رزومه شرکت کوپا
درباره ما
نام شرکت :کوپا پژوهش
نام تجاری :کوپا
نوع شرکت :تولیدی
سال تاسیس0978 :

زمینه های فعالیت

شرکت کوپا با بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا و با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و کارآمد،
در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آزمون خواص مواد فعالیت میکند ،و با خدمات پس از فروش قوی

و مطمئن تالش میکند ،اطمینان خاطر خریداران را فراهم آورد.

طیف محصوالت
 دستگاههای سختی سنج پرتابل ،یونیورسال ،میکرو هاردنس ،و لوازم جانبی سختی سنجی
 دستگاههای یونیورسال تست کشش از  20کیلو تا  75تن
 تجهیزات تست خمش و تست فشار

 تجهیزات سفارشی جهت اندازه گیری خواص فیزیکی مواد

تماس با ما
100-99966080
100-99966080
13918111969
www.koopaco.com
info@koopaco.com

مازندران ،ساری
صندوق پستی 18071-077

دستاوردها
 اولین و تنها تولید کننده دستگاه های سختی سنج در کشور
 تولید و فروش بیش از  0011محصول در طی  01سال فعالیت شرکت
 عضویت مدیریت شرکت در شورای پارک علم و فناوری استان مازندران
 کسب لوح تقدیر واحد فناور برتر استان در سال 0931
 دریافت تاییدیه استاندارد فنی اروپا  CEدر سال 0931
 کسب لوح تقدیر توسط مدیر عامل شرکت به عنوان فناور برتر استان مازندران در سال 0931
 انتخاب به عنوان شرکت دانش بنیان در سال 0939
 دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت  ISO9001-2008در سال 0930
 دارای تاییدیه ابتکار از سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
 دارای پروانه بهره برداری تولید دستگاههای سختیسنج و تستکشش از وزارت صنعت معدن و تجارت

نیروی انسانی
بزرگترین سرمایه کوپا همکاران متخصص و مجرب در زمینههای ساخت و تولید ،الکترونیک ،کامپیوتر

شبکه های اجتماعی
koopacompany

koopacompany
koopacompany
koopacompany
koopacompany
koopacompany

سرویس های اشتراک
koopa
koopacompany
Koopacompany

و  ...است که به شکل تیمی و یا در قالب دپارتمانهای تخصصی مشغول فعالیت هستند.

حوزه های کاری
 صنایع فلزی
 صنایع غذایی
 صنایع سلولزی

 نساجی
 پلیمر
 خودروسازی

 بسته بندی
 مصالح ساختمانی
 کامپوزیت

 صنایع فنرسازی
 تجهیزات پزشکی
 آزمایشگاهها

تعدادی از مشتریان ما
تراکتور سازی تبریز

پیستون ایران (تبریز)

مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

مجتمع گاز پارس جنوبی (بوشهر)

قالب های پیشرفته ایران خودرو (تهران)

مرکز پژوهش متالورژی رازی (تهران)

سیمان شهرکرد

چدن فوالد مشهد

مجتمع فوالد اسفراین

فوالد اهواز

پارس سوئیچ زنجان

غرب استیل (سمنان)

دانشگاه سیستان و بلوچستان

شرکت فرا استحکام فارس

سوخت آما (قزوین)

مجتمع فوالدسازان دقیق قم

فوالد تنبور (کرمان)

مارپیچ باختر (کرمانشاه)

دانشگاه یاسوج

فراورده های فوالدی گرگان

آزمایشگاه متالورژی کسری (رشت)

فورج سازان لرستان

فوالد طبرستان (ساری)

پروفیل اراک

دانشگاه شهید مفتح همدان

مجتمع صنعتی آهن و فوالد بافق

