
 هیدرولیفت  شرکت

 هیدرولیک کارسلینگ سفارش فرم
 

 فرمایید تکمیل ساخت جهت پروژه واقعی های اندازه اساس بر را قسمت این

 کارسلینگ های هیدرولیفت در چهار تیپ کلی تولید می گردند که به شرح زیر می باشد:

 صورت ،در نمایید درج کامل بررسی و دقت با را ها اندازه و ،ابعاد سفارش ساخت و طراحی در احتمالی خطای بروز از جلوگیری جهت لطفاً*

 .داشت نخواهد صحیح غیر اطالعات درج قبال در مسئولیتی هیچگونه  شرکت ؛ شده درج مشخصات با شده ارسال سفارش مغایرت

 501 -33060530-33066588:   تلفن                                                                                                                 :کننده درخواست امضای و مهر

 

                                  :---------------- شرکت         DATE :  -------------------                                                     

----------------------  : Tel             ---------------نام مشتری :    

    (Aتیپ   )  

Home lift Type                

 ، نفره 8 تا  ظرفیت  رایب

  T9 ریل و پاراشوت ، کفشک

 آن نرمال  ریل دهنه ،

80cm,70cm,65cm    

 تا ریل  تیغه فاصله حداقل

 .باشد می 15cm  آهنکشی

( Bتیپ )   

Person lift Type 

           نفره  6 الی 5 ظرفیت برای

          ریل و  پاراشوت ، کفشک

T16 و T9 ،  ریل  دهنه         

  ،80cm و 70cm آن نرمال

               تا ریل تیغه   فاصله  حداقل

 .باشد می 18cm آهنکشی

                           (C تیپ) 

 نفره، 3  تا 7ظرفیت  برای

         ریل  و پاراشوت ، کفشک

T16       نرمال ریل دهنه         

100cm,90cm,80cm ،    

 آهنکشی تا ریل تیغه  فاصله  حداقل

18cmباشد می. 

    (D تیپ)  

 نفره 15 تا  5ظرفیت  برای   

 T125 ریل و  پاراشوت کفشک،

     100cm آن نرمال  ریل دهنه

     تا ریل تیغه فاصله  حداقل و  

 .    باشد می  20cm  آهنکشی

 نفره به باال با واحد فنی هماهنگ شود. 11برای ظرفیت های  *

 .می باشد    140cmآن    استاندارد  و  ،60cmنفره     8  نیاز تا  مورد  چاله  حداقل  مشخصات چاله )پیت(: *

 واحد  با   باالتر   های ظرفیت  برای   باشد، می  360cm  آن  استاندارد و  ،cm   290اورهد  حداقل  (: اورهد) باالسری فضای مشخصات *

 .گردد هماهنگ  فنی

   باشد، می   290cm   اورهد  حداقل  و  نفر  6  ظرفیت   حداکثر  دارای   چاله   کم  های کارسلینگ   (:لس پیت) چاله  کم پیت  مشخصات*

 .باشد می    40cm نیاز  مورد  چاله  حداقل  T16 و   T9ریل

 می باشد.  120cm  حالت   بهترین  در  )استراکچر(  آهنکشی  کالفهای  فواصل *

 

      B        C       D       Aنوع تیپ چاهک کابین

AaA         

  

 

                                 

 درب را مشخص  نمائید.لطفاً  کروکی چاهک و موقعیت نصب ریل و 

  Wide  (mm)                          عرض 

 

 

  Depth (mm)                   عمق 

T125     

   

ttttttttt t 

       

T16 T9         

     

Rail   Type                             نوع ریل 

 (mm)     DBG                       دهنه ریل 

 ((mm       فاصله نوک تیغه تاآهنکشی 

 تا  آهنکشی

 ((mm   دیوار یا دربفاصله نوک تیغه تاجلوی 

 Pit  (mm)                         عمق چاله 

 عمق چاله

 

 Travel (mm)         کف       تا تراول کف 

  Overhead ( mm)          کف آخر 

 تاسقف چاهک                                                                                                  


