
طالیه افروز تیرانافنی و مهندسی شرکت   

قطعات صنعتی انواع ریخته گری و ساخت  

3واحد  31شهرک صنعتی تیران حد فاصل خیابان دوم و سوم پالک اصفهان،   آدرس دفتر مرکزی:

  09132302675همراه:  031-42366233تلفن: 

شــرکت فنی و مهند ســی طالیه افروز تیرانا در ســال  1376با هدف ریخته گري و ســاخت انواع قطعات 
در شـهرك صـنعتی تیران تا سـیس شـد و با تکیه بر دانش و همت متخ صـ صـان مجرب و امکانات فراهم 
شـده، قطعات مورد نیاز صـنایع مختلف را تامین نموده ا سـت. کلیه مح صـوالت بر ا سـاس ا سـتانداردهاي 

معتبر جهانی از جمله ISO, DIN, ASTM و ..... تولید و با گارانتی و تضمین هاي الزم تحویل میگردند.  

توانایی ها-1

 ریخته گتی و سا   عاتادمدلسازی  -ال 

های سادت  تبنی و    آلیاژفعتد ریخته گتی-

 ASTM A216 (WCB, WCC, WCC), 4140, 4340, 9840, 1015, 1025, 1045, 1060, CK20, CK35, 

CK45, GS-20Mn5, GS45, GS60, LCC, LCB , …. 

ریخته گتی فعتد های زنگ نزت -

304 ,316 ,321 ,410 ,420 ,316L, CA15, CA40, CF8, CF8M, CF3M, CA6NM, CB7Cu-1(17-

4PH),AISI 321  , ….

ریخته گتی فعتد های مقاوم به حتارد -

ASTM A297 HK, HH, HP, HL, HN, ….

ریخته گتی آلیاژهای مقاوم به سایه -

-         ASTM A128, A532فعتد منگنزی ) هاد فیفد (  چدت پت  تم  چدت نای هارد فعتدهای بینیتی

ی  مقاوم به  عردگیپتسیفیس  ا ستتی  نشب  و ریخته گتی چدت های -

Siguss  GG25, GG35, GGG40, GGG50, GGG60, GGG70, ASTM A518 ,DurIron,

ریخته گتی چدت های نای رزیس -

Ni-resist Ductile Iron ASTM A436 , Gray Iron ASTM A439 

عتفیاد حتارتی  ماشینباری و تبتیل عاتاد  -ک 

 مهندسی متبعا   تهیه شناسنامه فنی و سا   عاتاد ننای  مختف   -ج 

بت اساا استانداردها و در عاس  مشتتی (NDT) تس  های غیت مختک -د 

http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/68/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF.html
http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/68/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF.html
http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/68/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF.html
http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/68/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF.html
http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/51/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98-%D9%87%D8%A7.html
http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/73/%DA%86%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C.html
http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/84/%DA%86%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C.html
http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/84/%DA%86%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C.html
http://www.emcasting.com/?fa/pages/2/84/%DA%86%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C.html
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 محصوالت و قطعات تولیدی -2

 شامل: و غفابی مختوطی   فبی چبشی عاتاد انعاق سنگ شب  •

شانه فبی ثاب  و متحت   چبه سنگ شب  و  فینبت شب   سندات   عبی   بغفجند  مختوطی  

 و      غفاک  انبیع  منتل

 شامل: چبشیبا  میل و ریتعند  سیاک آ عاتاد •

 )بیفچه(  پایه پارو  نفحه  یه  پاندو   نفحه آستتی و     ورولیک )غفاک(  رینگ آسیاک  پار

 تینت ها و زرت های مقاوم به سایه •

 شامل: اسالری مقاوم به سایه و  عردگی وارم  و عاتاد پتپ های •

 پعسته بیتونی و      بدنه پتپ  درپعش پتپ ست  معتعر  پتپ پتوانه

 و     دندت   عپفینگ  پتوانه  چتخ  چتخ انعاق پعسته گیتببد  یاتاعات  پعلی •

 عاتاد سیبفعنهای زغا  شعیی •

 نا   های ماشی  آتد متدنی فنگی و انعاق  •

 عاتاد والع شامل:  •

 بدنه   الهک  یع   ویج و      

 نام برخی از مشتریان این شرکت: -3

 مجتمع طالی موته ➢

 شرکت فنی مهندسی پایا صنعت ➢

 شرکت آبتین ذوب سپاهان ➢

 سازانشرکت نیکو طرح  ➢

 معدن دی یزد ➢

 سیمان بیرجند ➢

 آباد راهان پارس ➢

 زمین کاوان زمان ➢

 تهیه و تولید مواد معدنی ایران ➢

  کیمیا آبرسان یاور زمین ➢


