
خلق بهترینها با 
قویترین باورها 



Text Goes Here

خالق و به دنبال ایده های تازه

تضمین برندها به همکاری با صنعت ایران در هر شرایطی

ارائه راه حل جهت حل خالقانه مشکل مشتریان

انعقاد قرارداد به صورت ریالی با مشتریان دیدکو 

رفع مشکل انتقال ارز به طور کامل 

تحویل محصوالت به صورت تحویل درب کارخانه مشتری 

حمایت کامل برندهای دیدکو از صنعت ایران 

اعزام سریع کارشناسان به کارخانجات 

درباره ما



S/R

محصوالت ما
هر آنچه در Material Handling به آن نیاز دارید. 



UNIVERTICAL
  Sidewall انواع نوار نقاله پاکتی یا

EP انواع نوار نقاله منجیدی یا

Steel cord انواع نوار نقاله
UNISTEEL

UNIPORT
Chevron انواع نوار نقاله آجدار یا

UNILIST

نماینده رسمی و انحصاری 
شرکت SATI ایتالیا 



 ... ،ISO ،آلمان DIN نوارهای نقاله طبق استاندارد

Grade N, X, Y, W نوار نقاله مقاوم به سایش

نوار نقاله مقاوم به حرارت Grade T تا ٤٠٠ درجه 

Grade K نوار نقاله مقاوم به شعله

نوار نقاله EP تا عرض ٦ متر بدون درز 

تولید نوار به صورت رول یک تکه تا ١٠٠٠ متر 

    Rubber sheet و Rubber hose انواع

انعقاد قرارداد به صورت ریالی و تحویل درب کارخانه 

مشتریان 

 ...    



گیربکس Helical تا         9   

گیربکس Bevel Helical تا         9

گیربکس خورشیدی (planetary) تا          34

Drive Unit شامل موتور، کوپلینگ و گیربکس  

گیربکس Worm تا نسبت تبدیل 1:5000

انواع هیدروکوپلینگ دور ثابت و دور متغیر  

MW

MW

MW

ـی گیربکســهای موجــود بــه صــورت کامــال مشــابه از  جایگزیـن
بدون اعمال تغرات بر روی تجهیز و شاسی 

نماینده رسمی و انحصاری 
شرکت Premium آلمان 



گیربکسهای خاص صنایع: 

 معدنی  

 فوالدسازی 

 نورد سرد و گرم 

 نفت و گاز 

 الستیک سازی 

سیمان سیمان   

چوب و کاغذ   

 قند و شکر 

 نیروگاهی 

 کولینگ تاور 

 میکسر 

 نوارهای نقاله  

۱۶۰ سال سابقه تولید

مشتریان 

 ...



Stacker

Reclaimer

Combined Stacker & Reclaimer

Bucketwheel Excavator

Ship Loader

Ship Unloader



کیفیت 

دقت 

اطمینان 

نوآوری 

نماینده رسمی و انحصاری 
شرکت NOEN چک 



FLEXOMAX (Flexible coupling)

MW

کوپلینگ انعطاف پذیر 

چهارشاخ گاردان  هیدرو کوپلینگ تا ظرفیت 11  
Hydro-couplingCardan Shaft

کوپلینگ دنده ای 
Rigid Coupling Variable speed

Hydro-coupling

ترمزهای هیدورلیکی، نیوماتیکی، ... 
Disc & Drum Brake

نماینده رسمی و انحصاری 
شرکت Vulkan آلمان 



کوپلینگ و ترمز صنایع فوالد (ذوب، نورد، ...) 

کوپلینگ و ترمز جرثقیلها 

کوپلینگهای دور ثابت و دور متغیر  و ترمز صنایع نفت و گاز و نیروگاهی (توربین، ...) 

کوپلینگ و ترمز  نوارهای نقاله 

کوپلینگ و ترمز صنایع برودتی 

چهارشاخ گاردان صنایع نورد 

چهارشاخ گاردان صنایع سیمان چهارشاخ گاردان صنایع سیمان 

کوپلینگ و ترمز صنایع کشتی و دریانوردی 

انعقاد قرارداد به صورت ریالی و تحویل درب کارخانه 

مشتریان 

 ...

   

۱۳۰ سال سابقه تولید



واگن برگردان واگن برگردان 

نماینده رسمی و انحصاری 
شرکت DTS GROUP اوکراین 

تامین واگن برگردان ذوب آهن اصفهان (واحد کک سازی) 

تحویل بیش از ٥٦٠ واگن برگردان به کشورهای مختلف از سال ١٩٤٨

تخلیه بیش از ٥٠ واگن بر ساعت 

سیستم کنترل اتوماتیک پیشرفته 

سیستم روانکاری مرکزی اتوماتیک 

حداقل مصرف انرژی (٤٠ وات ساعت به ازای هر تن)  

کلیه تجهیزات ساخت آلمان و سوئد 
غیر از بدنه 



تخلیه مکانیزه با واگن برگردان 
افزایش سرعت تخلیه 
کاهش معطلی قطارها 
عدم آسیب رسانی به واگنها 

Car Pusher
انواع کارپوشر با ظرفیتهای مختلف 

ABB یا Siemens برق و کنترل از

انواع پوزیشنر با درایو الکتریکی 
Positioner

Local Panels
جابجایی واگنهای تخلیه شده 

Shunting Facility



www.did-co.com info@did-co.com

تهران، سعادت آباد، باالتر از نیایش، خ صرافهای شمالی،  
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