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 ابزارآالت کارگاهی

 تیفیبا ک آالتابزار در زمینه NMZکارخانه  ی فروش محصوالترسم شرکت ماشین معدنی رستاک  نماینده

 .باشدماشین آالت معدنی و عمرانی می یهاکارگاه یبرا

NMZ  کننده مجموعهارائه ی است کهو تجار یدیشرکت تول درحال حاضر یک ه وشد سیتأس 1999در سال 

 نهیدر زمشرکت رستاک چوب است.  عیو صنا یساز نینفت و گاز، ماش ،یمعدن عیصنا یبرا ای از خدمات

 :باشدبه شما عزیزان می آماده ارائه خدمات ریز یها

 ماشین آالت ریتعم سرویس و  و ابزارآالت زاتیتجه 

 ؛عمرانیو  یمعدن

 ستمیسمتعلقات ، قویفشار  یها لنگیش 

 دیتول یبرامورد نیاز   و قطعات زاتیتجه ک،یدرولیه

 ؛قویفشار  یلنگ هایش

 زهیمکان یو دستگاه ها یکیدرولیه یصنعت ابزار 

 سبک؛

  انتقال و عیتوزتجهیزات و لوازم مورد نیاز برای 

 .روانکارهاو  یکیدرولیه سیاالت

 

 سال خدمات قابل اعتماد 18

 

 یمشتررضایتمندی   500 از  شیساالنه ب

 

 ارائه سرویسمتخصص در  100از  شیب

 

 محصول 3000از بیش 

 

 

 نوع تجهیزات اصلی 1000بیش از 
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 مناسب دامپتراک ها و لودرها  تجهیزات

 

نصب  زاتیاست: تجه ریشامل موارد زدر این شرکت بزرگ  هینقل لیوسا یبراارائه سرویس  زاتیتجه گستره

 یکیدرولیه محرک های سیسرو یشده برا یطراح یتخصص ی، دستگاه هاOTR ریتا جابجایی زاتی، تجهریتا

 یبرا ابزاراالت مخصوص ره؛یو غ فاینال درایو، محرک ها، توپی چرخ ها، جک های تعلیق جک های باالبر و  در

 باالبرنده، زاتی؛ تجهفاینال درایوو جک های باالبر و تعلیق ها،  ربکسیموتورها، گ دمونتاژ قطعات یامونتاژ 

 .موارد متعدد دیگرو  هانیو پو تعویض بوش ها پرس 
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 SHMاستند سیار نصب تایر سری 

 

 

 کیانواع الست ریتعمبا قابلیت استفاده برای  ریتا ی نصبحرفه ا زاتیتجه از جمله ریتا استند سیار تعویض

OTR این استندفوق العاده  یریپذ قیتطببا توجه به باشد.  یم نچیا 90/50-57تا  0/18-25 یدر اندازه ها ،

 یودرهاو ل ونیکام تکه مورد استفاده درسه و پنج  یهانگیر )ارائه خدمات( بهریتعم یمناسب براابزاری 

 Belaz ،Caterpillar ،Komatsu (HaulPak) ،Hitachi ازجملهجهان  برتر معدنی کارخانه های

(Euclid) ،Liebherr ،Terex  ،Volvo  ،Bell  ،John Deere  باشد غیره میو. 
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 یریپذ قیتطب 

تولید شده  OTRاستند برای طیف کاملی از الستیک های  نیا

 ،Belshinaکنندگان برجسته جهان مانند دیتول توسط

Michelin، Goodyear ،Bridgestone یدر اندازه ها 

. قابل استفاده است نچیا 90/50 -57تا  18.00 -25

چند فقط  ریاندازه تا پیکربندی)آماده کردن استند با تغییر(

 .ه صورت دستی قابل انجام استو ب میکشدطول  قهیدق

 جاییقابلیت جاب 

این استند این امکان را می دهد که به وزن و اندازه کم 

استند . مورد نیاز استفاده کردراحتی بتوان در موقعیت 

شاسی دستگاه  بهتر، ییکارآداشتن  یبرا SHMسری 

عدد پیچ که در فونداسیون بتنی کاشته شده بر  4توسط 

 هیدستگاه و منبع تغذتوسط ، روی زمین محکم می شود

 .پشتیبانی می شود برق

 عملکرد 

 نیقدرتمند، تضم یکیدرولیه (Actuatorمحرک )

است)عمل  OTRکننده جداسازی بدون نقص تایرهای 

را تضمین  OTRجداسازی بدون عیب و نقص تایرهای 

برای جداسازی  تن 70-150 فشاری معادل. می کند(

 به مدل هبستمطمئن و بی نقص بید)طوقه الستیک( 

)از  ییآب و هوا طیشرا نیتحت سخت تر الستیک، که

و زنگ  بندگیوجود چس( با گرادیدرجه سانت 40تا  -25

. مورد نیاز می باشد شود یاستفاده م نگیر یبر رو یزدگ

 33.00-51 یک حلقه الستیک تعویضمثال،  انبه عنو

 قهیدق 60تا  30توسط یک اپراتور به طور میانگین بین 

 .زمان نیاز دارد
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 عملیات دقیق بر روی رینگ و الستیک 

 هایوقهط، بچه رینگ نگ،یر ، کیالست جداسازینصب و  اتیعمل ،این استند یطراح ی خاصهایژگیو توجه به به

 موجبه نوبه خود که ب ابدی یم شیآنها افزا دیعمر مف بیترت نیشود و به ا یانجام م دقت زیادبا  ینییو پا ییباال

  شود. یم یو اقتصاد یفن یایمزاارتقای 

 

 اطالعات فنی                    

 مدل مشخصات

SHM70 SHM100 SHM150 
 تایرهای تحت سرویس )اینچ(:

 رویه باریک )حمل کننده ها(*

 رویه پهن: )بار کننده ها(

-25تا  35-00/24

00/18 

 5/23-25تا  35-25/37

 00/18-25تا  51-00/36

 5/23-25تا  5/37 -51

 -35تا  57-90/50

00/24 

 65/35-33تا  57-80/50

 tf 70 100 150فشار بید)طوقه الستیک(، 
 bar 700 700 700فشار عملیات، 

 V  380 380 380 ،ولتاژ
 kW 5/1 5/1 2/2مصرف برق، 

 4634×4634×3773 3974×3974×2995 3315× 3315×2720 طول( × عرض×ابعاد )ارتفاع 

 mm 5000 5300 6000( Hc)ارتفاع زیر جرثقیل 
 kg 1380 2100 2660وزن، 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

  
  

 قابلیت اطمینان 

فوق العاده، دوام، عملکرد  کاراییاز  یبیترک این استند یطراح

و  ریبه تعم یازین SHM استند مدلاست.  یمنیو ا ییاستثنا

 ندارد. و منظم دهیچیپ ینگهدار

 چنگک اتوماتیک 

چنگک اتوماتیک فوقانی یکی از اجزای بسیار مهم در استندهای نصب 

به شمار میرود که  SHM150و  SHM70 ،SHM100تایر مدل 

به کار  برای نگه داشتن، انتقال و ایمنی چرخ برای نصب و جداسازی

 شود.گرفته می

 )صفحه نگهدارنده )انتخاب اختیاری 

اضافی نیز  صفحهو  هیپا کی بهتوان یرا م SHM یسر استندهای

 یهنگام کار بر رو وزن در یروینیکنواخت  عیکه به توز نمودمجهز 

 کند. یکمک م داریناپا ای غیرمسطح نیزم

 )ابزاری با سطح اتکاء بیشتر )انتخاب اختیاری 

 نگی)به عنوان مثال رنصب نشده  یو حلقه ها هانگیکه ر یهنگام

)مثل تر  نییپا یعملکرد یهایژگی( با وی ساخت چینها و حلقه ها

این  توانیشود، م ی( استفاده مه کمترواریضخامت دیا  فلز تیفیک

 .اتکاء بیشتر مجهز نمودمخصوص با سطح  یبا ابزار استند را

 )سکویی برای عملیات نصب تایر )انتخاب اختیاری 

 اتیعمل یکه اپراتور برا ردیگیقرار ماستند در کنار  (پله) سکو کی

  .یا جداسازی تایر بر روی آن قرار می گیردنصب 

 پکیج کامل 

تجهیزات الزم به شما استند نصب تایر همراه با کلیه ابزارآالت و 

توانید برای نصب یا جداسازی تحویل داده خواهد شد و شما می

 خود از آن استفاده کنید. OTRتایر 
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ShM-series mobile tire-fitting stand application chart 

 عرض تایر )اینچ( OTRسایز تایر 
وزن تایر مونتاژ 

 *kgشده 
SHM70 SHM100 SHM150 

 رویه باریک

25 – 00/18  66 500    

33- 00/18  74 740    

00-35/21  82 930    

00-35/24  87 1090    

49- 00/24  101 1540    

00-49/27  107 2000    

00-51/30  115 2670    

00-51/33  122 3000    

00-51/36  129 3760    

57R - 00/37  136 4530    

57R - 00/40  143 5210    

57R - 95/48  151 5620    

57R - 90/50  151 5760    

63R - 80/53  149 6350    

63R - 80/55  153 7090    

63R - 80/59  154 7130    

 رویه پهن
25 – 5/23  66 680    

25- 5/26  71 900    

5-29/29  75 1130    

29- 25/33  83 1180    

65-33/35  81 1310    

35- 25/33  91 1540    

35- 25/37  95 1810    

39- 65/40  94 1900    

5-39/37  100 1950    

65-45/45  108 2850    

51- 5/37  113 2000    

65-51/50  121 3620    

51- 65/67.5  138 5890    

57- 80/50  144 4990    

57- 80/55.5  147 5890    

57- 85/ 49.5  154 5850    

57R  85/55  147 5850    

57- 85/53.5  154 6160    

57- 85/58  156 5890    

57- 70/70  160 6980    

 رویه )عرض مقطع(، فاصله بیرونی دو طرف دیواره الستیک*
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NMZ-series stationary 

tire-fitting stand 

 
 

 NMZاستند ثابت نصب تایر سری 

 OTRگ بزر ریتا کی یا جداسازینصب  یراه برا نیترعیو سر نیترمنیا NMZ یسر ریاستند ثابت نصب تا

را  نچیا 18.00-25 تا 80/59 -63، امکان سرویس کارآمد تایرهایی با اندازه  ریتانصب  دستگاه نیاست. ا

 .سازدفراهم می

ت های مطرح با توجه به تطبیق پذیری بسیار زیاد این استند قابل استفاده برای رینگ سه و پنج تیکه شرک

، Belaz ،Caterpillar، Komatsu (HaulPak) ،Hitachi (Euclid) ،Liebherr ،Terex دنیا از جمله

Volvo ،Bell ،John Deere  غیره میباشدو. 
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 ایمنی 

اپراتور  رینظیب یمنیا این استند متضمن سطح یطراح

( و مراحل ریلی یریچرخ )بارگ کیاتومات بارگیری. است

را از  یصنعت یها بیاحتمال آسجداسازی تایر، نصب / 

ی و کیزیف نیسنگ هایو اپراتور را از کار برداشتهمیان 

از  و از راه دور این استندکند. یم مبرا خطرات احتمالی

 شود.یکنترل م اتیپنل عمل قیطر

 سیستم امنیت 

با سنسور  یتیامن ستمیسیک از  NMZ یسر استندهای

. در گیرندبهره می مادون قرمز واقع در پنل کنترل یمنیا

استند را در طرف مقابل  انعکاسیسنسورها  ،کار استندطول 

و  کیدرولیه ستمیسحد بر از  شی. فشار بکننددریافت می

سنسور، به طور  تیفعال میداندر  یخارج شیءورود 

 بیآسوارد شدن از  استند را متوقف خواهد کرد تاخودکار 

شود. در صورت توقف  رینگ یا تجهیزات جلوگیریبه 

خود  یاصل تیمتحرک را به موقعریل  ستیبا یم ،یاضطرار

 یعلت توقف اضطرارتا پی از برطرف شدن  ،بازگرداند

 خواهد یافت.ادامه  اتیعمل

 روشنایی محدوده عملیات 

 هب این استندوجود ندارد،  یی کم یاکه روشنا یزمان ای شبو راحت در  منیا انجام عملیاتیاز  نانیاطم یبرا

 .مجهز شده استکار برای محدوده  یاضاف ییروشنا ستمیس

 عملکرد 

بید )جداکننده کند. فشار یم ایمنرا  OTR یهاتایر جداسازی یاروند نصب ی، قو یکیدرولیه یهامحرک

 کنندکار می ییآب و هوا طیشرا نیتردیشد تحتکه  باشدیم ییرهایتا بید( تضمین کننده ایمنی جداسازی

در حالت  یکیدرولیه ستمیدهد عملکرد سیاجازه م طرفهپمپاژ دو ستمی(. سگرادیدرجه سانت 40تا  25)از 

 .شودتر میکوتاه ریتا فرایند تعمیر بیترتاین و به  یابد شیافزا «بدون بار»

 



 

10 
 

  
  

 ( ریپذ قیتطبچند منظوره)ی 

جهان  کنندگاندیتول ترینبرجستهمحصول  OTR تایرهایاز  یعیوس فیطاستند قابلیت سرویس دهی به  نیا

 18.00-25ا ت 80/59-63ی در اندازه ها Belshina، Michelin، Goodyear ،Bridgestoneمانند 

 شود.یمانجام دور از طریق کنترل راه  ریتااستند برای انواع مجدد اندازه  می. تنظرا داراست نچیا

 اطالعات فنی                    

 مشخصات
 کد

NMZ200 NMZ300 NMZ400 
 تایرهای تحت سرویس )اینچ(:

 رویه کوتاه )حمل کننده ها(*

 رویه پهن )بار کننده ها(

 18.00-25تا  51-36.00

 23.5-25تا  51-37.5

 24.00-35تا  57-90/50

-35تا  85/58 -57

37.25 

63R-80/59  35تا- 

24.00 
 37.25-35تا  57-70/70

 ثابت ثابت ثابت نوع استند

 tf 200 300 400فشار بید، 
 bar 350 350 350فشار عملیات، 

 V 380 380 380ولتاژ، 
 7500×5500×5000 7000×4500×4130 6400×4500×4130 ارتفاع(×عرض×ابعاد )طول

 mm 2600 3000 3500جابجایی سکوی کار 
 kg 12000 15500 20000وزن، 
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 ریتا هیاول شارژ باد 

متحرک استفاده  لیو کراس ر یجانب یمنیا یهانرده این استند از

این نرده . بندداستند می هیبه پامحکم را  OTR، که چرخ کندمی

شارژ باد  کنند کهیم جادیرا ا منیا حفاظ کی لیها و کراس ر

. سازداتمسفر در محوطه نصب تایر را ممکن می 1.5اولیه تایر تا 

های متفاوت قابلیت ارائه سایر استندهای نصب تایر با طراحی

 OTRچنین سطح باالیی از ایمنی هنگام انجام عملیات نصب تایر 

به  OTR ریاولیه تا شارژ بادبرای  NMZ استندبنابراین،  را ندارند.

 نیاز ندارد. ایمنی حفاظ

 کیو الست نگیربر روی  عملیات دقیق 

 اتیعمل ،این استند یطراح ی خاصهایژگیو توجه به به

 هایطوقه، بچه رینگ نگ،یر ، کیالست جداسازینصب و 

 نیشود و به ا یانجام م دقت زیادبا  رینگ ینییو پا ییباال

 موجبکه به نوبه خود  ابدی یم شیآنها افزا دیعمر مف بیترت

  شود. یم یو اقتصاد یفن یایمزاارتقای 

 قابلیت اطمینان 

فوق العاده، دوام، عملکرد  کاراییاز  یبیترک این استند یطراح

و  ریبه تعم یازین SHM استند مدلاست.  یمنیو ا ییاستثنا

 ندارد. و منظم دهیچیپ ینگهدار

 کنترل از راه دور 

کنترل  و هم با یبه صورت دست هم NMZ یسر استند نصب تایر

دهد یاپراتور اجازه مامر به  نی. اکندرادیویی کار میاز راه دور 

به توجه به . مشاهده کندمناسب  مکاناز هر  راروند کار استند 

استند حرکت آزادانه در اطراف  خواهد بود، اپراتور قادر این ویژگی

 .نظارت کند ریتایا جداسازی و بر روند نصب  کرده

 کامل پکیج 

 ی تایرشده و بالفاصله برای نصب یا جداسازداده  لیو ابزار الزم تحو زاتیبا تمام تجه، همراه رینصب تا استند

OTR آماده است. 
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 (یاریاختانتخاب ) رینگحرکت و بلند کردن  یبرا جرثقیل با بازوی متحرک 

چرخ و قطعات  مونتاژدهد تا  یکه اجازه م گرددمجهز با بازوی متحرک نیز  لیجرثق کی تواند بهاستند می نیا

است  تن 9تا  2 لیجرثق یریبارگ تی. ظرفگیردقرار  استند ی( رورینگ لبه و نوار بچه رینگ ر،ی، تارینگآن )

 .شودهدایت می یکیالکتر ای یدست و قسمت حامل بار آن به صورت

 (یاریاختانتخاب ) نچیا 25-35 نگیر یآداپتورها 

 که امکان سرویس کرد مجهز یتخصص یاز ابزارها یمجموعه ا بهتوان یمرا  NMZ استندهای نصب تایر سری

 .کندمی را فراهم ینچیا 25تا  35 یها نگیر

NMZ-series tire-fitting stand application chart   

 kg SHM70 SHM100 SHM150وزن مونتاژ تایر  عرض تایر )اینچ( OTRسایز تایر 
 رویه کوتاه 

25 – 00/18 66 500    

33- 00/18 74 740    

35-00/21 82 930    

35-00/24 87 1090    

49- 00/24 101 1540    

49-00/27 107 2000    

51-00/30 115 2670    

51-00/33 122 3000    

51-00/36 129 3760    

57R- 00/37 136 4530    

57R- 00/40 143 5210    

57R- 95/48 151 5620    

57R- 90/50 151 5760    

63R- 80/53 149 6350    

63R- 80/55 153 7090    

63R- 80/59 154 7130    

 رویه پهن
25 – 5/23 66 680    

25- 5/26 71 900    

29-5/29 75 1130    

29- 25/33 83 1180    

33-65/35 81 1310    

35- 25/33 91 1540    

35- 25/37 95 1810    

39- 65/40 94 1900    
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39-5/37 100 1950    

45-65/45 108 2850    

51- 5/37 113 2000    

51-65/50 121 3620    

51- 65/67.5 138 5890    

57- 80/50 144 4990    

57- 80/55.5 147 5890    

57- 85/ 49.5 154 5850    

57R 85/55 147 5850    

57- 85/53.5 154 6160    

57- 85/58 156 5890    

57- 70/70 160 6980    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الستیکرویه )عرض مقطع(: فاصله بیرونی دو طرف دیواره *
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 CMدستگاه تعویض تایر سری 

 

 جداسازی الستیک یانصب  یاست که برا تعویض تایر یاحرفه یکی از تجهیزات CM یسر ریتا ضیتعودستگاه 

استفاده مورد  نچیا 54تا  14با ابعاد  یو صنعت یساز راه ،یکشاورز ماشین آالت ،انواع کامیون های حمل بار

 .گیردقرار می

 یهاکامیون از که یمعدن یهاشرکت یبرا CM یسر ریتا ضیتعودستگاه 

-Kamaz ،MAZ ،Volvo ،Scania ،Mercedes کارخانه های شده  دیتول

Benz ساخت کارخانه های دامپتراک، تریلرها و کمرشکن های نیو همچن 

Belaz ،Caterpillar ،Komatsu ،Bell ،Volvo ،Doosan،John 

Deere Terex ،Liebherr استفاده می تن 30-55 حمل بار تیو با ظرف-

 مناسب است. کنند،
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 ییویرادبا امواج  SV 2450مدل ) شوندکنترل از راه دور  سیستم بهمجهز می توانند  تایر دستگاه های تعویض

تر و کارآمدتر تایرها را فراهم امکان تعویض هرچه سریع( که شودمیکنترل 

 کنند.می

 

 

 چند منظوره 

فک نگهدارنده  4سرعته با  دودو طرفه،  دستگاه دارای یک سه نظام نیا

سرویس دهی به رینگ های ، که امکان )خود محور( می باشد گیره ای

 یداراهای نگهدارنده فککند. یفراهم مرا  نچیا 56کامیون ها تا سایز 

 .سازندممکن میرا  نگیانواع ر مهارکه  هستند ایهدندان یهابخش

 (دقیق رینگ  و الستیکبررسی )هندلینگ 

سیستم هیدرولیک دارای یک شیر می باشد که فشار کاری سه نظام )خود 

های محور( را کنترل کرده و امکان ارائه خدمات مناسب به بیشتر رینگ

 کند.باریک و حساس را فراهم می

 تغییر حالت سریع عملکرد 

تغییر سریع بین حاالت عملیاتی )نصب/جداسازی( را ممکن مند است که اهرم)لیور( عملیات از سیستمی بهره

 سازد.می

 بزرگ یهاکیموثر از الست ینگهدار 

توان از راه دور کنترل  یرا م این دستگاهکند. یم لیرا تسه بزرگ یهاکیالست جابجایی ی متحرک،اتیابزار عمل

 کرد.

