
، فروش، طراحی و ساخت انواع جرثقیل های سقفیمشاوره

46063707-021

46063708-021

46063709-021

VAZNEH POLFELEZ

کاتالوگ خط برق رسانی جرثقیل سقفی  

تأمین کننده قطعات یدکی جرثقیل سقفی

تأمین کننده ریموت کنترل جرثقیل سقفی 

تست و بازرسی دوره ای جرثقیل سقفی

نبش سه راه -مخصوصجاده 19کیلومتر -تهران:مرکزی و نمایشگاهدفتر 

205راه واحد نبش سه -مجتمع ایرانیان-کاروانسرا سنگی

info@vaznehpolfelez.com

09126386708: مدیریت 



فهرست قطعات برق رسان 

موضوع                                                            صفحه

3.......................................................... درباره شرکت 

5-8............................................. خط برق رسان شین 

13-9................................................... سی ریل فلزی 

16-14........................................................... 4ریل 

19-17.........................................خط برقرسانی تیرآهنی 

21-20...................................خط برق رسانی سیم بکسلی 



درباره شرکت

روازه ای شرکت وزنه پل فلز طراح و سازنده انواع جرثقیل های سقفی تک پل و جفت پل، جرثقیل د

ه های پروژ. آغاز فعالیت مهندسان و تجربه ی کاری آنان به سال ها قبل باز می گردد. و بازویی است

.  بزرگ صنعتی، تولیدی و نفت و گاز از تجارب موفق مهندسان این شرکت است

پل فلز هدف اصلی شرکت ارائه محصوالت با کیفیت باال به مشتریان است از این رو، شرکت وزنه

.همواره توانسته است رضایت کامل کارفرمایان را به دست آورد

نیاز در این شرکت خدمات مشاوره تخصصی و بازدید فنی با دقت باال انجام می گیرد تا با شناخت

:اهداف ما شامل. صنایع، اقدام به طراحی و ساخت انواع جرثقیل نماید

ارائه مشاوره  قبل از سفارش-

تعهد و پایبندی به دانش و مهارت تخصصی -

التزام به رعایت ایمنی و استاندارد-

کار گروهی و منظم-

پاسخگویی سریع و دقیق -

کسب اعتماد و رضایت مشتریان -
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https://vaznehpolfelez.com: سایت پروژه های ساخت جرثقیل 
https://vaznehcrane.com:   سایت فروشگاهی قطعات جرثقیل 

https://vaznehservice.com:             سایت تعمیرات جرثقیل 
https://vpfcranes.com:          سایت تست و بازرسی دوره ای 

021-46063709: فکس 021-46063708/ 021-46063707:تماس های تلفن 

205راه واحد نبش سه -مجتمع ایرانیان-نبش سه راه کاروانسرا سنگی-مخصوصجاده 19کیلومتر -تهران:مرکزی و نمایشگاهدفتر 

09126386708: مدیریت 

https://vaznehpolfelez.com/
https://vaznehcrane.com/
https://vaznehservice.com/
https://vpfcranes.com/

