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هارداکــس کاهــش وزن قطعــه را ممکــن مــی ســازد و در مقایســه بــا فــوالد معمولــی بــر عمــر مفیــد ســازه هــا مــی افزایــد. بدنــه اتــاق 
کمپرســی یــا کامیــون ســبک تــری کــه بــا فــوالد هارداکــس ســاخته مــی شــود قــادر بــه حمــل بــار اضافــی بــه میــزان 20 درصــد یا بیشــتر 
خواهــد بــود. ایــن امــر بــا طــول عمــر بیشــتر نــه تنهــا از تــردد کامیــون هــا در جــاده هــای مــا مــی کاهــد، بلکــه صرفــه جویــی در مصــرف 
ســوخت، کاهــش آلودگــی هــا و حداقــل تعمیــرات را در پــی خواهــد داشــت. فــارغ از نــوع کاربــرد، هارداکــس جهانــی نیرومندتــر، 

ســبک تــر و پایدارتــر را نویــد مــی دهــد. 

مقاومـــت خـــارق العـــاده در برابـــر ســـایش همـــواره کلیـــد 
موفقیـــت هارداکـــس بـــوده اســـت. فـــوالدی کـــه هـــر روز 
ســـخت تـــر و ضربـــه پذیرتـــر از دیـــروز عرضه می شـــود و 
مـــی تواند بـــی آنکه تغییری در شـــکل هندســـی آن پدید آید 
در برابـــر ضربات ســـنگین و ترک خوردگی ایســـتادگی نماید. 
فوالدی کـــه در اصل به عنـــوان یک ورق ضدســـایش طراحی 
شـــد بـــا ترکیبـــی از ســـختی و ضربـــه پذیـــری در نقش یک 
محصول ســـازه ای بـــرای انـــواع کاربردها مورد بهـــره برداری 
قرار گرفـــت. با اســـتفاده از هارداکس می توانیـــد به طراحی 
ســـازه هایـــی بپردازید که ضدســـایش و همزمـــان نیرومند و 

ســـبک باشند.

هارداکس راه درازی را از آغاز پیدایش تا امروز پیموده است. 
هارداکـــس ضمن برخـــورداری از تنوع ابعادی گســـترده تر در 
سـختی هـای بی سـابقه تـا 700 برینل به همان شـکل اسـتاندارد 
خـود بـه عنـوان یـک ورق سـایش ناپذیـر عرضـه و همچنیـن در 

سـاخت لولـه هـای ضدسـایش نیز بـه کار مـی رود. 
چنانچـــه فـــوالدی بـــا صرفـــه اقتصـــادی و کارآیـــی بـــاال در 
ســـرلوحه فعالیـــت شـــما جـــای دارد، هارداکس همـــان پیام 
خوشـــی اســـت که انتظار شـــنیدنش را دارید. برای دریافت 
اطالعات بیشـــتر در ایـــن باره که ســـختی و چقرمگـــی چگونه 
بـــه افزایـــش ظرفیـــت بـــار و عمـــر مفیـــد مـــی انجامـــد به 

تارنمای www.fswco.com سر بزنید. 

چقرمگـــی  بـــا  همـــراه  ســـختی 
ســختی عاملــی اســت کــه موجــب ایجــاد خــواص ضدسایشــی و 
اســتحکام ســازه ای بــی همتــا در هارداکــس مــی شــود. افزایــش 
ســختی میــزان ســایش را کاهــش مــی دهد زیــرا مانع از آســیب 
رســاندن مــواد ســاینده بــر ســطح مــی شــود. ورق هارداکــس در 
تمــام طــول عمــر کارکــرد خــود خــواص ضدسایشــی یکســانی را  
نشــان مــی دهــد. همچنیــن هارداکــس از اســتحکام تســلیم و 
کششــی عالــی نیــز برخــوردار اســت. خواصــی کــه شــکل ســازه  
ــود. ــی ش ــکل آن م ــر ش ــع از تغیی ــته و مان ــگاه داش ــت ن را ثاب

