیپولیتور نیوماتیک+ گریپر مکانیکیدستگاه 4 تعداد :

  2سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8608   کد:       1388ماه  مهر اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ اکسل پراید نام پروژه:

  سقفی  دستگاه لیفترونیک1 تعداد :

 سالن مونتاژ پراید –شرکت پارس خودرو  محل اجرا:

     M8701   کد:       1387ماه اسفند اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ باتري نام پروژه:

  سقفیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

 سالن مونتاژ تندر -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

  M8701   کد:       1387ماه  اسفند اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ باتري نام پروژه:

  سقفیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

 سالن مونتاژ پراید –شرکت  پارس خودرو  محل اجرا:

     M8701   کد:       1387ماه  اسفند اجرا:خ تاری
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   لیفترونیک حمل و مونتاژ باتري نام پروژه:

  سقفیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

 سالن مونتاژ پیکاپ –شرکت پارس خودرو  محل اجرا:

     M8701   کد:       1387ماه  اسفند اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ باتري نام پروژه:

  دستگاه لیفترونیک سقفی 1 تعداد :

 سالن مونتاژ ماکسیما -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

     M8701   کد:       1387ماه  اسفند اجرا:خ تاری

ISUZUلیفترونیک حمل و مونتاژ رادیاتور  نام پروژه:

  مکانیکی  گریپردستگاه لیفترونیک + 1 تعداد :

  شرکت بهمن دیزل محل اجرا:

     M8702   کد:       1387ماه  بهمن اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل کردل نام پروژه:

 گرپیر مکانیکی+ سقفیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  سالن مونتاژ تندر -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

     M8705   کد:       1388ماه  شهریور اجرا:خ تاری
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   منیپولیتور حمل و مونتاژ میل گاردان نام پروژه:

  دستگاه منیپولیتور نیوماتیک2 تعداد :

  شرکت زامیاد محل اجرا:

  M8708   کد:       1390ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل پره هاي خنک کن نام پروژه:

  ریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  شرکت کولرهاي هوایی آبان محل اجرا:

   M8710   کد:       1388ماه  خرداد اجرا:خ تاری

  دمونتاژ و مونتاژ درهاي جانبی مگان نام پروژه:

مکانیکی  گریپر+ ریلی دستگاه لیفترونیک 4 تعداد :

 سالن مونتاژ تندر -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

     M8712   کد:       1388ماه  آذر اجرا:خ تاری

  405لیفترونیک حمل موتور کامل پژو نام پروژه:

 گریپر الکترونیوماتیک+  ریلی دستگاه لیفترونیک1 تعداد :

  2سالن موتورسازي –شرکت ایران خودرو  محل اجرا:

     M8801   کد:       1389ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری
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   405لیفترونیک حمل بلوك سیلندر پژو نام پروژه:

 گریپر پانتوگراف+ ریلی دستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  2سالن موتورسازي -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

    M8801   کد:       1389ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری

405لیفترونیک حمل بلوك سیلندر پژو نام پروژه:

 گریپر پانتوگراف+ ریلی دستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  2سالن موتورسازي -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

    M8801   کد:       1389ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری

  405لیفترونیک حمل سرسیلندر پژو نام پروژه:

 پانتوگراف گریپر+ ریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

 2سالن موتورسازي -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

   M8801   کد:       1389ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری

  405لیفترونیک حمل بلوك سیلندر پژو نام پروژه:

 گریپر الکترونیوماتیکی+ ریلی دستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  2سالن موتورسازي -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8801   کد:       1389ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری
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   EF7لیفترونیک حمل سرسیلندر  نام پروژه:

 گریپر پانتوگراف+ ریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  سالن موتور ملی -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

   M8801   کد:       1389ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری

EF7لیفترونیک حمل بلوك سیلندر  نام پروژه:

 ریلی+ گریپر پانتوگرافدستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

  سالن موتور ملی -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

   M8801   کد:       1389 اردیبهشت ماه اجرا:خ تاری

EF7لیفترونیک حمل موتور کامل  نام پروژه:

 الکترونیوماتیک گریپر+ ریلی دستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  سالن موتور ملی -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8801   کد:       1389ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری

ROAلیفترونیک حمل موتور کامل  نام پروژه:

 گریپر الکترونیوماتیک +ریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  1سالن موتورسازي -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8801   کد:       1389ماه  اردیبهشت اجرا:خ تاری
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   ROAلیفترونیک حمل بلوك سیلندر  نام پروژه:

 گریپر پانتوگراف+  ریلی  دستگاه لیفترونیک1 تعداد :

