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انحصارینمایندگی
ساور کمپرسورهای

آلمان در ایران

ساور تهران



دانیددرباره ساور بیشتر ب
J.Pشرکت Sauer & Sohnتاسیسمیالدی1930سالدر

بهوترینروزبهزمرهدرآنمحصوالتحاضرحالدروشده

بهازنیوباالکارکیفیتلحاظبهکمپرسورهاترینصرفه

مجموعهاینتولیدات.شودمیمحسوبنگهداریحداقل

،رقب،پتروشیمیونفت،سازیکشتیصنایعدرمیتواند

لیدتونیزونظامیهایدریاییزیروناو،هواپیماییصنایع
.گیردقراراستفادهموردPETهایدستگاهپکیج

یهامجتمعهوایتامینبرایتواندمیفوقمواردبرعالوه

عنوانبهاستفادهو’آالتابزارفشردههوای‘صنعتی

تولیدبرایهمچنینوفشردههوایمدارمرکزیکمپرسور
ایستگاهجهتنیزوHe،Ar،N2،H2نظیرصنعتیگازهای

.شودواقعمصرفموردCNGهای

ایجادباوکممصرفحجمداشتنباساورهایکمپرسور

هواصورتبهمناسبدبیو(بار500الی8)باالفشار
AIR)خنک COOLED)خنکآبو(WATER COOLED)درکه

OIL)روغنباروانکاریحالتدو LUBRICATED)بدونو

OIL)روغنبهاحتیاج FREE)بامیتواندوشدهتولید

واعانبهگوییپاسختواناییدیزلموتوریاالکتروموتور
.باشندداشتهرومختلفهاینیازوهاکارکرد
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مناسب برای تمامی پروژه ها
دامنه فشار خروجیی کمپرسیورهای   

به همیین . بار میباشد500تا 8ساور 

خاطر بازه گسترده ای از پروژه ها را 
.پوشش میدهد
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ظرفیت خروجی
میییییزان ظرفیییییت خروجییییی  

1000تیا  8کمپروسورهای ساور بین 
.متر مکعب بر ساعت میباشد

ونی،کمپرسورهای سیلندر پیست
!بار تأمین فشار500تا 



کشتیرانی

بخش برای آشنایی بیشتر کاتالوگ
کشتیرانی را مطالعه بفرمایید

درساورکمپرسورهایازعدد130ازبیش
موردایراناسالمیجمهوریکشتیرانی

5000ازبیشهمچنین.باشدمیاستفاده
کشتیرویبرکمپرسورهاازینعددهزار
.هستندفعالیتحالدرآلمانیهای

مشاهده کاتالوگ

http://sauertehran.com/wp-content/uploads/2016/09/broschure_shipping_en_web.pdf


صنعت

نعت بخش صبرای آشنایی بیشتر کاتالوگ 
.بفرماییدرا مطالعه 

ده از هوا برای کنترل فرایندها و تولید محصوالت با استفا
بار، کمپرسورهای سیاور در صینعت   500یا گاز فشرده تا 

.مییییییورد اسییییییتفاده قییییییرار میگیرنیییییید 
هزار ازین کمپرسورهای در صنایع مختلف30000بیش از 

.در سطح جهان در حال فعالیت می باشند

مشاهده کاتالوگ

http://sauertehran.com/wp-content/uploads/2016/09/broschure_industry_en_web.pdf


نفت و گاز
کمپرسورهای ساور برای کاربردهای گوناگونی در بخش نفت و گاز، چه در خشکی و چه در دریا مورد  

.استفاده هستند
مشاهده کاتالوگ

http://sauertehran.com/wp-content/uploads/2016/09/broschure_oil_gas_en_web.pdf


کمپرسورهای بدون روغن 
سوئیسHAUGساور و 

تأمین کننده نیاز شما در
، غذایی،PETصنایع 

دارویی و پزشکی



برخی از مشتریان کمپرسور ساور



خدمات کمپرسور ساور

شریک امن تجاری شما در ایران

03
مشاوره ایخدمات 

با کمک به انتخاب کمپرسور مناسب
مصرفتوجه به مورد 

تهیه مشخصات فنی کمپرسور و  
ل  تجهیزات فنی مرتبط با آن از قبی

تابلو کنترل و مخازن هوای فشرده

02
پس از فروشخدمات 

سال40تأمین قطعات یدکی اصلی تا 

ارائه برنامه زمانی نگهداری و تعمیرات

نظارت بر نصب و راه اندازی

انجام تعمیرات ضروری و دوره ای

01
خدمات آموزشی

آموزش های ضروری در محل 

ل  و مح( ایران)نصب کمپرسور 
(آلمان)کارخانه ساور 



آدرس ایمیل
INFO@SAUERTEHRAN.COM

شماره تماس
021-88343128

آدرس دفتر نمایندگی
4خیابان طالقانی، بعد از تقاطع مفتح، پاساژ دانش، طبقه تهران، 

از طریق وب ساای   
ما آخرین اطالعاا   

را دریاف  کنید

WWW.SAUERTEHRAN.COM

تماس با ساور تهران

:آدرس وب سای 


