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رسمی شرکتدفتر
ساور کمپرسورهای

آلمان در ایران

ساور تهران



یددرباره ساور بیشتر بدان
J.Pشرکت Sauer & Sohnمیالدی1930سالدر
روزبهزمرهدرآنمحصوالتحاضرحالدروشدهتاسیس

باالکارکیفیتلحاظبهکمپرسورهاترینصرفهبهوترین
نایتولیدات.شودمیمحسوبنگهداریحداقلبهنیازو

ونفت،سازیکشتیصنایعدرمیتواندمجموعه
ییدریازیروناو،هواپیماییصنایع،برق،پتروشیمی

موردPETهایدستگاهپکیجتولیدنیزونظامیهای
.گیردقراراستفاده
مجتمعهوایتامینبرایتواندمیفوقمواردبرعالوه

وانعنبهاستفادهو’آالتابزارفشردههوای‘صنعتیهای
دتولیبرایهمچنینوفشردههوایمدارمرکزیکمپرسور
جهتنیزوHe،Ar،N2،H2نظیرصنعتیگازهای
.شودواقعمصرفموردCNGهایایستگاه

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

COOLED)روغنباروانکاریحالتدودرکه(OIL
LUBRICATED)روغنبهاحتیاجبدونو(OIL FREE)

تواناییدیزلموتوریاالکتروموتوربامیتواندوشدهتولید
رومختلفهاینیازوهاکارکردانواعبهگوییپاسخ
.باشندداشته
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مناسب برای تمامی پروژه ها
دامنه فشار خروجیی کمپرسیورهای 

ن به همی. بار میباشد500تا 8ساور 
خاطر بازه گسترده ای از پروژه ها را 

.پوشش میدهد
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ظرفیت خروجی
مییییییزان ظرفییییییت خروجیییییی 

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

نی،کمپرسورهای سیلندر پیستو
!بار تأمین فشار500تا 



کشتیرانی

برای آشنایی بیشتر کاتالوگ بخش
کشتیرانی را مطالعه بفرمایید

درساورکمپرسورهایازعدد150ازبیش
دهاستفاموردایراناسالمیجمهوریکشتیرانی

ازینعددهزار5000ازبیشهمچنین.باشدمی
حالدرآلمانیهایکشتیرویبرکمپرسورها

.هستندفعالیت

مشاهده کاتالوگ

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


صنعت

را نعت بخش صبرای آشنایی بیشتر کاتالوگ 
.بفرماییدمطالعه 

اده از برای کنترل فرایندها و تولید محصوالت بیا اسیتف
بیار، کمپرسیورهای سیاور در 500هوا یا گاز فشرده تیا 

.صیییینعت مییییورد اسییییتفاده قییییرار میگیرنیییید
هزار عدد ازین کمپرسورهای در صنایع 30000بیش از 

.مختلف 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
ر دریا کمپرسورهای ساور برای کاربردهای گوناگونی در بخش نفت و گاز، چه در خشکی و چه د

و صنایع جانبی CNGصنایع باال دستی، میان دستی، جایگاه های . مورد استفاده هستند
.نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاه ها از متقاضیان این کمپرسورها میباشند

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
ت مشخصامصرف تهیه توجه به مورد 

بط با فنی کمپرسور و تجهیزات فنی مرت
وای آن از قبیل تابلو کنترل و مخازن ه

فشرده

02
پس از فروشخدمات 

سال25تأمین 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
021-22565792

آدرس دفتر نمایندگی
2، واحد 12تهران، میدان اختیاریه، کوچه پروانه، پالک 

از طریق وب سایت میا 
اطالعات شرکتآخرین 

.دنماییرا دریافت ساور 

WWW.SAUERTEHRAN.COM

تماس با ساور تهران

:آدرس وب سایت