ــت.  ــس اس ــر هارداک ــدرت دیگ ــه ق ــس نقط ــا تافن ــی ی چقرمگ
در عمــل چقرمگــی نــه فقــط نشــانه مقاومــت بــاال در برابــر 
ــوالد  ــاالی ف ــت ب ــده کیفی ــان دهن ــه نش ــد بلک ــی باش ــه م ضرب
ــری  ــوش پذی ــری و ج ــکل پذی ــری، ش ــم پذی ــه خ ــت ک ــز اس نی
هارداکــس را تســهیل مــی نمایــد، بــدون اینکــه احتمــال خطــر 
اگــر ورق  باشــد.  وجــود داشــته  فــوالد  تــرک خوردگــی در 
ضدســایش هارداکــس در معــرض بــاری بیــش از نقطــه تســلیم 
آن قــرار گیــرد و تغییــر شــکل پالســتیک در آن رخ دهــد یــا در 
معــرض ضربــه ســنگینی قــرار گیــرد دچــار تــرک نمــی شــود و 
چنانچــه تــرک قبلــی وجــود داشــته باشــد گســترش نمــی یابــد. 

ظرفیت باال و عمر طوالنــی
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تنهـــا در کســـری از ثانیـــه به کارآیی هارداکـــس پی می برید. نیـــروی ضربه ای که در اثر برخورد اجســـام ســـنگین وارد 
مـی شـود در تمامـی ورق پخـش شـده و از فـرو رفتگی و تـرک خوردگی جلوگیری می نمایـد. این فوالد انـرژی را به خود جذب 

کـرده و ماننـد برخـورد راکت بـا توپ تنیس، دوبـاره به حالت اول بـاز می گردد.

هارداکس در یک چشم به هم زدن
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انعطاف پذیری شگفت انگیز 
هرگـــز از ســـخن گفتـــن دربـــاره هارداکس که هم ســـخت و هم ضربه پذیر اســـت خســـته نمی شـــویم. هارداکـــس فرصت های 
بـــی شـــماری را بـــرای مهندســـی خالقانـــه در طراحـــی محصوالت ضدســـایش، مســـتحکم و ســـبک ایجاد مـــی نمایـــد و همچنین 
امکانـــات بالقـــوه ای بـــه عنوان یک فـــوالد ســـازه ای در پیـــش روی ما قـــرار می دهد. متـــداول تریـــن گریدهـــای هارداکس با 
گارانتـــی تافنـــس عرضـــه می گـــردد که آنرا بـــه ویژه در نـــزد طراحـــان و ســـازندگان از محبوبیت خاصـــی برخوردار می ســـازد. 

تخصـــص درطراحـــی و تعیین کاربرد
فـــارغ از اینکـــه چـــه کاربـــردی مـــورد نظر باشـــد، 
فـــوالد ســـاب کاران شـــما را در جهت دســـتیابی به 
کارآیـــی بهینه، عمـــر طوالنی و انتخاب گرید مناســـب 
هارداکس یاری خواهد کرد. خرســـند خواهیم شـــد 
که در جریان طراحی کاربردهای جدید یا بهینه ســـازی 
کاربردهای موجـــود، به عنوان کارشـــناس در انتخاب 
فوالد مناســـب همکار شـــما باشـــیم. با اســـتفاده از 
نـــرم افـــزار WearCalc 2.0 مـــی توان میزان ســـایش 
را بـــرای انـــواع ورق هـــای ضدســـایش هارداکـــس 
پیـــش بینی کرد. عمر کارکرد براســـاس ســـختی ورق 
ضدسایش، شـــرایط و نوع مواد ســـاینده ای که با آن 

برخورد مـــی نماید، محاســـبه می گردد.

آنــگاه کــه در اندیشــه خــود، هارداکــس را فراتــر از یــک ورق ضدســایش بــه 
شــمار آوریــد، بــه موفقیت بزرگی نایل می شــوید و اگر بپرســید چــرا و چگونه، 

پاسخ این است:

چــرا؟ زیــرا ترکیــب ســختی و مقاومــت در برابــر ضربــه کــه یکجــا در ایــن فوالد 
جمــع شــده اســت شــما را بــه راه کارهــای نویــن در طراحــی ســازه هــا و قطعــات 
فــوالدی رهنمــون مــی ســازد. کارآیــی محصــوالت شــما بهبــود یافتــه و عمــر آنهــا 
طوالنــی تــر مــی شــود کــه امتیــاز بزرگــی در حرفــه شــما خواهــد بــود و کیســت 

کــه از ایــن امتیــاز صــرف نظــر کنــد. 

چگونــه؟ بــا دگــر اندیشــی، کــه در گفتــن آســان امــا در عمــل دشــوار اســت. 
تغییــر روش در ســاخت ســازه هــا بــه تغییــر روش در تفکــر آنهایــی نیــاز دارد 

کــه بــه کار طراحــی، تولیــد و فــروش اشــتغال دارنــد. 

ضدسایـش،  ضربه پذیـر 
                                  و آماده ایجــاد نوآوری
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استحکام، سختی و چقرمگی تضمین شده

MPa استحکام تسلیم HBW سختی

Charpy V

27 J حداقل

ســـختی مـــورد نظر شـــما چیســـت؟ احتماال 
ترکیبی از گریــــدها بـــرای مقابله بـــا انواع 
ســـایش. ممکـــن اســـت کـــف یک تیپـــر از 
یـــک گریـــد هارداکـــس و دیـــواره هـــا از 
گریـــد دیگر باشـــد تـــا عمر مفید یکســـانی 
را بـــرای تمامـــی بدنـــه آن تیپـــر فراهـــم 
ســـازد. هنـــگام محاســـبه عمـــر کارکـــرد با 
نـــرم افـــزار WearCalc 2.0، آنطـــور کـــه در 
نمــــودار نشـــان داده شـــده هارداکـــــس 
اکستریم در شرایط یکســـان از نظر سایش، 
12برابر بیشـــتر از فوالد معمولی دوام دارد. 

مبارزه با سایـــش و وزن

،HiTuf مقادیـــــر تافنـــس برای هارداکـــــس
450 و 500، مقادیــــــر حداقـــل ضمانـــت 
شـــده بـــه ترتیـــب در 40-، 20- و 0 درجه 
ســـانتی گـــــراد هســـتند. مثـــال مقاومــــت 
هارداکـــس HiTuf در برابـــر تغییـــر شـــکل 
 S355 پالســـــــتیک نســـبت بـــه فــــــــوالد
دارای  و  بیشـــتر  برابـــر  ســـه  اروپایـــــی، 
مقاومـــت یکســـان در برابر تـــرک خوردگی 
می باشـــد. در میان ورق های ضدسایش، تنها 
هارداکس دارای گارانتی تافنس می باشـــد.

استحکام کششی MPa نام محصـــول

* آزمایش توسط SSAB بر روی نمونه های تولیدی استاندارد. داده ها به عنوان راهنما تلقی گردد.

مقایسه سختی در بعضی گریدهای هارداکس *
Brinell HBW
10 mm 29.4 kN

400

450

500

600

401

458

514

627

40

44.5

49

55

1250

1400

1550

1920

Hardox 400

Hardox 450

Hardox 500

Hardox 600

Vickers 98 N Rockwell HRC
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شـــرکت فوالد ســـاب کاران پخش انحصـــاری محصوالت شـــرکت SSAB ســـوئد )معروفتریـــن و بزرگترین تولید کننـــده ورق های 
فـــوالدی آلیاژی( از ســـال 1372در ایـــران ارائه دهنده محصوالتی از قبیل ورق های ضدســـایش هارداکس، ســـازه ای و پرقدرت 
ولداکـــس، فـــوالد قالب و ابـــزار توالکس، فوالد نازک و ســـازه ای دومکس و... همراه با آموزش، پشـــتیبانی فنـــی و خدمات مرتبط 

در خدمت صنایع کشـــور می باشـــد.

 ،Liebherr ،امـــروزه پیشـــروان صنایـــع ســـیمان، معـــدن، فـــوالد و ســـازندگان ماشـــین آالت از قبیل مجتمـــع فـــوالد مبارکـــه
ســـیمان تهـــران، صنایع ملی مس، Volvo، ســـنگ آهن مرکزی، Komatsu، شـــرکت صنعتی و معدنی چادرملــــو، شـــرکت ساپــــکو، 
شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان، CAT، شــرکت فــوالد هرمــزگان و... در تجهیــزات خــود از فوالدهــای شــرکت فــوالد ســاب کاران 
بــه عنــوان بهتریــن راه حــل جهــت کاهــش هزینــه هــای ســاخت، تعمیــرات و نگهــداری و افزایــش طــول عمــر دســتگاه هــا اســتفاده 

مــی کننــد.

