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درباره ما
شــرکت کارونخوزســتان در ســال 1364 بــا الهــام از اصالــت نــام رود کارون در قلــب خوزســتان و بــا مدیریــت آقــای 
ــن  ــق مشــاوره و تأمی ــی از طری ــه پیشــرفت پروژه هــای صنعت ــا هــدف کمــک ب مهنــدس عبدالرســول آهنگــری ب

تجهیــزات مختلــف مــورد نیــاز آنــان، در اهــواز تأســیس گردیــد. 
شــرکت کارونخوزســتان بــا اتــکای بــر اراده و تجربــه همــکاران خــود همــواره نقــش مثبتــی در یــاری رســاندن 
بــه پروژه هــا در شــرایط مختلــف کشــور ایفــا نمــوده و خوشــبختانه ســوابق ارزنــده ای نیــز در کارنامــه خــود بــه 

ــت.  ــت رسانده اس ثب
ــادن،  ــیمی، مع ــت و گاز، پتروش ــای نف ــه پروژه ه ــتان از جمل ــتان خوزس ــی در اس ــای صنعت ــوع پروژه ه تن
صنایــع فــوالد، صنایــع ســیمان، نیشــکر، آبرســانی، کشــاورزی و همچنیــن اعتمــاد صاحبــان و مجریــان 
پروژه هــا بــه شــرکت کارونخوزســتان و توقــع آنــان بــه همــکاری بیشــتر، انگیــزه و علــت اصلــی ورود ایــن 

ــد.  ــف و توســعه فعالیت هــا گردی ــه عرصه هــای مختل شــرکت ب
شــرکت کارونخوزســتان بــا داشــتن دفتــر مرکــزی و نمایشــگاه در اهــواز، همچنیــن دفتــر تهــران و 
توســعه و گســترش خدمــات خــود بــه کلیــه صنایــع درســطح کشــور و بــا در خدمــت گرفتــن افــراد 
مجــرب در زمینه هــای فنــی، مهندســی و بازرگانــی موفــق بــه ایجــاد ارتبــاط بــا صنایــع مختلــف 
ــده و آمادگــی  ــان گردی ــا آن ــه ب ــی و خارجــی از طریــق اخــذ نمایندگــی و همــکاری صمیمان داخل

ــی و اســتانی را دارد. ــی مل ــه نیازهــای پروژه هــای صنعت پاســخگویی ب

اهم فعالیت های شرکت کارونخوزستان به شرح ذیل می باشد: 
•تسمهنقالههایصنعتی

•تجهیزاتاسپالیس،آپاراتوتعمیرنوارنقاله
•پمپهایصنعتیوکشاورزی

•شیرآالتواتصاالتوتجهیزاتابزاردقیق
•الکتروموتوروموتورگیربکس

•گیربکسهایصنعتی
•دیزل)موتور(ژنراتور
•استاکروریکالیمر



سوابق کاری
شــرکت کارونخوزســتان افتخــار همــکاری و تامیــن کاالی مــورد نیــاز شــرکت ها و پروژه هــای مشــهور و معتبــر زیــر را طــی 

بیــش از 30 ســال فعالیــت مســتمر در کارنامــه خــود دارد:

صنعتسیمان 
ســیمان شــرقـ  ســیمان ارومیــهـ  ســیمان تهــرانـ  ســیمان ایــامـ  ســیمان عمــران انــارکـ  ســیمان شــاهرودـ  ســیمان 
آبیــک ســیمان غــربـ  ســیمان خوزســتانـ  ســیمان بهبهــانـ  ســیمان ســپاهان اصفهــانـ  ســیمان شــهرکردـ  شــرکت 
ــدران ـ ســیمان زنجــان ـ  ســرمایه گذاری ســیمان اســپندار ـ ســیمان فیروزکــوه ـ ســیمان کردســتان ـ ســیمان مازن

ســیمان پیونــد گلســتانـ  ســیمان ســفید نــی ریــزـ  ســیمان شــمالـ  ســیمان هگمتــان  و...

