لیفتراک برقی  08ولت

SEM 20/25/30/35
با ظرفیت  3/5 ، 3 ، 2/5 ، 2تن

ایه لیفتشاک ثٍ لحبظ وًؼ کبسکشد فبقذ فىش ثىذی است ي ثب تًجٍ ثٍ محل کبس  ،ثٍ خظًص ثیه قفسٍ ثىذی اوجبسَب ي َمچىیه حمل ثبس سىگیه کٍ ثب خطش َمشاٌ است  ،ساوىذٌ ثبیدذ دیدذ خدًث وسدجت ثدٍ اطدشا
داشتٍ ثبشذ تب َم قبثلیت حشکت دقیق دس حذاقل مکبن سا داشتٍ ثبشذ ي َم اص خطشات احتمبل جلًگیشی شًد.ثذیه مىػًس دس طشاحد لیفتدشاک َدبی تًلیدذی سدابَبن لیفتدش حدذاکرش ساحتد ي ایمىد ساوىدذٌ
ي افشادی کٍ دس محیط کبس لیفتشاک تشدد داسوذ ي سالمت ثبس مذوػش قشاسگشفتٍ است.
وضعیت جايگاه راننذه :
* طىذل ساوىذٌ مجُض ثٍ سیستم فىش ثىذی م ثبشدذ تؿلیدق
تشد آن ویددض متىبسددت ثددب يصن ساوىددذٌ قبثددل تىػددیم اسددت.
َمچىیه پشدت طدىذل ي محدل اسدترشاس آن جُدت ساحتد
ثیشتش ساوىذٌ قبثل تىػیم م ثبشذ.
*اصآوجب کٍ قسمت ثبالی ستًن فشمبن داسای قبثلیت خم شذن
م ثبشذ فضبی ثضسگتشی سا ثشای محل قشاسگیدشی پبَدب ایجدبد
کشدٌ ي دس وتیجٍ ثب تىػیم غشثبل فشمبن  ،ثُتشیه حبلت ثشای
ساوىذٌ متىبست ثب ششایط مًسد وػش يی فشاَم م آیذ.
* ایه ودًؼ لیفتدشاک داسای سیسدتم فشمدبن َیدذسيلی ودش
ي ساحت م ثبشذ.
* اَش َبی َیذسيلیک جذاگبوٍ کٍ ثشای اوجب کبسَبی مجضا
طشاح شذٌ اوذ دس سمت ساست طىذل  ،دس دسدتش ساوىدذٌ
قشاس گشفتٍ اوذ.
* ثشای جلًگیشی اص اشتجبٌ ساوىذٌ  ،تشتیت قشاسگیشی پدذالُبی
گبص ي تشمض َمبوىذ تشتیت قشاسگیشی پذالُبی اتًمجیل م ثبشذ.
* تشمض پبسک دس صیش پبی ساوىذٌ قشاسگشفتٍ است کٍ ثب کشدیذن
ی اَش آصاد م گشدد.
* دکمٍ قطؽ اضطشاسی ثبتشی دس سمت ساست طىذل ساوىدذٌ
قشاس گشفتٍ است.
* يسيد ي خشيج آسبن ثٍ لیفتدشاک اص طشیدق پلدٍ ضدذ لغدض
امکبن پزیش م ثبشذ.
* فضبی ثضسگ ي يسیؽ جلًی پبی ساوىذٌ  ،ثذين َدی مدبوؿ
حشکت ي ساحت پبَبی ساوىذٌ سا امکبن پزیش م سبصد.
* دس جبیگبٌ ي کبثیه ساوىذٌ ثب دس وػش گشفته استفبؼ مىبسدت ،
استبوذاسد فبطلٍ ثیه سش ساوىذٌ ي سدر کدبثیه جُدت حفدع
آسبیش ساوىذٌ فشاَم شذٌ است.
* کلیٍ المپ َبی َشذاس دَىذٌ ي وشبوگش مًجدًد سيی پبودل
کىتشل ثٍ يضًح دس دیذ ساوىذٌ قدشاس داسد َ ،مچىدیه سیسدتم
کىتشل تشخیض دَىذٌ ای کٍ ثش اسب ویبص َبی ساوىذٌ قبثدل
ثشوبمٍ سیضی م ثبشذ داسای وشبوگش دشبسط شذن ثدبتشی اسدت،
َىگبم کٍ ثبتشی  % 00اوشطی خًد سا اص دست دَدذ سیسدتم
کىتشل  ،فشمبن قطؽ ثبال سفته دکل سا ثٍ طًس اتًمبتی طدبدس
م کىذ.
َمچىیه وشبوگش تشمض دست (َىگبم کٍ تشمض دست کشیذٌ
شدًد)  ،سدبؾت شدمبس کددبسکشد لیفتدشاک  ،اخطدبس سددشيی ي
تؿًیض فیلتش َیذسيلی سيی پبول داشجًسد تؿجیدٍ شدذٌ اودذ.
ایدده سیسددتم کىتشلدد قبثلیددت تىػددیم سددشؾت لیفتددشاک
ي قبثلیت تىػیم میضان تشمض دس لیفتشاک سا داسا م ثبشذ.

