 Eleconبهتریــن انتخاب امـــروز صنعت ایــران
نشست تخصصی مدیـران صنعت ایران با مدیـر عامل
و سهامدار اصلی شرکت چند ملیتی ELECON
ائلدار محمدزاده صدیق

 ،Prayasvin Patelمدیر عامل ،رییس هیات مدیره و سهامدار اصلی شرکت چند ملیتی
 Eleconاست.این شرکت در سال  1951میالدی توسط خانواده پاتل در هند تاسیس گردید.
این گروه دارای دهها شرکت در کشورهایی از قبیل هند ،آمریکا ،انگلیس ،سوئد ،هلند و
تایلند است .برخی از شرکت های این گروه بین المللی عبارتند از :Elecon Engineering
بزرگترین سازنده گیربکس های صنعتی در آسیا و مدرنترین گیربکس ساز جهان،
 :Elecon-EPCبزرگترین سازنده تجهیزات جابجایی مواد فله در کشور هند:Benzlers ،
بزرگترین سازنده گیربکس های صنعتی و اسکروجک در سوئد:Eimco-Elecon ،
بزرگترین سازنده تجهیزات معادن زیرزمینی و لودر در هند :Radicon ،بزرگترین سازنده
گیربکس های صنعتی در انگلستان :Prayas Engineering ،ریخته گری و ساخت قطعات
صنعتی :Madhubhan Resort & Spa ،یکی از زیباترین هتل های  5ستاره در کشور هند،
 :Elecon-Windmillسازنده توربین بادی و دهها شرکت دیگر از قبیل شرکت سرمایه
گذاری ،چاپخانه ،کالج مهندسی ،بیمارستان و کلوپ ورزشی .همچنین شایان ذکر است
که خانواده آقای پاتل نقش مهمی در توسعه شهر کوچک Vidyanagarبه یک شهر
دانشگاهی داشتند که حدود  70هزار نفر دانشجو دارد .آقای پاتل عضو هیئت مدیره دانشگاه های فنی این شهر می باشند.
موسسه خیریه پاتل نیز فعالیت های وسیعی در سطح مدارس برای کودکان نیازمند ،درمانگاه پزشکی و پایگاه های انتقال خون
برای افراد نیازمند داشته است ELF .نیز یکی از موسسات متعلق به آقای پاتل و همسر ایشان است که فعالیت های زیادی
در زمینه حقوق زنان در کشور هند انجام می دهد .آقای پاتل دارای مدرک مهندسی مکانیک و همچنین  MBAاز امریکاست.
ایشان فرزند آقای  ،Bhanubhai Patelبنیانگذار شرکت  Eleconو چهره ماندگار صنعت هند هستند.

 Eleconبهتریــن انتخاب امـــروز صنعت ایــران
آقای  ،Prayasvin Patelمدیر عامل ،رئیس هیات مدیره و سهامدار اصلی شرکت چند ملیتی Elecon
ضمن سفر به کشورمان با توانمندی های صنعتی ایران آشنا شد .به گزارش خبرنگار ماهنامه بین المللی
سیمان و افزودنی ها ،آقای پاتل در ضیافت شامی که توسط شرکت تخصصی گیربکس های صنعتی«کابرو»؛
نماینده انحصاری شرکت چند ملیتی  ،Eleconبرگزار شده بود ،از نزدیک با  150نفر از مدیران صنایع
بزرگ کشور که اکثرا ً از مشتریان  Eleconبودند آشنا شد و به گفت وگو با آن ها پرداخت .شایان ذکر
است در این مراسم که بعدازظهر چهارشنبه مورخ  1393/8/21در هتل پارسیان اوین تهران برگزار شده
بود،آقای دکتر پدرام سلطانی ،نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،آقای بیسواس کنسول
سفارت هند در ایران و مدیران ارشد صنایع بزرگ کشورمان حضور داشتند .همچنین آقای پاتل در
سخنانی ضمن اشاره به پیوندهای تاریخی ایران و هندوستان اظهار امیدواری کرد تا تحریم ها علیه کشور
جمهوری اسالمی ایران هرچه زودتر برداشته شود و از اینکه شرکت  Eleconطی دوران تحریم در کنار
صنعت کشور ایران بوده است افتخار نمود.

