
مقاوم�سازى افزیر با همکارى مشتریان خود مشکالت بالقوه را شناسایى 
نموده و در ادامه با طراحى، راهکار مناسب و اجراى آن سطح ایمنى و 

بازدهى تجهیزات حیاتى مورد استفاده در صنایع را بهبود مى�بخشد. 

WWW.AFZIR.COM

فـونداسیون�هاى تجهیزات ارتعـاشى
 راهکارهاى پیشرفته براى مقاوم�سازى



خدمات مرتبط با فونداسیون تجهیزات مورد استفاده در صنایع 
مقاوم�سازى افزیر با تکیه برتجربه و دانش خود پیشرو در ارائه راهکارهاى مناسب جهت 
رفع چالش�هاى فونداسیون تجهیزات ارتعاشى و دورانى مورد استفاده در صنایع مختلف 
مى باشد. در مقاوم�سازى افزیر، روش هاى نوینى به منظور تعمیر و مقاوم�سازى فونداسیون 
هاى موجود و همچنین ساخت فونداسیون�هاى با عملکرد باال جهت تجهیزات جدید ارائه 

مى�گردد. 

ایمنى؛ اولویت اصلى مجموعه افزیر
اولویت اصلى همکاران ما در مجموعه افزیر، در قبال خود، خانواده، دوستان و همکاران، 
رعایت ایمنى مى باشد. رعایت کامل ایمنى به عنوان یک اصل اساسى در این مجموعه 
است.  کرده  فراهم  را  اثربخشى  با  توأم  کارکنان  براى  ایمن  کامال  محیطى  خلق  امکان 
استراتژى�هاى بکار گرفته شده در مجموعه ما نه تنها محیط امن و سالمى جهت فعالیت 
ایجاد نموده است، بلکه راندمان کارى را افزایش داده و در مقابل هزینه�ها، تأخیرات زمانى 

و مسئولیت ناشى از حوادث ناگوار را کاهش داده است.

خدمات اجرایى ویژه
- گروت�ریزى تجهیزات صنعتى

- ترمیم بتن و فونداسیون
- نصب فونداسیون پیش ساخته

- نصب سیستم حفاظت در برابر خوردگى

راهکارهاى متداول بهسازى و تعمیر فونداسیون
- تعویض و تعمیر انکربولت

( choke) تعویض گوه -
- تعویض و گروت�ریزى صفحه ستون

- مقاوم سازى و پس تنیدگى
- اجراى گروت پایه اپوکسى و پایه سیمانى

 PolyBaseTMسیستم بیس پلیت و فونداسیون -

راهکارهاى کلیدى: بازدید- طراحى- اجرا
مقاوم�سازى افزیر با همکارى مشتریان خود مشکالت بالقوه را شناسایى نموده و در ادامه با طراحى، راهکار مناسب و اجراى آن سطح ایمنى و 
بازدهى تجهیزات حیاتى مورد استفاده در صنایع را بهبود مى�بخشد. یکپارچه�سازى خدمات فنى و محصوالت ویژه مقاوم�سازى و در نتیجه  ارائه 

همزمان خدمات بازدیدکارشناسى، طراحى راهکار مقاوم�سازى و اجراى آن از مزایاى شرکت مقاوم�سازى افزیر مى�باشد. 
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https://www.afzir.com/contact-us/



