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شرکت فن آوران رستاپاد در ادامۀ بیش از بیست سال فعالیت مدیران و متخصصان خود از سال 1377 در صنایع کشور، 
تأسیس شد و با موضوع "طراحى، ساخت و تأمین داخلى و خارجى  قطعات و تجهیزات صنایع" در ادارة ثبت شرکت ها و 

مالکیت صنعتى به ثبت رسید. 
این شرکت با هدف پاسخ گویى به نیاز روزافزون صنعت کشور به ارائۀ راه حل هاى نوین و مطابق با استانداردهاى جهانى، 
اقدام به هم آورى مجموعه اى از شرکت هاى با توان فنى و مالى باال در قالب کنسرسیوم و جذب متخصصان کارآمد و 
صاحب نظر نموده و توانسته است نقش خود را در اجراى پروژه هاى صنعتى به نحو مطلوب و با کیفیت متمایز، ایفا نماید. 

پیشتازى در عرصۀ خدمات مهندسى، ساخت و اجرا در سراسر ایران و منطقه در حوزة صنایع معدنى، فوالدى، نفت، گاز، 
پتروشیمى و تکنولوژى تولید شیشه جام و فلوت، مطابق با استانداردهاى ملى و بین المللى و خلق فرصت هاى تجارى و 

سرمایه گذارى در عرضۀ خدمات و محصوالت صنعتى در بازارهاى داخلى و خارجى

اتخاذ رویکردهاى مبتنى بر تحقیق و توسعه در جهت بومى سازى فن آورى هاى صنعتى، شایسته ساالرى حول دانش، 
تجربه، مهارت و فرهنگ با هدف تعالى و بهره ورى سازمانى، توسعۀ مشارکت و ارتباطات داخلى و بین المللى در راستاى 

ارتقاء مزایاى رقابتى و تحقق همکارى هاى راهبردى

معرفى 

چشم انداز چهار ساله

مأموریت



پروژه هاى EPC (طراحى ، تأمین ، ساخت و اجرا)

شرکت مهندسى فن آوران رستاپاد با توانایى فنى و کارشناسى خود، آمادگى انجام پروژه هاى EPC از طراحى و تأمین 
مواد اولیه و استاندارد تا ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازى را در صنایع زیر داراست:

فوالد و ریخته گرى
خطوط تولید آهن اسفنجى بر پایۀ گاز

خطوط تولید آهن اسفنجى به روش کورة تونلى بر پایۀ زغال
خطوط ریخته گرى فوالد و چدن

خطوط تولید پودر متالورژى
معدن

خطوط کانه آرایى معدنى
خطوط فرآورى خردایش و دانه بندى 

سیستم هاى انتقال مواد
مهندسى، تامین، ساخت و اجراى خطوط فرآورى شیشه

نفت، گاز و پتروشیمى
(SSU) طراحى تفصیلى واحد جامدسازى سولفور

طراحى تفصیلى تجهیزات فرآیندى
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دیسک هاى گندله سازى
انواع ترانسفرکارها

کویل
بیلت، میلگرد و مقاطع طویل

پاتیل مذاب
سیستم هاى انتقال مواد

نوار نقاله
نقاله هاى عمودى

باکت الواتور
شوت پنوماتیک

انواع جرثقیل
سقفى

بازویى
گنترى

انواع مخازن فوالدى
مخازن تحت فشار

مخازن ذخیرة اتمسفریک
انواع سیلو

تجهیزات  فرآیندى
برج تقطیر

مبدل هاى حرارتى
میکسر

سازه هاى فلزى صنعتى و ساختمانى
LVو MV طراحى و ساخت انواع تابلوهاى

تأمین و اجراى انواع نسوز
طراحى، تأمین و اجراى پایپینگ

انواع غبارگیر و سایکلون
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طراحى ، تأمین ، ساخت و اجراى تجهیزات صنایع