 قابل سرویس یهااز چرخ یاگسترده فیط 

گونه اتصاالت چیدون هرا ب 23.5-25؛ 18.00-25 های بزرگ در اندازه یهاچرخ باامکان کار  این دستگاه

   ؛24.00-25؛ 21.00-35 یبزرگ در اندازه ها یهاچرخ ارائه خدمات بهبه منظور سازد. اضافی ممکن می

 یبرا GRدستگاه را باید به یک جداکننده هیدرولیکی دستی بید سری  65/35-33؛ 29.5-25؛ 25-26.5

 .نمودمجهز  نگیر از ریتا هیاول یجداساز
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 اطالعات فنی

 مشخصات
 کد

SV2450 CM56N 
 (56)بنابه درخواست تا  14-46 14-56 قطر رینگ )اینچ(

 2450 2300 (mmحداکثر قطر چرخ )
 1220 1100 (mmحداکثر عرض چرخ )
 1300 1200 (kgحداکثر وزن چرخ )
 3500 2700 (kgحداکثر فشار بید )

 380 380 (Vولتاژ )
 1.8- 1.25 1.8- 1.3 (kWتوان الکتروموتور )

 1.1 1.25 -1.8 توان موتور هیدرولیکی
 7 – 3.5 7- 3.5 (rmpسرعت دورانی فک نگهدارنده )سه نظام( )

 130-0 130-0 (barفشار عملیاتی )

 mm 1950×2260×2731 1780×2100×2480طول( × عرض×ابعاد )ارتفاع 

 1120 740 (kgوزن )
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 KGنگهدارنده تایر سری 

 

نوعی از تجهیزات و متعلقات با قابلیت نصب روی یک لودر است که برای نصب،  KG یسر ریگهدارنده تان

-25های های بزرگ مورد استفاده در صنعت حمل و نقل در اندازهجداسازی و جابجایی ایمن و کارآمد چرخ

 طراحی شده است. 80/59-63تا  18.00
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 یمنیا 

الستیک،  ی نگهدارندهکیدرولیه قیو کنترل دق مهار

 ایکارگاه  کیدر از آن استفاده ی در زمان منیحداکثر ا

 را تضمین می کند.باز رو یمعدن منطقه

 نییبه باال و پارا چرخ  یا ریتا خواهد بود قادر اپراتور

راست سمت چپ و  یا به ،مورب نگه دارد ،حرکت دهد

 یکیمکان هایبازدارنده ستمی. سمتمایل کرده و بچرخاند

چرخ محافظت در برابر گریز  لودراز اپراتور و  یکیدرولیو ه

 کند.یم

 چند منظوره 

با  یبه هر لودر توانرا می KG یسرنگهدارنده تایر 

 قیاتصاالت از طراین . نمودمناسب متصل  یپارامترها

کوپلینگ های اتصال توسط  )صفحه اتصال(صفحه آداپتور

دادن رییبدون تغ شاخک یا باکت ها بجای OEM سریع

 کیدرولیه ستمی. سشوداجرا میلودر  بازوهای باالبرنده

 قوی دارایفشار  یهالنگیش نگهدارنده تایر از طریق

به مدار هیدرولیک لودر متصل  شونده سریع اتصاالت آزاد

لودر  نیاز کاب نگهدارنده تایر انجام سایر کارها از دستگاه جدا کرد.توان برای نگهدارنده تایر را می .شودمی

 شود.یکنترل م

 عملکرد 

 یمنیو ا پذیریتطبیق نان،یاطم تیبرجسته، قابل توانایی های از یبیترکبر اساس  ریتا ی این نگهدارندهطراح

 یعال عملکردیو همچنان  بوده یاتیعمل طیشرا نیترسخت تحملقادر به  KG یسر ریتا نگهدارنده. می باشد

 دهد.ینشان ماز خود 

 محدوده وسیع پشتیبانی 

کیلوگرم و  9000تا  1500ها با ظرفیت بارگیری دارای طیف گسترده ای از مدل KGهای سری نگهدارنده

توان مطابق با درخواست میلیمتر هستند. مشخصات فنی نگهدارنده تایر را می 4200تا  670بازشدن بازوها از 

 مشتری تغییر داد.
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 اطالعات فنی

 مشخصات
 کد

KG3800-35 KG3800-51 KG3800-57 KG3800-63 
 تایرهای سرویس شده )اینچ(:

 قاعده کوتاه: )حمل کننده ها(

 قاعده عریض: )بار کننده ها(

-25تا  35-24.00

18.00 
 23.5-25 تا 35-37.25

-25تا  51-36.00

18.00 
 23.5 -25تا  51-37.5

 18.00-25تا  57-90/50

 23.5-25تا 57-80/50

-49تا  63-80/59

24.00 
-35تا  57-70/70

37.25 
 kg 1500 3500 5500 9000ظرفیت بارگیری، 

 mm 670 850 800 1400حداقل بسته شدن بازوها  
 mm 2360 3350 3800 4200حداکثر بازشدن بازوها 

 ± mm 120± 150 ± 150 ± 180(، 4حرکت جانبی )
 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 (، درجه3)چرخش بدنه 

 96 96 92 96 (، درجه2چرخش بازوها )
 kg 804 2000 2900 3100وزن بدون صفحه اتصال، 

 هاآپشن

 360 360 360 360 (، درجه3چرخش بدنه )
(، 2چرخش نگهدارنده ها )

 درجه
360 360 360 360 

 بله بله بله بله بازدارنده هیدرولیکی
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 قابلیت چندگانه 

: باشدمی ریز اتیانجام عمل قادر به KG یسر ریتا نگهدارنده

حرکت ، دن(، باالبر2چرخ ) اندن(، چرخ1چرخ ) نگه داشتن

(. 3) خم کردن روبه جلو و عقب بازوی متحرک(، 4) جانبی

اپراتور قرار  نیدر کاب ریتا نگهدارنده هایکننده  کنترل

 دارند.

 کیفیت باال 

فوالد  . بخصوصدگیریمقرار استفاده مورد  عالی تیفیبا ک اجزاء و مواد فقط ی تایرهانگهدارندهساخت  در

اکچویتور محرک )فنالند(؛  Ruukki)سوئد( و  SSABمانند  ییاروپا برجسته تولیدکنندگاناز مورد استفاده 

 ری، اتصاالت، شقویفشار  یها لنگی)شی کیدرولیقطعات مدار ه و (Gidrosnab)هیدرولیکی هیدرافورت 

 (.کایمتحده آمر االتی)ا Eaton محصول( عیتوز
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 تطبیق پذیری تجهیزات بارگیری کد

KG38000-35  تن 5لیفتراک با ظرفیت بارگیری 

 تن 5لودر تلسکوپی با ظرفیت بارگیری 

 تن 11لودر با وزن سرویس دهی از 

KG38000-51 

 تن 5/11لیفتراک با ظرفیت بارگیری 

 تن 12لودر تلسکوپی با ظرفیت بارگیری 

 تن 20لودر با وزن سرویس دهی از 

KG38000-57  تن 16لیفتراک با ظرفیت بارگیری 

 تن 16لودر تلسکوپی با ظرفیت بارگیری 

 تن 28لودر با وزن سرویس دهی از 

KG38000-63  تن 25لیفتراک با ظرفیت بارگیری 

 تن 21لودر تلسکوپی با ظرفیت بارگیری 

 تن 30لودر با وزن سرویس دهی از 

نگهدارنده تایر قابل نصب بر 

 روی لیفتراک

 قابل نصب بر روی رینگهدارنده تا

 گاهیریدر تعملیفتراک برای کار 

. با باشدمیسطح صاف مناسب با 

، لیفتراک اندازه کوچکتوجه به 

مانور  تیقابل نگهدارنده تایر

. نگهدارنده خواهد داشت یشتریب

لیفتراک  قابل نصب بر روی ریتا

از رینگ  ریتا جداکردن بید توانایی

 .را ندارد

 

تایر قابل نصب بر روی  نگهدارنده

 لودر

 قابل نصب بر روی های تایرنگهدارنده

برای کار در معادن روباز، در  ودرل

تعمیرگاه هایی که مجاور مناطقی با 

سطوح ناهموار )خاکی، سنگی یا 

ای( هستند مناسب می باشد. با صخره

توجه به توان زیاد لودرها، ظرفیت 

استفاده از نگهدارنده تایر در خارج از 

جاده را افزایش می دهد. این 

 نگهدارنده قادر به جداکردن بید تایر از

 رینگ نیز می باشد.

 

نگهدارنده تایر بر پایه لودر 

 تلسکوپی

ظرفیت متناسب با شرایط غیر 

جاده ای و سایز کوچک باعث شده 

است این نگهدارنده هم در معادن 

روباز و هم در مرکز ارائه خدمات 

به کار گرفته شود. ترکیب لودر 

-نگهدارنده تایر نمیتلسکوپی و 

تواند بید تایر را از رینگ جداکند. 

در زمان تثبیت موقعیت چرخ، 

 باشد.میدان دید محدود می
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 R-THکامیون)تراک( سرویس تایر 

طراحی شده است. این دستگاه  OTRبرای جابجایی و تعویض سریع تایرهای  R-TH ریتا سیسرو کامیون

کنند برای ارائه خدمات به ماشین آالتی که در فضاهای باز با فاصله زیاد از تجهیزات تعمیر و نگهداری کار می

های مرتبط با فرایند تعویض تایر را مدت زمان توقف ماشین و هزینهاین مجموعه  گیرد.مورد استفاده قرار می

شود، که با یک اپراتور واحد هدایت می R-TH ریتا سیسرو دهد. کامیونای کاهش میتا حد قابل مالحظه

 کند.کیلومتر را تضمین می 300در محدوده  OTRتعویض اضطراری تایر 

کامیون سرویس تایر از کمپرسور هوا از سیستم آماده سازی باد گیرد. دقیقه انجام می 60تعویض تایر ظرف 

توان و سیستم تنظیم فشار برای بادکردن و خالی کردن ایمن باد تایر برخوردار است. مدل اولیه کامیون را می

به دستگاه ها و تجهیزات مکمل نیز مجهز نمود که امکان کاربرد موثر و همه جانبه این کامیون را در مناطق 

 سازد.ورافتاده با کمبود تعمیرگاه و مراکز خدماتی فراهم مید

توانید از میان آنها مدل است که شما بنابر نیازهای خاص و شرایط عملیاتی خود می 3شامل  R-THمجموعه 

های تجاری و معموالً برای سرویس تایر وسایل نقلیه کشاورزی، کامیون R-TH1500انتخاب کنید. مدل 

برای سرویس دامپتراک   R-TH5500و  R-TH3500شود. مدل های سبک معدنی استفاده میوسایل نقلیه 

یک گزینه مناسب  R-THتن مناسب هستند. مجموعه  240تا  136های بزرگ معدنی به ترتیب با ظرفیت 

 رود.های معدنی به شمار میهای تعمیر و نگهداری شرکتبرای مراکز خدماتی و بخش
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 ایمنی 

سازد بی سیم از راه دور بازوی مکانیکی، اپراتور را قادر میکننده کنترل

را به طور کامل کنترل نموده و هنگام نصب یا  OTRموقعیت چرخ 

 جداسازی چرخ، به درستی و با دقت حرکت کند.

 چند منظوره  

با  یونیهر کام یشاس یبر رو توانرا می لیجرثقبازوی مکانیکی 

ی جاده، برا غیر ییتوانا شیتوجه به افزا. با نمودمناسب نصب  یپارامترها

 شود. یم هیتوص 6×6 یشاس،  R-TH3500و R-TH1500 مدل های

 .کفی بلند نیاز داردبا  6×6 ایو  4×8 یبه شاس R-TH5500مدل

 ونیعقب کام ی قسمتبر رو لیجرثقبازوی مکانیکی  یو راه انداز نصب

و فراهم بوده  OTRچرخ قرار گرفتن  ی کافی برایفضا گردد تاانجام می

 .یابد بهبودشاسی  رویوزن  عیتوز

 یکیو مکان یکیدرولیه ،یکیوماتیپن یبا ابزارها را R-THمجموعه توان می ،یدرخواست مشتر یراستا در

 را انجام دهد. سیسرو اتیاز عمل یعیوس فیط دهدمجموعه اجازه می نیابه که  کردمجهز 

 اطالعات فنی

 مشخصات
 کد

R-TH1500 R-TH3500 R-TH5500 
 تایرهای سرویس شده )اینچ(:

 قاعده کوتاه )حمل کننده ها(

 قاعده عریض: )بار کننده ها(

 18.00-25تا  35-24.00

 23.5-25تا  35-37.25

 18.00-25تا  51-36.00

 23.5 -25تا  51-37.5

 18.00 -25تا  57-90/50

 23.5 -25تا  80/50 -57

 kg 1500 3500 5500ظرفیت بارگیری، 
 1000 1220 1560 (mm)حداقل بسته شدن بازوها 
 2220 2700 3700 (mm)حداکثر بازشدن بازوها 

 360 360 360 چرخش بازوی مکانیکی )درجه(
 160 160 120 زاویه شیب بازو، )درجه(

 Nm 14.5 37.5 56.8حداکثر گشتاور، 
 ندارد ندارد ندارد چرخش نگهدارنده های گیره، )درجه(

 360 430 390 بدنه بازوی مکانیکی، )درجه(چرخش 
 بله بله بله کنترل ازراه دور)ریموت کنترل(

 بله بله اختیاری کمپرسور هوا

 بله بله بله مجموعه ابزار هیدرولیکی
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 MSWابزار نصب و جداسازی 

MSW یهاکیالست و موثر منیا جداسازینصب و  یبرا OTR  شاسی  معدنی کمپرسی دامپتراک هایدر(

آالت و  نیماش نبوددر  ای محدود یدر فضا هادوزرویلو  معدنی و راهسازی ی، لودرهاکمرشکنو صلب( 

 شده است. یطراح ی،تخصص زاتیتجه

 .می باشدآل دهیاناوگان کوچک  یی باهاشرکت یبرااین دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 سایز مناسب 

به طور  ریتعم روندکه الزم است  یزمان ای محدود یدر فضا تا آن رادهد یاجازه م ابزار نیا کوچکاندازه 

 .نمی توان از روش های سنتی استفاده نمود جایی که، انجام شود مورد استفاده قرار بگیرد در معدن میمستق

 ایمنی 

 شودیم کمکی باالبر تامین زاتیتجه قیدقدور از راهو کنترل مطمئن  مهار ی این دستگاه، توسطمنیا

 چند منظوره 

پذیری این ابزار، اجازه می دهد تا با استفاده از لیفتراک استاندارد یا جرثقیل بازوریی داخل تعمیرگاه با تطبیق

 ظرفیت بارگیری مورد نیاز، به عنوان یک ابزار باالبر مورد بهره برداری قرار بگیرد.

 مشخصات
 

 کد
MSW-35F MSW-35CS MSW-51F MSW-51CS 

 تایرهای سرویس شده )اینچ(:
 رویه باریک )حمل کننده ها(

 رویه پهن )بارکننده ها(

 

35-24.00 – 25- 18.00 
35-37.25 – 25- 23.5 

 

 18.00 -25تا  51-36.00
 23.5 -25تا  37.5 -51

 kg 1500 3500ظرفیت بارگیری، 
 اتصال جانبی، قابل جداسازی سریع اتصال جانبی، قابل جداسازی سریع نوع

 تجهیزات کمکی
 

 لیفتراک
 لیفتراک

 جرثقیل بازویی
 

 لیفتراک
 لیفتراک

 جرثقیل بازویی
حداقل ظرفیت باالبری تجهیزات 

 kg 3000 2500/3000 6000 4500/6000کمکی، 

 360 360 360 360 زاویه چرخش چرخ، درجه
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 MKGسری  OTRابزار جابجایی تایر 

، OTRاین ابزار برای جابجایی ایمن و کارآمد تایرهای بزرگ 

ها درون انبار، محیط کار یا تاسیسات و الستیکچرخ ها 

  است.تعمیرگاهی طراحی شده 

بازویی  لیدستگاه جرثق توسط یک یجانب زاتیتجه این

در  کار هنگاممتحرک در  لیجرثق ایو  داخل تعمیرگاه

 د.ی گیرنم مورد استفاده قرار روبازمناطق 

رینگ  ،OTRتایرهای  حمل و نقل و جابجایی یبرا این ابزار

ب اسنقفسه های مدر  هاآن جانماییو  انبار کردن، و چرخ

آل ایده ی(،عمودیا جدا از هم در حالت  )مونتاژ شده ریتا

های خود گیرنده تضمین کننده حداکثر ایمنی چنگکاست. 

 باشد.میآن  یو اجزا OTRهنگام جابجایی چرخ 

 اطالعات فنی                                

 MKG-51 MKG-57 MKG-63 مشخصات

 9000 6000 4000 حداکثر ظرفیت بارگیری، )کیلوگرم(

 450 380 330 وزن تجهیزات)کیلوگرم(

 ابعاد )میلیمتر(

 4100 3800 3300 طول

 930 930 930 عرض

 2400 2400 2400 ارتفاع
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 TMDGنگهدارنده هیدرولیکی خود کششی سری 

بسیار  یاجزا ییو جابجا جداسازی ،در نصب یکیمکان پشتیبانی یبرادستگاهی است که  TMDG نگهدارنده

سایر و  جک های تعلیق، هامحرکچرخ،  توپیآنها،  اجزایو  ترکشن موتورهامانند  یمعدن هینقل لیوسا بزرگ

 .ردیگیمورد استفاده قرار م اجزا

تن، لودرها و  450تا  30 های بزرگ معدنی با ظرفیت بارگیریاین نگهدارنده قادر به سرویس دامپتراک

 باشد.لیفتراک های بسیار بزرگ می

%  6تواند در فضای تعمیرگاهی با کف بتنی )یا شبیه آن( با حداکثر شیب می MDGنگهدارنده خودکششی 

 کار کند.
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سازی جک های باالبر اتاق بار، ، برای انجام نصب یا جداLMC-2کوچک  چنگکبا  MSC-6 )واحد( ماژول

-مینصب  MDG-240C نگهدارنده یبر روجک های تعلیق و 

 شود.

 

 هاویژگی

  افزایش ظرفیت بارگیری 

تا  10از  ،بسته به مدلمیزکار نگهدانده تحمل قابل بار 

 یاجازه م ی بارگیریباال تیتن متفاوت است. ظرف 20

با  ندتوانیکه م ینیسنگ هینقللیدهد دامنه وسا

سرویس نمود تاحد زیادی گسترش  MDG نگهدارنده

 را فراهم آورند. یاضاف زاتینصب تجهامکان و  یابند

 ایمنی 

و عملکرد  کاری قابل تنظیم تیموقع ،جابجایی دستگاه

کنترل  قیاز طر و اپراتور یاز صندل ی،اضاف زاتیتجه

 ،ی بیشترمنیبهتر و ا دید یشود. برایم هدایت پنل

 داد. لیدور تحوکنترل ازراهدستگاه با نگهدارنده را توان یم

 های محرک با کارایی باالدستگاه 

 ای یموتور احتراق داخلنگهدارنده از دو پمپ هیدرولیکی که توسط  یکیدرولیه های محرکدستگاه

 گشتاوربا  یکیدرولیتوسط سه موتور ه نگهدارنده. استفاده می کنند شودیم تیهدا یکیموتور الکتر

 هایمحرکجلو توسط  ی. چرخش محورهاشوداند، هدایت میشدهمتصل صورت موازی که بهباال 

چرخش توسط  هی. زاوگیردصورت می چرخ دندهشود. چرخش محور عقب توسط یانجام م یکیدرولیه

 شود.یم میتنظ انیکنترل جر ریش

 یریمانورپذ 

 و دورزدن با حداقل شعاع چرخشی است.با استفاده از سه چرخ متحرک، نگهدارنده قادر به چرخش 
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 اطالعات فنی

 مدل مشخصات

 MDG-136 MDG-240 MDG-360 
 kg 10.000 15.000 20.000ظرفیت بارگیری، 

 درجه ±9 درجه ±9 درجه ±9 حداکثر زاویه انحراف محور

 درجه ±10 درجه ±10 درجه ±10 حداکثر زاویه انحراف عرضی

 درجه ±5 درجه ±5 درجه ±5 عملیحداکثر زاویه چرخش 

 mm 180 190 190باالبردن میز کار، 
 mm 4200 5000 6000شعاع چرخش، 

 mm 1045- 865 982-792 982-792ارتفاع عملی میزکار، 

 - - mm 60±حرکت جانبی میزکار، 

 kg 2735 5000 6000وزن نگهدارنده )بدون بار(، 
 3×3 3×3 3×1 چیدمان چرخ

 درجه ±23 درجه ±23 - های جلوچرخزاویه چرخش 

 درجه ±80 درجه ±80 درجه ±80 های عقبزاویه چرخش چرخ

 %(6درجه ) 3.4 %(6درجه ) 3.4 %(6درجه ) 3.4 حداکثر قابلیت باالرفتن با بار کامل

 mm 160 100 75فضای مانور، 
 L 48 80 95ظرفیت مخزن هیدرولیک، 

 L 10 25 34ظرفیت مخزن سوخت، 
 HATZ / Cummins موتورمدل 

 الکتریکی / دیزلی نوع موتور

 m/s 1.0 1.0 0.8حداکثر سرعت، 
  فشار عملیاتی در سیستم هیدرولیک

 Mpa 18 21 21اصلی، 
 Mpa 18 25 25پیشرانه، 
 Mpa 18 11 11فرمان، 

 V-Ah 100 -12 100 -12 100-12باتری استارت، 

 Db 105 105 105سطح صدا، 
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 پذیریتطبیق 

است که  یعمود کیدرولیه محرکشامل سه میزکار  یابیتیموقع ستمیس

 محرک کی نیهمچنهستند،  یطول و یعرض بیو ش یا پائین آوردنمسئول باال 

 است. میز یچرخش افق یبرا یافق شده به صورتنصب

)از جمله  تخصصی ینصب ابزارها یبراویژه ای  یهاحفره یدارامیزکار نگهدارنده 

خاص )نصب،  اتیعملانجام  یبرا است، که ییها( و دستگاهکیدرولیه زاتیتجه

 است. ازیموردن خدماتی،آالت  نیماش یو حمل و نقل( با قطعات و اجزا جداسازی

  موتورهای احتراق داخلی کامینز و الکتریکیHATZ 

ی که می موتورنوع تواند یم ی، مشترزاتیتجهتحویل  یسفارش برا ثبتهنگام 

 شنهادیرا پ ریز یهانهی. ما گز، انتخاب کندنصب شود نگهدارنده یبر رو بایست

 :میکنیم

Cummins -  است. مطمئن و آب خنکموتور قابل اعتماد، قدرتمند، کارآمد و 

HATZ - مدت بلند اتیعمل یبرا و مناسب،  هوا خنک ست،یز طیسازگار با مح

 .است فشردهو 

 های شاسیآپشن

 

 

 

 

 

 های قابل تعویضماژول)واحد( مدل

MEW-10 
 ، برای نصب و جداسازی گیربکس های قدرت، دامپتراکMDG-360سازگار با نگهدارنده 

 تن 136تا  90های معدنی با ظرفیت بارگیری 

MEW-15 
 ، برای نصب و جداسازی گیربکس های قدرت، دامپتراکMDG-240سازگار با نگهدارنده 

 تن 240تا  180های معدنی با ظرفیت بارگیری 

MEW-20 
 ، برای نصب و جداسازی گیربکس های قدرت، دامپتراکMDG-360سازگار با نگهدارنده 

 تن 450تا  320های معدنی با ظرفیت بارگیری 

MSR-5 
کردن میله نگهدارنده ، برای نصب و پیادهMDGهای سری جهانی، سازگار با نگهدارنده

 های معدنیتوپی چرخ، دامپتراک

HSM-4 
کردن توپی چرخ ، برای نصب و پیادهMDGهای سری نگهدارنده جهانی، سازگار با تمام

 های کاترپیالر، کوماتسو، هیتاچی، ترکس و بالزجلویی و دیفرانسیل، دامپتراک

MPF-3 
کردن میله نگهدارنده ، برای نصب و پیادهMDGهای سری جهانی، سازگار با تمام نگهدارنده

 های معدنی کوماتسو توپی چرخ، دامپتراک

MSC-6 
های تعلیق. های معدنی، جکهای باالبر اتاق بار دامپتراککردن جکبرای نصب و پیاده
 تن 5/5میلیمتر، ظرفیت بارگیری ماژول)واحد( برابر  660-1200قطر محرک برابر 

MSC-4 
های تعلیق. های معدنی، جکهای باالبر اتاق بار دامپتراککردن جکبرای نصب و پیاده