* طشاح جبیگبٌ ساوىدذٌ ثدٍ گًودٍ ای مد ثبشدذ کدٍ میدذان
دیذ يسیؿ دس جلً  ،طشفیه ي ثبالی سش ساوىذٌ يجًد داسد.
* تجُیضات کىتشل الکتشيوی ثسیبس پیششفتٍ ثدًدٌ ي قبثلیدت
اوجب کبسَبی سىگیه َمضمبن ثب کىتدشل کدل سیسدتم سا داسد
ثبال سفته دسجٍ حشاست یب يلتبط وبمىبست ثبتشی تبثیشی ثدش کدبس
سیستم کىتشل وذاسد ثؿاليٌ ایه سیستم مجُض ثدٍ حبفػدٍ ای
جُت ثجت خشاث َب م ثبشذ کٍ دس طًست لضي سشيی کبس
اص آن استفبدٌ م کىذ.
* سیستم کىتشل  ،ایىًستش َدب ي پبودل داشدجًسد داسای IP65
ي مربي دس ثشاثش رسات مؿلق ي پبشش آة م ثبشىذ.
موتورها :
* مًتًسَبی ایه وًؼ لیفتشاک اص ودًؼ ( ACجشیدبن متىدبية)
ثًدٌ ي ؾبسی اص رغبل م ثبشىذ ثٍ َمیه دلیل ثدٍ سدشيی ي
وگُذاسی ثسیبس کم (ثش خال مًتًس َبی  )DCویبص داسوذ.
* مًتًسَبی محشک ي َیذسيلی ثب استفبدٌ اص فه آيسی جذیذ
ثٍ گًوٍ ای طشاح شذٌ کٍ حذاقل اوشطی سا مظش ومبیىذ.
* مجمًؾبً سٍ مًتًس کٍ شبمل دي مًتًس حشکت ي ید مًتدًس
َیذسيلی م ثبشىذ ثش سيی دستگبٌ وظت شذٌ است.
موتورهای حرکت :
* ایدده وددًؼ لیفتددشاک داسای دي مًتددًس حشکددت اص وددًؼ AC
َش ید ثدب تدًان  10کیلدً يات مد ثبشدذَ .دش چدش داسای
ی مًتًس ثًدٌ کٍ اص طشیق ی دسدتگبٌ گیدشثک کبَىدذٌ ،
قذست سا ثٍ چش َب م سسبوذ.
* مًتًسَبی حشکت داسای  IP54ي مربي دس ثشاثش رسات مؿلق
ي پبشش آة م ثبشىذ.
* مًتًس َبی محشک جذیذ داسای سیسدتم ثدبص تًلیدذ اودشطی
( )Regenerative Brakeم ثبشىذ.ایده سیسدتم مًجدت
شبسط مجذد ثبتشی ي جلًگیشی اص اتال اوشطی م شًد.
موتور هیذرولیک :
* ایه وًؼ لیفتشاک داسای ی مًتًس َیدذسيلی اص ودًؼ AC
ثب تًان  11/5کیلً يات م ثبشذ.
محل استرشاس آن پشدت لیفتدشاک ي دس محفػدٍ داخلد يصودٍ
تؿبدل جُت جلً گیشی اص ثشيص حبدثٍ م ثبشذ.
* مًتًس َیذسيلی داسای  IP54ي مربي دس ثشاثش رسات مؿلدق
ي پبشش آة م ثبشىذ.

مشخصات تولیذ :
مشخصه دکل :
* دکل َب اص اوًاؼ مختل ثٍ طدًست اسدتبوذاسد دي مشحلدٍ ای
ي سٍ مشحلٍ ای م ثبشىذ .ایه دکدل َدب ثدٍ ياسدطٍ پشيفیدل
ؾشیض ي سیل َبی تً دس تً داسای دیذ ؾبل م ثبشىذ.

