 مشاوره
 طراحی
 ساخت و تولید

E-PACK OF AZERBAYJAN
Address:

TƏBRİZ, SƏRDƏRİ, Qalaça
Web:

ـ در زمینه قطعات و ماشین آلات
 سیستمهای مدیریت کیفیت QMS
 خطوط صنایع سنگین ( فولاد و ) ...
 قطعات خودرو ( سبک و سنگین )
 سیستمهای ساخت و تولید
( قالب ،مدل ،جیگ ،فیکسچر و ) ...

Epack.sme.ir

AZTÜRK

گروه مهندسی آذربایجان

Email:

AMQurum@Yandex.com
Epackco.ltd@Gmail.com
Mob: +98 914 413 2522
Telegram Personal & Chanel ID:

@EpackAzcoLtd
راهی که با همکارانمان جهت اعتلای صنعت آغاز کرده ایم
 02سال تجربه ،آموزش و آگاهی در سایه همکاری

مشاوره و طراحی و نقشه کشی و مهندسی
معکوس قطعات و ماشین آلات

ساخت و تولید قطعات و ماشین آلات

ـ خطوط صنایع سنگین

ـ خطوط صنایع سنگین

ـ قطعات خودرو

ـ قطعات خودرو

مشاور و مجری سیستمهای مدیریت کیفیت QMS

ـ قطعات صنعتی

ـ قطعات صنعتی

ـ ماشین آلات راه و حمل و نقل

ـ ماشین آلات راه و حمل و نقل

ـ استاندارد مدیریت کیفیت سری ISO 9000

شرکتهای همکار

محصولات تولیدی

ـ استاندارد صنایع خودروسازی ISO/TS 16949

 سیلوی گل گندم (سیلوی حبوبات)

 انواع قطعات لودر و بولدوزر

شرکتهای همکار

 زاگرس سرما ساز (تولید یخجالهای صنعتی)

 دستگاههای روغن گیری ( کنجد و ) ...

 پولادین (صنایع ریخته گری و تولید کننده خطوط

 گیربکسهای صنعتی (خطوط تولید فولاد و ) ...
 دستگاه مخصوص حدیده زنی و قلاویزکاری CNC
 انواع پمپهای تراکتور

آجرسفال و ماسه شوئی)

 قطعه سازان عبداله زاده (خط تولید انواع قطعات
صنعتی و خودرو و کشاورزی)

 خطوط تولید رول فرمینگ سرد و گرم
(ورقهای شیروانی ،سقف کاذب و نورد و ) ...

 شرکت ورسک (سازنده ماشین آلات خطوط فولاد)

 مدلسازان آذر فناور (سازنده مدلهای ریخته گری)

 اتاقک ضد عفونی (مجتمع ،فروشگاهها و ادارات)

 آذرنبش تبریز (تولید نبشی)

 قطعات یدکی صنعتی (بنا به سفارش همکاران)

 نوین دنده (تولید کننده انواع دنده)

 خط تولید مواد شیمیایی سولفات مس و ...

و...

 فنی مهندسی صفائی (سیستمهای هیدرولیکی)
 میکرونا (جلوبندی انواع اتومبیل سواری)

 قطعه سازان سولدوز ( تولید دیفرانسیل تراکتور)
 ماشین سازان دقیق آذر (تولید قطعات شرکتهای
خودروسازی و صنایع کشاورزی)

 آذرقالب (سازنده قالب و مجموعه های ورقی)

 فولادارک تبریز (تولید میلگرد)

 دقیق یونار تبریز (تولید قطعات شرکتهای

 تولیدی یوسف نژاد (تولید قطعات کشاورزی)
 آرمان فرافرم (شیر برقی صنایع نفت و گاز)

 تبریز تراش (تولید قطعات خطوط نفت و گاز)

و...

خودروسازی و صنایع کشاورزی)

و ...