  1سالن موتورسازي -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8801   کد:       1389ماه اردیبهشت  اجرا:خ تاری

CNGلیفترونیک حمل و مونتاژ قطعات کمپرسور  نام پروژه:

  بازوییدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  شرکت تامکارگاز محل اجرا:

     M8805   کد:       1388ماه  دي اجرا:خ تاری

  206منیپولیتور حمل داشبورد سمند، سورن و  نام پروژه:

  الکترونیوماتیک گریپر+ ریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

 ،ساب مونتاژ داشبورد4سالن مونتاژ –شرکت ایران خودرو  محل اجرا:

     M8806   کد:       1391ماه تیر اجرا:خ تاری

206لیفترونیک حمل داشبورد سمند، سورن و  نام پروژه:

  گریپر الکترونیوماتیک+ ستونی دستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

 ، ساب مونتاژ داشبورد4سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8806   کد:       1391ماه تیر اجرا:خ تاری
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   206لیفترونیک حمل داشبورد سمند، سورن و  نام پروژه:

 یکگریپر الکترونیومات+  ریلی دستگاه لیفترونیک1 تعداد :

  انبار سنکرون داشبورد -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8806   کد:       1391ماه  تیر اجرا:خ تاری

  منیپولیتور حمل و مونتاژ تایر نام پروژه:

 گریپر الکترونیوماتیکدستگاه لیفترونیک + 2 تعداد :

  سالن مونتاژ تندر -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8807   کد:       1389ماه  بهمن اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ کالیپر مگان نام پروژه:

  بازوییدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

 سالن مونتاژ نتدر -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

     M8808   کد:       1389ماه  اسفند اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل قطعات در خط مونتاژ نیسان نام پروژه:

  سقفیدستگاه لیفترونیک 3 تعداد :

 سالن مونتاژ نیسان تیانا -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

     M8810   کد:       1389ماه  خرداد اجرا:خ تاری
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  ROA منیپولیتور حمل و مونتاژ در موتور  نام پروژه:

 دستگاه منیپولیتور نیوماتیک+ گریپر وکیوم 1 تعداد :

 ROAسالن بدنه  -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

    M8812   کد:       1385ماه مهر   اجرا:خ تاری

 206منیپولیتور حمل و مونتاژ صندلی جلو پژو نام پروژه:

  منیپولیتور نیوماتیک ریلیدستگاه 2 تعداد :

  4سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M8901   کد:       1390ماه خرداد اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ داشبورد فلزي پراید نام پروژه:

 الکترونیوماتیک گریپر+ سقفی دستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  سالن بدنه پراید -شرکت سایپا محل اجرا:

     M8903   کد:       1389ماه آذر اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل قطعات نام پروژه:

 دستگاه گریپر پانتوگراف 5+ ستونیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  شرکت ایساکو محل اجرا:

     M8906   کد:       1390ماه  تیر اجرا:خ تاری
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   لیفترونیک حمل و دوران تایر پروژه:نام 

 تیکگریپر الکترونیوما+ ستونیدستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

 سالن مونتاژ تیانا و ماکسیما -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

     M8910   کد:       1390ماه  تیر اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ باتري نام پروژه:

  سقفیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

 سالن مونتاژ نیسان -شرکت پارس خودرو محل اجرا:

     M8910   کد:       1389ماه  مهر اجرا:خ تاری

  منیپولیتور حمل و مونتاژ صندلی جلو نام پروژه:

  منیپولیتور نیوماتیک ریلیدستگاه 2 تعداد :

 خط مونتاژ نیسان تیانا، قشقایی –شرکت ایران خودرو  محل اجرا:

     M8914   کد:       1389ماه  آذر اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ تایر نام پروژه:

 گریپر مکانیکی+ ریلیدستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

  1سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M90002   کد:       1390ماه  تیر اجرا:خ تاری

eeposریل +
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   و سمند 405لیفترونیک حمل سرشاسی پژو نام پروژه:

  لیفترونیک سقفی+ گریپر پانتوگرافدستگاه 4 تعداد :

و سمند 405سالن بدنه  -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M90003   کد:       1390ماه تیر اجرا:خ تاری

  منیپولیتور حمل و مونتاژ در موتور دنا نام پروژه:

 گریپر وکیوم+ منیپولیتور نیوماتیکدستگاه 1 تعداد :

  خط بدنه دنا -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M90005   کد:       1390ماه  آذر اجرا:خ تاری

 لیفترونیک حمل و تخلیه ظرف عسل و کارامل نام پروژه:

  وکیوم گریپر+ سقفیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  شرکت نستله محل اجرا:

     M90008   کد:       1390ماه آذر اجرا:خ تاری

 وکیوم لیفتر حمل کیسه چیپس صابون نام پروژه:

  گریپر وکیوم+  تیوب لیفتردستگاه 1 تعداد :

  شرکت یونیلور محل اجرا:

     M9010   کد:       1390ماه  آذر اجرا:خ تاری
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 لیفترونیک حمل و مونتاژ تایر نام پروژه:

 گریپر الکترونیوماتیکدستگاه لیفترونیک + 2 تعداد :

 سالن مونتاژ پژو -شرکت ایران خودرو خراسان محل اجرا:

     M91001   کد:       1391فروردین ماه  اجرا:خ تاری

لیفترونیک حمل و مونتاژ صندلی نام پروژه:

 گریپر الکترونیوماتیکدستگاه لیفترونیک + 2 تعداد :

 سالن مونتاژ پژو -شرکت ایران خودرو خراسان محل اجرا:

     M91001   کد:       1391ماه  فروردین اجرا:خ تاری

 وکیوم مکانیکی بهتغییر گریپرمنیپولیتورهاي مونتاژ در از  نام پروژه:

  وکیوم گریپردستگاه 4 تعداد :

  2خط مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M91002   کد:       1391ماه شهریور اجرا:خ تاری

 منیپولیتور حمل و مونتاژ داشبورد دنا و سمند نام پروژه:

دستگاه منیپولیتور نیوماتیک ریلی 1 تعداد :

  2سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

  M91005   کد:       1393ماه  شهریور اجرا:خ تاری

eeposریل +

eeposریل +

eeposریل +
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   MDFگریپر وکیوم حمل ورق نام پروژه:

  دستگاه گریپر 1 تعداد :

  شرکت گالمر محل اجرا:

 MS91001   کد:       1391ماه  مرداد اجرا:خ تاری

MDFلیفترونیک وکیوم حمل ورق  پروژه:نام 

  دستگاه گریپر  1 تعداد :

  شرکت کاراکیان آسا محل اجرا:

   MS91002   کد:       1391ماه  شهریور اجرا:خ تاری

 گریپر وکیوم حمل ورق هاي پیش ساخته ساختمانی نام پروژه:

  وکیوم گریپردستگاه 1 تعداد :

  شرکت گابریک سازه محل اجرا:

     MS91003   کد:       1391ماه  دي اجرا:خ تاری

 206منیپولیتور حمل و مونتاژ زاپاس  نام پروژه:

  منیپولیتور نیوماتیکدستگاه 1 تعداد :

  4سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

   M90011   کد:       1391ماه  بهمن اجرا:خ تاری
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   باالبر الکترونیکی نام پروژه:

 یسهگریپر حمل ک+  باالبر الکترونیک بازوییدستگاه 1 تعداد :

  شرکت مبتکران پلیمر محل اجرا:

     M92001   کد:       1392ماه  دي اجرا:خ تاری

  منیپولیتور حمل بلوك هاي سیمانی نام پروژه:

 اتیکیالکترونیومباالبر تلسکوپی + گریپر دستگاه 1 تعداد :

  شرکت ویما محل اجرا:

     M92002   کد:       1392ماه  بهمن اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل و مونتاژ باتري نام پروژه:

 الکترونیوماتیکی گریپر+  ریلی دستگاه لیفترونیک1 تعداد :

  1سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M92004   کد:       1392ماه  بهمن اجرا:خ تاری

 گریپر حمل و توزین بشکه هاي فلزي نام پروژه:

  گریپر الکترونیوماتیکیدستگاه 1 تعداد :

  شرکت صنایع غذایی رضوي محل اجرا:

     M92006   کد:       1392ماه  آذر اجرا:خ تاری

eeposریل +
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   در موتور رانا منیپولیتور حمل و مونتاژ نام پروژه:

 گریپر وکیوم+ منیپولیتور نیوماتیکدستگاه 1 تعداد :

  خط بدنه رانا -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M92007   کد:       1392ماه  بهمن اجرا:خ تاری

 405لیفترونیک حمل و مونتاژ در موتور پژو نام پروژه:

  نیوماتیک+ گریپر وکیوم منیپولیتوردستگاه 1 تعداد :

  6سالن بدنه -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M93002   کد:       1385ماه  بهمن اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل باتري نام پروژه:

  بازویی ستونیدستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

  شرکت سپاهان باتري محل اجرا:

   M93005   کد:       1393ماه  مهر اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل تایر نام پروژه:

  ریلیدستگاه لیفترونیک 3 تعداد :

