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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

  بسمه تعالی                     

 لیست برخی از مشتریان

 شهر نام شرکت شهر نام شرکت

 تهران )اسکانیا ( عقاب افشان تهران ایران خودرو دیزل

 قم دستگاه(2)                   ساالر گستر آسیا تهران ماشین تراش تنش

 تهران دستگاه(2)                         کارسان یکتا تهران کروز

 فوالدشهر والدشهرف -نمایندگی ایران خودرو  مالیر هوراند خودرو دیزل

 تهران دستگاه(45)                          سازمان بسیج تهران رانش موتور پارسه

 ارومیه سازب سبز ارومیه تهران مطهریصنایع شهید 

 تهران دستگاه(2)                         صنایع دفاع عسلویه آرمین صنعت

 تهران آلومینیوم فراساز کیا تهران سالور ارمغان گاز

 تهران ایساکو تهران بدر سیستم

 تهران صنایع شهید کلهر تهران رادوکس

 یزد سنو پارس یزد اراک محاسبهرکت طرح و ش -پاالیشگاه شازند

 ساوه پوالدین دژ کاوه تهران موج پرداز دانش پژوه

 خرم آباد کوچ نشینان غرب تهران سازادژ

 سبزوار کابل خودرو سبزوار تهران انرژی شرکت

 کازرون کبیر موتور کازرون تهران دنیای فورج

 مشهد دستگاه(2)                    الماس کاران طوس تبریز تدبیر نوین سازان

 تهران سهند هیدرولیک زنجان ایرتا زنجان

 تهران صنایع برقی تاجیک بناب سپیگان محرکه بناب

 ساوه رکن سوله اراک رکت کوتامکوش -پاالیشگاه شازند
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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

 تهران عمران سوله سمنان گروه صنعتی سازان

 تهران آبرسانی طلوع تهران بهسوز خودرو آبی

 جاجرود دستگاه( 3)                     فرا صنعت شمال تهران دستگاه(2)                                                  تکسان

 تهران پارس مکانیک ساوه دستگاه(3)                                        شرکت بوتان

 تهران تولیدی تات الری تبریز بنیان دیزل

 تهران سینا جوش تهران گاه(دست3)                         صنعت ایرانیانحقیقت 

 جاجرود شرکت شمشال کرمانشاه آراد غرب

 تهران آرتا باطری آمل دستگاه(2)                                         آمل تکنیک

 تهران گل چاپ اصفهان تولیدی بازرگانی خرسندی

 عسلویه دستگاه(2)              شرکت پترو پارس قدرت  تبریز صنایع پاوند

 ساوه پارس فنر تهران کویر انجماد محصول

 سنندج قوامی تولیدی تهران تجهیزات کیهان پارس

 یزد صنایع خودرو کویر زاهدان راد فرمان تفتان

 تهران دستگاه(2)                       نصیر لوازم عسلویه شرکت فن آوران نیرو

 تهران رستافن ارتباط اردکان شرکت رایان فن گستر دیزل

 تهران شرکت راویس پرداز تهران شرکت آرتاتاک موتور

 تهران شرکت شایگان ره آورد اصفهان شرکت اسپادان بهینه شتاب

 تهران شرکت دلتا راه ماشین تهران شرکت فناوری و کیفیت فرا سازان

 تبریز شرکت جهان سپهر تهران خودرو)آپکو(خودرو های سفارشی ایران 

 عسلویه شرکت جهان پارس ) پارس جنوبی( عسلویه شرکت سروش انرژی پارسیان

 تهران شرکت اتحاد موتور تهران شرکت سازور سازه آذرستان

 اراک پاالیشگاه اراک تهران شرکت تهران ماشین

 اراک ایران درب قم شرکت آب نگار
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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

