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صفاهان  معرفی شرکت توکا طرح 
تولید کننده انواع گیربکس های خورشیدی، هلیکال و کتابی

پیمان منصوری: ویراستار

توکا طرحاصفهان، شرکت 

ری دفترچه به صورت اختصاصی جهت معرفی شرکت توکا طرح صفاهان تهیه شده و هیچ گونه ارزش دیگاین 
.درآن با اجازه این شرکت بالمانع استندارد و کلیه حقوق کپی و تغییرات









شرکت توکا طرح صفاهان

رضا اصغری : با مدیریت

اطاهراصفهان، خیابان امام خمینی، روبروی خیابان شهید باباگلی، کوچه باب: آدرس

www.tookatarh.com

www.tokagearbox.ir
www.tookatarh.ir

tookatarh@yahoo.com
tookatarhco@gmail.com

بسمه تعالی

6-33872544-031

fax  33867474-031

تولید کننده انواع گیربکس های خورشیدی

التولید کننده انواع گیربکس های کتابی ، هلیک

طراحی تخصصی انواع گیربکس های صنعتی

 مشاوره وساخت انواع گیربکس براساس سفارش

( سهامی خاص)شرکت توکا طرح صفاهان 

54305شماره ثبت 

http://www.tookatarh.com/
http://www.tokagearbox.ir/
http://www.tookatarh.ir/
mailto:tookatarh@yahoo.com




:معرفی شرکت 

کاار  1374گروه فنی مهندسی توکا طرح در سال 
متاار 1500خااود رد در کارخا اا  د  ساا  م ااا   

هان ساا  مرسع، ودقع در منطق  صنعتی دمیرکبیر دصا  
م آغاا   تولید گیرسکس ها  هلیکال شاف  م اتقی 

موفااب ساا  1387دیاام مومو اا  در سااال .  مااود
و . یدطرد ی و تولید گیرسکس ها  خورشید  گرد
یا   دکنون سا کول  سار  د  تورسا  و دد اف فنای و     

وده، کاارآ م سهره گیر  د  متخصصان و کارشناسان
سا     رو  دقادد  ژماشیم آالت پیشارفت  و تکنولاو  
 یا    SK ,SHطرد ای و تولیاد گیارسکس هاا      

 موده دس  و قصد ددرد محصولی د  هر  یث کاارد 
.و مطمئم رد س  مشتریان خود  رض   ماید



اطالعات عمومی شرکت توکا طرح صفاهان

توکا طرح ص اهان:  ا  قا و ی شرک  

54305، شماره ثب  04/04/1394: تاریخ تاسیس 

14005035047، شناس  ملی 411487744847کد دقتصاد  

تولید : گردیف

خصوصی:  وع مالکی 

سهامی خاص: وضعی   قوقی

:دفتر مرکزی و فروشگاه

30دص هان، خیاسان دما  خمینی، خیاسان  طادلملک،  بف سلوک

031-33879974:تل م تماس

:1کارخانه

دص هان، خیاسان دما  خمینی، روس  رو  خیاسان ساساگلی، کوچ  ساساطاهر

031-33867474:دور گار031-33872544-6:تل م تماس

www.tookatarh.comآدرس سای  

tookatarh@yahoo.comدیمیل 

:2کارخانه 

(در  ال سهره سرددر  )شهرک صنعتی سرق خمینی شهر –دص هان 

( سهامی خاص)شرکت توکا طرح صفاهان 

54305شماره ثبت 

mailto:tookatarh@yahoo.com


لیست دستگاهها، تجهیزات و نرم 
افزارهای مهندسی و طراحی شرکت



:لیست دستگاهها وتجهیزات 

دستگاه تردش:Manual- 1 m , 1.5M ,2M  

500تردش-CNC

700تردش-CNC-MTC

400فر سنتر-CNC-VMC

1فر سنتر سورینگM – CNC  

فر هاپØ16 , Ø32, Ø80,Ø100

شیپرØ32 , Ø 80 ,Ø100

سنگ د ده  و مخروط  نØ32

1.30فر هاپ دفقیM  , 2.60 M

   200-0دستگاه شیوینگmm

 دستگاه جوشCO2

ودریل ، دره  ودر   ، ص ح  تردش ، دس در تی  کم....

