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لطفا یکی از گزینه ها

را انتخاب کنید:

داســـتان ما

محصوالت ما

تمــاس با ما



داستان ما

پیشــروپک بــا تجربــه ای بالــغ بــر یــک دهــه و بــا تلفیــق مهندســی، هنر 
و خالقیــت بــه راهکارهایــی در زمینــه سیســتم های  اتوماســیون بســته 
ــارداری و انتقــال از  ــار، سیســتم هــای انب بنــدی کاال، انتقــال کاال بــه انب

انبــار بــه ماشــین های حمــل کاال اندیشــیده اســت.
پیشــروپک بــه پشــتوانه نیروهــای متخصــص، واحدهــای فنی مهندســی 
ــتم ها  ــاخت سیس ــه طراحــی و س ــق ب ــر موف ــرق و کامپیوت ــک، ب مکانی
ــا  و دســتگاه هایی شــده کــه از نظــر کیفیــت و قیمــت، قابــل رقابــت ب
ــات و  ــر، کارخانج ــن منظ ــت. از همی ــی اس ــابه خارج ــوالت مش محص
ــه  ــرار گرفت ــره مشــتریان پیشــروپک ق ــام در زم شــرکت های صاحــب ن
ــه روز  ــه فــرد، تخصــص و دانــش ب ــاری طراحــی منحصــر ب ــه ی ــد. ب ان
توانســته ایــم گامــی بلنــد در ســطح بیــن الملــل و صــادرات محصــوالت 

خــود برداریــم.
ــطوح  ــوان و س ــه ت ــی، ب ــدات مل ــت و تولی ــار صنع ــه در کن ــد آنک امی

ــم... ــت یابی ــر دس باالت



لطفا یکی از گزینه ها

را انتخاب کنید:

ســـفارشی نــوار نقــاله 

نوار نقاله بارگیری و تخلیه

آکــاردئونی نــوار نقــاله 

توزین دینـامیک و ریجکتور 

دسـتگاه کارتن چسب زن



نوار نقاله سفارشی

نوارنقاله های سفارشـی پیشـروپک، سیسـتم های جامع و کارا، با سـرعت 
و دقـت بـاال هسـتند کـه در بسـیاری از کارخانه هـای ایـران و خـارج از 
ایـران راه انـدازی شـده اند.ایـن نوارنقاله هـا بـا توجه بـه نیاز مشـتری و 
محیـط کارخانـه )میزان سـرعت، شـرایط محیطـی، نوع محصـول، امکان 
اتوماسـیون انبـار و...(  طراحـی می شـوند. سیسـتم های انتقـال قـدرت 
در نوارنقاله هـای رولـری و تسـمه ای بـا توجـه بـه نیـاز طراحی شـده تا با 
سـرعت و اطمینـان محصـوالت مـورد نظر جا به جـا شـوند. نوارنقاله های 
سفارشـی،  در انتقال از طبقات و حمل مسـتقیم محصوالت به ماشین های 

بارگیـری نیـز قابـل طراحی و اجرا هسـتند. 

مجموعه عکس از نوار نقاله ســـفارشی



نوارنقاله سفارشی

لطفا یکی از گزینه ها

را انتخاب کنید:

شرکت
عروس تفلون

شرکت
تالونگ

شرکت
پاک نام

بستنی
چیاو عراق

شرکت
اکتیو

سورت
خرمای مضافتی



شرکت عروس تفلون



شرکت اکتیو



شرکت تالونگ



بستنی چیاو عراق



سورت خرمای مضافتی



شرکت پاک نام



لطفا یکی از گزینه ها

را انتخاب کنید:

دستگاه نوار نقاله تخلیه و بارگیری 
LUC24Z

دستگاه نوار نقاله تخلیه و بارگیری 
LUC30



LUC24Z نوار نقاله بارگیری و تخلیه

ــارداری،  ــتم انب ــرای سیس ــردی ب ــع و کارب ــی جام ــروپک راهکارهای پیش
تخلیــه و بارگیــری از / بــه ماشــین هــای حمــل ارائــه می دهد. پیشــروپک 
بــا ایده هــای خالقانــه، نگاهــی مهندســی و اســتفاده از بهتریــن تجهیزات 

در پــی رفــع نیازهــای صنعتگــران اســت.
دســتگاه های بارگیــری / تخلیــه پیشــروپک شــما را در افزایــش کارایــی 

و کاهــش صدمــات، یــاری خواهــد کــرد. 
وجــه تمایــز دســتگاه LUC24Z بــا LUC30 پیشــروپک، در طراحــی بخش 
خمیــده انتهایــی دســتگاه اســت کــه ســطحی افقــی در دســترس اپراتــور 
قــرار می دهــد و تــا 2 متــر داخــل ماشــین می شــود، بــه همیــن ســبب 

در امــر بارگیــری / تخلیــه از وانــت تــا کانتینــر اســتفاده می گــردد.