معادن
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران ـ ســنگ آهــن چادرملــو ـ ســنگ آهــن گل گهــر ـ ســنگ آهــن مرکــزی ایــران 
ــظ  ــروژه تغلی ــاد ـ پ ــن جال آب ــنگ آه ــران ـ س ــرب و روی ای ــی س ــرکت مل ــران ـ ش ــای ای ــارت( ـ آلومین )چغ

ــران و... ــوالد ای ــع ف ــی صنای ــواد معدن ــن م ــاد تامی جال آب

صنعتفوالد
فــوالد خوزســتانـ  فــوالد مبارکــه اصفهــانـ  ذوب آهــن اصفهانـ  فــوالد هرمــزگانـ  فروآلیاژ کرمــانـ  گروه 
ملــی فــوالد ایــرانـ  فــوالد کاوه جنــوبـ  پــروژه فوالد صباـ  طرح توســعه انبار مــواد خام ذوب آهــنـ  فوالد 
خراســانـ  فــوالد زرنــد ایرانیــانـ  فوالد ســیرجانـ  فوالد آلیاژی ایــرانـ  پروژه گندله ســازی اردکانـ  پروژه 
گندلــه ســازی و فــوالد بوتیــاـ  پــروژه فــوالد بردســیر ـ  پروژه فــوالد شــادگانـ  پروژه فــوالد ســبزوار و...

صنایعکشاورزی،آبوفاضالب
شــرکت مهندســی آب و خــاک کشــور ـ شــرکت توســعه و عمــران اراضــی کشــاورزی  ـ شــرکت 
ســهامی ســازمان آب و بــرق خوزســتان ـ شــرکت آب و فاضــاب روســتایی خوزســتان ـ شــرکت 
مهندســی آب و فاضــاب خوزســتانـ  شــرکت آب و فاضــاب اهــوازـ  شــرکت بهره بــرداری تولید 
و انتقــال آب جنــوب شــرق ـ شــرکت هــای پنــج گانــه بهــره بــرداری آب و بــرق خوزســتان ـ 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان خوزســتان ـ اداره کل شــیات اســتان خوزســتان ـ شــرکت 
ــط زیســت اســتان  ــاد نصــر ـ اداره محی ــی ـ موسســه جه ــع جانب توســعه نیشــکر و صنای

خوزســتان و...

صنایعپتروشیمی،نیروگاهوسد 
شــرکت ملــی نفــت ایــرانـ  مناطــق نفــت خیــز جنــوبـ  شــرکت پاالیــش نفت آبــادان 
پتروشــیمی مــارون ـ پتروشــیمی ارونــد  ـ پتروشــیمی رازی ـ پتروشــیمی بنــدر امــام 
ــروگاه ســد شــهید  ــن ـ نی ــرق رامی ــروگاه ب ــان ـ نی ــی ـ پتروشــیمی تندگوی خمین
عباســپور      نیــروگاه ســد دزـ  شــرکت تعمیــر و نگهــداری نیروگاه هــای بــرق آبــی 
ــاری مــارون ـ  ــروگاه و شــبکه آبی ــرداری از ســد و نی خوزســتان ـ شــرکت بهره ب

ــر خوزســتان و... ــرداری آب غدی شــرکت بهره ب

پیمانکاران
فــرابـ  فــوالد پایــاـ  شــرکت MMTEـ  معیــار صنعــت خاورمیانــهـ  ایریتــک 

آســفالت طــوسـ  کیســونـ  فکــور صنعــتـ  شــرکت چــکاد جنــوب و...



تسمه نقاله های صنعتی
ــا  ــر ب ــا عــرض1400 میلیمت ــع ت ــاز صنای ــده نوارنقاله هــای مــورد نی ــاایران: تولید کنن ــهدن ــیتســمهنقال نمایندگ
ــق  ــون )EP( مطاب ــد از منســوج پلی اســتر نایل ــر، منجی ــر میلیمت ــن ب ــا 2000 نیوت ــن 160 ت قدرت هــای کششــی بی

