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رزومه شرکت:
هاي صنعتی تأسیس شـد.  شرکت خصوصی در زمینه طراحی و تولید ماشینعنوان یک ه ب1363شرکت تراشکده در سال 

تـالش و حضـور   لیـ که بـه دل باشندمیقطعات دیو تولیمهندس،یارزشمند در طراحياتجربهداراي شرکت نیارانیمد
بوده است.هادر طول سالعیدر صناایشان مداوم 

هاي هیدرولیک، پـانچ، پـرس   نیاز کارخانجات از قبیل انواع پرسهاي صنعتی موردها انواع ماشیناین شرکت طی این سال
مختلف طراحی و تولید کرده است.هاي اي) در ظرفیت(غلتکی، زنجیري و تسمهآجر نسوز، انواع نقاله

پرس هیدرولیکپرس هیدرولیکپرس هیدرولیک

وزپرس هیدرولیک تولید آجر نسپرس هیدرولیکپرس هیدرولیک
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دستگاه تولید فیلتر خودروپرس هیدرولیک تولید آجر نسوزپرس هیدرولیک تولید آجر نسوز

دستگاه تزریق پالستیکریخته گري گریز از مرکز کارخانه فوالد اصفهاندستگاه ریخته گري دایکست آلومینیوم

تجهیزات فرودگاهیدستگاه رولینگ پیچدستگاه رولینگ پیچ

تجهیزات فرودگاهیتجهیزات فرودگاهیتجهیزات فرودگاهی
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پمپ اتمایزرتجهیزات فرودگاهیتجهیزات فرودگاهی

مونتـاژ  سـاخت قطعـات و   ی،تمام مراحل طراحـ هاي کشاورزي نمود.اقدام به تولید ماشین1376شرکت تراشکده از سال 
اولین ماشین کشاورزي است که تولیـد شـد. اولـین نمونـه ایـن      ردیفکار پنوماتیکشود. توسط شرکت انجام میها اشینم

هاي کشاورزي ایران شد.ماشین موفق به اخذ تاییدیه از مرکز آزمون ماشین
ریها و سـا ی، تعاونقنديهانهها، کارخاسازمانژهیکشور به ويهااستانشتریشرکت به بنیشده توسط ادیتولردیفکارهاي 

هـاي کشـاورزي تولیـد    هاي بعد ماشین. طی سالها را کاشته استاز دانهیانواع مختلفماشین نی. افرستاده شدها سازمان
شده به قرار زیر است:

ردیفکار با کودکار-
کودکار فاروئر-
کولتیواتور کودریز -

دانه کار با کودکارماتیک درشتردیفکار پنوردیفکار پنوماتیک ریزدانه کار
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کودکار فاروئرکولتیواتور کودریز
را تولید کرد که قادر به کاشت دو ردیف بذر روي یک پشـته بـه   ردیفکار پنوماتیک دوقلوشرکت تراشکده 1385در سال 

صورت زیگزاگ است.

ي (تیپ)با کودکار مجهز به سیستم خودکار نوار آبیاروردیفکار پنوماتیک دوقل
باشد تر میتر و سبکرا که از انواع خارجی ارزانردیفکار پنوماتیک کشت مستقیم (نوتیلج)شرکت تراشکده 1388در سال 

اسب بخار است را تولید کرد.80و منطبق با تراکتورهاي 

)نوتیلجبا کودکار (کشت مستقیمردیفکار پنوماتیک 
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نیدر ابراي کشت گندم تولید نمود. را )زبدی(راضیپشته عريروکاریخطبذرکار کودکارشرکت تراشکده 1398در سال 
و شـود یانجـام مـ  متریسـانت 53يبـه پهنـا  ضیعـر يهاپشتهيرومتریسانت14خط کشت بذر به فاصله 4روش کاشت 

ازمتریسانت15و عمق 22به عرض ییهايجوجادیها با ا. پشتهگرددیخطوط کشت بذر انجام منیدر دو خط بيکودکار
از رد،یگیدو خط کشت بذر قرار منینسبت به بذر و بترنییبذرکار کود در عمق پانی. با استفاده از اشوندیجدا مگریکدی
.شودیميریبذر جلوگیدگیدبا حفظ فاصله مناسب از صدمهنرویا