 تن 5/4میلیمتر، ظرفیت بارگیری ماژول برابر  320-660ر قطر محرک براب

MSC-T 
های تعلیق. های معدنی، جکهای تخلیه اتاق بار دامپتراککردن جکبرای نصب و پیاده
 تن 5/3میلیمتر، ظرفیت بارگیری ماژول برابر  330قطر محرک برابر 

LMC-2 
های تعلیق. های معدنی، جکدامپتراکهای تخلیه اتاق بار کردن جکبرای نصب و پیاده
 تن 5/2تا  5/1میلیمتر، ظرفیت بارگیری ماژول برابر  150 -320قطر محرک برابر 
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  MSC-6تعویض های قابلماژول)واحد(

برای نصب یا  MSC-6ماژول )واحد( قابل تعویض 

های تعلیق و های باالبر اتاق بار، جککردن جکپیاده

شود. این میله های نگهدارنده توپی چرخ استفاده می

منظور عنوان تجهیزات جانبی به ماژول )واحد( به

های عملی نگهدارنده هیدرولیک چند توسعه قابلیت

است. این ماژول )واحد( شده طراحی MDGمنظوره 

 گردد ودقیقه نصب می 15روی میزکار و تنها ظرف 

های کردن جکپشتیبانی مکانیکی را در نصب و پیاده 

های تعلیق و میله های نگهدارنده باالبر اتاق بار، جک

-F3ر مطابقت با الزامات ایمنی توپی چرخ با حداکث

کند. این ماژول )واحد( همچنین از یک محرک هیدرولیکی تغذیه شونده از سیستم هیدرولیک، فراهم می 116

دهد کند. مجموعه تحویلی شامل دو چنگک قابل جداشدن است که اجازه مینیز استفاده می MDGنگهدارنده 

تن توسط آن سرویس شوند. حداکثر بار عملیاتی هنگامی  450ا ت 30های معدنی با ظرفیت بارگیری دامپتراک

 باشد.کیلوگرم می 1500میلیمتر باز است برابر  3550طورکامل تا که بازوی مکانیکی به

 

 

 

 

 

 

 اطالعات فنی

 ظرفیت بارگیری مقدار مشخصات عالمت

A 3550 فاصله تا محور سیلندر، بازوی متحرک کامالً باز mm 1500 kg 

B شدهفاصله تا محور سیلندر، بازوی متحرک کامالً جمع  3000 mm 2500 kg 

C  بزرگ"فاصله تا سیلندر"  1800 mm 5500 kg 

D 1000 فاصله تا سطح مونتاژ mm 

E 1350 فاصله تا حداکثر بار میزکار mm 

Fmin 3200 حداکثر ارتفاع باالبری mm 

Fmax 1840 حداقل ارتفاع باالبری mm 

-15+ تا 11 شیب عمودی بازوی متحرک )درجه(    

درجه 90± چرخش محور خود بازو  

سازی برای انجام عملیات نصب و پیاده MSC-6 )واحد( ماژول

و میله های نگهدارنده های تعلیق های باالبر اتاق بار ، جکجک

 .شودمینصب  MDG-240C نگهدارنده کی یبر رو توپی چرخ ،
 

 .هستند تن 240تا 90 یریبارگ تیبا ظرف یمعدن هایقابل سرویس دامپتراک دستگاه های
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 با پیچ تنظیم  DPATجک سوسماری هیدرولیکی سری 

 

 اطالعات فنی

 

 مدل

 

ظرفیت 

 باالبر، تن

ارتفاع 

اولیه)بیس(، 
mm 

حداکثر 

ارتفاع، 
mm 

 

کورس، 
mm 

کورس 

بازشو)رابط( 
mm 

 

 منبع قدرت

 

 

 کنترل

 

وزن، 
kg 

DPAT70V 70 620 1200 325 255  ،231 متر6دور، کابل ازراه ولت 380الکتریکی 

DPAT70E 70 620 1200 325 255  ،231 متر6دور، کابل ازراه ولت 220الکتریکی 

DPAT70P 70 620 1200 325 255  ،6پنیوماتیک bar 205 متر6دور، کابل ازراه 

DPAT100V 100 640 1220 325 255  ،246 متر6دور، کابل ازراه ولت 380الکتریکی 

DPAT100E 100 640 1220 325 255  ،246 متر6دور، کابل ازراه ولت 220الکتریکی 

DPAT100P 100 640 1220 325 255  ،6پنیوماتیک bar 215 متر6دور، کابل ازراه 

DPAT150V 150 710 1290 325 255  ،318 متر6دور، کابل ازراه ولت 380الکتریکی 

DPAT150E 150 710 1290 325 255  ،318 متر6دور، کابل ازراه ولت 220الکتریکی 

DPAT150P 150 710 1290 325 255  ،6پنیوماتیک bar 275 متر6دور، کابل ازراه 

DPAT200V 200 810 1390 325 255  ،349 متر6دور، کابل ازراه ولت 380الکتریکی 

DPAT200E 200 810 1390 325 255  ،349 متر6دور، کابل ازراه ولت 220الکتریکی 

DPAT200P 200 810 1390 325 255  ،6پنیوماتیک bar 310 متر6دور، کابل ازراه 
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 های ایمنی نعلی شکلبا قابلیت تنظیم ارتفاع باالبر و رینگ JETجک سوسماری هیدرولیکی سری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظرفیت 

 tباالبر، 

ارتفاع 

 mmاولیه، 

حداکثر 

ارتفاع، 
mm 

کورس، 
mm 

 کنترل منبع قدرت mmکورس )رابط(، 
وزن، 

kg 

JET50V 50 610 1390 330 200،300،400،450 
 380محرک الکتریکی، 

 ولت
 210 متر6دور، کابل ازراه

JET50E 50 610 1390 330 200،300،400،450 
 220محرک الکتریکی، 

 ولت
 210 متر6دور، کابل ازراه

JET50P 50 610 1390 330 200،300،400،450  ،6بار،  6پنیوماتیک bar 180 متر6دور، کابل ازراه 

JET100V 50 610 1390 330 200،300،400،450 
 380محرک الکتریکی، 

 ولت
 245 متر6دور، کابل ازراه

JET100E 100 610 1390 330 200،300،400،450  ،245 متر6دور، کابل ازراه ولت 220الکتریکی 

JET100P 100 610 1390 330 200،300،400،450  ،6بار،  6پنیوماتیک bar 215 متر6دور، کابل ازراه 

JET150V 150 660 1440 330 200،300،400،450 
 380محرک الکتریکی، 

 ولت
 285 متر6دور، کابل ازراه

JET150E 150 660 1440 330 200،300،400،450 
 220محرک الکتریکی، 

 ولت
 285 متر6دور، کابل ازراه

JET150P 150 660 1440 330 200،300،400،450  ،6بار،  6پنیوماتیک bar 250 متر6دور، کابل ازراه 

JET200V 150 660 1440 330 200،300،400،450 
 380محرک الکتریکی، 

 ولت
 342 متر6دور، کابل ازراه

JET 200E 150 660 1440 330 200،300،400،450 
 220محرک الکتریکی، 

 ولت
 342 متر6کابل  دور،ازراه

JET 200P 150 660 1440 330 200،300،400،450  ،6بار،  6پنیوماتیک bar 305 متر6دور، کابل ازراه 

 اطالعات فنی
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)استند( جک مخصوص دامپتراک معدنی و پایه 

 پشتیبان

بلند کردن  یتوان برایجک را م (کبرجعملگرهای )

به صورت جداگانه و  یو معدن راهسازی یها نیماش

 استفاده کرد که یک سیستم باالبر را مشترک ای

 .دهدمی لیتشک

محل های درنظر گرفته شده برای  فاصله بین

 هینقل لیانواع مختلف وسا برای زاتیتجه ایندهد یاست که اجازه م میمرکز قابل تنظ جابجایی این مجموعه از

فنرهای تحت فشار فک ها  ،شودی که سیلندر محرک متحمل بار می. هنگامردیمورد استفاده قرار گ نیسنگ

 کنند.یمتبدیل  بانیپشت یهاهیجک ها را به پاو شوند،  یجک قفل م هایداخل دندانه

 تی( هدایمتر 6کنترل از راه دور )با کابل  قیاز طر ی وکیولدریالکتروهپمپ جک توسط   (کبرجعملگرهای )

 شوند. یم
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 اطالعات فنی

 کد مشخصات

HS200 HS300 
 2 2 تعداد عملگرهای جک )برجک(

 ton 100*2 150*2ظرفیت باالبر، 

 mm 406 403کورس سیلندر محرک، 

 mm 800 800ارتفاع جمع شده عملگرهای جک )برجک(، 

 mm 1206 1203حداکثر ارتفاع باالبر، 

 mm 1733 1733حداکثر ارتفاع باالبر با رابط، 

 بله بله محل جابجایی)حمل و نقل( میانی

 mm 540 540فاصله بین مراکز بازکردن جک پالت، 

 mm -R-S 2730- 2370 2730- 2510حداکثر،  _عرض کلی، حداقل 

 mm -P-Q 1980- 1620 2050- 1680عرض مرکز عملگر جک )برجک(، 

 mm -M×N 700×750 770×820ابعاد صفحه پایه، 

 kg 1500  /690 1900  /900وزن ستون تک / دوقلو، 

 

 عالئم بازه ارتفاع باالبر QTY شرح مدل

HS13131  )مجموعه بازشو)رابطmm 247 2 1453 - 1047 1 

HS13132 
 1، وضعیت  mm 342مجموعه بازشو)رابط( 

 2، وضعیت  mm 457مجموعه بازشو)رابط( 

2 
2 

1548 - 1142 

1663 - 1257 

2 
3 

HS13133 
 1، وضعیت  mm 412مجموعه بازشو)رابط( 

 2، وضعیت  mm 524مجموعه بازشو)رابط( 

2 
2 

1618 - 1212 

1733 - 1327 

4 
5 

2وضعیت   
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 CM-Mاستند جک مکانیکی قابل تنظیم سری 

وسایل نقلیه  نگهداری یبرا زاتیتجه نیا

معدنی سنگین و راهسازی در زمان سرویس 

 استند ارتفاعیا تعمیرات طراحی شده است. 

 میتنظ یداخلبازشو)رابط(  چیبا استفاده از پ

چرخش  قیاز طر چیشود. چرخش پیم

-یآن انجام م همتصل به بدن یهارهیدستگ

شده  ی ایمنمهره قفل کیبا  چیپاین شود. 

 است.

برای  مهم تر از همه،و  شدن مدترکارآ یبرا

هنگام  یصنعت هینقل لیوسای منیا باالبردن

تعداد شود از یم هیتوص ،سرویس یا تعمیرات

 (.2،4)مثال  زوج این استند استفاده شود

 ژهیو چرخ دستی کیبا  این استند جابجایی

CS-200 شود.یانجام م 

 

 

 

 

 

 اطالعات فنی

 

 

 مدل
 

 tحداکثر بار، 
ظرفیت بارگیری ماشین آالت 

 tتحت سرویس ، 

ارتفاع عملکرد، 

mm 

کورس مارپیچ، 

mm 

 

 kgوزن، 

CM-30M 30 55- 30 1002- 662 340 106 

CM-50M 50 136- 55 1002- 662 340 132 

CM-100M 100 240- 90 1002- 662 340 161 

CM-150M 150 360- 180 1002- 662 340 198 
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 CM-Hاستند جک هیدرولیکی قابل تنظیم سری 

رد مستقل دارای عملکشود. یم میتنظ اکچویتور)فعال کننده( هیدرولیکیبا استفاده از جک  استند ارتفاع

ها تنظیم توسط یک پمپ هیدرولیکی است که به صورت دستی کنترل می شود. ارتفاع میله مورد نیاز با پین

 شود. میله، فشار در محرک)پمپ( آزاد میشود. پس از تنظیم و تثبیت می

 ،ا تعمیراتیسرویس هنگام  یصنعت هینقل لیوسای منیا برای باالبردن مهم تر از همه،و  شدن کارآمدتر یبرا

 (.2،4)مثال  تعداد زوج استند استفاده شودشود از یم هیتوص

 .شودیانجام م CS-500 ژهیو چرخ دستی کیبا درون تعمیرگاه  این استند جابجایی

 اطالعات فنی

Stand’s relocation with CS-500 trolley 

 tحداکثر بار، مدل
ارتفاع عملیاتی، 

mm 
 kgوزن بدون رابط،  mmگام تنظیم میله،  mmبازشو)رابط(، 

CM-8-55H 30 1375 - 625 400 25 146 

CM-8-130H 60 1475 - 700 400 37.5 198 

CM-8-240H 100 1775 - 875 400 50 302 

CM-8-360M 150 1855 - 995 300 70 445 

CM-8-4500M 200 1730 - 1090 - 80 541 
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 ابزار نصب دیفرانسیل

ابزاری مکانیکی برای نصب، جداسازی و انتقال 

دیفرانسیل )محورعقب( که برای دامپتراک 

، 7547، 7555های معدنی بالز مدل های 

مناسب می باشد. 7540، 7545  

جداسازی دیفرانسیل، این ابزار به زیر برای 

محور عقب کامیون منتقل شده، نگهدارنده به 

همراه جک هیدرولیکی در مقابل چرخ دنده 

اصلی)هوزینگ دیفرانسیل( قرار گرفته و 

سپس چرخ دنده اصلی توسط یک حلقه 

مهارکننده و جک هیدرولیکی بر روی ابزار 

شود.فیکس می  

  گردد.میSRBB دیفرانسیل مهارشده از محور عقب جدا شده و برای تعمیرات بیشتر به استند گردان سری 

 مشخصات
 مدل

TEMP45P TEMP55P 
 kg 500 500ظرفیت بارگیری، 

 

 ماشین آالت تحت سرویس

Belaz 7540 
Belaz 7545 
Belaz 7570 

Belaz 7555 

 mm 1050-615×940×1790ابعاد، 
1380-

690×980×1650 

 mm 1050 1380حداکثر ارتفاع استند، 
 kg 195 195وزن ، 

 

 TEMP45P tool at work 
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 استند گردان توپی چرخ و دیفرانسیل

این استند برای تسهیل در روند تعمیر و نگهداری توپی چرخ و دیفرانسیل طراحی شده است. برای دامپتراک 

 ،7545 ،7547، 7555های معدنی بالز مدل های 

 مناسب است. 7540

صفحه دوار با محرک دستی یا الکتریکی امکان 

درجه را برای توپی چرخ و دیفرانسیل  360چرخش 

کند بنابراین، فرایند مونتاژ و دمونتاژ آسان فراهم می

 شود.تر می

ها تضمین کننده تعمیر موثر و ایمن نگهدارنده

اخ های دیفرانسیل هستند. پایه استند دارای سور

های است که امکان نصب ثابت استند توسط پیچ

 سازد.مهارکننده را فراهم می

 مدل مشخصات
SRBB-30R SRBB-55R SRBB-55E 

 ثابت ثابت ثابت نوع استند
 

 ماشین آالت تحت سرویس
 

BelAZ 7540 
Belaz 7545 
Belaz 7547 
Belaz 7555 

Belaz 7545 
Belaz 7547 
Belaz 7555 

 محرک
  kWمصرف برق 

 V ولتاژ 

 دستی
- 
- 

 دستی
- 
- 

 الکتریکی
0.75 
380 

× mm 1230 ×1320 ×1548 1230×1320طول(، × عرض× ابعاد )ارتفاع 
1548 

1230×1320 ×
1548 

 kg 300 300 315وزن ، 

 

SRBB rotating 

stand at work 
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 استند گردان برای گیربکس هیدرومکانیکی

روند تعمیر و نگهداری گیربکس این استند برای تسهیل در 

و برای  ( طراحی گردیده3+1، 5+2، 6+1هیدرومکانیکی )

 ،7547، 7555دامپتراک های معدنی بالز مدل های 

 مناسب است. 7540 ،7545

ی، امکان چرخ دنده دوار با محرک دستی یا الکتریک

 HMTهیدرومکانیکیدرجه یک گیربکس  360چرخش

ابراین سرویس و تعمیر فیکس شده را فراهم کرده و بن

 کند.نمودن گیربکس را تسهیل می

ها تضمین کننده تعمیر موثر و ایمن گیربکس هیدرومکانیکی هستند. پایه استند دارای سوراخ های نگهدارنده

 سازد.های مهارکننده را فراهم میاست که امکان نصب ثابت استند توسط پیچ

 مدل مشخصات

SHMP-55R SRBB-55E 
استندنوع   ثابت ثابت 

 

 ماشین آالت تحت سرویس
Belaz 7540, Belaz 7545 
Belaz 7547, Belaz 7555 

Belaz7540, Belaz 7545 
Belaz 7547, Belaz 7555 

 مصرف برق درایو

ولتاژ   kW 

V 

 دستی

- 

- 

 الکتریکی

0.75 
380 

طول(، × عرض× ابعاد )ارتفاع  mm 1029 ×1320 ×1550  1029 ×1320 ×1550  

 kg 355 370وزن ، 

 

SHMP rotating 

stand at work 
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                                     HMTابزار جداسازی کوپلینگ 

این ابزار به منظور جداسازی کوپلینگ استفاده می شود و همچنین ابزاری برای 

د از یک محرک باشجویی در کار تعمیر و سرویس کوپلینگ های فشار میصرفه

 هیدرولیکی خودکار بهره می گیرد.

 

 

                                          ابزار مونتاژ کوپلینگ گیربکس

 طراحی شده است. HMTاین ابزار، برای مونتاژ یا دمونتاژ کوپلینگ گیربکس 

 

 

 

  HMTابزار جداسازی شفت ورودی 

استفاده می شود.  HMT   ورودی گیربکساین ابزار برای جداسازی شفت  

  

SGV-55 

 30 نیرو، تن

 mm 300کورس راد سیلندر 

 kg 40وزن، 

 

 

 

 

 مشخصات
 مدل

SGF-55 

 20 نیرو، تن
 3 هاتعداد چنگک

 mm 900-50محدوده تحت پوشش گیره، 

 mm 870حداکثر عمق گیره، 
 mm 980کورس پیچ، 

 mm 100کورس راد سیلندر، 
 kg 88وزن، 

 مشخصات
 مدل

SMF-55 

 2.5 نیروی مونتاژ/ دمونتاژ، تن
 kg 6وزن، 



 

41 
 

  
  

 CHنگهدارنده  سیلندر هیدرولیکی سری 

نگهدارنده، ابزاری برای مکانیزه کردن 

هایی است که با نصب، جداسازی عملیات

و جابجایی سیلندرهای تلسکوپی باالبر، 

تعلیق و ضربه گیرهای نصب شده روی 

 دامپتراک ها ارتباط دارند.

این نگهدارنده، یک ابزار نصب شده روی 

بازوی متحرک لودر تلسکوپی یا باکت جلو 

با استفاده از محل های اتصال استاندارد 

 برای نصب باکت است.

Featuresامکانات  

 نگهدارندهاستفاده از تضمین کننده حداکثر ایمنی هنگام  ،منیا یکیمکاننگهدارنده  ستمیس: ایمنی 

 است. ینگهدار تاسیسات سرویسو  روبازدر معادن 

اجازه می دهد تا اپراتور دید کافی از راه دور  کنترلسیستم 

 در زمان نصب یا جداسازی داشته باشد.

 این نگهدارنده امکان سرویس مستقیم وسایل : کارآمدی

سازد. این نگهدارنده قادر به را فراهم مینقلیه معدنی در محل 

انجام شش حرکت ترکیبی برای نصب یا جداسازی دقیق و 

 باشد.حساس می

 را قادر سرویس پرسنل کوچک نگهدارنده اندازه : عملکرد

 یها دسترسلندریبه س ه،یاول سازیپیادهسازد تا بدون  یم

 عیتسررا  ینیگزیجا فرایند یکه به طرز قابل توجهداشته باشد 

 کند. یم

Specifications 
Code 

СН-4 

Actuator, strut and suspension diameter, mm 250-530 

Boom length MIN-MAX 2 325 - 3 225 

Boom extension, mm 900 

Boom swing +/- 22,5° 
Boom loading capacity MIN-MAX 4 000 / 1 200 

Sideshift, mm +/- 150 

Boom direction +/- 15° 
Grab body rotation +/- 35° 
Weight, kg 2 350 
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  GSابزار مونتاژ و دمونتاژ جک های تلسکوپی باالبر و تعلیق سری 

ای برای مهار، نصب، جداسازی و جابجایی جک های تلسکوپی باالبر )کمپرس( و تعلیق این ابزار وسیله

تن،  360تا  30هیدرولیکی دامپتراک های با ظرفیت 

، BELAZمحصول تمام تولید کنندگان پیشرو جهان مانند 

CATERPILLAR ،HITACHI ،TEREX ،LIEBHERR  و

 غیره می باشد.

این ابزار توسط صفحه پایه اصلی بر روی شاخک های دکل 

لیفتراک قرار می گیرد. از لیورهای کنترلی لیفتراک جهت 

بهره برداری و کنترل از این ابزار استفاده می شود. این ابزار 

به شکل گیره )چنگک( نگهدارنده طراحی شده است. 

 ایمنی عملکرد چنگک را تضمین می کند.  چنگک )گیره( توسط یک محرک هیدرولیکی ، فعال می گردد و

 شود.سیستم هیدرولیک ابزار مستقل بوده و توسط یک پمپ هیدرولیکی مکانیکی هدایت می

 

Technical Data 

 مدل مشخصات

GS-55 GS-130 GS-240 GS-360 

 اتصال سریع نوع

حداکثر ظرفیت بار، 

 کیلوگرم
200 350 600 1700 

ظرفیت بارگیری 

نقلیه تحت وسایل 

 سرویس )تن(

55- 30  90-136  240 – 130  360 – 220  

± 20 شیب چنگک )درجه(  20 ±  20 ±  20 ±  

 1165 904 760 375 وزن ، کیلوگرم
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 استند گردان مونتاژ سیلندر

این استند برای تسهیل در روند تعمیر و نگهداری جک های 

 تعلیق و جک های تلسکوپی باالبر اتاق بار )کمپرس( نصب

 360تا  30شده بر روی دامپتراک های با ظرفیت بارگیری 

 تن )بسته به مدل استند( طراحی شده است.

