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      معرفــی شــرکت

شرکت نوآوران صنعت آرشام اسپادانا در دو بخش فنی-مهندسی و بازرگانی )داخلی و خارجی( فعالیت می کند 
و راه پر فراز و نشیب رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت فناوری در 
کشور با همراهی مدیران و متخصصین فنی مهندسی پیموده است. همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران 
متخصص ما بر شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا به 
سراسر کشور می باشد .باال بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نیست 
که به طور اتفاقی حاصل گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما 

در کار است، امید است که از تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم.

با کادری مجرب در زمینه مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات، دارای سابقه ای درخشان در  این شرکت 
کارخانه های فوالد و صنایع غذایی سراسر کشور می باشد.

امید است بتوانیم در مسیر پیش رو سر بلند و پر قدرت ادامه دهیم.

      Company introduction

Noavaran Sanat Arsham Espadana Company operates in two departments of engineering 
and business )domestic and foreign(. Being experienced, our managers are eager to solve 
any problem by using their prominent knowledge.

Various processes in industry need to embrace different skills; Our team provide optimal 
services based on the most advanced technologies in the world throughout the country. 
To be Long-term vision in research, production, supply and support is one of our strategic 
approach at work, we hope to use our experience and expertise to find the best result.

The company has an experienced staff in the field of reverse engineering of parts and 
equipment, has a brilliant history in steel mills and food industries across the country. 

We hope we can continue on the path ahead with a strong head.
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The main activities of the company

 Supply and manufacture of equipment and electrical components for industries

 Supply and manufacture of mechanical parts in industries

 Supply and manufacture of equipment and rubber parts for industries

  Supply of raw materials required by industries

 Representation of a prominent European and Asian company

 Import and export of authorized goods

      اهم فعالیت های شرکت

 تامین و ساخت تجهیزات و قطعات برقی صنایع و تجهیزات ابزار دقیق 

 تامین و ساخت تجهیزات و قطعات مکانیکی صنایع 

 تامین و ساخت تجهیزات و  قطعات الستیکی صنایع

 تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع

 نمایندگی شرکت مطرح اروپایی و آسیایی

 واردات و صادرات کاالهای مجاز

3



4

      تامین تجهیزات و قطعات برقی صنایع و تجهیزات ابزار دقیق 

 تامین کابل های قدرت و انواع کابل ها

 تامین کابل مخابراتی و ابزار دقیق

 تامین انواع باس بار و ارت بار

 تامین انواع مارکر های لیزری

                                                                     )S7 , S5( زیمنس PLC انواع کارت ها و قطعات 

 درایوها

 انواع تابلو برق ها      

 رله بی متال، رله حفاظتی، پی ال سی، اینورتر و استارتر

      Supply of equipment and electrical parts for industries

 Supply of high voltage cables

 Supply of telecommunication cable and instrumentation

 Types of bass bar load earth bar

 Laser marker

 Types of Siemens PLC cards and parts )S7, S5(

 Drives

 Types of electrical panels 
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     تامین تجهیزات و قطعات مکانیکی صنایع

 انواع درام های نوار نقاله

 انواع بیرینگ های صنعتی

 انواع اتصاالت پنوماتیک 

 انواع اتصاالت  هیدرولیک 

 انواع فالنچ 

 انواع فلکسیبل و گلند

 انواع شافت ها

      Supply of equipment and mechanical parts of industries

 All kinds of conveyor drums

 Types of industrial bearings

 Types of pneumatic fittings

 Types of hydraulic fittings

 Types of flanges

 Flexible and gland types

 Types of shafts



      تامین و ساخت قطعات الستیکی

 الستیک رولیک شیب دار

 الستیک های نوار نقاله

 انواع ضربه گیرها 

 روکش برای درام نوار نقاله 

 چنلگ های سیستم شستو

NBR انواع قطعات الستیکی 

NSBR انواع قطعات الستیکی 

 انواع اورینگ ها و گسکت ها 

 انواع دیافراگم ها

     Supply and manufacture of rubber parts

 Sloping roller rubber

 Conveyor tires

 Types of shock absorbers

 Cover for conveyor drum

 Washing system switches

 Types of NBR rubber parts

 Types of NSBR rubber parts
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      تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع

 تامین آهک کلسینه ، انواع آهک های دانه بندی و میکرونیزه و هیدراته و...

 تامین  انواع فرو آلیاژها، فرومنگنز ) پر ، متوسط و کم کربن(، فروسیلیکو 

        منگنز، فروکروم

 تامین انواع بنتونیت

 سنگ آهن ، زغال سنگ، سنگ آهک و آهن قراضه، 

 ُکک و...

       Supply of raw materials required by industries

 Supply of calcined lime, various types of granulated, micronized and hydrated lime, etc.

 Supply of ferroalloys, ferromanganese )solid, medium and low carbon(, ferrosilicon 

        manganese, ferrochrome

 Supply of micronized bentonite powder

 Iron ore, coal, limestone and scrap iron

 Coke and etc.



8

      Import and export of authorized goods

  All kinds of equipment and parts required by industries

 Types of electronic sensors and rulers

 Types of lasers 

And etc.                                                                                                                           

     واردات و صادرات کاالهای مجاز                          

 انواع تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع  

 انواع سنسورها و خط کش های الکترونیکی                                        

 انواع لیزرها         

و ...                                                                                             
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      نمایندگی شرکت های مطرح ایرانی، اروپایی و آسیایی

 شرکت سیم و کابل مدارالک

 شرکت صنایع الستیکی پاد سپاهان

Jinan V made CNC Machine Co 

Green Project S.R.l 

   Representation of prominent Iranian, European 
and Asian companies

 Madrlak Lines and Cables Company

 Sepahan Pad Rubber Industries Company

 Jinan V made CNC Machine Co

 Green Project S.R.l
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      ارزش های شرکت 

  اصالت کاال درکاالهای تامین شده

 گارانتی واقعی وخدمات پس از فروش

 اصالت کاال درکاالهای تامین شده

 رعایت استانداردهادر خدمات ساخت کاال 

 پیمانکاران مجرب با سابقه همکاری ده ساله 

 شبکه تامین کنندگان معتمد داخلی و خارجی 

 استفاده از کارشناسان خبره و مهندسین باتجربه

 مسئولیت پذیری در تعهدات داده شد

 اخالق حرفه ای در ارتباطات کاری   

 دقت باال درخدمات ارائه شده 

 ارائه فاکتور رسمی برای فروش کاال و خدمات

      Company values                                                                         

 Originality of goods in supplied goods              

 Real warranty and after-sales service      

 Observance of standards in goods manufacturing services

 Experienced contractors with ten years of cooperation

 Network of trusted domestic and foreign suppliers

 Use of qualified experts and experienced engineers

 Responsibility in the given obligations    

 Professional ethics in business communication

 High accuracy in the services provided              

 Provide an official invoice for the sale of goods and services
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