
 (تاالتز تزقی )ٍیٌچ تزقی 

را هؼزفی هی ٍیٌچ ّا دارای اًَاع هختلفی ّستٌذ کِ در اداهِ تِ تزرسی تزخی اس ایي اًَاع هی پزداسین اها قثل اس آى ٍیٌچ ّای تزقی 

هحزکِ اٍلیِ دست  . یکی اس اًَاع پز کارتزد در ٍیٌچ ّا، ٍیٌچ ّای تزقی ّستٌذ کِ تز خالف ٍیٌچ ّای دستی کِ تا استفادُ اس ًیزٍیکٌین

اها تِ طَر کلی ٍیٌچ ّا تزای تلٌدذ کدزدى،    کار هیکزدًذ. ٍیٌچ ّای تزقی اس ًیزٍی تزق تِ ػٌَاى ًیزٍی هحزکِ اٍلیِ استفادُ هی کٌٌذ.

 حزکت دادى ٍ جاتِ جایی تار هَرد استفادُ قزار هی گیزًذ.

 

 ٍیٌچ تزقی تک فاس ٍ سِ فاس 

 ٍیٌچ تزقی سِ فاس تقسین هی ضًَذ.  چ تزقی تکفاس ٍ ٍیٌچ ّای تزقی تِ دٍ دستِ اصلی ٍیٌ

اداهِ تِ آى ّا اضارُ هدی کٌدین    رٌچ ّا تِ دالیلِ سیادی کِ دایي ٍی ّستٌذ یتکسل نیفاس س تک یّا ٍیٌچ ،یتزق یاس اًَاع تاالتزّا یکی

گز تخَاّین فقط تِ یکی اس ایي دالیل، در . ای تزقی هَجَد در تاسار قزار گزفتِ اًذدرصذر لیست هحثَب تزیي ٍ پزفزٍش تزیي تاالتز ّا

ایي تاالتز تزقی سین تکسلی ًسثت تِ سایز هذل ّای ٍیٌچ تزقی اضارُ کدزد ایدي قیودت     ،ایي قسوت اضارُ کٌین هی تَاى تِ قیوت پاییي

   پاییي هَجة ضذُ تا تتَاى تا تَجِ تِ تَدجِ، تا ّشیٌِ تسیار پاییٌی ًیاس خَد را رفغ کزد.

 



تا ایٌکِ ٍیدٌچ ّدای    هی تاضذ!تزقی تک فاس سین تکسلی ضایذ تا خَد تگَییذ کِ دیگز چِ ًیاسی تِ ٍیٌچ سِ فاس سین تکسلی تا ٍجَد ٍیٌچ 

تک فاس سین تکسلی اهزٍس تِ یکی اس پزفزٍش تزیي هذل ّای ٍیٌچ در تاسار تثذیل ضذُ اًذ اها ٍیٌچ سِ فاس سین تکسدلی ًیدش ّواٌداى    

تفادُ قزار هیگیزد. اها دلیل استفادُ اس ٍیٌچ سِ فاس سین تکسلی چیست؟ ٍیٌچ ّای تکفاس تِ دلیل تک فداس  دارای هحثَتیت تَدُ ٍ هَرد اس

ٍیٌچ ّای سِ فداس سدین    ،تَدى دارای ظزفیت تٌاص پاییٌی هی تاضٌذ ٍ هی تَاى گفت کِ ّز جا کِ ًیاس تِ قذرت تاضذ ٍ دارای تزق سِ فاس

دالیل دیگز استفادُ اس ٍیٌچ ّای سِ فاس سین تکسلی قیوت هقزٍى تِ صزفِ تز آى ّا ًسدثت تدِ    تکسلی هَرد استفادُ قزار هی گیزًذ ٍ اس

  جزثقیل ّای تزقی، ٍسى کوتز ٍ اًذاسُ کَچکتز آى ّا هی تاضذ.

 

 .را تزرسی ًوایین فاس سِ ٍ هطخصات ٍ قیوت ٍ خزیذ ٍیٌچ تزقی تکفاس در ایي قسوت قصذ دارین

 

اس درام، هَتدَر،   ٍیٌچ ّا تطکیل ضذُ اسدت  زّواًٌذ دیگذ کِ ًضَ تِ ػٌَاى یک ٍاحذ یکپارچِ ضٌاختِ هی سِ فاس سین تکسلیٍیٌچ ّای  

د. ضَ ٍسیلِ الکتزٍهَتَر هتصل ضذُ تِ گیزتکس تأهیي هیکِ تِ  قالب گیزتکس، تزهش ٍ ػاهل کطص کِ هی تَاًذ سًجیز یا سین تکسل تاضذ

