
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 
شرکت مهندسی پارس بسپار ایرانیان  با هدف ارائه خدمات 
فنی مهندسی در زمینه راه اندازي خطوط تولید انواع 
محصوالت پلیمري در چهار گروه صنایع پالستیک ، صنایع 

الستیک ، صنایع کامپوزیت و صنایع رنگ ، رزین و چسب  
 .تاسیس گردید 1386در سال 

ه به نیاز کشور به فعالیت این مجموعه مهندسی با توج
کارآفرینی و تولید مهندسی در زمینه محصوالت صنایع 
پایین دست پتروشیمی ، بر روي آموزش فرموالسیون ، 
انتقال تکنولوژي تولید و همچنین تامین ماشین آالت مورد 
نیاز با کیفیت براي تولید محصوالت پلیمري  متمرکز 

مند صین توانگردیده است. از این رو با بهره گیري از متخص
علوم و تکنولوژي پلیمر و همکاري با مراکز فن آور دانش 

  . بنیان در این راستا مشغول به فعالیت میباشد
بخشی از فعالیت ها و زمینه هاي کارآفرینی در صنایع 
پلیمر جهت اطالع کارآفرینان و سرمایه گذاران معرفی می 

  ، گردد . امید است با تکیه بر تالش و تجربه متخصصین
نقش سازنده اي  در ارتقاء جایگاه  کشور عزیزمان در عرصه 

 هاي تولید و فناوري ایفا نماییم.

مهندسی در  فنیارائه کننده خدمات 
قطعات الستیکی و  زمینه تولید انواع

 پلی یورتانی 
 آموزش تکنولوژي تولید

 ارائه فرموالسیون

 قطعات الستیکی و پلی یورتانی 
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  قطعات الستیکی و پلی یورتانی دیتول ازین آالت مورد  نیماش نیو تام دیتول ي، آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
 

  قطعات الستیکی و پلی یورتانی
  

 تولید و ساخت  يو آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
 : ورقهاي رینظو شیاردار الستیکی  مسطح  ورقهايانواع 
د ض ورقهاي ، دیدار و بدون منج دیمسلح منج یکیالست

 و ضد حرارت.   دی، ضد اس یضد مواد روغن ش،یسا

 تولید و ساخت  يو آموزش تکنولوژ ونیفرموالس ارائه
در ضخامت ها و  یو ورزش یصنعت يانواع کفپوش ها

 ابعاد مختلف

 آمیزه هايتولید  يولوژو آموزش تکن ونیارائه فرموالس 
مخازن ضد الستیکی رابر الینینگ مورد استفاده در 

 اسید ، ضد روغن ، ضد سایش 

 تولید و روکش  يو آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
 30 یالستیکی و پلی یورتانی انواع غلتکهاي از سخت

Sh A   80تا Sh D  ، قابل استفاده در صنعت فوالد (
صنعت کاغذ سازي، صنعت چاپ و نساجی،صنعت 

  سیمان
 تولید انواع فوم  يو آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس

   یکیالست يها
 
  

 

 

  قطعات الستیکی
  تهیه و تامین ماشین آالت تولید قطعات و سازه هاي

الستیکی نظیر: انواع اکسترودرهاي الستیک ، دستگاه 
نورد ( میل ) ، دستگاه بنبوري ، دستگاه پرس گرم و 

 انواع قالبهاي الستیک

  ارائه فرموالسیون و آموزش تکنولوژي تولید و ساخت
 رولیک، اورینگ انواعانواع قطعات الستیکی پرسی نظیر: 

 ، یرگ ضربه ، کوپلینگ ، پکینگ ، نقاله نوار زیر هاي
 راگمدیاف ، ساانتریفیوژ دیافراگم ، گیر گرد ، گیر لرزه
 ، کنتور دیافراگم ، اي پروانه شیرهاي دیافراگم ، ولو

  افراگمید یکیقطعات الست،  PTFE پایه با دیافراگم
 صاف افراگمیدسته موتور و  د ،يپروانه ا ریشو پمپ ها 
،  شکل دار سوراخ دار بدون سوراخ ، یو کاله

 پروانه ریو ش یبرق ریش يافراگمهاید

  ارائه فرموالسیون و آموزش تکنولوژي تولید و ساخت
انواع محصوالت اکسترودري الستیکی نظیر : شیلنگهاي 
ضد روغن و ضد اسید و شیلنگهاي مسلح ( لوله هاي 
رادیاتور ، بخاري ، بنزین ) ، نوارهاي الستیکی و 

در  يو آب بند یکیالست ينوارها، پروفیلهاي الستیکی 
در  يو در ریبه صورت اکس یکیو الست یدو نوع اسفنج

 گرد صاف، شکل دار، میمقاطع چهارگوش، گرد، ن
  .نوع کاربرد بالبه دارمتناسب  ب،یچاکدار، ار

 

 قطعات پلی یورتانی

تولید و ساخت انواع  يو آموزش تکنولوژ ونفرموالسی ارائه
 سرندهاي پلیها و  توريانواع  : پلی یورتانی نظیر محصوالت
  ،ورتانی یپل يسر نازل ها ،هیدروسیکلون هاي یورتانی ، 

  انواع سیل و کاپ صنایع نفت و گاز،  ه پلی یورتانوانواع گو

شامل انواع پیگهاي تمیز کننده و تخلیه کننده، اندازه گیر، 
، الیینیگ چرخها و غلطک ها،  انعطاف پذیر، دو طرفه و ویژه
، هاانواع الینر پلی یورتانی پمپ،  انواع پین و بوش پلی یورتانی

 فلزي اتصاالت و ها لوله  الینینگ پلی یورتانی

انواعتولید و ساخت  يو آموزش تکنولوژ ونفرموالسی ارائه 
 ردو، قرنیز ، قاب هاي پانل ، مخفی نور کنج، ، گلویی ابزارهاي

  و فرشته ، گل سبد انواع ، طاقچه ، پنجره و در چهارچوب
ها   نرده و کتیبه ، سرستون ، ستون ، دیواري دکوري المانهاي

 از جنس فوم سخت پلی یورتان و فوم چوب  

تولید فوم عایق حرارتی  يو آموزش تکنولوژ ونیارائه فرموالس
  عصنای در مختلف  با دانسته ها و ابعاد یپاششپلی یورتان 

  ساختمانهاي و هاسردخانه ٫ ها پتروشیمی ، شیمیایی
ایی پلی یوری یپاشش، فوم عایق صدا  یپاششفوم ،  مسکونی

آب و  خالص و هیبرید روي سقف پشت بامها، مخازن بتنی
هاي فلزي و بتنی قابل فاضالب و مخازن فلزي، روکش لوله

 استفاده در صنایع نفت و گاز 
 

 


