معرفی نامه شرکت هیدروپارت آسانبر

شرکت هیدرو پارت آسانبر از سال  0731با نام هیدرو فام در مجموعة شرکت اطلس تک مباردرت به ساخت انواع آسانسورهای
هیدرولیکی مشتمل بر مسافر بر ،معلول بر ( ،)Wheelchair-Liftآسانسور خانگی ( )Home Liftو خودرو بر می نمود.
این شرکت از سال  0711با تغییر نام به هیدرو پارت آسانبر در زمینه های طراحی مهندسی در ساخت قطعات آسانسور های
هیدرولیکی و کششی و همچنین با اخذ گواهی طراحی و مونتاژ در زمینه فروش ،نصب و تعمیر انواع آسانسورهای هیدرولیکی و
کششی فعالیت های خود را گسترش داد.
شرکت هیدروپارت آسانبر هم اکنون تحت مالکیت آقای حمید آتشکاری و خانواده و با همکاری گروهی از متخصصین این صنعت و
بالغ بر  31نفر پرسنل مستقیم و  021نفر پرسنل غیرمستقیم به صورت پیمانکاری عالوه بر آسانسور های نرم در زمینه تولید آسانسور
های خاص اعم از باالبر های صنعتی ( ،)Mono Liftخودرو بر ( ،)Vehicle Liftانواع آسانسور های سنگین هیدرولیکی و همچنین
سیستم پارکینگ اتوماتیک ( )Bi-Parkingنیز فعالیت می نماید.
تعداد آسانسورهای نصب شده و در حال اجرای این شرکت مشتمل بر  0211دستگاه بوده که خالصه ای از آنها طبق جدول پیوست
می باشد .همچنین در مورد فعالیتهای این شرکت و همچنین سابقه آن می توان از طریق ایمیل ،info@hydraupart.com
سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و همچنین وزارت صنایع و معادن کسب اطالع نمود.
این شرکت همچنین امکان تأمین آسانسور ،پله برقی و راهروی برقی به صورت پکیج خارجی با برند  HOSTINGچین را نیز دارا می
باشد.

برخی از پروژه های اجراء شده توسط شرکت هیدرو پارت آسان بر

نام پروژه

مشخصات پروژه

آدرس

پروژه مظفری

دو دستگاه آسانسور کششی  01نفره 01 ،توقف

الهیجان – پاساژ مظفری

پاساژ طال فروشان

یک دستگاه آسانسور پانورامیک  6نفره  6 ،توقف و یک دستگاه
کششی  01نفره 6 ،توقف

الهیجان – پاساژ طالفروشان

آقای مهندس ایرانی شاد

دو دستگاه آسانسور تراکشن پکیج HOSTING

 01نفره 02 ،توقف

تهران – بلوارارتش – ازگل  -خ گل

مجتمع توریستی پارس

یک دستگاه آسانسور پانورامیک  01نفره 3 ،توقف و یکدستگاه
کششی  6نفره 3 ،توقف

الهیجان

شرکت آفرین دارو

آسانسور هیدرولیک باربر  0111کیلوگرم

تهران  -شهرک صنعتی هشتگرد

پاساژ امجد

آسانسور پانورامیک گرد  1نفره 5 ،توقف

تهران  -خیابان جمهوری

پاساژ رضا

آسانسور پانورامیک  1نفره 4 ،توقف

تهران – چهار راه گلوبندک

برج بهار

آسانسور پانورامیک  1نفره 5 ،توقف

تهران  -خیابان بهار

شکالت فرمند

آسانسور هیدرولیک باربر  0111کیلوگرم

کردان کرج

نیرو دریایی – برج مراقبت

آسانسور هیدرولیک مسافربر

جاسک

سالن پرس ایران خودرو

 01دستگاه آسانسور هیدرولیک باربر

تهران  -جاده مخصوص کرج

بار انداز سایپا

آسانسور هیدرولیک  3تن

تهران  -جاده مخصوص کرج

بهین پروتئین رباط

آسانسور هیدرولیک باربر  0/5تن

رباط کریم  -شهرک صنعتی نصیرآباد

کارخانه چاپ اسکناس تکاب بانک
مرکزی ایران

 5دستگاه آسانسور هیدرولیک باربر 4و  5تن

جاده چمستان  -بین آمل و نور

آستان قدس رضوی

 01دستگاه آسانسور هیدرولیک

مشهد

شرکت پیله گستر مشهد

 4دستگاه آسانسور هیدرولیک

مشهد

شرکت پیشتاز طب

آسانسور هیدرولیک

کرج  -شهرک صنعتی بهارستان

شرکت پردازش تصویر رایان

آسانسور هیدرولیک

تهرانسر  -شهرک استقالل

شرکت پارس مینو

آسانسور هیدرولیک

جاده مخصوص کرج

شرکت بیر نوش

آسانسور هیدرولیک

شهرک صنعتی هشتگرد

آب و فاضالب مشهد

 4دستگاه آسانسور باربر

مشهد

ستاد خراسان

آسانسور پانورامیک

مشهد  -بازار روس ها

حرم حضرت معصومه (علیها)

 2دستگاه آسانسور مسافربر هیدرولیک

قم

صحن حرم امام حسین(ع)

 2دستگاه آسانسور مسافربر هیدرولیک

عراق  -کربال

