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 نقالو ىای صنعتی
 اختصاصی یا ًمالَ ُای اًتمال هْاد ّیا تطزی ػوْهی ّ

 ًمالَ ُای چٌذردیفَ ّػزیط جِت دپْ کزدى )تزافیکی( تطزی پزػذٍ 

هاػیي آالت طاخت گزٍّ صٌؼتی ّیذر حاصل 

 ُا ػیٍْ اس پیزّی تجزتیات ػولی ّ

اطت.  صٌؼتی گزٍّ ایي خاؽ ّاطتاًذاردُای

تِزٍ گیزی اس تحمیمات ّتْطؼَ ػلوی خظتگی 

ًاپذیز هحممیي ّکارػٌاطاى فٌی ایي ػزکت 

تعویي کٌٌذٍ کارآیی ،دّام ّتَ رّس تْدى هاػیي 

 آالت طاخت ایي گزٍّ صٌؼتی هیثاػذ.

ًمالَ ُا هجوْػَ ای اس یک تذًَ  اطتٌلض 

یاچٌذ رػتَ سًجیز اطتٌلض اطتیل ّیا اطتیل یک 

اطتال رسیي ّ یک طیظتن ًیزّهحزکَ هتٌاطة 

تا اتؼاد ّکارتزد آى اطت کَ  ُوگی یک تزرّی 

پایَ ُای اطتٌلض اطتیل کَ تْطػ اتصاالت 

تَ ُوذیکز کالف ػذٍ  ABSهظتحکن اس جٌض 

 اًذ ًصة ػذٍ .

 نحوه کار و ویژگی ىای اصلی

سًجیز ًمالَ تحت کؼغ ًیزّهحزکَ دطتگاٍ تَ  -

ًصة ػذٍ در غزفیي تذًَ  Zًزهی تزرّی ًْارُای 

حزکت هیکٌذ ّتَ ُویي تزتیة هظیز تزگؼت را 

 . درسیز ًمالَ غی هیٌوایذ

 آًِا کارتزد تا هتٌاطة ُا ًمالَ ُای سًجیز ػزض -

 هیلیوتز 655 تا حذاکثز ّتَ  ػزّع هیلیوتز 55 اس

 .هیگزدد ختن

ًیزّهحزکَ ًمالَ هتؼکل اس یک الکتزّهْتْر  -

تاتْاى هتٌاطة تا غْل ّػزض ّکارتزد ًمالَ اطت 

کَ تَ یک گیزتکض حلشًّی کَ هطاتك تاًیاس 

اًتخاب ػذٍ تصْرت کْپل هظتمین هجِش ػذٍ 

 اطت.

ًمالَ تزرّی پایَ ُایی اس جٌض لْلَ اطتٌلض  -

اطتیل ًگیزتَ ارتفاع هْردطفارع اطتْار اطت 

 ABSاطتفادٍ اس اتصاالت هظتحکن اس جٌض کَ تا 

جِت افشایغ اطتحکام ّایظتایی کالف ػذٍ 

 اًذ.

 ABSپایَ ُا هجِش تَ دّپایَ ُایی اس جٌض  -

دارای ًؼلثکی ُای هفصل دار تا لاتلیت تٌظین 

 ارتفاع هیثاػٌذ.

طاهاًَ گایذتٌذی ًصة ػذٍ درغزفیي غثك ًیاس  -

ّ کارتزی ًمالَ هتؼکل اس دّ ردیف هیلگزد اطتیل 

ّیا یک ردیف ّرق اطتیل ػذّالیي ػذٍ در 

ُزغزف اطت کَ تااطتفادٍ اس پایَ ّگیزٍ گایذ 

تزرّی تذًَ ًمالَ ًصة  ABSُای ّیژٍ اس جٌض 

ػذٍ اًذ. پیچ ُای هؼتی لاتلیت تٌظین ػذى 

ذ ُا را جِت ُذایت تطزیِا ّیا هْاد در دُاًَ کای

حال حزکت تزرّی ًمالَ، تَ آطاًی در اختیار کارتز 

 هیگذارًذ.

در طاخت تذًَ ًمالَ تا ّجْد اطتفادٍ اس ّرق  -

اطتیل تا ظخاهت هتٌاطة، اس پالک ُای ظخین 

اطتیل در هحل ًصة هْتْر گیزتکض ُّوجٌیي در 

 تجِ فْاصل هؼیي اس هیلَ ُای اطتیل راتػ 

 اطتفادٍ ػذٍ. اطتحکام افشایغ

 

 

 ًمالَ ػزیط هجِش تَ طاهاًَ خؼک کي ّهیش کار درغزفیي
 

 

 هذّالر غذایی هْاد سًجیز تا ػزیط ًمالَ

 

 ًمالَ اطتیل هجِش تَ تًْل ُیتزػزیٌک

 

                          
 هجِش تَ ایٌْرتزهتزی  1ًمالَ اطتیل هجِش تَ هیشکار                  ًمالَ اطتیل 

 

 
 

 ػکل Uًمالَ تزافیکی چٌذ ردیفَ 
 
 

 
 

 ًمالَ تاالتز هجِش تَ هخشى سهیٌی
 
 

 
 

 ًمالَ تزافیکی چٌذ ردیفَ
 
 

 
 

 هیش تزافیک گزداى
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