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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 پيلسانعرفي مجتمع صنعتي ( م1

مجتمع صنعتي پيلسان با هدف كسب رضايتمندي مشتريان و توسعه سبد محصوالت با كيفيت و منطبق با 

)شريك  CNHTCالمللي ضمن همكاري با شركتهاي مادر توليد كننده و معتبر خارجي نظير  استانداردهاي بين

پس از فروش  در چين( و بريجستون، تالش خود را معطوف به تجهيز شبكه فروش و خدمات MANتجاري 

 گسترده و قابل دسترس در تمامي راههاي مواصالتي سراسركشور نموده است. 

گيري از دانش و تجربه داخلي و تكنولوژي شركتهاي معتبر خارجي و با تجهيز  اين مجتمع صنعتي با بهره

بر اساس  هاي خود به ماشين آالت و تكنولوژي روز دنيا، امكان رقابت با محصوالت برتر جهاني كارخانه

گذاري اوليه اين مجتمع، ايجاد قطب توليد و ارائه محصوالت  هاي مشتري را فراهم نموده است. هدف خواسته

هاي كامل و اقتصادي شامل توليد انواع كشنده و  اي منطقه به صورت پكيج مورد نياز صنعت حمل و نقل جاده

 باشد.  تريلر و تامين تاير مورد نياز كشور مي

و انواع  SITRAKپيلسان توليد، فروش و ارائه خدمات پس از فروش اولين نسل كشنده هاي  مجتمع صنعتي

 را بر عهده دارد.  PILSANتريلر با برند 

اي كشور و به پشتوانه يكي از  هاي عرصه حمل و نقل جاده با هدف شناسايي و تامين نيازها و خواسته

 13۳۱به و تخصص مديران و پرسنل خود در سال هاي صنعتي كشور، با تكيه بر تجر معتبرترين مجتمع

فعاليت خود در حوزه خودرو سنگين را آغاز و ضمن تكميل سبد محصوالت خود، شامل انواع خودروهاي 

تجاري سنگين و انواع تريلر، فعاليت خود را در زمينه توليد، فروش، تامين و ارائه خدمات پس از فروش 

 محصوالت ادامه مي دهد. 

هاي بريجستون، در تامين نيازهاي  مع صنعتي پيلسان ضمن اخذ نمايندگي رسمي الستيكهمچنين مجت

 كشور گام بسيار مهمي در اين حوزه برداشته است. 

تريلرهاي توليدي در مجتمع صنعتي پيلسان، با تكيه بر تكنولوژي روز اروپا، كانون توجه و استقبال بسياري از 

از جمله معدود محصوالت توليدي كشور بوده كه منطبق بر استاندارهاي  مشتريان واقع شده است. اين تريلرها

 ن مرزي را داراست. هاي برو شد و قابليت تردد در جادهبا روز اتحاديه اروپا مي
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 : ين الملليو ب يسب افتخارات ملكبه  يابيت و دستيرمز موفق

 ارك و سبك در يطيمح ستيز و يمنيا ،يفكي يها جنبه به تكشر ارشد تيريمد يبنديپا و تعهد 

 به كارگيري نيروهاي متخصص و بهره گيري از مشاركت كاركنان در اداره امور 

  هاي تحقيقاتي مستمردر  ي مختلف براي تمام سطوح و فعاليتهاي آموزش ريزي دوره برنامه  و انجام

 سازمان

 توجه به انتظارات و نيازهاي مشتري و تالش در جهت افزايش رضايت آن ها 

 يريت مبتني بر بهره وريمد 

 داردهاي مديريتي و تالش در جهت بهبود مستمر به عنوان يكي از اهداف ذاتي شركتناستقرار استا 

 برقراري رابطه دو جانبه سودمند با تامين كنندگان به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي زنجيره تامين 

 ( راهنمای استفاده از محصول2

 پالك مشخصات 

كه با  از پالكي جهت شناسايي استفاده مي شود پيلسانبه طور كلي در تمامي محصوالت مجتمع صنعتي 

اين پالك داراي بخش هاي  .با توجه به  توجه به شكل تريلر  در بخش جلو تمام تريلر ها  نصب مي گردد 

 :متفاوت مي باشد كه در اين بخش به آن پرداخته مي شود 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 محصول مي باشد . شركت سازنده و تائيد نوع : معرف كد تائيديه سازمان ملي استاندارد در مورد -1

 كتر درج مي گردد كه براياكار 17با توجه به دستورالعمل هاي تعريف شده شاسي : در اين بخش شماره   -2

 هر محصول اين فيلد منحصر به فرد مي باشد.

3-  GVW  :  كه مي باشد تريلركه شامل  مجموع  وزن بار  و وزن معرف وزن ناخالص كلي محصول مي باشد

 . را نشان مي دهد طراحي شده شركت توسط قابل حمل  كه حداكثر وزن 

4-  GCW الص  و وزن كشنده مي باشدخ: معرف وزن كلي محصول مي باشد كه شامل  مجموع  وزن نا. 

۱- Axle 1   :قابل به كار گيري به كمك محور اول مي باشد . اين مقدار توسط  مجاز معرف ميزان تناژ

 شركت سازنده محور معرفي مي شود .

6-  Axle 2 قابل به كار گيري به كمك محور دوم مي باشد . اين مقدار توسط شركت  مجاز :معرف ميزان تناژ

 ر معرفي مي شود .سازنده محو

7-  Axle 3قابل به كار گيري به كمك محور سوم مي باشد. اين مقدار توسط شركت  مجاز :معرف ميزان تناژ

 سازنده محور معرفي مي شود .

8- Axle 4 مي باشد. اين مقدار توسط شركت  چهارمقابل به كار گيري به كمك محور  مجاز:معرف ميزان تناژ

 سازنده محور معرفي مي شود .

وانين حداكثر جرم مجاز چرخ پنجم: چرخ پنجم معرف مجموعه ميل ريش و فلنچ مي باشد كه با توجه به ق -۳

اي و محاسبات صورت گرفته شده توسط واحد مهندسي مجتمع صنعتي  وضع شده در حمل و نقل جاده

 .درا بيان مي كن  قيد مي گردد. اين مقدار بر حسب كيلوگرم عنوان مي شود بيشترين مقدار بار  مجاز پيلسان

 .سيستم : اين فيلد معرف شركت سازنده مي باشد -11

 .سال : اين فيلد معرف سال توليد محصول مي باشد -11

 2شخص و معين مي گردد كه م كاركتر مي باشد كه با توجه به نوع محصول  4اين فيلد داراي  :تيپ -12

 .كاركتر بعدي معرف مدل پروژه تريلر مي باشد 2كتر اول نوع تريلر و اكار

 .رنگ : اين فيلد معرف رال رنگ به كار گرفته شده در محصول مي باشد -13
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 : پيلسانتوليد شده در مجتمع صنعتي  استاندارد معرفي محصوالت

  
 پيلسانسه محور  کشويي(-چادری سقف )ثابتتريلر  پيلسانسه محور  کمپرسيتريلر 

 

  
 پيلسانسه محور  تانکرتريلر 

 

 پيلسانسه محور  کفيتريلر 

  
 پيلسانسه محور  يخچاليتريلر  پيلسانتريلر کانتينربر سه محور 

 

 اجزا اصلي هر تريلر شامل :

 رينگ 6 ساختار شاسي 1

 الستيك 7 نوع محور 2 

 توقفپايه  8 زيربندي نوع 3

 رنگ شاسي ۳ سيستم ترمز 4

 متعلقات 11 سيستم برق ۱
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 بار با نقليه وسايل طول محدوديت قوانين وضع داليل

 مورد ادامه در شود اعمال نقليه وسايل انواع براي طولي محدوديتهاي تا است الزم كه داليلي مهمترين از برخي

 استفاده ساير و نقليه وسيله خود آمد و رفت ايمني مقررات و قوانين اين ليهك اساس . است گرفته قرار بررسي

 :است راه از گاننندك

 رانندگان ساير ديد ميدان اهشك .1

 مسير در تردد سرعت اهشك .2

 نقليه وسايل ديگر سبقت قدرت كاهش .3

 نقليه وسيله هدايت و كنترل قابليت كاهش .4

 قوسها در مخالف باند اشغال و عبور مشكل .۱

 

     وسايل  نقليه باربري در راه هاي كشور : ابعاد مجاز تردد 

 

 

 
 

 توضيح دارد 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 ارتفاع محدوديتهای - ارتفاع به مربوط مقررات و قوانين 

 يا بار نقطه باالترين تا جاده سطح از افقي سطح بر عمود يا شاقولي فاصله بار، با نقليه وسيله ارتفاع از منظور

 به  ارتفاع گيري اندازه خاص روشهاي با آشنايي عدم صورت باردر همراه به نقليه وسيله ارتفاع .ميباشد بارگير

 در آن متعاقب و نگرفته قرار دقيق توجه مورد است ممكن دليل همين به و نبوده گيري اندازه قابل راحتي

 در خطرات اين از برخي به .باشد داشته همراه به جاده در فني ابنيه و نقليه وسيله بار، براي را مخاطراتي مسير،

 .است شده اشاره ادامه

 ارتفاع محدوديتهای داليل

 با بار يا نقليه وسيله قسمت باالترين برخورد امكان ميرسد، نظر به مجاز، ارتفاع رعايت در هك موضوعي اولين

 بعالوه، .ميباشد تونلها زير تيرهاي و زيرگذرها اي، دروازه تابلوهاي پياده، عابر پل تونل، :قبيل از راه مستحدثات

 ثركحدا .است توجه قابل بسيار موضوعات از باال سرعتهاي در و قوسها در بخصوص نقليه وسيله تعادل مشكالت

 برخي در البته .است شده تعيين متر 4 /۱ ثركحدا نقليه وسايل انواع براي باربري نقليه وسايل انواع مجاز ارتفاع

