مشخصات عمومی شرکت

نام شرکت  :مهندسی رهپويان انديشه توسعه ايرانيان (مهندسی راتـا)
شماره ثبت5931 :
شناسه ملي 50710005003 :
زمينه اصلي فعاليت :طراحي ،ساخت و توليد ،مشاوره ،خدمات فني و مهندسي
آدرس دفتر  :اصفهان ،بلوار دانشگاه صنعتي،شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان ،ساختمان فن آفریني ،7واحد 791
آدرس کارگاه :اصفهان ،ميدان استقالل ،کيلومتر یک بزرگراه آزادگان ،مجتع آموزش عالي صنعت آب و برق

تلفن :

095-99397993-1

ایميل info@ rata-tech.com :و info@ratasolution.com
وبسایت www.rata-tech.com :و www.ratasolution.com

اصفهان ،بلوار دانشگاه صنعتی ،شهرک علمی و تحقیقاتی ،ساختمان فن آفرینی  ،2واحد 232
تلفن )130( 33332333 :فکس )130( 33332332 :کدپستیinfo@rata-tech .com 23028 23032 :

RATA Engineering
www.rata-tech.com

مهندسی راتـا در يک نگاه
شرکت مهندسي رهپویان اندیشه توسعه ایرانيان (راتـا) مستقر در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به عنوان
مجموعه اي دانش بنيان با هدف ارائه خدمات طراحي و مهندسي به صنایع کشور در زمينه هاي طراحي ،ساخت و انجام
خدمات مهندسي خرید و کليه فعاليت هاي مرتبط با تهيه و تدارکات کاال فعاليت مي نماید.
ما با تکيه بر دانش فني و مهارتهاي حرفهاي پرسنل صدیق با بهره گيري از شيوه نوین مدیریت دانش در کنار
تجارب شرکت توانسته ایم در راستاي توسعه صنعتي و اقتصادي کشور با ارائه خدمات و محصوالت تخصصي در فضاي
رقابتي بازار حرکت کنيم .ضمناً با مشارکت و همکاري با شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي حداکثر تالش خود را جهت
بوميسازي تکنولوژيهاي برتر جهاني و نيز استفاده حداکثر از توانمنديهاي علمي ،صنعتي ،اجرایي و ساخت داخل به
عمل خواهيم آورد.

در هزاره سوم ،همگام شدن با سرعت شگرف پيشرفت تکنولوژي بسي دشوار است ليکن ما توانسته ایم جایگاه
شایسته و اثر بخش خود را در جامعه صنعتي به اثبات برسانيم.

حوزه فعاليت
مجموعه مهندسي راتا از دو حوزه تخصصي تشکيل شده است که در زیر مروري اجمالي بر آن ها شده است.
 -1تجهيزات انتقال قدرت

شرکت مهندسي راتـا کوپلينگ هيدروليکي ،کوپلينگ دنده اي ،کوپلينگ دیسکي ،پولي شيار دار ،بوش
مخروطي و فيوز هاي (مکانيکي) حرارتي (دماي پاسخ گویي  510،530،571،550و 580درجه سانتيگراد) را در تيپ هاي
مختلف با رعایت استانداردهاي معتبر و انتخاب کيفيت ساخت باال توليد و عرضه مي نماید .همچنين متناسب با درخواست
مشتریان ،توانمندي ساخت و یا تامين انواع کوپلينگ وجود دارد .با توجه به تجربه کاري و امکانات کارگاهي قابليت تعمير
و بازسازي انواع کوپلينگ هاي هيدروليکي به صورت تخصصي به مشتریان نيز وجود دارد.
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 -2مهندسی و ساخت ماشين آالت
فعاليت ما در این حوزه شامل تدوین تکنولوژي ،طراحي ،ساخت ،نصب و راه اندازي خطوط توليد و ماشين آالت
صنعتي به صورت سفارشي و با توجه به نياز مشتري و محصول مورد نظر مي باشد .مهندسي راتـا با به خدمت گرفتن
دانش مهندسي ،نيروي متخصص  ،امکانات نرم افزاري ،تجهيزات کارگاهي و کسب تجربه در طول ساليان توانمندي
طراحي و ساخت خطوط توليد در زمينه هاي مختلف صنعتي و ماشين آالت با کاربري هاي مخصوص را دارد.
تخصص ویژه :یکي از بخش هاي اصلي در این حوزه ،ماشين آالت مرتبط با جابجایي قطعات و تجهيزات است
که شرکت ضمن توانمندي هاي عمومي یاد شده ،به صورت تخصصي در زمينه ساخت انواع منيپوليتور و گریپر جهت
جابجایي مواد فعاليت مي کند .تخصص هاي مورد نياز جهت این امر عبارتند از هيدروليک ،پنوماتيک ،وکيوم و سازه و
اتوماسيون صنعتي تجربه و تخصص کارآزموده دارد.
ساخت ماشين هایي با کيفيت صنعتي و همچنين حفظ کيفيت توليد از جدي ترین اصول و خط مشي این شرکت
بوده که تاکنون موفق شده با ارائه دستگاه هاي مختلف ،در صنایع داخلي قدم مهمي را در جلب مشتریان عزیز بردارد.
در ذیل امکانات کارگاهي و برخي پروژه هاي انجام شده توسط این شرکت اشاره شده است:
امکانات کارگاهی:
دستگاه فرز  ،SuperMax ،C.N.Cمدل YCM-VCM-72A