بهترین ها را به مشتری هایمان ارائه می کنیم
مدیر عامل هلدینگ  Eleconآقای پاتل طی سخنانی در مراسم ضیافت
چندین هیئت بزرگ ایرانی از شرکت  Eleconبازدید نموده اند و صدها
گیربکس به صنایع بزرگ ایران عرضه گردیده است ،اظهار خوشحالی
شام شرکت کابرو با بیان اینکه جایگاه ویژه ای در قلبم برای ایران
نمود و گفت که  Eleconافتخار می کند طی سالهای اخیر که کشور با
دارم ،علت ارادت قلبی خود به ایرانیان را وجود قومی از مردم ایران
مشکل تحریم ها مواجه بوده است و خیلی از شرکتهای خارجی فروش
در سرزمین هند دانست و توضیح داد :قومی به نام پارسی از قرن ها
کاال به ایران را متوقف نمودند ولی  Eleconهمواره صنعت ایران را
پیش از کشور ایران به هند آمدند و دراین سرزمین سکنی گزیدند ،
حمایت نموده است و خواهد نمود و اظهار امیدواری کرد تا تحریم ها به
هرچند که تعداد اندک  300هزار نفری آن ها در مقابل جمعیت یک
زودی برداشته شود .او در بخشی از صحبت های خود به معرفی شرکت
میلیاردی هند ،چندان به چشم نمی آید ،اما حضور بسیار تاثیرگذاری
 Eleconپرداخت و گفت Elecon :یک شرکت خانوادگی است که در
در کشور هندوستان داشته اند ،به طوریکه یکی از بزرگترین و موثرترین
سال  1962تبدیل به سهامی عام شد که هم اکنون سهامش در بورس های
گروه های صنعتی هند به نام تاتا ،متعلق به این قوم است و نه تنها در
معتبر مبادله می شود .او گفت :در  Eleconهمگی معتقدیم که باید بهترین
صنعت بلکه در علم پزشکی و حقوق نیز خدمات بسیاری را به جامعه
باشیم و بهترین ها را به مشتری هایمان ارائه کنیم .او
هند ارائه داده اند و مردمی بسیار خوب و مثال
با اشاره به اینکه  Eleconدر طول سال ها فعالیتش
زدنی هستند .سهامدار اصلی شرکت چند ملیتی
طی سالهای اخیر که کشور با
توانسته باالترین دانش فنی را در رابطه با گیربکس های
 Eleconاین سفر را اولین سفرش به کشور
مشکل تحریم ها مواجه بوده
جمهوری اسالمی ایران دانست و ضمن اظهار
صنعتی دنیا را از کشور آلمان خریداری نماید  ،ادامه داد:
است و خیلی از شرکتهای خارجی
خوشحالی از حضور در ایران گفت که شدیدا ً
اولین همکاری برای انتقال دانش فنی با شرکتی به نام
فروش کاال به ایران را متوقف
( THYSSEN )TGWبود که در حال حاضر با شرکت
تحت تاثیر مهربانی و مهمان نوازی مردم ایران
نمودند ولی  Eleconهمواره
فلندر ادغام شده است .سالها بعد در دهه  90همکاری
قرار گرفته است و از اینکه طی سالهای اخیر
صنعت ایران را حمایت نموده است
و خواهد نمود

با شرکت  PIVآلمان داشتیم و تکنولوژی ساخت گیربکسهای هلیکال این
شرکت را نیز خریداری نمودیم .مدیر عامل شرکت  Eleconادامه داد:
پس از کسب کامل دانش فنی توانستیم دانش فنی شرکت  Renkآلمان را
در اختیار بگیریم تا در موارد خاص از قبیل گیربکسهای خورشیدی نیز
پاسخگوی نیاز مشتریانمان باشیم ،همچنین عالوه بر آن ،بهترین ماشین
آالت را از کشور آلمان در اختیار گرفته ایم .آقای پاتل اظهار داشت :در
حال حاضر رنج بسیار گسترده ای از انواع گیربکس های صنعتی در جهان
توسط شرکت  Eleconساخته می شود ،کوچکترین گیربکسی که در حال
حاضر تولید می کنیم حدود  200دالر است و همچنین گیربکس هایی
برای ناوهای هواپیمابر ساخته ایم که هر کدام  5میلیون دالر قیمت دارند.
او به سرمایه گذاری قابل توجه این شرکت بین المللی برای نیروی انسانی
و تحقیق و توسعه در شرکت تاکید کرد و گفت :ما عالوه بر تجهیزات
کامال مدرن و حرفه ای در اختیار بر روی پرسنل مان هم سرمایه گذاری
قابل توجهی انجام داده ایم و در موارد مورد نیاز این افراد را برای گذراندن
دوره های تخصصی به کشورهای اروپایی اعزام کرده ایم ..او در بخشی از
صحبت های خود به جایگاه بسیار بزرگ  Eleconدر بین ماشین سازهای

