شرکت محترم .............................. :
قابل توجه جناب آقای مهندس :
با سالم
احتراما بدیونوسیله در ذیل به اختصار شرح فعالیت این شرکت به حضورتانم اعالم می گردد  ،خواهشمند است جهت
کسب هرگونه اطالعات بیشتر با واحد مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید :
الف ) هدف از تاسیس :
ساخت محصوالت ذیل به شکل سفارشی و مهندسی شده بر اساس نیاز پروژه  ،موقعیت جغرافیایی  ،تعداد شیفت کاری ،
بودجه مورد نظر کارفرما بر اساس استاندارهای  ISO 1217 ، ISO8573-1و . CAGI Pneurop PN2CPT2
در همین راستا کارخانه اختصاصی  Air Toolsواقع در منطقه فرودگاه پیام کرج در زمینی به مساحت  3000متر و سوله به
مساحت  1800تجهیز گردیده و هم اکنون پروژه های جاری این شرکت در محل مذکور در حال اجرا می باشند .
ب) محصوالت :
 تولید و تامین پکیج های تولید گاز نیتروژن و گاز اکسیژن به روش . PSA تولید و تامین پکیج های تولید هوای فشرده از نوع اسکرو و تجهیزات فرآوری آن . تولید و تامین انواع لوازم یدکی کمپرسورهای داخلی و خارجی از نوع اسکرو و برخی از قطعات توربو کمپرسورها . تولید انواع مخازن ذخیر هوای فشرده و گاز نیتروژن .3
 تولید درایر جذبی از ظرفیت  2 m3/minالی  250 m /minدر دو تیپ حرارتی و بدون حرارت . فروش و خدمات پس از فروش درایرهای تبریدی از برندهای مختلف اروپایی بر اساس موقعیت جغرافیایی پروژه . فروش و خدمات پس از فروش انواع میکرو فیلتر هوای فشرده .ج) خدمات فنی و مهندسی :
 ارائه هرگونه مشاوره در خصوص پکیج های تولید هوای فشرده و گازهای صنعتی . ارائه آموزش قبل از خرید جهت تعیین جزئیات پکیج های مورد نیاز کارفرما به شکل بهینه . ارائه انواع نقشه های مهندسی مرتبط .  Over Hallکامل انواع کمپرسور و سایر تجهیزات مرتبط با ارائه گارانتی . تعمیر تخصصی انواع واحد هوساز از نوع اسکرو با ارائه گارانتی . تعمیر تخصصی انواع درایر تبریدی با ارائه گارانتی . عقد قراداد سالیانه خدمات پشتیبانی بصورت شبانه روزی با شرکتهایی که خطوط تولید هوای فشرده آنها بیش از 60m3/minباشد .
ضمن تشکر از مطالعه موارد فوق امیدواریم این شرکت در لیست تامین کنندگان آن مجموعه ثبت گردد .
همواره واحد مهندسی فروش این شرکت آماده ارائه هرگونه اطالعات بیشتر می باشد .
با سپاس
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