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و گرد هم آمدیم و آن زمان یک تصمیم مهم گرفتیم، اینکه بایدد بده نیازهدای یدنای 1395ما در سال 

دسدی مهناینچنین شد، که شرکت . شرکتها در حوزه مهندسی و ساخت، پاسخهای دقیق و سری  بدهیم

ارتباط بدا ما از همان ابتدا تالش کردیم تا مشتریانمان در. پایه ریزی شدو تولیدی کارا فن پویان سپهر 

.که به لطف خدای مهربان اینگونه شد. ما، احساس اعتماد و رضایت داشته باشند

ییم در ایدن اما امروز که شما با کارا فن آشنا شده اید، ما در جایی ایستاده ایم که میتوانیم با افتخار بگو

در هدم تنیدده شدده اندد و زنجیدر دقت مهندسی، تجربه ساخت و سدرعت اجدرا شرکت سه حلقه ی 

. انددمستحکمی را برای به انجام رساندن مسئولیتهایی که شما به عهده ما گذاشدته ایدد بوجدود آورده

...همچنان به در کنار شما بودن، افتخار میکنیم

درباره ما



راهبردهای ما

 نهاییاز ایده پردازی تا محصول ارزش آفرینی تکمیل چرخه.

 تمحصوالجهت ارتقا کیفیت در و مهارت های مدیریتی تخصص فنی تلفیق.

 خدماتارائه راه حل های خالقانه در جهت بهینه سازی.

 کاردانش و تخصص نیروهای مشغول به ارتقای.

 خدماتگیری از دانش و تجربه روز در ارائه بهره.



مزیتهای ما

نیروی جوان و با انگیزه 

همکاری با فارغ التحصیالن دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری•

امکانات سخت افزاری مناسب

فضای اداری و کارگاهی وسیع به همراه دستگاه ها و تجهیزات ساخت و مونتاژ•

توانمندی در تعریف، هدایت و اجرای پروژه های نوآورانه 

با امکان بهره گیری از دانش روز و استفاده از تجربه های متنوع موجود در حوزه های •
مختلف صنعتی

.بهره گیری از تکنیک ها و نرم افزارهای کنترل پروژه و مدیریت زمان

با استفاده از متخصصان و نرم افزار های تخصصی این حوزه•



واحدهای کاری ما

برنامه ریزی
و کنترل 
پروژه

واحد 
طراحی

واحد 
ساخت

واحد کنترل
کیفیت

واحد  
مونتاژ



واحد طراحی

ا تبدیل نیازمنددی هد
مشددتریان بدده طددر  
هددددای کددددابردی و 

مطمئن

طراحی ماشین

مدلسازی

زیتحلیل و شبیه سا

استاتیکی
دینامیکی
ارتعاشی
اثرات باد 

ترمو هیدرولیک



تدوین نقشه های مرحله ای ساخت: فرآیند طراحی

Assembly

MillingTurning 3Turning 2

Turning 1Welding



ماشینکاری-ساختواحد 

ساخت وتولیدد ططعدات
مطددابب بددا نقشدده هددای 

امده اصولی مطابب بدا برن
ریددزی از شددیش انجددام 

رمستمشده و با نظارت 

فرزکاری سی ان سی•

تراشکاری•

دریل کاری•



جوشکاری-ساختواحد 

جوشکاری سبک و 
ال به سنگین با دطت با

:روش های 

TIGجوش 

MIG/MAGجوش 

جوش برق



واحد مونتاژ

مونتدداژ ماشددین آالت 
دطیب و مجموعه های 
تولیدی در این واحدد

صورت می شذیرد



کیفیتواحد کنترل 

کنتدددرل کیفدددی و 
ی تلرانسهای هندس
و ابعادی ططعات در
حدددین و شددد  از 

تولید ططعات



واحد برنامه ریزی و کنترل شروژه

برنامدددده تهیدددده •
زمانبندی شدروژه و

شایش روزانه

تهیدده فرمت هددای •
داینامیددک جهددت 
و برنامدده ریددزی

شیگیددری تددامین و
ساخت 



حوزه های فعالیت

طراحی و ساخت ماشین آالت مخصوص در صنایع مختلف

مخابراتی و ارتباطی، جوشکاری، فوالد، چوب، شوشاک•

طراحی و تجهیز خودرو با کاربری های اختصاصی

...  نصب سیستمهای باالبر، نصب سیستمهای تراز خودرو، تریم داخل، نصب سانروف و •

طراحی و ساخت یونیت و جک هیدرولیک

طراحی و ساخت سیستمهای خنک کاری صنعتی

در رکهای صنعتی به روش هوا خنک و آب خنک برای صنایع برق، الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات•

خدمات ساخت ططعات و مجموعه های فلزی

...ماشینکاری، جوشکاری و •

طراحی و ساخت ططعات کامپوزیتی

ارایه مشاوره های فنی در حوزه طراحی و ساخت



آزادی دطیبچند درجه سروو اکچویتور 

سکو های چند درجه 
ی آزادی آنتن با کاربر

:در

صنایع مخدابراتی•
و ارتباطات

یصنایع هواشیمای•

صنایع دریایی•

هواشناسی•

صنایع دفاعی•

سکوی آنتن سنگین سکوی آنتن سبک



خودرواتوماتیک سیستم های تراز 

مجموعدددده کامددددل 
سیسددتم هیدددرولیک
و تراز اتوماتیک خودر

طابلیددت تددراز تددا •
درجه دطت0.1

15تدددا 2وزن از •
تن

ب بدا طابلیدت نصد•
صددفحه نمددایش 
لمسدددی و رابددد  

کاربری



یونیت و جک هیدرولیک

طراحی و ساخت •
یونیدددت و جدددک 
هیدددددرولیک در 
ابعاد و اندازه های 

سفارشی



(ماشین مخصوص)طراحی و تولید تجهیزات خاص 

اکچویتورهای با دقت باال دستگاه برش گرده جوش در ینای  فوالد



(ماشین مخصوص)طراحی و تولید تجهیزات خاص 

دستگاه مخصوص سوراخکاری (شاکینعت پو)نگین زن اتوماتیک دستگاه نیمه 



(ماشین مخصوص)طراحی و تولید تجهیزات خاص 

دستگاه برش الوار cncدستگاه جوش 



کولر تهویه رک

کولرهای رک مانت

طراحی فشرده و کوچک•

+ 55تا -30دمای کاری •
درجه سانتیگراد

ه طابلیت چرخش تا زاوید•
درجه60

طابلیددت کددار در حددین •
(سیار) حرکت 

شورت ارتباطی سریال •

مقدداوم در برابددر شددرای  •
محیطی مرطوب و نمکی



طراحی و ساخت سیستمهای خنک کاری

طراحی و ساخت 
سیستم آب خنک 

:شامل

فرآیندیطراحی مدار 

طراحی کلد شلیت 
(cold plate)

چیلر طراحی و ساخت 

new process line 29-3-1401.pdf
new process line 29-3-1401.pdf


CNCفرز -سازیططعه 

محور3فرز سی ان سی 

ساخت هیت سینک



تراشکاری-ططعه سازی 



ططعه سازی و طالب سازی



ططعات کامپوزیتساخت طراحی و 



سازمان مامهمترین ارزشهای 

صداطت

خالطیت

بهره وری



شعار ما

یدتجربه کنبسرعتکیفیت را



پایان

با تشکر از حسن توجه شما

www.karafanco.com


