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 .Aفرمان حرکتی:






جنس آلومینیوم فوق سبک – فوق مقاوم
تولید تحت پروسه  Die Castingجهت عدم
شکستگی
کامالً صیقلی و ماشین کاری شده
رنگ پودری الکترواستاتیک

 .Bقاب زنجیر:






جنس ورق ST12 Grade A Plus-
با قابلیت نصب قفل مرکزی بر روی آن
دسترسی ساده و سریع به سیستم انتقال نیرو
تسهیل مونتاژ و دمونتاژ

 .Cجاکارتی:






جنس پلکسی گالس
طراحی اختصاصی جهت دسته بندی و Classifie
فوق سبک با مقاومت باال
با قابلیت تعویض عنوان یادداشتی
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 .Dقفل مرکزی – :Central Lock






ایجاد امنیت کامل برای محیط بایگانی شما
دسترسی ساده و تعبیه شده در زیر فرمان حرکتی
امکان کلید نمودن قفل
طراحی و تعبیه اختصاصی شرکت جهان بایگان

 .Eریل حرکتی:






میل ترانس  20و  25دوپلیشه یزد
فوق صیقلی بدون کوچکترین اصحکاک
بدون هرگونه خمش و زنگ زدگی
ماشین کاری دقیق در محل اتصال دو ریل بدون
هرگونه جوشکاری

 .Fاستپ انتهایی:






شفت آلومینیوم آلیاژ مخصوص با قطر 30
اتصال به انتهای ریل و بولت به زمین
تراشکاری شده با دقت باال ،بدون هرگونه جوشکاری
جلوگیری از خروج دستگاه ها از مسیر خود
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 .Gقفل دربها – :Mito Lock






قفل عمودی بدون اشغال نمودن فضا
طرح MITOکانادا
تولید انحصاری شرکت جهان بایگان
دارای کلید مخصوص و امنیت دهی باال

 .Hاعداد التین :Coding Classified -






مشخص نمودن شماره هر بلوک
کمک به تقسیم بندی بسیار مناسب قفسه ها
بدون نیاز به سوراخ کاری
دارای رنگ کرم – نقره ای فوق شکیل

 .Iزوار آلومینیومی – نوار ضربه گیر الستیکی:






زوار  Uشکل از جنس آلومینیوم آلیاژی فوق سبک
ضربه گیر الستیکی جلوگیری از هرگونه آسیب به
بلوک ها
نصب کشویی و ساده بدون نیاز به پیچ
طراحی اختصاصی شرکت جهان بایگان
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 .Jشاسی سقف:






استفاده از پروفیل صنعتی فوالد مبارکه اصفهان
با ضخامت 2میلیمتر با درجه کیفی ST37
فاقد هرگونه زنگ زدگی و عاری از هرگونه تاب و خمش
بهترین پروفیل موجود در بازار ایران

 .Kشاسی کف:






استفاده از پروفیل صنعتی فوالد مبارکه اصفهان
با ضخامت 2میلیمتر با درجه کیفی ST37
در ابعاد ()60mm×40mm
ساخت در فیکسچر اختصاصی شرکت جهان بایگان

 .Lصفحه پانل (طبقات سیستم):







استفاده از ورق روغنی فوالد مبارکه اصفهان
با درجه کیفی St12درجه یک
دارای یک پل طولی سرتاسری و دو پل عرضی جهت
تقویت و استحکام
دارای یک تیغه جدا کننده عمودی در وسط جهت
تقسیم بندی و ایجاد دو Sectionدر یونیت ها
دارای پانچ سراسری بوسیله CNC punch press
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جهت سبک سازی و گردش هوا و افزایش عمر

 .Mیاتاقان از نوع :UCP205






انتقال نیرواز فرمان به چرخ ها از طریق شفت نمره 25
بدون نیاز به گیریس و روغن کاری مادام العمر
بدون هرگونه لرزش انتقال نیرو در طول مسیر
بدون کوچکترین تلورانس ابعادی در تمام مدت کارکرد

 .Nانواع چرخ دنده:






از جنس فوالد کربنی نشکن (فوالد ارتشی) CK45
ماشین کاری شده توسط دستگاه هاب
بدلیل فوالد دارای کربن بدون زنگ زدگی دائمی
سختکاری سطحی استحاله ای ) )LTHبدون هرگونه
تاب و جلوگیری از افتادن زنجیر

 .Oبلبرینگ : 6004ZZ






استفاده از دو بلبرینگ همزمان در چرخ ها جهت افزایش
طول عمر
بلبرینگ طرح ژاپن بدون نیاز به گیریس کاری
قرارگیری بلبرینگ بدون دخالت دست ،توسط پرس فول
هیدرولیک
دارای استاندارد ترین گردش حرکتی در سیستم قفسه
بایگانی ریلی
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 .Pچرخ ساده (هرزگرد):





از جنس چدن نشکن
تراشکاری شده توسط دستگاه  CNCبصورت جناقی
مجهز به دو بلبرینگ 6004zz
دارای شفت فوالدی دو پولیش که در کنس فیکس شده

 .Qچرخ نافی (منتقل کننده نیرو):






از جنس چدن Die Casting
ماشین کاری شده توسط CNC
دارای چرخ دنده  CK45شماره  27جهت انتقال نیرو
دارای دو بلبرینگ و شفت فیکس شده که خروج از ریل
را صفر میکند

 .Rمیزکشویی کار – :MDF desk






از جنس چوب MDF
دارای دو ریل تلسکوپی تاشو
عدم اشغال هرگونه فضا در هنگام عدم استفاده
دارای  PVCسراسری جهت افزایش طول عمر
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 .Sرنگ آمیزی سیستم:





استفاده از رنگ پودری الکترواستاتیک در خط
رنگ اتومات
ضخامتی مابین  70الی  120میکرون در کانوایر
 120متری
شامل چهارمرحله شستشو و زیرسازی با دما 40
الی  60درجه
کوره پخت رنگ با دمای 200درجه سانتیگراد

 .Tگوشواره ریل اتصال به زمین:






استفاده از ورق گالوانیزه بدون امکان زنگ زدگی
ضخامت ورق حداقل  3میل
اتصال مادام العمر ریل قفسه بایگانی به زمین
سوراخ کاری و ماشین کاری شده
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