مـزایای
دستگاه

مشخصات
فنی

تجهیزات 
سفارشی

نقشه
شماتیک



جابجایی آسان دستگاه

قابلیت تنظیم سرعت تسمه

تسریع در امر بارگیری و تخلیه

کاهش آسیب های احتمالی به نیروی انسانی 

بارگیـری و تخلیـه مطمئـن و بـدون صدمـه بـه 

محصـوالت 

ــه از  ــری و تخلی ــاع بارگی ــم ارتف ــت تنظی قابلی

ــر ــا کانتین ــت ت وان
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مــزایای دستگاه

LUC24Z نوار نقاله بارگیری و تخلیه



مشخصات فنی

500 mm عرض استاندارد

High Grip PVC نوع تسمه

Fixed Speed Belt: 26 meters per min سرعت تسمه

0.75 KW flange mounted gearbox محرک

Electrical 380 volt 3 phase supply
Option: Electrical 220 volt 1 phase برق مصرفی

Manual hydraulic pump and cylinder تنظیم ارتفاع

160 kg with roller pad (suggested for sack of 
sugar, flour, etc. and cartons) ظرفیت حمل بار

LUC24Z نوار نقاله بارگیری و تخلیه



تجهیزات سفارشی

کلید اضطـراریپروژکـــتورایــنورتور

پمپ برقی 
هیدرولیک

پمپ دستی 
هیدرولیک

بارکدخوان
شمارش محصول

LUC24Z نوار نقاله بارگیری و تخلیه



نقشه شماتیک

LUC24Z نوار نقاله بارگیری و تخلیه



LUC30 نوار نقاله بارگیری و تخلیه

پیشـروپک راهکارهایی جامع و کاربردی برای سیسـتم انبـارداری، تخلیه و 
بارگیـری از / بـه ماشـین های حمـل ارائه می دهد. پیشـروپک با ایده های 
خالقانـه، نگاهـی مهندسـی و اسـتفاده از بهتریـن تجهیـزات در پـی رفـع 

نیازهای صنعتگران اسـت.
دسـتگاه های بارگیـری / تخلیـه پیشـروپک شـما را در افزایـش کارایـی و 

کاهـش صدمـات، یـاری خواهـد کرد. 
وجـه تمایـز دسـتگاه LUC30 بـا LUC24Z پیشـروپک، در ارتفـاع بیشـتر 
دسـتگاه اسـت کـه ایـن امر، هـم در داخـل انبار برای دسترسـی آسـان تر 

بـه طبقـات باالتـر و هـم در بارگیـری و تخلیـه حائـز اهمیت می باشـد.

مـزایای
دستگاه

مشخصات
فنی

تجهیزات 
سفارشی

نقشه
شماتیک



جابجایی آسان دستگاه

قابلیت تنظیم سرعت تسمه

تسریع در امر بارگیری و تخلیه

کاهش لطمه های وارده به نیروی انسانی

بارگیری و تخلیه مطمئن و بدون صدمه به محصوالت

قابلیت تنظیم ارتفاع بارگیری و تخلیه از وانت تا 

کانتینر

انتخابی مناسب برای بارگیری و تخلیه به ماشین های 

حمل و طبقات انبار
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مــزایای دستگاه

LUC30 نوار نقاله بارگیری و تخلیه



مشخصات فنی

500 mm عرض استاندارد

High Grip PVC نوع تسمه

Fixed Speed Belt: 26 meters per min سرعت تسمه

0.75 KW flange mounted gearbox محرک

Electrical 380 volt 3 phase supply
Option: Electrical 220 volt 1 phase برق مصرفی

Manual hydraulic pump and cylinder تنظیم ارتفاع

160kg with roller pad (suggested for sack of 
sugar, flour, etc. and cartons) ظرفیت حمل بار