* ثًاسطٍ وظت سيل ثیشوگ َدبی مخظدًص ثدش سيی دکدل ي
کشییج ثبسَبی طًل ي جبوج خىر شذٌ کٍ ایه خًد ضدشیت
اطمیىبن ثشای جبثجبی ثبس سا ثبال م ثشد َ ،مچىدیه ثًاسدطٍ
يجًد کبسٍ ومذ َدبی مخظدًص  ،ایده سيل ثیشیىدگ َدب ثدٍ
طًست پیًستٍ ي دائم سيغىکبسی م شًوذ.
* جد َددبی ثددبالثش َیددذسيلی مًجددًد دس دکددل لیفتشاکُددب
جبثجبی ث طذا ي مطمئى سا مًجت م شًوذ.
* پشيفیل َبی دکل ثش سيی ثً َبی کدٍ ثدٍ مشاقجدت ویدبص
وذاسوذ سًاس شذٌ اوذ.
* ج َبی ثبصيی دکل ثش سيی ثلجشیىگ َبی کٍ ثدب گدشی
سياوکبسی م شًوذ سًاس م ثبشىذ.
سیستم هیذرولیک :
* سیضپشداصوذٌ استبوذاسد جُت کىتشل سیستم َیذسيلی مًسد
استفبدٌ قشاس م گیشد.
* ثب ی مجمًؾٍ اَش ثىدذی دسدت ي پتبوسدیًمتش  ،میدضان
دقیق جشیبن سيغه َیذسيلی ثٍ وسجت ویبص تغییدش مد کىدذ
لزا اص اوشطی ثبتشی اسدتفبدٌ ثُیىدٍ مد شدًد ي سدش ي طدذای
دستگبٌ ویض کبَش م یبثذ .میضان قذست الص دس طدًل صمدبن
کبسکشد دستگبٌ ثبثت اسدت ي اص  %20تدب  %100شدبسط ثدبتشی
تغییشی دس قذست مًتًس احسب وم شًد.
*سیستم َیذسيلی داسای پمپ دوذٌ ای کبسا ي کم طذا است.
* مسیش َبی ؾجًس سيغه حت المرذيس کًتبٌ اوتخبة گشدیدذٌ
تب سیستم ثیشتشیه فشبس سا داسا ثبشذ.
*کم ثًدن فشبس سيغه َیذسيلی دس مسیش ثشگشت ي استفبدٌ
اص ثُتددشیه قطؿددبت ي تجُیددضات َیددذسيلی مًجددت مظددش
اقتظبدی اص اوشطی ثبتشی گشدیذٌ است.
* شددیش َیددذسيلی داسای ؾملکددشد دقیددق ي حسددب اسددت
ي مًجت م شًد کلیٍ يغبی قطؿدبت َیدذسيلیک لیفتدشاک
ثب غشافت اوجب شًد.
*سیستم فیلتش سيغه َیذسيلی ثب کبسائ ؾبل  ،جشیبن کبمل
سيغه سا دس کل سیستم ثشقشاس م کىذ.
* دس طًست ثشيص حبدثٍ ي پبسگ شیلىگ َیذسيلی  ،حشکدت
ثٍ طش پبییه دکل ثًسیلٍ شیشَبی ایمى کىتشل مد شدًد
ي اص ثشيص حًادث وبگًاس جلًگیشی م ومبیذ.
* َىگبم کٍ لیفتشاک دس حبل پبییه آيسدن ثبس است سدشؾت
حشکت ثٍ پبییه دکل تحت کىتشل شیش َیذسيلی مخظدًص
است.
* صمبن سشيی َدبی ديسٌ ای لیفتدشاک متىبسدت ثدب میدضان
کبسکشد آن اص طشیق پبول داشدجًسد ثدٍ اطدالؼ ساوىدذٌ خًاَدذ
سسیذ.

ظرفيت در مركز ثقل هاي مختلف

تذکز:
* ظرفيت َاي قيذ شذٌ در جذيل تاال تىُا تراي دمل استاوذارد در مًقعيت عمًدي تا شاخنُاي
استاوذارد  ،حذامثر تا ارتفاع تاالتري  3300ميليمتر معتثر می تاشىذ.
* مرمس ثقل تار ليفتراك در راستاي عرع از خط مرمس ليفتراك حذامثر تاا  100ميليمتار قاتال
جاتجايی می تاشذ.
* مرمس ثقل از ديًارٌ شاخل مشخض می گردد مٍ جذيل تاال تراي يل تار منعثی شنل تٍ اتعاد
 1000ميليمتر می تاشذ (تافرع ايىنٍ مرمس ثقل دقيقاا در مرماس تاار تاشاذ) َم ىايه در و ار
داشتٍ تاشيذ مٍ تراي دملُايی مٍ تٍ سمت جلً مايل شذٌ ي از راستاي عمًدي خارج شذٌ تاشىذ
مقذار ظرفيت ماَش می ياتذ مقذار ظرفيت تا وظة الحاقيٍ  ،شاخل َاي تلىاذ  ،تارَاا تاا اتعااد
غير مى م ي استثىايی ي ارتفاعات تاالتري تيشتر از آو ٍ قيذ گرديذٌ ويس ممنه است مااَش ياتاذ
مٍ تراي مسة اطالعات تيشتر تا شرمت سپاَان ليفتر تماس حاطل فرمائيذ.