بین المللی دنیا از جمله
 HOLCIMو  AUMUNDو SMSو Danieliو  .......اشاره کرد و گفت با
خرید برخی از بزرگترین گیربکس سازان اروپایی توسط  ،Eleconدر حال
حاضر یکی از بزرگترین سازندگان گیربکس جهان هستیم و اخیرا ً کارخانه
ای را راه اندازی نمودیم که مدرن ترین کارخانه گیربکس سازی جهان
است .وی گفت :در پایان قصد دارم تا از شرکت کابرو به خصوص آقای
فراز ادریسیان که با حمایتهای خود امکانی را ایجاد کردند که تجارت خود
را با ایران گسترش دهیم ،تشکر ویژه داشته باشم و ما طی سالهای گذشته
صحبتهای زیادی را با شرکت کابرو داشتیم و با توجه به اینکه هر دو مصمم
به حضور بلندمدت در بازار ایران هستیم ،شرکت کابرو خیلی توسعه یافت
به طوری که در حال حاضر بهترین شرکت خدماتی گیربکس های صنعتی
در ایران و همچنین در میان نمایندگان  Eleconدر جهان است.آقای پاتل
گفت :من بهترین کیفیت را ارائه می دهم ولی این محصوالت باید همیشه
بتواند بهترین خدمات فنی و پس از فروش را داشته باشد که شرکت کابرو
به خوبی توانسته این کار را انجام دهد و البته با توسعه فعالیتهای ما در آینده
نیز شرکت کابرو نقش بیشتری را برعهده خواهد گرفت.
،KHD ،THYSSENKRUPP ،FLSMITH

با اعتماد مدیران صنعتی کشورمان Elecon ،توانست جایگزین گیربکس های اروپایی
در صنایع ایران شود
فراز ادریسیان ،مدیر عامل شرکت کابرو نیز ضمن خیرمقدم به حاضرین
در مراسم ،گفت :شاید نقطه اشتراک مهمانان ما در این است که همگی از
صنایعی می آیند که گیربکس های صنعتی برایشان از حساسیت خاصی
برخوردارست .در ایران طبق ارزیابی شرکت کابرو حدود  300شرکت
است که گیربکس های صنعتی در آن ها از اهمیت ویژه ای برخودارست،
این شرکتها همیشه بهترین نوع گیربکس ها را مصرف می کنند و حساسیت
باالیی نسبت به کیفیت گیربکس در آن ها وجود دارد .فراز ادریسیان گفت:
افتخار شرکت کابرو است که طی  7سال گذشته صدها دستگاه گیربکسهای
شرکت  Eleconرا به  100شرکت از بین 300شرکت بزرگ مصرف کننده
گیربکس های تخصصی عرضه نموده است .او رضایتمندی  100شرکت
مصرف کننده از گیربکس های شرکتEleconرا افتخار بزرگتری دانست
که سبب همکاری مستمر این شرکت با صنایع بزرگ کشور گردیده است.
او با تاکید بر اینکه هیچ شرکت گیربکس ساز خارجی نتوانسته است ،چنین

همکاری با صنایع بزرگ به ویژه در
سایز گیربکس های متوسط و بزرگ
داشته باشد ،درباره علل استقبال
صنایع از محصوالت  Eleconدر
ایران ،گفت :بعضی از دوستان که
شرکت  Eleconرا کمتر می شناسند،
تصور میکنند که علت اصلی استقبال
گسترده از محصوالت  Eleconطی
سالهای اخیر به علت وجود تحریمها
و عدم امکان تامین نیازها از گیربکس
سازان مطرح اروپا می باشد .البته
هرچند که تحریمها تا حدی موجب گردیده که برخی از خریداران جهت
اطمینان خاطر بیشتر ترجیح دهند تا از شرکتهای معتبر آسیا نیازهای خود

