
عنوان سفارشنام مشتری 

 دستگاه                  تجهیز 30تجهیز خودروهای تعمیرات و حوادث اضطراری  

 دستگاه       تجهیز 20خودورهای بازرسی  و کنترل لوازم اندازه گیری  

 دستگاه                   تجهیز 60خودروهای واحد نصب و تعمیرات کنتور 

کامیون حمل ژنراتور سه دستگاه مدیریت بحران                                   تجهیز 

 کیلو ولت بدون روکش هوایی، بدون 20کامیون   سامانه  جایگزین سیم های 

تجهیز کامیون                                                                    (سنجاب)قطع برق 

          (سهند)خودروی سامانه تأمین برق موقت مشترکین در شرایط اضطراری

                                                                                    تجهیز خودرو رلیاژ و 

باالنس یک دستگاه                                                     تجهیز و باکس بندی 

 دستگاه2کامیون باالبر بوم عایق خط گرم 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
        (انواع وانت) دستگاه80تجهیز خودروهای تعمیرات وحوادث اضطراری  

 دستگاه3تجهیز کامیون حمل ژنراتور 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 

 دستگاه                              18تجهیز خودروهای حوادث و تعمیرات اضطراری 

 دستگاه                            17 تجهیز خودرو های واحد نصب و تعمیرات کنتور 

دستگاه                                                       7تجهیز خودروهای واحد بازرسی 

 دستگاه                                                       1 تجهیز خودروهای واحد باالنس 

 دستگاه1    تجهیز خودرو واحد تعمیرات 

(وانت مزدا تک کابین) دستگاه 32تجهیز خودروهای  اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق  شهرستان اصفهان  

(وانت مزدا تک کابین) دستگاه 52تجهیز خودروهای اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
 دستگاه                                              20تجهیز خودروهای اتفاقات و عملیات 

 دستگاه1 تجهیز کامیون واحد اتفاقات 

(وانت مزدا دو کابین ) دستگاه 30تجهیز خودروهای اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

 دستگاه34تجهیز خودروهای اتفاقات و عملیات (پیمانکار)شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران 

 دستگاه7تجهیزخودروهای اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

 دستگاه12تجهیز خودروهای خط گرم وانت فوتون شرکت توزیع نیروی برق اهواز

شرکت توزیع نیروی برق  زنجان 
                 (وانت مزدا دو کابین) دستگاه    10تجهیز خودروها واحد تعمیرات 

(وانت پیکاب دو کابین)تجهیز یک دستگاه خودرو واحد اتفاقات و عملیات 

 دستگاه ایسوزو2تجهیز کامیون های واحد اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
          (وانت ریچ) دستگاه18تجهیز  خودروهای حوادث و تعمیرات اضطراری

(وانت ریچ) دستگاه 3تجهیز هودروهای واحد خط گرم 

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
تجهیز کامیون حمل ژنراتور مدیریت بحران دو دستگاه                                    

تجهیز کامیون واحد تعمیرات                                                                          

   تجهیز خودرو واحد مدیریت بحران وانت وینگل

 دستگاه5تجهیز خودروهای واحد اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان قم

(وانت مزدا )تجهیز   پنج دستگاه خودروهای واحد اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

 دستگاه4تجهیز خودرو واحد اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق تبریز

دستگاه7تجهیز یخودرو اتفاقات و عملیات وانت ریچ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 

 دستگاه1تجهیز خودرو حوادث و تعمیرات اضطراری شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

 دستگاه1تجهیز خودرو حوادث و تعمیرات اضطراری شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

رزومه گروه صنعتی تیرسان

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد


