
تأمین ماشین آالت

واحد بازرگانی سنگین آنالین آمادگی دارد در راستای 
تامین نیاز ماشین آالت بخش های معدنی و عمرانی 
کشور اعم از پیمانکاران، شرکت ها و اشخاص حقیقی، 
و با توجه به توان مالی خریداران و شرایط روز بازار، 
فرآیند یافتن ماشین آالت  مناسب و ارائه پیشنهاد 
قیمت را به انجام برساند. کارشناسان واحد بازرگانی 
سنگین آنالین، پس از دریافت جزئیات تقاضای خرید 
از طرف مشتریان، با توجه به دسترسی گسترده به 
مراکز عرضه ماشین آالت در سراسر کشور و بانک های 
اطالعاتی مربوطه ، در اسرع وقت نسبت به ارائه بهترین 

پیشنهادات فروش دستگاه، اقدام خواهند نمود. 

معرفی  سنگین آنالین
مجموعه سنگین آنالین ، تنها استارت آپ تخصصی 
ماشین آالت سنگین ایران در آبان ماه سال 98 جهت 
ارائه خدمات تخصصی  به کاربران ماشین آالت معدنی، 
عمرانی و باری در ایران، توسط رییس هیئت عامل 
 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرا ن 
) ایمیدرو( رونمایی گردید. این مجموعه دارای ارتباطات 
گسترده با بخش های معدنی و عمرانی اعم از ارگان ها و 
سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی ، پیمانکاران 
معدنی و عمرانی، اشخاص حقیقی فعال در بازار ماشین 
آالت و همچنین صنایع وابسته مانند قطعات و خدمات 

ماشین آالت می باشد.

کارشناسی هزینه های 
تعمیرات ماشین آالت 

تیم تخصصی سنگین آنالین پس از 
بررسی سالمت دستگاه ،اقدام به برآورد 

هزینه های تعمیراتی احتمالی جهت ماشین 
آالت کارکرده می نماید. این برآورد جهت اجزای 

اصلی دستگاه مانند موتور، هیدرولیک، برق، گیربکس 
و سایر ادوات ماشین آالت بوده  و شامل هزینه های 
تقریبی مرتبط به تامین قطعات و اجرت خدمات 

تعمیراتی خواهد بود.
همچنین پس از بررسی های فنی، نتیجه نیاز احتمالی 
به تعمیرات اساسی ) اورهال( در فرم نتایج ثبت خواهد 
شد. کلیه پیمانکاران و مصرف کنندگان حقیقی و 
حقوقی ماشین آالت می توانند از این سند جهت 
برآورد هزینه های تعمیرات احتمالی در مواردی 
مانند خرید، فروش و یا اجاره ماشین آالت معدنی 

و عمرانی استفاده نمایند.

کارشناسی سالمت  ماشین آالت
در این راستا و بر اساس تقاضای مشتریان، ماشین آالت 
کارکرده مورد بازرسی فنی قرار می گیرند. این بررسی 
ها شامل ادوات اصلی دستگاه مانند موتور، هیدرولیک، 
برق، گیربکس، شاسی، بدنه، زیر بندی و ... بوده و بر اساس 
دستورالعمل های شرکت سازنده دستگاه انجام خواهد 
شد.  در ادامه نتایج تست های فنی سالمت دستگاه در 
فرم های اختصاصی درج گردیده و در قالب شناسنامه 
فنی سالمت دستگاه به همراه بارکد اختصاصی و با 
مهر سنگین آنالین صادر و در اختیار متقاضی قرار می 
گیرد. این شناسنامه جهت مواردی چون خرید ، فروش و 
اجاره ماشین آالت و همچنین اعطای تسهیالت از طرف 
سازمان هایی که دارای تفاهم نامه با سنگین آنالین 

هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.



رسانه تخصصی
سنگین آنالین با به کارگیری شیوه های ارتباطی 
متنوع قصد دارد رسالت رسانه ای خود را در جهت 
اطالع رسانی صحیح و به موقع در بخش ماشین 
آالت معدنی و عمرانی به انجام برساند. این اطالع 
از جمله آخرین  رسانی در موضوعات مختلفی 
 اخبار روز صنعت ، اخبار بازار، نوآوری ها و آخرین 
تکنولوژی های صنعت ماشین آالت در ایران و جهان، 

صورت می پذیرد.

در همین راستا » سنگین آنالین «  از ابزارهای متنوع 
زیر بهره می برد :

   ماهنامه تخصصی »ماشین سنگین« 
   بانک ماشین آالت کارکرده
   بانک مشاغل ماشین آالت

   شبکه های اجتماعی فراگیر
   فایل های صوتی و تصویری خبری و آموزشی 

تحقیقات بازار
"سنگین آنالین "  با بهره گیری از کارشناسان با سابقه 
و مجرب در دو حوزه ماشین آالت و بازاریابی آمادگی 
دارد طرح های تحقیقاتی تخصصی و مرتبط را در این 
بخش اجرا نماید. بخشی از این طرح ها به شرح زیر 

می باشد :
    طرح انتخاب ماشین آالت پروژه ها

    سهم بازار برندهای مختلف ماشین آالت سنگین ایران
    تحلیل نیاز ماشین آالت بخش های معدنی و عمرانی کشور

    بررسی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه ماشین آالت 
سنگین ایران

    بررسی بودجه های عمرانی و معدنی سالیانه کشور 
و تاثیر آن بر بازار ماشین آالت سنگین ایران

    اثرات تغییرات بازارهای مختلف ) ارز،بورس و ...( 
بر بازار ماشین آالت سنگین ایران

تهران ، بزرگراه شهید ستاری ، نبش خیابان پیامبر غربی ، 
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 کارشناسی 
قیمت ماشین آالت کارکرده 

سنگین آنالین آمادگی دارد بر اساس تقاضای متقاضیان 
خرید و فروش ماشین آالت، اقدام به کارشناسی قیمت 
دستگاه های کار کرده نماید. این قیمت گذاری بر اساس 

معیارهای متعددی از جمله موارد زیر خواهد بود:
   برند دستگاه

   سال ساخت و ساعت کارکرد دستگاه
   وضعیت سالمت دستگاه ) بر اساس شناسنامه فنی 

صادر شده(
   هزینه های تعمیراتی و بازسازی احتمالی دستگاه

   شرایط حاکم بر بازار )عرضه و تقاضا و قیمت روز 
دستگاه های مشابه(

بر این اساس کارشناسان سنگین آنالین ضمن بازدید 
حضوری از دستگاه ها و با توجه به موارد فوق، اقدام 
به تعیین حد باال و پایین قیمت دستگاه می نمایند.
نتایج کارشناسی در فرم های مخصوص با درج بارکد 

اختصاصی دستگاه به متقاضیان ارائه می شود


