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شرکت بازرگانى گهر تجارت فجر با اتکا به تجربه چندین ساله در زمینه صنایع برق و مکانیک و در 
راستاى تامین تجهیزات و ارائه خدمات فنى به صنایع مختلف کشور آغاز به کار نموده است . 
این شرکت توانسته است با برنامه ریزى مناسب در بسیارى موارد نیازهاى فنى و تجهیزاتى 

کشور را  مرتفع نماید. 
اهداف اصلى این شرکت در بازار داخل ، تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع در بخش هاى برق اهداف اصلى این شرکت در بازار داخل ، تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع در بخش هاى برق 
صنعتى و مکانیک مى باشد و این شرکت بواسطه شرکاء تجارى خارجى خود در بخش بازرگانى 
خارجى توانایى ارائه خدمات مفید تر و سریعتر به بازار مصرف در کشور عزیزمان را دارا            
مى باشد. فعالیت این شرکت با توجه به تحریم موجود پاسخگوى صنایع مختلف کشور عزیزمان 

در بخش هاى معدن ، نیروگاهى ، سیمان نفت و گاز ، سلولزى و فوالد میباشد. 
تالش جهت گسترش حضور و ثبات در چرخه اقتصاد کشور از طریق کیفیت و سرعت ارائه تالش جهت گسترش حضور و ثبات در چرخه اقتصاد کشور از طریق کیفیت و سرعت ارائه 
خدمات فروش به مشتریان و جلب رضایت آنان هدف اصلى این شرکت میباشد. با عنایت به 
پتانسیل اجرایى شرکت گهر تجارت فجر در ارائه کاال و مباحث فنى لطفا جهت برقرارى جلسات 
تکمیلى و دریافت اطالعات خواهشمند است مراتب دستور را متعاقباً به این شرکت             

اعالم فرمائید.  

معرفى شرکت 
گهر تجارت فجر 

GOHAR TEJARAT FAJR



شرح خدمات قابل ارائه در بخش بیرینگ 
ارایه اطالعات و مشاوره در خصوص :  

بیرینگ ، بلبرینگ ، رول برینگ ، نیدل برینگ ، تراست برینگ  بیرینگ ، بلبرینگ ، رول برینگ ، نیدل برینگ ، تراست برینگ  
بلبرینگ خطى ، کاسه نمد ، اورینگ وایتون ، الینر برینگ 
بلبرینگ سرامیکى ، یاتاقان بلبرینگ ، گرمکن برینگ    
رولبرینگ مخروطى ، ساچمه هاى استوانه اى ، تسمه نقاله 
رولبرینگ سوزنى ، بلبرینگ ماشینى ، بلبرینگ کشاورزى  
بلبرینگ و رولبرینگ راهسازى ، زنجیرهاى صنعتى ، بال اسکرو 
بلبرینگ واگنى ، محافظ کابل ، بال بوش ، گریس نسوز 

ارایــــه پروفــرمهـــا و لیست قیمت در کوتــاهـتــرین زمــان ارایــــه پروفــرمهـــا و لیست قیمت در کوتــاهـتــرین زمــان 
دریــافت سـفــــارش و تحـویـل کاال در تمــام سطح کشـور 
مشاوره طراحى جهت ساخت واصالح سیستمهاى فنى 
SKF - FAG - NACHI - BOWER - RHP - FAFNIR

  TIMKEN - FBJ - ASAHI - KOYO - NTN - INA

خالصه فعالیت هاى شرکت گهر تجارت فجر 
(تامین قطعات یدکى و تجهیزات کاتالوگى) 

1- یاتاقان و بیرینگ   
2- تجهیزات مکانیکى 
3- انواع موتور ژنراتور 

4- تجهیزات توزین و باسکول 
5- تجهیزات و قطعات برق صنعتى - تجهیزات و قطعات برق صنعتى 
6- جرثقیل سقفى ، آسانسور و باالبر  
7- تجهیزات حمل ونقل زمینى و ریلى 
8- تجهیزات مخابراتى و رادیویى و شبکه 
9- انواع کمپرسور و قطعات یدکى مربوط 
10- تجهیزات آزمایشگاهى – تست و بازرسى 
11- تجهیزات نیروگاهى و قطعات یدکى مربوط 
12- تجهیزات هیدرولیکى ، پنوماتیکى ، روانکارى  - تجهیزات هیدرولیکى ، پنوماتیکى ، روانکارى  
13- تجهیزات الکترونیکى ، ابزار دقیق و اتوماسیون 

(تامین کاال و مواد مصرفى) 
1- روانکارها 
2- مواد نسوز  
3- مواد شیمیایى 
4- لوازم برق عمومى 
5- عایق هاى پوششى 