 نامه آيين مقررات، اين بر عالوه .يابد اهشك است ممكن محدوديت اين چالوس  -رجك مانند شورك راههاي از

 هك دارد وجود نيز بارگير هاي ديواره ارتفاع به نسبت بارگيري ارتفاع و بارگيري نحوه مورد در نيز ديگري هاي

 .نيست بحث از بخش اين موضوع
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 مفاهيم و تعاريف

 در بهتر، درك و برداري بهره جهت كه گرفته قرار استفاده مورد مفاهيم و اصطالحات از برخي حاضر متن در

 :ميشود ارائه استفاده مورد عبارات تعاريف ادامه

 :بارنامه

 .ميشود نوشته آن در غيره و راننده نقليه، وسيله بار، مشخصات، مالكيت حقوق هك است بهاداري رگب

 :تناژ

 .ميشود بيان تن صورت به هك است وزن سنجش واحد 

  :بار اضافه

 .شود حمل موتوري نقليه وسيله مجاز ظرفيت از بيش هك است باري

 :نقليه وسيله محور

 .ميگيرند قرار آن دوطرف در ها چرخ هك است نقليه وسيله از  يقسمت سلكا يا محور

 :لک بار اضافه

 .شود حمل ي موتور نقليه وسيله مجاز ظرفيت از بيش كه است باري مجموع 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 :محوری بار اضافه

 .شود حمل موتوري نقليه وسيله محوري هاي گروه از يك هر مجاز ظرفيت از بيش هك باري ميزان

 

 

 

 

 

 :ترافيکي بارهای

 .شود مي اطالق ترافيكي بار نمايد تجاوز قانون در شده مشخص حدود از آنها وزن يا ابعاد كه بارهايي به

 :بارگير

 .شود مي حمل آن روي يا داخل االك هك ي بار نقليه وسيله از ثابت غير يا ثابت قسمتي

 :ثابت بارگير

 . گيرد مي قرار آن رو يا داخل كه كاال ي بار نقليه وسيله از ثابت قسمتي

 ... مپرسيك بونكر، معمولي، بغلدار بارگير اتاقدار، بارگير : از عبارتند ثابت بارگير انواع از برخي

   :غيرثابت بارگير

 به مربوط باري شندهك از شدن جدا و اتصال قابليت و گيرد مي قرار آن روي يا داخل االك هك ثابت غير قسمتي

 في،ك جامبو، بوژي، چادري، بغلدار بارگير :از عبارتند غيرثابت بارگير انواع از برخي .باشد مي دارا را بارگير

 .مرشكنك
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 (:ترافيکي بارهای) اوزان و ابعاد نظر از بندی تقسيم

 به ملزم شورك هاي راه در مرور و عبور براي نقليه وسايل از هريك شد، اشاره قبل هاي قسمت در كههمانطور

 بر مقررات و طبضوا اين .دارند را ها درراه تردد حق آن اساس بر كه هستند اوزان و ابعاد نظر از ضوابطي رعايت

 مشخصات دوم و نقليه وسايل فني مشخصات اول. است استوار اصل دو بر و است استوار تردد ايمني مبناي

 .آن به مربوط راهها ساخت

 نندهك تعيين آنها هاي ويژگي به توجه با باربري نقليه وسايل براي اوزان و ابعاد مقررات معموالٌ كلي صورت به  

 به آنها در ظرفيت از بيش استفاده كه  است صورتي به نقليه وسايل ديگر انواع ساخت فيزيكي شرايط زيرا است،

 .افتد نمي اتفاق معموال و بوده ترلكن قابل چشمي صورت

 توجه :

 به مثال زير توجه داشته باشيد :

كيلو گرم مربوط به حداكثر بار  بر روي محور ها  مي باشد .عالوه بر محور مقداري بار     24111مقدار  

 .ريش( توزيع مي گرددكيلوگرم بار،  روي كشنده ) ميل  11۱11درحدود 

 

و توليد كننده  پيلسانكيلو گرم باشد اعتراض  مورد قبول  24111اگر در نحوه بارگذاري ، بار روي محور ها اگر بيشتر از   

 .سيستم ترمز نخواهد بود
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 ( سيستم ترمز2-1

: توجه خيلي مهم 

مي گردد كه مشخصات عنوان شده بر روي برچسب مخصوص سيستم ترمز مربوط به محاسبات  انجام شده با توجه به  تاكيد  

و در نهايت در سيستم ترمز  ايجاد مي گرددهينه سازي در عملكرد ترمز گيري مقررات جاده اي كشور مي باشد كه بر اساس آن ب

 .با برچسب  سيستم ترمز  مرتبط نمي باشند ) تناژ محورها( الك مشخصاتاعداد قيد شده بر روي پ هر تريلر ذخيره مي گردد.

مقدار درج شده بر روي پالك مقدار تناژ مجاز و نهايي هر محور مي باشد كه نشان دهنده ضريب امنيت و اطمينان درمحور ها 

 مي باشد.

: توجه خيلي مهم 

مطابق  با استاندارد هاي شركت سازنده متصل و مورد ند  مي گردد كه كليه قطعاتي كه در اين بخش معرفي مي شو تاكيد

استفاده قرار گرفته شده است و هر گونه تغيير در اتصاالت و جابه جايي آنها گارانتي محصول را دستخوش تغيير قرار مي دهد . 

 نتيجه اين مهم بر عهده مشتري خواهد بود.

يد شده يكه از سازندگان تا مي باشند EBSداراي سيستم ترمز الكترونيكي از نوع  پيلسانتوليدي  يلرهايتر

جهت تطابق و  يزيت برنامه ريقابل يداراسيستم ترمز تريلر  ن مي گردد.يتام WABCOو  KNORR جهاني مانند

  .سازگاري با سيستم ترمز كشنده مي باشد

 

 ستم ترمز اشاره شده است:يس ياجزا يل به برخيدر ذ

 تريلر( ستم ترمزيمدوالتور )پردازشگر س ECU 

 بار( يري)سنسور اندازه گ يكن اتوماتيو سنگ كر سبيش RELAY VALVE 

 لترداريف يفگردهاكو ترمز با  ير باد اصليدو مس. 
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 محورها. يافراگم رويجفت د تك و بوستر 

 باد مستقل و استاندارد. كتان  

 ترمز استاندارد با اتصاالت مرغوب و مخصوص يشكستم لوله يس. 

 ستم ترمز يمجهز به سEBS ( يكيترونكترمز السيستم)، ABS )و  )سيستم ترمز ضد قفلRSP ستم ي)س

 .ي(ضد واژگون يكيترونكال

 (ECU) مدوالتور

ن ياز چندب كمرمجموعه  يكشود   ياد ميستم ترمز يز پردازش در سكه از آن به عنوان مركمدوالتور 

 ه عبارتند از :كباشد  يستم ميس

 يكيتركال ينترلكستم يس-1

 (ي)باد يكيپنومات ينترلكستم يس -2

 يكسنسور يولوژنكاز ت يريبهره گ-3

كه همان گرفتن و آزاد كردن ترمز و جلوگيري از قفل شدن چرخ مي باشد  ABSعالوه بر  EBSسيستم ترمز 

تريلر به صورت ر ترمزگيري را به تناسب ميزان با ميزان فشار باد روي هر يك از بوسترها و در نتيجه نيروي

چها( اي )لغزندگي و سر پي . همچنين نيروي ترمزگيري را با توجه به شرايط جادهكي كنترل مي نمايديالكترون

هاي لغزنده  ها و يا قيچي كردن تريلر در جاده و سرعت تريلر كنترل مي نمايد. اين عمل از قفل شدن چرخ

  كند. جلوگيري مي

 مي شود. جادهبا بهبود عمل ترمزگيري و كاهش خط ترمز باعث باال بردن ايمني تريلر در  EBSسيستم ترمز 

 يدگييباعث كاهش مصرف و سا ي تريلر و كشندهچرخ ها با سرعت متناسبترمز  يروين توزيعبا  اين سيستم

به تمام  يدسترس يبرا به دنبال خواهد داشت. نه ها راياهش هزكت ينهاو در  مي گرددها  يكنواختي لنت

 رد.يلر صورت گيشنده و تركن  ين  مابيپ 7 يتور داركانكاتصال توسط  يستيبا  EBS ستميس يت هايقابل

 ست ؟يتور ها چكانكفه يوظ

ن يابل ها اك كمكم و با يشناس يستم ترمز مين اجزاء مختلف سيتورها را به عنوان رابطه  مابكانك يلكبه طور 

 شود. يستم ترمز فراخوانده ميمختلف س يآن عملگرها يستم ترمز متصل و در پيس ياجزاء به هسته اصل
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

ر را بر يف زيابلها  وظاكباشد  يم  EBSرد به صورت كعمل يستم مورد استفاده دارايه سكن ين با فرض ايبنابرا

 عهده دارند :

 ستميتمام اجزاء مورد استفاده در س  يبرا  يكيتركان اليفراهم نمودن  جر -1

 يريمختلف جهت ترمزگ يترهاكاركه يو تجز يگنال ها  به مدوالتور جهت بررسيانتقال س-2

 يريالزم جهت ترمزگ يقادر ساختن تمام مولفه ها يصادر شده از مدوالتور  برا يها انتقال  فرمان-3

 ستم ترمز  يشنده به سكصادر شده از  يها و انتقال تمام فرمان يآماده ساز

يستم ترمز كشنده ن برقراري ارتباط بين سيستم ترمز تريلر و سيپ 7 يدار يوظيفه اصلي اين سوكت ها

مقدار تناژ بار وارده  EBSدر تنظيمات اوليه سيستم  موجود مي باشد. EBSباشد كه فقط در سيستم هاي  مي

 نرم افزار برنامه ريزي مي شود. كمكبه  WABCO)ا ي (KNORRتوسط شركت سازنده 

 
 

 نيپ 7 يتورداراكانك
 (ECU) نمونه مدوالتور
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 نيشماره پ ابلكرنگ  متر مربع يليم -سطح مقطع  عملگر

 قرمز رهايش هيتغذ

  كيمش ه  يتغذ

  زرد  -نيارث زم

  يقهوه ا  رهايش -نيارث زم

  ديسف  اطيگنال المپ احتيس

 د / سبزيسف پارچه  يك مستيس

 يد / قهوه ايسف  پارچه  يك مستيس

 (ينگکر االي)ش تنظيم ارتفاع تريلر يا سوپاپ اندازه گيری بار تريلر شير

كند.  تنظيم مير يير قابل تغيو غ در حالت ثابت با توجه به باري كه روي تريلر قرار دارد ارتفاع بالن ها شيراين 

در سيستم تعليق بادي مقدار نيروي ترمز تريلر بر اساس فشار باد بالن ها تعيين مي شود. در سيستم تعليق 

كند و با توجه به بار تريلر مقدار نيروي ترمز  مقدار بار روي تريلر را اندازه گيري مي شيرمكانيكي )فنري( اين 

باشد.  يحد در  ارتفاع م هصمشخان فراهم نمودن كامم ارتفاع ، ير تنظيبارز ش يهايژگياز وتعيين مي شود. 