در توام کطَرّای دًیدا   تزقی تاالتز .ّستٌذصٌؼتی هصارف تزیي در هصارف هختلف اس جولِ  جشٍ پزکارتزدتزیي ٍ پزهصزفٍیٌچ ایي ًَع 

جدا  کیلَگزم را تا اطویٌاى جا تِ  01111تا ٍسى کن ٍ ّواٌیي اتؼاد کَچک تاری تِ اًذاسُ  ّاٍیٌچ  گیزد. ایي گًَِ هَرد استفادُ قزار هی



هٌاسدة   فداس  3تاالتز ّای تزقی  .کیلَگزم تیطتز تاضذ 0011اس  تار ضوا تزای هَاقؼی کارتزد دارد کِ هقذار  ٍیٌچ تزقی سِ فاس .هی کٌٌذ

 .ذ ٍ ظزفیت تسیار تاالتزی ًسثت تِ ٍیٌچ ّای تزقی تک فاس دارًذٌتزای کارخاًِ ّا هی تاض

 

 دالیل استفادُ اس ٍیٌچ تزقی تکفاس سین تکسلی ًسثت تِ سایز هذل ّا

پزتاتل ٍ قاتل حول تثذیل کزدُ است ٍ تدا ٍجدَد    را تِ تاالتز، کفاس سین تکسلیٍسى کن ٍ حول ٍ ًقل راحت ٍسزیغ،  ایي ٍیٌچ )تاالتز( ت

اضدتِ تاضدذ   ٍلدت  دستزسدی د   001در ایي هذل ٍیٌچ تزقی، هی تَاى آى را در ّز جایی کِ تِ حذاقل تزق هؼوَلی سیستن تزق تکفاس 

 استفادُ کزد. 

 

کسلی ّیچ ًیاسی تِ داًص ٍ هْارت تخصصی ًیست ٍ تِ راحتی هی تَاًیذ راُ اًذاسی ٍ ًصة آساى، در راُ اًذاسی ٍیٌچ ّای تکفاس سین ت

 تِ راحتی اس آى استفادُ کٌیذ.تا استفادُ اس قالب ّای یَ ضکل درٍى تستِ تٌذی ایي هحصَل ٍ سپس هتصل کزدى آى تِ تزق 

هاً فقط قاتلیت ًصة در ارتفاع را دارًذ ایدي  ًصة در ارتفاع ٍ یا رٍی سهیي، ٍیٌچ ّای تکفاس سین تکسلی تز خالف دیگز تاالتز ّا کِ ػوَ

قاتلیت را ًیش دارًذ کِ تا استفادُ اس یک ضاسی ٍ یک خزک سادُ، در قسوت هَرد ًظز تا تَجِ تِ ًیاس رٍی سهیي ًصة ضًَذ ٍ تا اسدتفادُ  

 ت ّایی کِ ًیاس داریذ هٌتقل کٌٌذ.اس قزقزُ ّای هزکة ًیزٍی کططی را در راستا ٍ جْ



هتز هی تاضذ. اها تا تَجِ تِ سادگی ساختار ایي ٍیدٌچ   01افشایص طَل سین، طَل سین تکسل هصزفی تزای ٍیٌچ تزقی تکفاس سین تکسلی 

 داد. تکفاس هی تَاى طَل سین را تِ راحتی تِ ّز هقذار کِ ًیاس تاضذ تغییز

تزاتز، ایي ٍیٌچ ّا تِ گًَِ ای طزاحی ضذُ اًذ کِ هی تَاى تا استفادُ اس یک قالب غیز استاًذارد کِ هؼوَالً تدِ   0اهکاى افشایص تَاى تِ 

زدى سین تکسل تَسدط  تا دٍتل ک تزاتز کزد 0تَاى ایي ٍیٌچ ّا را هَجَد هی تاضذ ّا ػٌَاى یکی اس لَاسم جاًثی در تستِ تٌذی ایي ٍیٌچ 

ارتفاع کارتزی را تِ ًصف کاّص هی دّذ تِ طَر هثال در حالت اسدتاًذارد   تَاى ٍیٌچ ًیش افشایص پیذا هی کٌذ اها ایي ػولقالب قزقزُ 

 هتز کاّص هی دّذ. 01را تِ  هتز 01ارتفاع کارتزی 

 

 

 

 

 

 

 



 .ٍصل ضذُ است هتز سین تکسل 00تا  03 هؼوَال تیي ٍیٌچ د کِ رٍی ّزتٌاص ّای هختلف دستِ تٌذی هی ضَ در ٍیٌچ جزثقیل سقفی

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت هؼوَلی تٌاص ّای ٍیٌچ تزقی تکفاس

 