را تامین نمایند ولی این مزیت یکی از پارامترهایی
بهترین خدمات قبل و پس از فروش را به مشتریان
آقای ادریسیان با بیان اینکه
بوده که مشتریان  Eleconدر نظر گرفته اند.
ارائه می نماید و امکان اعزام کارشناس در کمتر
 Eleconاز نظر کیفیت در میان 10
ادریسیان با اشاره به حضور چندین نماینده رسمی
از  24ساعت به هریک از نقاط کشور جهت ارائه
و غیر رسمی گیربکس سازی از کشورهایی از قبیل گیربکس ساز بزرگ جهان است به خدمات پس از فروش میسر است .این در حالیست
ایتالیا ،سوئیس ،اتریش ،لهستان ،آلمان و  .......در رضایت یکصد مشتری این شرکت که شرکتهای اروپایی قادر به ارائه چنین خدماتی
و همچنین  60مدیر بازدید کننده
بازار ایران و ترجیح بسیاری از شرکتها به خرید
نیستند .
شام
ضیافت
در
که
از
ازEleconگفت  :می توان نتیجه گرفت که تنها
ساخت گیربکس با ابعاد و اندازه مورد نظر مشتری
Elecon
نیز حضور داشته اشاره نمود
تحریم ها موجب موفقیت این برند در ایران نبوده
جهت جایگزینی با برندهای مختلف اروپایی یکی
است ،بلکه علت اصلی اینست  Eleconبهترین
دیگر از مزیتهای Eleconمی باشد و طی سالهای
و گفت  :به اعتقاد شرکت کابرو
اخیر دهها گیربکس Eleconجایگزین برندهای
انتخاب امروز صنایع بزرگ کشور است و بدین
و بسیاری از مشتریان کیفیت
معروف اروپایی شده است.
معنا که  Eleconدر تصمیم گیری نهایی خریدار با
بسیار خوب از مهمترین مزیت
بیشتری
در نظر گرفتن همه پارامترها از مزیت های
وی گفت :قیمت مناسب و گارانتی  18ماهه نیز
های شرکت Eleconمی باشد
برخوردار است.
یکی دیگر از مزیتهای Eleconمی باشد .او مجموع
_____________________
آقای ادریسیان با بیان اینکه Elecon
مزیتهای ذکر شده را دلیل استقبال صنعت ایران از
کیفیت
نظر
از
ساخت گیربکس با ابعاد و اندازه
در میان  10گیربکس ساز بزرگ جهان است به
گیربکس های  Eleconدانست.
مورد نظر مشتری جهت جایگزینی
فراز ادریسیان در بخشی از صحبت های خود
رضایت یکصد مشتری این شرکت و همچنین 60
با برندهای مختلف اروپایی یکی
به رشد نگرش مدیران صنعتی کشور اشاره کرد و
مدیر بازدید کننده از  Eleconکه در ضیافت شام
دیگر از مزیتهای Eleconمی باشد
نیز حضور داشته اشاره نمود و گفت  :به اعتقاد
گفت :اگرتا چند سال پیش صنعت کشور تنها اعتقاد
و طی سالهای اخیر دهها گیربکس
شرکت کابرو و بسیاری از مشتریان کیفیت بسیار
به تهیه از برندهای خاص داشت ،اما هم اکنون با
معروف
خوب از مهمترین مزیت های شرکت Eleconمی Eleconجایگزین برندهای
افزایش تجربه و دانش و مشکالتی که در تحریم ها
اروپایی شده است
باشد .نماینده شرکت  Eleconدر ایران خدمات
بود،نگاه متفاوتی دارند ،زیراشرایط تحریم ها باعث
پس از فروش شرکت کابرو را نیز یکی دیگر از
شد که ریسک کنند و برندهای مختلفی را امتحان
دالیلی دانست که  Eleconرا بهترین انتخاب امروز کشور می داند.
کنند که برخی حتی بهتر از برندهای اروپایی جواب داده اند.
ادریسیان گفت :کابرو تنها نماینده یک گیربکس ساز خارجی در ایران
آقای ادریسیان در پایان از مشتریان این شرکت جهت حمایت از کابرو
است که دارای یک تیم کام ً
ال مجرب با برخورداری از قوی ترین تیم
طی سالهای گذشته و همچنین از آقای  Patelو همکاران خود در شرکت
کابرو تشکر و قدردانی نمود
تخصصی گیربکس های صنعتی در کشور و امکانات مجهز کارگاهی،