جدول ابعاد دکل (میلیمتز)
دکل در حالت

دکل در حالت

کامالً باس

کامالً بسته

h2

*h4

h1

h3

mm

mm
3و 3/5تن 2و 2/5تن

mm

mm

111

3951

3821

2161

3311

استاندارد

111

4511

4381

2525

3861

(دکل دومزحله ای همزاه با باالبزی آساد استاندارد)

111

4825

4695

2795

4165

111

5481

5351

3225

4621

1335

5115

4875

2111

** 4321

1471

5471

5341

2161

** 4811

تزیپلکس

1611

5881

5751

2311

5211

(دکل سه مزحله ای همزاه با باالبزی آساد کامل)

1835

6411

6281

2525

5741

2155

7141

6911

2795

6371

2585

7985

7855

3211

7315

انواع دکل

واحد

باالبزی آساد

ارتفاع باالبزی

**دمل مخظًص مار در ماوتيىر
*تذين احتساب ارتفاع تنيٍ گاٌ تار (تراي احتساب ارتفاع تا تنيٍ گاٌ تار جُت ليفتراك  2ي  2/5ته  710ي 3ي  3/5ته  660ميليمتر را تايذ تٍ حذامثر ارتفاع افسيد).

سپاهان ليفتر

مشخصات

وزن

تاير -شاسی

ابعاد

عملکرد

متفرقه

مشخصات
1-1

مذل دستگاٌ

1-2

ظرفيت تار

1-3

ظرفيت تاتری دستگاٌ

1-4

يضعيت اپراتًر

1-5

فاصلٍ مرکسثقل تار تا ديًارٌ ضاخک

برقی
Q

t

SEM20

SEM25

SEM30

SEM35

2

2/5

3

3/ 5

 08ولت  568 /آمپر ساعت

V,Ah

وطستٍ
c

mm

500

1-6

فاصلٍ مرکس ثقل اکسل تار حرکتي تا ديًارٌ ضاخک

x

mm

500

1-7

فاصلٍ تيه چرخ جلً ي عقة

y

mm

1570

2-1

يزن دستگاٌ

Kg

4660

4780

5440

5560

2-2

يزن ليفتراک تا تار تٍ اکسل جلً  /عقة

Kg

980 / 5680

800 / 6500

1150 / 7300

760 / 8280

2-3

يزن ليفتراک تذين تار تٍ اکسل جلً  /عقة

Kg

2280 / 2380

2400 / 2380

3250 / 2180

3310 / 2250

3-1

مذل تاير پىًماتيک ( ، )Pسًپراالستيک ()S

سًپراالستيک ()S

3-2

اوذازٌ تاير جلً

23*10 -12

3-3

اوذازٌ تاير عقة

18*7 -8

3-4

تعذاد چرخ َای جلً ي عقة

2ي2

3-5

فاصلٍ تيه دي چرخ جلً

mm

3-6

فاصلٍ تيه دي چرخ عقة

mm

970
875

4-1

زاييٍ دکل/کرييج  =αتٍ سمت عقة  =βتٍ سمت جلً

4-2

ارتفاع دکل کامالً تستٍ

h1

mm

4-3

ارتفاع تاالتری آزاد دکل تذين تغيير طًل دکل

h2

mm

110

4-4

ارتفاع تاالتری دکل استاوذارد

h3

mm

3300

4-5

ارتفاع دکل کامالً تاز

h4

mm

4-7

ارتفاع سقف اتاق ليفتراک ،استاوذارد/کاوتيىرري

h6

mm

2180

4-8

ارتفاع صىذلي تا سطح زميه

h7

mm

1150

4-12

ارتفاع يذک کص تا سطح زميه

β=6 , α=8
2160

3950

3820

h10

mm

4-19

طًل کلي ليفتراک تا سر ضاخک

l1

mm

3400

3475

4-20

طًل کلي ليفتراک تا ديًارٌ ضاخک

l2

mm

2400

2475

4-21

عرض ليفتراک

b1

mm

4-22

اتعاد ضاخک (طًل ،عرض ،ضخامت)