از عمـــده تریـــن مزایای همکاری ما با شـــما، تحویـــل فوری از انبار تهران، تولید طبق ســـفارش توســـط SSAB، افزایـــش بهره وری 
و ارتقای کیفیت اســـت، ضمن اینکه برای ارائه پاســـخ به ســـواالت، مشـــاوره فنی در خصـــوص انتخاب فوالد مناســـب و اطالعات 
کارگاهـــی ســـاخت، بخش فنـــی ما با یک تلفـــن یا ایمیـــل آماده پاســـخگویی و بازدید از ســـایتتان بـــرای حل مشـــکالت احتمالی 

می باشد.

در خدمــت شـما 
24 ساعته، 7 روز هفته 

با سابقــه22 ســاله در ایران
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هارداکس از 0/7 تا 160 میلی متر
تنـــوع ابعـــاد ســـبب شـــده اســـت تـــا هارداکـــس بـــرای طیـــف 

گسترده ای از طرح ها و محصوالت مناسب باشد. 
بعـــالوه ویژگـــی هـــای برجســـته هارداکس امـــکان ســـاخت لوله 
هارداکـــس 500 را فراهـــم ســـاخته اســـت. در نتیجـــه هنـــگام 
پمپاژ مـــواد ســـاینده ای چون بتون مرطـــوب، گل و خـــاک، نخاله و 

سنگ آهن شناور در آب، عمر کارکرد بیشتری خواهد داشت.
بــرروی تمامــی محصــوالت هارداکــس عالئــم و مهــر شناســایی منحصــر 
بــه فــرد بــه وضوح قابل مشــاهده اســت تــا ردیابــی آنها میســر گردد. 
اطالعــات دیگــری همچــون ابعــاد ورق، شــماره ســریال و شناســه 

عملیــات حرارتــی پیــش از تحویــل بــر روی هــر ورق چــاپ می شــود.* 
آگاهــی از مشــخصات انحصــاری هــر محصــول موجــب خواهــد شــد تــا 
عملیــات کارگاهــی و کنتــرل کیفیــت بــا ســهولت بیشــتری اجــرا شــود. 
همچنیــن هنــگام انبــار کــردن قطعــات کوچــک تــر بــرای اســتفاده هــای 

بعــدی عالئــم شناســایی بــه کار خواهــد آمــد.

تمامی ورق ها دارای تضمین دقت براساس فن آوری AccuRollTechTM هستند.
Cr+Mo+V(/5+)Cu+Ni(/15; CET=C+)Mn+Mo(/10+)Cr+Cu(/20+Ni/40 .1(+CEV=C+Mn/6 )معادل کربن(

2. ورق 70 میلی متر

نام محصول
سختـــی

استحکام تسلیم
استحکام کششی

قطــــر
ضخامت جداره

ـــچ،  ـــه کوئن ـــل از مرحل ـــس 500 قب ـــه هارداک لول
بـــا نـــورد شـــکل دهـــی و بـــا پالســـما جوشـــکاری 
مـــی شـــوند. بنابرایـــن خـــواص مکانیکـــی محـــل 

جوشـــکاری بـــا بقیـــه فـــوالد یکســـان اســـت.

Hardox Tube 500

470-530 HBW

1250 MPa, typical value

1600 MPa, typical value

30-133 mm

2.5-6.0 mm

برای کسب اطالعات بیشتر با فوالد ساب کاران تماس حاصل فرمایید.

لولــه هارداکـــس 500

* ورق های زیر 3 میلی متر بدون چاپ می باشند.

مشخصـــات ورق

که  کاربردهایــی  برای  ضدسایــــش  ضخیــم  ورق 
نیازمند باالترین تافنس و خواص سازه ای هستند.

ورق هـای ضدســایش چند منظــوره با تافنس باال، 
خم پذیری خوب و جوش پذیری عالی.

ورق هـــای خم پذیـــر و جوش پـــــذیر، سخـــــت و 
چقرمـــــه، بـــرای کاربردهایـــی کـــه نیازمنـــد به 

خاصیـــت ضدسایشـــی بـــاال هســـتند.

زمانــــــی کـــه سختــــــی و مقاومـــت به ســـایش 
فوق العاده مهم ترین اولویت باشد.