 ف شده را نخواهد داد.يخارج از  حد تعر يش ارتفاع  به صورت دستيان افزاكن مشخصه اميا

 

: توجه 

 .باشد يگر متفاوت مير با محصوالت دكتان يلر هايمورد استفاده در مجموعه تر ينگكاالر يش 

 رتفاع تريلراپايين  /باال  شير

آن به صورت  كمكد و به ينما يرا فراهم م يبه صورت دست باال و پايين بردن ارتفاع تريلران كام شيراين 

ش ارتفاع ياهش و افزاكن مهم منجر به يت ايدر نهار دارد و ييتوان  مقدار حجم  بالن ها را  تغ يم يدست

در صورت هرگونه تغيير توسط راننده و فراموش نمودن تنظيم الزم به ذكر است  از خواهد شد. يمورد ن  يشاس

ارتفاع تريلر به حالت استاندارد  ،كيلومتر بر ساعت( 16پس از حركت تريلر و افزايش سرعت )بيشتر از مجدد 

 گردد.مي  رنامه ريزي شده است بركه در كارخانه ب

 درپوش محافظ
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:توجه 

زان يه شده  به ميچ تعبيباشد  و با چرخاندن  پ يوتن متر مين 1.2گشتاور مجاز  برابر  يروين مقدار  نيشتريب

اهرم در نظر گرفته شده با چرخاندن  .ابدي ير مييدرجه تغ 11زان يبه مه  يزاو  يبيرت تقرودرجه  به ص 361

ساعت ارتفاع  يابد و با چرخاندن آن در جهت خالف عقربه هاي يش ميافزا يدر جهت  ساعتگرد  ارتفاع شاس

 يا ارخانهكمات صورت گرفته شده يست در تنظيبا ميه راننده نكگردد  يه ميدا توصكيا.ابدي ياهش مك

 ند.كاعمال  يرييتغ

 

 

 

 موقعيت توقف

 كاهش افزايش 

 توقف

 
 تنظيم ارتفاع
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 قفل پارك شير

تريلر استفاده مي شود و فقط بر روي  در يبه صورت اضطرار براي پارك كردن و حركت دادن ر ين شياز ا

هم در  يريزم ترمزگيانكدوبل شامل م يبوستر ها باشند.مي ي قابل نصب است كه داراي بوستر دوبل يتريلرها

 يان را فراهم مكن امين اآ يكيبخش پالست باشند . يامل مك رتت و هم در حالت توقف به صوكحال حر

به شرح  شيراين عملكرد  ابد يش يت طول عمر آن افزايمحافظت گردد و در نها يسازد تا  در برابر زنگ زدگ

  :زير مي باشد

 

 

 )پارك( الف( دکمه قرمز

درحالتي كه  (.دينما يعمل م ترمز دستيمانند باشد ) جهت ترمز كردن تريلر در حالت توقف كامل و پارك مي

ترمز تريلر فعال شده و محورهاي عقب قفل مي شوند )اين عمل توسط بوسترهاي  ،دكمه قرمز بيرون باشد

 ر آزاد مي شود )بوسترها آزاد مي شوند(.ترمز تريل ،با فشار دادن دكمه قرمز به داخل مي شود(.  دوبل انجام

 افزايش

 كاهش

 جهت تنظيم فشار دهيد
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نان در زمان توقف يب اطميستم ترمز جهت باال بردن ضريس ياز اجزا اصل يكيبه عنوان  كاستفاده از قفل پار

به دنبال  يخطرات جد يمنيباشد عدم توجه به موارد ا يشنده مكلر و ين ترينگ مابيوپلكآن حالت  يو در پ

 د.يير توجه نمايه به موراد زكگردد  يه ميدا توصكيخواهد داشت ا

 

به سمت  ها مي بايست از كشيده شدن دكمه قرمز ل كوپلينگاكيدا توصيه مي گردد كه در زمان اتصا

علي اين صورت با اتصال كوپلينگ قرمز شير پارك( اطمينان كامل داشته باشيد.در غير -بيرون)حالت فعال

 رغم فعال بودن دكمه مشكي ترمز آزاد شده و آثار غير قابل جبران به دنبال خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتمال وقوع حادثه
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 د :ير توجه داشته باشيات زكبه ن

   شير قرمز غير فعال -شير اضطراري )مشكي( فعال - لر ثابتيتر .1 . كوپلينگ ها متصل نيستند2

 
 

 

 . كوپلينگ قرمز متصل شود /  نتيجه : شير اضطراي غير فعال مي شود3 شوند  يقرمز)باد( بوسترها آزاد منگ يوپلكبا اتصال نتيجه :  .4

  
 افتد ياتاق م و بار تيلر با توجه به موقعيت تركحر -خطر  .۱ افتد ياتاق م و بار تيلر با توجه به موقعيت تركحر -خطر  .6

 
 

 افتد ياتاق م و بار  تيتوجه به موقعلر با يت تركحر -خطر  .7 توجه: .8

 
شود يا از فعال بودن شير پارك قبل از اتصال  نتيجه : اكيدا توصيه مي

ان داشته باشيد و يا با به كارگيري از ترمز دستي ينكفگرد قرمز اطم

  .كشنده اتصال  كفگرد زرد و پس ازآن قرمز را انجام دهيد

 
 قرمز /اتصال كفگرداتصال  كفگرد زرد  /كارگيري از ترمز دستي كشنده.   به ۳ ترمز دستي فعال-شير پارك فعال -شير اضطراري )مشكي ( فعال - لر ثابتيتر. 11
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 ترمز اضطراري آزاد مي شود-در ابتدا كفگرد قرمز وصل مي شود .11 . به دليل  فعال بودن شير پارك )قرمز( تريلر ثابت باقي خواهد ماند.12

  
 . جهت حركت دادن توسط كشنده شير پارك به سمت داخل فشار داده شود13

 

 

 

كشنده آماده حركت خواهد بود 

 

 
 احتياط شرط اول !!!!
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 )اضطراری( ب( دکمه مشکي

   به حركت درآوردن تريلر استفاده  يقطع باشد برا (قرمز)كفگرد  اصليستم باد يه سك يدكمه مشكي هنگام

متصل نباشد و يا به  قرمزكفگرد يعني كه مدار باد  يهنگامي كه تريلر از كشنده جدا گردد و يا زمان مي شود.

تريلر توسط ي گردد و ترمزها ز تريلر به طور اتوماتيك فعال ميسيستم ترم ،باد ترمز قطع شود يهر دليل ديگر

امكان جابجايي تريلر ميسر  نخواهد گردد و تا زماني كه باد تريلر مجددا وصل نگردد  بوسترهاي دوبل قفل مي

  بود.  

با فشار دادن  يستيبابراي به حركت درآوردن تريلر و برقرار كردن سيستم باد ترمزها و آزاد كردن چرخ ها 

 هم سترهاي دوبل ترمز آزاد گشته و امكان حركت تريلر فرادكمه مشكي به داخل )هنگام قطع بودن باد( بو

 ش داده شده است.ير نمايل زكستم ترمز در شيت سازنده سكشر از يكي ياز راهنما ينمونه ا گردد.
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 !اط !!ياحت

امل كنان يمه قرمز  اطمكدن ديشكاز  نگ ها يوپلك يد  قبل از ارتباط و بر قراريشه به خاطر داشته باشيهم

                   . ت مناسب قرار گرفته شده باشديلر در موقعيد و تريداشته باش

  (Lift axle control valve) محور کنترل باالبر شير

 دو عمل زير را انجام مي دهد: شير اين

 زم باالبر يانكم يدارا( باال و پايين بردن محور 1

 زم باالبريانكمم فشار باد بالن هاي ( تنظي2

: توجه 

فاده از محور مجهز شده است  است يضد واژگونا به اصطالح به عملگر ي RSPستم در حالت  يه سك يدر زمان 

محور باالبر را در حالت   يكيتركق فرمان اليار از طركستم  به طور خوديباشد و س ينمباالبر قابل دسترس 

 دهد . ين قرار مييپا

با ر يتا يريگاهش دركان كن مهم اميم ايينما يزم  باالبر محور اشاره ميانكم ياياز مزا يكير به يدر مثال ز

 .لر در سطح جاده خواهد شديتر يتكت باال رفتن راندمان حريسطح جاده و در نها

 

 

 -فشار دكمه به سمت داخل

 فرمان در حالت خالص
 بيرون كشيدن دكمه به سمت

 )دكمه قرمز( فرمان  پارك

 

 كشيدن دكمه به سمت بيرون

 قفل چرخ ها

 

