شرکت آتروپات صنعت کیمیا

ATROPAT SANAT KIMYA.CO

ارائه دهنده ی خدمات بازرگانی

)• روانکارهای صنعتی ( انواع روغن و گریس
• موادشیمیایی
• قطعات و ابزارآالت صنعتی
Commerce Services Provider (CSP)
Industrial lubricants (various kinds of oils and greases)
Chemical materials and solutions
Industrial gears and equipment

آتروپات صنعت کیمیا
معرفی شرکت :
شرکت بازرگانی آتروپات صنعت کیمیا با کادر مجرب مهندسی فروش و با پشتوانه علمی و تجربی خود در
امر تهیه و توزیع انواع روانکارهای صنعتی و موادشیمیایی خام و ترکیبی مورد مصرف انواع صنایع در طی این
سال ها به ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره فنی در این خصوص مجدانه و پرتالش ظاهر شده است و بنا به
اعالم ن یاز متقاضیان همواره کاالهای خود را با ارائه مشخصات فنی و ایمنی از شرکت های تولیدی و
پاالیشگاهها ارائه نموده است .بدیهی است که تمام تالش خود را جهت کسب رضایت متقاضیان محترم به
کار بسته است.
دستاوردها:
ما همواره بهترینها و دقیق ترین روانکارها و مواد شیمیایی خام و ترکیبی مورد مصرف صنایع را عرضه و
کیفیت آن را تضمین نموده ایم .ازین رو جایگاه ویژه ای را در میان تامین کنندگان کهنه کار صنایع کسب
نمودهایم؛که همکاری صمیمانه ی و طوالنی مدت صنایع و شرکتهای بزرگ این آب و خاک اعتبار ،کیفیت
و کمیت کار و همچنین عملکرد صادقانهی این شرکت را تائید نموده اند.
چشم اندازها:
یک مجموعه منحصر به فرد جهت جلب اعتماد و رضایت مندی صنایع بنام این مرز و بوم به دنبال دستیابی
و رهبری عرصه های جدید و پهناور تجاری در مبادالت کاالهای خود در سطح کشوری و بین المللی کشوری
میباشد ،ما نیز از پایتخت صنعتی ایران (خوزستان) خود را بر آن داشته ایم تا با تامین خالء های موجود در
عرضه کاال و خدمات با برندهای معتبر جهانی و ملی همراه با آگاهی علمی و تجربی در اقصی نقاط کشور
پهناورمان طالیه دار این صنعت و تجارت باشیم.
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Getting to know our company:
By having an adept crew of sales engineers and prolific years of working
experience in supplying and distributing various kinds of industrial lubricants, raw
chemical materials, and chemical compounds used by different industries, Atropat
Sanat Kimiya Co. has been making great strides in providing commerce services
and technical consultation based on customers' needs. Our company has always
been considerate to properly provide customers with technical and safety
specifications from manufacturing companies and refineries. Hence, it is an
honorable duty for us to constantly excel in satisfying our dear customers.
Achievements:
Since we always offer the most favorable and precise lubricants, raw chemical
materials, and chemical compounds used for the purposes of manufacturing, and
also, guarantee the quality and endurance of our products, we have gained a
significant place amongst renowned domestic companies and firms, with which
we have mutually established sincere business relationships over years. All of our
customers have always spoken highly of the services that we have provided to
them and repeatedly approved our performance.
Horizons:
Setting out to gain our customers' trust and interest both domestically and
internationally in the name of our homeland, a unique complex is dedicated to
pursue and establish new grounds in trading. We have stepped forward from the
heart of Iran's industries (Khuzestan province) with the intentions of bridging the
gaps in supply and demand markets and providing our customers with reputable,
both national and international, brands.