+98 26 33 183

+98 991 423 4925

ahanbama

linkedin.com/in/ahanbama

info@ahanbama.com
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شرکت مهندسى فن آوران رستاپاد، در راستاى پاسخ به نیاز صنعت گران و تأمین کنندگان مواد اولیه حوزة صنایع فلزى، 
ماشین سازان و کارخانه داران، در مجموعۀ "آهن با ما" اقدام به تأمین بالواسطۀ آهن آالت و محصوالت متنوع فوالدى از 
تولیدکنندگان داخلى و خارجى نموده است. تأمین باکیفیت، سریع، و بدون وقفۀ مواد اولیه و محصوالت فوالدى، از جمله 

انواع ورق هاى فوالدى، مقاطع و لوله ها، با قیمت رقابتى از جمله خدمات این مجموعه مى باشد. 
هم اکنون وب سایت "آهن با ما"، به عنوان یک مرجع کارآمد و قابل اعتماد در حوزة تأمین، مشاورة فنى و استعالم قیمت 

آنالین انواع مواد اولیه و محصوالت صنایع فوالدى، در دسترس عموم قرار دارد.

تأمین مواد اولیه و محصوالت فوالدى



شرکت مهندسى فن آوران رستاپاد به منظور برطرف نمودن نیاز صنایع مختلف، نمایندگى شرکت هاى صاحب تکنولوژى 
و تولید کنندة اقالم استاندارد به شرح زیر را دریافت نموده است.

بازرگانى خارجى

6

(Siban)شرکت  سیبان
کشور مبدا : اسپانیا

Steel Cord تولیدکنندة انواع تسمه نقالۀ ساده، شورون، سایدوال و

(Stiebel )شرکت  اشتیبل
کشـور مبدا : آلمان

سازندة انواع سیستم هاى انتقال قدرت موتور و گیربکس، درایو پمپ و گیربکس هاى خاص

OTSK شرکت
کشور مبدا : چین

دارندة تکنولوژى تولید آهن اسفنجى به روش کورة تونلى

www.sibaniran.com

www.stiebeliran.com

www.cepex.com

SEW شرکت
کشور مبدا : آلمان

سازندة انواع سیستم هاى انتقال قدرت موتور و گیربکس

CEPEX شرکت
کشور مبدا : اسپانیا

PPو UPVC تولید کنندة انواع لوله، اتصاالت و شیرآالت

www.seweurodrive.com

www.aokman.ir

(Aokman) شرکت آوکمن
کشور مبدا: چین

تولیدکنندة انواع درایوها و موتورگیربکس هاى صنعتى



تأمین کننده و وارد کنندة انواع الکترود هاى گرافیتى 
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تأمین الکترودهاى گرافیتى



تـولید آهن اسفنجى بـه روش کـورة تونلى یک روش احیـاء مستقیم مقیـاس کوچک، بـا حـداقل ظرفیت 35 هزار تن در سـال            
مى باشد. این روش از دهۀ90میالدى توسط شرکت هوگوناس (سوئد)، به عنوان روشى براى تولید پودر آهن خالص براى 
مصرف در تکنولوژى هاى پودر متالورژى به وجود آمد، و در ادامه با تغییراتى، به عنوان یک روش تولید آهن اسفنجى به 

خصوص در کشور چین تجارى شد.
کوره در این روش افقى (تونلى) بوده، و عامل احیاء زغال حرارتى مى باشد.

مهم ترین مزیت هاى این روش عبارتند از:
مصرف کم آب

میزان فلزینگى باال و درصد کربن پایین در محصول
تنوع در مصرف مواد اولیه

هزینۀ کم سرمایه گذارى
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طراحى ، تامین ، ساخت و بهره بردارى کارخانۀ تولید آهن اسفنجى به روش کورة تونلى



شرکت مهندسى فن آوران رستاپاد، نمایندة رسمى شرکت OTSK چین، به عنوان اولین تکنولوگ با تجربۀ بهره بردارى 
موفق در ایران، آمادگى طراحى، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازى کارخانۀ تولید آهن اسفنجى در ظرفیت هاى مختلف 

