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Pishgam Sanat Abzar Co.
انجام بیش از  4000عملیات هات تپ

تاريخچه
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شرکت پيشگام صنعت ابزار ،با هدف تامين قطعات و تجهيزات خطوط لوله
و همچنين ارائه خدمات خطوط لوله در دريا و خشــکي ،کار خود را از سال
 1377آغاز کرد .اين شــرکت با بهره گيري از مهندسان کارآزموده ،خبره و
همچنين تکنيسين هاي با تجربه ،روند رشد سريعي را در پيش گرفت و در
مدت کوتاهي ،کارخانه ســاخت تجهيزات و ماشین آالت مربوط به خدمات
خطوط لوله را توسعه بخشید .پیشگام صنعت ابزار با سرمایه گذاری و تمرکز
بر روی عملیات هات تپ ،اســتاپل و بایپس توانســته است به انتخاب اول
صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی در انجام این عملیات های حســاس تبدیل
شود.
افتخــار انجام بیش از  4000عملیات هــات تپ در ایران و خاورمیانه بدون
کوچکترین سانحه ای مهر تاییدی بر تخصص ماست .پیشگام صنعت ابزار با
توســعه فعالیت های خود در سطح خاورمیانه (کردستان عراق ،عمان ،قطر
و ســوریه) و اروپا (در حال حاضر کرواسی) در سال های اخیر مسیر جهانی
شدن را در پیش گرفته است.
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• Hot tapping and Stoppling
Line Stop

• Field Machining
Portable Turning
Flange Facing
Line Boring
Pipe Cutting
Drilling & tapping
Milling

• Valve Repairing
• Insertion Valve Installtion By One Hot Tap Operation
• Leakage Repair
• Ship Repairing
• Technical Bolting
• Heat Exchanger Repair
• Stressreliving
• Speciality Welding
• Non Destructive Test

خدمات
• عمليات هات تپ و استاپل
الین استاپ
• ماشين کاري در محل
تراشکاری پرتابل
)فلنچ فیسینگ (روتراشی و کف تراشی فلنچ
درون تراشي لوله
برش لوله
سوراخ کاري و گرده برداري
فرزکاری
• تعميرات ولو
• نصب ولو در مسیر خط لوله با یک عملیات هات تپ
• رفع نشتي
• تعمیرات کشتی
• باز و بست پيچ
• تعمیرات مبدل های حرارتی
• تنش زدایی
• جوشکاری تخصصی
NDT • تست غیر مخرب
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Product

محصوالت

• ماشین آالت خدمات خطوط لوله
1/2“ - 120“ دستگاه هات تپ از سایز
Hot Tapping Machines Size Range: 1/2” - 120”
56“ دستگاه انسداد خطوط (استاپل) تا سایز
Line Stopping Machines to Size: 56”
• تجهیزات هات تپ
• Hot Tapping Equipment
کاتر
Cutter
مته راهنما
Pilot Drill
اتصاالت هات تپ
Fitting
سدل نیپل
Saddle Nipple
اسپیلتی
Split Tee
• ولو ساندویچی
• Sandwich Valve
• تجهیزات نصب ولو در مسیر
• Valve Insertion Equipment
تست پالک
Test Plug
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• Pipeline Sercices Machines
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انجام بیش از  4000عملیات هات تپ

کارخانه ها
کارخانه کرج:
بخش اعظم ســاخت تجهيزات و اتصاالت مورد نياز عمليات هات تپ و انســداد خطوط لوله در
کارخانــه کرج انجام مي شــود اين کارخانه مجهزترين بخش شــرکت با متــراژي بالغ بر 2000
مترمربع مي باشد ،که شامل واحد تحقيق و توسعه ،واحد طراحي و مهندسي ،واحد بازرسي فني،
کارگاه جوشکاري ،کارگاه تراشکاري ،آزمايشــگاه هيدروليک و آزمايشگاه تست هاي غير مخرب
( )NDTاست.
آدرس :کرج ،کمالشهر ،رضوانيه ،خيابان پانزدهم ،پالک  3تلفن)+9826( 34717900 - 4 :
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کارگاه منطقه ویژه و اقتصادی پتروشیمی بندر امام:
شــرکت پيشــگام صنعت ابزار به منظور ســهولت در انجام پروژه ها ،بهبود کيفيت در خدمات و
محصوالت و تسريع در انجام عمليات اقدام به ساخت و تجهيز يک کارگاه در بندر امام (ماهشهر)
نموده است .اين کارگاه که مجهز به ماشين آالت جوشکاري و تراشکاي مي باشد ساخت تجهيزات
و اتصاالت مربوط به پروژه هاي هات تپ و انسداد خطوط لوله در جنوب کشور را به عهده دارد.
آدرس :منطقه ويژه و اقتصادي پتروشيمي بندر امام ،تالش يک
کارگاه اربيل عراق:
در ســال هاي اخير پيشگام صنعت ابزار موفق به عقد چندين قرارداد نفتي در منطقه اربيل عراق
شــده است ،به دليل نياز شديد به تجهيزات کارگاهي در حين عمليات و توسعه فعاليت هاي اين
شرکت در آن منطقه اقدام به برپايي يک واحد کارگاهي شده است که اين کارگاه همه تجهيزات
تراشکاري و جوشکاري مورد نياز پروژه هاي اين منطقه را دارا مي باشد.
آدرس 40 :کیلومتری غرب اربیل ،پااليشگاه کـار (منطقه نفتی خورموال)
کارگاه جزيره کيش(بران فيلد):
پيشــگام صنعت ابزار تعميرات تخصصي شــيرهاي صنعتي مورد اســتفاده در صنايع نفت ،گاز،
پتروشــيمي و ديگر صنايع را از طريق شرکت همکار بران فيلد انجام مي دهد .اين شرکت که در
جزيره کيش تاسيس شده است مجهز به کارگاهي با همه تجهيزات مربوط به تعميرات شير شامل
انواع ماشين آالت قابل حمل و ثابت مي باشد.
آدرس :جزيره کيش ،صنايع بران فيلد

A B Z A R

S A N AT

کارگاه سیار:
بـه دلیـل نیاز به دسترسـی سـریع و آسـان به تجهیـزات جوشـکاری و تراشـکاری در محل انجام
پـروژه هـا بـه ویـژه عملیات هات تپ و اسـتاپل کارگاه سـیاری با متـراژ  30متر مربـع و حجمی
بالـغ بـر  70متـر مکعـب راه اندازی شـده اسـت .ایـن کارگاه مجهز به یک ماشـین تـراش ،دریل
رادیـال ،فـرز اونیورسـال ،تجهیـزات جوشـکاری و تسـت هـای غیـر مخـرب ( )NDTو هم چنین
ماشـین ابزارهای پرتابل میباشـد.
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دفتـر مرکــزی :تهـــران ،خیابـــان امـــام خمیـنــــی(ره)،
پاسـاژ ابـــزار یــــراق ،طبقــه ســـوم ،شمــــاره 372
تلفن | 66712530 | 66713540 :فکس)+9821( 66710298 :
کارخانـه :کــرج ،کمالشـهر ،رضوانیـه ،خیابــان پانزدهـم،
پــلاک  | 3تلفکـس)+9826( 34717900 - 4 :
www.pishgam.co.ir | info@pishgam.co.ir

