
RASHEN HYDRAULIC NOPAK

راشن هیدرولیک نوپاک



معرفی شرکت راشن هیدرولیک نوپاک

ت شرکو کار کسب معرفی عنوان به مشتریان مجموعه جهت ارائه به این 
محصوالت هیدرولیک و قطعات مینه زدر راشن هیدرولیک نوپاک 

.و تنظیم شده استتهیه در ایران هیدرولیک
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:معرفی
مهندسی،وفنیخدماتمحصوالت،ارائههدفبانوپاکهیدرولیکراشنشرکت

یق،دقابزاروپنوماتیکهیدرولیک،هایزمینهدرآموزشوکاالتامینفروش،مشاوره،
تجربهوتخصصپشتوانهبهشرکتاین.استنمودکاربهآغازوتاسیس1393سالدر
ترشگسبهمصمم،گذشتههایدههدرامیدهیدرولیکنامبافعالیتوخودساله25

راشنکتشرنامبهکشورتولیدیوصنعتیجامعهبهخودعملیوعلمیتجربیاتارائهو
باورووزشآممبحثبهاهمیتومشتریانازفنیپشتیبانی.باشدمینوپاکهیدرولیک

درما،ویرپیشافقواستمتقابلاعتمادزمینهمشتریبهدادنآگاهیکهنکتهاینبه
.باشدمیمختلفصنایعبهشرکتاینخدماتگسترش
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هیدرولیک امید



هایواحدایجادبابودن،بروزوموثر٫منظمکارشعاربانوپاکهیدرولیکراشنشرکت
وتولید-ساخت،فنیپشتیبانیومهندسیطراحی،مهندسیقطعاتفروشوبازرگانی
زعزیمشتریانبهذیلخدماتومحصوالتارائهبهمفتخرآموزشومهندسیخدمات
:میباشد

بازرگانی و فروش قطعات مهندسی
Commercial and engineering parts 01

طراحی مهندسی و پشتیبانی فنی
Engineering design and Technical Support 02

ساخت، تولید و خدمات مهندسی
Manufacturing and engineering services 03

آموزش
Training 04
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(پاوریونیت)سیستم های هیدرولیک انواع •
پمپ های دنده ای ، پره ای و پیستونی هیدرولیکانواع •
موتورهای هیدرولیکیانواع •
یکشیرهای کنترل جهت ، کنترل فشار و کنترل جریان هیدرولانواع •
شیرهای پروپرشنال و سروو هیدرولیکانواع •
کارت های راه انداز شیرهای پروپرشنال و سروو هیدرولیکانواع •
عملگرهای هیدرولیکانواع •
فیلترهای خط مکش ، فشار و برگشت هیدرولیکانواع •
آکوموالتورهای پیستونی ، کیسه ای و دیافراگمی انواع •
کولر خنک کن و هیتر انواع •
شلنگ و اتصاالت و تیوبانواع •
حجم–دما –دبی –فشار : المانهای اندازه گیری مانند انواع •
عملگرهای پنوماتیکانواع •
پنوماتیک( رگالتور و روغنزن-فیلتر)واحد مراقبت انواع •
شیرهای پنوماتیکانواع •

بازرگانی و فروش قطعات مهندسی
Commercial and engineering parts 01
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طراحی مهندسی و پشتیبانی فنی
Engineering design and Technical Support 02

لیکپیشنهاد فنی در خصوص سیستم ها و تجهیزات و قطعات هیدروارائه •

دفترچه راهنما محصوالتایجاد •

و تجزیه و تحلیل مدار هیدرولیکطراحی •

، جایگزینی و معادل یابی المانهای هیدرولیک شناسایی •

سازی مدارات هیدرولیک شبیه •

ستم یابی و ارائه راه حل مناسب جهت بهبود و بازدهی بیشتر در سیعیب •

های هیدرولیک

مدارک و مستندات فنی سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکارائه •

سیستم و تجهیزات توسط نرم افزار و ارائه نقشه ساختطراحی •
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طراحی مهندسی و پشتیبانی فنی
Engineering design and Technical Support 02
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ساخت، تولید و خدمات مهندسی
Manufacturing and engineering services 03

نانواع یونیت های هیدرولیک با استفاده از استانداردهای روز دنیا و شرکت های معتبری چوساخت •

•Bosch Rexroth – Parker-Vickers- Eaton- Oilgear and etc.

