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نام  با  کیان"  نوآوران  "سروش  محور  دانش  شرکت 
تجاری NOKIAN، نماینده انحصاری شرکت های مــطرح 
  KRAFTPOWERCON و )OILLESS BEARING( کره جنوبی SGO

ســوئـــــد ) RECTIFIERS - HV&HC و  UPS( در فرآیندهای 
از  پس  خدمات  و  نظارت  راه اندازی،  نصب،  فروش، 

فروش می باشد. 

کاربردهای گسترده محصوالت  به  توجه  با  رو  این  از 
چرخه  در  برجسته  جایگاهی  از   NOKIAN الذکر،  فوق 
در  که  صنایع  از  ای  گسترده  طیف  در  ایران  صنعت 

ذیل بدان ها اشاره شده، برخوردار است.

• SGO: Oil less bearing

)یاتاقانهای خودروانکار( 

قالب،  تولید،  فرآیند  در  بهره برداری  فعالیت:  حوزه 
تزریق پالستیک، ماشین آالت ساخت و ساز، دستگاه های 
حفاری،  دستگاه های  و  آالت  ماشین  جک ها،  و  پرس 
کشتی ها، پل ها و ریل ها، سازه های هیدرومکانیکی 

)پمپ شناور – تجهیزات الیروبی – دروازه های سد(

• KRAFTPOWERCON:  Rectifier: HV- HC 

 )یکسو کننده جریان الکتریسیته(

تجهیزات  و  قطعات  دقیق   آبکاری   :HC فعالیت  حوزه 
خاص، حفاظــت کاتـدی لوله ها و کشتی ها، آنودایزینگ 

و ...

حوزه فعالیــــت HV )منابع تغـــذیه فیلترهای صنعتی 
ESP(: صنایع سیـــمان، فوالد، تولیـــد کاغذ و شیشه، 

پاالیشگاه ها، نیروگاه ها و...

• UPS

حوزه فعالیت سیستم انرژی بدون وقفه: 

در  حساس  فرآیندهای  برای  انرژی  مداوم  تامین 
نیروگاه ، پاالیشگاه، استخراج نفت  و گاز بیمارستان و 
هر موقعیتی که قطعی برق می تواند موجب خسارات و 

صدمات جانی و مالی قابل توجه گردد.

تعامل  و  بومی  دانش  بر  تکیه  با   NOKIAN

با شرکت های معتبری  المللی  اثربخش بین 
در سطح اروپا و شرق آسیا تالش می کند تا 
با ایجاد توازن بین سه اصل قیمت، کیفیت و 
زمان به عنوان مزیت های رقابتی خود، ضمن 
مشتریان  بین  مطلوب  ارزش  زنجیره  ایجاد 
و تولیدکنندگان اصلی بین المللی، نقشـــی 
کارآمد در ایجــــاد ارزش افزوده و توسعه 

کسب و کار در ایران ایفا نماید.
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های  یاتاقان  انواع  تولید  زمینه  در  را  خود  فعالیت  جنوبی  کره   - اینچئون  در   SGO  ،1987 سال  در 
خودروانکار )OILLESS(، بوش، پلیت و واشر آغاز کرد. در گذر زمان مزیتهای رقابتی بیشمار همانند: 
گستردگی سبد محصوالت، تنوع و کیفیت باال، SGO را به عنوان یکی از مهمترین تامین کنندگان این 
محصوالت در صنایع مختلف و در کشورهای اروپایی همانند آلمان، ایتالیا و فرانسه و همچنین شرق و 

جنوب شرق آسیا همانند ژاپن و کره جنوبی مطرح نمود. 

SGO در گذر زمان...

2015برنده جایزه تعامالت اثربخش تجاری از کمیسیون بازرگانی کره

INCHEON 2014انتقال کارخانه اکسترود به کارخانه مرکزی در

دریافت تقدیرنامه از مدیریت کسب و کارهای کوچک 
کسب جایزه شرکت سرمایه گذار برتر

2013

  SGO ثبت عالمت تجاری
ارتقاء یاتاقان DEVELON جهت ماشین آالت ساخت و ساز

2012

DEVELON 2011ثبت اختراع بین المللی از آلمان و ایتالیا برای

)نیروگاه ها( هیدروالکتریک  تخلیه  های  پمپ  برای   oilless یاتاقان  نصب  و  2010توسعه 