 ژهیابزار و هو ب ی استفاده کردهکیالکتر محرک این استند از یک

 تعلیق مجهز شده است. لندریس کلگیباز کردن مهره  یبرا ای

 جک هایثر ؤمن و میا و تعمیر سرویسفرآیند  ،هانگهدارنده

 کنند.تلسکوپی باالبر )کمپرس( و تعلیق را تضمین می

Technical Data اطالعات فنی   

 مشخصات
 مدل

SPM-130E SPM-240E SPM-360E 
ظرفیت بارگیری وسایل نقلیه تحت 

 سرویس )تن(
136-90  240-136  360-240  

حداکثر گشتاور اعمال شده روی 
 مهره، نیوتن بر متر

10000 30000 - 

 محرک
برق، کیلو وات مصرف  

 ولتاژ، ولت 

 الکتریکی
75/0  

380 

 الکتریکی
75/0  

380 

 الکتریکی
75/0  

380 
2160×1015×1550 ابعاد، میلی متر  1550×1015×2160  1550×1015×2160  
 710 645 610 وزن ، کیلوگرم

 

Supplementary equipment تجهیزات تکمیلی  

 لندریچرخش س امکان یکیالکتر ای یدستیک گیربکس کاهنده با محرک 

بنابراین بطور قابل توجهی انجام سرویس و تعمیر  کندمهارشده را فراهم می

  کند.جک های تلسکوپی باالبر )کمپرس( اتاق بار و تعلیق را تسهیل می

استند در  نصب ثابت یبرا سوراخ هایی یدارا صفحه پایه اصلی این استند

 باشد.های مهارکننده می چیپ محل مورد نظر توسط

 

 SPM-55R مشخصات

30 – 55 ظرفیت بارگیری وسایل نقلیه تحت سرویس )تن(  
 ثابت نوع

 دستی محرک

طول(، میلی متر×عرض×ابعاد )ارتفاع  1109 ×550 ×836  

 120 وزن، کیلوگرم
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 ابزار عمومی برای نصب توپی چرخ 

ابزاری ایمن و کارآمد برای پیاده سازی و 

های کاترپیالر ویلدوزر جایگزینی توپی چرخ ها در

و توپی چرخ  797و دیفرانسیل کاترپیالر مدل 

های معدنی ساخت کارخانه های بیشتر دامپتراک

Belaz, Komatsu, Cat, Hitachi, 

Liebherr, Terex .می باشد 

توان مطابق با اندازه اجزا تنظیم کرد. چنگک را می

زاویه شیب چنگک توسط یک سیلندر هیدرولیکی 

سیستم هیدرولیک لیفتراک یا یک  که توسط

 شود.پمپ هیدرولیکی دستی کنترل می

 

 

 

 

 HSM-4 مشخصات

 kg 3500ظرفیت بارگیری، 

 mm 1800 – 570قطر چنگک، 

 mm 1880×1400×2823طول(، ×عرض× ابعاد )ارتفاع 

 Kg 700وزن، 

 5000از  kgظرفیت لیفتراک، 
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 نصب توپی چرخ گردنندهابزار 

 یها اتیکردن عمل زهیمکان به منظورابزارها  نیا

یا جداسازی توپی چرخ نصب پرفشار در هنگام 

 .طراحی شده است دامپتراک

وسیله ضمیمه قابل نصب  کیابزار به عنوان  نیا

 بر روی بازوی متحرک لودر با پارامترهای مناسب

تواند در این ابزار می .طراحی شده است

 روبازمعدن  کیدر  ای محوطه آن و رگاهیتعم

 استفاده شود.

 

 

 

 GDP-136M GDP-240M مشخصات

 220 – 240 110 -136 ظرفیت بار دستگاه تحت سرویس، تن

 kg 9000 13000حداکثر ظرفیت بار، 

 mm 950 ×1405 ×1630 1050 ×1550 ×1800طول(، ×عرض×ابعاد، )ارتفاع 

 25000حداقل  20000حداقل  kgوزن عملیاتی لودر، 

 kg 1100 1300وزن، 
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 دامپتراک توپی چرخابزار نصب 

در هنگام فشارپر  یها اتیکردن عمل زهیمکان یبراای وسیلهابزار  نیا

 .باشدتوپی چرخ دامپتراک می جداسازی نصب/

 عنوان یک وسیله نصب، با قابلیت جابجایی با شاخک هایابزار به  نیا

 شده است. یطراح فتراک

 ARMW-136 ARMW-240 مشخصات

 220-240 130 -136 ظرفیت بار دستگاه تحت سرویس، تن

× mm 510 ×1244 ×1625 1014 ×2420طول(، ×عرض×ابعاد، )ارتفاع 
2000 

 kg 520 1118وزن، 
 

 ابزار نصب ویل موتور دامپتراک

در هنگام  پرفشار یها اتیکردن عمل زهیمکان یبراای وسیلهابزار  نیا

.باشدموتور دامپتراک میویل  جداسازی نصب/  

 عنوان یک وسیله نصب، با قابلیت جابجایی با شاخک هایابزار به  نیا 

شده است. یطراح یفتراکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

ویل موتور دامپتراکابزار نصب موتور   

نصب یا در هنگام  پرفشار یها اتیکردن عمل زهیابزار به منظور مکان نیا

 .شده است یطراح ای ردیف اول توپی چرخ دامپتراکجداسازی دنده سیاره

 یفتراکل عنوان یک وسیله نصب، با قابلیت جابجایی با شاخک هایابزار به  نیا

 شده است. یطراح

 

 

 ATEM-136 ATEM-240 مشخصات

 220-240 130 -136 ظرفیت بار دستگاه تحت سرویس، تن

× mm 1055 ×1096 ×620 1055 ×1096طول(، ×عرض×ابعاد، )ارتفاع 

620 
 kg 176 185وزن، 

 ADFR-136 ADFR-240 مشخصات

 220-240 130 -136 ظرفیت بار دستگاه تحت سرویس، تن
× mm 570 ×1025طول(، ×عرض×ابعاد، )ارتفاع 

1150 
570 ×1025 ×

1700 
 kg 114 123وزن، 
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 NESاستند گردان مونتاژ موتور سری 

این استند برای تعمیر موتورهای دیزلی بزرگ و 

کیلوگرم طراحی شده  2500هایی با وزن تا گیربکس

 است.

این استند به سیلندر هیدرولیکی مجهز شده است 

پنیوماتیکی،  که با یک پمپ هیدرولیکی و با محرک

 کند.الکتریکی یا دستی کار می

 mm350دهد موتور سیلندر هیدرولیکی اجازه می

ده بیشتر باال برده شود. این استند دارای طراحی فشر

و پیوسته است. چرخ دنده حلزونی خود قفل شونده 

یابی موتور در زاویه درست امکان چرخش و موقعیت

 باشد.، تضمین کننده عملیاتی ایمن و ارگونومیک میmm320کند. ارتفاع کار قابل تنظیم از را فراهم می

 4کرد. مانورپذیری باال به واسطه توان به راحتی برای دور ریختن مایعات مصرف شده جدا کارتل روغن را می

 شود.چرخ حاصل می

 

 مشخصات
 کد

NES-2500M NES-2500AE 
 kg 2500 2500ظرفیت بارگیری، 

 الکتریکی دستی محرک

 mm 350 350تنظیم ارتفاع، 

 mm 400×400 400×400ابعاد فلنج، 

 360 360 چرخش، درجه
 mm 350+1390×2000×1720 350+1390×2000×1720طول(، × عرض× ابعاد )ارتفاع 

 kg 1000 1200وزن ، 
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 SPMاستند گردان موتور سری 

 دمونتاژ موتورمونتاژ و  یبرا این استند

زمان و لودرها در  یکمپرس یهاونیکام

 شده است. یطراحاورهال 

گردان منطبق  یافقفریم  کیثابت با  استند

 .شودمی یطراح با مدل موتور

 گیربکس کاهندهتوسط فریم  چرخش

 کیشود که به نوبه خود توسط یانجام م

 .گردندیم تیقدرتمند هدا الکترو موتور

از  تیموقع 12توان در  یرا م فریم گردان

 .ثابت نگه داشتدرجه  180در محدوده  کننده قفل یها نیپ قیطر

در محل مورد  مهار کننده چیبا پ نداستدهد یاست که اجازه م سوراخ هایی تعبیه شده استند هیپاروی صفحه 

 نصب شود. ازین

 مدل مشخصات

SPM-2000E SPM-2500E SPM-3500E SPM-4000E SPM-6000E 

 مدل/نوع موتور
YaMZ-

236/238/240 
KTA19 

KTTA19 
QSK19 

MTU-12V 2000 
MTU-16V 2000 

SAA12V140 
MTU-18V2000 

KTA-50C 
QSK38 

حداکثر ظرفیت بار، 

 کیلوگرم
2000 2000 3100 3500 6000 

 موتور الکتریکی با ترمزالکترومغناطیسی هاویژگی

 طولی عرضی عرضی میز کار

× عرض× ابعاد )ارتفاع

 طول(، میلی متر
1480 ×1080 ×

2350 

1375×1500 ×

2160 

1165×1260 ×

4420 
1165×1260×6900 

 2300 1800 1700 585 440 وزن ، کیلوگرم
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 فرمان محور جلو بالزابزار پرس سگدست 

 240تا  30این ابزار برای پرس سگدست فرمان محور جلوی دامپتراک های معدنی بالز با ظرفیت بارگیری 

 تن طراحی شده است.

 PSH-3045A PSH-55A مشخصات

 دستگاه تحت سرویس
 ,7545 ,7540بالز 

7547 
 7555بالز 

 50 35 نیرو، تن
 mm 300×172×770 300×172×820ابعاد، 

 kg 42 63وزن، 

 

 شود.این وسیله روی محور جلو با یک جرثقیل یا یک لیفتراک نصب می

 

 

 

 

 

 

 ابزار جداسازی پین اتصال مرکزی جک های تعلیق جلو و عقب دامپتراک 

های معدنی بالز با ظرفیت های اتصال مرکزی جک های تعلیق جلو و عقب دامپتراکاین ابزار برای پرس پین

 تن طراحی شده است. 240تا  30حمل 

  

 

 

 

 

 

 PSH-130A PSH-240A مشخصات

 7530بالز  7513بالز  دستگاه تحت سرویس

 50 50 نیرو، تن

 mm 344×300×1345 344×600×1530ابعاد، 

 kg 106 140وزن، 

 SBL-45A مشخصات
SBL-
55A 

SBL-130A SBL-240A 

دستگاه تحت 

 سرویس
 ,7540بالز 

7545, 7547 

بالز 

7555 
 7530بالز  7513بالز 

 35 35 - 10/23 نیرو، تن
 - mm - - 255×210×565ابعاد، 

 kg 20 - 48 76وزن، 
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 Terexابزار جداسازی توپی چرخ جلوی دامپتراک معدنی 

TR100 

ای برای جدا کردن توپی چرخ جلو  از راد جک تعلیق وسیلهابزار این 

 پیاده کردن زیربندی ازبدون  Terex TR100 دامپراک معدنیدر 

 است.اصلی  یشاس

 رویتن ن 150با  درونی یکیدرولیه لندریس کیاز  با استفادهابزار  نیا

 کند.عملیات جداسازی موفق توپی چرخ را تضمین میکه ساخته شده 

به طور  فرآیند جداسازی دهد یاجازه م یدست یکیدرولیه محرک

 .انجام گیرد در محل چهو  گاهریدر تعم چهمستقل 

 سازی به صورتامکان انجام فرآیند پیاده یدست یکیدرولیه محرک

 کند.میپرسنل فراهم  یمنیا یاز سطح باال نانیاطم ی را بادائم

 

 ابزار هیدرولیکی جداسازی توپی چرخ دامپتراک معدنی

های معدنی بالز طراحی این ابزار برای جداسازی توپی چرخ در دامپتراک

شود و از محرک شده است. این ابزار با پیچ یا مهره به توپی متصل می

 کند.هیدرولیکی استفاده می

 

 SSG30A SSG45A SSG55A SSG130A SSG240A مشخصات

 7540 بالز  تحت سرویسدستگاه 
 بالز 

7547،7545 
 7530 بالز  7513 بالز  7555 بالز 

 - 5 5 5 5 نیرو، تن

 - mm 100×790×465 100×790×465 100×890×500 100×1200×500ابعاد، 

 - kg 5/24 5/24 5/32 42وزن، 

 

 HPT-150A مشخصات

 150 نیرو، تن

 mm 50حرکت پیستون در یک بار، 

 هیدرولیک، درونی محرک

 kg 215وزن، 
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 استند گردان جهت مونتاژ گیربکس های مدل آلیسون

عملیات تعمیر و نگهداری این استند برای تسهیل در 

 گیربکس اتوماتیک الیسون طراحی شده است.

درجه را توسط  360قسمت گردان امکان چرخش ایمن 

کند، بنابراین تا یک محرک دستی یا الکتریکی فراهم می

حد زیادی روند تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک را 

 نماید.تسهیل می

ر ایمن و مؤثر های نگهدارنده تضمین کننده تعمیگیره

گیربکس اتوماتیک هستند. صفحه زیر پایه استند دارای 

های مهاری نصب دهد استند در موقعیت مورد نظر با پیچای است که اجازه میسوراخ های از قبل آماده شده

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 کد مشخصات

 TSA-100M TSA-100AE 

گیربکس اتوماتیک الیسون،محور چرخ عقب، دنده کاهنده در کامیون معدنی  واحد تحت سرویس

Terex-TR100 

 الکتریکی دستی محرک چرخش

 kW - 75/0توان، 

 V - 380ولتاژ، 

 Nm 3000 3000گشتاور، 

 ±90 ±90 زاویه چرخش، درجه

 بله بله کفی قابل تعویض

 mm 1375×1300 ×616 1375 ×1300 ×616ابعاد، 

 kg 670 684وزن، 
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 جداکننده بید )زهوار(

شده  یطراح OTRبزرگ  جداکردن بید تایرهای یابزار برا نیا

 است.

 ینصب شده بر رو OTR یها کیتمام الست یابزار برا نیا

مناسب می  نچیا 51تا  21با قطر از  یپنج بخش یها نگیر

تا  30تیبا ظرف یمعدن یها دامپتراکدر  دتوان یم باشد و

، Belaz ،Caterpillar هایشرکت تن ساخت136

Komatsu ،Volvo ،Bell ،John Deere ،Doosan 

 استفاده شود.

( قابل استفاده 65/35-33، 29.5-25، 23.5-25) سایز تیوپلس یهاکیالست به طور خاص برایابزار  نیا

 است.

 

 

 

 

 

 ابزار جدا کردن لقمه چرخ

ای برای جداکردن لقمه چرخ در دامپتراکهای این ابزار وسیییله

معدنی بالز اسیییت. نیروی کشیییش مورد نیاز به وسییییله یک 

شیییود که با یک پمپ سییییلندر هیدرولیکی درونی ایجاد می

 گردد.میهیدرولیکی دستی هدایت 

 

 PVK-15-130 PVK-15-220 مشخصات

 15 15 نیرو، تن

 bar 700 700فشار عملیاتی، 

 kg 10 12وزن، 

 7530سری  7513سری  بالز

 

 GR10 GR20 مشخصات

 20 10 نیرو، تن

 25 – 51 25 – 35 های تحت سرویس، اینچچرخ

 bar 700 700فشار عملیاتی، 

 kg 16 25وزن، 
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 PPHپرس هیدرولیکی ثابت سری 

 این پرس برای مونتاژ / دمونتاژ، صاف و خم کردن قطعات طراحی شده است.

این . دنریگمیتن مورد استفاده قرار  50-200 قدرت با PPH یسرهای از پرسکار با قطعات بزرگ،  هنگام

از جمله قطعات بزرگ مانند چرخ دنده ها، چرخ ها، شفت ها  ،مختلف یکربندیپ قطعاتی باهنگام کار با  پرس

 مناسب است. هاقرقرهو 

 کرد. میمختلف تنظ یبا اندازه ها ییاجزا یبرا یتوان به راحت یرا م این پرس کار یفضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محرکه kgوزن،  mmابعاد،  mmحرکت پیستون،  نیرو، تن مدل

PPH50-300M 50 300 1985×1200×1000 470 DPA-8V 

PPH50-300E 50 300 1985×1200×1000 470 واحد پمپاژ الکتریکی 

PPH100-300M 100 300 2430×1750×1200 1310 DPA-8V 

PPH100-300E 100 300 2430×1750×1200 1310 واحد پمپاژ الکتریکی 

PPH200-300E 200 300 2600×1600×1630 2045 واحد پمپاژ الکتریکی 

 

به کار  این پرسکه در  کیدرولیه یها جک

در کاربردهای  و جدا شوند ندتوان یمروند می

به صورت ( دادن )بلند کردن، حرکتمختلف 

 .مجزا از قاب پرس استفاده شوند
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دستگاه های چرخ زنجیری ابزارآالت  

Equipment for crawlers 

 

و بهبود خطوط لوله نفت و گاز و  عملیات عمرانی، الواراستخراج معادن، برداشت  نهیکار در زم یبخش اصل

 رییرا تغ هیامداد اول میتوانیاغلب موارد نم در .برعهده دستگاه های چرخ زنجیری است یصنعت ساتیسآت

بر استهالک و فرسایش زیربندی و  چگونه نیزم ناهمواری ها و شیب میاست که بدان یاما ضرور م،یده

پرداخت به  نیاز، دستگاه چرخ زنجیری کیقسمت  نیترپرهزینهبه عنوان زیربندی . گذاردتجهیزات تاثیر می

و  تیفیبه ک دیبا ،زمان توقف دستگاهها و نهیهز اهشدارد. به منظور کای یافتهنظامو  هنگفت یهانهیهز

 .اتکا نمود س،یدر مرکز سرو ایدر محل و به طور مستقیم قطعات،  ریخدمات مناسب و تعم

ی توپ یجداساز و، ابزار نصب ریزنجهای کامیون سیار پرس تحت سرویس ما از این قرار است: زاتیتجهگستره 

 ک؛یدرولیه لندریس یو نگهدار ریتعم زاتی؛ تجههاآیدلرها و ککردن رولییا پیاده نصب یبرا هاییپرس ،چرخ

 .رهیو غ ی سوراخبازساز زاتیتجه باالبرنده، زاتیتجههای باالبرنده و جابجا کننده گاردها، واگن
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 ها و تعویض بوش قفل چرخ زنجیرها برای پین VPTCپرس قابل حمل مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به  ریزنجقفل های چرخ  یهاها و بوشنیو نصب پ جداسازی یزه کردنمکان یقابل حمل برا یکیدرولیه پرس

ابزار  است. شدهعنوان یک پوشش فلزی در داخل سوراخ، به ویژه سوراخی که محور چرخشی است، طراحی 

. نموداستفاده  نییدرجه حرارت پابا  یها طی، از جمله محکار دستگاه در محلگاه یا ریتوان در تعمیمرا 

زیربندی دستگاه طول عمر  یاهطور قابل مالحظبه VPTC پرسثر با استفاده از ؤم ریبه موقع و تعم سرویس

صاف کردن  یبرا زیو ن یفشار اتصاالتیا دمونتاژ مونتاژ  یبرا این پرسدهد.  یم شیرا افزا های چرخ زنجیری

 .استاستفاده کردن قابل و خم 

 

 



 

56 
 

  
  

 کاهش زمان تعمیر و توقف دستگاه 

جداکردن قفل چرخ زنجیر برای انجام تعمیرات بعدی زیربندی در محل 

انجامد. دقیقه به طول می 20حدود  VPTCکار دستگاه با پرس مدل 

 کشد.دقیقه طول می 60تا  45جایگزین کردن کامل حلقه زنجیر نیز 

 های تعمیرکاهش هزینه 

 یسر پرساز  استفاده VPTC  اتیعملبه طور قابل توجهی باعث تسهیل 

به رساندن  بیآسو برش گاز  زاتیاستفاده از تجه بدون پرس و کشش،

 متیگران ق یدکیقطعات  دیبه خر ازین ترتیبمی شود و بدین قطعات 

 .سازدبرطرف میرا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شود:های قفل چرخ زنجیر استفاده میمتناسب با شرایط کار، دو نوع واحد پمپاژ در پرس

های شود، پمپسرویس و تعمیر در محل کار دستگاه و در نبود نیروی الکتریکی انجام میهنگامی که فرآیند  -

 شوند.متناسب با مدل پرس استفاده می DPAو  JHPهیدرولیکی دستی سری 

با ولتاژ  PSTهای پمپاژ الکتریکی سری گردد از واحدشود، توصیه میوقتی این پرس در تعمیرگاه استفاده می -

 استفاده شود. ولت 380یا  220

 محرک توصیه شده kgوزن،  mmطول(، × عرض× ابعاد )ارتفاع  نیرو )تن( مدل

 دو میل مهار

VPTC50 Lite 50 390×985×160 103 JHP-2B 

VPTC50 50 420×1540×310 180 DPA-3, 5V, PST-1 M380/220 

VPTC100 100 420×1510×290 230 DPA-8V, PST-1 M380/220 

VPTC150 150 420×1510×310 350 DPA-8V, PST-1 M380/220 

 چهار میل مهار

VPTC200 200 485×1470×485 465 DPA-16V, PST-2 M380/220 

VPTC350 350 610×1470×610 850 PST-2 M380/220 

VPTC500 500 485×2635×684 2200 PST-3 M380/220 
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 CTPشکل سری  Cپرس پین زنجیر قابل حمل 

کفه کراولر)چرخ  ریو تعم سرویس یراه برا نیترکارآمدو  نیترمنیا

 .میدانی می باشد طیدر شرا ایو  گاهریدر تعم زنجیر(

 بدون پرس و کشش اتیعملباعث تسهیل  CTP یسر پرساز  استفاده

-شده و بدین برش گاز زاتیبه قطعات و بدون استفاده از تجه بیآس

 .سازد برطرف میرا  متیگران ق یدکیقطعات  دیبه خر ازین ترتیب

تن  150و  100، 50 یرویشامل سه مدل با ن CTP یسر محدوده

مطلوب  سفت کردن یرویدهد مدل و نیماین امکان را باشد که یم

 ی، حفارکشاورزی، یساختمانوسایل نقلیه  یو نگهدار ریتعم یرا برا

 ای یکیدرولیه بازدارندهمجهز به  این پرس. دیانتخاب کن یو معدن

 منظور کوچکترشدن و حمل آسان، درونبه تواندیم هاست ک یدست

 .جای گیرد خودقاب 

 CTP-50 CTP-100 CTP-150 مشخصات
 t 50 100 150نیرو، 
 mm 250 300 330کورس، 

 هیدرولیکی هیدرویکی فنری نوع بازدارنده

 kg 175 232 365وزن، 

 DPA-3 شده پمپ توصیه
DPA-8V or PST 1 

M380/220 
DPA-8V or PST 1 

M380/220 
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 ابزار هیدرولیک برای نصب و جداسازی هاب بلدوزر

مورد استفاده قطعات شاسی بولدوزر و  سازی هابمونتاژ و پیاده مکانیزه کردن فرآیند یقابل حمل برا ابزار نیا

قدرتمند  یکیدرولیه لندریاستفاده کرد. س میدانی طیدر شرا ایو  گاهریتوان در تعمیابزار را ماین . ردیگیقرار م

با  سهیرا در مقا باال یمنیا ، سطحدور راه ازکنترل  یکیدرولیو پمپ ه یافتهکاهش  ریدهد زمان تعمیاجازه م

 کند.یم نیضمت یسنت یهاروش

 

 بوش بازوی دستگاه حفاری و لودرها ابزار جداسازی و پرس

در  اتیعمل یبرا عمرانی کهو  یمعدن هینقل لیوسا یو نگهدار ریتعم یقابل حمل برا یکیدرولیه زاتیتجه

 سهیدور در مقا راه ازقابل کنترل  یکیدرولیه سیستم. باشدگاه بسیار مطلوب میریدر تعم ایو  میدانی طیشرا

از دیگر  های قابل سرویسگسترده بوش فید. طباشیمی کار باال تیفیکتضمین کننده  ی،سنت یبا روش ها

 مزایای این ابزار است.