افق جدید پیش روی صنعت ایران با بهره مندی از توانمندی های صنعتی کشور هندوستان
آقای دکتر پدرام سلطانی ،نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
چین سال های سکون و رکود را در
یکی از سخنرانان ضیافت شام شرکت کابرو با بیان اینکه صنعت کشور ما در
پیش دارد ،در پرتو تغییراتی که در حوزه
سالهای گذشته سالیان سخت و دشواری را گذراند گفت :این سختی و دشواری
سیاسی کشور هند به وجود آمده است،
درس هایی را هم به صنعت آموخت و آن رهایی از وابستگی ها بود ،وابستگی
ارتباط خوبی بین دو کشور ( ایران و
به مناطق جغرافیایی خاص ،وابستگی به حمایت ها ،وابستگی به فنآوری
هندوستان) وجود دارد.نایب رییس اتاق
های خاص ،وابستگی به بازار خاص ،وابستگی های
بازرگانی ایران
متعددی که اصوال بسیاری از این ها نه کمک حال
ادامه داد :صنعت
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
صنعت ،بلکه اعتیاد مزمنی برای صنعت کشور ما به
ما باید هوشیارانه
گفت :ما در سایه سنگین تحریم
وجود آورده بود .نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
به آینده نگاه کند
آموختیم که نباید خودمان را
گفت :ما در سایه سنگین تحریم آموختیم که نباید وابسته به فناوری ها و محصوالت و فرصت های تجاری و صنعتی که در آینده وجود دارد
خودمان را وابسته به فناوری ها و محصوالت منطقه
را به خوبی بررسی کند ،طبیعتا یکی از فرصت های
منطقه ای خاص کنیم ،دورانی
ای خاص کنیم ،دورانی صنعت ما صنعت وابسته به
آینده همکاری با هند است .ما در شرایطی که رغبت
صنعت ما صنعت وابسته به
صنعت امریکا بود ،بعد اروپا و بعد روبه ژاپن و بعد
دنیا برای همکاری با دنیا بیشتر شده است ،باید این
صنعت امریکا بود ،بعد اروپا و
در سایه سخت تحریم به سمت چین ،امروز با درس
را در نظر بگیریم که در سایه اشتراکات جعرافیایی و
سایه
در
بعد
و
ژاپن
روبه
بعد
هایی که گرفتیم ،آموختیم که باید همه دنیا را تجربه
فرهنگی می توانیم مجددا پل ارتباطی بین آسیا و اروپا
کنیم .مهندس پدرام سلطانی گفت:امروز کشور هند سخت تحریم به سمت چین ،امروز باشیم .قرن  21قرن آسیا نامگذاری شده است و ایران
یکی از کشورهای مهم و با درخشان در اقتصاد جهان با درس هایی که گرفتیم ،آموختیم هم در تاریخ و هم در تمدن و هم به واسطه موقعیت
که باید همه دنیا را تجربه کنیم
است ،در حالی که غول صنعت و تجارت دنیا یعنی
ژئواستراتژیکی که دارد ،پلی بین اروپا و آسیاست .