 تبریز مجموعه سازان سهند عسلویه پتروشیمی جم

 آمل دستگاه(3)               فوالدین ذوب آمل یزد شرکت برچین کار

 تبریز شرکت نگارگران عسلویه شرکت کاردان صنعت جم

 آمل دستگاه(2)          شرکت پارس پویش شمال تهران مهندس طاهری نژاد

 تهران گواهی ورق سازی اراک شرکت سازه های فلزی وماشین آالت صفا

 اصفهان شرکت ویستا مهر سپاهان کرج آریا بنیز

 قزوین شرکت سپهرالکتریک آبادان شرکت جندی شاپور)پاالیشگاه آبادان (

 اصفهان سری تراشی آقابابایی اصفهان قطعه سازان سپاهان

 عسلویه شرکت الماتکو تهران نوین هیدرولیک

 زنجان دستگاه(2)                 شرکت اکفا اراک شرکت یورو اسالت پارس

 عسلویه شرکت پترن سمنان ریخته گری دقیق پارس

 عسلویه شرکت چگال اندیشان صنعت عسلویه شرکت پارس کیهان

 کرج دستگاه(4)   شرکت مرتب )پاژن( اصفهان فت تیر اصفهانه -صنایع دفاع

 کرج پایبندسازه زنجان ایران ترانسفو

 عسلویه دستگاه(2)             پتروالکتریک و مشانیر ابهر سیم وکابل ابهر

 تهران رستاک پویا سمنان نیرودوچرخ

 اراک مشبک سازان آریا جاجرود دستگاه(3)                               راویان نور

 تهران تکین ارتباط پویا عسلویه مشارکت ایرانشهر)پرشین تجهیزانرژی(

 عسلویه شبکه های صنعتی ایرانتوسعه  گلپایگان خودرو دیار

 تاجیکستان نصر معین تبریز مهرآذر

 کرج پژوهشگران برق سعادت یاسوج هنر یاسوج

 بناب نمایندگی ایران خودرو کرج دستگاه(2)                              نیک کاال

 اهواز ماشین انتقال قدرت کارون قزوین کاربراتور ایران
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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

 ایوانکی رویان ساختمان تهران یکتا تهویه اروند

 اصفهان پیشرو دیزل آسیا کرج سلطان سنجریبین المللی بازرگانی 

 رشت نیرو ترانسفو ظرآبادن -کرج  بهین تجربه

 گلستان الکترو رعد گلستان ایالم سیمان دهلران

 جاجرود تندیس فراهیم تهران بوژان آریا

 کرج سردآفرین آریا تهران پاراک

 هشتگرد ارکان وزین تهران قطعات الیکاتوسعه 

 سمنان سمنان پارت یمحور قطعات هشتگرد ژکاژآرمه

 تهران MCSشرکت  تهران فوالد صنعت دارا

 تهران CNPCشرکت  اصفهان ارس فوالد اصفهان

 تهران هدایتی تهران پارس تدبیر فن

 یزد الکترو آگوت بهشهر نمایندگی سایپا

 یزد قالبسازی برج صنعت یزد شاهین ماشین یزد

 دزفول ایمان آژدر یزد نیرو واپایش 

 تهران دریل پارت تهران نیاکس یانرژ کار راه

 عباس آباد تیمدر یصنعت گروه عباس آباد پاسارگاد گستر صنعت کتای

 تهران کارگاه آقای طبرستانی تهران پرتو اتصال کوین

 یزد زدی قطعه نیزر کرج دستگاه ( 3) (توگا) مپنا توربین ساخت و مهندسی

 لرستان ایران خودرو 2307نمایندگی  تهران (TGC)گستر تالش یانرژ توسعه

 اصفهان اصفهان صنعت اسپادانا اصفهان فیشر یساز ربکسیگ

 همدان ریام درب هگمتان تهران کیمکان صنعت ایپو

 کردستان آقای خوالی تبریز زیتبر یبتون یها سازه

 تهران فرسار تجارت تهران روین مولد اتحاد
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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