 كشيدن دكمه به سمت داخل

 آزاد كردن چرخ ها
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 باشد يبا اندازه مشخص م يمحموله ا  يلر دارايتر ابدي ياهش مكلر يبار قرار گرفته در تر

  

 رديپذ يباالبر انجام م يع بار فراخوانيجهت توز ندك يت مكباالبر به سمت باال حر يمحور دارا

  

 ركتانر يمخصوص محصوالت غ ركتانمخصوص محصوالت 

                        
 

: توجه 

 .باشد يگر متفاوت ميمحصوالت در با كتان يلر هاير باالبر مورد استفاده در مجموعه تريش 

 

 قابل حمل :  باركاهش  كيلوگرم 24111قابل حمل :  بار

 كيلوگرم 16111 -كاهش بار كيلوگرم 16111 -كاهش بار
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 لتريف یدارا کفگردهای

كفگرد زرد مربوط به ترمز و كفگرد كفگردها جهت اتصال سيستم ترمز و باد تريلر به كشنده مي باشند. هدف : 

به  يه باعث عدم ورود هر گونه آلودگك دنمي باش به همراه فيلتر هوا قرمز مربوط به مدار باد اصلي سيستم

بار  8حداكثر فشار كاري كفگردها  ي با هم را ندارند.يكفگردهاي زرد و قرمز قابليت جابجا.داخل آن خواهد شد

 + درجه سانتي گراد مي باشد. 81درجه تا  -31مي باشند. دماي كاري كفگردها از 

 

 

: توجه 

قرار داد . در  يره مورد بازرسيكپ يجداساز فگردها را بدونكلتر مورد استفاده در يتوان فيس ميدر زمان سرو

ه شده به يقفل تعبن نگه داشتن ييتوان با  پايمباشد  يديشد يآلودگ يدارالتر مورد استفاده يه فك يزمان

ا يمه لتريبه ف يان دسترسكساعت  ام يدرجه در جهت خالف عقربه ها ۳1و چرخاندن آن  تا ن ييسمت پا

 .ميينما ين مهم عمل ميس اكع ،زيلتر ني. جهت قرار دادن ف شود يم

 پين( 13سوکت اصلي برق تريلر )

سوكت جداگانه اي است كه در جلوي كليه تريلرها نصب مي شود. وظيفه اصلي اين سوكت تامين برق سيستم 

 بايستي سالم باشد.دقت شود كه تمامي پين هاي داخلي اين سوكت  مي باشد. و روشنايي ترمز

 پين جهت اتصال استفاده مي گردد. 7عدد سوكت  2پين نباشد ، از  1۱درصورتيكه كشنده مجهز به سوكت 

 

 مدار باد اصلي ترمزمدار 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 

 چرخ و دنده خورشيدی  ABSسنسور 

كه چشمي مگنتي آن به  مي شودسنسور در پشت الستيك ها مي باشد و به گونه اي نصب  موقعيت نصب

ن سنسور مربوط به يباشد. ا "دنده خورشيدي“سوي الستيك و بر روي رينگي با برآمدگي مخصوص به نام 

  باشد. يم يضد قفل و ضد واژگونستم ترمز يس

 

 

 

 

 

 دنده خورشيدي

 سنسور مغناطيسي سرعت چرخ

 ECUكانكتور اتصال دهنده به 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 ر نشان داده شده است .يل زكاز  مجموعه سنسور در ش  ينمونه ا

 

: توجه 

 .باشند  ينم يس دهيسرعت سنج چرخ  قابل سرو  يسنسورها

در نظر  يبوش ها رد يقرار گ يگ لهكتوسط  محور يه شده بر رويتعب يدر جا يستيسنسور با ،  جهت نصب 

رد كارك ي.دامنه حرارت ابديض يتعوز يض سنسور نيبا تعو يستيبا اد شديه از آن به عنوان محفظه ك گرفته شده

 يا ابل ها به گونهك يريت قرار گين موقعيهمچن شود . يشنهاد ميپگراد  يدرجه سانت 161تا   -41سنسور  از 

 يگ لهكه كان وجود دارد كن ميدن آن نگردد.  ايب ديق و متعلقات آن باعث آسيستم تعليه  سكباشد  يستيبا

، محور و ترمز يستم هاياستفاده از س يت هايمز يلكبه طور  قرار گرفته شده باشد. ياركمورد روغن  سنسور

 باشد: ير  ميشامل موارد ز پيلساندر محصوالت زير بندي 

  

 یننده  هوشمند ترازکنترل کستم يس نترلر محور باالبرک

  
 شندهک کيمکننده بار  کع يتوز ستم ضد قفليس
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 (Traction help)سيستم کمک حرکت 

حركت در زماني كه تريلر داراي بار بوده )محور جلو پائين( و درحال باال رفتن از سطح  نندهك كمك گرعمل

كه تريلر مجهز به محور باالبر باشد راننده مي تواند با فعال كردن  هنگامي .شيب دار )سربااليي( مي باشد

، در اين حالت توزيع نيروي وزن )وزن )با زدن سه پدال ترمز( محور جلو را باال ببرد Traction helpسيستم 

ننده كنترل ك يعملگر نامبرده شده به نوع محموله( تغيير مي كند و از چنگ زدن كشنده جلوگيري مي شود.

ه ك يمحور يروش از حد بر يه بار بك ين مهم در زمانيباشد ا يلر  ميدر تر  يجهت بهبود در رانندگ يموقت

صورت   ين عمل با باالبردن محور باالبر  به صورت موقتيدهد ا يباشد  خود را نشان م يباالبر م يدارا

 يشتر مواقع رانندگان با تجربه  در زمانيباشد . در ب يا مين مهيابكق يآن از طر يان دسترسكه امكرد يپذ يم

لر مجبور به تردد يه ترك ين مهم در زمانيو ا برخوردار نباشند گله داشته يط مطلوبيه جاده مورد تردد از شراك

ان كن اميشود ا يلر مجهز به  محور باالبر ميه ترك يدهد درزمان يباشد خود را نشان م ين مييپا يها در سرعت

 يريدرگ اهشكن مهم باعث يم اييم نمايگر تقسيد يها ن محوريرو را مابيع نيه بتوان توزكگردد  يفراهم م

 ين عملگر در زمانيرد .استفاده از ايلر روان تر صورت پذيت تركها و سطح جاده شده و به اصطالح  حرريتان يب

زان يتا م زين  سرعت چرخ ها  نينرسد همچندر صد  31ش از يش بار به بيزان افزايه مكباشد  ير ميان پذكام

باالبر عمل  يت نشود محور هاين پارامتر ها رعاياگرفته شده است اگر آن در نظر يلومتر بر ساعت براكي 31

جلو به عنوان   يها مه محورين يها لريترمعمول دربه طور  رديگ يت خود قرار مين موقعيينموده و در بخش پا

 wheelbaseشود  با باال رفتن محور باالبر فاصله  يباشد انتخاب و استفاده م ين عملگر ميا يدارا هك يمحور

قرار گرفته بر  يها ن محور  به سمت جلو و  محوريوارد شده به ا يروهايانتقال ن جه آنيه نتكافته يش يافزا 

ر يين آمدن محور تغيين نرخ با باال رفتن و پايشود  ا يده ميرو ناميع نين مهم توزيباشد ا ين ميسطح زم

  .دارد يموثر را در پ نترلكت يه در نهاكباشد   يم  Wheel base سته به  نرخ  موثرند و وابك يم
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

: نكته 

% بار مجاز  محور افزايش يابد  كه به محور آسيب  31دقت شود  بار روي محور هاي ديگر نبايستي بيشتر از 

از   تراكشن هلپ فعال شده و بعدستم ثانيه سي 8دفعه ترمز گيري پي در پي در درباز  3با  باشد  ووارد گردد  

 تراكشن هلپ غير فعال مي گردد . بر ساعت به صورت اتوماتكليومتر  31يدن سرعت به رس

 شرفته يدر حالت پ کيمکار يدست يفراخوان

باشد در واقع با  يم كيمكار يردن دو مولفه باالبر و دستكز يمتما يبرا يبكيتر يعملگرها يدارا ستم ترمزيس

توان يلر مين تريابكدر  ه شدهيد تعبيلكدر صورت استفاده از  ديجه دلخواه رسيتوان به نت يها م ن مولفهيانجام ا

 مهم شامل : ن يه اكد ين اهداف رسيبه ا

 کيمکار يدست  يه فعال خواهد شد               فراخوانيثان 3متر از ک يزمان یبرا د يلکنگه داشتن  -1

ن آمدن  محور ييپا            ه  فعال خواهد شد يثان 14متر از که و يثان3شتر از يب يزمان یبراد  يلکنگه داشتن  -2

 باالبر 

 انصراف از برنامهه   : يثان 14شتر از  يزمان ب یبراد  يلکنگه داشتن  -3

 توسط راننده : يدست كمكبا  يفراخوان

 يباشد جهت فراخوان يستم ترمز مياستاندارد س يمحور از پارامتر هابر كيمكار ينترلر باال و دستك يفعال ساز

 :د در نظر گرفته شود ير بايز يمولفه ها

 .ن روشن باشدكد در حالت سايلر بايموتور تر .1

صورت توسط پدال  يريچ گونه ترمزگيهه يثان 2 ين ، در بازه زمانيپ ۱تور كانكدر صورت استفاده از  .2

 .رد يگن

 يرد در صورتيپذ وسته صورتيپدال به طور پ 3باالبر الزم است  يه جهت فراخوانيثان 8 يدر  بازه زمان .3

 .بار باشد 1.4تا  3ن يزان فشار ترمز مابيه مك

باال  يتم هايآ كمكبا  زم است ابتدا عملگر محور باالبرز وجود دارد اما الين كيمكار يدست يان فراخوانكام

 3تم يو پس از آن  به صورت مجدد آ رديصورت نگ يريه ترمز گيثان 2الزم است در بازه گردد سپس  يفراخوان

  .رار گرددكت
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 

  

 سيستم کمک حرکت در سربااليي يفراخوان –ت کقبل از حر بدار(ي)سطح ش-گردد يمحور باالبر فعال م

  

 لومتر بر ساعت عمگر فعال خواهد بودکي 34تا آستانه سرعت  بدار(ي)سطح ش-گردد  ياهش سرعت چنگ زدن آغاز مکبا 

 محور باالبر دستيار كمكي
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 رود ين ميرد و عمل چنگ زدن از بکگردد . محور باالبر  عمل خواهد  ياهش سرعت فعال مکعملگر با 

 (RSP)واژگوني  سيستم ضد

باشد كه به جهت محافظت از تريلر در هنگام واژگون شدن فعال  ستم ضدواژگوني يك سيستم ايمني ميسي

شتاب جانبي تريلر از  چنانچهمي شود و به كمك ترمزگيري خودكار از واژگون شدن تريلر جلوگيري مي كند. 