4-23

اوطثاق مذل ضاخک ليفتراک

4-24

عرض کرييج

mm

485

1235
40*100*1000

40* 80*1000

45 *100*1000

CLASS IIA

CLASS IIIA
1145

mm

4-31

حذاقل فاصلٍ اوتُای دکل تا زميه يقتي ليفتراک حامل تار است

m1

mm

4-32

فاصلٍ زير ليفتراک تا زميه

m2

mm

4-34

راَري مًرد وياز ترای جاتجايي ليفتراک تا پالت800*1200

45 *120*1000

80

75
92

mm²

3590

3650

4-34

راَري مًرد وياز ترای جاتجايي ليفتراک تا پالت1000*1200

Ast

mm²

3790

3850

4-34

راَري مًرد وياز ترای جاتجايي ليفتراک تا پالت1200* 800

Ast

mm²

3990

4050

4-35

ضعاع چرخص ليفتراک

Wa

mm

2090

2150

5-1

سرعت حرکت تا تار  /تذين تار

Km/h

18 / 16

5-2

سرعت تاالتری تا تار  /تذين تار

m/sec

17/5 / 15/5

0/49 / 0/48

17/2 / 14/5

0/49 / 0/36

5-3

سرعت پاييه آمذن تا تار  /تذين تار

m/sec

5-4

حذاکثر ويريی کطىذگي يذک کص تا تار  /تذين تار

N

17000 / 18400

15300 / 17500

0/46 / 0/49

5-5

درصذ ضية حرکت تا تار  /تذين تار

%

14 / 16

12 / 14

5-6

زمان ضتاب گيری تا تار  /تذين تار (مسافت 0-15متر)

sec

5-7

ترمس ليفتراک

4/2 / 4/7

4/4 / 5/1

4/3 / 4/9

مکاويکي (ديسکي مرطًب)  /الکتريکي

6-2

تًان مًتًر حرکت (حذاکثر 60دقيقٍ)

Kw

2 * 10

6-3

تًان مًتًر پمپ َيذريليک

Kw

16/5

6-4

يزن تاتری 80يلت  560 ،آمپر ساعت (حذاقل)

Kg

1500

6-5

وًع کىترل

7-1

ميسان صذای دريافتي تًسط گًش راوىذٌ

db

ايىًرتًر  /ميکريپريسسًر
65

تذکر :
* ترای ارتفاعات تااالتری ماًرد ويااز تيطاتر  ،جاذيل مخصاًظ دکال ليفتاراک
را تررسي فرمائيذ.
* در محاسثٍ ويريَا سرعت  2کيلًمتر تر ساعت در وظر گرفتٍ ضذٌ است.
* ضرية اصطکاک  µ=0/8در وظر ضذٌ است.

* اعذاد ي ارقام فًق مرتًط تٍ ليفتراک تا تجُيسات ي دکل استاوذارد مي تاضذ.
* اعذاد فًق ممکه است تا ترخي مًارد اوتخاتي مصرف کىىذٌ تغيير ياتذ.
* اعذاد ي مطخصات فًق مرتًط تٍ ضرايط کار عادی مي تاضذ.