:لیست نرم افزارهای مهندسی وطراحی

 CATIA

 MECHANICAL DESKTOP

 INVENTOR

 KISS SOFT

 GEAR TRAX

 trace part 

 Mastercam

 power mill 

 solid work

Gear trax



( سهامی خاص)شرک  توکا طرح ص اهان 

54305شماره ثب  

وضعیت  
مالکیت

مشخصات فنی تعداد ماشین آالت/تجهیزاتنام

ف
ردی

ملکی 1M*1M*1Mچهارمحور 1 CNC  horizantalفر  1

ملکی 0.4M*0.3*0.3چهارمحور 1 CNC  horizantalفر  2

ملکی Ø700mm  L:1.5M 1 CNCتردش  3

ملکی Ø400 2 فر هاپ 4

ملکی Ø630mmمتر  2له تا ی  1  یم  سنگیم تردش 
5

ملکی Ø1500mm  L:1.9M 1 شیپر 6

ملکی Ø680mm  L:2.5M 1 هاب 7

ملکی Ø320mm  L:1.5M 1 سنگ 8

ملکی Ø200mm  L:1200m دفقی هاپ 9

ملکی متر1/5 2 تبری  تردش 10

ملکی تم150 1 پرس هیدرولیکی   11

ملکی Ø300 1 دره  ودر    12

ملکی Ø400 1 د دهسنگ 13

ملکی - 1 دور سنج 14

ملکی - 1 جعب  ردپورتر 15

ملکی - 1 درت اع سنج 16

ملکی 0-200 - (سشقاسی )میکرومتر د ده 17

:ماشین آالت/ اطالعات تجهیزات 



معرفی محصوالت، تجهیزات و پروژه های
شرکت  



توکا طرح  سوابق ساخت و طراحی شرکت  

خورشیدیگیربکسمختلفهایتیپمعکوسمهندسیوطراحی

Bonfiglioliسریساختو

سانگهیوکتابیگیربکسمختلفهایتیپمعکوسمهندسیوطراحی

سریساختو

مستقیمشافتهایگیربکسسریساختوطراحی

:گیربکس هلیکال 

:گیربکس خورشیدی 

:گیربکس کتابی







آهنذوبباتوکاطرحشرکتطراحیوساختسوابق

شرک جه گیرسکستیپ17ساخ وطرد ی:آلگومراسیونبخشجهتگیربکسردیف17ساختومعکوسمهندسیوطراحی912840مناقصه

92 م تاندرآلگومردسیونسخف–آهمذوبمحتر 

گیربکسساختومعکوسمهندسیوطراحی918176مناقصهRAP133/Dگیرسکسدستگاه2ساخ وطرد ی:آهنذوبجهتRAP شرک جه

93تاس تاندرآهمذوبمحتر 

93 م تاندرآهمذوبمحتر شرک جه سا  گیرسکسدستگاه2ساخ :آهنذوب650نوردجهتگیربکسردیفدوساخت9300280استعالم

گیرسکسدستگاه2ساخ وطرد ی:آهنذوبجهتگیربکسدوردیفساختومعکوسمهندسیوطراحی9300657استعالمQVR-F2تودنسا

130KW 93 م تاندرآهمذوبمحتر شرک جه

گیرسکسدستگاه2خرید:آهنذوبجهتگیربکسردیفدوخرید9301400استعالمSEW SA97 93پایی درآهمذوبمحتر شرک جه

مآهذوبمحتر شرک جه پاتیلدردس مخروطیگیرسکسساخ :آهنذوبسازیفوالدبخشجهتگیربکسردیفیکساخت9204305استعالم

93در م تانسا  فوالدسخف–

سخفآهمذوبشرک جه رولیکیکورهگیرسکسدستگاه4ساخ :آهنذوب300نوردبخشجهتگیربکسردیفیکساخت9204104استعالم

94سهاردر300 ورد

جه  اژیمنوگیرسکسدستگاه1ساخ :آهنذوب650نوردبخشجهتگیربکسردیفیکساختومعکوسمهندسیوطراحی9302922استعالم

94سهاردر650 وردسخف

94سهاردرسا  ککسخفجه گیرسکسدستگاه1ساخ :آهنذوبسازیککبخشجهتگیربکسردیفیکساخت9305178استعالم

آهنذوبهایبخشدیگرو،300نوردهایبخشدرگیربکسنگهداریدراورهالومشاورهواورهالوتعمیر

( سهامی خاص)شرک  توکا طرح ص اهان 
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( سهامی خاص)شرک  توکا طرح ص اهان 
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 ساخ  کوپلینگ: 48377642استعالم

