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.A حرکتیفرمان:
 فوق مقاوم –جنس آلومینیوم فوق سبک
 پروسه تحت تولیدDie Casting جهت عدم

شکستگی
کامالً صیقلی و ماشین کاری شده
 الکترواستاتیکپودریرنگ

.Bقاب زنجیر:
 جنس ورقST12 Grade A Plus-
با قابلیت نصب قفل مرکزی بر روی آن
دسترسی ساده و سریع به سیستم انتقال نیرو
 دمونتاژتسهیل مونتاژ و

.Cجاکارتی:
 گالسپلکسیجنس
 طراحی اختصاصی جهت دسته بندی وClassifie
فوق سبک با مقاومت باال
با قابلیت تعویض عنوان یادداشتی
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.D قفل مرکزی–Central Lock:
 شماایجاد امنیت کامل برای محیط بایگانی
 حرکتیدسترسی ساده و تعبیه شده در زیر فرمان
 قفلامکان کلید نمودن
طراحی و تعبیه اختصاصی شرکت جهان بایگان

.E حرکتیریل:
 یزد دوپلیشه25و 20ترانس میل
 اصحکاکصیقلی بدون کوچکترین فوق
 زدگیو زنگ خمشهرگونه بدون
 کاری دقیق در محل اتصال دو ریل بدونماشین

جوشکاریهرگونه 

.Fانتهاییاستپ:
 30آلومینیوم آلیاژ مخصوص با قطر شفت
 به زمین بولتبه انتهای ریل و اتصال
جوشکاریشده با دقت باال، بدون هرگونه تراشکاری
 از خروج دستگاه ها از مسیر خودجلوگیری
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.G دربهاقفل–Mito Lock:
 فضاعمودی بدون اشغال نمودن قفل
طرحMITO کانادا
 بایگانانحصاری شرکت جهان تولید
 کلید مخصوص و امنیت دهی باال دارای

.H اعداد التین-Coding Classified:
 بلوکنمودن شماره هر مشخص
 هاه به تقسیم بندی بسیار مناسب قفسکمک
 نیاز به سوراخ کاری بدون
  شکیلنقره ای فوق –کرم رنگ دارای

.I یکیالستنوار ضربه گیر –زوار آلومینیومی:
 زوارU  کسبشکل از جنس آلومینیوم آلیاژی فوق
 به یب گیر الستیکی جلوگیری از هرگونه آسضربه

بلوک ها
 پیچو ساده بدون نیاز به کشویینصب
 اختصاصی شرکت جهان بایگانطراحی
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.J سقفشاسی:
 اصفهانصنعتی فوالد مبارکه پروفیلاز استفاده
 میلیمتر با درجه کیفی 2ضخامت باST37
 خمشهرگونه زنگ زدگی و عاری از هرگونه تاب و فاقد
 موجود در بازار ایران پروفیلبهترین

.K کفشاسی:
 اناصفهصنعتی فوالد مبارکه پروفیلاز استفاده
 میلیمتر با درجه کیفی 2ضخامت باST37
 در ابعاد(mm40×mm60)
 ان اختصاصی شرکت جهان بایگفیکسچردر ساخت

.L (:طبقات سیستم)صفحه پانل
 اصفهاناز ورق روغنی فوالد مبارکه استفاده
 درجه کیفی باSt12  یکدرجه
 یک پل طولی سرتاسری و دو پل عرضی جهت  دارای

استحکامتقویت و 
 عمودی در وسط جهت جدا کننده یک تیغه دارای

هایونیتدر  Sectionتقسیم بندی و ایجاد دو 
 سراسری بوسیله پانچدارایCNC punch press 

5هوا و افزایش عمرگردش جهت سبک سازی و 



.Mاز نوع یاتاقانUCP205:
 25از طریق شفت نمره چرخ ها فرمان به نیروازانتقال
 العمرو روغن کاری مادام گیریسنیاز به بدون
 مسیرهرگونه لرزش انتقال نیرو در طول بدون
 ردابعادی در تمام مدت کارکتلورانسکوچکترین بدون

.N دندهانواع چرخ:
 ( فوالد ارتشی)نشکنکربنیجنس فوالد ازCK45 
 هابکاری شده توسط دستگاه ماشین
یدائمکربن بدون زنگ زدگی فوالد دارای بدلیل
ایاستحاله سطحی سختکاریLTH)  ) هرگونه بدون

تاب و جلوگیری از افتادن زنجیر

.O6004بلبرینگZZ:
 افزایش چرخ ها جهت همزمان در بلبرینگاز دو استفاده

عمرطول 
کاریگیریسطرح ژاپن بدون نیاز به بلبرینگ
 ول  بدون دخالت دست، توسط پرس فبلبرینگقرارگیری

هیدرولیک
 ه گردش حرکتی در سیستم قفسدارای استاندارد ترین

ریلیبایگانی 
6



.P (:هرزگرد)ساده چرخ
 نشکنجنس چدن از
دستگاهشده توسط تراشکاریCNC جناقیبصورت
 6004بلبرینگبه دو مجهزzz
 دهکه در کنس فیکس شپولیشدو شفت فوالدی دارای

.Q (:منتقل کننده نیرو)نافیچرخ
 جنس چدن ازDie Casting
 شده توسط ماشین کاریCNC
دارای چرخ دندهCK45  نیروجهت انتقال 27شماره
 یل  و شفت فیکس شده که خروج از ربلبرینگدارای دو

را صفر میکند

.Rکار میزکشویی–MDF desk:
 جنس چوب ازMDF
 تاشوتلسکوپیدو ریل دارای
 استفادهاشغال هرگونه فضا در هنگام عدم عدم
دارایPVC سراسری جهت افزایش طول عمر
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.S سیستمآمیزی رنگ:
 خط درالکترواستاتیکپودریاز رنگ استفاده

اتوماترنگ 
کانوایرمیکرون در 120الی 70مابین ضخامتی

متری120
 40با دما زیرسازیشستشو و چهارمرحلهشامل

درجه60الی 
 درجه سانتیگراد 200پخت رنگ با دمای کوره

.T زمینریل اتصال به گوشواره:
 زدگیبدون امکان زنگ گالوانیزهاز ورق استفاده
 میل3ورق حداقل ضخامت
 زمینریل قفسه بایگانی به العمرمادام اتصال
 کاری و ماشین کاری شدهسوراخ
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