 

 

 

 

 

 PVZ30A PVZ50A PVZ100A مشخصات
 t 30 50 100نیروی کشش، 

 mm 63 75 75کورس، 
 mm 90-30 126-70 185-90دامنه عملکرد آداپتور، 

 bar 700 700 700فشار عملیاتی، 
 kg 25 50 115وزن، 

 MT-70 MT-100 مشخصات
 t 70 100نیروی کشش، 
 t 35 50نیروی فشار، 

 bar 700 700فشار عامل، 
 mm 150 150کورس، 
 kg 165 192وزن، 
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 دستگاه رول کننده)پیچنده( زنجیر چرخ

این استند برای پیچاندن و رول کردن زنجیر چرخ برای جابجایی یا انبار کردن 
 است. به صورت مجزا یا همراه با سیستم نقاله پرس ثابت طراحی شده

HTSW-4 معدنی و  آالتبرای پیچاندن زنجیرهای کوچک و متوسط ماشین
 رود. عمرانی به کار می

برای پیچاندن زنجیرهایی با اندازه متوسط و بزرگ در این  HTSW-6مدل 
 شود.ها استفاده میماشین

 
 

 HTSW-4 HTSW-6 مشخصات
 kg 3600 6000حداکثر وزن زنجیر، 

 mm 760 1460حداکثر عرض، 
 Nm 6600 9100حداکثر گشتاور، 

 rpm 3 2.2سرعت چرخش محور، 
 kW 3 3قدرت محرک الکتریکی، 
 mm 1300 1600ارتفاع دوک )اسپیندل( ، 

 mm 2015 2550طول، 
 mm 800 1150 عرض،

 mm 1465 1865ارتفاع، 
 kg 1200 1500وزن، 

 

 پرس رولیک زنجیر و چرخ آیدلر دستگاه چرخ زنجیری

یا مونتاژ  مکانیزه کردن یبراای وسیلهثابت  کیدرولیه پرس
قطعات آب  ضیتعو یبرا آیدلر یچرخ هاو  رولیک زنجیر دمونتاژ

اساسی یا تعمیر و نگهداری  راتیتعمانجام  نیدر ح بندی مکانیکی
 .باشدزیربندی می

بازویی که از  لیبا جرثق این پرس را توانیم ،شتریب یراحت یبرا
 لوگرمیک 1000 باالبری تیبا ظرف یکیالکتر ای یدستسیستم باالبر 

 .کند تحویل داده شوداستفاده می

 

 

 

 PRK-50 PRK-100 مشخصات
 t 50 100نیرو، 

 bar 700 700فشار کاری، 
 mm 500 500کورس، 

 mm 95 130قطر راد)شافت(، 
 mm 3000×1375 3000×1375منطقه کاری، 

 الکتریکی الکتریکی نوع محرک

 kW 1.5 2.2مصرف انرژی، 
 V 220/380 220/380ولتاژ، 

 mm 2180×880×1675 2180×880×1675ابعاد، 

 kg 990 1120وزن، 
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 باالبرگاردها و حفاظ های زیر دوزرها

-این ابزار باالبر، برای تسهیل روند انجام کارهای پر فشار نصب، جداسازی گارد

 است.شدهها، کارترهای روغن از دوزرها و تراکتورهای چرخ زنجیری طراحی
کاهش زمان توقف ماشین و بهبود ایمنی پرسنل استفاده از این تجهیزات به 

 کمک خواهد کرد.

 خودکفایی 

استفاده از آن در هرگونه شرایط تکنولوژیکی و  خودکفایی این ابزار باعث شده
 پذیر باشد.اقلیمی امکان

 قابلیت جابجایی 

کنند واگن را صورت تخصصی به اپراتور کمک میشده بههای طراحیچرخ
 محوطه اطراف به حرکت درآورد.درون تعمیرگاه یا 

 پذیریتطبیق 

پشتیبان کم عرض امکان جابجای گارد و کارتر روغن بدون استفاده از قاب 
آالت  نیبا ماش یحداکثر سازگار یبرا کند.جک و باالبردن ماشین را فراهم می

 یبر روگردد که تعیین وضعیت مجهز میصفحه  به یک باالبر ،شدهسیسرو
با  ییچارچوب لوال کی صورتبه تعیین وضعیت . صفحه شودنصب میکار زیم

 است.شده یطراح ،جک چیپ قیطراز  میقابل تنظباالبری  هیزاو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPH-700A BPH-700P مشخصات

 kg 700 700حداکثر ظرفیت بار، 

 mm 1214- 274 1214- 274محدوده ارتفاع عملیاتی، 
 mm 650 650قطر میزکار، 

 360 360 درجه چرخش میزکار،

 هیدرولیک هیدرولیک محرک باالبری سکو
 پنوماتیک الکتریکی محرک واگن

 mm 700  ×2290 700  ×2290طول(، ×ابعاد )عرض
 kg 420 470وزن، 
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 HCSR-8استند تعمیر و سرویس سیلندر هیدرولیک، مدل 

 

 

شده از  در قالب مدوالر)تشکیل یاحرفه زاتیتجه نمونه ای از کیدرولیه لندریس سیو سرو ریاستند تعم

 12000با طول  یکیدرولیه یلندرهایس منیا امکان سرویس نمودن کارآمد و بخش های کوچک( است، که

 .سازدفراهم میرا  متریلیم 762تا  یرونیمتر و قطر بیلیم

 یپردازش زاتیتجه نیو همچن عمرانیو  یآالت معدننیشامل ماش تحت سرویس یواحدها گسترده فیط

ین استند ااند. شده یطراح نزدیکی معدنواقع در  یهارگاهیبه منظور کار در تعم زاتیتجه این .باشدمی

و  ردن رادککله گی سیلندر هیدرولیک، جدا  یهاباز کردن مهره یا هایی چون بستناتیعمل یبرا ایوسیله

 .باشدپوسته سیلندر می درون رادنصب و نیز ، پوسته سیلندر
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 ، مدلکیدرولیه لندریس سیو سرو ریتعماستند 

HCSR-8   با یک آچار چپقی دوکاره قدرتمند با گشتاور

Nm 100000 مجهز میگردد که برای کار با کله گی

های سیلندر هیدرولیک ، قطعات راد و سایر قسمت

 HCRS-8 سیلندر هیدرولیک مناسب است. استندهای

 یلندرهایکار با س یبرا یکیدرولیهآچار چپقی  2با 

 عمرانیو  یآالت معدننیبزرگ در ماش یکیدرولیه

 پیوستهکار با اتصاالت  یبرا یکی که دنشومی تحویل داده

 بر روی مهره رادکار  یبرا یگرید و لندریس کله گی

در طول  یکیدرولیه لندریس چرخش شده است. یطراح

با  یکیدرولیتوسط موتور ه ،آن سازییا پیادهمونتاژ 

و  راد یشود. جداسازیمتر انجام م وتنین 5440گشتاور 

 کیبا  یکیدرولیهنورد توسط  یدر سطح افق پوسته

 .گیردصورت میمتر  لیم 1000 کورس یکباره

 مشخصات
 کد

HCRS-4L HCRS-5L HCRS-4 HCRS-5 HCRS-8 HCRS-8C 
 mm 6000 8000 6000 8000 10000 12000حداکثر طول سیلندر )کامالً باز(، 

 mm 305 560 305 560 560 650حداکثر قطر سیلندر، 
 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000جابجایی قاب هیدرولیک، 

 N*m 34000 34000 40700 55000 100000 100000گشتاور آچار چپقی، 
 - - N*m - - 5440 5440گشتاور چرخشی، 

 bar 350 350 350 350 350 350فشار عامل، 
 طولابعاد: 

 عرض

 ارتفاع

1770 
1380 
7500 

1770 
1380 
9500 

1770 
1380 
7500 

1770 
1380 
9500 

1770 
1380 

11500 

1770 
1380 

13500 
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 پذیریتطبیق 

از ساختار مدوالر)تشکیل شده از بخش های کوچک(  این استند

در  زاتیحمل و نصب تجه نهیهز باعث کاهش کند کهیاستفاده م

ساختار مدوالر)تشکیل شده از بخش  نیهمچن. شودمیکارگاه  کی

استند بر روی هر سطحی را ممکن  ، همترازکردنهای کوچک( آن

 .استساخته

بتن  ختنی)بدون ر ثابت طراحی شده استلنگر  این استند به صورت

کارگاه(. ساختار مدوالر)تشکیل شده از بخش های کوچک(  کفدر 

طول  با یکیدرولیه یهالندریدهد تا سیاجازه م استند به آن

 از،ی. در صورت نشونداستفاده  هستند سیسروتحت مشخص که 

این استند را به یک بخش اضافی مجهز نمود که منجر به توان یم

امکان سرویس  ضیقابل تعو یآداپتورها شود.ارتقای ظرفیت آن می

کنندگان دیتول گوناگون و محصول یکربندیپ یی بالندرهایس نمودن

 .کندمی فراهممختلف را 

 ایمنی 

به  بیآس از یریبه منظور جلوگ لندریتمام قطعات س ریتعم حیندر 

شوند. یم محکم منیبه طور ا، لندریس گران قیمت پرسنل و قطعات

کنترل از راه دور سیستم محافظ و ، به واسطه وجود باال یمنیسطح ا

 .دیآیبه دست م

 کارآیی 

 هایلندریس ترسریع، تعمیر هرچه کیدرولیه لندریس ریتعم استند

( را رهیو غ پوستهو راد  ینیگزی، جاO-rings ینیگزی)جا وبیمع

کمک نموده و  ریقابل توجه زمان تعم و به کاهش ممکن ساخته

بین برده و  ضرورت انتقال سیلندر خراب به تعمیرگاهی دیگر را از

 شود.ها و زمان توقف دستگاه میباعث کاهش هزینه

 چند منظوره 

درجه،  90 بیدرجه، ش 360چرخش  لندر،یاست: گرفتن سهای زیر نگهدارنده قادر به انجام فعالیتاین 

 بیو خطر آسشده  یکیدرولیه یهالندریس و جداسازی دقیقعملکردها باعث نصب  نی. تمام ایحرکت جانب

 دهد.یرا کاهش م لندریس متیگران ق یهابه قسمت

 پکیج کامل 

شود. به منظور یمداده لیمجموعه از ابزارها و آداپتورها تحو کیو  کیدرولیپمپاژ الکترو ه یونیتبا  این استند

از  سیسرو تحت یلندرهایمشخصات س هنگام سفارش، دیالزم، با یبا تمام ابزار و آداپتورها استند زیتجه

 .شودمدل و ساخت ارائه  جمله
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 کیفیت باال 

بهترین تولیدکنندگان : فوالد مخصوص از استشدهاستفاده  تیفیو مواد با ک قطعات از ،این استندهادر ساخت 

 Hydrosnabپمپاژ در  یونیتو  کیدرولیه یلندرهای)سوئد(؛ س SSAB)فنالند( و  Ruukkiمانند  اروپایی

TD NMZ  مدار  شوند. اجزاءیمونتاژ م ییایتالیو ا یآلمان شرویپ یهاشرکت شده ازقطعات تهیهبا استفاده از و

 .اند( ساخته شدهکایمتحده آمر االتی)ا Eaton( توسط عیتوز ری، اتصاالت، شقویفشار  یها)شلنگ کیدرولیه

 

 های خاصویژگی 

شرکت ماشین معدنی رستاک آماده است تا استندهایی سفارشی با قابلیت های مورد نیاز و ابزار مخصوص 

 برای مشتریان عزیز طراحی و تولید نماید.
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 HCT-4استند تست سیلندر هیدرولیک  مدل 

، ابزاری برای تست اولیه سیلندرها به لحاظ ضد نشت HCT-4استند 

بودن و قابلیت عملکردی پیش از نصب سیلندر روی تجهیزات یا 

 باشد.نقلیه می وسیله

 کند.این استند از محرک الکتریکی استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 CWS-320ابزار تمیزکردن سیلندر مدل 

روغن و ذرات زدایی، پاک کردن این ابزار برای تمیزکردن، گریس

سازی اجزای سیلندر برای مونتاژ طراحی آالینده هنگام آماده

است. این ابزار از محرک پنوماتیک و سیستم فیلترینگ یا شده

 کند.تصفیه آب استفاده می

 

 

 

 CWS-320 مشخصات
 پنوماتیک نوع محرک

 bar 6فشار عامل، 
 m³/min 1.2جریان هوا، 

 220 حجم مخزن، لیتر
 mm 1610 ×950 ×1050ارتفاع(، × عرض× ابعاد )طول 

 kg 196وزن، 

 

 HCT-4 مشخصات
 الکتریکی نوع محرک

 kW 5.5قدرت، 
 280 حجم مخزن، لیتر

 bar 280حداکثر فشار، 
 l/min 67 حداکثر خروجی، 

 mm 966 ×1193 ×1470ارتفاع(، × عرض× ابعاد )طول 

 kg 380وزن، 
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 CHنگهدارنده سیلندر شاول، سری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می شود و به منظور  یک وسیله الحاقی است که بر روی یک لودر تلسکوپی نصب CHنگهدارنده سیلندر سری 

شود. این نگهدارنده یک وسیله با نصب و جداسازی و حمل ایمن و کارآمد سیلندرهای هیدرولیک استفاده می

های استاندارد بازوی مکانیکی لودر بجای یک چنگک یا باکت قابلیت جایگزینی سریع است که روی نشیمنگاه

 شود.نصب می

های فشار قوی با اتصاالت سریع بازشو به شیرهای خالی شیلنگسیستم هیدرولیک نگهدارنده از طریق 

 شود.هیدرولیک لودر متصل می
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 CHمزایای نگهدارنده سیلندر شاول، سری 

 ایمنی 

اپراتور در  یمنیحداکثر ااز  نانیاطم CH یسر دستگاه اتصال یهدف اصل
معدنی دامپتراک های  یکیدرولیه یلندرهایسیا جداسازی هنگام نصب 

کنترل فشار و  لندر،یس قیدق تیموقع قیاز طر یمنیسطح اباالترین . است
اپراتور را قادر  م،یس یب کنندهشود. کنترلیم تثبیتوزن  عینظارت بر توز

 روندو  کنترل داشته لندریس تیموقع بر تعیینطور کامل  هب کهسازد یم
 یاضاف یمنیاقدامات ا. طور دقیق انجام دهندرا به لندریس جداسازی اینصب 

  .می باشد مکمل یمنیا یشامل لوالها یخارج تاثیراتبردن  نیاز ب یبرا

 کارایی 

 یمنیو ا نانیاطم تیقابل ،یعملکرد عال بازوی مکانیکی، ترکیبی از یطراح
عملکرد  و، تحمل نمودهرا  طیشرا نیترتواند سختیمطراحی  نی. ااست

 اینصب  یبرا مورد نیاززمان  نیانگی. مهمه جانبه دستگاه را حفظ کند
 ساعت است. 6-4 یمعدن هایونیدر کام لندریس کی جداسازی

 بهره وری 

استفاده از این نگهدارنده، امکان افزایش چشمگیر ایمنی و بهبود زمان 
های تعمیر و زمان توقف دستگاه توجه هزینهتعمیر و همچنین کاهش قابل

  سازد.را فراهم می

 چند منظوره 
چرخش  لندر،ی: گرفتن سمی باشد ریز اقداماتقادر به انجام  نگهدارندهاین 

، نصب و عملکردها نی. تمام ایدرجه، حرکت جانب 90 بیدرجه، ش 360
 بیو خطر آس را ممکن ساخته یکیدرولیه یهالندریس جداسازی دقیق

  دهد.یرا کاهش م لندریس متیگران ق یهابه قسمت رسیدن

 کیفیت باال 

مورد استفاده باال  تیفیبا ک قطعات و مواد صرفاٌ از، نگهدارنده ایندر ساخت 
 Ruukki)سوئد( و  SSABمانند یی فوالد اروپاتولیدکنندگان پیشرو فوالد مخصوص از  ازجمله: قرار می گیرد

فشار  یهالنگی)ش کیدرولیهمدارهای (؛ قطعات Hydrosnab)های هیدرولیکی تقویت شدهمحرک)فنالند(؛ 
  (.کایمتحده آمر االتی)ا Eaton تولیدی شرکت( عیتوز هایریالت، ش، اتصاقوی

 اطالعات فنی

 مشخصات
 مدل

CH-9 CH-10 
 mm 800 – 350 640 – 230قطر سیلندر، 

 kg 9000 10500ظرفیت بازوی متحرک، 

 mm 250± 300±حرکت جانبی، 

 90 90 زاویه شیب، درجه 

 360 360 چرخش بدنه نگهدارنده، درجه

 360 360 گیره)چنگک(، درجهچرخش 
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 استند پشتیبان و باالبر دستگاه های چرخ زنجیری

توان برای باالبردن های جک را میبرجک

های معدنی و عمرانی به صورت مجزا یا ماشین

مشترک استفاده نمود و یک سیستم باالبر 

طریق محفظه  استند ازعرض تشکیل داد. 

دهد یاست که اجازه م میقابل تنظ مرکزی آن

 هینقل لیانواع مختلف وسااین تجهیزات برای 

راه  . هنگاممورد استفاده قرار بگیرد نیسنگ

-های بارگذاریگیره،تحت بار ر  لندیس اندازی

و  قفل شدهجک  یهاهدندان شده با فنر درون

 کند.یم تبدیل بانیپشت یهاهیجک را به پا

 تی( هدایمتر 6دور )با کابل  کنترل ازراهپنل  قیاز طر و کیدرولیپمپاژ الکتروه واحدجک توسط های برجک 

 شوند.یم
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  اطالعات فنی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Base height extensions  ارتفاع بازشو پایه 

 

 

 

 

 

 عالمت بازه ارتفاع باالبری تعداد شرح کد

HS10011  مجموعه بازشوmm 77 2 940-600 1 

HS10012  مجموعه بازشوmm 250 2 1113 – 777 2 

HS10013 
 3 868 -1055 2 1، موقعیت mm 345مجموعه بازشو 
 4 973 -1313 2 2، موقعیت mm 450مجموعه بازشو 

 مدل مشخصات

HS100 

 2 های جکتعداد برجک

 ton 50  ×2ظرفیت باالبر، 

 mm 340کورس سیلندر محرک، 

 mm A 523 شده ستون جک،  ارتفاع جمع

 mm 863حداکثر ارتفاع باالبر، 

 mm 1313حداکثر ارتفاع باالبر با بازشو، 

 بله محفظه مرکزی

 mm O  525های باز شونده پالت جک ، فاصله بین مراکز دهانه

 mm R-S 1980 – 1620ماکسیمم، -عرض کلی، مینیمم

 mm P-Q 1575 – 1215عرض مراکز برجک جک، 

 mm M×N 603  ×780قطر صفحه پایه، 

 kg 900/380وزن ستون تک / دوقلو، 
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 های حفاری معدنیبرای باالبردن هم زمان و همگام دستگاه Atlantسیستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گسترش  یادیز اریرا تا حد بس یانسان یهاییاز اقتصاد کشور است که توانا یاتیح شاهرگی ی،معدن صنایع 

زمان و  یجد یتیمسائل امن ،ی سختاتیعمل طیو شرا ییآب و هوا طیشرا کر،یپآالت غولنیدهد. ماشیم

 شدهی طراح تمشکال نیحل ا یبرا دستگاه حفاری Atlantباالبر  ستمی. سها بهای زیادی داردی دستگاهخراب

  است.

 300، 150 تیبا ظرف ی درونیکیدرولیه یلندرهایبا س جداگانه های جکواحدشامل  Atlant باالبر ستمیس

بلندکردن تشکیل  اتیعمل یینها یمنیا یخودکار برا هایگیرهفرد از  به منحصر ستمیس کیتن و  500و 

 است.شده 
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  بهره وری 

توجهی ایمنی و همچنین زمان تعمیر ، تا حد قابل Atlantسیستم باالبر همزمان 

 بخشیده و با کاهش زمان توقف دستگاهآالت معدنی را بهبود و سرویس ماشین

  شود.ها میجویی در هزینهها، منجر به صرفه

 پذیریتطبیق 

صورت مستقل و یا در یک توانند بههای جک میبا توجه به عملیات مورد نظر، واحد

 سیستم واحد کارکنند.

 ایمنی 

هرچه برای بهبود که  شودکنترل می دورراه پنل کنترل از قیاز طر ستمیساین 

  گیرد.میآن قرار  یکیدر نزدهای جک، بیشتر نظارت کامل بر عملیات واحد

که از یک اتاق کامل با   A1200-2000 در مقایسه با سیستم های  A-600 مدل

کنترل پنل و واحد پمپاژ قدرتمند هیدرولیکی ساخته شده اند، تنها از یک پنل 

  کنترل نسبتاً کوچک استفاده می کند.