نگاهی به کارنامه شرکت کابرو
مهندس الیاس گرجی ،مدیر مهندسی فروش شرکت تخصصی گیربکس های صنعتی کابرو در این مراسم به
کارنامه این شرکت در ارائه خدمات تخصصی گیربکس پرداخت.
وی با بیان اینکه آنچه به صنعت تقدیم نموده ایم ساالنه از دهها میلیارد تومان خسارت و هزینه به صنایع بزرگ
کشور در زمینه گیربکس های صنعتی جلوگیری نموده است ،اظهار نمود که شرکت کابرو بیشترین خدمات
تخصصی در زمینه گیربکس های صنعتی را طی سالهای اخیر به صنعت کشور ارائه نموده است.
برخی از خدمات انجام گرفته عبارتند از:

 -1نمایندگی شرکت Elecon
مشکالت جاری بانکی این امکان میسر است که سایر محصوالت شرکت
اولین خدمت بزرگی که شرکت کابرو به صنایع کشور ارائه نموداخذ  Eleconنیز از طریق شرکت کابرو به صنایع کشور تقدیم شود .او به
نمایندگی شرکت  Eleconبود ،درست در زمانی که کشور در مرحله معرفی برخی از شاخص ترین سفارش های صورت پذیرفته توسط صنایع
ورود به تحریم های گسترده بود و نگرانی های مدیران صنعتی کشور ایران پرداخت :گیربکس با توان  4هزار کیلووات جهت نورد مجتمع
در خصوص گیربکس های صنعتی که اکثرا گیربکس های با کیفیت باال فوالد مبارکه که یک گیربکس پینیون استند بوده است ،ارائه گیربکس های
بود،افزایش یافته بود ،شرکت کابرو با معرفی برند  Eleconیکی از ده اصلی خط نورد فوالد امیرکبیر خزر ،شامل  16گیربکس تا توان 1600
گیربکس ساز بزرگ دنیا گامی مهم در خدمت رسانی به صنایع جهت کیلووات ،سفارش گیربکس های آسیاب گلوله ای تا توان ورودی 2200
تامین به نیازهای صنایع به گیربکس های صنعتی پیمود ،به نحوی که طی کیلووات برای شرکت های سیمان سفید شرق ،سیمان شمال و سیمان
 7سال گذشته صدها گیربکس از محصوالت شرکت  Eleconبه حدود خزر ،تامین کلیه موتور گیربکس های خطوط نوار نقاله شرکت های
یکصد کارخانه بزرگ کشور عرضه گردید .مدیر مهندسی فروش شرکت سیمان لیکا ،سیمان منددشتی ،آهن و فوالد ارفع و صبا فوالد خلیج فارس
تخصصی گیربکس های صنعتی کابرو ادامه داد:
از این جمله است .او با تاکید بر اینکه شرکت  Eleconمدرنترین کارخانه
شرکت کابرو تنها شرکت نماینده گیربکس ساز
گیربکس سازی دنیاست ،گفت :شاخصترین پروژه
خارجی در ایران است که با داشتن کادری مجرب
های گیربکس سازی که تاکنون توسطElecon
شرکت کابرو با معرفی برند
و امکانات کارگاهی خدمات تخصصی و کامال
انجام شده است ،ساخت گیربکس با توان  45هزار
 Eleconیکی از ده گیربکس ساز
متمایزی را به مشتریان خودش ارائه می کند .او
کیلووات برای ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی
بزرگ دنیا گامی مهم در خدمت
توضیح داد :البته الزم به ذکر است که شرکت کابرو
هند است ،ساخت دهها گیربکس آسیاب برای
رسانی به صنایع جهت تامین به
عالوه بر قسمت گیربکس سازی شرکت Elecon
شرکت دانمارکی  ،FLSmithساخت گیربکس
نیازهای صنایع به گیربکس های
نماینده انحصاری کلیه شرکت های زیرمجموعه
های خاص گروه میتال؛ بزرگترین گروه تولید
صنعتی پیمود ،به نحوی که طی
گروه صنعتی  Eleconدر ایران است ،هرچند
کننده فوالد در جهان و ساخت گیربکسهای آسیاب
 7سال گذشته صدها گیربکس
که در چند سال گذشته بیشتر تمرکزش بر روی
غلطکی برای شرکت  Renkآلمان از این جمله
از محصوالت شرکت  Eleconبه
گیربکس های صنعتی و متعلقات آن بود ،اما با رفع
است.
حدود یکصد کارخانه بزرگ کشور
عرضه گردید

