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شرکت صنعتی پارس لیزر

Pars Laser industry Co.

شرکت پارس لیزر در سال1386در زمینی به مساحت11000 مترمربع شامل2800 
مترمربع محوطه کارگاهی در شهرك صنعتی خمین به بهرهبرداري رسید. این 
استانداردهاي  و  دنیا  روز  ماشینهاي  پیشرفتهترین  گرفتن  دراختیار  با  شرکت 
جهانی و همگامی با تکنولوژيهاي مدرن و بهرهگیري از متخصصان کارآزموده 
انواع مجموعهها و  آماده ارائه خدمات برش لیزر و خم CNC ، تولید و مونتاژ 

ماشین آالت صنعتی میباشد.

برش و فرم دهی فلزات با تکنولوژي لیزر





تولید و تامین قطعات و مجموعههاي فلزي 
با اولویت گروه ریلی، نیروگاهی، نفت، پتروشیمی،خودروسازي، 

صنایع هوایی و انرژي

گسترش و توسعه مداوم 
تولید قطعات و مجموعهسازي مورد نیاز صنعت با قابلیت رقابت 

در بازار جهانی

چشم انداز

ماموریت

Vision

Mision
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گواهینامه 

Certificate



• واحد نمونه صنعتی استانی در سال 1394
• واحد نمونه صنعتی استانی در سال 1393

• کارآفرین برتر استانی در سال 1387

تندیس ها

Statues



Length: 6100 mm
Capacity: 600 ton
Maximum Thickness: 12mm

Length: 3100 mm
Capacity: 135 ton
Maximum Thickness: 10mm

Length: 700 mm
Capacity: 50 ton
Maximum Thickness: 4mm

Length: 3100 mm
Capacity: 120 ton
Maximum Thickness: 8mm

 ERMAKSAN

BEYELER

 CNC دستگاههاي خم •

ماشین آالت 

Machines

این شرکت مجهز به سه دستگاه لیزر CNC شامل دو دستگاه لیزر Co2 با توان 
خروجی 4Kw ساخت شرکت AMADA  ژاپن و ERMAKSAN ترکیه و یک 

دستگاه لیزر فیبر 1000w ساخت شرکت NUKON ترکیه میباشد.
با استفاده از  اما  ابعاد میزکار برشکاري4000×2000 میلیمتر است  ماکزیمم 
عملیات تولیدي خاص امکان تولید قطعات با طول6000 میلیمتر نیز به صورت 
 CNC برك  پرس  دستگاه  همچنین  دارد.  وجود  لیزر  از  استفاده  با  یکپارچه 
چهارمحوره600  تن به طول6000 میلیمتر و دو دستگاه پرس برك چهارمحوره 
120 تن به طول3000 میلیمتر و 135 تــن بــه طــول 3100 میلیمتــر براي 
و  ماشینآالت سبک  و  لوکوموتیو  انواع  از جمله شاسی  قطعات خاص  تولید 
چهار  برك  پرس  از  بهرهگیري  میگیرد.  قرار  استفاده  مورد  غیره  و  سنگین 
محوره50  تن ساخت کشور سوئد براي خمکاري قطعات با وزن پایین جهت 

کاهش قیمت تمام شده قطعات از جمله دیگر تمهیدات این شرکت است.



Co2 Laser Cutting
Model: FO 3015 NT
4 Kw - 3000×1500

Co2 Laser Cutting
Model: LM 4020 
4 Kw - 4000×2000

Fiber Laser Cutting
Model: ECO Fiber 1530 
1000 W - 3000×1500

Made in Japan

Made in Turkey

Made in Turkey

 CNC دستگاههاي لیزر •

AMADA

 ERMAKSAN

 NUKON



•  لیست برخی تجهیزات جانبی

1. دستگاه نورد 3 متر، 4 میلیمتر سه غلطک
2. دستگاه نورد نبشی و ناودانی سه غلطک

 3. دستگاه فرم و خمکن لوله
4. دستگاه نک زن

1. دستگاه پنج کاره اتوماتیک برش تسمه،  
نبشی، ناودانی، مقطع گرد و چهارگوش

2. دستگاه برش اره دستی نبشی و پروفیل
3. دستگاه اره گردبر آلومینیوم و آهن

1. لیفتراك 10 تن
2. لیفتراك 5 تن

ماشـــیـــن آالت  فـرمیـــنــگ

ماشـــیـــن آالت  پـــــرس

ماشــیـــن آالت حـمــل و نــقـــل

ماشـــیـــن آالت جـــوش و مونــتــاژ 

ماشـــیـــن آالت  پـــــرس کــاری

1. دستگاه نقطه جوش دستی
2. دستگاه جوش رکتیفایر

Co2 3.  دستگاه جوش
4. دستگاه جوش تیگ

1. پرس ضربهاي 80 تن
2. پرس ضربهاي 63 تن       

3. پرس ضربهاي 6 تن
4. پرس هیدرولیک 25 تن
5. پرس هیدرولیک 50 تن



نرم افزارها

Softwares

یکی از بزرگترین مزیتهاي استفاده از لیزر براي قطعه سازي، انتخاب نوع چیدمان 
براي کاهش ضایعات ورق و مواد مصرفی است.

