
لیست در خواست خرید

درخواست کننده تاریخ

E-mail اطالعات تماس

نحوه تکمیل فرم

 .خواھشمند است جھت ارائھ پیشنھاد قیمت و با توجھ بھ اطالعات موجود در کاتالوگ و سایت شرکت اراک ریل، درخواست خود را تکمیل و ارسال نمایید
 .ابتدا نوع گریتینگ  را مشخص و بر اساس نیاز مشخصات مربوطھ را تکمیل فرمایید

 .ابعاد قطعات (طول تسمھ باربر و رابط) و ھمچنین تعداد آنھا در قسمت توضیحات ھر بخش تعیین گردد
 .میزان برش کاری و نوع آن را مشخص فرمایید

 .تعداد ، ابعاد و ھمچنین نوع پلھ ھا در درخواست قید گردد
 .نوع پوشش را تعیین فرمایید

 .در صورت داشتن نقشھ و  لیست قطعات، با استفاده از ایمیل ارسال فرمایید
 و در نھایت در صورت نیاز تعداد بست جھت اتصال را مشخص فرمایید

 برای اطالعات بیشتر و یا راھنمایی در خصوص انتخاب گریتینگ، ھمکاران ما در شرکت اراک ریل آماده پاسخگویی بھ شما ھستند. ب
تلفن تماس : 086-34132704

info@arakrail.com آدرس ایمیل 
تلگرام : 09021212018
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گریتینگ الکرتوفوج

  
  
  
FW

e 
 ضخامت تسمھ
باربر

h 
 ارتفاع تسمھ
باربر  نوع تسمھ

  
  
_

A 
 گام تسمھ
باربر

B 
  گام المان
رابط

  
  
  

_
  
المان رابط

 با انتخاب مشخصات باال کدی ایجاد می شود کھ معرف گریتینگ مورد درخواست شما می باشد. بھ عنوان مثال
FW330S-3050-66

ابعاد کلی قطعات مستطیل بدون برش
مستطیل با برش
 مستطیل با برشکاری
دایره ای
 منحنی (قطاع دایره)
شکل

 نوع
پوشش

مترمربع متراژ مورد نیاز

توضیحات



گریتینگ پرسی

  
  
  
  
F

e1 
 ضخامت تسمھ
باربر

h1 
 ارتفاع تسمھ
باربر  نوع تسمھ

  
  
_

A 
 گام تسمھ
باربر

B 
 گام تسمھ
رابط

  
  
  
_

e2 
 ضخامت تسمھ
رابط

h2 
 ارتفاع تسمھ
رابط

 با انتخاب مشخصات باال کدی ایجاد می شود کھ معرف گریتینگ مورد درخواست شما می باشد. بھ عنوان مثال
F330P-3050-310

ابعاد کلی قطعات مستطیل بدون برش
مستطیل با برش
 مستطیل با برشکاری
دایره ای
 منحنی (قطاع دایره)
شکل

 نوع
پوشش

مترمربع متراژ مورد نیاز

توضیحات



پله

کف پلھ جلوپلھ دار کف پلھ ساده پلھ کامل

کد گریتینگ مورد استفاده در پلھ را براساس اطالعات وارد شده در صفحات قبل مشخص فرمایید. ی

کد گریتینگ مورد استفاده در پلھ

 

نوع پلھ

L (mm) طول پلھ

W (mm) عرض پلھ

h3 (mm) ارتفاع بغل پلھ

تعداد مورد نیاز

توضیحات



بست گریتینگ

 بست گریتینگ برای اتصال گریتینگ و یا کف پلھ ، بھ سازه مورد استفاده قرار می گیرد و تعداد مورد نیاز بھ شکل زیر تعیین می گردد
 روش اول: تعداد قطعات * 4

 روش دوم : متراژ کل * 4 (در این روش در صورت نیاز 10 درصد اضافھ در نظر گرفتھ می شود)ک
 بست مورد نیاز برای کف پلھ : تعداد کف پلھ * 2

 

