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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  صورتيكه کاال/خدمت، در .1

 نام کاال/ خدمت
 یدک کش چندمنظورهشناور 

Multipurpose tugboat 

 
 

 صنعت دریایی حوزه کاال/خدمت

 ---- شماره یا نام نسخه

 9316 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

           تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 شرکت های خدمات بندری 

 شرکت های الیروب 

 شرکت های خدمات شیالتی 

  شرکت های ارائه کننده خدمات جمع آوری
 آلودگی های نفتی

  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 شده است. یدر بنادر و سواحل طراح تیکش، مخصوص فعال دکیاز نوع  یخدمات یشناور جزء گروه شناورها نیا

 کاربرد دارد. ییایدر عیگردد که در انواع مختلف درحال حاضر در صنا یم دی)بصورت محدود( تول یومینیو آلوم یانواع فوالد یمذکور دارا شناور
 باشد: یم لیذ یها تیقابل یکش دارا دکی شناور

 یکش دکی تیبدون موتور بنا به ظرف ایهرگونه شناور موتوردار  ایکردن بارج  دکی .9

 لنگرگاه ایبندر  یبزرگ در حوزه ها یشناورها یمقطع تیهدا ای یریکمک به پهلوگ اتیعمل .2

 یو خدمات غوطه ور  fire fightingدر بخش  دهیحادثه د یشناورها ای یکنترل صدمات بندر اتیکمک به عمل .3
بکارگرفته شده در کوچک کردن ابعاد با حفظ قدرت  یها یبا توجه به فن آور یکش، آتشخوار و خدمات بندر دکی یشناورها تیفوق با حفظ قابل شناور

 نموده است. نیکم را تام یدر فضاها تیفعال یشده، قدرت مانور باال برا هیامکانات و خدمات تعب هیکل یشناور و شکل خاص بدنه و نگهدار
موتورها و طول و عرض کم شناور از نکات  یقدرت باال در سازه شناور با در نظر گرفتن یکش دکی یازهاین نیبکار گرفته شده در تام یها یآور فن

 است. ینوع آور نیارزنده ا
شافت و غالف، پروانه، کورت نازل و  یخصوصا در قسمت ها دیجد بیو ترک دمانیرانش با چ ستمیس یریبکارگ یایدر زوا یفن آور نیا ستیهیبد

 نوآورانه شده است. راتییتغ نیسکان باعث ا
استاندارد  یارتباط جادیموجود و ا یو حجم کم فضاها یاتیعمل ازیمورد ن یشناور با توجه به فضاها یبررو زاتیتجه هیکل دمانیدر چ تیخالق گرید نکته

 باشد. یکم م یفضا نیآنها در ا هیکل یریآنها با هم و بکارگ یدر جهت همخوان

 داتیاز تول نهی( و استفاده بهMaintenance)پرسنل  یخدمات مراقبت ،نوعیسطح کاربران داخل ،یساز یبوم کردیبا توجه به رو یاتیامکانات عمل جادیا
 یدر همخوان یخلدا رگیکنندگان د دیامکانات تول ریدر کشور و سا ییایدر زاتیکننده تجه دیبه عنوان تنها برند تول رافیشرکت س داتیخصوصا تول یداخل
 باشد. یشناور مذکور م یها یازمندیبا ن
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 

 مشخصات کلی: -

o :فوالد دریایی  متریال 

o :ساحلی محدوده فعالیت 

o :3فورس   دریارویی 

 : ابعاد -

o :متر 22تا  96  طول 

o :متر 8تا  6  عرض 

o  :متر 2.1تا  9.1  ابخور 

 قابلیت ها: -

o :مایل دریایی 92در حدود   سرعت 

o :جرثقیل  folding boom swl 92 m 9 ton )با درخواست مشتری( 

o :طراحی براساس خدمات مورد نیاز  بوالرد 

o :طراحی براساس نیاز مشتری  عرشه باز 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
مدت  مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

 اعتبار
 توضیحات

کارگاه گواهینامه تاییدیه 
 ساخت شناورهای فلزی

 ICC50001WA00 سال 1 موسسه رده بندی ایرانیان 21/92/9311

گواهینامه ایمنی شناورهای غیر 
 کنوانسیونی

موسسه رده بندی ایرانیان )به نمایندگی سازمان بنادر و  9316
 دریانوردی(

 6دریابندر  سال 9

گواهینامه رده بندی )بدنه و 
 ماشین آالت(

موسسه رده بندی ایرانیان )به نمایندگی سازمان بنادر و  9316
 دریانوردی(

 6دریا بندر  سال 1

 - - دریانوردیسازمان بنادر و  22/21/9311 گواهی ثبت موقت
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