6- مواد پلیمرى و الستیکى - مواد پلیمرى و الستیکى 
7- کاتالیستها و مواد جاذب 

8- شیلنگهاى صنعتى و اتصاالت 
9- لـوازم و تجهیـزات آزمـایشگاهـى 

  

بیــریـــنگ 
BEARING

فـعـــالــــیت هــــا 
ACTIVITIES



شرح خدمات قابل ارائه در بخش پمپ و الکتروموتور 
بازرگانى گهر تجارت با تکیه و پشتوانه بر نیروهاي کارآمد و توانمند خود توانسته است در سالهاي اخیر اقداماتی قابل تامل در تامین اقالم و مایحتاج صنایع 
کشور از قبیل انواع الکتروموتورهاي معمولی و نوع خاص ، انواع کمپرسورها، انواع گیربکس ها و تنوعی از پمپ ها را به صنایع مختلف اعم از معدنى ، فوالد 

، مس ونفت نیز شرکت هاي پاالیشگاه هاى کشور تقدیم نماید و به سهم خود گامی هر چند کوچک اما رو به جلو در ارتقاء صنایع کشور بردارد. 
» واردات انواع الکتروموتورهاى شرکت هاى اروپایى و چینى            » فروش قطعات الکتروموتور شامل : فلنچ ، پوسته ، براکت 
وارد کننده انواع  پمپ : الکتروپمپ  آلمانى ، پمپ ایتالیایى ، پمپ ترك (ترکیه) ، پمپ چینى ، پمپ ژاپنى ،  پمپ امریکایى 

شرح خدمات قابل ارائه در بخش رولیک ، باکت ، نوار نقاله  
طراحى و تولید سیستم هاى انتقال مواد از جمله پایه رولیک ، رولیک 

زنجیر و انواع باکت الواتور در کارخانجات سیمان و معادن 

برخى از محصوالت ما :  

انواع نوار نقاله سیمى ، منجیدى با مارك هاى داخلى و وارداتى  
رولیک فلزى 

رولیک ضربه گیر رولیک ضربه گیر 
رولیک هاى بارگیر خانه 
ماشین آالت انتقال مواد 

پایه رولیک 
زنجیرهاى انتقال مواد 
زنجیر الواتور فورجینگ 
باکت هاى یک تکه بویمر 

درام 
زیگمنت 

باکت الواتور 
باکت باند آموند 

تامین انواع الکتروموتور: 
الکتروموتور معمولى 
الکتروموتور آسنکرون 
الکتروموتور دو سرعته 
الکتروموتور ضد انفجار 

تامین انواع پمپ : 
پمپ شناور 
پمپ طبقاتى 
پمپ اسالرى 
پمپ کف کش 

پمپ آب و فاضالب 

الکتـرومــوتــور/ پمپ 
PUMP / ELECTROMOTOR

سیستم هاى انتقال 
HANDLING SYSTEMS



شرح خدمات قابل ارائه در بخش روانکارها 

انتخاب و استفاده صحیح از محصوالت روان کننده (انواع روغن و گریس)          انتخاب و استفاده صحیح از محصوالت روان کننده (انواع روغن و گریس)          
در ماشین آالت صنعتى امرى الزم و غیر قابل اجتناب بوده و به عنوان موضوعى 
مطرح، مد نظر کارشناسان فنى، مهندسین و تکنسین تعمیر و نگهدارى در عرصه 
صنعت قرار دارد. در همین راستا شرکت گهرتجارت فجر به واسطه بهره گیرى از 
کادر متخصص و مجرب افزون بر مسئولیت فروش و نیاز سنجى مشتریان به ارائه 
خدمات مهندسى و مشاوره در زمینه تامین انواع روانکارهاى صنعتى و موتورى 

مورد نیاز در صنایع مختلف میپردازد.     
شـرکت گهـر تجــارت فجــر به عنــوان فروشنـده و تـامیــن کننده انــواع روغــن و         شـرکت گهـر تجــارت فجــر به عنــوان فروشنـده و تـامیــن کننده انــواع روغــن و         
گریس صنعتى و تخصصى پاالیشگاه هاى داخلى و فروش محصوالت برندهاى 

معتبر جهانى، افتخار تامین تمامى سفارشات مشتریان محترم را دارد. 

