معرفي نامه شركت هيدرو پردازش صنعت
شركت هيدرو پردازش صنعت با شماره ثبتي  ٤٧٣٠٢٦در سال  ١٣٩٤تاسيس گرديد تا بتواند با تكيه به دانش فني و تجارب كارشناسان
قسمتي از نيازهاي فني مهندسي را در قالب خدمات بازرگاني ارائه نمايد.
تامين تجهيزات صنعتي در سالهاي اخير يكي از چالشهاي كارخانجات بوده و تداركات اينگونه تجهيزات نيازمند زنجيرهاي پيوسته از
همكاري في مابين واحد مهندسي سازندگان ،تامين كنندگان ،شركتهاي حمل و بازرسي و در نهايت كارفرما ميباشد.
اين شركت اميدوار است تا بتواند خدمات مناسبي جهت جايگزيني و تامين انواع وسايل مرتبط با ابزار دقيق انجام داده تا از اين حيث بخشي از
مشكﻼت مرتبط با صنايع كشور مرتفع گردد.

خدمات قابل ارائه در بخش فني و مهندسي شركت هيدروپردازش صنعت


ارائه مشاورههاي فني در خصوص اقﻼم درخواستي



نصب و راهاندازي تجهيزات تأمين شده در صورت نياز كارفرمايان



بازديدهاي دورهاي از خطوط توليد و ارائه پيشنهادهاي فني در جهت بهرهوري بيشتر متناسب با تجهيزات بروز



ارائه مشاوره در خصوص ليست خريد اقﻼم يدكي جهت خطوط توليد



ارائه آموزشهاي فني در خصوص استفاده از تكنولوژيهاي روز



طراحي و اجراي سيستمهاي كنترل و مانيتورينگ خطوط توليد



طراحي و اجراي سيستمهاي هيدروليكي و الكترونيكي )مكاترونيكي(

خدمات قابل ارائه در بخش بازرگاني و فروش
تيم بازرگاني و توسعه بازار اين شركت متشكل از كارشناسان بازرگاني و كارشناسان فروش بوده كه اين امر موجب ارتباط نزديك تامين كننده
و درخواست كننده ميباشد و موجب گرديده كه استعﻼمهاي وارده توسط مشتريان با سرعت باﻻ و به صورت دقيق پاسخ داده شود.


اخذ و ارائه استعﻼم قيمت اقﻼم درخواستي كارفرمايان



انجام كليه امور مربوط به سفارشگذاري ،حمل و ترخيص كاﻻ در كوتاهترين زمان ممكن



ارائه اطﻼعات به روز شركتهاي سازنده به كارفرمايان محترم



برگزاري جلسات معرفي شركت و خدمات قابل ارائه آن



كنترل دقيق نوع و ميزان سفارشات كارفرمايان مختلف و تﻼش جهت ايجاد موجودي قابل اطمينان از اقﻼم پرمصرف



بازرسي در طول ساخت و پيش از حمل



ايجاد ارتباط با مشتريان و واحد فني مهندسي شركت و تشكيل جلسات فني محصوﻻت جديد



تامين محصوﻻت مورد نياز مشتريان و ايجاد انبار مناسب جهت دسترسي سريع و آسان به محصوﻻت



كارشناسي محصوﻻت قديمي و جايگزين با محصوﻻت جديد



معرفي محصوﻻت جديد در زمينه كاهش مصرف انرژي و راندمان باﻻ

خدمات قابل ارائه در بخش خدمات پس از فروش
اين شركت با ايجاد ارتباط مستقيم و ميسر با تامين كنندگان و داشتن كادر فني مهندسي توانسته تيم كارشناسي در خصوص خدمات بيشتر
به مشتريان تشكيل دهد .از اين رو امكانات ﻻزم در خصوص خدمات گارانتي محصوﻻت خود به مدت يكسال و خدمات پس از فروش به مدت
 5سال را فراهم آورده است.


