
DESIGNE LOVE. INC / Page Tittle2

 نشكركم جزياًل على الوقت الذي خصصتموه لقراءة هذا الكتالوج. ينتج معملنا الكتل المستعملة
 في توازن المصاعد من المعادن و التي تجعل منها اختيارًا جديرًا و مثاليًا مقارنة بسائر األنواع

للنار و الصدمات و الكسر. المقاومة  “التقليدية بسبب خواصها  “

H.S.M. Co.
Hamgam Sanat Metal Counter Weights www.elevatorweight.com

الكتل المعدنية للمصاعد
Elevator Metal Counter Weights
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H.S.M.Co
 الكتل المعدنية للمصاعد

تصميم متكامل

مستو تمامًا و بدون نتوءات

من أفضل أنواع الصفائح المغلفنة

مقاومة للكسر

مقاومة للحريق

مختلفة األحجام

مقاومة للصدأ

مغلفة بالمعدن

خبرة 15 سنة في مجال اإلنتاج

بأعلى كثافة

المنتجات و المعمل و  المعلومات حول   سوف تقرؤون هنا بعض 
مزاياها.  0

المصاعد إنتاج كتل توازن  المعمل في  فعاليات هذا   تتمثل 
الماضية، كانت كتل توازن السنوات  النوع المعدني. في   من 

الزمن و البالستيك غالبًا، و لكن مع مرور   المصاعد تصنع من 
اعتمد التوازن، فقد  الكتل في  النوع من  استعمال هذا   بسبب مشاكل 

الكتل تعتبر  و  للمعايير  العامة  المؤسسة  قبل  من  المعدني   النوع 
بما المصاعد  في صناعات  المستعملة  الوحيدة  هي  اليوم   المعدنية 

المعايير.0 و  الهندسية  القواعد  مع  يتطابق 

التي المعمل. كافة األجزاء   جميع مراحل تصنيع األوزان تتم في 
البدن مغلفة بغالف متجانس من الذروة و  الكتل مثل   تشكل غالف 
الصدمات و  الحرائق  يحميها من  مما  المغلفنة  الصفائح  أنواع   أفضل 

و الكسر.

بالشركة التعريف 

97cm     87cm  77cm         67cm      57cm

مختلفة بأبعاد  للمصاعد  المعدنية  الكتل 

مناجم نمتلك  نحن  أوزاننا.  الكثافة في  عالية  مواد  تستخدم   كما 
المنجمية خالل سنوات و المواد  باستخراج  قمنا  العناصر و   لهذه 

إلى الوصول  العناصر ألجل  باالستفادة من هذه   عرضها. وهنا قمنا 
قبل مهندسي شركتنا. الحلول من  المطلوبة و تم وضع هذه     الكثافة 

0
 لقد أرسل هذا المعمل اإلنتاجي منذ تأسيسه عام 2001م و حتى

الزبائن في التوازن إلى أغلب  الكثير من منتجاته من كتل   اآلن 
المصاعد بصناعة  المعنيين  إلى  نتعرف  أن  يسعدنا جدًا  البلد.   أنحاء 

الكتالوج. تقرؤون هذا  الذين  أنتم  فيهم  بمن 

www.elevatorweight.com
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التقريبي الوزن  الكلية األبعاد 

40 kg 15×15×57 cm3 الكتل رقم 57

48 kg 15×15×67 cm3 الكتل رقم 67

55 kg 15×15×77 cm3 الكتل رقم 77

62 kg 15×15×87 cm3 الكتل رقم 87

70 kg 15×15×97 cm3 الكتل رقم 97

المنتجات تفاصيل 

 يتم تصنيع كافة الكتل بين 57 إلى 97 سم في خط اإلنتاج سنويًا حسب حاجة السوق و المزية األهم
إلى البضاعة  للطلبية إلرسال  اتصال واحد و تسجيل  المعمل حيث يكفي  المستمر في مستودع  التوافر   لها 

الزبائن خالل ساعات.0

باهتمام H.S.M.Co تصدر إلى خارج الحدود اإليرانية و تحظى   كما نفخر بأن منتجات شركة 
تأمين يمكننا  طلبيتكم. كما  تسجيل  أو  االستفسارات  من  لمزيد  بنا  االتصال  يمكنكم  األجنبية.   الشركات 

المستهلكة للشركات  المستلزمات  سائر  إلى  باإلضافة  مختلفة  بأشكال  الباريت  و  الحديد  مثل  الخام   المواد 
و المنتجين. إن طرق التواصل معنا موجودة في هذا الكتالوج.  0

المصاعد يلبي حاجة شركات صناعة  إنتاج  المعدنية،  المصاعد  كتل 

info@elevatorweight.com

كتل 77 سم في 3 أبعاد

77 cm :طول

15 cm        3.7عرض cm

5.5 cm

 لكافة الكتل عرض و ارتفاع واحد 15 سم أما الطول فهو يختلف حسب الحاجة و الطلب و يتراوح بين 57 إلى 97 سم. 
يبين الشكل أدناه صورة ثالثية األبعاد لنموذج 77 سم و يبين الجدول أدناه نسبة ثقل الكتل مقارنة بالطول. 

المنتجات  / صنعت  همكام  3شركة 

15 cm       ارتفاع
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COMPANY LOGO
Compahy Tagline Goes Here

لكم صبركم نشكر 

في قراءة هذا الكتالوج جزيل الشكر.

 إن هذا الكتالوج الموجود بين أيديكم زمالءنا الكرام، يقدم لمحة عن شركة همكام صنعت في مجال إنتاج الكتل

التعرف على فعالياتنا و عملية اإلنتاج في معملنا.  للمصاعد لكي تتمكنوا من قرائته و  المعدنية 

Address: No 112, Airport Three 

Way, Road-Police, Tabriz, IR. Iran

www.elevatorweight.com

info@elevatorweight.com

Tel:    +98 413 285 82 13

Gsm: +98 936 256 55 50

Facebook.com/elevatorweight

Twitter.com/elevatorweight

CONTACT