 ساخ  د ده: 48377640استعالم

 ساخ  گیرسکس وینچ:  48380252استعالم

 ساخ  د ده:  48700031استعالم

 ساخ  گیرسکس کولیم تاور و وینچ: 48381516استعالم

 ساخ  شاف  و قطعاتی یدکی: 48380502استعالم

 ساخ  شاف :   48700243استعالم

 ساخ  د ده شا   د  :  48380512استعالمrack د ده   ویر ، د ده کوپلینگ ،

 ساخ  مومو   د ده وش  :  48385305استعالم

الد سوابق ساخت و طراحی شرکت توکاطرح با فو

 ساخ  کوپلینگ: 48385319استعالم

 ساخ  دو تیپ گیرسکس: 48391735استعالم

 ساخ  گیرسکس: 48396151استعالم

 ساخ  کوپلینگ: 48381318استعالم

 ساخ  د ده شا   د  :  48701446استعالمrack

 ساخ  پنیون کرد ویل: 48404813استعالم

 ساخ  د ده : 48404027استعالمrack

 طرد ی و ساخ  گیرسکس: 48407663استعالم

 ساخ  د ده: 48702383استعالم

 ساخ  پنیون: 48702801استعالم



سوابق ساخت و طراحی شرکت  توکاطرح  باسایر ارگانها 

شرکت  محترم ذوب آهن اصفهان

شرکت محترم فوالد مبارکه اصفهان

شرکت محترم قند اصفهان

شرکت محترم  فوالد اصفهان

شرکت محترم فوالد نطنز

شرکت محترم فوالد کویر

شرکت محترم گاز پارس عسلویه

شرکت محترم آب و فاضالب یزد

 شرکت محترم پتروشیمی جم

 (پتروشیمی جنوب )شرکت محترم اریا فسفریک

( سهامی خاص)شرک  توکا طرح ص اهان 
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شرکت محترم صنایع شیمیایی اصفهان

شرکت محترم شهرداری اصفهان

شرکت محترم صنایع هفت تیر

شرکت محترم پاالیش نفت اصفهان

شرکت محترم پاالیشگاه قطران

 شرکت محترم آذر شیمی

شرکت محترم توسعه معادن و صنایع معدنی ایران

شرکت محترم  صنایع و معادن چهادر ملو

شرکت محترم معادن سنگ و آهن احیا سپاهان



شرکت محترم کاشی آسیا

انشرکت محترم کاشی وسرامیک الماس کویر رفسنج

شرکت محترم فوالد گستران کرمانشاه

 شرکت محترم آرگون صنعت

 شرکت محترم برکت جوین

شرکت محترم صنایع چینی درود

شرکت محترم  شیمی الوند جی

شرکت محترم شیر وگوشت فوده سپاهان

شرکت محترم آویژه پاالیش البرز

شرکت محترم پارس شیمی

شرکت محترم ماشین سازی ماهان

شرکت محترم ماشین سازی بتن ماشین

شرمت محترم تولیدی شیمیایی کلرآن

( سهامی خاص)شرک  توکا طرح ص اهان 

54305شماره ثب  

سوابق ساخت و طراحی شرکت  توکاطرح  باسایر ارگانها 

شرکت محترم سدید خوزستان

شرکت محترم طرح وتدبیر مهاب

شرکت محترم ماشین سازی البرزماشین

شرکت محترم معادن ماسه وریخته گری چیروک

شرکت محترم سنگستان سپاهان

شرکت محترم شن و ماسه اشتر کوه

شرکت محترم تعاونی سیم و کابل اصفهان

 شرکت محترم خونه

 شرکت محترم ساخت و تجهیزات سپاهان

شرکت محترم ماشین سازی طالیی

شرکت محترم کوره سازی سپاهان

شرکت محترم ماشین سازی دوستان



( سهامی خاص)شرک  توکا طرح ص اهان 
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سوابق ساخت و طراحی شرکت  توکاطرح  باسایر ارگانها 

شرکت محترم صنایع  سرد

 شرکت محترم فوالد تابش

شرکت محترم قارچ نگین فصل

شرکت محترم الوند جی

کارخانه سنگبری کوه نور

 110کارخانه آجر

کارخانه آجر سحر

کارخانه آجر جندق

 کارخانه آرد مطهر

کارخانه آسفالت فرادنبه

مرکز تحقیقات مهندسی

شرکت محترم بیستون راه

  شرکت محترم ایزوالین

و........



مخروطی ارابه پاتیل بخش فوالدسازی شرکت ذوب آهن گیربکس های :شرکت ذوب آهن اصفهان 300کوره رولیکی بخش نوردگیربکس های 
اصفهان 

:وینچ جهت شرکت فوالد مبارکه اصفهانگیربکس های :جهت شرکت ذوب اهن اصفهان QVR-F2گیربکس های 



:گیربکس کولین تاور جهت شرکت فوالد مبارکه اصفهان:شرکت ذوب آهن اصفهان650گیربکس ناژیمنو جهت نورد 

:ساخت انواع دنده و کوپلینگ جهت شرکت فوالد مبارکه اصفهان:گیربکس وینچ جهت شرکت فوالد مبارکه اصفهان



:خاص جهت شرکت فوالد مبارکه اصفهان گیربکس های :خورشیدی جهت شرکت فوالد مبارکه اصفهان گیربکس های 

:ساخت انواع دنده ،شفت  جهت شرکت ها وارگانها:جهت شرکت ذوب آهن اصفهان (  کک سازی)گیربکس های چند محوره 



:سایر محصوالت



:سایر محصوالت



:سایر محصوالت



:  فهانمشخصات فنی برخی گیربکس های تولیدشده در مجموعه توکاطرح جهت شرکت ذوب آهن اص



:  فهانمشخصات فنی برخی گیربکس های تولیدشده در مجموعه توکاطرح جهت شرکت ذوب آهن اص



:  فهانمشخصات فنی برخی گیربکس های تولیدشده در مجموعه توکاطرح جهت شرکت ذوب آهن اص






