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 Forklif Truck
 Personal Lift
 Industrial Lift
 Cleaning Equipments
 Air compressor

 Road Construction Machinery
 Wich & Crane
 Disel Generator
 Part & Accessories

◂

گروه بازرگانی پارسی صنعت

◂

گروه بازرگانی پارسی صنعت با عنایت به لطف پروردگار با بیش از
ده سال تجربه و تخصص مدیران و پرسنل خود و زیر مجموعه
هلدینگ پارسی  ،فعالیتش را در راستای تامین  ،فروش و خدمات
پس از فروش  ،ماشین آالت و ابزار آالت صنعتی آغاز نموده که در
ابتدا محصوالت عرضه شده محدود به تجهیزات نظافتی و سبک
صنعتی بود که پس از گذشت تنها یک سال با تحقیق و پشتکار
موفق شده است شاخه های جدید و حیطه محصوالت صنعتی
خود را گسترش دهد و به سبد کاالی خود ماشین آالت سنگین را
اضافه کند  ،که این امر را مدیون واحد بازرگانی خود می باشد که
توانست با روش های نوین بازاریابی اعتماد شرکت های وارد
کننده و تولید کننده این محصوالت را جلب نماید ؛ از این رو پارسی
صنعت در حال حاضر به عنوان نماینده انحصاری برندهای معتبر
روز اروپا و آسیا می باشد.

چشم انداز پارسی صنعت

پارسی صنعت انتخاب اول صنعتگران
در راستای مأموریت شرکت ( افق
زمانی سال ) 1404
ممتاز  ،پیشرو  ،خوش نام و مشتری
مدار در راستای مأموریت شرکت ،
حفظ جایگاه و سهم بازار ایران پس از
سند چشم انداز شرکت  ،به حمد
پروردگار پس از محقق شدن این
اهداف به واردات مستقیم محصوالت
انحصاری و ایجاد سهم بازار در
کشورهای همسایه جهت صادرات و
ایجاد نمایندگان فروش فعال در ایران

اهداف پارسی صنعت

باال بردن سطح کیفی محصوالت
و خدمات و به حداکثر رساندن
رضایت مندی مشتریان
چشم انداز پارسی صنعت

مأموریت پارسی صنعت

ارائه ماشین آالت به روز و
باکیفیت و خدمات سریع
پس از فروش و با ضمانت

لیفتراک
◂

پارسی صنعت ارائه دهنده انواع لیفتراک های تویوتا ,کوماتسو و
برندهای روز دنیا با
انواع لیفتراک براساس منابع سوخت

◂
◂
◂
◂

با ظرفیت بار  1.5تا  40تن

ارتفاع باالبری از  2.95تا  7متر
انواع الحاقی :ساید شیفت،

بشکه گیر ،عدل گیر ،رول گیر و …

لیفتراک برقی
لیفتراک دیزلی
لیفتراک دوگانه سوز.
لیفتراک گازسوز

لوازم جانبی و خدمات

تجهیزات انبار داری
این دستگاهها که به شکلهای متنوع طراحی و ساخته میشوند
هریک مناسب کاربرد خاصی هستند
پارسی صنعت ارائه دهنده انواع تجهیزات انبارداری با
ارتفاع باال بری  20تا 350سانتی متر
با ظرفیت  350کیلوگرم تا  5تن

انواع تجهیزات انبار داری

جک پالت
استاکر
میزهای باالبر
ریچتراک
یدک کش
لوازم جانبی و خدمات

باالبر نفری
باالبر نفری وسیلهای مکانیکی جهت انتقال افراد و یا تجهیزات
به سطوحی که در دسترس نبوده و در ارتفاعات قرار دارند  ،میباشد.
پارسی صنعت ارائه دهنده محصوالت
با برند پارسی لیفت با

انواع باالبر نفری

ارتفاع باال بری  6تا 120متر ثابت و متحرک
آکاردئونی
ریلی
مفصلی
تلسکوپی
خودکششی
عمودی
باالبر یدک کش
باالبر عنکبوتی
كشويي
راهبند
لوازم جانبی و خدمات

کمپرسور
ُ
مپرسور یا متراکمکننده ( ) Compressorبمنظور فشرده سازی
ک ِ
سیاالت تراکم پذیر به کار برده میشود
پارسی صنعت ارائه دهنده انواع کمپرسور
بسته به اندازه یک کمپرسور میتواند
در یک مرحله از ساکشن
بین  ۲۰۰تا ۱۰۰۰متر مربع مکعب بر ساعت فشرده کند.