آتروپات صنعت کیمیا
:خد مات شرکت
:از مهم ترین خدمات شرکت آتروپات صنعت کیمیا به موارد زیر میتوان اشاره کرد
 بخش بازرگانی
 تامین و مشاوره در زمینهی انواع روغنهای صنعتی و گریس
 تامین و ارائهی انواع مواد شیمیایی خام و ترکیبی پروسه های تولید و صنایع غذایی و نفت و گاز و پتروشیمی
 تامین قطعات الکتریکال
 تامین قطعات مکانیکال از جمله فیلترهای صنعتی

 بخش اجرایی

MMC وMCC  اجرای پروژه های طراحی و ساخت و تعمیر تابلوهای
 اجرای انواع پروژه های انتقال آب و فاضالب
. نصب و تعمیر الکتروپمپ های ایستگاه های انتقال آب
Services provided by our company:
The most important services that Atropat Sanat Kimiya Co.offers are as follows:

 Commerce services section

 Supplying and giving advisory services for selecting the best oils and greases
 Supplying and providing different kinds of raw and compound chemical
materials for specific industrial processes; namely, food industry, and oil, gas,
and petrochemistry industries.
 Supplying electronic components
 Supplying various kinds of mechanical instruments including industrial filters

 Executive Section

 Projects concerning with execution of planning, constructing, and repairing
electrical MCCs and MMCs
 The execution of projects dedicated to the process of transferring water and
wastewater
 Installing and repairing of electro water pumps in water transferring sites
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Oil
Lubricant

در بخش روانکارهای صنعتی متخصصان این بخش در امر مشاوره و تامین همراه و یاری بخش صنایع میباشند.
بخشی از روغنهای صنعتی مورد تامین:
 روغنهای هیدرولیک
 روغنهای کمپرسور
 روغنهای توربین
 روغنهای ترانس
 روغنهای دنده های صنعتی
 روغن هیدرولیک ضد آتش برای استفاده در شرکتهای فوالدسازی
 روغنهای انتقال حرارت(از قبیل  Hot Oilپرمصرف در صنعت پتروشیمی)
 روغنهای دندههای تاپ درایو در صنعت حفاری((Texaco clp
 روغنهای کنترل فشار (ضد  )H₂Sدر صنعت حفاری
 و انواع دیگر روغنهای خاصی که در صنعت استفاده میشود

Oil
Lubricant
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Regarding industrial lubricants, our experts are always available to help you find
your desirable products.
Some of the industrial oils in demand:
Hydraulic oils
Compressor oils
Turbine oils
Industrial gears oils

Non-flammable hydraulic oils used in steel companies

Heat-transferring oils (including hot oils which are widely used in
petrochemistry industries)

Oils used for Top Drive gears in drilling industries (Texaco clp)

Oils pressure safety control (anti-H2S) in drilling industries

And oils which are needed for other specific industries

روغن توربین
Shell
Turbo T

Turbo GT
Turbo CC

Mobil
Mobil DTE Oil
Light -Medium
Heavy
Mobil DTE 077
& 077 series
Mobil SHC 077
SEries

Total

Gulf

بهران

پارس

PRESLIA
Turbine T

Crest

توربین

توربین

PRESLIA
GT

Crest EP

EPتوربین

کاربرد
توربین های بخار  ،توربین های آبی و توربین های گازی غیر
دنده ای

توربین

توربین های دنده ای و غیر دنده ای گازی – توربین های بخار و

GTگازی

توربین های سیکل ترکیبی با دمای باال

روغن کمپرسور
Clavus G

Gargoyle
ArcticGargoyle
Arctic C Heavy

LUNARIA
FR
FRIGA2

Eskimo

سرد

Corena S2 P
)(corena P

Rarus

DACNIS P

Fidelity

کمپرسور

Corena S4 R
)(CORENA AS

RARUS SHC

BARELF
SM

Fidelity
PA

کمپرسور
برودتی
کمپرسور

VDL

کمپرسورهای تبرید ،جهت استفاده در کمپرسورهای حامل گازه مبّرد

R-11,R-11, R-11-B1,R-11,R-111,R-055,R-051,R-051,R717(Ammonia), co1
کمپرسورهای هوای پیستونی) (Reciprocatingبا دمای
خروجی باال ،کمپرسورهای پره ای) (vaneو پیچشی
) ،(screwکمپرسورهای محوری و سانتریفیوژ

