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شرکت الستیک سازان زاگرس کبیر با بیش از  20سال تجربه در زمینه طراحی و تولید کامپاندهای الستیکی با
انواع فرموالسیون و خواص گوناگون از قبیل  CR,EPDM,SBR,NBR,NR,BR/SBR,NBR/PVC,H/NBRوغیره آماده
ارائه خدمات به فعاالن صنعت کشور در زمینه محصوالت الستیکی و خدمات زیر میباشد.


رابرالینینگ مخازن اسید



قطعات الستیکی



لرزهگیرهای نئوپرن(بالشتک االستومری زیر سری پل)



ورقهای الستیکی (مسلح و غیرمسلح)



نوارهای درزگیر الستیکی



تیوب سیلهای الستیکی



انواع روکشهای الستیکی



تسمه نقاله



ساخت کامپاند

این شرکت جهت تامین نیاز مشتریان خود فعالیت خود را گسترش داده اقدام به واردات عایقهای حرارتی برودتی
نموده است .همچنین افتخار همکاری با بسیاری از فعاالن در صنایع فوالد ،ماشین سازی ،ذوب و ریخته گری ،خودرو،
لولهسازی ،پاالش و پتروشیمی ،صنایع شیمیایی ،داروسازی ،مهندسی پزشکی ،صنایع غذایی ،نساجی ،فرش و موکت
چوب کاغذ و بسته بندی ،چرم سازی ،کاشی ،سرامیک و سیمان و صنایع مرتبط با استحصال و استخراج معادن را
داشته است.

 پروژه های انجام شده با شرکتهای گوناگون و خدمات ارائه شده به شرح زیر میباشد

خدمات ارائه شده

شماره

نام شرکت

1

پتروانرژی خلیج فارس



2

پتروشیمی مروارید



شیت الستیکی ضد روغن ( )NBRمورد استفاده واشر آب بند

3

پتروشیمی تندگویان



شیت الستیکی CRمورد استفاده واشر آب بند

تیوب سیل منجیدار  NBR-PVCجهت آب بندی درب مخازن نفت
پتروشیمی



تسمه نقاله ضد روغن3میل عرض  120سانت

4

شرکت چکاد جنوب



5

شرکت سیاوانه



6

شرکت ایالم سیوانکوه



7

شرکت سیمان فارس نو



تولید پلیت الستیکی نئوپرن مسلح با ورقههای فوالدی استفاده شده زیر
قطعات پیش ساخته بتونی تونل انتقال آب .ابعاد  300×250×25میلیمتر با دو
ورق فوالدی به ضخامت  2میل
تولید پلیت الستیک نئوپرن مسلح جهت استفاده در زیر قطعات بتونی پیش
ساخته با ابعاد  300×250×20میلیمتر و مسلح به دو ورق فوالدی با ضخامت
3میلیمتر
تولید پلیت الستیکی نئوپرن مسلح جهت استفاده زیر قطعات بتونی پیش
ساخته با ابعاد  300×250×20میلیمتر مسلح با دو ورق فوالدی  3میلیمتری

ساخت درام الواتور با روکش ضدسایش آجدار به صورت  5تکه با ضخامت
 12میل به روش اتصال گرم



روکش غلطک درام بوم استاکر با روکش ضدسایش آجدار با ضخامت 10
میل به روش اتصال سرد




آپارات تسمه نقاله های سبک و سنگین شرکت در محل کارخانه
تولید نوارنقاله های انتقال دهنده کیسه سیمان

تولید قطعات ضد سایش مورد استفاده در قسمت تخلیه بونکر

8

گروه سرمایه گزاری تات



9

گروه صنعتی کاوه



فروش عایقهای حرارتی برودتی به صورت رول و شاخه ای جهت تاسیسات
سرمایش و گرمایش ساختمان مرکزی گروه سرمایه گزاری تات
فروش عایق های حرارتی برودتی رولی جهت تاسیسات پروژه و مخازن فوق
سرد نگهداری متانول واقع در بندر دیر



فروش عایقهای حرارتی برودتی رول و شاخه ای جهت ساختمان مرکزی
شرکت واقع در تهران

10

شرکت بیستون بسپار



تولید ورق الستیکی با ضخامت  6میلیمتر به طول  20000متر جهت استفاده در
پروژه قطار شهری(مترو) شیراز به عنوان لرزه گیر ریل قطار

11

شرکت تابان شهر



لرزه گیرهای نئوپرن غیرمسلح مورد استفاده در پایههای سی چنل( C
 )channelهواسازهای پروژه عظیم ایران مال

12

شرکت زر فروکتوز



خدمات رابر الینینگ  5عدد از مخازن اسید بعالوه نازل ها و فلنچ های مربوطه
با الستیک  epdmضخامت 4میلیمتر به مجموع  540متر مربع

(زرنام)

13

بهناد انرژی آویژه



خدمات رابرالینینگ مخازن اسید

14

اشتاد سازه بهینه پارت



ورق های الستیکی EPDM

15

پوالد فرآیند بین الملل اروند



خدمات رابرالینینگ مخازن اسید

16

بهساز تجهیز آسیا



خدمات رابرالینینگ مخازن اسید

 درخصوص اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه فرمایید.

www.z-rubber-insulate.com