انواع کمپرسور
کمپرسور اسکرو
کمپرسور پیستونی
کمپرسورفشارقوی
کمپرسورoil free
مخازن تحت فشار
فیلتر و المنت ها
لوازم جانبی و خدمات

تجهیزات نظافت شست و شو
عملیات شستشو میتواند شامل شستشوی سطوح هموار همچون سنگ و
سرامیک و شستشوی سطوح ناهموار مثل شستشوی دیوار و… باشد.
پارسی صنعت ارائه دهنده انواع دستگاه های نظافت شست و شو

انواع اسکرابر یا کفشوی صنعتی
باظرفیت شستشوی  1400الی  10000مترمربع در
ساعت
انواع سوییپر با ظرفیت  2300تا  2500مترمربع در ساعت
انواع کارواش ها و پمپ های فشارقوی آب تک فاز
و سه فاز با ظرفیت  120الی  350بار

انواع تجهیزات نظافت شست و شو

اسکرابر
سوییپر ( جاروی محوطه و شهری )
کارواش ها
پمپ های فشارقوی
ترولی نظافتی
جاروبرقی صنعتی
تی شوی صنعتی
فرش و موکت شوی  ،مبل شوی
مواد شوینده

دیزل ژنراتور و موتور برق
وظیفه موتور برق و دیزل ژنراتور تولید برق است.

دیزل ژنراتورها در دو بخش موتور و ژنراتور بصورت جدا ساخته میشوند
انواع دیزل ژنراتور

ديزل ژنراتور ولوو پنتا
ديزل ژنراتور كامینز
ديزل ژنراتور پرکینز
دیزل ژنراتور استمفورد
لوازم جانبی و خدمات

پارس ی صنعت ارائه دهنده انواع خدمات و قطعات ماشین آالت صنعتی و راه سازی با استفاده از
تجربه و دانش به روز و استفاده از نیروی فنی کارآزموده توانسته است
انواع سرویس دهی و مشاوره را به شما عزیزان بدهد
◂

بعض ی از امکانات و خدمات پارس ی صنعت :

◂

خدمات و قطعات انواع لیفتراک

◂

خدمات و قطعات انواع تجهیزات انبار داری

◂

خدمات و قطعات انواع باالبر نفری

◂

خدمات و قطعات انواع کمپرسور

◂

خدمات و قطعات انواع تجهیزات نظافت شست و شو

◂

خدمات و قطعات انواع دیزل ژنراتور و موتور برق

لوزام جانبی و خدمات پارس ی صنعت
لوزام جانبی و خدمات لیفتراک پارسی صنعت شامل :تعمیرات انواع موتور ,گیربکس,کاربراتور,باتری ,رنگ و
نقاشی و انواع قطعات می باشد

لوزام جانبی و خدمات تجهیزات انبار داری شامل تعمیرات جک و پمپ و بازسازی لوازم و قطعات و رنگ و نقاشی
محصوالت و تعمیرات تخصصی محصوالت می باشد
لوزام جانبی و خدمات باالبر نفری شامل تعمیرات جک و پمپ و بازسازی باالبرها تعمیرات موتور و انواع قطعات

لوزام جانبی و خدمات کمپرسور شامل تعمیرات انواع واحدهای هواساز  ,سرویس و تعویض فیلتر ,روغن کمپرسوروسرویس و
سیم پیچی ,و قطعات کمپرسور می باشد
لوزام جانبی و خدمات تجهیزات نظافت شست و شو شامل تعمیرات تخصصی انواع قطعات و اجزای آن الستیک  ,برس ,لوله
های خرطومی و موتور مکش و  ...می باشد

لوزام جانبی و خدمات ژنراتور و موتور برق تعمیر موتور و تعمیر ژنراتور خدمات ساخت تابلو و ارتقا سیستم نصب و راه اندازی
و انواع قطعات آن می باشد
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