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 ماندگار هايحلراه كيفيت با هايطرح

 سایر و متانهای با راندمان باالی ما مشعل. است هاهاضم و زباله دفن کاربردهای ( یك شرکت فناور در زمینه فلرینگ بیوگاز درParsoocoپارثكو )

 .کندمي دفع مؤثر طوربه را ی بیولوژیكيهاتجزیهگازهای ناشي از 

 

 راندمان باال با اختصاصي هايویژگي

 در بهینه عملكرد از اطمینان و جریان هاینرخ از وسیعي طیف کنترل برای را هاویژگي دیدترین( جParsoocoپارثكو ) بیوگاز شده محصور مشعل سیستم

 .هستند آل ایده شهری هایمكان برایپارثكو  بیوگاز محصور مشعل هایسیستم است، صدابي عملكرد و شعله مشاهده عدم شامل که مزایایي با. دارد خود

 

 كنيد؟ انتخاب را( Parsoocoپارثكو ) چرا

 به ارسال برتر، کیفیت با مشتریان به ارائه ما فلسفه. دارند را مكاني هر در فلر هر مناسب طراحي و گیریاندازه برای الزم ابزار و دانش تجربه، ما مهندسان

 بزنید ایمیل یا بگیرید تماس ما با امروز. دهیم قرار شما خدمت در را خود تجربیات دهید اجازه. است ما موفقیت بنای سنگ که است رقابتي قیمت و موقع

 .بدانید بیشتر خود موجود یا جدید فلر سیستم برای جایگزین اجزای و فلر محصوالت کامل خط مورد در تا
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 اختصاصي طراحي هايویژگي

 انتشار شده تضمین مقادیر 

  برای اجزا دارای تنش حرارتي 310استفاده از متریال 

 کننده شعله تثبیت حلقه 

 

 كاربردها

 زباله دفن محل 

 فاضالب تصفیه 

 

 

 

 

 

 تفاوت پارثكو

با ارائه بهترین راه حل های ممكن و به روز دنیا در تنها تجارت ما تجارت محصوالت دوستدار محیط زیست است. ما 

ایم که بتوان با کمك آن آب، هوا و خاک سالم تری به زمینه احتراق و تصفیه مواد شمیایي خط و مشي را ترسیم نموده

 آیندگان خود تحویل دهیم.

ه درخواست شما رسیدگي خواهد دهید، سریعا بدهیم. وقتي درخواستي ميگیرید، ما پاسخ ميوقتي با پارثكو تماس مي

های شد. ما توانمند و کارا هستیم و قادر به تصمیم گیری سریع، بدون بوروکراسي و تشریفات ادارای هستیم چرا که گروه

ترین زمان ممكن به شما ارائه اند تا قیمتي بسیار رقابتي را در کوتاهفروش، مهندسي و ساخت ما دست به دست هم داده

های شما هستیم تا با شما مستقیما برای آینده پروژه شما به بحث و گفتگو بپردازیم ده و مایل به ورود به پروژهدهند. ما آما

 و این اطمینان را برای شما حاصل کنیم که در تمام مراحل در کنار شما خواهیم بود.

 

 