 تهران )پتروشیمی مارون(ژینا ماشین پارس تهران بهین پژوهش

 بندرعباس تهران جنوب اراک تتا آلومینیوم

 اصفهان سپاهان کلکتور تهران صنایع فلزی ایران

 تهران دی پارت آریا تهران حدید سا

 تهران صنایع فلزی بهاردوست تهران آموج فرایند

 تهران نیرومکانیک آسیا تهران صنایع فلزی دهاقین

 تهران سامی پمپ نیرو کرج کیمیاگران جوان

 کرج ایده آل قطعه موتور اهواز صنایع فلزی شهولی

 اصفهان پایا پالست عسلویه گلسافر

 تهران بیمه مرکزی قم تامین تجهیز گلپا

 رباط کریم تابان گستر جاجرود آسانسور سازی لطفی

 تهران پترو پارت تهران ) سناتور ( اریس سازه پارسیان

 تهران جهان صنعت همتا سیکلت تهران اکسیر صنعت

 صفادشت آران سیج تهران صنعت خودرو آتی ری

 بندر عباس طراحی و ساختمان نفت تهران جهان صنعت

 تهران نفت مناطق مرکزی تهران گرما گستر

 عسلویه پویا صنعت نگارستان زنجان و مخابرات نفت خطوط لوله

 مشهد صنایع امام موسی بن جعفر تهران سنگین تراش

 تهران پیشگامان پارسه عسلویه پارسا گام جنوب

 یزد تکاور سیکلت میبد اردبیل آذر طالیی

 بندر عباس عمران ساحل بندر عباس تهران مهند هیدرولیک

 کرج آزمایشگاه کیمیا گران جوان کرمانشاه بهگام پایا

 شهرقدس والیان ماشین عسلویه افق نوین
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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

 نظر آباد سیال نیرو تهران ایمن اتصال پاسارگاد

 دانگه 4شهرک صنعتی  کارگاه صنعتی بهرو بناب همتا سیکلت

 تهران برنا الکترونیک جاده قدیم کرج ایمن اتصال پاسارگاد

 مامونیه نیروفناوری نوین  آمل یدک سازان آمل

 تبریز شهرک صنعتی غرب پیستون ایران تهران صنایع سهیلی

 سلفچگان ریالیفتراک آ تهران مزرعه سبز

 تهران صنعت گستران نوآور آسیا تهران شوفاژکار

 اراک هژیر صنعت اراک سنجش موتور

 تهران مهندسی فرابرد هوشمند میهن ) فهم ( تهران رخ بام سازه

 تهران رناپ اراک نصب نیرو

 ساری حاشیه خزر ساری حیات سبز طبرستان

 تهران هیتهو عمران سلفچگان گالپرتی ایران

 بندرعباس آباد راهان پارس تهران تبادل گستر

 تهران سخت الیه ساز تهران مزدا یدک

 تهران مجلس شورای اسالمی کاشان رجمهربوزا -شروین پیمان 

 صفادشت سازانتحکیم  بندرعباس پتروشیمی کارون

 کاشان سایپا کاشان صفا دشت پترو فوالد جهان

 عسلویه رادمان گستر تهران رادکار مبین

 قزوین دستگاه ( 3) ماموت دیزل چهاردانگه سازه گهر

 لماسس-آذربایجان غربی  23۱۱نمایندگی سایپا شماره  جاده خاوران آریان صنعت

 شیراز فارسشگرف ابزار  اسالمشهر بی تا تجارت آراد

 شهر قدس ایتوک زاگرس تبریز ذر فراسوآ

 نائین موتورسازی پویا نیستانک مشهد قطعات محوری خراسان
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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

 تبریز ماشین سازی دقیق آذر تهران گروه صنعتی تولیدی برادران رزاقی

 ماهشهر مدیریت تولید برق مازندران هلی خودرو

 تهران پارس متال خوزستان دز نوین صنعت

 تهران کارگاه شایگان صنعت سرو مشهد نمایندگی سایپا مشهد

 تهران پلیمر عایق اسپادانا تهران صنعت نوین

 تهران صنعت نوین تهران کارگاه دنده تراش صنعتی تهران

 تهران خدمات قالب ایران تهران قالب های صنعتی ایران خودرو

 جهرم آقای فرحی جهرمی اصفهان کارگاه تراشکاری سرعت کار

 تهران پترو نصب پاسارگاد عراق داتیس ) هرم سازه (

 تهران نسیم همراه تهران داکوه

 تهران آکس فرزان بندر عباس نیرو دریایی سپاه

 اصفهان کارگاه شاه منصوری تبریز جهان قالب

 تهران کارگاه آتش کاران سجاد تهران کاوش اهرام یدک گاهنگان ) کاگ(

 نظرآباد استیال ) ایجادکاران ( تبریز یاوران خودرو

 تهران باقرالعلوم شیراز صنایع الکترونیک شیراز

 رشت دستگاه ( 2ایران رادیاتور )  تهران شتاب کار

 شیراز پخش بدنه آریا پارس البرز پیشتازان شمس امید

 تهران میثاق صنعت تبریز دورنا باتری ارس

 قائم شهر هلی خودرو اراک دکل سازان جوان

 همدان سنجش نیرو تهران آداک

 اصفهان فافا حلب تبریز کارگاه اقای اشرفی

 تهران سکاف بهبهان نمایندگی بهبهان

 اراک هزاوه البزر ( پراگ)  پاسارگاد ربات نیآد گروه
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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