DIN آلمــان کــه بــا اســتاندارد ملــی ایــران تطابــق دارد. اســتاندارد 22102
 

نمایندگــیشــرکتKAUMANاســپانیا: تولیدکننده تســمه نقاله هــای صنعتــی ســیمی )STEEL BELTS( در 
ــد  ــون )EP(، پلی آمی ــترـ نایل ــا کانواس پلی اس ــی )TEXTILE BELTS( ب ــر و نخ ــای 3000 ـ 600 میلیمت عرض ه
و آرامایــد درعرض هــای 3000 ـ 400 میلیمتــر وهمچنیــن نوارهــای مخصــوص جهــت نقاله هــای بــا زاویــه و 
شــیب تند ماننــد تســمه نقالــه آجــدار )CHEVRON BELT(، پلــه ای بــا لبــه موجــدار بلنــد )SIDE WALL( و 

ــودری در ارتفــاع )BUCKET ELEVATOR( می باشــد. مخصــوص انتقــال مــواد پ
 

ــن:  ازمشــهورترین و معتبرتریــن شــرکت های ســازنده تســمه  نمایندگــیشــرکتDouble Arrowچی
نقالــه چیــن و صادرکننــده انــواع تســمه نقالــه ســیمی و نخــی باکانــواس پلی اســتر پلی آمیــد و آرامایــد 
و درابعــاد و مشــخصات مختلــف بــه اروپــا، آمریــکا، آســیا، اســترالیا و آفریقــا و دارنــده 7 اختــراع 

ــر حــرارت. ثبت شــده در ایــن زمینــه خصوصــًا تســمه نقاله هــای مقــاوم در براب
 

ــل ســایش، بریدگــی  ــا پوشــش الســتیکی مقــاوم در مقاب ــوار نقاله هــای شــرکت های فــوق ب ن
حــرارت، آتــش، اســید و همچنیــن روغــن، درضخامــت و قدرت هــای کششــی مختلــف قابــل 

ــل می باشــد. ــد و تحوی تولی
 

ــد  ــوص بغل بن ــتیک های مخص ــده الس ــتان تأمین کنن ــرکت کارونخوزس ــن ش همچنی
روکــش درام، نــوار پاک کــن و انــواع تجهیــزات و مــواد اتصــال )اســپایس( و تعمیــر نــوار 

ــه از شــرکت NILOS آلمــان می باشــد. نقال



تجهیزات اسپالیس، آپارات و تعمیر نوار نقاله
نمایندگــیشــرکتنیلوسآلمــان)NILOS(: شــرکت کارونخوزســتان بــه عنــوان نماینده ی رســمی شــرکت نیلوس 
در ایــران آمــاده ی ارایــه ی خدمــات مشــاوره و مهندســی فــروش در زمینــه ی انتخــاب بهینــه ی تجهیــزات، تامیــن 

محصــوالت و خدمــات پــس از فــروش بــه صنایــع مختلــف کشــور می باشــد. 

محصوالتتولیدیشرکتنیلوسشامل: 
 کیــت اســپایس و تعمیــرات گــرم و ســرد تســمه نقاله هــای نخــی و اســتیل کــورد، چســب، کاور الســتیکی 

خــام نــوار نقالــه، روکــش مســلح تعمیراتــی )درزگیــر مســلح(، الســتیک خام میانــی، ورق ســیلیکونی ....
پرس های اسپایس و آپارات نوار نقاله های نخی و سیمی شامل: 

پرس هــای اســپایس هیدرولیــک، پــرس اســپایس بــا مخــزن تحت فشــار مــدل EMU، پــرس اســپایس 
کامپکــت مــدل VULCOLITE، پــرس تعمیراتــی مــدل C-Clamp، پــرس اســپایس و تعمیراتــی طولــی، 

تجهیــزات بــرش و جداســازی نــوار نقاله هــای اســتیل کــورد...
روکش درام، نوار بغل بند، الینینگ، نوار پاک کن، ابزارآالت اسپایس و تعمیر نوار نقاله



پمپ های صنعتی و کشاورزی
ــه: طــراح و تولید کننــده الکتروپمپ هــای انتقــال آب و فاضــاب مطابــق  ــدیپمــپبرک ــیشــرکتتولی نمایندگ
اســتاندارد DIN و ISO و پمپ های صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی و نیروگاهــی مطابــق اســتاندارد API مشــتمل بــر 

250 تیــپ مختلــف بــا آبدهــی تــا 2 متــر مکعــب در ثانیــه.
شــرکت کارونخوزســتان دارای ســوابق طوالنــی در زمینــه نصــب و راه انــدازی ایســتگاه های پمپــاژ ونیــز تأمیــن 

انــواع پمپ هــای مــورد نیــاز صنایــع از جملــه:
ــتیل،  ــری، اس ــده ای، پلیم ــتونی، دن ــتغرق، پیس ــش، مس ــش، گل ک ــش، لجن ک ــناور، کف ک ــای ش پمپ ه
دیافراگمــی، ســانتریفوژ طبقاتــی افقــی و عمــودی، چنــد طبقــه توربینــی، بوســتر پمــپ، دوزینــگ پمــپ، 
ــی از جنــس چــدن،  ــا قطعات ــو پمــپ، پلنجــر پمــپ، پمــپ روغــن داغ  و ب خودمکــش، دو مکشــه، مون

ــد. ــز و... می باش ــوم برن ــگ، آلومینی ــتیل ضد زن ــتیل، اس اس
ــا ذرات  ــیاالت ب ــد؛ س ــاوت مانن ــات متف ــا خصوصی ــیاالت ب ــاژ س ــت پمپ ــر جه ــای فوق الذک پمپ ه
ــال آب،  ــتم های انتق ــت سیس ــرد و جه ــیاالت داغ وس ــری، س ــیدی،  خمی ــیاالت اس ــی، س سایش
ــاورزی و  ــی، کش ــای صنعت ــاب، فرآیند ه ــتم های فاض ــی، سیس ــی و سرمایش ــتم های حرارت سیس
آبیــاری، آتش نشــانی، مســکونی واداری، صنایــع معدنــی، صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی و شــیمیایی، 

ــد. ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق پاالیشــگاهی و نیروگاهــی م

• ایــن شــرکت همچنیــن تأمین کننــده انــواع پمپ هــای مــورد نیــاز مشــتریان و از مارک هــای 
)Lowara( لــــوارا ،)Ebara( معـتبـــری همـچــون: پمـپ ایــــران، رایــان، اسـپـیـکـو، ابــــارا
)RITZ( ریتــز ،)KSB( کا.اس.ب ،)Grundfos( گراندفــوس ،)Pedrollo( پدرولــو ،)Pentax( پنتاکــس

هما )Homa( و سایر تولیدکنندگان معتبر داخلی و خارجی می باشد. 



شیرآالت و اتصاالت
نمایندگیشرکتمیراب: تولید کننده شیرآالت صنعتی و اتصاالت جهت پروژه های آبرسانی.

در حــال حاضــر شــرکت میــراب بــا تولیــد شــیرآالت صنعتــی باکیفیــت بســیار بــاال و اخــذ گواهینامه هــای بین المللــی الزم، 
اغلــب محصــوالت خــود را بــه کشــورهای اروپایــی، آمریــکای جنوبــی، آســیا و آفریقــا صــادر مینماید. ســبد محصوالت شــرکت 
میــراب شـــامل: شــیرهای کشـــویی، پروانــه ای فلـــنجدار و بــدون فلـــــنج هــاول بانکــر، هالو جــت، شــیرهای یکطرفــه، 
ــای  ــان و عملگره ــی AUMA آلم ــک و نیز عملگرهای برق ــرل اتوماتی ــیرهای کنت ــوا، ش ــه ه ــانی، تخلی ــیرهای آتش نش ش
پنوماتیــک FESTO و ITG و انــواع اتصــاالت و صافی هــا )اســترینر هــا( در ســایزها و اندازه هــا ی مختلــف می باشــد. ایــن 

ــد. ــی را مرتفــع می نمای ــه نیازهــای پروژه هــای آب محصــوالت کلی
ــواع شــیرآالت از جنس هــای خــاص و اســتانداردهای مختلــف  همچنیــن شــرکت کارونخوزســتان تأمین کننــده ان
و نیــز لولــه و اتصــاالت مورد نیــاز صنایــع، کشــاورزی، آب و فاضــاب و نفــت و گاز از جملــه  مــوارد ذیــل می باشــد:

 
نمایندگـیشـرکتایرانمـدار: تنهـا تولید کننـده فلومتـر الکترومغناطیسـی فلنـج دار در خاورمیانـه بـا نشـان 
دبـی،  و کنتـرل  اندازه گیــری  انـواع دسـتگاه های  تأمین کننـده  و  و همچنیـن سـازنده  اروپـا   CE اسـتاندارد 
سـطح فشـار در سـیاالت، بخصـوص آب، مایعـات شـیمیایی، صنعتی، فاضـاب بـه نمایندگـی از شـرکت 

توسکانو )Toscano( اسپانیا، مایکرونیکس )Micronics( انگلستان و گری الین )Greyline( کانادا. 

اتصــاالت)Fitting(: اتصــاالت قابــل پیاده کــردن، اتصــاالت قابل انعطــاف، اتصــاالت آکاردئونــی میراگرهــا، 
شــیلنگ های خرطومــی، فلــزی وغیرفلــزی، ضربه گیرهــا، اتصــاالت پارچــه ای لرزه گیرهــای پاســتیکی، 
کلمپ هــای آببنــدی، انشــعاب گیر و انــواع اتصــاالت از جنــس استنلس اســتیل، کربن اســتیل، 
چــدن، آلیــاژی، گالوانیــزه، پلی اتیلــن، PVC بصــورت جوشــی، دنــده دار، ســاکت، فشــارقوی، درزدار، 

مانســمان در ســایزهای مختلــف )اینچــی و میلیمتــری( و اســتانداردهای ASTM،DIN و...
 

واشــرهایآببنــدی)Washer & Gasket(: انــواع گســکت اســپیرال وند، تخــت، اتصــال رینگــی، 
کام پروفیــل و... از جنس گرافـــیتی، الستیکی سیلیکـــــونی، فایبـــرگاس فلـــزی، نمـــدی، 

آزبســـتی، استنلس اســـتیل، تفلونــی و مطابق اســـتاندارد هــای DIN و...
 

لولــهوتیــوب)Pipe & Tube(: انــواع لولــه و تیــوب از جنــس استنلس اســتیل آلیــــاژی، 
چدنــی، PVC، پلی اتیلـــن و فوالدی بصـــورت بــدون درز )مانـــسمان( درزدار، درز مخفی، 
 API ،DIN ــتانداردهای ــری( و اس ــی و میلیمت ــف )اینچ ــایزهای مختل ــپیرال در س اس

ASTM، و...
 

فلنجهــا)Flange(: انــواع فلنــج گلــودار جوشــی، عینکــی، تبدیلــی، لــپ جوینــت، 
ــوالد،  ــس ف ــلیپون و... از جن ــت، اس ــده ای، تخ ــس، دن ــاکت، اوریفی ــور، س ک
استنلس اســتیل، آلیاژی، PVC ،UPVC بر اســاس استاندارد API  ANSI ،ISO و...



نمایندگیشرکتتولیدیموتوژن: تولید کننده الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز ایرانی.

شــرکت کارونخوزســتان همکاری نزدیکی با شــرکت Siemens آلمان و ســابقه ی طوالنی در تامین الکتروموتورهای 
زیمنــس بــرای صنایــع مختلف کشــور اعــم از معادن، پتروشــیمی، فــوالد و مــس، ســیمان، نیروگاه هــا و... دارد.

ــاز،  ــه فاز، تک ف ــای DC ،AC، س ــواع الکتروموتوره ــده ان ــتان تأمین کنن ــرکت کارونخوزس ــن ش  همچنی
آســنکرون، ســنکرون، اســلیپ رینگ، ضدانفجــار )EX(، معمولــی )TEFC(، ولتــاژ متوســط و بــاال، شــیمیایی 
ترمـــــزدار، دریــــایی، ســروو، پله ای، خطـــی، دو سرعته، یونیورسـال، خاص، گیـربکــــس دار، ویبــره و 
در تــوان، دورهــای متفــاوت، درجــه حفاظــت و کاس هــای عایق بنــدی گوناگــون از شــرکت های معتبــر 
     NORD ،BAUER ،SEW ،ABB ،VEM ،LOHER ،SIEMENS ،داخـــلی و خــارجـی مانند: جمکـــو، الکتـــروژن

SCHORCH ،WEG ،DEMAG و... می باشد.