دستگاه تراش E-TURN C.N.C

دستگاه تراش تبریز  7عدد مدل TN50BR

دستگاه پرس  90تن

دستگاه دریل ستوني گيربکسي مدل ZC5050T

ادوات توليد و تست فيوز حرارتي و مکانيکي

دستگاه جوش  MIG-SMAW-TIGمدل M-INV-250D

ابزارآالت عمومي کارگاهي و ادوات کنترل کيفي
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برخی از پروژه ها
دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت کوپلينگ هيدروليکي (شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان).
طراحي مفهومي ،تفصيلي و مهندسي خرید تأسيسات زیر دریایي نجات (پروژه ملي) شامل هيدروليک ،مخازن،
هواي فشرده و تهویه مطبوع (گروه صنایع زیر سطحي شهيد قرباني).
طراحي ،ساخت و راه اندازي دستگاه تغذیه ميز برش ورق چوبي (شرکت الوان شرق)
طراحي ،ساخت ،نصب و راه اندازي خط توليد پنل گچي شامل ميکسر ،قالب ،سازه ،منيپوليتور و کوره آبگيري
(کارخانه مهندس جزایري)
طراحي سيستمهاي تأسيساتي ماژول نجات شامل هيدروليک ،اکسيژن و مخازن (صنایع شهيد قرباني).
طراحي و اجراي موتورایز کردن ترولي کوره آتبين (شرکت پره توربين مپنا -پرتو)
طراحي و ساخت دستگاه تست صوت آژیر مطابق استاندارد  EN-54-3و سيستم سرمایش و گرمایش (شرکت آریاک
الکتریک تهران).
طراحي و ساخت محفظه آب بندي تجهيز ردیاب براي عمقهاي کم (گروه صنایع زیر سطحي شهيد قرباني).
طراحي و ساخت دستگاه تست چک ولوهاي هيدروليک صنایع هوایي(شرکت پایا هيدروليک جم).
مهندسي معکوس تأسيسات کارخانه نان صنعتي بروجن (شرکت فن آفریني آلتون).
تعميرات کوپلينگ هيدروليکي(شرکت سيمان دشتستان ،شرکت پتروشيمي خوزستان ،آویژه صنعت طوس و .)...
ساخت پولي (مدیریت توليد برق اهواز ،نفت و گاز پارس ،سيمان دورود ،سنگ آهن مرکزي و .)...
ساخت کوپلينگ دنده اي (سيمان دورود ،شرکت پایوران پارسيان (صنایع دفاع) ،مهندسي و فناوري ساخت
فرجاد(ماشين سازي آذربایجاني) ،صنایع هفت الماس و .)...
توليد ماشين حمل ورق (پروفيل چوبي الوان شرق).
طراحي ،ساخت ،نصب ،راه اندازي و آموزش اتوماسيون خط بسته بندي اتوماتيک محصول پنکيک کارخانه لوله
مسي (شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه /شرکت بابک مس ایرانيان)
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برخی از مشتری ها
سنگ آهن مرکزي

پتروشيمي خوزستان

آویژه صنعت طوس

پاالیش نفت جي

توسعه معدني و صنعتي صبا نور

پتروشيمي رازي

فوالد سيرجان ایرانيان

نفت و گاز پارس

فوالد مبارکه سپاهان

پتروشيمي پردیس

صنایع هفت الماس

مدیریت توليد برق اهواز

کيان فوالد ابهر

گروه صنعتي انتخاب(حایر پالست)

شرکت پایوران پارسيان

شيشه و بلور اصفهان

سيمان دشتستان

مهندسي و فناوري ساخت فرجاد

سيمان دورود

آریاک الکتریک تهران

سيمان سپهر قير و کارزین

پره توربين مپنا(پرتو)

سيمان ساروج بوشهر

پروفيل چوبي الوان شرق

سيمان قشم

بابک مس ایرانيان

سيمان فارس
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