روانـکـارهــا 
LUBRICANT



شرح خدمات قابل ارائه در بخش ابزارها  

ارائه انواع ابزار آالت و آچار هاى صنعتى / ارائه لوازم ارائه لوازم 

ایمنى شامل انواع ماسک ها ، دستکش ها و لباس 

کار مورد نیاز /  واردات انواع وسایل ایمنى فردى و 

درخواستى معادن و فوالد سازى  / تامین و واردات 

انواع لوازم آتش نشانى فردى خودرویى ایستگاهى و 

امداد و نجات  

شرح خدمات قابل ارائه در بخش نسـوزهـا 
1- انواع آجر و عایق نسوز جهت کوره هاى حرارتى و مشعل ها 

2- انواع چوب پنبه هاى خشک و الستیکى در اندازه هاى مختلف  
3- انواع ورقهاى کربن خالص و کربن استیل مقاوم در برابر حرارت هاى باال 
4- انواع نمدهـاى صنعتـى و نمدهاى فیلترى در ضخـامت و عرض هاى مختلف 

5- انواع پکینگهاى (تفلون – آزبستى – شیر تفلون – آرامید – کربن خالص – کربن گرافیکى) 
6- انواع کاغذ هـاى روغنى (ویکتورى) در ضخامتهاى 0/25 تا 8 /4 میل و ورقهاى تکسـون  میل و ورقهاى تکسـون 

7- تراش و توزیع انواع پلیمرهاى صنعتى به صورت میلگرد و ورق در اندازه و ضخامت هاى مختلف 
8- توزیع انواع واشرهاى اسپیرال وند (در اندازه هاى مختلف همراه با نوع گالس و نوع فیبر ارائه شده)  

9- انواع ورقهاى نسوزکلینگریت ، مسلح ساده و انواع نان آزبست (آزبست فیرى) مقاوم در برابر انواع اسید 
10- انواع الستیک هاى (ضد روغن-الستیک هاى ضد اسید و حرارتى (سیلیکون و واتیون) و الستیک هاى ضربه گیر) 

11- انواع الستیک هاى تسمه نقاله اى در شکل ها و اندازه هاى مختلف همراه با آپارات سرد و گرم ، آپارات دوبل و فینگر 
12- انواع فیبرهاى نسوز (فیبر فایبر – فیبر نخ دار – فیبر استخوانى) به صورت میلگرد و ورق در ضخامت و اندازه هاى مختلف 

13- طراحى و ساخت انواع واشرهاى صنعتى – ساخت انواع فنر هاى تسمه اى ، ساخت انواع قطعات الستیکى و ساخت انواع فنر    ساخت انواع فنر هاى تسمه اى ، ساخت انواع قطعات الستیکى و ساخت انواع فنر   
14- انواع پارچه و نمد هاى نسوز (تفلون آزبستى – فایبرسرامیک (مسلح و ساده) – فایبر گالس – تفلون آزبستى فویلدار – فایبر گالس فویلدار) 

  ابزارآالت 
TO O LS

نـســــوزهـــــــــــا 
FIRE-RESISTANT

  



شرح خدمات قابل ارائه در بخش ابزار دقیق ، اتوماسیون برق ، هیدرولیک ، پنوماتیک  
واردات کلیه قطعات الکترونیکى ، مخابراتى و صنعتى از قبیل : 

  (  (Photo Diode)فتودیـود ، (Diode)دیـــود ، (Capacitor)خـــازن ، (Resistor)انـــواع مقــاوـمت
 (Crystal)کریستـــال ، (yristor)تــریستـــور ، (IC)آى ســى ، (Transistor)تــرانزیستـــور
 (Sensor)انـواع سنسور ، (Connector)کـانکتــور ، (Controller)کنترلــر ، (Regulator)رگـوالتـور
 (Switch) انواع سوئیچ ، (Isolator)ایزوالتور ، (Convertor)انواع مبدل ، (Flow Meter)فلومتر
انواع المپ (Lamp) کرنش سنج ها (Strain Gage) و… از معتبرترین شرکت هاى سازنده جهان. 

قـطـعــات الکتـــــــرونیکـى 
ELECTRONIC COMPONENTS



معرفى وبســایت 
گهــر تجــارت فجــر 
معرفى وبســایت 
گهــر تجــارت فجــر 

WWW.GOHARCO.COM

وبسایت رسمى شرکت گهر تجارت فجر 

با ما در ارتباط باشید ... 



WWW.GOHARCO.COM

تهران - سعدى جنوبى - کوچه فخرایى - کوچه کاوه - پالك 44 - طبقه 2 - واحد 1

کرمان - بلوار جمهورى - بعد از سه راه هوانیروز - مجتمع تجارى میالد - واحد  112
( نمایندگى استان کرمان ) تلفکس : 856 18 328 -034

تلـفــن : 612 58 360 -021
021- 360 58 469
021- 360 58 975

فـکس : 473 58 360 -021
فکس اینترنتى : 121 777 021-89
info@goharco.com : ایـمیل