4/5 / 5/3

کنترل توسط ریس پردازنده (میکروپروسسور) :
* ًسللج یذ للذ ٍ هللذسى تللش ي هیىللشٍ پشٍسسللَس لاتللج
تشًاهِ س ضی سٍی لیفتلشکن ًػلة ضلذُ تلا ویفیل حشول
دستگاُ وٌتشل ضَد ٍ لیفتشکن حشوتی ًشم دکضتِ تاضذ .ولیِ
تجْیضکت ّیذسٍلیه تح وٌتشل ک لي سیسلتن هلی تاضلذ.
* سیستن وٌتشلی دس هحلی وٌاس ٍصًِ تعادلی ٍ دس هحیطلی
کهي لشکس گشفتلِ ولِ تلِ نسلاًی لاتلج دسلتشا هلی تاضلذ.
* پاًللج دکضللثَسد دسللتگاُ کهىللاى تٌظللین سللش حشو ل
ضتاب گشفتي ٍ تشهض وشدى سک فشکّن هی نٍسد.
* همذکس هػشف کًشطی تاتشی تَسط سیستن وٌتشللی ًظلاست
هی گشدد ولِ ک لي ولج تا ل هلی ضلَد کص کًلشطی تلاتشی
تِ غَست تْیٌِ کستفادُ گشدد.
* تذٍى کستفادُ کص تشهض سکًٌذُ لیفتشکن هی تَکًذ تا کسلتفادُ
کص کّشم هشتَطِ یْ حشو سک کص یلَ تِ مة تغییش دّذ.
* تواهی هطخػات حشوتی دستگاُ کص طش ك ًشم کفضکسی ولِ
دس واهپیَتش ّای لاتج حوج ًػة هی ضَد لاتلج هطلاّذُ
ٍ تٌظین خَکّذ تَد ولِ کص طش لك واتلج کستثلاطی RS232
کهىاى پز ش هی تاضذ.
سیستم فرمان :
* سیستن فشهاى وِ تَسط س ض پشدکصًذُ کلىتشًٍیىی وٌتلشل
هی ضَد تا ظشکف ٍ ًشهی ٍ تِ دل کیشکی ًمص هی وٌذ.
* کسىل کوسج فشهاى تا ک وٌی ص اد یَضىاسی ضلذُ کسل
ٍ سٍی تَش ّلای السلتیىی للشکس گشفتلِ ٍ سکحتلی سک تلشکی
سکًٌذُ ٍ سالهتی سک تشکی تاس تِ ّوشکُ هی نٍسد.
* ضاف ٍ سیلٌذس یه فشهاى یْ هحافظ تیطتش دکخلج
کسللىل کوسللج ًػللة هللی ضللَد  .تلثش ٌ ل ّللای هَیللَد
دس کوسج فشهاى ًیض دس هماتج پاضص نب ٍ ٍسٍد گلشد ٍ غثلاس
هحافظ هی گشدًذ.
سیستم ترمس :
* دٍ ًللَ تشهللض یذکگاًللِ تللشکی ک وٌللی تیطللتش ٍ ّوچٌللیي
کستفادُ تْیٌِ کص کًشطی تاتشی تِ واس گشفتِ هی ضَد :
 -1سیستن (: )Regenerative Brake
ٌّگاهی وِ دًذُ حشو دس یْ هخالف حشو لشکس گیلشد
ٍ لللا سکًٌلللذُ پلللای خلللَد سک کص سٍی پلللذکل گلللاص تلللش دکسد
سیستن کلىتشًٍیه تِ ٍسیلِ هَتَس هحشوِ تشهلض هلی وٌلذ.
دسک لي هَکلل هَتلَس تللِ غلَست طًشکتلَس تغییلش حالل دکدُ
ٍ تا صهاى تَلف واهج لیفتشکن کلذکم تِ ضاسط تاتشی هی ًوا ذ.
هیضکى ًیلشٍی تشهلض تَسلط سیسلتن وٌتلشل دسلتگاُ لاتلج
تٌظین کس .
 -2تشهض ّیذسٍلیه ضاهج غفحات د سىی سٍغي واسی ضذُ
هی تاضٌذ ٍ ک ي کهش تا تْیٌِ ضلذى طلَل ولش سیسلتن
تشهللض تثللادل حشکستللی ٍ ولىللشد ّللش چللِ تْتللش سیسللتن
هی گشدد.
* تعَ ؽ غفحات د سىی تشهض تٌْا ًیاصهٌذ هًَتاط واستش ج
تشهض تَدُ ٍ ًیاصی تِ دهًَتاط تواهی چشخ واٌّذُ ًوی تاضذ.
* ووثَد سٍغي تشهض تِ ٍسلیلِ الهل لشهلض ّطلذکس دٌّلذُ
تِ سکًٌذُ ک الم هی ضَد.
ابسار و سیستم های برقی :
* لیفتشکن هجْلض تلِ تلاتشی ٍ 00لل ٍ  560نهپلش سلا
هی تاضذ.
* تش سٍی دکضثَسد دکضثَسد ک ي دسلتگاُ له سلشی الئلن
ّطذکس دٌّذُ تِ ضشح ر ج ًػة ضذُ کًذ :

