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 اسپینکشرکت توسعه تجـهیزات دانه بندی 
Caspian Grading Equipments Development Co. 

 

 

رارداده است، محصوالتی در ــــاثیر قـــت تــی را تحـــلف زندگـــی مختـــه هـااوری به شدت زمینـایی که فنـا در دنیــم

 شیم.اود بـت خـت در صنعـرکه مشتریان خود، تحسین برانگیزترین شتا در نگاآورده ایم، م ه بندی فراهـحوزه صنعت دان

 

 

 

 



 :معرفی

 تجهیزات دانه بندی پایه ریزی گردید و با هدف تهیه، تولید و توزیع  4931در سال  )سهامی خاص(شرکت توسعه تجهیزات دانه بندی کاسپین       

 ( و توری های فوالدیHigh Tensile Steelتوری های فوالدی ضد سایش) توانست در مدت زمان کوتاهی با ارایه طرح تولید انواع

 ( در پارک علم وفناوری البرز استقرار یابد. دریافت گواهینامه ثبت اختراع در زمینه فعالیت تخصصی Stainless steelضد زنگ)

 افتخارات این شرکت می باشد.شرکت و اخذ جواز تاسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف کمتر از یکسال از دیگر 

 شرکت توسعه تجهیزات دانه بندی کاسپین با هدف ارتقا مستمر و بهبود کیفیت محصوالت خود تاسیس و همواره رضایت

 خویش را در صدر اهداف خود قرار داده است. مشتریانمندی 

 :محصوالت

 ندی نمود:بقه بطان به سه بخش کلی ذیل را میتومحصوالت این شرکت به طورکلی 

 متریال با ل، عرض و چشمه توری()طوتولید انواع توری های صنعتی در سایزهای مختلف (4

 گالوانیزه، مس، برنج و ...ایش، فوالد ضد زنگ، ل فوالد ضد ســـاز قبی مختلف

 نیمه صنعتی و صنعتی برای ایشگاهی، ــواع الک های آزمــد انــولیت (2

 فرآوری مواد و ذراتآزمایشگاهها و واحد های        

 دانه بندیو  سایز بندیات سفارشی در زمینه ساخت انواع تجهیز (9

 :مشتریان

 :از بدو تاسیس تاکنون افتخار همکاری با شرکت های ذیل را داشته ایم

 

 اتحادیه تعاونی روستایی سمنان                                    کیمیا معادن سپاهان

 اتحادیه تعاونی روستایی اندیمشک                                سنگ آهن احیا سپاهان

 لرستاناتحادیه تعاونی روستایی                                داروسازی تهران شیمی

 فوالد کبکان                                                       فالت سنگ آسیا                                       سیمان مند دشتی

 دانشگاه تربیت مدرس                                                      سردساز خودرو                                  سیمان آبیک          

 امیر سنگان پارسیان                            س مرداس               بین المللی پار                                            سیمان فارس

 پتروشیمی پردیس                            لسار فارس                              گ                      صنعتی و معدنی اپال پارسیان

 دانشگاه علم وفرهنگ                           امواج کیفیت منطقه آزاد انزلیتالطم                             آنتی بیوتیک سازی ایران

 کشت و صنعت کوهان ابردژ                             کانی کربن طبس                                                              آتین معدن میدیا

 آذین بسپار بازآزما                           آرشیا اورنگ                                                      کشت و صنعت دعبل خزائی

 گندم داران                          پارس ایزوتوپ                                                             رنگ کانسای ایرانیان

 دانشگاه کشاورزی کردستان                        موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                                              صنعتی آما

 ژوهشگاه شیمی و مهندسیپ                                 بین المللی جهان گستر آرشا                                                  مالیبل سایپا

 دانشکده پرستاری ساوه                      سبز محصول داتیس                                                                    زرمعدن اختران

 ندسی ماشین گستر جویبارمه                                   پشتبانی صنعت و پروژه اطلس                                    دنا بهریز آلومینیوم

 کاشی لعاب زهره                                         گسترش فناوری خوارزمی                                         دارویی سبحان

 سبز محصول داتیس                      بازرسی کوتنکا اینسپکسیون اس.آ. ایران                                               شوفاژ کار

 خشکبار و حبوبات کوروش                                                    تامین آتیه هیدکو                      زمین کاوان کیمیا پردیس مهر

 



 

 

 فعالیت ها:

  ساخت انواعShale Shaker جهت مصرف واحد کنسانتره شرکت های معدنی در سایزهای مختلف 

  ساختMesh screen در سایز ها و ابعاد گوناگون جهت مصرف در سکوهای حفاری 

 ( ساخت انواع فیلترهای چند الیهScreen Packدستگاه های تزریق پالستیک ) 

  ساخت فیلترهای استنلس استیلStrainer ختلفهای خطوط بخار، در قطرهای م 

  طراحی و ساخت ابزار نمونه برادری استنلس استیل قابل استفاده در سیلوهای ذخیره غالت در 

 طول و قطرهای مختلف       

 طراحی و ساخت تجهیزات نمونه برداری و دانه بندی آزمایشگاهی 

  طراحی و ساخت انواع الک های موردنیاز موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و 

 آزمایشگاهی       

 صنعت داروسازیتجهیزات دانه بندی مورد نیازساخت طراحی و 

  طراحی، تولید و اجرای نصب توری های فوالدی حفاظتی 

 تامین انواع توری های صنعتی استنلس استیل تولیدو 

 مورد نیاز واحد های پتروشیمی       

  تولید و تامین انواع توری های صنعتی فوالدی 

 تینصب بر روی انواع سرندهای صنعتی و نیمه صنعجهت        

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 437، واحد G4ابتدای ورودی شهرک صنعتی بهارستان، بلوار کاووش، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پارک علم وفناوری البرز، ساختمان قزوین، -: البرز، اتوبان کرجآدرس دفتر مرکزی

 124-11676744-22تلفن:         info@caspianmesh.comپست الکترونیک:      www.caspianmesh.comوب سایت: 

 : بابک ثابتی زادهمدیر عامل