)زبدی(راضیپشته عريروکاریبذرکار کودکار خط
نه تنهـا  .اندکردهانیبهاي خود را ماشینیمنیآسان و امیتنظق،ینسبت به دوام، کاشت دقخود راتیرضاانیهمه مشتر

کشاورزان ایرانی بلکه کشاورزان دیگر کشورها به محصوالت شرکت تراشکده اعتماد دارند به همین دلیل ما مشتریان خوبی 
ایم.و آذربایجان داشتهاز دیگر کشورها مانند ونزوئال، اوگاندا، سودان، تاجیکستان 

:ماشینهاي کشاورزيمحصوالت
ردیفکار پنوماتیک با کودکار، ردیفکار کشت مستقیم (نوتیلج)، ردیفکار دوقلو (براي کاشت دو ردیف بذر روي یک ردیف)،

شاورزي.هاي ککولتیواتور کودریز و کودکار فاروئر و دیگر ماشین، )زبدی(راضیپشته عريروکاریبذرکار کودکار خط
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:مستقل از هميسواريدو طبقه خودرونگیپارک
در دستور کار شرکت قرار گرفت و در مستقل از هميسواريدو طبقه خودرونگیپارکطراحی و ساخت1393در سال 

و نیترالوصولسهلن،یاولهاابانیخيهاهیحاشموفق به کسب گواهی ثبت اختراع این دستگاه شد. 1394سال 
در هر ابانیدر طول خنیماشفیردکیپارك يفضا تنها برانیالبته از اباشد،یپارك خودرو ميفضا برانیبرترپرکار

طولکیمعادل طول خودرو بعالوه هاابانیخهیپارك هر خودرو در حاشيبراازیمورد نياستفاده کرد. فضاتوانیطرف م
يبرا%100بصورت توانینمزینابانیخهیاز کل حاشبیترتنی. بدباشدیو پارك خودرو ميریدورگيبرايمترکی

هیپارك خودرو در حاشيقابل استفاده برايفضاشیبه منظور افزازهیدوطبقه مکاننگیپارك خودرو استفاده نمود. پارک
خودرو يریدورگيرابازیمورد نيپارك استفاده شود بلکه فضايکه نه تنها از دو طبقه براياگونهبوده است بهاابانیخ

خودرو در هر دو طبقه مستقل از هم باشند.هیپارك و تخلنیحذف شده و همچن

با خودرواستقرار طبقه اول در پارکینگ بارگیري خودرو در طبقه اولبارگیري خودرو در طبقه اول پارکینگ

سطح زمین براي بارگیري خودرواستقرار طبقه دوم روي حرکت طبقه دوم پارکینگ به سمت سطح زمین

استقرار طبقه دوم در پارکینگ با خودروبارگیري خودرو در طبقه دومحرکت طبقه دوم پارکینگ به سمت پارکینگ پس از بارگیري خودرو

پارکینگ پس از بارگیري خودرو در دو طبقهپارکینگ پس از بارگیري خودرو در دو طبقه
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:ثبت اختراع
سازمان ثبت اسناد و امالك در سالهاي فعالیت این شرکت موفق به اختراع ماشینهاي کشاورزي و صنعتی و ثبت آنهاطی 

شده است.کشور

ردیفکار دوقلوگواهی ثبت اختراع )لجی(نوتمیکشت مستقفکاریردگواهی ثبت اختراع 

پارکینگ دو طبقه خودروي سواري مستقل از همگواهی ثبت اختراع )زبدی(راضیپشته عريروکاریبذرکار کودکار خطگواهی ثبت اختراع 
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:مدیران شرکت

محمد رضائیان
مدیرعامل

محمدرضا محمدي
مدیر تولید

منصور رضائیان
مدیر فنی

رضا رضائیان
مدیر مالی

علی رضائیان
مدیر خدمات پس از فروش
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