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     شرکت :  -1 

     نام درخواست کننده :    -2 

  تاریخ :   -5 شهر :    -4 نام پروژه :   -3 

  تلفن :  -7 آدرس :  -6 

  غذابر  خودروبر  هوم لیفت  باربر  مسافر بر  نوع کاربری :    -8 

    :)کیلوگرم(    کابین  وزن کفی یا  -10 کم متوسط  زیاد میزان ترافیک )تردد( :   -9 

   فقط بار صنعتی تجاری  اداری  مسکونی  نوع کاربری ساختمان :   -11 

   سه فاز تکفاز  برق :   -13  ظرفیت مفید جابجایی )نفر( :   -12 

  درصورت سفارش کابین  

    درب ندارد )باالبری(  دو درب تونلی دو درب مجاور  تک درب تعداد درب کابین :   -14 

 درب کابین :  -15 
تمام اتوماتیک با  

 فریم شیشه

اتوماتیک  تمام  

با روکش  

 استیل 

تمام اتوماتیک با رنگ  

 الکترواستاتیک

نیمه اتوماتیک ) درب  

 طبقات لوالئی ( 

درب   -بدون درب کابین  

 طبقات لوالئی 
 

  کپسولی       ترکیبی : استیل  شیشه ام دی اف  تزئینات کابین :  -16 

  ........ … لمینت کف پوش  سنگ  ورق عاجدار  پوشش کف کابین :   -17 

      بیرون:    داخل:  رتفاع کابین :  ا  -18 

  ...........  نفره  7-8 نفره   5-6 نفره  3-4 نفره  1-2 ظرفیت کابین :  -19 

  ...........  1000 750 500 350 ظرفیت بر حسب وزن :  -20 

    تعداد توقف :  -21 

  ...........  0.6 0.5 0.4 0.2 سرعت حرکت کابین :  -22 

 غیر مستقیم از کنار مستقیم از کنار مستقیم از زیر روش نصب جک :   -23 
 

   

     5 4 3 فاصله جک تا پاور یونیت :  -24 

     متر                         طول مسیر حرکت کابین )کف  ایستگاه اول تا کف ایستگاه آخر(: -25 

     متر    اورهد )فاصله کف ایستگاه آخر تا زیر سقف چاهک( :    -26 

     متر    عمق چاله )فاصله کف ایستگاه اول تا کف چاهک( :    -27 

     در صورت اجرای آهنکشی و ریل 

       دهنه ریل )برحسب میلی متر( :   -28 

       فاصله نوک تیغه ریل تا آهنکشی)برحسب میلی متر(:   -29 

   فاصله نوک تیغه تا جلوی درب یا دیوار روبروی ریل)برحسب متر(:   -30 

 

   

       نوع ریل :   -31 

 توضیحات )محل نصب( :    
 

     

      

      

      

      

ر مه امضاء و                        

 021 - 66139767 تلفن :    

 021 –   66130583تلفکس :   

     :  09905417794    @BalabarKhalij 

 لطفا سمت ورودی را روی نقشه مشخص کنید.

 X :                cm       A :            cm  ضروری 

 Y :                 cm       B :             cm ضروری 

 DBG :         cm     C :             cm  دهانه ریل 

http://www.gulfgrp.ir/