ونانواع استند های آکوموالتور  با استفاده از استانداردهای روز دنیا و شرکت های معتبری چساخت •

•EPE-Parker (Olaer-Greer)-Hydac-Bosch Rexroth and etc.  

انواع سیلندرهای هیدرولیک  استاندارد و سفارشی مطابق با برندهای معرف مانندساخت •

•Parker-Bosch Rexroth-Fossa-DANIELI-Atos and etc.

انواع یونیت های فالشینگ جهت خطوط انتقال بصورت پرتابل و ثابتساخت •

یونیت فیلتراسیون پرتابل تولید •
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ساخت، تولید و خدمات مهندسی
Manufacturing and engineering services 03

تیبانیپشبهاقدامرجوع،ارباببهاحترامومداریمشتریشعاربهتوجهبانوپاکهیدرولیکراشنشرکت

زمانکمتریندرکشورازنقطههردرشرکتایندرشدهتولیدمحصوالتفروشازپسخدماتارایهو

:نمایدمیممکن

ماه      12کل دستگاه به مدت گارانتی •

دوره ای دستگاه به درخواست مشتریانسرویس •

و تعویض قطعات معیوبتعمیر •
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آموزش
Training 04

نمودنمطرحوکاربردیهیدرولیکآموزشسمینارهایوکالسارائه•

سنلپرنیازبهتوجهبا،هیدرولیککلیدیوکاربردیهاینکته،مباحث

.کارفرمافنی

.کارفرمافنیپرسنلآگاهیافزایشجهتآموزشیجزواتارائه•

مرجعهایکاتالوگومنابعداشتناختیاردربانوپاکهیدرولیکراشنشرکت

،پنوماتیکهیدرولیک،ضمینهدرمطرحهایشرکتافزارهاینرمهمچنینو

باقطعاتجایگزینیوسازیمعادلبهقادراتصاالتوشلنگواینسترومنت

.میدهدپوششراهاکاالازوسیعیطیفکهباشدمییکدیگر

علومجدیدترینبکارگیریبامحصوالتکیفیتافزایشنیزومداریمشتری

.میرودشماربهشرکتایناصلیاهدافازدنیامهندسی
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:ساخت مهندسیمحصوالت

POWER UNITS & 

SYSTEMS

STANDARD INDUSTRIAL HYDRAULIC POWER UNITS

CUSTOM POWER UNITS

MOBILE POWER UNITS

HYDRAULIC POWER PACK
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:ساخت مهندسیمحصوالت

CYLINDERS

ELECTROHYDRAULIC CYLINDERS 

MILL CYLINDERS

TIE ROD CYLINDERS

TELESCOPIC CYLINDER
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:ساخت مهندسیمحصوالت

ACCUMULATORS

BLADDER ACCUMULATORS

PISTON ACCUMULATORS

DIAPHRAGM ACCUMULATOR

GAS BOTTLES

HYDRAULIC ACCUMULATOR ACCESSORIES 

HYDRAULIC ACCUMULATOR REPAIR KITS

ACCUMULATOR STATIONS
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PUMPS
FIXED DISPLACEMENT

VARIABLE DISPLACEMENT 

MOTORS
FIXED DISPLACEMENT MOTORS 

VARIABLE DISPLACEMENT MOTORS 
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:مهندسیفروش محصوالت



VALVES

DIRECTIONAL CONTROL VALVES 

PROPORTIONAL VALVES 

PRESSURE VALVES 

FLOW VALVES 

CHECK VALVES 

CARTRIDGE VALVES
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:مهندسیفروش محصوالت