 2000تا  یاتیبا وزن عمل بزرگالعاده فوق های حفاریارائه خدمات به دستگاه برای

 نید. چننشویتن استفاده م 2000 ای 1200 تیبا ظرف جک یهاستمیتن، س

  دور است.راه کنترل ازسیستم جک و  دستگاهشامل چهار  یستمیس

های حفاری دستگاه یکیالکتر ای یکیدرولیهقطعات باالبردن  یبرا A-600 ستمیس 

 است. شده یتن طراح 600تا  یاتیبا وزن عمل یمعدن

 کارایی 

 دستگاه حفاری، یچرخشسکوی)چارچوب(  کی سازیپیادهقبل از  یسازآماده روند

بسته  جک گذاری برای این سکوهاکشد، یساعت طول م 3تا  2به طور متوسط 

 .دارد ازینزمان  قهیدق 60تا  30 بهبه ارتفاع جک معموالً

 پکیج کامل 

 کیدور متصل به راه کنترل ازسیستم  کیجک و  واحدشامل چهار  اصلیمجموعه 

که برای  ،مجهز نمود بانیپشت صفحه هتوان بیم را ستمیس ،یاست. بسته به مشخصات کار یکیدرولیپمپاژ ه واحد

 های سیلندر دارای بازوی متحرک، ضروری است.جک گذاری دستگاه حفاری به وسیله پایه

 
 مدل مشخصات

CLS-A600 CLS-A1200 CLS-A2000 
 4 4 4 تعداد جک ها

 ton 150×4 300×4 500×4ظرفیت، 

 mm 1650 2150 2750ارتفاع پایه، 

 mm 800 1250 1800کورس، 

 mm 800×800 1200×1200 2200×1200ابعاد صفحه حائل باالیی، 

 mm 860×860 1300 ×1300 1300×1300ابعاد صفحه حائل پائینی، 

 kg 3500 5500 16500وزن جک ها، 
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 برای تراکتورها و دوزرها HS300استند جک قابل تنظیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین راه برای باال نگه داشتن ماشین آالت معدنی و عمرانی برای سرویس یا تعمیر ایمن HS300استند جک 

 باشد.کردن قطعات زیربندی می

دهد تجهیزات مستقیماً به کند که اجازه میشونده توکار استفاده میهای جمعصفحه اصلی استند از چرخ

 شوند.ها در زیر استند مخفی میمحوطه تعمیرگاه منتقل شوند. در شرایط تحت بار، چرخ
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  تن 15 تیبا ظرف HS30015استند جک  

 میلیمتر 420-725محدوده ارتفاع استاندارد عملیات 

وزن،  تعداد شرح کد

kg 

HS30051 5/14 1 قاعده 

HS30052  4/0 1 میلیمتر 420 – 725بازشو استاندارد 

HS30053 6/0 1 پین ثابت کننده بازشو 

 

 تن 25با ظرفیت  HS30025استند جک  

 میلیمتر 597-865محدوده ارتفاع استاندارد عملیات 

وزن،  تعداد شرح کد
kg 

HS30060  0/20 1 میلیمتر 597-8865بازشو استاندارد 

HS30061  0/30 * میلیمتر 867 – 1130بازشو متوسط 

HS30062 0/45 1 قاعده 

HS30064 0/3 * دسته حمل و  نقل 

HS30065 5/5 * حائل بازشو، مستقیم 

HS30066 5/5 * حائل بازشو، مخروطی 

HS30067 8/4 * حائل بلندکننده بازشو 

HS30068 5/2 1 پین ثابت کننده بازشو 

 

 تن 35با ظرفیت  HS30035استند جک  

 میلیمتر 810-1085محدوده ارتفاع استاندارد عملیات 

وزن،  تعداد شرح کد
kg 

HS30061  0/20 1 میلیمتر 810-1085بازشو استاندارد 

HS30062  0/30 * میلیمتر 867 – 1130بازشو متوسط 

HS30071  0/41 * میلیمتر 1350-1750بازشو بلند 

HS30072  0/55 * میلیمتر 1750 – 2150بازشو فوق العاده بلند 

HS30073 0/45 1 قاعده 

HS30064 0/3 * دسته حمل و  نقل 

HS30065 5/5 * حائل بازشو، مستقیم 

HS30066 5/5 * مخروطی ،وحائل بازش 

HS30067 8/4 * حائل بلندکننده بازشو 

HS30068 5/2 1 پین ثابت کننده بازشو 
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 ها و حفره هاترمیم سوراخابزارهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوعی تجهیزات چند منظوره با  SUPERCOMBINATAهای سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی دستگاه 

متر یلیم 1200تا  22 هستند که برای انجام ترمیم سطحی سوراخ ها و قطعات در محدوده تکنولوژی باال

 .اندشدهطراحی

و هر موقعیتی که ماشین قرار توان در محل یرا م راتیتعم اتیتوجه به حجم و وزن کم دستگاه، تمام عمل با

جویی در منجر به صرفه بیترت نیو به ا قرار ندادهتأثیر  را تحت هینقل لهیوس ییکاراات، ریانجام داد. تعمدارد، 

 شود.د پرسنل تعمیرکار خارج از تعمیرگاه میسازی و انتقال قطعات معیوب و همچنین دستمزهزینه های پیاده

 قادر به انجام کارهای زیر هستند: SUPERCOMBINATAتجهیزات 

 کاری خطی/خارجیسوراخ 

 جوشکاری چرخشی داخلی/ خارجی 

 کاریمته 

 شیار زنی 

 آببند کردن شیارها 

  روکش فلنج 
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SUPERCOMBINATA ساده 

 میلیمتر 250ϕ-32ϕحمل دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل 

 قابل اجرا در هر موقعیت 

 تغذیه دستی و اتوماتیک 

  میلیمتر 350کورس طولی نامحدود با گام 

 سیستم انتقال قدرت دنده ای 

 روانکاری مداوم 

  چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق

 یک موتور

 های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثباتحائل 

 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 فنیاطالعات 

تا  32ϕوات، دو دنده بوده و دامنه ی کاری آن از  1800ساده دارای یک موتور  SUPERCOMBINATAمدل 
250ϕ .میلیمتر می باشد  

با هر نوع منبع تغذیه  SUPERCOMBINATAانواع ماشین آالت سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی 
MIG/MAG .با اتصاالت اروپایی مطابقت دارند 

 قطرها

 mm 40قطر میله سوراخکاری، 
 mm 2200طول میله سوراخکاری، 

 250ϕتا  mm 32ϕراستا، سوراخکاری هم
 250ϕتا  mm 32ϕجوشکاری داخلی، 

 تجهیزات اختیاری mmروکش فلنج، 
 موتور چرخشی

 ACموتور تک فاز 

 W 1800توان اسمی، 
 Nm rmp 120@ 350گشتاور خروجی میله، 

 rmp سرعت،
 سرعت دوم اولسرعت 
120 400 

 W 145 45خروجی ماشین، 
  موتور تغذیه

  DCموتور 
 W 90توان اسمی، 
 rmp 11 حداکثر سرعت،

 سیستم تغذیه الکترومکانیکی

 دستی/ اتوماتیک تغذیه
 تکنولوژی جوشکاری

 های متغیر(مارپیچ )پیوسته با گام
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 کورس طولی

 میلیمتر 350نامحدود با گام 
 کنترل الکترونیکیواحد 

 هرتز( 60/50) 220 واحد کنترل الکترونیکی

 سوئیچ اصلی
 سوئیچ اضطراری

 cw/ccw تغذیه اینورتر
 cw/ccw چرخش اینورتر

  پتانسیل سنج سرعت چرخش تنظیم

  پتانسیل سنجسرعت تغذیه تنظیم 

 W 2000مصرف برق، 

 ابعاد
 mm 680طول، 
 mm 240عرض، 
 mm 380ارتفاع، 

 kg 41وزن واحد اصلی، 

 مجموعه استاندارد تحویل شده

 تعداد توضیحات

 1 کنترل پنل الکترونیکی

 mm 2200×40 ϕ  1میله سوراخکاری 

 mm 520  1میله سوراخکاری اضافی 

 1 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 mm 35 5سرشیلنگ اضافی 

 4 نازل گاز بلند

 4 نازل گاز کوتاه

 mm 0.8 ϕ  5سری اتصال کوتاه 

 mm 0.8 ϕ  5سری اتصال بلند 

 1 قطعه( 10زنی )مجموعه تیغه برش

 mm 100×12 ϕ  1نگهدارنده ابزار سمت راست 

 mm 60×12 ϕ  1نگهدارنده ابزار سمت چپ 

 100ϕ  1تا  mm 200ϕنگهدارنده ابزار برای سوراخکاری از 

 2 حائل میله اصلی

 2 حائل اضافی

 1 برای سوراخ های سراسریمجموعه مرغک مرکزی 

 32ϕ 1تا  mm 100ϕهای کور از مجموعه مرغک مرکزی برای سوراخ

 1 گرمقایسه

 1 گرحائل مقایسه

 mm 12ϕ  1گِیج تلسکوپی 

 1 کنترل پنل کابلی

 1 ولت برای کنترل پتل  220کابل برق 

 1 کاریاستند ماشین سوراخ

 1 مجموعه آچار فرانسه و پیچ گوشتی
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Supercombinata SC1 40/1 

دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل 

400 ϕ - 42ϕ . میلیمتر 

 قابل اجرا در هر موقعیت 

 تغذیه دستی و اتوماتیک 

  میلیمتر 350کورس طولی نامحدود با گام 

 سیستم انتقال قدرت دنده ای  

 روانکاری مداوم 

  موتورچرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک 

 های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثباتحائل 

 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 مشخصات فنی

تا  42ϕبوده و بازه کار آن از  وات دو دنده 1800دارای یک موتور   SUPERCOMBINATA SC1 40/1مدل 

400ϕ 600توان به وسیله تجهیزات اضافی تا میلیمتر است.دامنه قطر را میϕ  22میلیمتر افزایش یا تاϕ  میلیمتر

 .کاهش داد
 

 
 

 

 

 قطرها
 mm 40قطر میله سوراخکاری، 
 mm 2200طول میله سوراخکاری، 

 400ϕتا  mm 42ϕراستا، سوراخکاری هم
 تجهیزات اضافی سوراخکاری خارجی
 400ϕتا  mm 42ϕجوشکاری داخلی، 

 400ϕتا  mm 42ϕجوشکاری خارجی، 
 mm 10ϕ – 45 ϕکاری، مته

 mm 45ϕ - 10ϕانشعاب زدن، 
 تجهیزات اختیاری mmرزوه زتی، 

 تجهیزات اختیاری mmتراشکاری فلنج، 
 موتور چرخشی

 ACموتور تک فاز 
 W 1800توان اسمی، 

 Nm rmp 95 @ 400گشتاور خروجی در میله، 

اولین  rpm سرعت،
 سرعت

دومین 
 سرعت

سومین 
 سرعت

چهارمین 
 سرعت

95 150 320 510 
 W 200 120 65 40خروجی ماشین، 

  موتور تغذیه
  DCموتور 

 W 90توان اسمی، 
 rpm 11 حداکثر سرعت،

 سیستم تغذیه الکترومکانیکی
 دستی/ اتوماتیک تغذیه

 تکنولوژی جوشکاری
 های متغیر(مارپیچ )پیوسته با گام

 کورس طولی
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 میلیمتر در یک مرحله 350نامحدود با گام 

 واحد کنترل الکترونیکی
 V (Hz 60/50 )220ولتاژ، 

 سوئیچ اصلی
 سوئیچ اضطراری

 cw/ccw تغذیه اینورتر)معکوس کننده(
 cw/ccw چرخش اینورتر

  ومترپتانسی سرعت چرخش تنظیم

  ومترپتانسیسرعت تغذیه تنظیم 

 W 2000مصرف برق، 

 ابعاد
 mm 680طول، 
 mm 240عرض، 
 mm 380ارتفاع، 

 kg 41وزن قسمت میانی، 

 مجموعه استاندارد تحویل شده

 تعداد توضیحات

 1 کنترل پنل الکترونیکی
 mm 2200×40 ϕ  1میله سوراخ کاری 

 mm 520  1میله سوراخ کاری اضافی 
 1 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 mm 35 5سرشیلنگ اضافی 
 4 نازل گاز بلند

 4 نازل گاز کوتاه
 mm 0.8 ϕ 5سری اتصال)سر پیک( کوتاه 

 mm 0.8 ϕ  5سری اتصال بلند 
 1 قطعه( 10زنی )مجموعه تیغه برش

 ϕ mm 1 12×100نگهدارنده ابزار سمت راست 
 ϕ mm 1 12×40نگهدارنده ابزار سمت چپ 

 400ϕ  1تا  mm 100ϕنگهدارنده ابزار برای سوراخکاری از 
 2 حائل میله اصلی

 2 حائل اضافی
 1 مجموعه مرغک مرکزی برای حفره های سراسری

 1 های کور مجموعه مرغک مرکزی برای سوراخ
 1 گرمقایسه

 1 گرحائل مقایسه
 mm 12ϕ  1گِیج تلسکوپی 

 12 سگدست
 1 کنترل پنل کابلی

 1 ولت برای کنترل پنل  220کابل برق 
 1 کاریاستند ماشین سوراخ

 1 مجموعه آچار و پیچ گوشتی
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Supercombinata SC1 40/1 Compact 

 

دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی 

 .میلیمتر ϕ - 42ϕ 400قابل حمل 

 قابل اجرا در هر موقعیت 

 تغذیه دستی و اتوماتیک 

  میلیمتر 350کورس طولی نامحدود با گام 

 سیستم انتقال قدرت دنده ای 

 روانکاری مداوم 

  جوشکاری از طریق یک موتورچرخش و تغذیه مشعل 

 های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثباتحائل 

 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 مشخصات فنی

بوده که برای  وات دو دنده 1800دارای یک موتور   SUPERCOMBINATA SC1 40/1 Compactمدل 

 22ϕدامنه قطر را تا توان مناسب است و با استفاده از تجهیزات اضافی می 400ϕ mmتا  42ϕانجام کار از 

 میلیمتر کاهش داد.

 250های های مذکور فرق دارد. تغذیه دستگاه با گامسایز مناسب و سبکی با سایر مدل علت این مدل به

 میلیمتر مکرر انجام می شود. 

آالت سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی السا کلیه تجهیزات الزم برای استفاده طیف وسیعی از ماشین 

 با اتصاالت اروپایی مطابقت دارد. MIG/MAGحل را در اختیار دارد و با هرگونه منبع انرژی در م

 
 قطرها

 mm 40قطر میله سوراخکاری، 
 mm 2200طول میله سوراخکاری، 

 42ϕتا  mm 250ϕراستا، سوراخکاری هم

 تجهیزات اضافی سوراخکاری خارجی

 42ϕتا  mm 250ϕجوشکاری داخلی، 

 42ϕتا  mm 250ϕجوشکاری خارجی، 

 mm 45ϕ - 10ϕکاری، مته

 mm 45ϕ - 10ϕانشعاب گیری، 

 تجهیزات اختیاری mmرزوه زنی، 

 تجهیزات اختیاری mmتراشکاری فلنج ، 

 موتور چرخشی

 ACموتور تک فاز 

 W 1800توان اسمی، 
 Nm rpm 120@ 290گشتاور خروجی در میله، 
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 دومین سرعت اولین سرعت rmp سرعت،

120 400 
 W 145 45خروجی ماشین، 

  موتور تغذیه

  DCموتور 

 W 90توان اسمی، 
 rpm 11حداکثر سرعت، 

 سیستم تغذیه الکترومکانیکی

 دستی/ اتوماتیک تغذیه

 تکنولوژی جوشکاری

 های متغیر(مارپیچ )پیوسته با گام

 کورس طولی

 در یک مسیر mm 250نامحدود با گام 

 واحد کنترل الکترونیکی

 V  (Hz 60/50 )220ولتاژ، 

 سوئیچ اصلی

 سوئیچ اضطراری

 cw/ccw تغذیه اینورتر)معکوس کننده(
 cw/ccw چرخش اینورتر

  ومترپتانسی سرعت چرخش تنظیم

  ومترپتانسیسرعت تغذیه تنظیم 

 W 2000مصرف برق، 

 ابعاد

 mm 380 ×240×550طول × عرض ×  ارتفاع

 kg 37وزن قسمت میانی ، 

 مجموعه استاندارد تحویل شده

 تعداد توضیحات

 1 کنترل پنل الکترونیکی

 mm 2200×40 ϕ  1میله سوراخ کاری 

 mm 1100×40 ϕ  1میله سوراخ کاری 

 mm 450  1میله سوراخ کاری اضافی 

 1 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 mm100 1 سرشیلنگ اضافی 

 mm35 5 سرشیلنگ اضافی 

 4 نازل گاز بلند

 4 نازل گاز کوتاه

 mm 0.8 ϕ 5سری اتصال )سر پیک( کوتاه 

 mm 0.8 ϕ 5سری اتصال بلند 

 1 قطعه( 10زنی )مجموعه تیغه برش

 mm 100×12 ϕ  1نگهدارنده ابزار سمت راست 
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 mm 60×12 ϕ   1نگهدارنده ابزار سمت چپ 

 mm 40×12 ϕ   1نگهدارنده ویژه ابزار سمت چپ 

 100ϕ  1تا  mm 250ϕنگهدارنده ابزار برای سوراخکاری از 

 2 حائل میله اصلی

 2 حائل اضافی

 1 مجموعه مرغک مرکزی برای سوراخ های سراسری

 1 های کور مجموعه مرغک مرکزی برای سوراخ

 1 مقایسه گر

 1 حائل مقایسه گر

 mm 12ϕ  1گِیج تلسکوپی 

 1 کنترل پنل کابلی

 1 ولت برای کنترل پنل 220برق کابل 

 1 کاریاستند ماشین سوراخ

 1 مجموعه آچار و پیچ گوشتی
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Supercombinata SC2 60/1 

 .میلیمتر ϕ - 62ϕ 600دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل 

 قابل اجرا در هر موقعیت 

 تغذیه دستی و اتوماتیک 

  نامحدود با گام کورس طولی

 میلیمتر 350

 سیستم انتقال قدرت دنده ای 

 روانکاری مداوم 

 چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور 

 های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثباتحائل 

 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 مشخصات فنی

ی انجام کار از بوده که برا وات چهار دنده 1800دارای یک موتور  Supercombinata SC2 60/1مدل 

62ϕ  600تاϕ .میلیمتر مناسب است 

 میلیمتر کاهش داد. 22ϕمیلیمتر افزایش یا تا  800ϕتوان به وسیله تجهیزات اضافی تا دامنه قطر را می

آالت سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی السا کلیه تجهیزات الزم برای استفاده طیف وسیعی از ماشین 

 با اتصاالت اروپایی مطابقت دارد. MIG/MAGدر محل را در اختیار دارد و با هرگونه منبع انرژی 
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 قطرها

 mm 60قطر میله سوراخکاری، 
 mm 2200طول میله سوراخکاری، 

 600ϕتا  mm 62ϕراستا، سوراخکاری هم

 تجهیزات اضافی سوراخکاری خارجی

 42ϕتا  mm 600ϕجوشکاری داخلی، 

 42ϕتا  mm 600ϕجوشکاری خارجی، 

 تجهیزات اختیاری mmکاری، مته

 تجهیزات اختیاری mmانشعاب گیری، 

 تجهیزات اختیاری mmرزوه زنی، 

 تجهیزات اختیاری mm، فلنجتراشکاری 

 موتور چرخشی

 ACموتور تک فاز 

 W 1800توان اسمی، 
 Nm rpm 65 @ 520گشتاور خروجی در میله، 

 

 rpm سرعت، 

اولین 

 سرعت

دومین 

 سرعت

سومین 

 سرعت

چهارمین 

 سرعت

65 110 230 360 
 W 250 160 80 50خروجی ماشین، 

  موتور تغذیه

  DCموتور 

 W 90توان اسمی، 

 rpm 11 حداکثر سرعت، 

 الکترومکانیکی سیستم تغذیه

 دستی/ اتوماتیک تغذیه

 تکنولوژی جوشکاری

 های متغیر(مارپیچ )پیوسته با گام

 کورس طولی

 میلیمتر در یک مسیر 350نامحدود با گام 

 واحد کنترل الکترونیکی

 V (Hz 60/50 )220ولتاژ، 

 سوئیچ اصلی

 سوئیچ اضطراری

 cw/ccw تغذیه اینورتر
 cw/ccw چرخش اینورتر

 ومترپتانسی سرعت چرخش تنظیم

 ومترپتانسیسرعت تغذیه تنظیم 

 W 2000مصرف برق، 

 ابعاد

 mm 380 ×240×680 طول،  ×عرض× ارتفاع 

 kg 42وزن قسمت میانی ، 
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 مجموعه استاندارد تحویل شده

 تعداد توضیحات

 1 کنترل پنل الکترونیکی

 mm 2200×60 ϕ  1میله سوراخکاری 

 mm 520  1میله سوراخکاری  اضافی 

 1 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 mm100 3 سرشیلنگ اضافی  

 mm 35 5سرشیلنگ اضافی 

 4 نازل گاز بلند

 4 نازل گاز کوتاه

 mm 0.8 ϕ 5سری اتصال )سر پیک( کوتاه 

 mm 0.8 ϕ  5سری اتصال بلند 

 1 دوشاخه تنظیم نگهدارنده ابزار

 1 قطعه( 10زنی )مجموعه تیغه برش

 mm 100×12 ϕ  1نگهدارنده ابزار سمت راست 

 mm 60×12 ϕ  1نگهدارنده ابزار سمت چپ 

 mm 60×12 ϕ 1نگهدارنده ابزار ویژه سمت چپ 

 250ϕ  1تا  mm 600ϕنگهدارنده ابزار حلقوی برای سوراخکاری از 

 100ϕ  1تا  mm 250ϕنگهدارنده ابزار برای سوراخکاری از 

 2 میله اصلی حائل

 2 حائل اضافی

 250ϕ  1تا  mm 600ϕمجموعه مرکزی  از 

 1 مجموعه مرغک مرکزی برای سوراخ های رزوه شده

 1 های کور مجموعه مرغک مرکزی برای سوراخ

 1 مقایسه گر

 1 حائل مقایسه گر

 mm 12ϕ  1گِیج تلسکوپی 

 18 سگدست حائل فلنج

 250ϕ  4تا  mm 600ϕحائل فلنج 

 1 بوش کاهش دهنده وقفه مشعل

 1 بوش کاهش دهنده کشیده شدن مشعل

 M mm 80 ×14  18پیچ شش ضلعی 

 M mm 50 ×14  36پیچ الن 

 M14 18مهره شش ضلعی 

 1 کنترل پنل کابلی

 1 ولت برای کنترل پنل  220کابل برق 

 1 کاریاستند ماشین سوراخ

 1 مجموعه آچار و پیچ گوشتی
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Supercombinata SC3 60/2 

 .میلیمتر ϕ - 62ϕ 800دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل 

 قابل اجرا در هر موقعیت 

 تغذیه دستی و اتوماتیک 

  کورس طولی نامحدود با گام

 میلیمتر 350

 سیستم انتقال قدرت دنده ای 

 روانکاری مداوم 

  موتورچرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک 

 های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثباتحائل 

 مشعل تلسکوپی جوشکاری 

 مشخصات فنی

 2.44ϕ"وات و چهار دنده با بازه عملیاتی  2300دارای یک موتور   Supercombinata SC3 60/2مدل 

افزایش  47.24ϕ"توان محدوده عملیاتی را تا میلیمتر است. با استفاده از تجهیزات اضافی می 31.49ϕ" تا

 کاهش داد. 86/0"یا تا 

آالت سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی السا کلیه تجهیزات الزم برای استفاده طیف وسیعی از ماشین 

 با اتصاالت اروپایی مطابقت دارد. MIG/MAGدر محل را در اختیار دارد و با هرگونه منبع انرژی 
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 قطرها

 mm 60قطر میله سوراخکاری، 
 mm 2200طول میله سوراخکاری، 

 62ϕتا  mm 800ϕراستا، سوراخکاری هم

 تجهیزات اضافی سوراخکاری خارجی

 42ϕتا  mm 800ϕجوشکاری داخلی، 

 42ϕتا  mm 800ϕجوشکاری خارجی، 

 تجهیزات اختیاری mmکاری، مته

 تجهیزات اختیاری mmانشعاب گیری، 

 تجهیزات اختیاری mmرزوه زنی، 

 تجهیزات اختیاری mmتراشکاری فلنج، 

 موتور چرخشی

 ACموتور تک فاز 

 W 2300توان اسمی، 
 Nm rpm 55 @ 902گشتاور خروجی در میله، 

 rpm سرعت،
اولین 

 سرعت

دومین 

 سرعت

سومین 

 سرعت

چهارمین 

 سرعت

55 82 220 370 
 W 450 300 100 70خروجی ماشین، 

  موتور تغذیه

  DCموتور 

 W 90توان اسمی، 
 rpm 11حداکثر سرعت، 

 سیستم تغذیه الکترومکانیکی

 دستی/ اتوماتیک تغذیه

 تکنولوژی جوشکاری

 های متغیر(مارپیچ )پیوسته با گام

 کورس طولی

 میلیمتر در یک مسیر 350نامحدود با گام 

 واحد کنترل الکترونیکی

 V (Hz 60/50 )220ولتاژ، 

 سوئیچ اصلی

 اضطراریسوئیچ 

 cw/ccw تغذیه اینورتر)معکوس کننده(
 cw/ccw چرخش اینورتر

 ومترپتانسی سرعت چرخش تنظیم

  ومترپتانسیسرعت تغذیه تنظیم 

 W 2300مصرف برق، 

 ابعاد

 mm 390 ×300×680طول،  ×عرض × ارتفاع 

 kg 45وزن قسمت میانی، 
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 مجموعه استاندارد تحویل شده