فعال مي شود. در اين شرايط  RSPمحدوده مجاز بيشتر شود و شرايط واژگون شدن تريلر مهيا شود سيستم 

كاهش يابد. بدين صورت كه فشار باد بوستر ترمز شدن تريلر مي بايست سرعت آن واژگون  زجهت جلوگيري ا

بر روي چرخ بيروني شعاع گردش بيشتر مي شود و منجر به كاهش شتاب جانبي و سرعت تريلر مي شود. 

  ردنكنگ يتوريمان كمكن مهم با يا.بصورت كامال خودكار انجام مي شود RSPعمل ترمزگيري در سيستم 

اهش  كت باعث يه در نهاكد ينما يعمل م يكد .عملگر به صورت اتوماتينما يعمل م ، بار و سرعت يشتاب جانب

 .چرخ خواهد شد يداريو پا  يت  شتاب جانبيسرعت چرخ  و در نها

 باد  کتان

فشار  باشد . يم لريتر و تعليق ستم ترمزيساز يفشرده مورد ن يهوا يره سازيذخ باد كتانهدف از استفاده از  

 .باشد يمسانتي گراد  درجه +81تا  -31يمابار در د 8.2 ثركتانك باد حدا يارك
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

: توجه 

منبع تغذيه تانك هاي باد از طرف كشنده مي باشد توصيه مي گردد كه مقدار مجاز و استاندارد تعريف شده در باد 

مقدار توسط نمايندگي هاي مجاز  شركت هاي كشنده رعايت گردد كه اختالل در سيستم ترمز بوجود نيايد اين 

 سازنده كشنده مي بايست تعريف گردد.

 هابوستر 

 كل باداميدر م ر حالتييننده خواهد شد  وباعث  تغكم ينش در  تنظكجاد واياز بوستر باعث ا يناش يروين

ها خواهند  كفشكرو در ين چرخش باعث ابجاد نيشوند . ا يها چرخانده م كخواهد شد و در نتجه آن بادام

 .گردند  يگر جمع ميشد و به سمت همد

 ها انواع بوستر

 كبوستر ت -1

 بوستر دوبل-2
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 کبوستر ت

را  يريترمزگگردد و فقط عمل  يهستند نصب م مجهز به سيستم باالبر )ليفت(ه ك ييمحورها يروبوستر تك 

 .دهد يانجام م

 ا جفتيبوستر دوبل 

عالوه بر عمل  گردد و يه مجهز به سيستم باالبر )ليفت( نمي باشند نصب مك ييمحورها ين بوسترها رويا

ن نوع از بوستر ها شامل يزم مورد استفاده در ايانكم.اربرد داردكز ين لريردن ترك كهنگام پار ،يريترمزگ

ن يسازنده محور مشخص و مع يت هاكنصب بوستر ها با توجه به استاندارد شرباشد . يقطعات فشرده شده م

 رد.يمجاز  صورت گ يها يندگين مهم توسط نمايست ايبا يگردد و م يم

 

 

: توجه 

ردن كدوبل قفل گردد جهت بر طرف  يقطع شدن باد بوسترهال يه در صورت بروز خطا از قبكان وجود دارد كن اميا

 رد . يب  صورت پذير به ترتيست مراحل زيبا يراد مين ايا

 

 واشر مهره

 پين

 پليت تحت فشار فنر تحت فشار

 نوار مخصوص كلمپ

 درپوش

 بخش مخصوص ترمز اضطراري

 پيستون آزاد كننده
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 .امل داشتكنان يست از متوقف بودن چرخ ها اطميبا يم -1

 .ست خارج گردديبا يستم باد از دسترس ميس -2

 (2و  1ل شماره  كم ) شيينما يبوستر م ه شده نگه دارنده دريچ مخصوص تعبياقدام به باز نمودن پ -3

 (3ل شماره كم ) شيينما يدرپوش مخصوص  را از محل قرار گرفته شده جدا م -4

ل كم ) شيچرخان يبوستر قرار داده  و م يچ جدا شده در مرحله چهارم را در داخل بخش فنريل پكش   Tقسمت  -۱

 (4شماره 

 .ميچرخان يوتن متر مين 68مقدار   حداكثرساعتگرد  و با  يدر راستا راه شده يمهره تعب -6

بوستر آن را  ييعت ابتدايت به موقيگردد  و درنها يت آزاد مير شده در موقعيپس از انجام مراحل مراحل باال فنر درگ

 .ميگردان يبر م

: توجه 

شود اقدام به  يه ميتوص داكيباشد و ا يگر ميبوستر ها شامل فنر فشرده شده و متصل به اجزا د يبخش اصل

 د .يين بخش ننمايردن اكدمونتاژ 

 
 

 ترمز کاسه ای ترمز ديسکي
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 ( سيستم زير بندی و محور2-2

سه عدد  يلر دارايتر شود. ياستفاده م تركيه FOXت كاز زيربندي و محور شر پيلساندر تريلرهاي توليدي 

 لريتر جلوي محورمعموال  همچنين باشد. يم فنر كمك( به همراه ي)بالن يق باديبا تعل يربنديزتن  ۳محور 

 .باشدمي  برباال داراي

 

 با ميل محور )دايره اي( FOXبا ميل محور )دايره اي(                        محور كاسه اي  FOXمحور ديسكي         

 .كند به گونه اي است كه مانند رادياتور عمل مي FOX طراحي اين محور .1

 .استفاده از كانال هاي منحصر به فرد با شكل مخروطي باعث انتقال  و جريان يافتن هوا مي شود  .2

 .شود انباشتگي در حرارت محبوس شده مي ديسك ترمز و ل ها باعث كاهش شوك هاي حرارتي دركانا .3

 -ردكملترمز متناسب  با  نرخ ع كسيمنحصر به فرد در ساخت  د يژ نولوكو استفاده از ت ينه سازيبه .4

 متيق

توان به  ين دسته از محور ها ميعمده ا يها يژگياز ولر را دارد. يم ارتفاع تريت تنظيقابل يربندين نوع زيا 

 ر اشاره نمود :يموارد ز

  ويژگيها و سود بخشي در بخش عمليات سطحي

  مرسومبرابر بيشتر  از روش هاي  ۱محافظت در برابر خوردگي  در دامنه وسيع و گسترده  تا 

 كمترين حد نفوذ  و زنگ زدگي  پس از آسيب ديدن احتمالي توسط سنگ و اجزا مشابه 

 د شوينده و نا مناسباباال بودن مقاومت شيميايي در برابر مو 

  شاسي اصلي تشكيل دهنده محورباال بردن عمر 

 مقاوم در برابر حرارت 

  و دسترسي راحت ترتعمير و نگهداري ساده تر 

 كاري مكرر ز به روغناعدم ني 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 
 

  

ز محسوس يتما يدارا پيلسانار گرفته شده در محصوالت كبه  يهادر ساخت محور منحصر به فرد ينولوژكت

 .باشد يم كسيدته شده در فزان حرارت نهياهش مكل ين آن عمر باال به دليه مهمتركباشد  يم

 

 

 

 

 

 

 

 ديسك ترمز

 قالپاق

 مجموعه كاليپر

 بوستر ترمز

 توپي محور
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 و باالبر اتوماتيک محور جلو EBSتست  ،( برنامه ريزی2-3

توسط  ،باالبر محور اتوماتيك مقدار تناژ بار وارده جهت فعال شدن EBSدرهنگام تنظيمات اوليه سيستم 

برنامه ريزي  اگر مقدار بار وارد بر تريلر كمتر از تناژبرنامه ريزي و تعريف مي شود.  پيلسانمجتمع صنعتي 

محور جلوي تريلر جهت استهالك كمتر الستيك و دور زدن راحت به طور اتوماتيك باال مي رود.  ،شده باشد

محور جلو به طور اتوماتيك  ،مقدار تعريف شده باشدوارده )يعني مقدار بار( بيش از  حال اگر مقدار نيروي

د يگذشته اشاره گرد يه در بخش هاكهمانطور د.كن ح و همگام با ديگر محورها عمل ميين آمده و هم سطيپا

صورت سازنده محور  يت هاكمخصوص ساخته شده توسط شر يباالبر ها كمكعمل باالرفتن محور با 

 .رديگ يم

 

 

 

 

 

 FOXباالبر توليد شده توسط شركت                                                       

 کشيي و مدار سيم ي( سيستم روشنا2-4

. گردد يه ميته ADR ين الملليمطابق استاندارد ب ASPOCKت كاز شر پيلسان يلرهايتر ييستم روشنايس

 طول عمر باال و داراي نور آفتاب ،مقاوم در مقابل آب ، LED،ضد جرقه يچراغ ها يدارا ييستم روشنايس

  باشد. يم

گوشه عقب  يچراغ ها ،چراغ ترمز عقب ،نيپ 1۱و  7 يت هاكسوباشد و شامل  ولت مي 24سيستم برق تريلر 

شب  ،بغل يچراغ ها ،چراغ شب عقب ،خطر عقب يشب نما ،نكچراغ مه ش ،چراغ دنده عقب ،ه دار(ي)چراغ پا

م مطابق يها و عال ن چراغيه اكباشد  يم كجلو و چراغ پال يجلو با شب نما يچراغ ها ،بغل ينما

  گردد . ينصب م يالمللن يو ب يمل ياستانداردها

 

 

 بغلچرا غ 
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 ( ميل ريش3

استفاده مي  kN 152با قدرت  SAFيا  GFا ي  JOSTنچ با فلنچ مربوطه از شركت يا 2ز يش سايل ريعدد م يك

داراي گواهي معتبر جهاني  پيلسانو پيچ هاي مربوطه مورد استفاده در تريلرهاي  فلنچ ،ميل ريششود. 