LUC30 نوار نقاله بارگیری و تخلیه



تجهیزات سفارشی

کلید اضطـراریپروژکـــتورایــنورتور

پمپ برقی 
هیدرولیک

پمپ دستی 
هیدرولیک

بارکدخوان
شمارش محصول

LUC30 نوار نقاله بارگیری و تخلیه



نقشه شماتیک

LUC30 نوار نقاله بارگیری و تخلیه



نوار نقاله آکاردئونی

اندازه های مختلف طراحی  ابعاد و  آکاردئونی پیشروپک در  نوارنقاله های 
و ساخته می شوند. این نوع نقاله ها قابلیت انعطاف پذیری فوق العاده ای 
دارند، به گونه ای که جابجایی محصوالت بسته بندی شده در کارتن، جعبه 
و یا سبدها را بسیار ساده می کنند. نوارنقاله های آکاردئونی به دو صورت 
هرزگرد و یا موتوردار تولید می شوند. نوارنقاله های آکاردئونی هرزگرد معموال 
نصب  دیگری  دستگاه  ادامه  در  یا  و  می گیرند  قرار  شیبدار  صورت  به  یا 
می شوند که موتور دستگاه قبلی محصوالت را روی نوارنقاله به جلو هدایت 
می کند. از این نوع نقاله ها برای انبارش دینامیکی محصوالت )به طور مثال 
در ادامه دستگاه چسب زن( و یا برای انتقال محصول در پروسه بارگیری یا 

تخلیه استفاده های زیادی می شود.

مـزایای
دستگاه

مشخصات
فنی

تجهیزات 
سفارشی

نقشه
شماتیک



مناسب برای بارگیری و تخلیه 

مناسب برای انبارش دینامیکی محصوالت

قابلیت تغییر طول نوارنقاله

صرفه جویی در فضا

اتصال آسان به نوارنقاله های موجود

منعطف در ایجاد خم ها و پیچ ها

1

2

مــزایای دستگاه

نوار نقاله آکاردئونی
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مشخصات فنی

Lmin (50-180) Lmax (125-500) ابعاد قابل سفارش 
)Cm( طول دستگاه

W(40-100)
ابعاد قابل سفارش 

عرض دستگاه 
)Cm(

H (40-∞)
ابعاد قابل سفارش 

ارتفاع دستگاه 
)Cm(

متناســب بــا ارتفــاع ســفارش داده شــده از 50 
ســانتی متر بــه بــاال امــکان پذیــر اســت.

ارتفاع قابل تنظیم 
دستگاه

16 Cm
Option: 10-13-16 Cm

حداکثر فاصله بین 
رولرها

ــر  ــانتی مت ــر 5 س ــه قط ــور ب ــا بلبرینگ خ رولیک ه
ــش  ــا پوش ــگ ب ــر بلبرین ــت گی ــر و رطوب ــا غبارگی ب

ــروم ــکل ک نی

مشخصات 
رولیک های دستگاه

نوار نقاله آکاردئونی



تجهیزات سفارشی

قالب ارتباط 
نوار نقاله ها

نگهدارنده
محصول

دستگیره های 
جابجایی

نوار نقاله آکاردئونی

تنظیم کننده فاصله 
بین رولرها



نقشه شماتیک

نوار نقاله آکاردئونی



توزین دینامیک و ریجکتور

پیشــروپک در راســـتای مســیر تحقیـــق و توسعـــه و در پی دســتیابی به 
راهکارهـــایی بــرای سیســتم اتومـــاسیون خطــوط تولید و انبــار، موفق به 
ســـاخت دســتگاه چک ویر شــده که بی شـــک نیــاز تمامی کارخانجـــات 

ــا می باشــد.  و انباره
دســتگاه چــک ویر پیشـــروپک یک ماشــین اتومـــاتیک بــرای کنترل وزن 
کاالهـــای بســته بندی شــده اســت که عمومـــا در پایان فـــرآیند تولـــید 
یــا ورودی / خـــروجی انبــار و به منظـــور اطمینــان از وزن کاال در محدوده 
تعییــن شــده استفـــاده می شــود. کاالیــی کــه خــارج از وزن اســـتاندارد 

تعریــف شـــده باشــد، بــه طــور خــودکار از خــط خــارج می گــردد.

