


درباره ما
ــرق  ــع ب ــی و مهندســی صنای ــوان شــرکت فن ــال 1378 تحــت عن ــن شــرکت در س ای
ــات  ــی پ ــی مهندس ــرکت فن ــام ش ــا ن ــال 1393 ب ــاز و از س ــود را آغ ــت خ ری فعالی
ــا هــدف پیشــرو بــودن در  ــه ســابقه و پیشــینه چندیــن ســاله ب ــا اتــکا ب فرآینــد راگا ب
زمینــه صنعــت و ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی، طراحــی و ســاخت تابلوهــای بــرق 
صنعتــی فعالیــت خــود را ادامــه داده اســت. شــرکت فنــی و مهندســی پــات فرآینــد راگا 
بــا اســتفاده از دانــش فنــی و مهندســین مجــرب و نیــرو هــای متخصــص ورزیــده و بــا 
در اختیــار داشــتن ماشــین آالت مــدرن روز دنیــا در ایــن صنعــت، بــه کار بــردن مــواد 
ــی IEC و  ــن الملل ــا اســتاندارد بی ــق ب ــن تکنیکــی مطاب ــت موازی ــوب، رعای ــه مرغ اولی
ــن  ــه بهتری ــدات و ارائ ــن تولی ــه مرغوبتری ــه عرض ــق ب ــه موف ــای مربوط ــه ه ــن نام آئی
ــر                           ــت، گاز، توانی ــت نف ــر صنع ــور نظی ــع کش ــی و صنای ــای دولت ــه ارگان ه ــات ب خدم
و کارخانــه جــات مــواد غذایــی، پوشــاک، روغــن کشــی، واحــد هــای بیمارســتانی و ... 

شــده اســت .

تعدادی  از کارفرمایان



www.patfarayandraga.com

تابلوهای توزیع قدرت

تابلوهای توزیع قدرت

فشار متوسط 

فشار ضعیف 



تابلوهای اصالح ضریب قدرت
تابلوهای بانک خازن

تابلوهای
میز کنترل فرمان 



سلول های طرح
ریـتـال 

تابلوهای
دیواری 

www.patfarayandraga.com

سلول های طرح
سیواکن 



 تابلوفرمان

 دیگ های بخار
و
آب گرم
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برش لیزر

پرس برک

پانچ هیدرولیک                

دستگاه جوش

دستگاه پیچ جوش    

میز یونیورسال جهت برش، خم و پانج شینه های مسی

سیستم پاشش رنگ پودری به روش الکترواستاتیک

تجهیزات



Email : info@patfarayandraga.com

Telegram : @patfarayandraga

Instagram : @pfr.co

 تهــران، جــاده قدیــم قم،قاســم آباد)شــورآباد(، انتهــای خیابــان
شــهید مدنــی، خیابان17شــهریور،بن بســت صالح،پــالک10

09121063526  -  09124284971  : همــراه  شــماره 
تلفــن هــای تمــاس :     56547308 - 56540933