را داراست.
تأمین ماشین آالت تخصصى خط تولید آهن اسفنجى به روش کورة تونلى

SiC تأمین تخصصى بوته هاى
تأمین مواد اولیۀ مصرفى تولید آهن اسفنجى

طراحى و ساخت ماشین هاى لودینگ و آنلودینگ
طراحى و تأمین انواع فرى کار، پوشر و ترانسفرکار در ظرفیت هاى مختلف

تأمین و اجراى نسوزکارى کوره
ارائۀ خدمات بهره بردارى
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طراحى ، ساخت ، نصب و راه اندازى کارخانجات شیشه (جام و فلوت)

شرکت مهندسى فن آوران رستاپاد داراى تجربیات متعدد در طراحى، ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازى خطوط 
بچ پلنت و تولید شیشه مى باشد.
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طراحى و ساخت انواع ترانسفرکار

طراح و سازندة انواع ترانسفرکار در صنایع مختلف:
ترانسفرکار حمل پاتیل مذاب

ترانسفرکار حمل بیلت، میلگرد و مقاطع طویل
Scrap Basket ترانسفرکار حمل

طراحى سیستم محرك به صورت الکتریکى یا دیزلى
امکان طراحى جهت حرکت بر روى ریل و یا داراى تایر الستیکى

امکان طراحى تا ظرفیت حمل 300 تن
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طراحى و ساخت دیسک گندله سازى

طراح و سازندة دیسک هاى گندله سازى با مشخصات زیر:
قطر دیسک: 7/5 متر

ظرفیت: 120 تن در ساعت
توان موتور: 160 کیلووات

سرعت چرخش: 5/5 دور در دقیقه
داراى اسکراپر سرامیکى

داراى سیستم روانکار مرکزى اتوماتیک
وزن: 50 تن
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طراحى و ساخت سیستم هاى انتقال مواد

طراح و سازندة سیستم هاى انتقال مواد
انواع نوار نقالۀ معمولى و عمودى

انواع نقاله هاى زنجیرى
پنوماتیک کانوایر

LV و MV طراحى و ساخت تابلوهاى

اسکرو کانوایر
بین، هاپر و سیلوهاى ذخیره

انواع فیدرهاى لرزشى



شرکت مهندسى فن آوران رستاپاد با همکارى شرکت هاى همکار خود ظرفیت ساخت ماهیانه 2000 تن سازة 
فلزى را با پیشرفته ترین ماشین آالت دارد. 

بخش طراحى شامل:
طراحى و محاسبۀ سازه هاى فوالدى

طراحى و محاسبۀ جوش

بخش اجرایى شامل:
تهیۀ نقشه هاى ساخت
اجراى سازه هاى فلزى

سندبالست و شات بالست

بخش خدماتى شامل:
بازرسى و مشاورة فنى و کنترل جوش هاى سازه هاى فلزى

انجام آزمایشات غیر مخرب جوشکارى
تهیۀ QC ,WPS, POR پروژه هاى مختلف
رفع عیوب از قطعات و ارائۀ مراحل ترمیم
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طراحى ، تأمین و ساخت انواع سازه هاى فلزى صنعتى و ساختمانى
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عضویت شرکت مهندسى فن آوران رستاپاد در انجمن هاى مختلف
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انجمن ها
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info@rastapad.com :ایمیل
sales@rastapad.com           

دفتر مرکزى: کرج، بلوار مالصدرا، برج پارسه
دفتر تهران: یوسف آباد، خیابان فتحى شقاقى، ساختمان ارشیا

Tepeüstü, Mh.Eski Kadiokcy Yolu Cd.No:26/A Ümraniye /IST :دفتر ترکیه
آدرس کارخانه 1: شهرك صنعتى صفادشت ، انتهاى چهارم غربى
آدرس کارخانه 2: شهرك صنعتى ماهدشت، خیابان پنجم شمالى

تلفن: 026-33183

R a s t a p a d  T e c h n o l o g y  S o l u t i o n s


