ﻟﯾﺳت در ﺧواﺳت ﺧرﯾد
ﺗﺎرﯾﺦ

اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس

ﻧﺣوه ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم
.ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت ﺟﮭت اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻗﯾﻣت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت 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 اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و ﯾﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎب ﮔرﯾﺗﯾﻧﮓ ،ھﻣﮑﺎران ﻣﺎ در ﺷرﮐت اراک رﯾل آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .ب
ﺗﻠﻔن ﺗﻣﺎس 086-34132704 :
آدرس اﯾﻣﯾل info@arakrail.com
ﺗﻠﮕرام 09021212018 :

درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده

E-mail
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ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﺎﻻ ﮐدی اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌرف ﮔرﯾﺗﯾﻧﮓ ﻣورد درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل
FW330S-3050-66
ﻧوع
ﭘوﺷش

ﻣﺳﺗطﯾل ﺑدون ﺑرش

اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯽ ﻗطﻌﺎت

ﻣﺳﺗطﯾل ﺑﺎ ﺑرش
ﻣﺳﺗطﯾل ﺑﺎ ﺑرﺷﮑﺎری
داﯾره ای
ﻣﻧﺣﻧﯽ )ﻗطﺎع داﯾره(
ﺷﮑل

ﻣﺗرﻣرﺑﻊ

ﻣﺗراژ ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
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ﻧوع ﺗﺳﻣﮫ
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ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﺎﻻ ﮐدی اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌرف ﮔرﯾﺗﯾﻧﮓ ﻣورد درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل
F330P-3050-310
ﻧوع
ﭘوﺷش

ﻣﺳﺗطﯾل ﺑدون ﺑرش

اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯽ ﻗطﻌﺎت

ﻣﺳﺗطﯾل ﺑﺎ ﺑرش
ﻣﺳﺗطﯾل ﺑﺎ ﺑرﺷﮑﺎری
داﯾره ای
ﻣﻧﺣﻧﯽ )ﻗطﺎع داﯾره(
ﺷﮑل

ﻣﺗرﻣرﺑﻊ

ﻣﺗراژ ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﭘﻠﻪ

ﭘﻠﮫ ﮐﺎﻣل

ﮐف ﭘﻠﮫ ﺳﺎده

ﮐف ﭘﻠﮫ ﺟﻠوﭘﻠﮫ دار

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

ﻧوع ﭘﻠﮫ
) L (mmطول ﭘﻠﮫ
) W (mmﻋرض ﭘﻠﮫ
) h3 (mmارﺗﻔﺎع 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 * ) 4در اﯾن روش در ﺻورت ﻧﯾﺎز  10درﺻد اﺿﺎﻓﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود(ک
ﺑﺳت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﮐف ﭘﻠﮫ  :ﺗﻌداد ﮐف ﭘﻠﮫ * 2

ارﺗﻔﺎع ﮔرﯾﺗﯾﻧﮓ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
) h1ﯾﺎ (h
ﺗﻌداد ﺑﺳت ﻣورد ﻧﯾﺎز

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