 -2تشکیل قوی ترین تیم مهندسی گیربکس های صنعتی کشور

او به اقدام شرکت تخصصی گیربکس های صنعتی کابرو در تشکیل قوی ترین تیم گیربکس های صنعتی
در ایران اشاره کرد و گفت :این کار با دعوت از مهندسین مکانیک مجرب در زمینه گیربکس های
صنعتی آغاز شد ،کابرو با دعوت و جذب مهندسین مکانیکی که تجربه در زمینه های مختلف خدمات
فنی مهندسی گیربکس های صنعتی داشتند و اعزام آن ها به خارج از کشور برای گذراندن دوره های
تخصصی در شرکت هایی از قبیل  Agma ،FAG ،Emtici ،Eleconتوانست تیمی را تشکیل دهد که
امروزه اکثر نیازهای صنایع کشور به گیربکس های
صنعتی را پاسخگو هستند .وی گفت :مدیریت فنی
و مهندسی این شرکت را به عهده مهندس محمدرضا
خدایی پیشکسوت صنعت گیربکس سازی کشور با
بیش از  25سال سابقه تخصصی در زمینه گیربکس
های صنعتی می باشد.

 -3انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه گیربکس های صنعتی

الیاس گرجی به اهتمام شرکت تخصصی گیربکس های صنعتی کابرو در انجام پروژه های
تحقیقاتی در زمینه گیربکس های صنعتی اشاره کرد و گفت :شرکت کابرو با شروع فعالیت
خود در صنعت در بخش گیربکس های صنعتی و شناخت مشکالت صنعت در خصوص
گیربکس های صنعتی اقدام به انجام دو پروژه تحقیقاتی نمود که این دو پروژه به بررسی
تخمین میزان خسارت ناشی از خرابی های گیربکس های صنعتی به کشور و پروژه بعدی
در خصوص علل و ریشه یابی این مشکالت و راه حل های رفع آن ها پرداخت و با بررسی
بیش از یک هزار پرونده در  300کارخانه کشور طی  5سال انجام شد ،نتایج آن به همراه راه
حل ها در اولین کنفرانس بین المللی گیربکس های صنعتی در آذرماه سال  1392ارائه شد.

 -4برگزاری اولین همایش بین المللی گیربکس های صنعتی

او برگزاری اولین همایش گیربکس های صنعتی در ایران توسط شرکت کابرو را خدمت دیگری توسط این شرکت به منظور رشد صنعت گیربکس
سازی در کشور عنوان کرد و در این باره توضیح داد :این برنامه با حضور  200نفر از مدیران ارشد بیش از  80کارخانه صنعتی کشور در مرکز بین
المللی همایش های صدا و سیما برگزار شد که با حمایت معنوی  10تشکل بزرگ صنعتی کشور از قبیل خانه صنعت و معدن ،انجمن تولیدکنندگان
فوالد ،سنگ آهن و پتروشیمی همراه بود و با استقبال گسترده صنایع کشور مواجه شد.

 -5ارائه خدمات فنی ،مهندسی و مشاوره به دهها
کارخانه بزرگ کشور

مدیر مهندسی فروش شرکت تخصصی گیربکس های صنعتی؛کابرو
ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره به دهها کارخانه بزرگ کشور
شامل بیش از  450مشاوره به صورت تلفنی و حضوری و اعزام تیم
های فنی ،مهندسی به کارخانه هایی که به علت خرابی گیربکس
های صنعتی ،خطوطشان دچار توقف تولید شده بود و تهیه شناسنامه
فنی و متعاقب آن ارائه گزارش های فنی در خصوص وضعیت
گیربکس ها و مدیریت قطعات یدکی به کارخانه ها را دیگر خدمت
شرکت تخصصی گیربکس های صنعتی کابرو دانست.

 -6راه اندازی اولین مرکز تخصصی گیربکس های
صنعتی در ایران

او در بخشی از صحبت های خود به راه اندازی اولین مرکز
تخصصی گیربکس های صنعتی در ایران توسط شرکت تخصصی
گیربکس های صنعتی کابرو اشاره کرد و توضیح داد :این مرکز
مجهز به ماشین آالت و تجهیزات مونتاژ ،دمونتاژ  ،اندازه برداری،
دنده زنی ،سنگ زنی پروفیل دنده ،تست و غیره می باشد و می
تواند عالوه بر ارائه خدمات فنی ،مهندسی پس از فروش حرفه
ای به محصوالت  ،Eleconامکان مونتاز ،دمونتاژ ،اورهال و تهیه
شناسنامه فنی و تست سایر برندهای گیربکس های صنعتی را هم
انجام دهد.