FILTERS

HIGH PRESSURE FILTERS

MEDIUM PRESSURE FILTERS

LOW PRESSURE FILTERS

ACCESSORIES 

OFF-LINE/PORTABLE 
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:مهندسیفروش محصوالت



SEALS

HYDRAULIC GUIDING ELEMENTS 

HYDRAULIC PISTON SEALS 

HYDRAULIC ROD SEALS 

HYDRAULIC WIPERS 

O-RING & O-RING ACCESSORIES 
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:مهندسیفروش محصوالت



RUBBER HOSE

HIGH PRESSURE RUBBER HOSE 

MEDIUM PRESSURE RUBBER HOSE 

LOW PRESSURE RUBBER HOSE 

HOSE ACCESSORIES
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:مهندسیفروش محصوالت



FITTINGS

HYDRAULIC QUICK COUPLINGS HOSE ACCESSORIES

ACCESSORIES
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:مهندسیفروش محصوالت



:( 1)های هدف در ایران بازار

صنایع فوالد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی صنایع معدن و سیمان

تکنولوژی فرآیند تجهیزات ساختمان و ساخت و ساز صنایع خودروسازی
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:( 2)های هدف در ایران بازار

صنایع نیروگاهی کشاورزیصنایع  باالبرهای صنعتی

پرس های هیدرولیک نیروگاه های بادی نیروگاه های تولید برق آبی
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:( 3)های هدف در ایران بازار

چوب و کاغذصنایع  دریاییصنایع  تجهیزات تست

ماشین آالت و تجهیزات خط تولید صنایع سد سازی صنایع پالستیک
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:تا کنون93پروژه های انجام شده توسط شرکت راشن هیدرولیک نوپاک از سال 
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ن بار در امکان سنجی ، طراحی و ساخت مهندسی محصول یونیت فیلتراسیون پرتابل ایرانی برای اولی•

.ایرانیصنایع و شرکت های ایران و معرفی این محصول به 

.سیلندرهای هیدرولیک برای اولین بار در ایرانتعمیراتیاستند، طراحی و معرفی امکان سنجی •

.دستگاه یونیت فیلتراسیون پرتابل به صنایع مختلف و شرکت های ایرانی50فروش •

.دستگاه یونیت فیلتراسیون پرتابل و ثابت به کشور قزاقستان2فروش •

فارش به سبرلیانسطراحی و ساخت سیلندر و یونیت هیدرولیک مربوط به تجهیز مونتاژ سقف خودرو •

شرکت پارس خودرو

سطراحی و ساخت یونیت شارژ و فیلتراسیون روغن گیربکس ویسکوزیته باال شرکت مپنا پار•

شرکت مپنا پارسکنداکتورشین های کاتینگطراحی و ساخت یونیت و سیلندر •

طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک جک های آسیاب شرکت سیمان دورود•

منجیلعدد سیلندر هیدرولیک مربوط به دریچه های سد 5تعمیر •



:تا کنون93پروژه های انجام شده توسط شرکت راشن هیدرولیک نوپاک از سال 
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.پامیدکوشرکت -اردکانسازی گندلهطراحی و ساخت مهندسی سیستم پنوماتیک گیت •

یزد–بافقطراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیک تجهیز رباط فوالد •

.ساخت سیلندر هیدرولیک به سفارش گروه صنعتی فوالد بهمن•

.تن به سفارش شرکت سیمیا صنعت توسن300طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک و سیلندر •

...و •

سال انجام گرفته 25با نام هیدرولیک امید و طی 93که قبل از سال هاییالزم به توضیح است تعداد پروژه 

.  و قابل ارائه می باشندانددر این معرفی نامه ذکر نشده 



هجاد)سعیدی...الهآیتشهیدخیابانتهران،:مرکزیدفترآدرس
هطبقکاوه،اداریتجاریمجتمعچهاردانگه،صنعتیشهرک،(ساوه
20واحد،دوم

021-55266253:فکس021-55266252:تلفن

www.rashennopak.com:سایتوب
info@rashennopak.com:ایمیل
telegram.me/rashennopak:تلگرامکانال
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