 باشد. مي

  

 لر(يحالت آزاد چرخ پنجم )تر جاد قفليت بازو به سمت داخل اكنگ: حريوپلك

 عقبچراغ هاي  چراغ هاي بغل
ها

ت 
وك

 س
عه

مو
مج

 
ك

چراغ پال
 

لو
 ج

اغ
چر

 
لو

 ج
اغ

چر
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

  
 رونيت بازو به سمت بك:حركوپلينگآزاد شدن  لريت تركحر

 :  دييتوجه نما ريموارد زبه 

 
 

 قفل کردن –آزاد کردن  نحوه

 
 دنده پنج برداشته شودسپس  باالبر جمع گردد  و   كججهت حركت تريلر اول 

  
 يليمكات تكن

 استفاده از دنده پنج ضروری در هنگام توقف تريلر ضروری مي باشد
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 جک شاسي( 2-6

دو سرعت  يدارا ،تن ۱1تن و ظرفيت استاتيكي  24 يكيناميت ديبا ظرف تركيهساخت  GOSيك جفت جك 

 ۱به ضخامت  يمخصوص و ورق اتصال آن به شاس كر جيه زيبا پا ،نيو سنگ كحالت سب يته( براي)دو وضع

كند يا سنگين دورشود. يم جهت پايداري بيشتر جك ها استفاده يو عرض يجانب يبه همراه مهارها ،متريليم

دور تند يا سبك براي  راي بار است و جك ها خيلي آرام باال و پايين مي شوند.براي وضعيتي است كه تريلر دا

، جهت جمع شدن ون بار بودهبدبه كشنده متصل شده و از زمين فاصله گرفته و يا وضعيتي است كه تريلر 

 ر را عنوان نمود :يتوان موراد ز يم كن جيا ياز مشخصات فن.سريعتر استفاده مي گردد

 تن 24:  يكيناميت  ديظرف 

 تن ۱1:  يكيت  استاتيظرف 

 ) به طورمعمول(ورس  در هر بار چرخشك

 متر  يليم 11.2:    كدر حالت دنده سب 

  متر  يليم 1.7:    نيسنگدر حالت دنده 

 وتنين 17۱تن بار :  16در ره يرو  جهت چرخاندن دستگيمقدار ن 

 

: توجه 

بازه  يه طكرد يگ يآنها صورت م يريزم چرخدنده و درگيانكباالبر  توسط م يها كن در جيو سنگ كت سبياعمال وضع

 رد.يقرار گ ياركست مورد روانيبا يشنهاد شده ميپ
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 (ك)پار باالبر كرد جكنحوه عمل

 نان حاصل نمود.يست از ثابت ماندن چرخ ها  اطميبا يدر ابتدا م -1

 .م استفاده نمودكت مستحيتوان از پل يم يجهت تراز بند يع ضرورقدر موا-2 

 .ديامل داشته باشكنان ياطم يدگيب ديباالبر از سالم بودن آن  در برابر آس كقبل از استفاده از  ج-3

 ،  ديشكرون بيبه سمت بآن را  با توجه به نحوه حالت دور د و ينكرا از نگه دارنده جدا  كدسته ج-4

 .رديگ يقرار م كدر حالت سب ين و گام بعديسنگ دن ابتدا در حالتيشكرون يدر زمان ب-۱

ش يباشد جهت ساعتگرد باعث افزا يدر دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد قابل دوران شدن م كدسته ج-6

 .ن خواهد شدياهش ارتفاع  از سطح زمكس آن باعث كارتفاع و برع

 .دييارتفاع مورد نظر را مشخص نما-7

 .د ينده مخصوص قرار دهنگه دارره را در يدر انتها دستگ-8

 

 

 

 

 

 پليت تراز كننده
 كفشك

 دور تند

 ارتفاع

  دوركند

 دسته جك قابل دوران

 كاهش ارتفاع

 افزايش ارتفاع
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 نيت  به سمت داخل : دنده سنگيوضع كرون : دنده سبيت  به سمت بيوضع

  

 كباز شدن ج-ره ساعتگرديدوران دستگ كجمع شدن ج-ره پاد ساعتگرديدوران دستگ

  
 

 (كباالبر )پار كرد جكنحوه عمل

 نان حاصل نمود.يست از ثابت ماندن چرخ ها  اطميبا يدر ابتدا م -1

 .م استفاده نمودكت مستحيتوان از پل يم يجهت تراز بند يدر مواضع ضرور-2 

 .ديامل داشته باشكنان ياطم يدگيد بيباالبر از سالم بودن آن  در برابر آس كقبل از استفاده از  ج-3

: توجه 

دا كين اتصال دهنده خواهد شد  ايستن پكد فشار اضافه باعث شيينما يره خودداريدستگ ياز اعمال هر گونه فشار اضافه بر رو

 .ره وجود خواهد داشتيان لگد زدن دستگكامدر صورت عدم توجه رد .  يصورت پذ يه چرخاندن به آرامك گردد يم هيتوص

  .ديياستقاده نما كوجود ندارد از دنده سبه بار ك يش ارتفاع  در زمانيافزا يبرا-۱

ش يباشد جهت ساعتگرد باعث افزا يدر دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد قابل دوران شدن م كدسته ج-6

 .ن خواهد شدياهش ارتفاع  از سطح زمكس آن باعث كارتفاع و برع

 .د يدارنده مخصوص قرار دهره را در نگه يدر انتها دستگ-8
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 د   :يير توجه نمايت باشد  به موارد زكلر قرار است در حال حريه ترك يدر زمان

 .ست در ضامن نگه دارنده قرار گرفته شده و ثابت گردديبا يره ميدستگ -1 

 .امل  جمع شده باشدكست به طور يبا يم كمجموعه ج -2

 

: توجه 

ار مهم و يباشد استفاده از سطوح صاف و تراز بس يار مهم ميآنها بس يريارگكقبل از  به  كج يها كفشك يريت قرار گيموقع

 باشد. يم يضرور

 

 

   ير و ونگهداريتعم

ر يز اردت سازنده  موكه با توجه به مشخصات شركشود  يشنهاد ميباالبر پ يها كج يو نگه دار ريجهت تعم

  در نظر گرفته شود  :
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

  انهيسال  و بعد از آن سال 3در ابتدا  پس از  

 جعبه دنده ياركروغن             1شماره 

 ندل  و مهره مخصوص آنيپاس ياركروغن  2شماره 

  هر بار استفاده انهيسال  و بعد از آن سال 3در ابتدا  پس از  

 لكر شييو تغ كه ستون  جهت هر گونه تريپا  يچشم يبررس            3شماره  

 شيندل  و مهره مخصوص از لحاظ وجود فرساياسپ  يبررس  4شماره 

  

 

ن مهم يسال ا 3ه در ابتدا  پس از كگردد  يشنهاد ميباالبر پ كج كستم محريمجموعه س ياركجهت روغن

 .رديپذ رد و پس از آن  در هر سال  صورتيصورت گ

 .امل خارج گرددكت قرار گرفته شده به طور يره از موقعيدر ابتدا دستگ -1

 .ه شده بر بدنه جعبه دنده باز گردديتعب يچ هايپ-2

 ديينما ياركس ياقدام به گر  ECO-Li91  ياستاندارد سر يس هايگر كمكبدنه جدا گردد و پس از آن  با -3

1 
2 

4 

3 

1 

 موقعيت پيچ ها

 بدنه سيستم محرك

 دستگيره
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 .ديينماچ ها يپ كمكاقدام به بستن بدنه با -4

: توجه 

رد . پس از يقرار گ كجعبه دنده در حالت سب ستيبا يم ياركه جهت روغن كه شده است يتعب يباالبر درپوش يها كج يبر رو

ن مرحله قبل از قرار دادن در يبعد از اتمام ا گردد ياركلندر مخصوص اقدام به روانين درپوش جدا گردد و با استفاده از سيا آن

ت يت درپوش را در موقعيم. در نهايچرخان يم رركطور مره رابه يدر حالت ساعت گرد و پادساعتگرد  دستگپوش جعبه دنده 

 .ميده يه شده قرار ميتعب

  
 

 

 

 

 

 درپوش  يجداسازمرحله اول :  گرم( 211با ي)تقر ياركلندر مخصوص جهت روغنيساستفاده از مرحله دوم :

  
 پادساعتگرد(-ره )ساعتگرديمرحله سوم : چرخاندن دستگ قرار دادن در پوش –مرحله آخر 

 

: توجه 

د. استفاده يض قرار دهيا تعوير  و يآنرا  مورد تعمباالبر   كرد و ظاهر  جكراد در عمليگردد  در صورت مشاهده  ا يه ميدا توصكيا

 ست !!!يوب مجاز نيباالبر مع كاز ج
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  ( گلگير و گل پخش کن چرخ ها2-3

عدد گلگير نيم دايره پالستيكي با دو عدد گل پخش كن جهت ممانعت از  6 ،تريلر سه محور روي هر دستگاه

ن ها كرها و گل پخش يه گلگيلكه كباشد  ير مكالزم به ذ كلوخ نصب مي شود. ،سنگ ،پاشش گل و الي

 و در نظر گرفته شده است. يشور طراحكدر داخل  يمطابق استاندارد جاده ا

 )نگهدارنده چرخ تريلر(( دنده پنج 2-3

ي تريلر در يوسيله اي است كه هنگام توقف مخصوصا در محل هاي شيب دار جهت اطمينان از عدم جابجا

لر يبا توجه به نوع تر يو فلز يكيه در دو نوع پالستكن قطعه ياستفاده از اپشت الستيك قرار داده مي شود.