 -7نمایندگی شرکتهای  Radiconو Benzlers

او به سایر توانایی های شرکت کابرو اشاره کرد و گفت :شرکت کابرو با اخذ نمایندگی شرکت
های  Radiconانگلستان؛ بزرگترین تولیدکننده موتورگیربکس های صنعتی در انگلستان و
 Benzlersسوئد؛ بزرگترین گیربکس ساز کشور سوئد و بزرگترین تولیدکننده اسکروجک در
اروپا از طریق دفتر امارات  Eleconتوانسته است که علیرغم تحریم ها قطعات مورد نیاز صنعت
ایران را تامین نماید .الیاس گرجی به اقدام شرکت کابرو به رونمایی از موتورگیربکس های
شرکت Radiconدر نمایشگاه بین المللی صنعت تهران اشاره کرد و گفت :با توجه به نیاز صنایع
کشور به موتور گیربکس های کوچک و عرضه انواع موتورگیربکس های تقلبی با برندهای معتبر
اورپایی در کشور ،شرکت کابرو در ماه گذشته در نمایشگاه صنعت تهران اقدام به رونمایی از
محصوالت موتورگیربکس های شرکت  Radiconانگلیس نمود تا از این به بعد بتواند رنج
گسترده ای از موتورگیربکس ها را به صورت موجود در انبار خود به صنایع کشور ارائه کند که
این موتورگیربکس ها تا رنج  90کیلووات قابل ارائه خواهد بود و اولین محموله از این مجموعه
در حال حمل به سمت ایران است.

با توجه به نیاز صنایع کشور به موتور
گیربکس های کوچک و عرضه انواع
موتورگیربکس های تقلبی با برندهای
معتبر اروپایی در کشور ،شرکت
کابرو ماه گذشته در نمایشگاه صنعت
تهران اقدام به رونمایی از محصوالت
موتورگیربکس های شرکت Radicon
انگلیس نمود تا از این به بعد بتواند
رنج گسترده ای از موتورگیربکس ها
را به صورت موجود در انبار خود به
صنایع کشور ارائه کند

 /8ارائه خدمات آموزشی به بیش از  1000نفر از مدیران فنی و کارشناسان صنایع بزرگ

او از جمله دیگر خدمات شرکت کابرو به صنایع
کشور به ارائه خدمات آموزشی اشاره کرد و گفت:
ارائه خدمات آموزشی به بیش از هزار نفر از مدیران
فنی و کارشناسان صنایع بزرگ کشور توسط شرکت
کابرو صورت گرفت .او توضیح داد :شرکت کابرو
با مشارکت  Eleconو براساس نتایج تحقیقاتی
که انجام داده بود ،اقدام به تهیه و تدوین  3دوره
آموزشی در زمینه گیربکسهای صنعتی در ایران کرد
که این دوره ها به بیش از هزار نفر از مدیران و
کارشناسان فنی کارخانه های مختلف ارائه شده
است که با استقبال گسترده مدیران فنی کارخانه ها
مواجه شده است .او در تقسیم بندی این دوره ها
گفت :دوره شماره  1ویژه مدیران فنی در خصوص
انتخاب گیربکس ،عوامل موثر در کیفیت گیربکس ،اهمیت سرویس فاکتور و غیره است ،دوره  2در خصوص تعمیرات و نگهداری مونتاژ و دمونتاژ و
دوره  3ویژه مدیران عامل ،مدیران بازرگانی و مدیران کارخانه هاست که به بررسی مدیریت قطعات یدکی و نحوه ارزیابی سازندگان مختلف می پردازد.

ضیافت شام
در این ضیافت نظرات مکتوب مشتریان  Eleconکه در مراسم حضور داشتند قرائت گردید که همگی حاکی از رضایتمندی مشتریان از کیفیت و خدمات
شرکتهای  Eleconو کابرو بود.
شایان ذکر است این مراسم پس از گپ و گفت و گوهای رودرو صنعتگران ایرانی با آقای مهندس پاتل ،مدیر عامل شرکت بین المللی ،Eleconپذیرایی
و صرف شام مهمانان به پایان رسید.
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