 (دٍال ضذى سین)U التح

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  011جاتِ جایی  کیلَگزم 011کیلَگزم تِ  011
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  011جاتِ جایی 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  001جاتِ جایی  کیلَگزم 011کیلَگزم تِ  001
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  011جاتِ جایی 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  011جاتِ جایی  کیلَگزم 311کیلَگزم تِ 011
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  311جاتِ جایی 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  011جاتِ جایی  کیلَگزم 011کیلَگزم تِ  011
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  011جاتِ جایی 

 هتز 01 کیلَ تار تا استفاع 011جاتِ جایی  کیلَگزم 111کیلَگزم تِ  011
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  111جاتِ جایی 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  311جاتِ جایی  کیلَگزم 211کیلَگزم تِ  311
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  211جاتِ جایی 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  011جاتِ جایی  کیلَگزم 011کیلَگزم تِ 011
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  011جاتِ جایی 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  111جاتِ جایی  کیلَگزم 0111کیلَگزم تِ  111
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  0111جاتِ جایی 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  211جاتِ جایی  کیلَگزم 0011کیلَگزم تِ  211
 

 هتز 01کیلَ تار تا استفاع  0011جاتِ جایی 

https://abzarbrand.com/product-category/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/%d9%88%db%8c%d9%86%da%86/
https://abzarbrand.com/product-category/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/%d9%88%db%8c%d9%86%da%86/


جا کٌذ ٍ  هتز جاتِ 01کیلَگزم را تا ارتفاع  011کیلَگزم هی تَاًذ تاری تِ ٍسى  011کیلَگزم تِ  011تکفاس  ٍیٌچ تزقی خزیذ تؼٌَاى هثال

 .هتز جاتِ جا کٌذ 01کیلَگزم را تا ارتفاع  011یا دٍال هی تَاًذ تاری تِ ٍسى  U در حالت

 قیوت ٍیٌچ تزقی سثک ٍ کَچک

   ٍیٌچ ساختواًی

در صٌایغ ساختواى ساسی تِ ػٌَاى یک جایگشیي هٌاسة تَدى  ٍ قاتل حول اس ایي ٍیٌچ ّا تِ دلیل پاییي تَدى قیوت سثک تَدى ٍ کَچک

  تزای تاالتز ّا استفادُ هی کٌٌذ.

 ْار کارُ ٍیٌچ تزقیحالت چ

حزکت در راستای افقی ٍ تدِ  یا پاییي حزکت ًوایذ اها تزای  در حالت اٍلیِ ٍیٌچ تزقی فقط هی تَاًذ در راستای ػوَدی ٍ تِ سوت تاال ٍ

 صَرت کِ ٍیٌچ را تز رٍی . تِ ایياهکاى پذیز هی تاضذیک حالت چْارکارُ ٍجَد دارد کِ تا استفادُ اس ریل سوت چپ ٍ راست ٍ طزفیي 

در اییي کدزد ٍ ّدن   اى ّن تاال ٍ پجسن را هی تَگزدد ٍ تا ٍجَد ایي ریل )تزٍلی(  سپس تِ فلش هتصل هیٍ هی ضَد قزار دادُ  ریل ٍیٌچ

 تلک اتشار اقذام ًوائیذ.فزٍضگاُ  یل ٍ تزٍلی ًیش هی تَاًیذ اسجْت خزیذاری ر .جا کزد جاتِتِ طزفیي چپ ٍ راست افقی  راستای

 تزًذ ّای ٍیٌچ تزقی تکفاس سثک 

 الکتزیک َّیست 



 دایکَ

 ٍیتال

 استزاًگ

  هحک

  هی تاضٌذ. گاُ فزٍضّویي دارای گاراًتی سالهت اس طزف  ،هَجَد در فزٍضگاُ تلک اتشار یهحصَالت توام تزًذ ّا

  

 ساختواى ساسی ٍ ػوزاى

در ساختواى ساسی تِ تاالتز ساختواًی هؼزٍف است. اس ایي دستگاُ تزای جا تِ جایی هصالح، اتشار ٍ افدزاد اسدتفادُ    ٍیٌچ تزقی تک فاس

 .تي را جا تِ جا ٍ حول هی کٌذ 3تا کیلَ گزم 311هی ضَد. در ساختواى ساسی تاالتز ٍسًی تزاتز تا 

  

 صٌایغ دریایی

استفادُ هیطَد. ایي دستگاُ در تاال کطیذى  ٍیٌچ تزقی تکفاس قیوت تزدى لٌگز اس تزای جا تِ جایی ٍ تلٌذ کزدى تار، ّویٌطَر تاال ٍ پاییي

 .صیذ صیاداى اس دریا کوک ضایاًی کزدُ ٍ تاػث سَْلت در کار ضذُ است

 



 ٍیٌچ خَدرٍ

 ٍیٌچ آفزٍد، جیپ، پاتزٍل، تزیلز ّا ٍ... ًیش استفادُ هی ضَدخَدرٍ ّا تزای اًَاع ٍیٌچ اس 