مـزایای
دستگاه

مشخصات
فنی

تجهیزات 
سفارشی

نقشه
شماتیک



ارائه رسید محصوالت

کاهش خطاهای انسانی

تعیین وزن دقیق هر محصول

تعیین وزن دقیق محموله بارگیری شده

امکان انتقال اطالعات به پرینتر یا کامپیوتر

تعییــن متوســط وزنــی محصوالت ارســال شــده 

در بازه هــای زمانــی مختلــف
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مــزایای دستگاه

توزین دینامیک و ریجکتور

ادامــه



ــرای تعریــف وزن محصــول و  کاربــری آســان ب

تلرانــس وزنــی

ــرل  ــده )کنت ــر ش ــادر پ ــن م ــرل وزن کارت کنت

ــن( ــده در کارت ــده ش ــول چی ــداد محص تع

قابلیــت اتصــال بــه دســتگاه های جــت پرینتــر 

و لیبــل پرینتــر جهــت چــاپ اطالعــات مــورد نظــر 

بــر روی کارتــن

7
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مــزایای دستگاه

توزین دینامیک و ریجکتور



مشخصات فنی

50 kg حداکثر وزن قابل 
اندازه گیری

1 – 50 kg محدوده توزین

± 30 g دقت توزین

4 beam strain gauge load cells
تعداد لود سل
)سنسورهای 
تشخیص وزن(

1 g گام وزن قابل 
نمایش

HMI 7 inch & Computer Monitor صفحه نمایش

1000 تعداد محصول قابل 
تعریف

Electrical 380 volt 3 phase supply مشخصات برق 
ورودی

L: 20 – 65 cm. W: 12 – 55 cm ابعاد محصول

توزین دینامیک و ریجکتور



تجهیزات سفارشی

بارکد خوان
شناسایی محصول

انتقال داده ها
به کامپیوتر

ریجکتور

لیبل پرینتر
یا جت پرینتر

توزین دینامیک و ریجکتور



نقشه شماتیک

توزین دینامیک و ریجکتور



لطفا یکی از گزینه ها

را انتخاب کنید:

دستگاه کارتن چسب زن
دو موتوره

دستگاه کارتن چسب زن
سه موتوره



لطفا یکی از گزینه ها

را انتخاب کنید:

دستگاه کارتن چسب زن
AMS

دستگاه کارتن چسب زن
AMS Top

دستگاه کارتن چسب زن
AMS Bottom



AMS دستگاه کارتن چسب زن

دستـگاه کارتـن چسـب زن مدل AMS  پیشـروپـک از نوع دستـگاه های 
نیمه اتوماتیک چسـب زن محسـوب می شـود. این دسـتگاه ها به صورت 
دسـتی برای ابعاد یکسـان کارتن تنظیم شـده و قادر اسـت رنج وسـیعی 

از کارتن های سـبک تا سـنگین را بسـته بندی نماید. 
کارتـن چسـب زن هـای AMS از طرفیـن کارتن هـا را حمـل می کننـد و 
از زیـر، رولرهـای بلبرینـگ خـور، وزن محصـوالت را تحمـل می کننـد. در 
ایـن مـدل از دسـتگاه ها، یک اپراتـور وظیفه بسـتن درب باالیـی کارتن و 

راهنمایـی آن بـه داخـل دسـتگاه را بـه عهـده خواهد داشـت.
این دستگاه با دو هد چسب زن درب باال و پایین کارتن را چسب می زند.