تعَ ؽ فیلتش سٍغي ّیذسٍلیه ضاسط تاتشی دسگیشی تشهلض
سللا وللاسوشد لیفتللشکن
دسللتی ًطللاًگش سللش
سٌسَس غٌذلی ّطذکس سشٍ س دووِ ّلای تشًاهلِ س لضی
ویژگی های شاسی و بدنه :
* کساا طشکحی ضاسی لیفتشکن ّا تَسلط ولاهپیَتش تلذ ي
گًَِ تَدُ وِ ضاسی تػَست ىپاسچِ ٍ له دسل سلاختِ
هی ضَد.
* هماٍهل پیچطللی ٍ کسللتحىام ضاسللی ک للي لیفتللشکن ّللا
دس طی ه سشی نصها طات پلی دس پلی ٍ هلذکٍم تلِ کثثلات
سسیذُ کس .
* هخضى سٍغي ّیذسٍلیه ک ي لیفتشکن ّلا یْل پا لذکسی
ٍ کستحىام تیطتش دستگاُ دس دکخج ضاسی طشکحی ٍ ساختِ
هی ضًَذ .ظشفی هخضى ّیذسٍلیه  44لیتش هی تاضذ.
* دس ّش ضلشک طی تلاتشی دکخلج هحفظلِ هخػلَظ دکخلج
ضاسی لشکس گشفتِ ٍ تا دس پَش ص ش غلٌذلی هحافظل ضلذُ
کس .
* ضاسی دس پلَش سٍی تلاتشی ٍ حفلا تلاالی سلش سکًٌلذُ
لیفتللشکن طللَسی طشکحللی ضللذُ کس ل وللِ تعللَ ؽ تللاتشی
تِ نساًی کًجام هی گیشد.
سرویس و نگهداری :
* دسپَش تاتشی تا نصکد وشدى ه ؾاهي تاص ضذُ ٍ تلا فطلاس
ه یه گاصی تِ حال لائن هی ک ستذ.
* وف لیفتشکن تا ه وفپَش وِ تِ سکحتی یاتجا هی ضلَد
پَضاًذُ ضذُ کس (تذٍى ک ٌىِ یَش دکدُ ضذُ تاضذ).
لاتلج تعلَ ؽ
* فیلتش ّیذسٍلیه تِ سکحتلی ٍ تلِ سلش
هی تاضذ.
* تاتشی ک ي لیفتشکن ّا تا ذ تِ غَست دٍسُ کی هَسد تاصد ذ
لشکس گیشد ٍ طثك له تشًاهلِ هلٌظن ضلاسط ٍ دضلاسط ضلَد.
ّوچٌلللیي غلظللل کسلللیذ تلللاتشی ًیلللض تا لللذ هطلللاتك
تا دستَس کلعوج ّا تشسسی ضَد.

* دستِ هخػَظ ًػة ضذُ تش سٍی غشتاله فشهاى
* دٍ کّشم ّیذسٍلیه تعثیِ ضذُ دس سو سکس سکًٌذُ
* ضیش ّیذسٍلیه سِ سکِّ ولِ هسلیش سلَم یْل هلحملات
کحتوالی تِ واس هی سٍد.
* پذکل ّای گاص تشهض ٍ تشهض پاسن
* پاًج دکضثَسد َّضوٌذ ٍ د جیتال دکسکی الئن ّطذکسدٌّذُ
* پیي ذن وص تعثیِ ضذُ دس ٍصًِ تعادلی
* سً ل کسللتاًذکسد  :سً ل کغلللی ٍ وللذُ سللثض هخػللَظ
س ٌ چشخ ّا سلفیذ دولج ٍ چْلاسچَب یا گلاُ هخػلَظ
سکًٌذُ تِ سً هطىی
تجهیسات قابل سفارش :
* دوج تا کستفا ٍ واستشی هختلف (دٍ ا سِ هشحلِ کی)
* دوج هخػَظ یْ ٍسٍد ٍ واس دس دکخج واًتیٌش
* کتاق هسمف سکًٌذُ ّوشکُ تا ضیطِ یلَ
*واتیي واهج ضاهج ضیطِ یلَ مة سمف دستْای وٌاسی
ٍ تشف پان وي
* تجْیضکت کؾافی یْ ًػة تلش سٍی ولاتیي سکًٌلذُ یْل
سکحتی تیطتش کص لثیج ن ٌِ ٍسط پٌىِ ٍ ...
* ضاخه لیفتشکن تا طَل ّای هتفاٍت
* سش ضاخه لیفتشکن تا طَل ّای هتفاٍت
*تجْیضکت  HSEکص لثیج وپسَل کطفا حش ك چشکغ گشدکى ٍ ...
* کلحالیِ ّلای هتٌلَ ٍ گًَلاگَى کص لثیلج حشول شؾلی
ضاخه ّا ( )Side Shifterهَلعی دٌّلذُ ضلاخه
( )Fork Positionerسٍل گیش ذل گیلش ولاستي گیلش
تطىِ گیش ضاخه گشدکى هخػَظ س ختِ گشی ٍ غیشُ ...
* تجْیلضکت ّیللذسٍلیه الصم یْل ًػللة کلحالیللِ کص یولللِ
ضیش ّیذسٍلیه چْاس سکِّ ٍ ضیلٌ ّا ٍ کتػاالت هختلف
* کتاق ٍ وش یج هخػَظ یْ واس دس سیستن Drive-in
* کتاق وَتاُ یْ تشدد لیفتشکن دس هحیط ّای خاظ

تجهیسات استاندارد :