 ٍ گاسصٌایغ ًفت 

 .در حزکت دادى لَلِ ّا ٍ دکل ّای حفاری در ًیزٍگاُ ّا ٍ ّویٌطَر در پتزٍضیوی کارتزد قاتل تَجْی دارد ٍیٌچ تزقی قاتل حول

 صٌایغ هؼذى ٍ حفاری

ِ هی ضَددر ػولیات  تاػث سزػت تخطیدخیل تَدُ ٍ ًیش در استخزاج ٍ حول ٍ ًقل هَاد اس داخل هؼادى  تاالتز تزقی کَچک  . در گذضدت

 .ایي گًَِ حول ٍ ًقل ّا تا داخل چاُ ّا یا هؼادى تِ صَرت دستی اًجام هی ضذُ است

 کاتل کطی

 .استفادُ هی ضَد ٍیٌچ سقفی در ػولیات کاتل کطی در پزٍصُ ّا در حالت َّایی یا سهیٌی اس

 قیوت تاالتز تزقی تک فاس ٍ سِ فاس

تسدتگی تدِ قاتلیدت     تاالتز تزقی کَچک ذ. قیوت ّزًَتار اس سهیي طزاحی ٍ ساختِ هی ض تلٌذ کزدىٍیٌچ ّا تا قاتلیت کطص ٍ تَاًایی 

 .هی تاضذ هتفاٍت جا تِ جایی آى قذرت  ٍ  زفیت تٌاصص، ظکط



هیلیَى تَهاى است درصَرتی کِ  1الی  0.1تسیار تِ صزفِ ٍ پزکارتزد است سیزا ّشیٌِ آى تیي  قیوت ٍیٌچ تزقی کَچک در ساختواى ّا

 .هیلیَى تَهاى ّشیٌِ دارد 01تاالتز ساختواًی حذٍد 

 ٍیضگی ّای کلیذی ٍیٌچ یا تاالتز تزقی کَچک

 اهٌیت تاال ✓

 ٍسى کن ✓

 جاگیز ًثَدى ٍ اتؼاد کَچک ✓

 هصزف کن ✓

  سزػت تیطتز در هقایسِ تا جزثقیل ّای تزقی ✓

 

 

 

 

 



 ًحَُ اًتخاب یک ٍیٌچ خَب چیست؟

هْن تزیي ایي پاراهتز ّا قذرت ٍ سزػت اسدت ٍ اس  تزای اًتخاب یک ٍیٌچ هٌاسة ٍ کارآهذ ًیاسهٌذ تِ یکسزی پاراهتز ّاست کِ اس جولِ 

هَرد ّای تؼذی هکاى هَرد استفادُ هی تاضذ کِ هختصزا ضزح ٍاضحی دادُ هیطَد . تزای هثال ٍیٌچ ّای کطٌذُ ای کِ اًتخاب هیٌواین 

کل تدِ ٍیدٌچ ٍارد هیکٌدذ در     تایذ دارای سزػتی هٌاسة تاضذ کِ ٍیٌچ ّای تاسزػت تاال ٍ کٌتزل ًطذُ آسیة تشرگی تِ سین تکسل ٍ در

هتز تز دقیقِ  01در گیزتکس ّا استفادُ هیطَد کِ هیاًگیي سزػت سیز تار حذٍد  0412الی  0400ٍیٌچ ّای تاالتزی اغلة اس ًسثت تثذیل 

زی تزخدَردار  هی تاضذ ّواٌیي تایذ در ًظز گزفت کِ ٍیٌچ هَرد استفادُ اس قذرت هٌاسثی تزخَردار تاضذ ٍیٌچ ّایی کِ اس قذرت تاالت

ّستٌذ اها آى کار ًیاسهٌذ تِ داضتي ایي چٌیي قذرتی ًثَدُ ّن ایٌکِ در تْیِ ٍیٌچ هثلغ تیطتزی پزداخت هیکٌٌذ ٍ ّن ایي کدِ تخطدی اس   

اًزصی تَلیذ ضذُ استفادُ ًویطَد ٍ خَد اتالف در اهز اًزصی هی تاضذ تحث تؼذی در هَرد هکاى اجزا هی تاضذ تزای هثال در هکاًی کدِ  

 گاس ّای قاتل اضتؼال ٍجَد دارد ًویتَاى اس الکتزٍٍیٌچ یا هَتَرٍیٌچ استفادُ کزد ٍ تٌا تِ صالح اس ٍیٌچ ّای ّیذرٍلیکی یا پٌَهداتیکی 

 .استفادُ کزد ٍ یا در صٌایغ دریایی تایذ اس ٍیٌچ ّایی استفادُ ضَد کِ در هقاتل رطَتت هقاٍهت تاالیی داضتِ تاضٌذ

 

  

  