Standard delivery set 
 تعداد توضیحات

 1 کنترل پنل الکترونیکی

 mm 2200×60 ϕ  1میله سوراخکاری 

 mm 520  1میله سوراخکاری اضافی 

 1 مشعل جوشکاری تلسکوپی

  سرپیک جوشکاری بیرونی

 mm 100 5سرشیلنگ اضافی 

 mm 35 5سرشیلنگ اضافی 

 4 نازل گاز بلند

 4 نازل گاز کوتاه

 mm 0.8 ϕ 5سری اتصال )سرپیک( کوتاه 

 mm 0.8 ϕ  5سری اتصال بلند 

 1 دوشاخه تنظیم نگهدارنده ابزار

 1 قطعه( 10زنی )مجموعه تیغه برش

 mm 100×12 ϕ  1نگهدارنده ابزار سمت راست 

 mm 60×12 ϕ  1نگهدارنده ابزار سمت چپ 

 mm 60×12 ϕ  1نگهدارنده ابزار ویژه سمت چپ 

 250ϕ  1تا  mm 600ϕنگهدارنده ابزار حلقوی برای سوراخکاری از 

 120ϕ  1تا  mm 250ϕنگهدارنده ابزار برای سوراخکاری از 

 2 حائل میله اصلی

 2 حائل اضافی

 250ϕ  1تا  mm 800ϕمجموعه مرکزی  از 

 1 مجموعه مرغک مرکزی برای سوراخ های رزوه شده

 1 های کور مجموعه مرغک مرکزی برای سوراخ

 1 مقایسه گر

 1 حائل مقایسه گر

 mm 12ϕ  1گِیج تلسکوپی 

 A 18سگدست حائل فلنج 

 B 18سگدست حائل فلنج 

 250ϕ  4تا  mm 800ϕحائل فلنج 

 1 بوش کاهش دهنده وقفه مشعل

 1 بوش کاهش دهنده کشیده شدن مشعل

 M  mm 80×14  18پیچ شش ضلعی 

 M  mm 50×14  54پیچ الن 

 M14 18مهره شش ضلعی 

 1 کنترل پانل کابلی

 1 ولت برای کنترل پنل  220کابل برق 

 1 کاریاستند ماشین سوراخ

 1 مجموعه آچار و پیچ گوشتی
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 تجهیزات اضافی

 توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نمود:را می SUPERCOMBINATA Easyمدل 

 تراشکاری 

 کاریسوراخ  

 فرزکاری 

 رزوه زنی 

  تراشکاری فلنج 

 ایجاد خارفنری چشمی  

 کیت های اضافه

 توضیحات کد

 کیت برای سوراخکاری خطی

KEP00594 mm 50ϕ -  mm22ϕ 

KEP00593 mm100ϕ -  mm32ϕ 

KEP00688 mm140ϕ -  mm42ϕ 

 ایکیت برای سوراخکاری خطی و جوشکاری الیه

KED00366 mm1200ϕ –mm  800ϕ 
 دهدبه کاربرنهایی امکان فلنج فیسینگ و ایجاد شیارهای خاری را میکیت 

KES00 186 mm255ϕ -  mm48ϕ 

  mm 40/60همراه با یک کیت کاهنده 

KES00200 mm400ϕ -  mm56ϕ 

  mm 40/60همراه با یک کیت کاهنده 

KES00363 mm500ϕ -  mm228ϕ 

KES00364 mm800ϕ -  mm376ϕ 

 کیت برای  بندکشی

KFL00927  mm350ϕ -  mm120ϕ 

 لوازم جانبی

 توضیحات کد

AE000441 ( اتصالی برای میله سوراخکاریA )mm 60 ϕ  

AE000442 ( اتصالی برای میله سوراخکاریB )mm 60 ϕ  

AE003014  میله سوراخکاریmm 3000 ×60 ϕ  

AE030025  میله سوراخکاریmm 1100 ×60 ϕ  مورس مخروطی 4با 

AE000443 4 مورس مخروطی 

SG00122  نگهدارنده ابزار سمت راستmm 60 ×12 ϕ  

SG00102  نگهدارنده ابزار سمت چپmm 100×12 ϕ  

SG00127  30راه اندازی نهایی حداقلϕ 50. حداکثرϕ mm 

COT90201  سری اتصال)سرپیک( بلندmm 1.0 ϕ  

COT90202  سری اتصال کوتاهmm 1.0 ϕ  
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 اضافیتجهیزات 

 توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نمود:ساده را می  SUPERCOMBINATAمدل

 کاریسوراخ 

  روکش فلنج 

 ایجاد خارفنری چشمی 

 

 

 

 کیت های اضافه

 توضیحات کد

 کیت برای سوراخکاری خطی

KEP00 187 50ϕmm - 22ϕmm 

KEP00 188 100ϕmm - 32ϕmm 

 دهدنهایی امکان روکش فلنج و ایجاد شیارهای خاری را میکیت به کاربر 

KES00 186 255ϕmm - 48ϕmm 

 کیت برای  بندکشی

KFL00928 350ϕmm - 120ϕmm 

 لوازم جانبی

 توضیحات کد

AE000487 ( اتصالی برای میله سوراخکاریA )mm 40 ϕ 

AE000448 ( اتصالی برای میله سوراخکاریB )mm 40 ϕ 

AE030015 System CAM 

AE003017  میله سوراخکاریmm 3000 ×40 ϕ 

SG00123  نگهدارنده ابزار سمت راستmm 40 ×12 ϕ 

SG00102  نگهدارنده ابزار سمت چپmm 100×12 ϕ 

SG00127  30راه اندازی نهایی حداقلϕ 50. حداکثرϕ mm 

COT90201  بلند سری اتصالmm 1.0 ϕ 

COT90202  کوتاه سری اتصالmm 1.0 ϕ 
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 تجهیزات اضافی

 توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نمود:را می SUPERCOMBINATA SC1 40/1مدل 

 تراشکاری 

 کاریسوراخ 

 فرزکاری 

 رزوه زنی 

  تراشکاری فلنج 

 ایجاد خارفنری چشمی 

  

 کیت های اضافه

 توضیحات کد

 کیت برای سوراخکاری خطی

KEP00 187 mm50ϕ - mm22ϕ 

KEP00 188 mm100ϕ -mm 32ϕ 

  ایکیت برای سوراخکاری خطی و جوشکاری الیه

KED00 180 mm600 ϕ - mm400ϕ 

 دهدکیت به کاربرنهایی امکان تراشکاری فلنج و ایجاد شیارهای خاری را می

KES00 186 mm 255ϕ –mm  48ϕ 
KES00 200 mm400ϕ - mm56ϕ 

 کیت برای  رزوه زنی

KFL00928 mm 350ϕ - mm 120ϕ 

 لوازم جانبی

 توضیحات کد

AE000487 ( اتصالی برای میله سوراخکاریA )mm 40 ϕ  

AE000448 ( اتصالی برای میله سوراخکاریB )mm 40 ϕ  

AE030015 System CAM 

AE03017  میله سوراخکاریmm 3000 ×40 ϕ  

SG00123  نگهدارنده ابزار سمت راستmm 40×12 ϕ  

SG00102  نگهدارنده ابزار سمت چپmm 100×12 ϕ  

SG00127  30راه اندازی نهایی حداقلϕ 50. حداکثرϕ mm 

COT90201  سری اتصال بلندmm 1.0 ϕ  

COT90202  سری اتصال کوتاهmm 1.0 ϕ  
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 تجهیزات اضافی

با لوازم جانبی  توان برای انجام کارهای زیررا می SUPERCOMBINATA SC1 40/1 Compactمدل 

 اضافی مجهز نمود:

 تراشکاری 

 کاریسوراخ 

 فرزکاری 

 رزوه زنی 

  تراشکاری فلنج 

 ایجاد خارفنری چشمی 

 کیت های اضافه

 توضیحات کد

 کیت برای سوراخ کاری خطی

KEP00 187 mm 50ϕ -mm 22ϕ 

KEP00 188 mm100ϕ -mm 32ϕ 

 دهدشیارهای خاری را میکیت به کاربرنهایی امکان تراشکاری فلنج و ایجاد 

KES00 186 mm 255ϕ – mm 48ϕ 
 کیت برای  بندکشی

KFL00928 mm350ϕ - mm120ϕ 

 لوازم جانبی

 توضیحات کد

AE000487 ( اتصالی برای میله سوراخکاریA )mm 40 ϕ  

AE000448 ( اتصالی برای میله سوراخکاریB )mm 40 ϕ  

AE030015 System CAM 

AE003017  کاری  سوراخمیلهmm 3000 ×40 ϕ  

SG00123  نگهدارنده ابزار سمت راستmm 40 ×12 ϕ  

SG00102  نگهدارنده ابزار سمت چپmm 100 ×12 ϕ  

SG00127  30راه اندازی نهایی حداقلϕ 50. حداکثرϕ mm 

COT90201  سری اتصال)سرپیک( بلندmm 1.0 ϕ  

COT90202  سری اتصال کوتاهmm 1.0 ϕ  
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 تجهیزات اضافی

 مود:توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نرا می SC2 60/1 Supercombinataمدل 

 تراشکاری 

 کاریسوراخ  

 فرزکاری 

 رزوه زنی 

  تراشکاری فلنج 

 ایجاد خارفنری چشمی  

 

 کیت های اضافه

 توضیحات کد

 کاری خطی کیت برای سوراخ

KEP00594 mm 50ϕ – mm 22ϕ 
KEP00593 mm100ϕ -  mm32ϕ 

KEP00688 mm 140ϕ -  mm42ϕ 

 ایکاری خطی و جوشکاری الیه کیت برای سوراخ

KED00360 mm800ϕ - mm600ϕ 

 دهدکیت به کاربرنهایی امکان فلنج فیسینگ و ایجاد شیارهای خاری را می

KES00 186 mm 255ϕ -  mm48ϕ 

   mm 40/60همراه با یک کیت کاهنده 

KES00200 mm400ϕ - mm 56ϕ 

   mm 40/60همراه با یک کیت کاهنده 

KES00363 mm500ϕ -  mm228ϕ 

 کیت برای  دنده زنی

KFL00927 mm350ϕ - mm120ϕ 

 لوازم جانبی

 توضیحات کد

AE000441 ( اتصالی برای میله سوراخکاریA )mm 60 ϕ  

AE000442 ( اتصالی برای میله سوراخکاریB )mm 60 ϕ  

AE003014  میله سوراخکاریmm 3000 ×60 ϕ  

AE030025  60× 1100میله سوراخکاری ϕ mm  مورس مخروطی 4با 

AE000443 4 مورس مخروطی 

SG00122  نگهدارنده ابزار سمت راستmm 60×12 ϕ  

SG00102  نگهدارنده ابزار سمت چپ mm 100×12 ϕ 

SG00127  30راه اندازی نهایی حداقلϕ . 50حداکثرϕ mm 

COT90201  سری اتصال)سرپیک( بلندmm 1.0 ϕ  

COT90202  سری اتصال کوتاهmm 1.0 ϕ  
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 تجهیزات روانکاری
 

 

 

آن کاهش  تهیسکوزیدهد، ویاز دست مخود را سایش و ضدکنندگی  جذب تیفیبا گذشت زمان، روغن ک

. به منظور شونددچار خوردگی و فرسایش شدید می زاتیتجه جه،ینت درشود. یمو بتدریج آلوده  ابدییم

به موقع  از تعویضرا با دقت کنترل کرده و  یارروانک طیشرا دیبا هاآن دیو بهبود عمر مف زاتیمحافظت از تجه

حمل  ع،یتوز در خصوص نحوه یمتعدد یهاپیشنهاد ماشین معدنی رستاک . شرکتآن اطمینان حاصل نمود

 .کندی ارائه میکیدرولیه عاتیو ماها کنندهلیست موجودی انواع روانو نقل، نظارت و 
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 مرکز توزیع روغن 

 

معدنی و عمرانی  نیسبک و سنگ هینقل لیوساسرویس ه حدودمداخل  گاهریتعم ساختماندر  روغن عیتوز مرکز

 وها قرار داد سوخت و روان کننده محل ذخیرهدر  ایو  گاهریتوان در تعم یپمپاژ را م زاتی. تجهگیردقرار می

 د.کر ی متصلاصلتوزیع کننده  خط لوله بهیک  لهیبه وس

شده است.  مجهز اتعیروغن و ماانواع  حملانتقال و  ع،یتوز یالزم برا زاتیتمام تجه هبروغن  عیتوز مرکز

 نییتع یمشترو درخواست های پروژه بر اساس الزامات  کی مورد نیاز در یو کمک عیتوز یها ستگاهیتعداد ا

امکان توزیع روغن های موتور، هیدرولیک و گیربکس، مایع خنک کننده و این مرکز  .شودمی یطراحو 

 کند.فراهم میلیتری را  204های استاندارد گریس هم از مخازن بزرگ و هم از بشکه

 مرکز توزیع روغن یهایژگیو

 ها، محل سرویس و یا محل کنندهدر محل انبار سوخت و روان میبه طور مستق ندتوانیم تجهیزات

 .بارگیری کامیون روغن قرار گیرند

 .چیدمان ثابت بطور قابل توجهی باعث افزایش طول عمر مفید تجهیزات توزیع روغن می شود 

 ها و وضعیت توان به سیستم بی سیم خودکار برای کنترل مصرف روان کنندهمی مرکز توزیع روغن را

 مخزن، مجهز نمود.

 ها و هم مخازن پالستیکی یا فلزی با ظرفیت سازی و توزیع روغن هیدرولیک هم از طریق بشکهذخیره

 لیتر صورت می گیرد. 10000تا  500

 است کیپنوماتمحرک با  منیکارآمد، قابل اعتماد و ا ،پمپاژ زاتیتجه. 
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 تجهیزات توزیع 

که  است مجهز شده  GRACOشرکت  و کارآمد مطمئن کیپنومات یهاروغن با پمپ عیتوز مرکز

 یهاستمیدر س سیخنک کننده، گر عی، ماگیربکسو  کیدرولیموتور، هروغن های  عیتوز یبرا

 مرکزبسته به نوع  عیمخازن توز. شوداستفاده میده کارکر عاتیما رهیو ذخ هیتخل ی ومرکز یروانکار

خاص  تیظرفبا  یکیپالست ایشده  کاریجوشفلزی  هایتانکر ،یتریل 204 های: بشکههستندمتفاوت 

 XD/SD لنگیش هایقرقره(. شوندارائه میو جداگانه  ستندیاز مجموعه استاندارد ن ی)مخازن بخش

مقاوم نیز برای شرایط کاری و 

محیطی سخت و شیرهای کنترل 

دارای کنتور و بدون کنتور استفاده 

 شوند.می

توسط پمپ کارکرده  عیما هیاول هیتخل

 قیباال از طر ییبا کارا یافراگمید

صورت  مخزن جداگانه کیبه  لنگیش

بر اساس  عیتوز زاتی. تجهگیردمی

  .شوندمیالزامات پروژه انتخاب 

 مرکز روغن یها یژگیو 

قسمت . گیرندقرار می رگاهیدر تعم سرویسه حدوددر م اًمیروغن مستق مخزنو  یاصل توزیع کننده

. داخل باشدیمشیرهای اندازه گیری با  لنگیش قرقره های شامل ی،اصل بیرونی مرکز توزیع کننده

 عیتوزروند . اگر وجود داردروغن و هوا  ونیلتراسیف ستمیپمپاژ با س زاتیتجه یاصل مرکز توزیع کننده

هوا  تهویهپمپاژ و  زاتیسوخت و روان کننده ها انجام شود، تجه یسازرهیذخمحل از  میبه طور مستق

 پذیر به توزیع کنندهمجرایی محکم و انعطاف قیکه از طر شودمینصب  یاضاف توزیع کننده کی روی

خارج از در که مخصوصی به مخزن  کشیلوله قیاز طر کارکرده عیما افتیمتصل شده است. باز یاصل

-انجام می قرار دارد سیمنطقه سرو

  شود.
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 یاضاف تجهیزات

 روغن عیتوز یمخزن برا تینظارت بر مصرف روان کننده و وضع یبرا

 شود. کنترل یاستفاده م Horizont یخط ستمیس ای میس یب سیماتر ستمیس از

 کند. یم رینظارت بر زمان مصرف روان کننده و در دسترس بودن روان کننده را امکان پذ ستمیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MK-2B MK-2SU MK-2E MK-2EU مشخصات

 روغن موتور، روغن هیدرولیک، روغن گیربکس، مایع خنک کننده، گریس، مایعات کارکرده نوع سیال

 لیتر 1000های پالستیکی یا فلزی از تانکر لیتری 204بشکه استاندارد  مخزن توزیع

 5 5 5 5 تعداد ایستگاه توزیع

 + + + + کمپرسور باد

m 23 - 15طول شیلنگ،   23 - 15  23 - 15  23 - 15 

 الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی نوع سوپاپ روغن

 مکانیکی مکانیکی مکانیکی مکانیکی نوع سوپاپ گریس

 + - + - فیلتراسیون اولیه

 + - + - تهویه هوا

 + - + - کنترل مصرف ماتریکس
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 کانکس سیار توزیع روغن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و همچنین در محل هایی کهدر معادن روباز  آالت معدنی سبک و سنگینامکان ارائه خدمات به ماشین

 .کندرا فراهم می ی وجود نداردتخصص گاهیریتعم ساتیسأت

هیدرولیک و روغن این جایگاه به کلیه تجهیزات مورد نیاز مجهز شده و آماده تعویض روغن موتور، روغن 

گیربکس، مایع خنک کننده و گریس برای سیستم روانکاری مرکزی دستگاه، تخلیه و ذخیره مایع هیدرولیکی 

باشد. این جایگاه دارای یک جعبه ابزار دستی، کارواش پرفشار کارکرده و فیلترکردن روغن هیدرولیک می

 غیره می باشد. ای با مخزن آب، ابزارهای کنترل گشتاور)تورک متر( وحرفه

 ایستگاه توزیع روغن یهایژگیو

 کردبه محل کار منتقل  میتوان به طور مستقیم را کانتینر. 

 .سیار بودن. درصورت استقرار مجدد ناوگان، جایگاه را به سادگی می توان به مکان جدید منتقل نمود 

 با مخزن از پیش پرشده  تواند هم با بشکه و هممتناسب با شرایط پروژه توزیع مایع هیدرولیک می

 انجام شود.

 است کیپنوماتمحرک با  منیکارآمد، قابل اعتماد و ا ،پمپاژ زاتیتجه. 

 درجه.50تا  -30شده برای کار در دمای محیط از طراحی + 
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 تجهیزات توزیع 

و  کیدرولیموتور، روغن هروغن  عیتوز یبرا و کارآمد مطمئن کیپنومات یهابا پمپسیار روغن  عیتوز جایگاه

 ،دهکارکر عاتیما رهیو ذخ هیتخل ی ومرکز یروانکار یهاستمیدر س سیخنک کننده، گر عی، ماروغن گیربکس

 فلزی هایتانکر ،یتریل 204 های: بشکههستندمتفاوت  گاهیاجنوع  اب متناسب عی. مخازن توزمجهز شده است

 تیظرفبا  یکیپالست ایشده کاری جوش

از مجموعه استاندارد  یخاص )مخازن بخش

 هایقرقره(. شوندارائه میو جداگانه  ستندین

 ی به طولهالنگیبا ش XD/SD لنگیش

 با استفاده از متر الکترونیکی متر 23-15

 بر روی نمای جایگاه نسوز هایدریچهدر 

  شوند.یم نصب

توسط پمپ کارکرده  عیما هیاول هیتخل

 لنگیش قیباال از طر ییبا کارا یافراگمید

خارج  ایکه در داخل  مخزن جداگانه کیبه 

. گیردصورت می ،واقع شده گاهیاجاز 

بر اساس الزامات پروژه  عیتوز زاتیتجه

 .شوندمیانتخاب 

 ای یکیپالست یهارتانک از اهیگادر ج اگر

-چهیستفاده شود، درلیتر ا 1000از  یفلز

 یو آداپتورها یتلسکوپ یهالوله تانکر روغن، یاپرکننده  لنگیاتصال ش یبرا بازشوسریع اتصاالت ه ها مجهز ب

پمپ  کی. مخازن توسط لیتری، هستند 204های استاندارد ها از بشکهدر صورت نیاز به پرشدن تانکر بشکه

  .می شوندجداگانه پر  کیپنومات افراگمید

 های جایگاهویژگی 

فوت مکعبی تشکیل  40یا 20پایه کانتینر بزرگ یک شاسی فوالدی بر از  سیار روغن عیتوزساختار جایگاه 

این ایستگاه برای استفاده در . شده است

+ درجه 40تا  -30دمای متغیر محیط از 

درنظر گرفته شده است. عایق کاری سقف 

ایستگاه با صفحات الیاف پشم معدنی اجرا 

 هیتخته چند الآن بوسیله  شود. پوششمی

اجرا   یمتریلیم 9 ای 6با ضخامت  ضد آب 
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متر با پوشش ضد لغزش  یلیم 12-18 با ضخامت آب ضدمقاوم  هیچند ال یورقه هااز ها . کفپوشمی شود

اساس یک بر  گاهیاج. شوندتشکیل می

 اتاق کی یدارا یفوت 40 کانتینر

تواند به عنوان  یکه م بوده ابزار)تاسیسات(

انبار یا تعمیر و نگهداری به کار گرفته شود. 

و پنجره  ضدحریقز درب ا ستگاهیااین 

. کنداستفاده می دوجداره شهیبا ش شوباز

های استاندارد اگر ایستگاه برای کار با بشکه

لیتری درنظر گرفته شده باشد، به یک  204

ها نیز مجهز خواهد شد. ابزار باالبر با یک یونیت تلفر دستی برای بارگیری و تخلیه بشکهابزار باالبر اضافی 

  شود.کیلوگرم ارائه می 500ظرفیت با I-bar یا 

 یجانب چیسوئو رطوبت با  ضد گرد و غبار یهاحباب  اخلد ی است کهثابت یهاشامل چراغ یاصل روشنایی

شود برای روشن نمودن فضای کار در تاریکی، روی سقف جایگاه نصب می LEDسه نورافکن  .هستند، می باشد

 تا محیط کار را در تاریکی روشن کنند.