  شرکت ایران خودرو تبریز محل اجرا:

   M93008   کد:       1393ماه اسفند اجرا:خ تاری

eeposریل +
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 گریپرهاي خط ماشینکاري موتورسازي نام پروژه:

  گریپر پانتوگرافدستگاه 2 تعداد :

  سالن تریمري -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

   M94007   کد:       1394ماه  بهمن اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل ظروف رادیو دارو نام پروژه:

  بازویی دستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  شرکت پارس ایزوتوپ محل اجرا:

   M94010   کد:       1395ماه  خرداد اجرا:خ تاری

 ظروف رادیو دارو لیفترونیک حمل نام پروژه:

 ریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  شرکت پارس ایزوتوپ محل اجرا:

   M94010   کد:       1395ماه  خرداد اجرا:خ تاری

  منیپولیتور حمل و مونتاژ شیشه خودرو نام پروژه:

 منیپولیتور نیوماتیک+گریپر وکیومدستگاه 1 تعداد :

  1سالن مونتاژ -شرکت ایران خودرو محل اجرا:

     M94006   کد:       1395ماه  تیر اجرا:خ تاری

eeposریل +

eeposریل +
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  لیفترونیک حمل کارتن نام پروژه:

 گریپر وکیوم+ بازوییدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  شرکت یونیلور محل اجرا:

     M95001   کد:       1395ماه  آذر اجرا:خ تاری

  لیفترونیک حمل اکسل خودرو نام پروژه:

 + قالب مکانیکی خاصبازوییدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  ACI PARSشرکت  محل اجرا:

     M95004   کد:       1385ماه  آذر اجرا:خ تاری

  وکیوم لیفتر حمل جعبه نام پروژه:

  وکیوم لیفتردستگاه 1 تعداد :

  پاکشوشرکت  محل اجرا:

  M95008   کد:       1396ماه  مرداد اجرا:خ تاری

  گریپر وکیوم حمل صفحات فوالدي نام پروژه:

 FEZERمحصول  vacuboyگریپر دستگاه 1 تعداد :

  شرکت مپنا ژنراتور محل اجرا:

     M95017   کد:       1396ماه  آذر اجرا:خ تاری
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   پرتابلگریپر وکیوم  نام پروژه:

 vacuboy miniدستگاه گریپر وکیوم مدل  1 تعداد :

  مپنا ژنراتورشرکت  محل اجرا:

   M95017   کد:       1396ماه  آذر اجرا:خ تاری

  تایرلیفترونیک حمل  نام پروژه:

 + قالب مکانیکی خاصریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  سنکرون تایرانبار  -کرمان موتورشرکت  محل اجرا:

     M95046   کد:       1396ماه  شهریور اجرا:خ تاری

  باتريلیفترونیک حمل  نام پروژه:

  ستونیدستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

  سپاهان باتريشرکت  محل اجرا:

  M95088   کد:       1396ماه  شهریور اجرا:خ تاری

  اکسللیفترونیک حمل  نام پروژه:

  ریلی دستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

OP150و OP100ایستگاه هاي  ACI PARSشرکت  محل اجرا:

     M96004   کد:       1396ماه  آذر اجرا:خ تاری

eeposریل +

eeposریل  +
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 باالنس و جابجایی ابزار برقی نام پروژه:

 منیپولیتور تلسکوپیدستگاه 1 تعداد :

OP130ایستگاه  ACI PARSشرکت  محل اجرا:

   M96007   کد:       1396ماه  آذر اجرا:خ تاری

  صندلیلیفترونیک حمل  نام پروژه:

 + قالب مکانیکی خاصریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  انبار سنکرون صندلی -کرمان موتورشرکت  محل اجرا:

     M96020   کد:       1396ماه  بهمن اجرا:خ تاری

  قطعات فنلیفترونیک حمل  نام پروژه:

  بازوییدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  آرشکارشرکت  محل اجرا:

 M95062   کد:       1396ماه  ردیبهشتا اجرا:خ تاری

  داروظروف رادیو لیفترونیک حمل  نام پروژه:

  ریلیدستگاه لیفترونیک 1 تعداد :

  پارس ایزوتوپشرکت  محل اجرا:

 M95087   کد:       1397ماه اردیبهشت  اجرا:خ تاری

eeposریل +

eeposریل +

eeposریل  +
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   فنلیفترونیک حمل قطعات  نام پروژه:

  ستونیدستگاه لیفترونیک 2 تعداد :

  آرشکارشرکت  محل اجرا:

   M96036   کد:       1397ماه  شهریور اجرا:خ تاری