مـزایای
دستگاه

مشخصات
فنی

تجهیزات 
سفارشی

نقشه
شماتیک



افزایش سرعت بسته بندی

کاهش مصرف چسب

بسته بندی مطمئن و افزایش استحکام کارتن

کاهش صدمات به کارتن

کاهش خطر صدمات به نیروی انسانی 

کاهش اشتباهات در چسب زنی

1

2

3

4

5

6

مــزایای دستگاه

AMS دستگاه کارتن چسب زن



مشخصات فنی

AMS 85 AMS 55

L  : 123
W : 113.6
H : 153

L  : 123
W : 83.6
H : 153

ابعاد دستگاه 
)CM(

l  : 15~∞
w : 13~80
h : 11.5~55 or 

21.5~65 

l  : 15~∞ 
w : 13~50 
h :  11.5~55 or  

21.5~65 

رنج ابعاد کارتن
)CM (

40 Carton/min سرعت چسب زنی

2×0.18kw Flange mounted gearbox محرک

Electrical 380volt 3phase supply 
Option: Electrical 220volt 1phase برق مصرفی

5/5 , 5/6 , 7/5 Cm ابعاد چسب زنی
دیواره کارتن

AMS دستگاه کارتن چسب زن



تجهیزات سفارشی

نقاله های
آکاردئونی

نقاله های
یک متری

هد چسب زن
7 سانت

شمارشگر کارتن/
محاسبه چسب مصرفی

کلید
اضطراری

نقاله های
نیم متری

AMS دستگاه کارتن چسب زن



نقشه شماتیک

AMS دستگاه کارتن چسب زن



AMS Top  دستگاه کارتن چسب زن

دستـگاه کارتـن چسـب زن مدل AMS Top  پیشـروپـک از نوع دستـگاه های 
نیمـه اتوماتیک چسـب زن محسـوب می شـود. این دسـتگاه ها به صورت 
دسـتی بـرای ابعـاد یکسـان کارتن تنظیم شـده و قادر اسـت رنج وسـیعی 

از کارتن های سـبک تا سـنگین را بسـته بندی نماید. 
کارتـن چسـب زن هـای AMS Top از طرفیـن کارتن هـا را حمـل می کنند 
و از زیـر، رولرهـای بلبرینـگ خـور، وزن محصـوالت را تحمـل می کنند. در 
ایـن مـدل از دسـتگاه ها، یک اپراتـور وظیفه بسـتن درب باالیـی کارتن و 

راهنمایـی آن بـه داخـل دسـتگاه را بـه عهده خواهد داشـت.
این دستگاه با یک هد چسب زن درب باالیی کارتن را چسب می زند.

مـزایای
دستگاه

مشخصات
فنی

تجهیزات 
سفارشی

نقشه
شماتیک



افزایش سرعت بسته بندی

کاهش مصرف چسب

بسته بندی مطمئن و افزایش استحکام کارتن

کاهش صدمات به کارتن

کاهش خطر صدمات به نیروی انسانی 

کاهش اشتباهات در چسب زنی

1

2

3

4

5

6

مــزایای دستگاه

AMS Top دستگاه کارتن چسب زن



مشخصات فنی

AMS Top 85 AMS Top 55

L  : 123
W : 113.6
H : 153

L  : 123
W : 83.6
H : 153

ابعاد دستگاه 
)CM(

l  : 15~∞
w : 13~80
h : 11.5~55 or 

21.5~65 

l  : 15~∞ 
w : 13~50 
h :  11.5~55 or  

21.5~65 

رنج ابعاد کارتن
)CM (

40 Carton/min سرعت چسب زنی

2×0.18kw Flange mounted gearbox محرک

Electrical 380volt 3phase supply 
Option: Electrical 220volt 1phase برق مصرفی

5/5 , 5/6 , 7/5 Cm ابعاد چسب زنی
دیواره کارتن

AMS Top دستگاه کارتن چسب زن



تجهیزات سفارشی

نقاله های
آکاردئونی

نقاله های
یک متری

هد چسب زن
 7 سانت

شمارشگر کارتن/
محاسبه چسب مصرفی

کلید
اضطراری

نقاله های
نیم متری

AMS Top دستگاه کارتن چسب زن



نقشه شماتیک

AMS Top دستگاه کارتن چسب زن



AMS Bottom دستگاه کارتن چسب زن

دستــگاه کارتــن چســب زن مـدل AMS Bottom  پیشـروپــک از نـوع 
دستــگاه های نیمه اتوماتیک چسـب زن محسوب می شود. این دستگاه ها 
به صورت دسـتی برای ابعاد یکسـان کارتن تنظیم شـده و قادر اسـت رنج 

وسـیعی از کارتن های سـبک تا سـنگین را بسـته بندی نماید. 
کارتن چسـب زن های AMS Bottom از طرفیـن کارتن ها را حمل می کنند 
و از زیـر، رولرهـای بلبرینـگ خـور، وزن محصـوالت را تحمـل می کنند. در 
ایـن مـدل از دسـتگاه ها، یک اپراتـور وظیفه بسـتن درب باالیـی کارتن و 

راهنمایـی آن بـه داخـل دسـتگاه را به عهده خواهد داشـت.
این دستگاه با یک هد چسب زن درب پایینی کارتن را چسب می زند.