ورق هــای ضدســـایش هارداکـــس
ضخامــت

mm

40 - 160

4 - 130

0.7 - 160

4 - 80

10 - 50

8 - 50

8 - 25

سختــــی اسمی
HBW

350

400

450

500

550

600

650 - 700

نام محصـــول

Hardox HiTuf

Hardox 400

Hardox 450

Hardox 500

Hardox 550

Hardox 600

Hardox Extreme

تافـــنس در جهت نورد
J at - 40

o
C

95

45

50

37

30

20

15

CEV/CET
معادل کربن 1

t = 20 mm  

0.55 / 0.36
2

0.43 / 0.29

0.47 / 0.34

0.62 / 0.42

0.72 / 0.48

0.73 / 0.55

0.84 / 0.59
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دوسـت خوب شـما در کارگـاه

فنــــــی کامــــــل  پشتیبانــــــی 
مشـــــــتریان فـــوالد ســـــــاب کــــــاران بـــه 
حمایـــت هـــای عملـــی و توصیه هایی از ســـوی 
مهندســـان محلـــی در هـــر نقطـــه از ایـــران 
دسترســـی دارنـــد. گـــروه پشـــتیبانی فنی ما 
از حمایـــت هـــای مهندســـان برجســـته فنـــی 
از SSAB و مرکـــز اطالعـــات فنـــی آن شـــرکت 

برخوردارند.

هر زمان که مـــی خواهید عملیاتی را بر روی هارداکس انجام دهید، از جوشـــکاری 
گرفته تا برشـــکاری، خمکاری و ماشـــین کاری، ایـــن عملیات همـــواره پارامترهای 
ثابتـــی را دنبال می کنـــد و این اطالعات از قبل در دســـترس شماســـت. بنابراین 

هارداکس دوســـت خوب شـــما در گارگاه است. 
اســـتفاده از ورق های ضدســـایش هارداکس غالبا با پرســـش هایی درباره مراحل 

تولیـــد، روش هـــای کارگاهی و خواص فوالد همراه می شـــود. 
بـــرای حصول اطمینـــان از اینکـــه عملیات روزمره شـــما به راحتـــی پیش خواهد 
رفـــت، اعضاء تیم پشـــتیبانی فنـــی ما همواره بـــرای راهنمایی و رفع مشـــکل چه 

در کارگاه و چـــه در محـــل اجرای پروژه در دســـترس شـــما خواهند بود. 
اطالعـــات کامـــل دربـــاره روش هـــای اجـــرای عملیـــات گارگاهـــی در تارنمـــای 
فوالد ســـاب کاران www.fswco.com، شـــامل پیش گرم، جوشـــکاری، برشـــکاری، 

خم کاری و ماشین کاری ارائه شده است.

صافی سطـــح
صافـــی چـــه بـــرای تولیـــد و چـــه بـــرای شـــکل ظاهـــری حائـــز اهمیـــت 
ــوند  ــی شـ ــکاری مـ ــر جوشـ ــه یکدیگـ ــانی بـ ــه آسـ ــاف بـ ــای صـ ــت. ورق هـ اسـ
بـــی آنکـــه مشـــکلی از نظـــر درز جـــوش میـــان آنهـــا پیـــش آیـــد و اگـــر بـــه تولیـــد 
قطعـــه ای مشـــغول هســـتید کـــه ســـطح صـــاف وســـیعی دارد، پـــس از 
ـــد  ـــا خواه ـــوه ای زیب ـــی جل ـــوی تبلیغات ـــکل تابل ـــه ش ـــتفاده ب ـــا اس ـــزی ی ـــگ آمی رن

ـــت. داش

ضخامت یکنواخت
تلرانس های دقیق در ضخامت حاکی از آن است که هم وزن سازه و هم کارایی 
همانی اســـت که شـــما انتظارش را داشـــتید. تفاوت های کوچـــک در حد یک 
میلـــی متـــر نیـــز در هنـــگام فـــرآوری ورق مهـــم اســـت زیـــرا نیـــروی خـــم کاری و 
برگشت فنری مستقیما به ضخامت بستگی دارد. SSAB اولین سازنده درجهان 

بود که گارانتی دقت در ضخامت را با فن آوری AccuRollTechTM معرفی نمود. 

بدون تنش درونـــی
ورق هـــای ضدســـایش هارداکـــس بخاطـــر اجـــرای دقیـــق عملیـــات حرارتـــی 
ــماند  از خـــواص درونـــی یکنواخـــت و همچنیـــن حداقـــل میـــزان تنـــش پسـ
برخوردارنـــد. بدیـــن معنـــی کـــه ورق حتـــی پـــس از بـــرش بـــه قطعـــات 

کوچک تر، اعم از برشکاری سرد یا گرم صافی را از دست نمی  دهد.

