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Fabrikamızda metalden asansör denge ağırlıkları üretilmektedir ve bu özellik
bu ağırlıkları diğer geleneksel ağırlıklara kıyasla, yangın, darbe be kırılmaya
yönelik daha dayanıklı yapıp onları ideal bir seçime dönüştürmüştür.
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Ürün Özellikleri
BİRLEŞİK VE TEK PARÇALI TASARIM
TAMAMEN DÜZ VE ÇIKINTISIZ ŞEKİL
EN KALİTELİ GALVANİZE SACDAN
KIRILMAYA KARŞI DAYANIKLI
YANGINA KARŞI DAYANIKLI
STANDART ÖLÇÜLERİ
ÇEŞİTLİ BOYUTLARDA İMAL EDİLMESİ
ÖZEL MADEN ELEMENTLERİNİN KULLANILMASI
TAMAMEN METAL KAPLAMAYA SAHİP OLMASI

EN YÜKSEK YOĞUNLUKTA İMAL EDİLMESİ
15 YILLIK ÜRETİM TECRÜBESİ

97cm

87cm

77cm

67cm

57cm

Asansör Metal Denge Ağırlıkları Çeşitli Boyutlarda

Şirket Tanıtımı
Siz bu katalogda fabrika, imalatımız olan ürünler ve onlara
ait özelliklerle ilgi bilgiler edineceksiniz.
Fabrikamız metal malzemeden asansör denge ağırlıklarının
imalatı alanında faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz
yıllarda asansörlerde daha çok plastikten imal edilmiş
denge ağırlıkları kullanılmaktaydı, ama geçtikçe bu
ağırlıkların kullanılmasında yaşanan sorunlar nedeniyle
standart kuruluşları tarafından metalden yapılmış olanlar
onaylanmış ve günümüzde sadece metal denge ağırlıkları
mühendislik kuralları ve standartlara uygun durumdalar.
Bu nedenden dolayı ise sadece bu tip denge ağırlıkları
asansör sektöründe tanımlanmıştır.
Bu denge ağırlıklarının bütün üretim aşamaları bir
bütün halinde fabrikamızda gerçekleştirilmektedir. Bu
kaplamaların uç ve gövde gibi bütün bölümleri en kaliteli

galvanize sacdan oluşmuş ve bu özellik onları yangın,
darbe ve kırılmaya karşı dayanıklı yapmıştır. Ayrıca
denge ağrlıklarımızda yoğunluğu yüksek olan maden
elementleri kullanılmaktadır. Biz bu taşların madenlerini
kullanabilmekteyiz ve yıllarca maden ürünlerimizi
çıkarıp ilgili sektörlere sunmuş bulunmaktayız. Burada
uygun ve kabul edilebilir yoğunluğa ulaşmak amacıyla
mühendislerimiz tarafından uygulanmış çözüm
yöntemleriyle bu elementlerden yararlanmış durumdayız.
Üretim fabrikamız 2002 yılından beri ürünlerini İran
genelinde bulunan denge ağrılık kullanıcılarının çoğuna
göndermektedir. Sizin gibi asansör sektöründe faaliyet
göstermekte ve şu anda kataloğumuzu incelemekte olan
firmalarla tanışmak bizim için mutluluk ve onur kaynağıdır.
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Ürün Ayrıntıları / HAMGAM SANAT CO.

ÜRÜN AYRINTILARI
Bütün ağırlıklar eşit 15 santimetrelik yükseklik ve genişliğe sahiptir. Boyları ise müşterilerimizin siparişlerine
göre 57 ile 97 santimetre arasında değişmektedir. Burada 77 santimetrelik ağırlık numunesinden üç boyutlu
bir resim gösterilmektedir. Aşağıdaki tabloda ise ağırlıkların ağırlık ve boyları arasındaki oranlar verilmiştir.
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cm

Genişlik

15 cm

Yükseklik

15 cm

5.5 cm
Uzunluk: 77 cm
(77 numara ağırlık için)

Boyutlar

Yaklaşık Ağırlık

Ağırlık #57

15×15×57 cm3

37 kg

Ağırlık #67

15×15×67 cm3

46 kg

Ağırlık #77

15×15×77 cm3

53 kg

Ağırlık #87

15×15×87 cm3

59 kg

Ağırlık #97

15×15×97 cm3

67 kg

Asansör Metal Denge Ağırlıkları,
İhtiyaçları Karşılayan Üretim ve Asansör Üreticilerinin Tedarikçisi
Her yıl 57 ve 97 santimetrelik ağırlıkların arasında yer alan ürünlerin tamamı pazardaki talebe
göre üretim hattında yer almaktadır. Bu ürünlerin en önemli avantajlarından biri ise her zaman
stoklarımızda bulunmalarıdır ve böylece tek bir arama ve sipariş kaydı ile saatler içerisinde
müşterilerimizin eline ulaştırılabilmektedir.
H.S.M.Co firması olarak imalatımız olan ürünlerimizi İran sınırları dışına da ihraç etme gururuna
sahibiz. Ürünlerimiz ise birçok yabancı firmanın ilgisini çekmiş durumda. Siz de sorularınızın
yanıtlarını bulma ya da sipariş kaydı için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca biz maden
materyallerini tüketici şirketler için çıkarıp kullanımlarına sunmaktayız. İletişim yolları ise bu
katalogda verilmiştir.
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COMPANY LOGO
Compahy Tagline Goes Here

Bu katalog sizin asansörlerin metal ağırlıklarının imalatını yapan, Hamgam Sanat
firmasıyla, tanıştırıp ve siz meslektaşlarımıza proses aktivitesi ve üretim sürecini
anlatacaktır.

SON OLARAK, ELIMIZDEKI BU KATALOĞU OKUMA

SABRINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ.

İLETİŞİM

Address: No 112, Airport Three

Tel: +98 413 285 82 13

Way, Road-Police, Tabriz, IR. Iran

Gsm: +98 936 256 55 50

www.VazneyeAsansor.ir

Facebook.com/elevatorweight

info@VazneyeAsansor.ir

Twitter.com/elevatorweight

