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 مشخصات (1
 شرکت صنعتی ماه نیرو  نام شرکت:

 
 

 شرکت آدرس (2
 جاده قزوین بوئین زهرا  71قزوین کیلومتر  آدرس شرکت  : 127-88871888 تلفن ثابت:

 info@mahniroo.comپست الکترونیکی: www.mahniroo.comوب سایت:
 

 مدیر عامل( 3
 ندا نام: رضوی  ۃمشکو خانوادگی: نام

 لیسانس کامپیوتر  مدرک تحصیلی: گرافیک  گرایش تحصیلی:
 .…………………تلفن همراه: 68233433800  تلفن ثابت:

 
 

و فناورانه و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 4  
  ردیف عنوان

فعالیت های 
پژوهشی و 
فناورانه و 
 پروژه ها

رهای دابل بلبرینگ ژنراتو کوپلینگساخت طراحی   1)  

راه آهن دائم کار  006طراحی ساخت ژنراتور   8)  

  (HZ 466 3طراحی و ساخت ژنراتورهای 

  (4 طراحی و ساخت سیم پیچ ژنراتورهای راه آهن 

 

آزمایشگاه ها و تست های آزمایشگاهی( 5  

  ردیف عنوان
آزمایشگاه ها 
و تست های 
 آزمایشگاهی

  (3KV    HV 1های تست 

  (KV 8 3میگر   -یقی عاتست 

  (3 اندازه گیری راکتانس و مقاومت سیم پیچ 

  (4 اندازه گیری دقیق مکانیکی      

مسی  اندازه گیری کشش سیم های   3)  
 

 

( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها 6  
  ردیف عنوان

گواهینامه ها 
،  ، تائیدیه ها

افتخارات و  
 استانداردها

  (CE 1گواهینامه،حفاطت از سالمتی و ایمنی مصرف کننده و محیط زیستآزاد محصول در اروپافروش 
  (ISO 1009:8002 8گواهی     بیان کننده سیستم مدیریت کیفیت ،اصالح خطا و پیشگیری از آن

  (OHSAS 92009:8002 3گواهی ایمنی ،بهداشت شغلی و حذف اثرات زیست محیطی مخرب
  (ISO 90009:8000 4گواهی یستی استسیستم مدیریتی محیط ز

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم صنعت الکتروموتور
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   (IMS 3گواهی میباشد OHSAS 00999و ISO 0999,ISO 00999سیستم متشکل از 
  (KVA 0 066تا توان AVK|SEGژنراتور صنعتیبرای تولید AVKولوژی و دانش فنی ازشرکت آلمانیلیسانس خرید تکن

 

 

محصوالت( 7  

  ردیف عنوان 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 محصوالت 

  (1 ولت  099کیلوولت آمپر  09با توان  AVK/MNژنراتور 
  (8 کیلوولت آمپر  03با توان  AVK/MNژنراتور 
  (3 کیلوولت آمپر  00با توان  AVK/MNژنراتور 
  (4 کیلوولت آمپر  55با توان  AVK/MNژنراتور 
  (3 کیلوولت آمپر  35با توان  AVK/MNژنراتور 
  (0 کیلوولت آمپر  00با توان  AVK/MNژنراتور 

  (7 کیلوولت آمپر  099با توان  AVK/MNتور ژنرا
  (2 کیلوولت آمپر  025با توان  AVK/MNژنراتور 
  (9 کیلوولت آمپر  059با توان  AVK/MNژنراتور 
  (16 کیلوولت آمپر  079با توان  AVK/MNژنراتور 
  (11 کیلوولت آمپر  295با توان  AVK/MNژنراتور 
  (18 کیلوولت آمپر  259با توان  AVK/MNژنراتور 
  (13 کیلوولت آمپر  099با توان  AVK/MNژنراتور 
  (14 کیلوولت آمپر  039با توان  AVK/MNژنراتور 
  (13 کیلوولت آمپر  099با توان  AVK/MNژنراتور 
  (10 کیلوولت آمپر  039با توان  AVK/MNژنراتور 
  (17 کیلوولت آمپر  509با توان  AVK/MNژنراتور 
  (12 لت آمپرکیلوو 539با توان  AVK/MNژنراتور 
  (19 کیلوولت آمپر 399با توان  AVK/MNژنراتور 
  (86 ولت 339با توان   KVA 020ژنراتور 
  (81 ولت 339با توان   KVA 509ژنراتور 

 

( اختراعات8  

  ردیف عنوان  

  (1 کوپلینگ صفحه ای  اختراع

مگاوات به صورت مستقیم  1ساخت میز تست ژنراتور تا توان   8)  

 