خـــواص پیشرفته هارداکس
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خم کـــاری
خـــواص همگـــن، تلرانـــس دقیـــق در ضخامت و 
صافی ســـطح ســـبب شـــده تـــا هارداکـــس برای 

خم کاری آزاد یا به صورت رولی مناسب باشد. 

جوشکــاری
هارداکـــس از جوش پذیـــری عالی بـــرای اتصال 
به ســـایر فوالدهای جوش پذیر برخوردار اســـت. 
صافی ســـطوح و تلرانس های دقیـــق در ضخامت، 
جوشـــکاری اتوماتیـــک را ممکن ســـاخته و زمان 

اجـــرای کار را کوتاه تر نموده اســـت.

برشکــاری
هر دو نوع برشـــکاری حرارتی و برشـــکاری ســـرد را 
می تـــوان بـــر روی ورق هـــای ضدســـایش هارداکس 
اجـــرا نمود. روش های توصیه شـــده برای برشـــکاری 
حرارتـــی عبارتنـــد از هوا-گاز، پالســـما و لیـــزر. در 
مـــواردی کـــه پرهیـــز از حـــرارت باال ضروری باشـــد 
برشـــکاری ســـرد با واترجت، قیچـــی کاری، اره کاری یا 

مـــی گردد. توصیه  ســـنگ زنی 

ماشین کـاری
ماشـــین کاری ورق هـــای ضدســـایش هارداکـــس 
آســــان اســـت. ســـــوراخ کــــاری، خزینـــه کاری، 
فـــرزکاری، قالویز و تراشـــکاری با ابـــزار فوالدی 
به ســـرعت اجـــرا می گـــردد بـــی آنکه آســـیبی 
بـــه ابزار ماشـــین کاری و ســـر مته هـــا وارد آید.
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هارداکـــس برترین فوالد ضدسایش دنیا
فوالد ساب کاران 1394

نام محصوالت مورد استفاده در این بروشور عالمــــــت های تجــــــاری ثبت شده متعلــــــق به شــــــرکت SSAB ســــوئد 
می باشند.

تمـــام دقـــت ممکن به کار گرفته شـــده اســـت، تا از صحـــت اطالعات ارائه شـــده در ایـــن بروشـــور اطمینان حاصل 
گـــردد و در عیـــن حال فوالد ســـاب کاران، تذکــــــر هرگونه اشـــتباه احتمالــــــی رخ داده شـــده را قدر می نهــــــد.
چنانچـــه مطالب مندرج در این بروشـــور موجب ضـــرر و زیان گردد، این شـــرکت هیچ گونه مســـئولیتی را نمی پذیرد.

شرکت فوالد سوئد SSAB از پیشــــــروان ایجـــــــاد ارزش افــزوده برای صنعـــــتگران با فوالدهــاي با استحکــــام باال 
در جهـــــــان بشمـــــار مـــــــي رود. محصوالت SSAB در همکاري نزدیک با مشـــتریان طراحي و تولید شده، دستیابي به 
جهانـــي نیرومندتر، ســـبک تر و پایدارتـــر را نوید مي دهـــد. SSAB با همکاري بیـــش از 17300 نفر در 50 کشـــور، 
در ســـوئد، فنالند و ایـــاالت متحده راهبري کارخانجـــات تولیدي و در ســـایر نقاط عرضه انواع خدمـــات برای تولیدات 

خـــود را به انجام می رســـاند.

شـــرکت فوالد ســـاب کاران پخش انحصاري محصوالت شـــرکت SSAB )معروفترین و بزرگترین تولیـــد کننده ورق هاي 
فـــوالدي آلیـــاژي مخصوص( از ســـال 72 در ایران ارائه دهنـــده محصوالتي از قبیل ورق هاي ضدســـایش هارداکس، 
ســـازه اي و پرقـــدرت ولداکس و اخیرا ولداکـــس دریایي و فراســـاحلي و فوالدهای کاربرد ویژه توالکـــس... همراه با 

گارانتـــی کیفیت، آموزش، پشـــتیباني فني و خدمات مرتبط، در خدمت صنایع کشـــور مي باشـــد.

براي دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید و به www.fswco.com سر بزنید.


