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بروشور الکتروفیوژن

® GFHدر نظر دارد تا نیاز بازار به اتصاالت الکتروفیوژن
را با کیفیت در طراحی و محصول پاسخ دهد.
مشتری های این شرکت از زمان طراحی تا بهره برداری
بوسیله گروه آموزش دیده و متخصص در موضوعات زیر
پشتیبانی میشوند:

اولین تولید کننده کوپلرهای الکتروفیوژن سایز
باال در ایران

 طراحی قطعات و اتصاالت خاص

 آموزش روش های اجرایی نصب و نگهداری

شرکت گسترش فناوری همت

آدرس :تهران ،جاده قدیم قم،

مهدی آباد ،میدان عبدل آباد،

خیابان پروین اعتصامی،

 امکان پشتیبانی خدمات و محصوالت توسط
شرکتهای بیمه

پالک 4

 تست های  NDTو  DTدر آزمایشگاه مجهز

کد پستی 1817144541 :

 آماده سازی ابزار ،وسایل و تجهیزات مورد نیاز

پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی از سازمان ملی
استاندارد ایران و تاییدیه گزارش آزمون ماشینها و ادوات کشاورزی
از وزارت جهاد کشاورزی:

پیشنهاد های کلیدی
-1کوپلر الکتروفیوژن از سایز  63تا  1200میلیمتر
 -2انشعاب گیری الکتروفیوژنی از خطهای لوله پلی اتیلن از
سایز  200تا  1200میلیمتر
-3پوش فیت های تحت فشار
-4وسایل و ابزار:
1-4دستگاه برش لوله
 2-4اسکرپر
3-4دستگاه جوش الکتروفیوژن
 4-4دستگاه جوش بات فیوژن تمامCNC

مشتریان کلیدی

معرفی شرکت گسترش فناوری همت



شرررکت در سررال  1383در تهران ،به عنوان تولید کننده قطعات
اتصاالت پلی اتیلن برای شرکت "پلی پارس" (تولید کننده لوله و
اتصاالت) تاسیس گردید.
این شرکت در سال  1393به صورت مستقل با استفاده از ماشین
آالت به روز و واحد تحقیق و توسرررعه با افراد مجرب ،شرررروه به
تولید اتصاالت الکتروفیوژن پلی اتیلنی با برند ® GFHنمود.
 GFHمفتخر به دریافت گواهی های زیر می باشد:
 ISO 14001 ،ISO 9001و  OHSAS 18001و ...



لوله کشی در صنایع و معادن



شرکت های آب و فاضالب



تأسیسات نفت و گاز

صنعت کشاورزی

ارتباط با ما
آدرس :تهران ،جاده قدیم قم ،مهدی آباد ،میدان عبدل آباد،
خیابان پروین اعتصامی ،پالک .4
کد پستی 1817144541 :

اولین کوپلر الکتروفیوژن سرررایز  450میلیمتر 16 ،بار
در ایران
این شرررکت کوپلر الکتروفیوژن  450میلیمتر را در سررال 1393
طراحی و تولید و مورد آزمون قرار داده و هم اکنون در اسرررتان
فارس جهت سیستم انتقال آب در حال اجرا می باشد.
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