 کرمان کرمان موتور تهران نفت بهران

 بم دستگاه ( 2)  آرمان موتور ارگ تهران بم خودرو

 تهران نیرو هوایی اهواز اتابک صنعت جنوب

 تهران دستگاه ( 2ایران خودرو دیزل )  تهران زرینه حک

 اصفهان صنایع چیره تهران صنایع قطعات الکترونیک ایران

 اصفهان کارگاه آقای کاشیان اصفهان سپاهان لیفتر

 تهران صنایع ایران تکنیک اصفهان کارگاه اقای صفری

 اصفهان زنده رودپترو تجهیز  قزوین رامک خودرو

 صفادشت سبالن سوله کاران قم کارگاه آقای حضرتی

 کرج تاراذوب تبریز ۱00۱نمایندگی کرمان موتور کد 

 ساوه کابل متال جاده ساوه مبتکران صنعت

 شهریار اطلس توربین پارس ارومیه آذر تابان مطمئن

 و بلوچستان سیستان 4004204 کد خودرو رانیا یندگینما اصفهان سپاهان لیفتر

 تهران قشم ستمیس رامونیپ تهران رانیا وگاز آب توسعه

 اهواز کارگاه آقای علیپور یزدی جاده مخصوص سبالن خودرو

 اصفهان 883۱۱4۱ کد زلید پایسا یندگینما مرند خدمات خودرویی ماحموت

 عراق البلد ابن اصفهان اسپادانا صنعت دایآرش

 اهواز فارس جیخل تراشان قطعه کرمانشاه تعمیرگاه ویسی

 تهران فخار یبازرگان عسلویه یصنعت خطوط توسعه

 تهران کوبشگر آرتا یفلز قطعات تهران کارگاه آقای پرداسی

 شیراز رازیش کلتیس سهند نینو نیآرو اصفهان ساز کله

 تهران مهر درب سبالن قزوین نیقزو آزاد دانشگاه

 تهران ایآس لیس آسا تهران سونیک سازه میلیدا

http://www.hakgostar.com/
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 تولید کننده انواع دستگاههای حکاکی ضربه ای ، اسکرایبینگ 
 و دستگاههای تست نشتی و دوام 

INDENT  MARKING MACHINES 

SCRIBE  MARKING  MACHINES 

TEST  EQUIPMENT  MACHINES  

 

 تهران تناوب اهواز سعید صنعت مارون

 تهران آریا دیزل شیراز تالش گران نوین سینا گستر

 تهران ساختمان و نصب برزین عسلویه سرپتروشیمی پا

 اصفهان ارس فوالد اصفهان زنجان سیمندکابل

 عسلویه پیمانکاری جالدت تهران نیکان تک ایرانیان

 تهران شرکت ملی نفت چین – CNPC یزد آقای عارف پور

 تهران خودرو سازان قطعه پگاه تهران ریکو یامیم پارس

 آستارا یگرم دکتر  یآقا تهران ایآرش ابزار قیدق سنجشگر نینو

 تهران دارا صنعت فوالد تهران سهندسازه البرز

 تهران یهمدان دیشه یفلز عیصنا فارس دستگاه ( 2بسیج فارس)

 تهران مارون مکانیک مشهد پمپ و فرمان توس

 اصفهان نمایندگی سایپا ) آقای باباولی ( اصفهان پاوران کنترل اصفهان

 میبد قالب سازی برج صنعت صفادشت حدیدسازان

 یزد شاهین ماشین یزد تهران MCSپارس 

 خوزستان  طوس آسفالت شیراز کیالکترون دفاع عیصنا

 اراک ییرزایم کنگره سازی  شمس اباد پاسارگاد روین کاوش

 ساری نگین برج قائم مشهد یطوس یآقا

 تبریز دستگاه(2) جانیآذربا خودرو صنعت تبریز ستونیپ آذران محرکه عیصنا

 تهران ریخته گری آلومینیوم هاشمی شیراز پادنا یساز کمپرسور

 تهران برق آوران اصفهان تراشکاری عبدالهی
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