در این شرکت از نرم افزارهایی چون Lantek  و SICAM  براي چیدمان بهینه 
  AutoCAD قطعات و کاهش هزینه تمام شده قطعه استفاده میشود. نرم افزارهاي
و Solid Work  نیز براي طراحی و ساخت انواع مجموعهها بکار گرفته میشود.



ParsLaser



1
2
3
4
5
6

زمینه های فعالیت شرکت پارس لیزر

صنایع ریلی
تولید تجهیزات نیروگاهی و انرژي
تولید تجهیزات صنعت نفت و پتروشیمی
ساخت شاسی انواع خودروهاي سبک و سنگین
ماشین آالت راهسازي و کشاورزي
تزئینات و دکوراسیون داخلی



صنایع ریلی 

Pars Laser industry Co.

1. ساخت انواع قطعات فلزي شاسی، بدنه، دیوارهها و سقفهاي انواع لکوموتیو 
واگنهاي مترومسافري و باري که در این مهم میتوان به تولید قطعات اصلی 
لکوموتیوهاي زیمنس براي شرکت مپنا لکوموتیو و سایر قطعات یاد شده براي 

شرکت واگن پارس پلورسبز، ایریکو و غیره اشاره نمود.
سقفهاي  قبیـل  از  مسـافري  و  مترو  واگـنهاي  داخـلی  قطـعات  بخش   .2
کاذب،پنجرهها، پایهها، کفهاي کامپوزیت و النه زنبوري، هندریلهاي استیل، 
واگنسازي  نظیر  پیمانکارانی  براي  غیره  و  کوپه  جداکنندههاي  و  نجاري  کاور 

اشاره نمود. تهران و واگن پارس 

1



تولید تجهیزات 

نیروگاهی و انرژی

Pars Laser industry Co.

قطعات این بخش از سال 1388، با کمک مهندسین با تجربه شرکت توبا و با 
انتقال تکنولوژي از VOITH FUJI  ژاپن و ALSTOM فرانسه در تولید قطعات 
ــره آغاز و هماکنون قابلیت  ــور و غی ــای ژنرات ــیت ه ــم ش ــتاتورکر و رتوری اس

ساخت انواع سازههاي فلزي در این حوزه صنعتی فراهم میباشد.

2

ریم روتور ژنراتور سد سیاه بیشه

ریم رتور ژنراتور سد سنگ توده تاجیکستان



تولید تجهیزات نفت،

 گاز و پتروشیمی

Pars Laser industry Co.

سوابق کاري این شرکت در این زمینه با همکاري شرکت سازه در تولید انواع 
ورقهاي مشبک استنلس استیل آغاز شد و براي اولینبار در کشور مهندسی 

معکوس و ساخت انواع شیرهاي پمپ با استفاده از لیزر صورت گرفت.
عالوه براین، توانمندي تولید قطعات دیگري نظیر استراکچر ایرکولرها و پلنیومها 
تا قطر12 متر با کیفیت عالی و نصبی آسان و ساخت انواع سازههاي سبک و 

نیمهسنگین نیز در این مجموعه امکانپذیر اســت.
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ساخت شاسی و قطعات بدنه 

خودروهاي سبکـ و سنگین
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کشور  خودرویی  صنایع  خدمت  در  شرکت  این  فعالیتهاي  از  دیگري  بخش 
میباشد که شامل ساخت انواع قطعات شاسی خودروهاي سنگین )برش تیرك 
طولی ایسوزو، برش و فرم و مونتاژ شاسی اتوبوس( و خودروهاي آفرود و تاکتیکی 
بدنه  قطعات  انواع  تولید  به  میتوان  زمینه  این  دیگر محصــوالت  از  میباشد. 
باربندهاي  نظیر  جانبی خودروهاي خاص  ادوات  مونتاژ  و  و ساخت  طراحی  و 
تاکتیکی، سپر اتاقک حمل پول و سایر ملزومات با کاربري خاص اشاره نمود.
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ساخت انواع ماشینآالت 

راهسازي و کشاورزي

Pars Laser industry Co.

با توجه به نیاز صنایع کشاورزي کشور در برند شدن تجهیزات و مکانیزاسیون 
ادوات با بهرهگیري از شرکتهاي دانشبنیان و مهندسی معکوس، کار ساخت 
قطعات اصلی و مکانیزمهاي گوناگون از ادوات کشاورزي در این مجموعه آغاز و 
با موفقیت کامل ادامه یافته است. در این خصوص به ساخت کامل قطعات بیلر، 
انواع ماشیناالت کاشت، داشت و برداشت سیبزمینی، کاه-خردکن، کمباین، 

سمپاشهاي سانتریفیوژ و بسیاري ادوات دیگر اشاره نمود.
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تزئینات، دکوراسیون داخلی 

المان های شهری

Pars Laser industry Co.
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• مدیرعامل جوان موفق استان مرکزی در سال 1388
• کارآفرین برتر استانی در سال 1387

• تقدیرنامه  مدیرعامل محترم شرکت فراب
• تقدیرنامه  رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراك

• تقدیرنامه استاندار محترم استان مرکزی
• واحد نمونه صنعتی استانی در سال 1394

• عضو حقوقی طالیی در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران سال 1390
• عضو حقوقی نقره ای در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران سال 1391

تقدیرنامه

Thanks





www.ParsLaser.ir
Pooyandegan 4 St.

Khomein Industrial Town
7th Arak Road-IRAND
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