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مدیران شرکت پارت سپهر آریا  از سال 1359 فعالیت خود را در ایران به صورت حقیقى با عنوان مشاور و تامین کننده کمپرسور و لوازم یدکى

برند                  در زمینه برودت صنعتى آغاز نمودند و از سال 1381 در قالب شرکت پارت سپهر آریا  به عنوان تنها نماینده رسمى بخش

برودت صنعتى کمپانى               آلمان به فعالیت خود ادامه داده اند .

 

Grasso

    GEA 

GEA/Grasso

    فعالیت ها و توانمندى هاى شرکت پارت سپهر آریا 

ارائه خدمات مشاوره در زمینه انتخاب کمپرسورهاى آمونیاکى             

مشاوره و انتخاب کمپرسور با استفاده از نرم افزار                کمپانى           

نصب و راه اندازى کمپرسورهاى اسکرو و پیستونى

نصب مکانیکال، سربندى مدار فرمان و قدرت دستگاه ها، تنظیم همراستایى شفت کمپرسور و الکتروموتور، شارژ روغن و گاز، 

تنظیم پارامترهاى دستگاه و راه اندازى  

ارائه خدمات تعمیرات تخصصى کمپرسورهاى آمونیاکى اسکرو و پیستونى 

از سیستم         اورهال اساسى کمپرسور شامل تعویض یاتاقان هاى ثابت، تعویض بلبرینگ هاى کمپرسور و الکتروموتور، رفع عیب 

کنترل ظرفیت، اندازه گیرى لقى محورى و رفع عیب در صورت نیاز و اندازه گیرى تلرانس هاى قطعات مصرفى کمپرسورهاى 

پیستونى و تعویض در صورت نیاز 

GEA RTSelect
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معرفى شرکت پارت سپهر آریا
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 GEA/GrassoGEAانجام سرویس هاى دوره اى کمپرسورهاى اسکرو و پیستونى                              مطابق با  استانداردهاى کمپانى

GEA/Grasso

محصوالت قابل ارائه توسط شرکت پارت سپهر آریا

    کمپرسور آمونیاکى پیستونى سرى    برند
اسکرو آمونیاکى      کمپرسور 

    کلیه قطعات یدکى اورجینال کمپرسورهاى اسکرو و پیستونى
    تامین مبدل حرارتى صفحه اى

    تامین روغن هاى برودتى پیشنهادى کمپانى
     تامین شیرآالت خط برودتى

GEA/Grasso

V

GEA 

GEA 

Plate Heat Exchanger

انجام کلیه سرویس هاى ساعتى کمپرسورها مطابق با استانداردهاى پیشنهادى

کمپرسورهاى اسکرو: تعویض فیلتر روغن، تعویض شفت سیل، تنظیم همراستایى، اندازه گیرى لقى محورى روتورها، تعویض

کارى پارامترهاى  تنظیم  و  فشار  و  دما  سنسورهاى  تعویض  کالیبراسیون،  و  ظرفیت  کنترل  سنسور  تعویض  روغن،  کارتریج 

کمپرسورهاى پیستونى: تعویض فیلتر روغن، تعویض سوپاپ هاى مکش و دهش، تعویض سیلندر و پیستون و رینگ پیستون، تعمیر

سیستم کنترل ظرفیت، تعمیر و تعویض شفت سیل، تعویض کلیه یاتاقان هاى ثابت و متحرك و ...

GEA/Grassoتامین کمپرسورهاى اسکرو و پیستونى                         و کلیه قطعات یدکى اورجینال مورد استفاده 
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تعدادى از مجموعه هاى محترمى که از کمپرسورهاى                               و خدمات شرکت پارت سپهرآریا بهره مند مى باشند. 
     

کاله

بستنى اطمینان آذر گل

ایران مالس (مشهد)

کشتارگاه پارس طیور ساوانا

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

تامین چیلر آمونیاکى، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات

تامین اجزا و قطعات سیستم برودتى، تامین قطعات یدکى و  
خدمات تعمیرات

تامین کمپرسور و قطعات یدکى 

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

تامین چیلر آمونیاکى، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

ردیف

 پگاه (تهران، کرمان، فارس
زنجان شهرکرد، گلستان

 خوزستان، خراسان 
 آذربایجان شرقى
قزوین، گیالن و...)

