
 ایران در معدنی و راهسازی آالت ماشین مجاز های نمایندگی معرفی

بر اساس آخرین گزارش سایت ثبتارش )سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات( وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخش لیست ماشین آالت  

شرکت تولید کننده ماشین آالت راهسازی و معدنی خارجی شده  42به اخذ نمایندگی از  شرکت ایرانی موفق 42راهسازی و معدنی مجاز به ورود 

از این تعداد دو شرکت مشترکا از یک تولید کننده و دو   .اند

تولید کننده نمایندگی دریافت کرده  2و  4شرکت هر کدام از 

اند تا در بازار ماشین آالت ایران به فعالیت بپردازند. در زیر 

بوط به شرکتهای ایرانی و برندهایی که نمایندگی آنها جدول مر

را در ایران بر عهده دارند، مشاهده میشود. چنانچه مالحظه 

میشود در میان لیست، تولیدکنندگانی از آلمان، چین، ترکیه، 

 .روسیه، ژاپن، سوئد و... وجود دارد

 ردیف نام شرکت برندها ردیف نام شرکت برندها

LONKING (FUJIAN) 31 تیراژه ماشین BBURG 3 همیار تجارت فرتاک 

MULTIONE 31 توسعه تجارت نایبند BELAZ 2 زاگرس ماشین 

PENGPU 31 معدن ماشین پیشرو نوآور CASE 1 هم آوند چکاد 

PI MAKINA 31 یگانه پارسه کویر CHANGLIN 1 سنگین ماشین ایستا 

SHANTUI 31 واژه ماشین زاگرس FURUKAWA 1 نصرماشین بین المللی 

SDLG 31 همیارماشین آسیا GHH 1 اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار 

SINOMACH 

CHANGLIN 31 صباماشین 
HIDROMEK 1 سنو پارس 

TESMEC HITACHI 1 آرین ماشین راهبرد 

SUNWARD 22 چین ران ماشین 
HYUNDAI 

 1 آسان راه البرز

VOLVO 32 ماشین پرشیا جنوبپاسارگاد  23 پارسیان پیشرو صنعت 

WIRTGEN 22 ویرتگن قشم KOMATSU 33 محور ماشین 

XCMG 21 توران تو LIUGANG 

 LIUGONG 42 آسان خودرو ZOOMLION 32 حفار ماشین شیراز

DRESSTA 

   MISTA 

   YUTONG 

 به ملزم که میگیرد صورت... و سوئد، ژاپن، روسیه، ترکیه، چین، آلمان مانند کشورهایی از نو معدنی و راهسازی آالت ماشین واردات خالصه:

 .دارند عهده بر را آالت ماشین کننده تولید 42 نمایندگی مجموعا ایرانی شرکت 42 اساس این بر. هستند ایران داخل در نمایندگی داشتن

 نمایندگی های ماشین آالت، آمار ماشین آالتواردات ماشین آالت، سایت ثبتارش، ماشین آالت راهسازی و معدنی، کلمات کلیدی: 

 سایت ثبتارش متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت منبع:


