
وب سایتاطالعات تماسزمینه فعالیت مدیر عامل نام شرکت ردیف

مجيد مقيميآسان راه البرز1

نمایندگی رسمی ماشین آالت سنگین

 راهسازی هیوندای و نمایندگی 

انحصاری چکش هیدرولیکی اوردایم

 متری زرند، پالک 45تهران، سه راه آذری، خ 

491

   66661040: تلفکس

1385916853: کدپستي

www.asanrah.com

محمد فاطمي پارسيان پيشرو صنعت 2
نمایندگی ولوو کانستراکشن

 اکوپمنت و ولوو پنتا

، 19تهران، ميدان آرژانتين، خ زاگرس پالک 

ساختمان زاگرس    

   88774499: تلفن

88878261: فکس

www.parsianind.ir

امين پورزادپاسارگاد ماشين پرشيا جنوب3

نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش 

ماشین آالت راه سازی و معدنی و لیفتراک های 

MSBهیوندایی و نمایندگی انحصاری چکش های 

 جاده مخصوص 20کيلومتر - تهران : آدرس

رو به روی پاالیشگاه نفت پارس نبش بهار - کرج 

هشتم

44994031- 39: تلفن

44997753: تلفن

www.persiajonoub.net

نورالدین طراز منفردتوران تو 4

تولید و واردات انواع ماشین آالت راهسازی

نماینده انحصاری بابکت، نمایندگی محصوالت 

ایندیکو،نمایندگی محصوالت پالکو

بزرگراه شهيد حسين لشگری - تهران

(جاده مخصوص کرج)

113حاشيه کندرو بعد از سه راه ارج، پالک 

44504891- 44506074: تلفن

43859330-44502102:فکس

1398915451:کدپستي

www.touranto.ir

http://www.asanrah.com/
http://www.parsianind.ir/
http://www.persiajonoub.net/
http://www.touranto.ir/


وب سایتاطالعات تماسزمینه فعالیت مدیر عامل نام شرکت ردیف

فروهر فروتنماشين سنگين آریا 5

نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش 

ماشین آالت راهسازی و معدنی 

CATبا مارک تجاری 

تهران، بلوار ميرداماد، خيابان البرز ، 

، طبقه اول 38خيابان آناهيتا ، بلوار مينا، پالک 

28111026: تلفکس

www.aryamachinery.com

احمد شيرخانيمحور ماشين 6

 ژاپن در ایران، Komatsuنماینده رسمی 

فروش و خدمات پس از فروش بلدوزر، لودر 

 DUMP)چرخ الستیکی، کامیون فوق سنگین 

TRACK)  ،بیل مکانیکی، هیدرولیکی، گریدر،

لوله گذار

 جاده مخصوص کرج، بعد از آزادگان، 8کيلومتر 

 16نبش خ 

44503932:     فکس48642000: تلفن

1389798911:  کدپستي

www.mehvarmachine.com

مهدی نصيری قلعهنصر ماشين 7
نماینده انحصاری کمپانی دوسان و فورکاوا در 

ایران

تهران، بزرگراه آیت اهلل سعيدی،ميدان بوتان 

،جنب مجتمع کاترپيالر،ساختمان دوسان

، طبقه دوم81شماره 

66698676:      فکس61777: تلفن

1358644455: کدپستي 

www.nasrmachine.com

ادیک کریميانهميار ماشين آسيا8
تولید کننده و واردکننده ماشین آالت  

سنیگن راهسازی و معدنی

 جاده مخصوص کرج، بعد از کمر بندی 8کيلومتر 

 147آزادگان،  پالک 

    48026000: تلفکس

1399633913: کدپستي

www.sdlg-ahm.com

http://www.aryamachinery.com/
http://www.mehvarmachine.com/
http://www.nasrmachine.com/
http://www.nasrmachine.com/
http://www.sdlg-ahm.com/
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محمد علي کاظميان اطلس پارس پادیر 9
فروش و خدمات پس از فروش

 دستگاه ها و لوازم حفاری

 جاده مخصوص ، انتهای 11تهران، کيلومتر 

3خيابان جهاد جنوبي، بن بست دوم پالک 

44905080: تلفن

44906291:فکس

www.atlaspars.com

عليرضا پيروان آریا ماشين سنگين شيراز 10
واردات و فروش و خدمات پس از فروش ماشین 

آالت راهسازی و مولد نیرو

تهران، بلوار ميرداماد، خيابان البرز ، 

، طبقه اول 38خيابان آناهيتا ، بلوار مينا، پالک 

28111026: تلفکس

www.aryamachinery.com

ماشین آالت سنگین معدنیرضا نصيری قلعه پارس ماشين خاورميانه 11

تهران ، خيابان زرند ، جنب کاترپيالر، 

، طبقه اول 81پالک 

4-66685200:تلفن

66635017:فکس

www.parsmachine-me.com

http://www.atlaspars.com/
http://www.aryamachinery.com/
http://www.parsmachine-me.com/

