
 

 

با بهره گيري از كادر مجرب خود در بخش طراحي و مهندسي فعاليت خود را در  4831شركت ره آوران صنعت برق از سال 

 .آغاز نمود  ساخت و توليد انبوه بردهاي كنترل هوشمند، شارژرهاي باتري و منابع تغذيه سوئيچينگ

 در آن از گيري بهره و اينورتري و سوئيچينگ هاي سيستم طراحي و توليد زمينه در تجربه و دانش متخصصين ما با تکيه بر

ه هاي منحصر ب قابليتداراي جم و ح كم سبك، پرتابل جوشکاري اينورتر اولين ،4833 سال در برشکاري و جوشکاري صنعت

 . ندتوليد نمود انرژي، مصرف در جويي صرفه هدفو  ساخت و طراحي در آوري نو با را فرد

با تالش بي وقفه موفق به توليد انواع دستگاههاي اينورتر جوشکاري آپشنال شده و اخيرا با توجه به  گروه ره آوران صنعت برق

به اين  رسيدنپيشرفت هايي كه در صنعتي سازي و بهسازي ساختمان كشور محقق گرديده، مصمم شد تا رسالت خود را جهت 

تفنگ جوشکاري گل ميخ زن  به همراه (StudWeldingپر )آم 0222اينورتر گل ميخ زن  جوش و اولين دستگاه انجام دهدهدف 

(gun)  دايتوليد نماستفاده در سقف هاي عرشه فوالدي  جهترا  در ايران اولين دستگاه جوش فيکساتور ورقو هم چنين. 

 و با كيفيت با دستگاهي و كرده كامل شناسايي صورت به را مشتري نياز سقف، اجراي و اپراتور با دستگاه اجاره با سپس

 .داده است ارائه بازار به سريع خدماتي و فرد به منحصر كارايي

 محصوالتمان را مراحل توليد،بر  متخصصين هر بخش نظارت دقيقو  كردن دانش فنيبا به روز، در جهت ارتقا كيفي محصوالت

با حمايت و تشويق مصرف كنندگان و  ارائه دهيم، سرانجام  بهينه كرده ايم تا محصولي با كيفيت باال به مصرف كنندگان مختلف

خود را به جامعه صنعتي كشور  ،تخصصي-وان مجموعه اي پيشرو از نظر فني عنه بهره گيري از نظرات ارائه شده توانسته ايم ب

 .معرفي نماييم

 شده است و توليد طراحيمجتمع  ئيچينگبا استفاده از مدارات سو (RASB)دولدينگ شركت ره آوران صنعت برق دستگاه استا

كامل با مشخصه قوس بسيار  DCجريان برق خروجي آن مي گردد. امر سبب راحتي و سرعت در تعمير دستگاه جوش كه اين

  عالي مي باشد.

 : محصوالت

 شامل : (MMA) جوشکاري اينورتر •

  آمپر دیجیتال 022دستگاه جوش اینورتر 

  آمپر دیجیتال 052دستگاه جوش اینورتر 

  آمپر دیجیتال 022دستگاه جوش اینورتر 

  آمپر دیجیتال 022دستگاه جوش اینورتر 

  آمپر جنرال 022دستگاه جوش اینورتر 

  آمپر  052دستگاه جوش اینورترULTRA 

 

  MigMag جوشکاري اينورتر •

 StudWelding زن ميخ گل اينورتر •

  WELDECKسقف عرشه فوالدي  ورق فيکساتور •

 StudWeldingزن  ميخ گل جوشکاري تفنگ •

 

 

 



 

 

 : خدمات

  StudWeldingگل ميخ زن  دستگاه اجاره •

 كارشناس نظر زير و اپراتور همراه عرشه فوالدي به سقف اجراي •

 

 جوش استادولدینگ عرشه فوالدی دستگاهمزایای مهم 

  باال بودنIP جوش دستگاه 

  تبادل حرارتي خوب المان هاي داخلي 

  بلوک مجزا از هم و در نتيجه باال رفتن سرعت تعميرات 38)دستگاه جوش عرشه فوالدي  نوآوري در طراحي و توليد ،

 ه پايين تعميرات در محل دستگاه جوش(و هزين پس از فروشخدمات 

 ( كيلوگرم 38وزن كم)  

 ( يا ژنراتور  وآمپر  08كار با برق سه فاز شهري مصرف برق بسيار كمkw 32 ) 

 سانتي متر 8ثانيه و اندازه ليفت تفنگ جوشکاري تا  8تا  جوش افزايش تايم دستگاه 

 قابليت برنامه ريزي به صورت حرفه اي براي هر نوع ضخامت رنگ و مقدار برق 

 در پروژه هاي عرشه فوالدي يخ استفاده شدهسيستم شمارش تعداد گل م 

 د به دستگاه جوش عرشه فوالديورقابليت دادن پسو 

 سيستم ضد سرقت دستگاه جوش استادولدينگ 

 قابليت ذخيره ده برنامه متفاوت 

 ( يك سال دستگاه جوش و پنج سال تفنگ جوشکاريگارانتي در محل) 

 ده سال خدمات پس از فروش 

 پکيج آموزشي و ارسال رايگان به تمام نقاط ايران 

 

 
 

 

 RASBرق بنعت صوران آه رشرکت 

 طراح، تولید کننده و توزیع کننده دستگاه جوش و برش اینورتر

 دستگاه جوش عرشه فوالدیانواع و 

)خط ویژه(  200-77066255تلفن واحد فروش:   
 

www.rasbco.com 

www.rasb.ir 
 

 

http://www.rasbco.com/
http://www.rasb.ir/