مـزایای
دستگاه

مشخصات
فنی

تجهیزات 
سفارشی

نقشه
شماتیک



افزایش سرعت بسته بندی

کاهش مصرف چسب

بسته بندی مطمئن و افزایش استحکام کارتن

کاهش صدمات به کارتن

کاهش خطر صدمات به نیروی انسانی 

کاهش اشتباهات در چسب زنی

1

2

3

4

5

6

مــزایای دستگاه

AMS Bottom دستگاه کارتن چسب زن



مشخصات فنی

AMS Bottom دستگاه کارتن چسب زن

AMS Bottom 85 AMS Bottom 55

L  : 123
W : 113.6
H : 85

L  : 123
W : 83
H : 85

ابعاد دستگاه 
)CM(

l  : 15~∞
w : 13~80

l  : 15~∞ 
w : 13~50 

رنج ابعاد کارتن
)CM (

40 Carton/min سرعت چسب زنی

2×0.18kw Flange mounted gearbox محرک

Electrical 380volt 3phase supply 
Option: Electrical 220volt 1phase برق مصرفی

5/5 , 5/6 , 7/5 Cm ابعاد چسب زنی
دیواره کارتن



تجهیزات سفارشی

نقاله های
آکاردئونی

هد چسب زن
7 سانت

نقاله های
نیم متری

AMS Bottom دستگاه کارتن چسب زن



نقشه شماتیک

AMS Bottom دستگاه کارتن چسب زن



AMST دستگاه کارتن چسب زن

دستگاه کارتن چسب زن مدل AMST پیشروپک از نوع دستگاه های نیمه 
اتوماتیک چسب زن محسوب می شود. این دستگاه ها به صورت دستی 

برای ابعاد یکسان کارتن تنظیم شده است. 
را حمل می کنند.  باال کارتن ها  از طرفین و   AMST کارتن چسب زن های 
در این مدل از دستگاه ها، یک اپراتور وظیفه بستن درب باالیی کارتن و 
دارد. دستگاه های سه موتوره  به عهده  را  به داخل دستگاه  راهنمایی آن 
برای حمل کارتن های خیلی پر یا کارتن هایی که نسبت ارتفاع به طول آنها 

زیاد است گزینه مناسب تری نسبت به دستگاه های دو موتوره هستند. 
این دستگاه با یک هد چسب زن درب باالیی و پایینی کارتن را چسب می زند. 

مـزایای
دستگاه

مشخصات
فنی

تجهیزات 
سفارشی

نقشه
شماتیک



افزایش سرعت بسته بندی

کاهش مصرف چسب

بسته بندی مطمئن و افزایش استحکام کارتن

کاهش صدمات به کارتن

کاهش خطر صدمات به نیروی انسانی 

کاهش اشتباهات در چسب زنی

که  کارتن هایی  و  پر  خیلی  کارتن های  مناسب 

نسبت ارتفاع به طول آنها زیاد است.

1

2

3

4

5

6

7

مــزایای دستگاه

AMST دستگاه کارتن چسب زن



مشخصات فنی

AMST دستگاه کارتن چسب زن

AMST 55

L  : 123
W : 83
H : 44

ابعاد دستگاه 
)CM(

l  : 15~∞ 
w : 20~50 
h :  11.5~55 

رنج ابعاد کارتن
)CM (

40 Carton/min سرعت چسب زنی

3×0.18kw Flange mounted gearbox محرک

Electrical 380volt 3phase supply 
Option: Electrical 220volt 1phase برق مصرفی

5/5 , 5/6 , 7/5 Cm ابعاد چسب زنی
دیواره کارتن



تجهیزات سفارشی

نقاله های
آکاردئونی

نقاله های
یک متری

هد چسب زن
7 سانت

نقاله های
نیم متری

AMST دستگاه کارتن چسب زن



نقشه شماتیک

AMST دستگاه کارتن چسب زن



تماس با ما

www.pishropack.com

pishropack

لطفا یکی از گزینه ها

را انتخاب کنید:

tel:02165612945
mailto:Info%40pishropack.com?subject=
http://www.pishropack.com
http://www.instagram.com/pishropack
https://wa.me/+989120447937
https://www.google.com/maps/place/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%BE%DA%A9%E2%80%AD/@35.6862779,51.1650528,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8df119f3ef6425:0x994ac8cce8aa5d11!8m2!3d35.6862759!4d51.1650557