گرمایش اتاق از طریق هیترهای مادون 

گیرد. قرمز نصب شده روی سقف صورت می

-هایی که به طور مرتب استفاده میراهرو

-های هوای گرم استفاده میشوند، از پرده

  کنند.

است.  آبی روشن کانتینر فرض شیرنگ پ 

 را کانتینر ی میتوانرمشتبنا به درخواست 

 دهرنگ آمیزی نمو یشرکت سبکاساس  بر

 .کرد لیتکم ی مشخصبا لوگو و اسامو 
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 ایمنی 

جایگاه مجهز  نیا ،یمنیمقررات ا تیمنظور رعا به

 :می باشد اطفاء حریقمختلف های  ستمیسبه 

خاموش کننده پودر  - یدستسیستم  -

در اتاق کپسول  2و  یدر اتاق اصلکپسول  4آتش )

 ابزار(.

 یونیت اطفاء حریق – خودکارسیستم  -

Buran-8HTخاموش  حدوده. م

 خاموش تیمتر مربع، ظرف 32کردن: 

  متر مکعب. 64 کردن:

سوزی واکنش نشان داده و به محض رسیدن از آتش ی ناشیگرماکه به  آتش کیاتوماتحرارت سنج  -

 کند.به یک دمای مشخص)دمای آتش(، سیستم اطفاء حریق را فعال می

 

 تجهیزات پشتیبانی 

 توان این دستگاه)ماژول(می ،یدرخواست مشتر بنا به

 کرد: لیالزم تکم زاتیرا با تمام ابزار و تجه

 برق دیتول یبرا ژنراتور زلید  -

 عیکردن ما زیتم یبرا فیلتراسیون مجموعه -

 و آب  یکیمکان یها یاز ناخالص کیدرولیه

 هینقل لهیوس هیکردن اول زیتم یبرا قویفشار کارواش  -

 دهونش سرویس

 ابزارجعبه  -

 )تورک متر(کنترل گشتاور ابزار -
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 MMK4-20V MMK4-40V MMK4-20S MMK4-40S مشخصات

 روغن های موتور، هیدرولیک، گیربکس، مایع خنک کننده، گریس، مایعات کارکرده)استفاده شده( نوع سیال

 لیتر  1000های پالستیکی یا فلزی از تانکر لیتری  204بشکه استاندارد  مخزن توزیع

 ft 20 40 20 40نوع کانتینر، 

 + - + - اتاق ابزار)تاسیسات(

-ظرفیت مایعات و روان

 ها )لیتر(کننده
- - 7000- 4200 14000-4200 

ظرفیت مخزن مایع 

 کارکرده )لیتر(
1500- 500 2000- 500 2000- 1000 5000- 1000 

 5 5 5 5 های توزیعتعداد ایستگاه

 + + + + کمپرسور باد

 m 23-15 23-15 23-15 23-15طول شیلنگ، 

 الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی نوع نازل روغن

 مکانیکی مکانیکی مکانیکی مکانیکی نوع نازل گریس

 + + + + فیلتراسیون اولیه

 + + + + تهویه هوا

 ابعاد کانتینر 

طول(، ×عرض×)ارتفاع 

mm 

6058×2438×2895 12190×2438×2895 6058×2438×2895 12190×2438×2895 

 ابعاد اتاقک اصلی

طول(، ×عرض×)ارتفاع  

mm 

5830×2200×2550 9370×2200×2550 5830×2200×2550 9370×2200×2550 

ابعاد اتاق ابزار)تاسیسات( 

طول(، ×عرض×)ارتفاع 

mm 

- 2450×2200×2550 - 2450×2200×2550 
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 روی تراک شدهتعبیه  دستگاه توزیع روغن

در  معدنی و عمرانی نیسنگ سبک وآالت  نیماش ارائه خدمات به یبراکه  توزیع روغنمخصوص  هینقل لهیوس

 این وسیله نقلیه به کلیه تجهیزات الزم و آماده تعویض روغن موتور، روغن .است شدهی طراح کار محل

مرکزی دستگاه، همچنین تخلیه و  هیدرولیک و روغن گیربکس، مایع خنک کننده و گریس سیستم روانکاری

ذخیره مایع هیدرولیک کارکرده و سیستم فیلتراسیون روغن هیدرولیک مجهز گردیده است. این ماشین دارای 

 یک جعبه ابزار دستی، کارواش پرفشار با مخزن آب، ابزارهای کنترل گشتاور)تورک متر( و امثال آن است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توزیع روغنایستگاه  یهایژگیو 

 )کردبه محل کار منتقل  میتوان به طور مستقیم راروغن توزیع  دستگاه)ماژول. 

 پرشده  قبل از مخازن یا ازاز بشکه د توانیمی کیدرولیه مایع عی، توزمورد نظر پروژهشرایط توجه به  با

 .انجام شود

 )کیدرولیه عیمانظارت بر مخزن و میزان مصرف  ستمیس هتواند بیروغن م عیتوز دستگاه)ماژول 

 مجهز شود.

 یک است.پنومات محرکبا  منیکارآمد، قابل اعتماد و ا ،پمپاژ زاتیتجه 

 است.شده طراحی  گرادیدرجه سانت +50تا  -30از  طیمح یدر دما کار یبرا 

 آسان بازشو مدل  با اتصاالتآن را توان  یمWiggins  برای فرآیند پرکردن و تخلیه مایعات، متناسب

 نمود.مجهز با مشخصات دستگاه 
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 تجهیزات توزیع 

موتور، روغن روغن  عیتوز یبرا و کارآمد قابل اعتماد کیپنومات یهاروغن با پمپ عیتوز دستگاه)ماژول( سیار

 ی،مرکز یروانکار یهاستمیدر س های روان کننده سیخنک کننده، گر عی، ماروغن گیربکسو  کیدرولیه

-: بشکههستندمتفاوت  موقعیتبسته به نوع  عی. مخازن توزاست مجهز شده کارکرده، عاتیما رهیو ذخ هیتخل

از مجموعه  یخاص )مخازن بخش تیظرفبا  یکیپالست ایشده  کاریجوشفلزی  هایتانکر ،یتریل 204 های

(. شوندارائه میو جداگانه  ستندیاستاندارد ن

 15-23 ی به طولهالنگیبا ش لنگیش هایقرقره

 هایدریچهدر  با استفاده از متر الکترونیکی متر

 دستگاه)ماژول( یپشت ای یجانب هواریدر د نسوز

  شوند.یم نصب ماژول( بسته به نوع)

 

 

 

 

 های دستگاهویژگی 

 یچیساندو یهاپنل صورتبه  وارهای. دشودطرح چهارگوش ارائه می به صورتروغن  عیتوز دستگاه)ماژول(

 50 شده اکسترود رنیاستا یپلاز جنس  یحرارت قیاست، عا FPR/  یفوالد رنگ یرونیب هیشوند: الیاجرا م

فوالد استفاده از با  یاست، پنل داخل یمتریلیم

. کف از تخته شودساخته میپنل چند  اب زهیگالوان

 رنیاستای با پل یمتریلیم 7آب  ضد یهسه ال

 قیبه عنوان عای که متریلیم 50اکسترود شده 

 الیهیا با استفاده از تخته سه  ،کندی عمل میحرارت

/  زهی، فوالد گالوانیمتریلیم 15 -18ضد آب 

/ مشمع ضد لغزش ساخته شده  شیاردار ومینیآلوم

ها و دستگاه)ماژول( دارای دریچهاست. دو طرف 

-قرقرهکمپرسور هوا،  هایی برای دسترسی بهدرب

  .است یاضاف زاتیها و تجه پمپلنگ، یش یها
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ها و درب ها به مدل و نسخه  چهیدر یو طراح تعداد

ماژول فریم پشتیبانی دارد.  دستگاه)ماژول( بستگی

از فوالد  و یطراح یبا توجه به مشخصات شاس

که از  متریلیم 5 با ضخامت A516-60ی ساختار

شده ساخته کاری تصفیه و ماشین ییایمیلحاظ ش

 دیعمر مفزمان  مدتماژول در از خوردگی  شود ومی

  می کند. یریجلوگآن 

یک بخاری درجا)مستقل از توسط  ماژولاین 

گرم  آن مشابه ای Webastoساخت شرکت  ماشین(

 شود. یم

 یجانب چیسوئو رطوبت با  ضد گرد و غبار یهاحباب  اخلد ی است کهثابت یهاشامل چراغ یاصل روشنایی

که با شبکه برق ماشین تغذیه ها  چیشود )سوئ یسقف ماژول نصب م یپروژکتور بر رو. دو هستند، می باشد

 (.می شوند نزدیک ورودی قرار می گیرند

رنگ  ،ی و بنا به درخواست ویرشرکت مشت سبکبراساس  راماژول  میتواناست.  دیفرض سف شیرنگ پ 

 .کرد لیتکم ی مشخصبا لوگو و اسامآمیزی و 

  تجهیزات باالبرسکوی بارگیری و 

شده است.  یطراح پشتیبانیمتر با دو قسمت  یلیم 1300×2500 با ابعاد باز محوطه به شکل یریبارگ محل

 یدسترس ینردبان تاشو برا کیسمت راست از 

محل . کندمحل بارگیری استفاده میآسان به 

 مجدد پرکردن یبرا قفسه 3عقب با  پشتیبانی

مجهز شده است.  یتریل 204استاندارد  هایبشکه

 نیبار در ح حرکت و جابجاییبه منظور اجتناب از 

محکم  یبرا یمخصوص یحمل و نقل، حلقه ها

-پیش. در نظر گرفته شده است ینگهدارکردن و 

 ای) Fussi لیجرثق واحد دکل ازعقب  آمدگی

  .کندفاده میبلندکردن است اتیعمل یآنالوگ( برا
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 ایمنی 

 یصوت یبا آالرم ها حرکت،و  سیسروزمان  در تیامن میزان حفظ حداکثر یروغن برا عیتوز دستگاه)ماژول(

 :شودیممجهز  یمختلف یریو تصو

قرار دارد و  ییپنل جلو یرو "درب باز"نشانگر  چراغ-

 .دهدبودن درب یا دریچه، هشدار می در مورد باز

 .یدکمه توقف اضطرار-

 .ها ستمیس برای کل یتوقف اضطرار دکمه-

 .هینقل لهیوس یبر رو ینارنج زندو چراغ چشمک-

 خودرو  بوق اخطار دنده عقب-

 ستمیسه ب ماژول نیا ،یمنیمقررات ا تیمنظور رعا به

 مجهز شده است: اطفاء حریقمختلف  های

 4آتش )خاموش کننده پودر  - یدستسیستم -

 در اتاق ابزار(.کپسول  2و  یدر اتاق اصلکپسول 

-Buran واحد اطفاء حریق مدل – خودکارسیستم -

8HT تیمتر مربع، ظرف 32کردن . منطقه خاموش 

 متر مکعب. 64 کردن: خاموش

ی گرماکه به  آتش کیاتوماتسیستم حرارت سنج -

سوزی واکنش نشان داده و به محض از آتش ناشی

رسیدن به یک دمای مشخص)دمای آتش(، سیستم 

 کند.اطفاء حریق را فعال می

  پشتیبانیتجهیزات 

را با تمام  توان این ماژولمی ،یدرخواست مشتر بنا به

 کرد: لیالزم تکم زاتیابزار و تجه

 برق دیتول یبرا ژنراتور زلید-

 عیکردن ما زیتم یبرا فیلتراسیون مجموعه-

 و آب  یکیمکان یها یاز ناخالص کیدرولیه

 لهیوس هیکردن اول زیتم یبرا قویفشار  کارواش-

 دهونش سرویس هینقل

 ابزارجعبه -

 .)تورک متر(کنترل گشتاور ابزار-

، کمپرسور هوا ریو ش ولت 380/220برق  زیپر قیاز طربرق و هوای پرفشار را تواند یم توزیع روغن ماژول

 کند. نیمأت برای مصرف کنندگان بیرونی
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 MMK-3 MMK-3K MMK-3E MMK-3EK مشخصات

گیربکس، مایع خنک کننده، گریس، مایع تخلیه شدهروغن موتور، روغن هیدرولیک، روغن  نوع سیال  

لیتری  204بشکه استاندارد  مخزن توزیع لیتر 1000های پالستیکی یا فلزی از تانکر   

-ظرفیت مایعات و روان

ها، کننده l 

- - 4500 – 2000  6500 – 2000  

ظرفیت مخزن مایع 

 lکارکرده، 

1500- 500  2000- 500  2000- 1000  5000- 1000  

های توزیعتعداد ایستگاه  5 5 5 5 

 + + + + کمپرسور باد

m 23- 15طول شیلنگ،   23- 15  23- 15  23- 15  

 الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی نوع سوپاپ روغن

 + - + - واحد دکل جرثقیل

-ظرفیت باالبری، حداقل

 kحداکثر، 
- 5280- 1325  - 1325-5280  

 Nm - 10.7 - 10.7گشتاور چرخشی بار، 

ابعاد دستگاه 

طول(، ×عرض×)ارتفاع mm 
2200×2460×7000  2200×2460×5300  2200×2460×7000  2200×2460×5300  

سکوی سمت چپ 

طول(، ×عرض×)ارتفاع mm 
- 800×2460 ×1300  - 800×2460 ×1300  

 

 دستگاه )ماژول( سیار توزیع روغن

و  ریتعم یبرا یحرفه ا یزاتیروغن، تجه عیتوز اریماژول س

 .باشد می نیو سنگ سبک عمرانیو  یآالت معدننیماش ینگهدار

سرویس مناسب به منطقه  هینقل لهیوس تواند با هر یم ماژولاین 

 منتقل شود.

 نسخه های تجهیزات

  نسخهLT 

اندازی برای راه m³/min 6/0فاقد کمپرسور بوده و نیاز به تامین هوا با حداقل خروجی  LTنسخه 

 باشد.تجهیزات پمپاژ می

  نسخهWT 

از یک کمپرسور هوا با  WT نسخه

کند محرک الکتریکی استفاده می

کننده پمپاژ الزم برای که تامین 

  توزیع مایع هیدرولیک می باشد.
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 های مرکز توزیع روغنویژگی

 (ماژولاین دستگاه) موتور،  ی روغن هایساز رهیذخ یبرا تریل 800تا  تیبا ظرف یاز مخازن

 کند.استفاده می یا مایع خنک کننده گیربکس و کیدرولیه

  کارکرده.مایع  یلیتر 1000مخزن 

 کیپنومات با محرکبا عملکرد باال  یستونیپ پمپ. 

 یمتر 23 لنگیبا ش لنگیش قرقره. 

 یکیمکان ای یتالیجید کنتورکنترل با  یهاشیر. 

 تریل 60با حجم تا  یمحور از مخزنگریس  جایگزینی یپمپاژ برا ستگاهیا 

 می باشد.عرضه قابل  ستگاهیهوا با ا کمپرسور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MRP-2-LT MRP-2-WT MRP-4-LT MRP-4-WT مشخصات

 روغن های موتور، هیدرولیک و گیربکس، مایع خنک کننده، گریس، مایعات کارکرده نوع سیال

 لیتر 800تا مخازن فلزی یا پالستیکی،  لیتر 400مخازن فلزی یا پالستیکی،  مخزن توزیع

ها کنندهظرفیت مایعات و روان

 )لیتر(

- - 4500 – 2000 6500 – 2000 

 5 5 5 5 های توزیعتعداد ایستگاه

 + - + - پمپ مایعات کارکرده

 m 23- 15 23- 15 23- 15 23- 15طول شیلنگ، 

 الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی کننده روغننوع توزیع

 مکانیکی مکانیکی مکانیکی مکانیکی گریس نوع سوپاپ

 + - + - فیلتراسیون اولیه

 + - + - تهویه هوا

 + - + - کمپرسور هوای گردشی
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  سیاالت مدیریت هوشمند کسیماتر ستمیس

 

در  ییصرفه جوو در نتیجه سوخت  توزیعو نظارت بر  امکان ردیابی TM Matrix سیاالت تیریمد ستمیس

 عیدر صنا سرویسو مراکز  امکانات تعمیر یبرااین سیستم  .کندفراهم میکار را  ندیفرآ یساز نهیزمان و به

 .آل می باشدایده ها رگاهیتعم و کارگاه ها ،یانرمعو  یمعدن

 هاکنندهاتوماسیون توزیع روان

  کاربر.گاه در تعمیر یبهره ور شیو افزا سرویسکاهش زمان 

  ذخیره سازی تمیز ماندن وسایلو  یانسان عواملاز  یناش یخطاهااز بین بردن. 

 فرم سفارش.ترتیب به  عیخودکار ما توزیع ارسال و 

 کنندگان مجدد پرکنندگان و  نی، تام یکیپست الکترون قیبه طور خودکار از طر سیکماتر ستمیس

به علت زمان از کار افتادگی دستگاه  بیترت نیسازد، به ا یمخزن مطلع م تیوضع ازروان کننده را 

 .دهدرا کاهش میاز حد  شیبپرشدن و نبودن مشکالت موجود 

 همزمان کاربر و سیستم ماتریکس را  استفاده امکان به صورت تخصصی شده یطراح یکاربر رابط

 کند.فراهم می
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 ست!روغن و ضدیخ اکنون در دستان شماپیگیری توزیع سوخت، 

 

 

 

 برای انتخاب سیستم مدیریت ماتریکسپنج دلیل 

 افزارنرم .1

 شود.ارائه می Basicو  Premier  ،Professionalافزاری سیستم ماتریکس با سه پلتفرم نرم

 سنجش کارایی ماتریکس .2

فای  به -شیرهای دارای کنتور ماتریکس، توزیع مایعات و انتقال اطالعات به کامپیوتر را ازطریق اتصال وای

 دهند.انجام میطور همزمان 

 گیرنده بی سیم .3

ها و سیستم سیم اطالعات از کنتورها و مانیتورهای سطح مخزن برای کارکرد مؤثر پمپانتقال و دریافت بی

 تهویه هوا

 جویی در زمان با کمک مانیتور سطح مخزنصرفه .4
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 اطالعات به تامینکند. این های فراصوت سطح مایع را کنترل میبه وسیله سیگنال سطح مخزن توریمان

 شوند.کننده و شرکت مربوطه ارسال میکنندگان روان

 

 یونیت کنترل هوای پمپ برای حفظ حداکثر ایمنی  .5

کند که فرمان مناسب را از سیستم ماتریکس تنها زمانی هوا را درون پمپ وارد می پمپ یکنترل هوا تیونی

 دریافت کند.

 

 

 

 

 

 پیکربندی
Basic 
 اولیه

Professional 
 حرفه ای

Premier 
 پیشرفته

 8 2 1 حداکثر تعداد فرستنده ها

 +300 100 30 حداکثر تعداد کنتورها

 50 12 0 حداکثر تعداد مانیتورهای سطح مخزن

 300 6 0 قابل اتصال به سرور حداکثر رایانه شخصی

 1000 500 250 تعداد کاربران

 - - + دهی مبناگزارش

 + + - دهی جامعگزارش

 + + - عملکرد سطح مخزن تا ارسال ایمیل

 + + - افزار شخص ثالثسازگاری با نرم

 + + - ( IDردیابی توسط شناسه اپراتور )

 + - - ردیابی به کمک شماره خودرو
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 لوازم جانبی برای سیستم ماتریکس کنترل سیاالت 

  افزارنرم

 توضیحات کد

256634 CD افزار با نرمPremier 

256635 CD افزار با نرمProfessional 

256636 CD افزار با نرمBasic 

 Premierرابط خط اتوماتیک برای بسته  571072

 

 از،یتا جامع(. در صورت ن اطالعات پایه)از  دیخود را انتخاب کن ازیمورد ن یابیاطالعات ردنوع  دیتوان یشما م

 .کرد یرا سفارش ستمیس توان می

  اتصال زاتیو تجه میس یب و گیرنده فرستندهدستگاه 

 توضیحات کد

 با واحد برق جهانی* رندهیفرستنده و گ 257464

 USB/RS422آداپتور  255731

999T15 کابل USB5 متر 

998T15 کابل USB1 متر 

 متر( 305)مارپیچ  RS422کابل  119572

 .بیش از یک عدد الزم نیست*   

و  ها، پمپکنتورهااطالعات از  افتیدر یبرا ویژه،اتصال  زاتیو تجه میس یبگیرنده  وفرستنده از دستگاه 

  شود. یسطح مخزن استفاده م هایتوریمان

 (PACیونیت کنترل هوای پمپ )

 یمنیا یبرا PACدارد. احتیاج ( PAC) هوای پمپل رکنت یک یونیت هر پمپ به

فرمان مناسب  کی افتیتنها پس از در PACاست.  یضرور زاتیو حفاظت از تجه

  .دهداجازه ورود هوا به پمپ را می سیکماتر ستمیاز س

 توضیحات کد

 (93scfmیونیت نصب شده روی پمپ ) 247436

 

 

 



 

114 
 

  
  

 (TLMمانیتور سطح مخزن )

 یابه طور خودکار سطح روغن  مانیتور نیباال نصب شود. ا تیدر تمام مخازن با ظرف دیسطح مخزن با توریمان

  کند.یم نییرا تع خیضد 

 توضیحات کد

 مانیتور سطح مخزن 256285

 

 

  لیتر بر دقیقه 18.91کنتور دیجیتال ماتریکس، تا 

 توضیحات کد

 ، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار )روغن(5، ماتریکس nptبر حسب  2/1دهانه  256282

 ، کیت اضافی منعطف5، ماتریکس nptبر حسب  2/1دهانه  256482

 ، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار )مایع هیدرولیک(5، ماتریکس nptبر حسب  2/1دهانه  256483

 ، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار )ضدیخ(5، ماتریکس nptبر حسب  2/1دهانه  256484

 ، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودکار )مایع هیدرولیک(5، ماتریکس nptبر حسب  2/1دهانه  256485

 لیتر بر دقیقه 53کنتور دیجیتال ماتریکس، تا 

 توضیحات کد

 ، کیت اضافی سخت با نازل جبران حرارتی خودکار )روغن(5، ماتریکس nptبر حسب  2/1دهانه  256486

 ، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودکار )روغن(5، ماتریکس nptبر حسب  2/1دهانه  256487

 ، کیت اضافی سخت با نازل جبران حرارتی خودکار )روغن(5، ماتریکس nptبر حسب  4/3دهانه  256488

 ار )روغن(، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودک5، ماتریکس nptبر حسب  4/3دهانه  257120
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 فیلترهای قابل تعویض پاکسازی مسیر 

 توضیحات کد

15D702  نصب فیلترهایspin-on،62 bar 

119278 124 barالمان فیلتر . 

 

 

 

 

 

 

 

 فیلترهای پاکسازی مسیر

 توضیحات کد

 شده روی پمپبار، نصب 62 248421

 شده روی دیوارهبار، نصب 62 248418

 شده روی پمپنصب بار، 124 248419

 شده روی دیوارهبار، نصب 124 248417
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Official dealer of NMZ in Iran 
RASTAK MINING MACHINE Co. 

 
 

info@rastak.info 

www.rastak.info 

 

 