 باشند. يه مغالف نگهدارند ين قطعات دارايا.شود يم يم بنديتقس

: توجه 

 د.يياز دنده پنج استفاده نما )جك توقف( باالبر كاز  ج استفادهگردد  در زمان  يه ميدا توصكيا

 

 سپر عقب و محافظ سپر (2-9

 .مي شودبا رعايت استانداردهاي ابعادي نصب  ، در انتهاي تريلرقب جهت نصب سيستم روشنائي و عالئمسپر ع

گيري از ضربه هاي احتمالي از پشت به تريلر و محافظت با استحكام باال جهت جلوس فوالد از جن سپر محافظ

 از سيستم روشنائي عقب با رعايت استانداردهاي ابعادي نصب مي شود.

: توجه 

 متر ويليم ۱۱1ثر ارتفاع مجاز سپر محافظ از سطح جاده كحدا يف شده در مقرارت حمل و نقل جاده ايبا توجه به استاندارد تعر

 شود. يمتر در نظر گرفته م يليم 3۱1حداقل ارتفاع از سطح جاده 
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 توجه :

 با توجه به مقرارت جاده اي حداكثر و حداقل  فاصله سپر محافظ از سطح زمين در شكل باال نمايش داده شده است.

 

 

 

 

 

 سپر محافظ

 عقبسپر 

 ميلي متر 3۱1 -۱۱1
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 و دياق  زاپاس بند (2-14

گيري دو عدد زاپاس را دارد و با جايبندها به صورت پيچ و مهره به شاسي متصل شده و قابليت  زاپاس

  بند بسته مي شوند . ها روي زاپاس دياقهاي مخصوص ، زاپاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 زاپاس بند

 موقعيت قرار گيري 



 

 
4۳ 

 

 پيلسانمجتمع صنعتی 

 قطعات تريلر يخچالي (2-11

 ( ساختار اتاق2-11-1

باشد كه در  با آلياژ مخصوص ميرو آلوزينگ پيش رنگ شده  ساختار اتاق از ساندويچ پانل مخصوص دو

ضخامت كف  ،سانتي متر  11ضخامت سقف  ، سانتي متر 6ضخامت ديواره ها  پيلسانيخچال هاي استاندارد 

ضخامت  و هوا زير پالت ها( جهت جريان ورق آلومينيوم آجدارسانتي متر )از زير ورق آلوزينگ و از رو  1۱

 مي باشد.سانتي متر  10ديواره جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سيستم روشنايي داخل2-11-2

 .روشن مي گردد LED عدد چراغ  6يخچالي با  داخل اتاق تريلر

 

 

 

 

 

 

 كالف درب عقب

 كف اتاق

 مجموعه پانل ها
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 ( کف اتاق تريلر يخچالي2-11-3

 .پوشيده مي شود جهت جابجايي بهتر هوا آجداركف اتاق تريلر يخچالي با آلومينيوم 

 

  ( Thermoking( يونيت سرد کننده )2-11-4

    ل در هنگام حركت و برق سه فاز در هنگام توقف كاريبا سوخت گازوئ SLXe-200نگ مدل كيت ترمويوني

 قابل تنظيم مي باشد. گراديسانت درجه زير صفر و باالي صفر يهابراي دماند و ك يم

 دريچه جلو

 يونيت سرد کننده
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 عملکرد يونيت ترموکينگ

 روشن و خاموش مي شود. (Set point)جهت رسيدن به دماي تنظيم شده  يكنگ به طور اتوماتكيت ترمويوني

 سيستم برفک زدا

 كن برفيا گردد، يجاد مياواپراتور ا يج رويربه تد كبرف ،باشد يلر ميردن تركت در حال سرد يونيه يكدر زمان

يونيت و  اتوماتيك توسطد به طور متناوب ذوب شود تا مانع سرد كردن يونيت نشود. اين كار به صورت يبا

 ( انجام مي شود.HMIدستي به صورت كليد )نصب شده روي برد 

 شيرد صفحه نماکعمل

در موارد  on/offد يلكتواند روشن شود.  يم يدارد و در هر زمان يكرد اتوماتكاركت يت قابليونين ياخطار: ا

 قرار داشته باشد: offد در حالت ير بايز

 ت.يوني ير و نگهداريردن و تعمك كهنگام چ 

  باشد. يه روشن شدن آن مطلوب نمكقرار دارد  ييت در جايونيهنگامي كه 

 ۱/2درصورتيكه به مدت  دهد. يرا نشان م م شدهيتنظ يلر و دماياتاق تر يدما ،ش استاندارديصفحه نما

با فونت بزرگتر( نشان داده  ود دماي اتاق و دماي تنظيم شده )دقيقه به كليدهاي صفحه نمايش دست زده نش

 مي شود. 

 HMIصفحه نمايش 

 ردنكد خاموش يلك -۱ ابلكاتصال  پورت -1

 ردنكروشن  ديلك -6 نتريپورت اتصال پر -2

 ماتيتنظ يدهايلك -7 زدا كد برفيلك -3

   يممتد/ مقطع ردكارك ديلك -4

 

 

 توضيح عالمت

 

  د(يه نگه داريثان 1ردن )كد روشن يلك
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  ردنكد خاموش يلك

 

  يزدا به صورت دست كد برفيلك

 

 س ك. برع يممتد به مقطع رد از حالتكاركر ييد تغيلك

 

رد آن ها بسته به نوع كرد چندگانه دارند. عملكدها عمليلكن يا

دها فعال باشند يلكدام از كند. اگر هر ك يم رييرد تغكارك

 شود.  يش نشان داده ميصفحه نما يدام روكهر  يباال

 

 تيونيردن کروشن 

 قرار داشته باشد. (on)د در حالت روشن يموتور با يردن روكروشن و خاموش  يد اصليلك (1

 د.يدهه فشار يثان يكرا  (on)ردن كد روشن يلك (2

 شود. يت روشن ميوني (3

 ردنکروشن و خاموش  يد اصليلک

در سمت  يد در حالت عاديلكن يموتور قرار دارد. ا يت و بااليونيردن داخل كروشن و خاموش  يد اصليلك

 ( قرار دارد.onچپ )حالت روشن 

 

 

 

 

 م شدهيتنظ یر دماييتغ

 د:يده ر را انجامير دما مراحل زييتغ تنظيم و جهت

 ش داده خواهد شد.ينما يم شده فعليتنظ يد. دمايرا فشار ده SETPOINTد يلك (1
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 د.يم دما فشار دهيتنظ يرا برا -و  +د يلك (2

 د.ير فشار دهيرا مطابق دستور ز NOا ي YESد يلك (3

ند ك ير نمييم شده تغيتنظ يدما شود و يد نمييمات انجام شده تايتنظد يرا فشار ده NOد يلكاگر  -

 گردد. يه باز ميحالت اولش به يو صفحه نما

 شود. يد مييمات انجام شده تايفشار داده شود تنظ YESد يلكاگر  -

 ش نشان داده خواهد شد.يصفحه نما يد بر رويم شده جديتنظ يدما (4

 د نشان داده خواهد شد.يم شده جديتنظ يش با دمايصفحه نما (۱

 بار با دماي باال خودداري گرددبايد از قراردادن جهت استفاده بهينه از يونيت سردكننده تذكر : 
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 ( درب عقب و ساير قطعات2-11-3

و  Stainless Steelتريلر يخچالي داراي درب دو لنگه كه بر روي هر لنگه چهار لوال و دو قفل با كالف دور 

با الستيك مخصوص مي  P.V.Cميليمتر از عايق ساندويچ پانل و داراي عايق بندي  81ضخامت درب عقب 

 .باشد

باعث ، بدون باز نمودن درب هاي عقب()عالوه بر بازديد از محموله  دريچه درب عقبباز نمودن قابل ذكر است 

 هاي عقب مي گردد. سهولت در باز شدن درب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوالي درب عقب

 عقب درب فريم
 عقب درب

 عقب دربدستگيره چفت و بست 

 چفت و بست درب

 ضربه گير

 دريچه درب عقب
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 قطعات تريلر تانکر (2-12

 ساختار مخزن

 

 

 

 شيرآالت تانکر (2-12-1

 

 

 فريم باالي سر ريز

 ورق فوالدي با استحكام باال

 موج گير هاي مخزن

 عدسي هاي مخزن
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 ر مخزنينچ پنوماتيکي زيا 4شير 

. عملكرد اين شير به صورت نصب مي شوداين شير جهت تخليه و بارگيري در قسمت انتهايي زير هر مخزن 

باال در برابر فشار ناشي از تغييرات زياد دبي سيال مي باشد. اين شير در هنگام  يمنيپنوماتيكي است و داراي ا

  يت كنترلي باز يا بسته مي شود.تخليه و بارگيري به واسطه عملكرد كنترلر نصب شده روي تابلو باد ك

كه در صورت  ،ي آن شياري پيش بيني شده استيدر گلوطراحي خاصي مي باشد به نحوي كه  اين شير داراي

داخل مخزن به  شيار شكسته شده و از خروج مايع هرگونه تصادف و خرابي ناشي از آن شير از محلبروز 

 بيرون جلوگيري مي كند.