2009شروع کار با دستگاه اکسترودر )چکش کاری( 2750 تنی

2008گسترش فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری

ایجاد الزامات یک شرکت صادرکننده
ISO 14001 اخذ گواهینامه

2006

R & D 2005تاسیس  واحد

ISO 9001 2002اخذ گواهینامه

SGO 1987تاسیس شرکت

OILLESS )خودروانکار( چیست؟

محصوالت خودروانکار SGO،  به دلیل ساختار متفاوتشان نیاز به روانکاری ندارند و با توجه به شرایط 
محیط کاربری از طریق مواد داخلی خود، روانکاری میشوند. این محصوالت عالوه بر امکان استفاده در 
شرایط عادی، قابل بهره برداری در محیط های خاص از جمله دماهای باال و پایین، محیط های خورنده، گرد 

و غبار و ذرات خارجی و بار های باال نیز می باشند. 4



 DEVELON
DEVELON محصول جدید شرکت SGO می باشد 

که فوالد این محصول، متخلخل و 

دارای مقاومت بسیـــار عالی در برابر سایش  •

با  • مختــــلف  کاربری هایی  جهـــت  مناسب 
ویژگیهای: بار سنگین، سرعت کم، متوسط، 

محیط سخت، ضربه ای و ارتعاشی

 (STRUCTURE) ساختار
کننده  • روان  به  مجهز  متخلخل   الیه  دارای 

جامد و خلل و فرج آغشته به روغن 

• (backing steel) دارای فوالد حمایتی

Backing steel

Sintered layer 
including solid 

lubricant and oil 
impregnated pores5



Non-ferrous Metal Standards
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فلزات غیرآهنی استاندارد
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DEVELON - خواص مکانیکی و فیزیکی
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SGO # 500 - خواص مکانیکی و فیزیکی
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مواد خام 

ذوب 

کنترل  ترکیب و سختی در حالت مذاب

ریخته گری و برش
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آماده سازی جهت چکش کاری 

چکش کاری و انبارش

برش و سوراخ کاری

ماشین کاری
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اشباع و بازرسی 9

بسته بندی و انبار نمودن 10



تزریق پالستیک

ماشین آالت ساخت و ساز

قالب

کاربردهای اصلـــی



کشتی 

•    جرثقیل عرشه
•    دستگیره چرخ جرثقیل

•    دریچه پوشش
•    بازو سکان

•    جرثقیل و تجهیزات باالبر

• Material is Bronze with graphite plugs
• Base metal : CuZn25Al5 
• Graphite plugs : SL4 (water resistance)
A. Flange bush
B. Spherical bearings
C. Washer
D. Bush

•     سدها 
•     پمپ شناور

•     سازه های برق آبی
•     حوض و تجهیزات الیروبی
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سازه ها و تجهیزات آبی

نیـــروگاه



صنایع در شرایط دمای باال 

•   فرآیند تولید فوالد
•   تجهیزات خشک کن

•   سرخ کننده ها
•   مبدل های حرارتی

فرآیند تولید اتومبیل

•    جوشکاری، خطوط مونتاژ
•    خطوط رنگ آمیزی و خشک کردن

•    نوار نقاله های زنجیره ای
•    ابزار ماشین

صنایع و تجهیزات مقاوم در برابر مواد شیمیایی

•    کارخانه مواد شیمیایی
•    تجهیزات آبکاری

•    تجهیزات تصفیه فاضالب
•    ماشین های خشک کن

15•    تجهیزات تصفیه خانه روغن و مواد شیمیایی
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استخراج معدن و تجهیزات حفاری

پل و ریل

کارخانجات تولیدی

•    کارخانجات الستیک و تولید کاغذ
•    بسته بندی مایعات 

•    کارخانجات لوازم خانگی



دوام باال

تنوع در محصوالت

حفظ محیط زیست

عدم  نیاز به روغن کاری

کاربرد فراوان در صنایع مختلف

تولید محصول بر اساس نیاز مشتری

نگهداری آسان و کاهش هزینه تعمیرات دستگاه های مرتبط

امکان بهره برداری در شرایط سخت ) دما، فشار، محیط های خورنده و ...( 
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Plant & Dam:

K-WATER 
KHNP, HYUNDAI , DAE WOO 
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Shipyard 
GGB (France, Brazil, India, Italy)
LHG (Germany)

Plastic Injection:    
     

WOOJIN PLIME, The Japan Steel Works
KOREA ANGEL MACHINE, UBE MACHINERY CO.,LTD
TOSHIBA MACHINERY LTD, Ferromatik Milacron Pvt Ltd         

Construction:    

EVERDIME
BRADKEN RESOURCES PTY LTD 
 JCB 

Steel Equipment:

POSCO 
HYUNDAI STEEL 
HYUNDAI ROTEM 

Molds:

HASCO Normalien Gmbh+Co KG 
STRACK Norma GmbH (Volkswagen)

Hydraulic Press:

SIMPAC 
HWAIL PRESS 
SINO PRESS 
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CERTIFICATION 

PATENT FOR DEVELON

ISO 14001:2004 

GERMANY

ISO 9001:2008  

ITALY  