کمپرسور

-

PS

کمپرسورهای یک و چندمرحله ،کمپرسورهای پرهای) (vaneو
پیچشی ) (screwو کمپرسورهای سانتریفیوژ و پیستونی

روغن هیدرولیک
Tellus S2 V
)(TELLUS T

DTE M

VISGA

Harmony
HVI PLUS

هیدرولی
Tک

هیدرولی
ک
اتوماتیک

Tellus S2 M
)(Tellus

DTE

Azolla ZS

Harmony

-

بابک
ویژه

Omala S2 G
)(OMALA

Mobilgear XP

EPONA Z

THERMIA OIL C
Heat Transfer
( Fluid s2
)THERMIA OIL B
THERMIA OIL D

THERM

THERMELF
ETA

Vitara
Morina
(for lso VG and
)Higher Grade
Morlina T

سیستم های انتقال قدرت ،سیستم های هیدرولیک صنعتی و
دارای شاخص گرانروی باال ،سیستم های هیدرولیک دریایی
سیستم های هیدرولیک گردشی  ،یاتاقان های ساده و غلطان،
دستگاه هایی که نیاز به خاصیت  EPنداشته باشند.

روغن دنده صنعتی
EP
Lubricant
HD

بردبار

نیسان

چرخ دنده های ساده  ،مارپیچی  ،مخروطی و چرخ دنده های
پیچشی  ،چرخ دنده های صنعت دریایی

روغن انتقال حرارت

Therm

حرارت

حرارت

مناسب برای کاربرد در سیستم های باز و بسته با حداکثر دمای
عملکرد  110 ⁰cدر سیستم های بسته

روغن هیدرولیک گردشی
Vactra
DTE Oil Named
Series

-

Security

درفش

کیوان

vacuoline

-

Security
M

نورد

رولینگ

روانکاری سیستم های گردشی
سیستم های نورد از نوع  no-twistدر صنایع نورد فوالد ،
آلومینیوم و مس
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Chemical

مواد شیمیایی :این شرکت مفتخر است که کلیه نیازهای مواد شیمیایی (خوراکی و صنعتی) قابل استفاده در
صنایع نفت و گاز،پتروشیمی،نیشکر و ...را در سطح وسیع و با ارائه مدارک سرتیفیکیت معتبر از کارخانجات
داخلی و خارجی و ضمانت تست آزمایشگاهی تامین و ارایه مینماید.
بخشی از محصوالت شیمیایی که تا کنون در این شرکت تامین و ارائه شده اند به قرار ذیل میباشند
پلی الکترولیت های

انواع الکل(دی اتیلن گالیکول

آنیونی وکاتیونی

،منو اتیلن گالیکول)

استن

کربنات کلسیم

تری فسفات

بی کربنات سدیم

رزین های آنیونی

دی سدیم فسفات

وکاتیونی
تری سدیم فسفات

پلی سدیم فسفات

سولفات مس

سولفات سدیم

نیترات سدیم

نیترات پتاسیم

متا بی سولفید سدیم

ادتیوهای سیمان حفاری و .......

Chemical
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Chemical materials: Our company proudly announces that all of the chemical
materials in need (for both industrial and edible consumption), used in industries
such as oil and gas, petrochemistry, harvesting Saccharum, etc. are provided to our
customers in mass and given along with the verified certificates from domestic and
international companies.
Some of the products offered by our company so far have been listed below:

















Ionic and cationic polyelectrolytes
Various kinds of alcohols (Ethylene Glycol, Mono-Ethylene Glycol)
Acetone
Calcium carbonate
Triphosphate
Sodium bicarbonate
Ionic and cationic resins
Disodium phosphate
Trisodium phosphate
Polysodium phosphate
Copper sulfate
Sodium sulfate
Sodium nitrate
Potassium nitrate
Metabisulfite sodium
Cement additives used in drilling industries ….

