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فرهنگ قطعـه پیشتـاز

گروه صنعتی فرهنگ قطعه پیشتاز ()FGP
این گروه با پش���توانه س���ی سال تجربه ارزشمند بنیانگذاران آن در عرصه تولید و تامین قطعات
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کیفیت افتخار دارد که در تمامی گستره کشور عزیزمان ایران بهترین و با کیفیتترین قطعات
را در اختیار خودروسازان داخلی و نمایندگان انحصاری فروش در داخل و خارج از کشور قرار داده
تا مصرف کنندگان نهایی پیش���تازی در کیفیت  FGPرا باور داش���ته باشند .این شرکت با انتقال
دانش فنی و بومی سازی فناوری تولید قطعات خودرو و با رعایت تمامی استانداردهای ملی و بین
المللی و استقرار نظام مدیریت کیفیت ضمن اشتغال زایی ،اهتمام خود را به جهت خودکفایی در
تولید قطعات مصرفی به کار بسته است.
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خودروهای س���واری و س���نگین به س���ازمانی بالنده و پویا تبدیل گردیده که با شعار پیشتازی در

از نقاط قوت گروه صنعتی فرهنگ قطعه پیشتاز ()FGP
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به کارگیری کارشناسان با سابقه ،حرفهای و کاردان از فارغ التحصیالن دانشگاههای سطح یک
که در عرصه تولید صاحب تجربه و دانش کافی میباشند.
ایجاد باور به کیفیت با تکیه بر برندینگ.
در دسترس بودن محصوالت و تعهد به خدمات پس از فروش (گارانتی /وارانتی).
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شركت كابل كنترل سپهر از سال  1365فعالیت خود را در زمینه تولید روكش كابلهای كنترلی
آغاز نموده و پس از ثبت در س���ال  1382توس���عه ش���رکت در تولید انواع کابلهای کنترلی بشرح
ذیل شکل گرفت .
حوزه تولیدات:

SEPEHR
CONTROL
Cable Co.
شرکت کابل کنترل سپهر

اکثر خودروهای س���واری از جمله پژو ،405پژو ،206پژو ،207رانا ،دنا ،س���مند ،پراید ،تیبا،
رن���و ،زانتی���ا و ....
انواع خودروهای سنگین از جمله آمیکو ،کامیونهای مرسدس و ولوو FH12
انواع ماشین آالت راه سازی و کشاورزی
موتورسیکلت و دوچرخه
عمده مشتریان:
ایران خودرو ،سایپا ،ایران خودرو دیزل ،تراکتورسازی ،ایساکو ،سایپا یدک ،هپکو ،آمیکو،
محورس���ازان و ...
بیش از سی برند اصلی کشور در بازار یدکی
شركت كابل كنترل سپهر موفق به كسب گواهینامه  IATF 16949 : 2016و ISO 9001 : 2015
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ب���ا مراجع���ه ب���ه وبس���ایت
www.sepehrcable.ir
اطالع���ات جام���ع و کامل���ی از
کارخان���ه دریافت خواهید کرد.
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در زمینه سیستم مدیریت كیفیت از شرکت  DQSآلمان گردیده است.

SEPEHR
CONTROL
Cable Co.
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PAYA
MOTOR
ALBORZ
Asia
PAYA
MOTOR
ALBORZ
Asia
شرکت پایا مــوتــور البــرز

شرکت پایا موتور البرز آسیا
شرکت پایا موتور البرز آسیا تولید کننده انواع وایر شمع و بوت با تکیه بر دانش فنی مهندسان با تجربه
و تکنولوژی روز دنیا محصوالتی با کیفیت و کارآمد در ش���رایط مختلف آب و هوایی ،مطابق با اس���تاندارد
 IATF9001:2016و  ISO9001:2015را در اختی���ار تولیدکنن���دگان خودرو در بخش  OEو همچنین بازار
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از نقاط قوت محصوالت پایاموتور البرز آسیا
استفاده از کابل سیلیکونی و نسوز با کالس حرارتی .F
ب���ا مراجع���ه ب���ه وبس���ایت
www.payamotorasia.com
اطالع���ات جام���ع و کامل���ی از
کارخان���ه دریافت خواهید کرد.

عدم ایجاد تداخل  EMIو  RFIبرای اجزای الکتریکی مجاور.
مقاومت در مقابل دمای باال ( )+180°Cو حفظ کیفیت کارایی در دمای پایین (.)-20°C
مقاومت کششی (مکانیکی) باال.
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قطعات یدکی قرار داده است.

عدم جذب رطوبت به دلیل استفاده از کروم نیکل موجود در وایر.
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قطعات انتقال قدرت
سیس���ـتم انتقـال قـدرت خـودرو یکی از سیس���تمهای تشکیل دهنده
یک خودرو میباش���د که تاثیر زیادی بر عملکرد خودرو دارد .به همین
منظور و با توجه به اهمیت و اس���تراتژی بودن قطعات انتقال قدرت،

Farhang
ghate
Pishtaz

سبد محصوالت با اضافه شدن این گروه از قطعات تکمیل گردید:
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دیسک و صفحه کالچ
جعبه فرمان
...
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از آنجای���ی ک���ه قطع���ات موتوری نیاز به دانش فنی باالیی دارد این ش���رکت با س���رمایه
نیروی انسانی متخصص خود و بهرهگیری از قطعهسازان برتر کشور اقدام به تامین و
عرضه قطعات موتوری زیر نموده است:
سرسیلندر
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قطعات موتوری

شاتون
میل لنگ
میل بادامک
پولی
واشر سر سیلندر
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واشر در سوپاپ
......

9

فرهنگ قطعـه پیشتـاز

www.FGPishtaz.com

از جمله قطعات پرمصرف یدکی بازار و خدمات پس از فروش ،قطعات
اکس���ل و ترمز میباش���د که شرکت  FGPاقدام به تامین در تعامل با
سازندگان برتر این قطعات نموده است:
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قطعات اکسل و ترمز
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دیسک
توپی
سگدست
کاسه چرخ
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لنت (عقب و جلو )
....
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ته���ران ،انته���ای هم���ت غ���رب ،ش���هرک گلس���تان ،بل���وار گله���ا
پایینتر از میدان اتریش ،پالک  ،130واحد  | 4شرکت FGP
تلفن 44746088 :فکس 44739964 :همراه09125478732 :