الکتروموتور و موتور گیربکس



شــرکت کارونخوزســتان همــکاری نزدیکــی بــا شــرکت Flender آلمــان و ســابقه ی طوالنــی در تامیــن گیربکس های 
فلنــدر بــرای صنایــع مختلــف کشــور اعــم از معــادن، پتروشــیمی، فــوالد و مــس، ســیمان، نیروگاه هــا و ... دارد.

ــیدی  ــه: خورش ــی )Industrial Gear( از جمل ــای صنعت ــواع گیربکس ه ــده ان ــتان تأمین کنن ــرکت کارونخوزس ش
ــی  ــی )Worm Gear(، مخروط ــوازی )Parallel Shaft(، حلزون ــافت م ــکال )Helical Gear(، ش )Planetary Gear(، هلی
)Bevel Gear( هلیکال مخروطــی )Bevel Helical( یــا کرانویــل پنیــون، رک و پنیــون، مرکــب، دور متغیــر بصــورت 
 BAUER ،SEW ،FLENDER :ــری همچــون ــر از مارک هــای معتب ــی( و شــافت توپ هالو شــافت )شــافت تو خال
NORD و برخــی از شــرکت های داخلــی ماننــد گیربکــس شــاکرین، شــمس، مشــهد گیربکــس می باشــد.

 
شــرکت کارونخوزســتان آمادگــی تهیــه و تأمین ســایر تجهیــزات مورد نیــاز گیربکس های صنعتی شــامل 
بک اســتاپ، کوپلینــگ، کاچ، چرخ زنجیــر، پولــی و همچنیــن خدمــات فنــی  و  مهندســی و مشــاوره 
تخصصی در زمینه تعمیرات و نگهداری PM و PDM و سرویس های دوره ای گیربکس های صنعتی را دارد.

گیربکس های صنعتی و تجهیزات جانبی آن



عاملیتفروششرکتایـدم)بنـز(: تولید کننده موتورهای دیزلی سبک، نیمه سبک و سنگین بنز.
و همچنیــن تأمین کننــده موتوردیــزل، ژنراتــور و دیــزل ژنراتــور تــا ظرفیــت 3000KVA بــه صــورت کوپلــه فابریــک 
ــی  ــا کانوپ ــاز مشــتری همــراه ب ــر اســاس ســفارش و نی ــی ب ــه داخل ــه شرکت ســازنده( و کوپل ــا تأییدی )همــراه ب
)Canopy( و بــدون کانوپــی و تابلــو بــرق جهــت مصــارف تجــاری، صنعتــی، کشــاورزی و معــادن از منابــع معتبری 
 MWM ،MTU ،LOMBARDINI ،KOHLER ENGINES ،دویتــز ،)Cummins( ماننــد بنـــز، پرکینز، ولوو پنتا، کامینــز
VOLVO، بــا ژنراتورهــای اســتامفورد )STAMFORD( انگلیــس، مکالتــه و مارلــی ایتالیــا و ســایر تأمین کننــدگان 

خارجــی می باشــد. 

دیزل)موتور( ژنراتور



 ،)Scrapper( ــکراپر ــت )Reclaimer(، اس ــت )Stacker(، برداش ــزات انباش ــده تجهی ــتان تأمین کنن ــرکت کارونخوزس ش
سیســتم بارگیــری کشــتی )Ship Loader(، سیســتم تخلیــه کشــتی )Grip Ship Unloading(، سیســتم تخلیــه وبارگیری 
واگــن قطــار )Train Loading and Unloading( همچنیــن سیســتم های انتقــال مــواد و نقالــه )Conveyor Systems( جهت 
پروژه هــای  ســنگ آهن، ســیمان و کلینکــر، کک، ســولفور، فسفات، ذغال ســنگ، گندله ســازی، آهن اســفنجی، 
کــود شــیمیایی و ســایر ســنگ های معدنــی بــا همــکاری شــرکت های معتبــر آلمانــی و اســپانیایی می باشــد.

استاکر و ریکالیمر