Cleaners
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 حالل های صنعتی
انواع رسوب زداهای رسوبات،,DEGREASER,POLY CLEANERS انواع حالل ها و شوینده های صنعتی از جمله
با قابلیت های ویژه در... وCRC,D04  جهت مصارف وسیع و انواع اسپری های کلینر از جمله،نفتی و آب
 جهت زدودن آلودگی های چربی ( گریس و روغن های رسوب کرده) و دوده های،تعامل با محیط زیست
 تجهیزات صنعتی و ماشین آالت حمل و نقل و قطعات،  فلزات،کربنی و لکههای نفتی از سطوح مختلف سیمان
الکترونیکی

 Industrial solvents
Different kinds of solvents and industrial detergents such as degreaser, poly
cleaners, multiple water softeners for eliminating sediments from water and
petroleum for mass use, and also, different spray cleaners for cleaning impurities
made by grease, oil, carbon black, and oil spills residues from different surfaces
like cements, metals, industrial equipment, transportation machinery, and
electronic components. These solvents partially include D47, CRC, etc. with
having special features while interacting with natural environments.

آتروپات صنعت کیمیا

water
purification

تصفیه آب و RO
بخشی از محصوالت قابل ارائه این شرکت در بخش تصفیه و بهینه سازی آبهای آشامیدنی و فاضالبهای
صنعتی:
 ضد رسوب شامل آنتی اسکاالنت و این هیبیتور (جلوگیری کننده از رسوبات در ممبران ها)
 کلرو فریک (نمک آهن و کلر) منعقد کننده جهت حذف مواد معلق و کلوئیدی
 (PAC پلی آلومینیوم کلراید منعقد کننده جهت حذف مواد معلق و کلوئیدی)
 هیپو کلرید کلسیم ( کلر پودری ) جهت ضد عفونی کردن آب


D.Mجلوگیری کننده از رسوب و خوردگی در دیگهای بخار (به منظور جلوگیری از رسوب امالح کلسیم،
منیزیم ،ایجاد الیۀ مقاوم در برابر خوردگی و حذف اکسیژن محلول در آب)

آتروپات صنعت کیمیا
 Water purification and RO
Part of the products offered by our company for processes such as purification
and optimization of drinking water and industrial wastewater are of the following:
Anti-sediments including antiscalants and inhibitors (preventing sediments to
enter membranes)
Chloroferric (Iron salt and chlorine) coagulants for removing suspended and
colloidal particles
PAC (Chlorine powder) polyaluminium chlorohydrate as coagulant for removing
suspended and colloidal particles
Calcium hypochlorite (chlorine powder) for purifying water
D.M: prevention of sedimentation and corrosion in steam pots (for the purposes
of preventing sedimentation of calcium minerals and Magnesium, and also,
forming a rigid layer against corrosion and removing solved oxygen in the water)

Instrumentation
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 ابزار دقیق ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری
، میباشند که این ابزار وظیفه اندازه گیری... سنسورها و، رکوردر، ترانسمیتر،  نشاندهنده،  انواع کنترلر: نظیر
 را در پروسه های...  سطح مایعات و، فلو، فشار، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر دما، نمایش،انتقال
.صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند
از این رو مفتخر به بکارگیری نیروهای جوان و دانشمند خود در امر تامین اقالم مصرفی این بخش کلیدی و
.مهم و یاریبخش صنایع هستیم

 Instrumentation
In fact, using specific instruments can be presumed as the foundation of a controlled
and automated system and they can be of following items: controllers, transmitters,
recorders, censors, etc. These instruments may come into play in measuring,
displaying, and recording significant physical parameters such as temperature,
pressure, flow, fluid levels, etc. for crucial manufacturing processes.
Accordingly, it is a pleasure to us to inform you with such great enthusiasm that
our young agents and scientists are here to help you find your desired products in
this vital section.
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Filter

 فیلتر
) فیلترهای پارچه ای با گذر دهی مختلف(فیلتر پرس، هوا، در این شرکت مفتخر به ارائه انواع فیلترهای روغن
. از معتبرترین شرکت های فیلتر سازی داخلی و خارجی می باشیم... فیلترهای الیافی (کاتریج) و

 Filter
We are also proud to offer you different kinds of filters: pneumatic filters, oil filters,
and bag filters with varied levels of permittivity (press filters), sediment
polypropylene filters (cartridges), etc. from the most reputable domestic and
international filter making companies.
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