شیراز دینا (پپسى)

گوشتیران

میهن

پارس مینو

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  

شرح فعالیتنام مجموعه
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تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات   تهران گوار (جوجو)

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 11 سن ایچ

GEA/Grasso
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13

14

15

16

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  صنایع غذایى فارسى

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  دومینو

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  صنایع غذایى کیلوس

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  بهنوش

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى  خوشگوار (کوکا کوال)

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  سپید ماکیان 17

18

19

زمزم تهران

زمزم مشهد

روغن بهشهر

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات   20

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  میالتون جنوب 21

پارمیدا لبن اصفهان22

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  23  سردخانه و مواد غذایى آریا
سام (ارجمندى)

تامین اجزا و قطعات سیستم برودتى، تامین قطعات یدکى و  
خدمات تعمیرات

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  24 عالیس
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25

28

29

30

31

32

تامین اجزا و قطعات سیستم برودتى، تامین قطعات یدکى و  
خدمات تعمیرات

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات   رامک

شیرین عسل

26

27

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  سوت ایچ تبریز

تامین قطعات یدکى  

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  

آبزیان مهتاب

صنایع غذایى برتر آتى

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

سردخانه همیاران آستارا

بینالود مشهد

تامین قطعات یدکى   کشت و صنعت طالچین

33
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تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات   شکلى

سردخانه ستاره پارس

لبنیات پاژن

تامین قطعات یدکى  

تامین قطعات یدکى  

36

37

تامین کمپرسور وتامین قطعات یدکى  رامگوشت اخوان

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات   پارس سى فود
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38

39

40

41

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

42

43

44

تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  

45

46

تامین قطعات یدکى  مه پروتئین

سردخانه مهدوى (رامسر)

سردخانه آریا (پیرانشهر)

 هنرستان کشاورزى
شهید رجایى

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

دشت صنعتى آوا (کوالك)

بهفام پودر بناب

سردخانه سیماى چابهار

45

46

47

تامین قطعات یدکى  

کشتارگاه صنعتى بهاران قم

کشتارگاه طیور حالل اسپادانا

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات 

تامین اجزا و قطعات سیستم برودتى  سردخانه پامچال آسیا

48

49

50

تامین کمپرسور وتامین قطعات یدکى 

تامین قطعات یدکى  

سردخانه مظفرى (مهاباد)

تامین کمپرسور کشتارگاه زرین پر میالد

سردخانه راوند مشهد
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51

52

53

54

55

45

46

56

57

58

59

تامین کمپرسور

تامین کمپرسور

خدمات تعمیرات  بازرگانى نوآوران میوه خاورمیانه

تامین کمپرسور و خدمات تعمیرات 

تامین کمپرسور و خدمات تعمیرات 

تامین کمپرسور و خدمات تعمیرات 

تامین کمپرسور و خدمات تعمیرات 

مروارید صید هرمزگان

سردخانه آقاى شاکریان (کاشمر)

سردخانه میثاق

کشتارگاه بابل طیور

پرشیا کارتن شیراز

شرکت کسل نوش

تامین کمپرسور

سردخانه کیمیا چین الوند

سردخانه برادران خرقانى

60

61

62

63

تامین قطعات یدکى  

تامین کمپرسور

تامین کمپرسور وتامین قطعات یدکى 

تامین کمپرسور وتامین قطعات یدکى 

تامین کمپرسور، تامین قطعات یدکى و خدمات تعمیرات  کشتارگاه صنعتى میانکاله

فرآورده هاى دریایى ماهان

سردخانه میالد دماوند

کشتارگاه صنعتى مرغ کردان
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64

65

66

تامین کمپرسور

تامین کمپرسور

تامین کمپرسور و خدمات تعمیرات  بستنى پریشاد

سردخانه سرما آفرین جى

سردخانه سپاهان بشیر