 ارتفاع گریتینگ مورد استفاده
(h یا h1)

تعداد بست مورد نیاز

 

توضیحات


	fc-int01-generateAppearances: 
	توضیحات_5Rmdi3UT6Xmkz1sLU4Zd1w: 
	تعداد بست مورد نیاز_4k3142L*k-dGSEziJWAN8w: 
	ارتفاع گریتینگ مورد استفاده (h_ZAFbgfcZYZNuOksKzSv57A: 
	توضیحات_ze2MKIEPGBtEZebs*3f2fQ: 
	تعداد مورد نیاز_n1zZj8FBbYPy*2ezI2r3jQ: 
	ارتفاع بغل پله h3 (mm)_QF1638uv8HiKL5tXCr--Cw: 
	عرض پله W (mm)_GC8Iqb4YwYnCu5RltFbJOQ: 
	طول پله L (mm)_nZ5lmDQul0Hs4U4WvbUDxg: 
	نوع پله_GN-5i6llVYj-Q6g3ID1i7w: []
	کد گریتینگ مورد استفاده در پله_fA8uVb1pIyI6U-dQm7A6lA: 
	توضیحات_*slH5Ta3*NWW9vssqNBo3w: 
	متراژ مورد نیاز   _cXTp0czssT7vbr3LwEIBeQ: 
	نوع پوشش_WXP8014NU0fU6loVZ61tzw: []
	ابعاد کلی قطعات_3_viAVChkZa6BplEfyGarvCA: Off
	ابعاد کلی قطعات_2_viAVChkZa6BplEfyGarvCA: Off
	ابعاد کلی قطعات_1_viAVChkZa6BplEfyGarvCA: Off
	ابعاد کلی قطعات_0_viAVChkZa6BplEfyGarvCA: Off
	h2 ارتفاع تسمه رابط_OnODFcrmGQfJ3YlKFGUpVg: []
	e2 ضخامت تسمه رابط_9cmjM3AT8-uyPcNr1DzDAA: []
	B گام تسمه رابط_X5rgU4Oa63T9WzujqEUHIQ: 
	A گام تسمه باربر_GUWZnyAhMJOOYJV*o2IO6Q: 
	نوع تسمه _fHFdvDg0J5uZd6oKLL2XHQ: []
	h1 ارتفاع تسمه باربر_*itA58WmU9PAkXbpUJdXmg: []
	e1 ضخامت تسمه باربر_xHoFTPjqvI*2sJFpYA5CUA: []
	توضیحات_vCK7Q8lhHc3nK300GJz9hw: 
	متراژ مورد نیاز   _cpJuKO2AIZyQh9EY3kZQVw: 
	نوع پوشش_W03yOcWojekry3akkQl35w: []
	ابعاد کلی قطعات_3_66M*6IYUOON50cdrOy4iGQ: Off
	ابعاد کلی قطعات_2_66M*6IYUOON50cdrOy4iGQ: Off
	ابعاد کلی قطعات_1_66M*6IYUOON50cdrOy4iGQ: Off
	ابعاد کلی قطعات_0_66M*6IYUOON50cdrOy4iGQ: Off
	_ المان رابط_bZhGEsZIBtkSImSS9rcLpA: []
	B گام المان  رابط_*xDYBYZdt-4fg6XOj8DXpg: []
	A گام تسمه باربر_ePkj3m-By19YxdFJL1MUpA: []
	نوع تسمه _SZibjYW0zJrq*gQ7BoctnQ: []
	h ارتفاع تسمه باربر_sBXftgt2vD-4XRkDvVah0A: []
	e ضخامت تسمه باربر_uFxosO2CS5WsVbok3ajzwA: []
	اطلاعات تماس_jKAeNrMfat6cJSQwB*LZTg: 
	E-mail_Md3ezSy-zgVwCj2R*Zjo-Q: 
	تاریخ_sBYFqs2x*a5kARe8zEPjVg: 
	درخواست کننده_aFQvruHTR*hKDiyAU1LiWQ: 