سیستم های ایمنی

* هَتَسّای کلىتش ىی تا تَکى  10ویلَ ٍکت (یْل حشول
دٍ ذد) ٍ  16/5ویلَ ٍکت (یْ تاهیي فطاس ّیذسٍلیه)
* هذسى تش ي ٍکحذ وٌتشل هیىشٍ پشٍسسَسی (س ض پشدکصًذُ)
لاتج تشًاهِ س ضی یْ سیستن سکًص ٍ پالس وٌتلشل تلشکی
تجْیضکت ّیذسٍلیه
* سیسللتن وٌتللشل تطللخیع دٌّللذُ یْ ل ّطللذکس دکدى
تِ سکًٌذُ لیفتشکن دس غَست ٍلَ خشکتی کص طش ك اله ّای
ّطللذکس دٌّللذُ ٍ غللفحِ ًوا طللگش ( سیسللتن یللة للاب
َّضوٌذ ) Diagnostic
* دوج دٍ هشحلِ کی تا د ذ الی تِ کستفا  3300هیلیوتش
* حوج وٌٌذُ ضاخه ( )carriageتا شؼ 1145هیلیوتش
* حفا تاالی سش سکًٌذُ کستاًذکسد
* الستیه تَپش سَپش کالستیه
* هجوَ ِ چشکغ ّای هختلف لیفتشکن ضاهج چشکغ ّای یلَ
چشکغ ّای سکٌّوا ٍ تشهض چشکغ دًذُ مة ٍ تَق دًذُ ملة
* ن ٌِ ّای یاًثی

* سیستن ک وٌی ATSL

* غٌذلی سکح ٍ فٌش تٌذی ضذُ تا س ا کغَل نسگًَلَهی
ٍ تللا لاتلی ل تٌظللین ٍصى ٍ هجْللض تللِ سٌسللَس هخػللَظ
(دس غَست تشن غٌذلی تَسط سکًٌذُ دًذُ حشو دستگاُ
غیش فعال هی گشدد)
* ووشتٌذ ک وٌی

( : ) Automatic Truck Speed Limitation
یلَگیشی وٌٌذُ کص ٍکطگَى ضلذى دسلتگاُ دس ٌّگلام حشول
ٍ دٍس صدى
* سیستن ّای ک وٌی ) Anti Roll Back ) ARB
ٍ ) Anti Roll Down ) ARD
دسغَست تَلف لیفتشکن دس سطح ضیثذکس ٍ لذم فعلال تلَدى
سیسللتن تشهللض (ضللاهج تشهللض دسللتی ٍ پللذکل تشهللض ص للش پللا )
دستگاُ تا کستفادُ کص کًشطی تلاتشی ٍ فعالیل هَتلَس حشول
چٌذ ثاًیِ دس حال سىَى تالی هی هاًذ (هذت صهلاى هلزوَس
لاتج تٌظین کس ) ٍ پلس کص کتولام صهلاى هلَسد ًظلش دسلتگاُ
تِ نسکهی سٍی سطح ضیثذکس حشو هلی وٌلذ تلا تلِ سلطحی
تذٍى ضیة ٍ ا تِ هلاًعی تشسلذ ولِ هَیلة تَللف دسلتگاُ
ٍ یلَگیشی کص نسیة ّای کحتوالی ضَد.
* سیستن یلَگیشی کص حشو دستگاُ دس ٌّگام تشن غٌذلی
تَسط کپشکتَس (سٌسَس غٌذلی)
* سیستن َّضوٌذ یْ خاهَش ولشدى دسلتگاُ دس ٌّگلام
کفضک ص دهای هَتَس ٍ وٌتشلش ک ٌَستَس ٍ وٌتاوتَس هشوضی
* سیستن یلَگیشی وٌٌلذُ کص سلمَ تلاس دس ٌّگلام پلاسگی
ضیلٌ ّای ّیذسٍلیه
* سیستن ّطلذکس دٌّلذُ یْل سلشٍ س دٍسُ کی لیفتلشکن

كارخاوٍ ي دفتر فريش :

دفتر مركزي:

دفتر تهران :

اصفهان  ،شهرك صىعتي مًرچٍ خًرت  ،خيابان بًعلي سًم

اصفهان  ،خيابان آمادگاٌ  ،كًي سًرٌ  ،شمارٌ 44

تهران  ،خيابان ايراوشهر شمالي  ،كًي شهيد ملكيان ،

شمارٌ  – 374كد پستي 14448-83111

كد پستي 18338-81183

شمارٌ  – 68كد پستي 81137-11788

تلفه  648-31034668-3 :ي 648-31036666

تلفه 648-46666314-46666833 :

تلفه 668-11146406-8 :

ديروگار 648-31034863 :

ديروگار 648-46666811 :

ديروگار 668-11148034 :

www.Sepahanlifter.com
Sales@Sepahanlifter.com