گارانتي محصوﻻت  SMCو  IFMبه مدت يك سال



درج هولوگرام با سريال مشخص براي هر محصول به جهت رهگيري محصوﻻت و ارائه خدمات بهتر



امكان استفاده از خدمات تعمير و گارانتي به صورت رايگان در صورت وجود مشكل فني مطابق دستورالعمل گارانتي شركت



ارائه خدمات فني مهندسي و پشتيباني محصوﻻت حداقل به مدت  5سال



در صورت نياز مشتريان آموزش نحوه تعميرات و نگهداري و نصب و راهاندازي تجهيزات



ارائه آموزش ﻻزم در خصوص برنامهريزي و تنظيمات محصوﻻت كنترلي



تهيه و تامين نرم افزارهاي مورد نياز بازديد از كارخانجات در صورت نياز و رفع مشكﻼت فني خطوط توليد



انجام پروژههاي كنترل و اتوماسيون خطوط



انجام تعميرات جزئي در محل كارفرما و تعميرات اساسي در كارگاه اين شركت



ارائه خدمات آنﻼين توسط سايت و شبكههاي مجازي و آموزش و معرفي از راه دور

امكانات اجرايي شركت هيدرو پردازش صنعت
شركت هيدرو پردازش صنعت داراي دفتر فروش واقع در بخش صنعتي بازار تهران به منظور ارتباط نزديكتر با كارفرمايان خود و ساير
صاحبان صنايع بوده و عمده كارشناسان فروش اين شركت مستقر در اين دفتر ميباشند تا امكان ارائه خدمات فني رودرو را با مشتريان خود
داشته باشند.

واحد بازرگاني اين شركت نيز مستقر در دفتر مركزي به آدرس :تهران ،عباس آباد ،انديشه ،خيابان شهيد محمد حسين علي اكبري ،خيابان
شهيد استاد مطهري ،پﻼك  ،١٤١ساختمان طاووس ،طبقه همكف و اول ميباشد كه پشتيباني اقﻼم درخواستي دفتر فروش و پيگيري امور
مشتريان را انجام ميدهند.

شركت هيدرو پردازش صنعت با داشتن سوابق كاري مرتبط با زمينه فعاليت شركت ،توانسته تيم مجربي از كارشناسان برق و مكانيك را
تشكيل دهد كه اين تيم با داشتن پتانسيلهاي طراحي ،ساخت و اجرا آماده ارائه هرگونه خدمات فني مهندسي در زمينههاي اتوماسيون
صنعتي و اجراي پروژهها ميباشد.

همچنين فضاي كافي و كامﻼ محصور به ميزان  4000متر مربع فضاي رو باز و  700متر مربع سوله امكان ايجاد انبار مناسب را نيز فراهم
نموده است.

شركت  SAMKOONيكي از بزرگترين توليد كنندگان سيستمهاي كنترل منطقي ) (PLCو موتورهاي قابل كنترل )سروو موتور( در
چين بوده و برخي از محصوﻻت شركت  SEIMENSرا به صورت  OEMتوليد مينمايد .شركت هيدرو پردازش صنعت در سال 2019
موفق به اخذ نمايندگي انحصاري  SAMKOONگرديد و خدمات پس از فروش و آموزش برنامه نويسي  PLCاين شركت را به عهده گرفته
است.

شركت  IFMتوليد كنندة انواع سنسورها و كنترلرها و سيستمهاي ارتباط صنعتي است .برخي از محصوﻻت پرمصرف اين شركت مورد
استفاده در صنايع غذايي ،فوﻻد ،سيمان و خودروسازي در ذيل نشان داده شده است.

شركت  SMCيكي از شركتهاي مطرح در سطح جهان در زمينه تجهيزات پنوماتيك ميباشد SMC .با بيش از  12000محصول اصلي و
 700000محصول فرعي در زمينههاي مختلف اعم از پنوماتيك ،ابزار دقيق و شيرآﻻت و اكچويتورهاي آن ،از نظر علمي و عملي توانائي ارائه
خطوط اتوماسيون به صورت كامل را داراست.

شركت  GFUVE Electronicsتوليد كننده ابزار آﻻت كاليبراسيون و تست ادوات برقي و كنترلي ،دستگاه ضبط كننده ولتاژ باﻻ ،دستگاه
تستمتر ،منبع تغذيه ،دستگاه اندازهگيري برق ،مجموعه تست رله ،تست ترانسفورماتور ،ترمينال دستي و ترمينال  ،POSو تجزيه و تحليل
قدرت ،ديجيتال هوشمند مبدل و مدلهاي ترانسفورماتور فعلي ميباشد.

شركت  Yeonhabكه در سال  1980تاسيس شد ،توليد كننده و فروشنده قطعات الكتريكي و الكترونيكي براي صنايع دفاعي و ديگر صنايع
در كره جنوبي است .اين شركت همچنين محصوﻻت خود را به اياﻻت متحده ،ژاپن و اروپا صادر ميكند.

