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ضرکت رکسان پارسیان بٍ عىًان یکی از پیطگامان عرصٍ ی صىعت َیذريلیک، با َمکاری کارضىاساوی خبرٌ در 

بخص َای مختلف از جملٍ ياحذَای طراحی، مُىذسی معکًس، مکاویک، مذل سازی ي کارگاَی اقذام بٍ بًمی 

سازی داوص ساخت سیلىذرَای فًق پیطرفتٍ ای کٍ در اوحصار تعذا اوگطت ضماری از ضرکت َای اريپایی ي 

 . می باضذ، ومًدٌ استParker ي  Rexrothآمریکایی وظیر 

در حال حاضر، ضرکت رکسان پارسیان بٍ عىًان تىُا ضرکت کىىذَی داخلی، تًاوایی مذل سازی ي تًلیذ َرگًوٍ 

 .سیلىذری را تحت سفارش صىعت گران ایه مرز ي بًم دارا می باضذ

تًلیذات سیلىذر ضرکت رکسان در روج َای مختلفی از اوًاع سیلىذرَا، فطار کاری ، طًل کًرس ، قطر پیستًن 

 :ي ضفت بًدٌ کٍ در زیر ضرح مختصری از ایه مًارد آمذٌ است

  اوًاع سیلىذرَایMill type , Tie rod  جًضی ي سیلىذرَای سفارضی ،  

 سیلىذرَای تلسکًپی 

 ٍسیلىذرَای یکطرفٍ ي ديطرف 

  700تا فطار کاریbar 

  450تا قطرmm 

  3000تا کًرسmm 

  درج120ٍ تا  20-محذيدٌ دمای کاری  
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 :چىذ ومًوٍ از محصًالت با ضرح مطخصات در قسمت زیر آمذٌ است

 Tie rod (سیلىذر ديم)تایپ
 

  
 220*25*63 ابعاد 

 bar 160 فطار کاری

 MT1 تایپ وصب

 GE25 سرضفت

 Tie rod (سیلىذر ايل)تایپ

 

 250*25*50 ابعاد

 bar 160 فطار کاری

 MP5 تایپ وصب

 GE25 سرضفت

 Tie rod (سیلىذرسًم)تایپ

 

 75*22*40 ابعاد

 bar 160 فطار کاری

 ME5 تایپ وصب

 - سرضفت
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 سیلىذر)تایپ

 (چُارم
Tie rod  

 

 200*36*50 ابعاد

 bar 160 فطار کاری

 ME5 تایپ وصب

 - سرضفت

 Compact  تایپ

 

 1000*150*180 ابعاد

 bar 250 فطار کاری

 MF3 تایپ وصب

 - سرضفت

 Compact تایپ

 

 800*150*180 ابعاد

 bar 250 فطار کاری

 MF3 تایپ وصب

 - سرضفت
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 Compact تایپ

 

 767*40*70 ابعاد

 bar 160 فطار کاری

 MP5 تایپ وصب

 - سرضفت

 Mill Type تایپ

 

 180*100*160 ابعاد

 bar 160 فطار کاری

 MT4 تایپ وصب

 - سرضفت

 Mill Type تایپ

 

 110*125*220 ابعاد

 bar 250 فطار کاری

 MP5 تایپ وصب

 - سرضفت
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 Mil Type تایپ

 

 2500*80*125 ابعاد

 bar 250 فطار کاری

 MP5 تایپ وصب

 - سرضفت

 Mill Type تایپ

 

 260*45*63 ابعاد

 bar 250 فطار کاری

 MP5 تایپ وصب

 GE40 سرضفت

 Compact تایپ

 

 1922*280*315 ابعاد

 bar 130 فطار کاری

 MP5 تایپ وصب

 GE110 سرضفت
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 Compact تایپ

 

 50*80*125 ابعاد

 bar 250 فطار کاری

 MF3 تایپ وصب

 - سرضفت

 


