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وزنههای فلزی آسانسور
تصویری از همگام صنعت

1396

در این کارخانه وزنههای تعادل آسانسور از جنس فلزی تولید میگردد که خصوصیات آن
در مقایسه با سایر انواع سنتی از جمله مقاومت در برابر آتشسوزی ،ضربه و شکستگی ،آنها را
به انتخابی شایسته و ایدهآل مبدل ساخته است0 .
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H.S.M.Co
وزنههای فلزی آسانسور
پوشش کام ً
ال فلزی و یکپارچه
صاف و بدون برآمدگی
از بهترین نوع ورق گالوانیزه
مقاوم در برابر ضربه و شکستگی
مقاوم در برابر آتش سوزی
استفاده از عناصر معدنی خاص
ابعاد استاندارد
اندازههای متنوع
با باالترین چگالی
 15سال سابقه تولید

57cm

67cm

77cm

87cm

97cm

وزنه های فلزی آسانسور در اندازه های مختلف

معرفی شرکت
در اینجا اطالعاتی در مورد کارخانه ،محصوالت تولیدی و خصوصیات
آنها خدمت شما فراهم شده است0 .
فعالیت این کارخانه تولید وزنههای تعادلی آسانسور از جنس
فلزی میباشد .در سالهای گذشته وزنههای آسانسور بیشتر از جنس
پالستیکی استفاده میشد ،ولی با گذشت زمان به دلیل مشکالت
استفاده از این جنس در وزنهها ،توسط سازمانهای استاندارد ،جنس
فلزی برای این منظور مورد تأیید قرار گرفت و امروزه تنها وزنههای
فلزی مطابق ضوابط مهندسی و استانداردها هستند و در صنایع آسانسور
متعارف شدهاند0.
تمامی مراحل ساخت و تولید وزنهها به طور مجتمع در این کارخانه
صورت میگیرد .تمامی قسمتهای روکش این وزنهها از جمله نوک
و بدنه آنها با یک پوشش یکسان از بهترین نوع ورق گالوانیزه تشکیل

شده است که آنها را در مقابل آتشسوزی ،ضربه و شکستگی مصون
میدارد .همچنین از عناصر معدنی پرچگالی در وزنههای ما استفاده
میشود .ما برخوردار از این معادن سنگ میباشیم و طی سالها
محصوالت معدنی خود را استخراج و برای صنایع مربوطه عرضه
کردهایم .در اینجا نیز برای رسیدن به چگالی مطلوب از این عناصر
بهره بردهایم که راهکارهای آن توسط مهندسین ما پیادهسازی شده
است0 .
این کارخانه تولیدی از زمان تأسیس از سال  1380تاکنون محصوالت
خود را برای اکثریت مصرف کنندگان وزنه تعادلی در کشور ارسال
کرده است .آشنایی ما با دستاندرکاران صنعت آسانسور از جمله
شما که در حال مطالعه کاتالوگ هستید مایه مسرت و خوشنودی ما
میباشد0 .
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جزئیات محصوالت
تمامی وزنهها دارای عرض و ارتفاع یکسان  15سانتیمتر میباشند و طول آنها با توجه به نیاز و سفارش مشتری از  57تا  97سانتیمتر متغیر
میباشد .تصویری سهبعدی از نمونه وزنه  77سانتی در اینجا نشان داده شده و میزان سنگینی وزنهها نسبت به طولشان در جدول زیر ارائه
شده است0 .

وزنه  77سانتیمتری در سه بعد
عرض
ارتفاع

15 cm

cm

7

3.

15 cm
5.5 cm
طول77 cm :

ابعاد کلی

وزن تقریبی

وزنه شماره 57

15×15×57 cm3

40 kg

وزنه شماره 67

15×15×67 cm3

48 kg

وزنه شماره 77

15×15×77 cm3

55 kg

وزنه شماره 87

15×15×87 cm3

62 kg

وزنه شماره 97

15×15×97 cm3

70 kg

وزنههای فلزی آسانسور ،تولید جوابگو و تأمینگر نیاز صنعت آسانسور
از تمامی وزنههای  57تا  97سانتیمتری سالیانه طبق نیاز بازار مصرف در خط تولید قرار میگیرد
و مهمترین امتیاز آنها موجودی مداوم در انبار کارخانه است که با یک تماس و ثبت سفارش طی
ساعات آتی سریعًا تحویل مشتریان داده میشود0.
مفتخریم تولیدات  H.S.M.Coبه خارج از مرزهای ایران صادر گردیده و مورد توجه شرکتهای
شرکت خارجی نیز قرار گرفته است .برای دریافت پاسخ به سواالت خود ،ثبت سفارش یا بازدید از
کارخانه لطفًا با ما تماس بگیرید .همچنین ما مواد معدنی را استخراج و برای شرکتهای مصرفکننده
عرضه مینماییم .راههای ارتباطی با ما در این نوشته خدمت شما ارائه شده است0 .
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این کاتالوگ جهت آشنایی و معرفی شرکت همگامصنعت در زمینه تولید وزنههای فلزی آسانسور در اختیار شما
همکار گرامی قرار داده شده است تا با مطالعه این معرفینامه ،از روند فعالیت و فرآیند تولیدات ما آگاه شوید0 .

از صبر شما در مطالعهی این کاتالوگ

نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

تماس با ما

آدرس :آذربایجان شرقی ،تبریز ،سراهی

تلفکس041 - 32858213 :

فرودگاه ،نرسیده به پلیس راه تبریز-مرند،

موبایل 09144920174 :مهدی تناور

جنب بستنی میهن ،پالک 112

 09143910058حسین یعقوبی

وبسایتwww.VazneyeAsansor.ir :

Facebook.com/elevatorweight

ایمیلinfo@vazneyeasansor.ir :

Twitter.com/elevatorweight