شركت  Brightekدر سال  ١٩٩٨تاسيس گرديد .اين شركت با تكنولوژي پيشرفته خود ،متخصص در تحقيق ،طراحي ،توليد و فروش
ميكروپرينترها و دستگاههاي برنامهنويسي ويسكومتر و محصوﻻت مرتبط با آن ميباشد .اين برند به “كيفيت باﻻ و قيمت پايين” معروف بوده و
داراي صدها مشتري در سراسر جهان در زمينههاي مختلف ميباشد.

شركت  Nuovafimaتوليدكنندة انواع گيجها و ترنسميترهاي فشار ميباشد .از محصوﻻت پر مصرف اين شركت در صنايع داخلي ميتوان به
موارد ذيل اشاره كرد.

شركت  CTCتوليد كننده انواع سنسورهاي شتابسنج مربوط به محيطهاي پرخطر ) (Hazard Areaو صنعتي ميباشند .از محصوﻻت
مورد اشاره اين شركت در صنايع داخلي موارد ذيل ميباشند.

شركت  Schneiderاز معتبرترين شركتهاي تأمين كننده تجهيزات الكتريكي بخش قدرت و كنترل ،ترانسفورماتورها ،منابع تغذيه ،درايو و
غيره در دنيا ميباشد .شركت هيدرو پردازش صنعت عامل فروش محصوﻻت اين شركت در ايران بوده و تهيه و تأمين محصوﻻت اين سازنده
بنام را به صنايع مختلف انجام ميدهد.

ليست برخي از شركتهايي كه خدمات فني مهندسي و بازرگاني شركت هيدرو پردازش صنعت به آنها ارائه ميشود:

*شركت سايپا

*ايران خودرو خراسان

*شركت پارس خودرو

*شركت تام ايران خودرو

*شركت مپنا

*پاﻻيش نفت ﻻوان

*نفت و گاز اروندان

*شركت سيمان فيروزكوه

*نورد فوﻻد كاران افق

*نيروگاه سيكل تركيبي قم

*شركت دنيلي

*پاﻻيشگاه بندرعباس

*مجتع ذوب آهن فوﻻد خزر

*شركت گلرنگ

*صنايع شير پگاه

*قرارگاه خاتم اﻻنبيا

*پتروشيمي شيراز

*شركت آرين تخته

*صنايع غذايي بهنوش

*پتروشيمي خارك

*شركت سيمان اردستان

*شركت سيمان فيروزكوه

*شركت سيمان زاوه تربت

*شركت سيمان خوزستان

*شركت سيمان دورود

*دوده صنعتي پارس

*سيمان سپاهان

*شركت سيمان شاهرود

*پمپهاي صنعتي ايران

*شركت گلسار فارس

*شركت تونل ساز ماشين

*شركت ابزار تونل پيشرو

*فوﻻدكاوه جنوب كيش

*مجموعه شركتهاي مهام بنيان شرق

*شركت فوﻻد روهينا جنوب

*شركت مهندسي مشاور پرتيكان صنعت پرشيا

*مجتمع صنايع غذايي لبني و بستني ميهن

*داروسازي سبحان آنكولوژي

*شركت صبا شيمي آريا

*شركت دانش فراست بنيان

*شركت طﻼ سرام يزد

*شركت سيمان كويركاشان

*شركت بهرهبرداري نفت و گاز جنوبي

*شركت لبنيات كاله

*شركت مديريت توليد برق كرمان

نمايندگيها
نماينده انحصاري Samkoon

نماينده فروش IFM

نماينده رسمي SMC

نماينده انحصاري GFUVE

نماينده رسمي YEONHAB

نماينده رسمي BRIGHTEK

آدرس دفتر مركزي :عباس آباد ،انديشه ،خيابان شهيد محمد حسين علي اكبري ،خيابان شهيد استاد مطهري ،پﻼك  ،١٤١ساختمان طاووس،
طبقه همكف و اول
تلفن ٠٢١٨٨٥٣٨٦٤٠ - ٠٢١٨٦٠٤٣٨٣٥ - ٠٢١٨٨٥٣٨٦٤٠ :
تلگرام و واتساپ٠٩٩٠٩٥٣٧٩٧٣ :

فكس ٠٢١٨٨٥٣٨٦٤١ :

آدرس ايميلinfo@hpi.co.ir :