 

 مخزنشير پنوماتيکي زير 

 موقعيت نصب دريچه باالی مخزن و متعلقات آن

 

 

 

 

 

 

 
 نمای باالی تانکرهای پيلسان

 سوپاپ تخليه بخار

 اينچ 3/2لوله بارگيری 

 لوله اندازه گيری ارتفاع ) گيج(

 سوپاپ اطمينان

د 
دي

از
ه ب

يچ
در

14 
چ

ين
ا

 

 شير پنوماتيکي زير مخزن
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 دريچه باالی مخزن )منهول(

نان جهت يسوپاپ اطم و (نچيا 11)قطر يلمپكچه يبه همراه در (نچيا 21قطر چه آلومينيومي )ياين در

 استفاده مي شود. يريبارگ

 

 

 نچ تخليه بخار پنوماتيکي باالی مخزن با رابط الستيکييا 3سوپاپ

شير تخليه بخار استفاده  مخزن به لوله هاي خروجي و نهايتااين سوپاپ جهت انتقال بخار جمع شده در باالي 

 مي شود. عملكرد اين شير پنوماتيكي است و توسط كليد تعبيه شده روي تابلو باد كيت كنترلي فعال مي شود.

 باز قرار گيرد. در زمان تخليه يا بارگيري از پايين شير تخليه بخار بايد در حالت

 

 

 

 سوپاپ اطمينان

 را دارد. تنظيم فشار داخل مخزن وظيفه اين سوپاپ در وضعيت بسته بودن دريچه ها و شيرآالت خروجي 

 مي نمايد. عملكرد اين سوپاپ به صورت خودكار است و به واسطه فنر و ساچمه تعبيه شده در داخل آن عمل 

 

 

  

 منهول وقتيکه دريچه کلمپ  بسته است  

 رابط الستيکي اينچ تخليه بخار باالی مخزن 3سوپاپ 

 سوپاپ اطمينان
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  درپوش  برنجي و آلومينيومي لوله ديپ

جهت هدايت خط كش ديپ گيري به داخل مخزن استفاده مي شود. بدين منظور سوراخ تعبيه شده  پايه ديپ

جلوگيري از ورود بندي و  آبدرپوش آلومينيومي جهت  روي آن مطابق مقطع خط كش ديپ گيري مي باشد.

 يت رزوه افوق به صور يه درپوش هاكر است كگرد و غبار به لوله ديپ بر روي آن بسته مي شود. الزم به ذ

  باشند. يردن مكجهت پلمپ  ياريش يگردند و دارا ينصب م

 توجه :

به  مي بايست جهت اين مهم مي بايست هيچ عنوان اقدام به فك پلمپ خط كش ديپ ننمايد و مشتريبه 

 اجعه نمايد عدم توجه به اين مهم متوجه مشتري  خواهد بود.شركت نفت مر

 اينچ  3/2درپوش آلومينيومي 

 ۱/2اينچ به  4تور االي مخزن و همچنين جهت پوشش آداپاينچ دريچه ب ۱/2درپوش براي لوله بارگيري اين 

اين درپوش جهت جلوگيري از ورود  ين مخزن )جعبه شيرآالت( استفاده مي شود.ياينچ شيرهاي خروجي پا

 گرد و غبار به داخل مخزن و سيستم لوله كشي استفاده مي شود.

 

 

  ) منهول( درپوش فلزی دريچه مخزن

سوپاپ تخليه بخار و درپوش هاي نصب شده بر روي  ،اين درپوش جهت محافظت از دريچه باالي مخزن

 دريچه در نظر گرفته شده است.

 

 

 درپوش برنجي و آلومينيومي

 اينچي 3/2 درپوش آلومينيومي

 درپوش دريچه منهول
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 موقعيت نصب شيرهای تخليه و شيرخروج بخار

 

 مخزننچ تخليه و  بارگيری يا 4 شير

 و ورت دو مرحله ايه صعملكرد اين شير ب اين شير مخصوص تخليه و بارگيري مخزن از پايين مي باشد.

تعداد شيرهاي تخليه بستگي به تعداد و اينچ مي باشد.  4نيومي و سايز آن يجنس آن آلوم .دستي است

وضعيت  اين شيرها را در قبل از بارگيري ،مخزن يالزم است درصورت بارگيري از باال .ظرفيت مخزن دارد

د. قبل از تنظيم كنترلر تابلو قبل از بارگيري در وضعيت باز قرار گير ،ين مخزنيصورت بارگيري از پا بسته و در

 رها كنترل شوند. يا بسته بودن شيا بارگيري بايد باز يباد براي تخليه 

 

 

 

  اينچ( 3/2اينچ به  4آداپتور اينچ )  3/2اينچ به  4تبديل شير تخليه 

اينچ نمي باشند استفاده  4ليه اين درپوش جهت تخليه مخزن در جايگاه هايي كه مجهز به سيستم تخ

به آساني قابل باز و بسته شدن مي باشد و داراي درپوش آلومينيومي براي جلوگيري از  ،اين تبديل شود. مي

 ۱/2ز يبا سا يريه و بارگيان تخلكل فوق اميبا استفاده از تبد ه مي باشد.ورود گرد و غبار به داخل شير تخلي

 سر خواهد شد.ينچ ميا

 

 اينچ تخليه و بارگيری 4شير 

 آداپتور درپوش
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 نچ تخليه بخاريا 4شير 

واسطه ه ب ،روي دريچه هاي منهول از طريق سوپاپ تخليه نصب شده بر ،باالي مخزن در بخارات جمع شده

داراي بهترين حالت  تخليه هدايت مي شوند. اين شير شيرت نهايدر  وهاي خروجي له شلنگ الستيكي به لو

كه مجهز به درپوش مناسب و قابل قفل شدن  ،بخار به بيرون مخزن مي باشد و هندسي براي انتقال جريان هوا

 .باشد يم

 

 

!توجه 

الزم است قبل از اقدام به تخليه  بخار،هاي سوخت گيري به سيستم تخليه  مجهز نبودن جايگاه در صورت

  د:حالت هاي زير انجام گرد سوخت در جايگاه، يكي از

پيستون شير تخليه توسط قطعه اي نگهدارنده )گوه الستيكي( باز نگه داشته شود تا عمليات تخليه  (1

  شود.نشدن سوخت  هيتخلمانع  تا شوددرستي انجام ه بخار سوخت ب

  ستم باز شود.ياز س املكبه طور ه بخار يتخلنچ يا 4 ريش (2

 

 

 کيت کنترل

  نحوه عملكرد اين تابلو جهت كنترل شيرهاي تخليه پنوماتيكي به ترتيب زير مي باشد:

را در حالت باز قرار دهيد. سپس ( 1)شمارهروي تابلو  براي شروع عمليات بارگيري يا تخليه ابتدا اهرم شير

روي تابلو را به سمت بيرون كشيده و در اين موقع سيستم آماده مشخص شده ( 2)شماره  دكمه قطع و وصل

نشانگر باالي كليد  و چراغ با اين عمل شيرهاي پنوماتيكي در حالت باز قرار گرفته بارگيري يا تخليه مي باشد.

 .مي شود قرمز( 3قطع و وصل )شماره 

 اينچ تخليه بخار 4شير 
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 را به داخل فشار داده تا نشانگر (2براي قطع عمليات بارگيري يا تخليه ابتدا دكمه قطع و وصل )شماره 

 را به حالت بسته برگردانيد. (1)شماره  ( برگردد و سپس اهرم شيرمشكيبه رنگ عادي ) (3)شماره 

تابلو باد كيت كنترلي در وضعيت باز بودن شيرآالت  (4سنج رگالتور )شماره الزم به ذكر است عقربه گيج فشار

صورت كمتر بودن مقدار فشار عمليات تخليه و بارگيري با تاخير  قرار گيرد و در (bar)بار  6بايستي روي 

 در مي آيد. قرمزديرتر از وضعيت معمول به رنگ  ،انجام مي شود و به تبع آن نشانگر

 

 

 

 

 

 

 

  دستورالعمل استفاده و نگهداری واحد مراقبت کيت کنترل

 رگالتور)تنظيم کننده هوا(

آن را چرخانده و فشار را تنظيم كنيد. جهت تثبيت فشار دسته  ،فشار را به سمت باال بكشيددسته تنظيم 

  تنظيم فشار را به سمت پايين فشار دهيد.

 فيلتر)رطوبت گير(

به  يستيه به هنگام پر شدن مخزن از آب باكاست  يه اير تخليرطوبت گير داراي مخزن جمع كننده آب و ش

ار ضرورت يه به موقع آب جمع شده در آن بسيمخزن مربوطه و تخل يد ادواريبازده گردد. يتخل يصورت دست

گردد. درضمن با توجه  يكزات پنوماتيب رساندن به تجهيتواند باعث آس يمدار باد م را ورود رطوبت بهيدارد. ز

 ياركزيفقط با آب شسته شود. جهت تم يستيربنات است باك يپلمراقبت از ه جنس مخازن واحد كنيبه ا

ل كا الين و يد و سپس با استفاده از بنزييرا از محل خود جدا نما يابتدا مخزن را باز نموده و صاف ،مخزن يصاف

 د.يرا شستشو ده يصاف

4 

1 

3 

2 
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 روغن پاش

دارد. درپوش  يشيرها و سيلندرها به روغن كاري دقيق روغن پاش بستگ ،رد تمام قطعات پنوماتيككعمل

د. ميزان انتقال روغن يزيك يا پارافين را تا مقدار مشخص شده داخل مخزن برروغن هيدرولي ،روغن را باز كنيد

  به وسيله پيچ باالي روغن پاش تنظيم مي شود.

 قطع کن اضطراری

جهت قطع اضطراري سيستم پنوماتيكي در حالت بارگيري و تخليه مي باشد كه با دسترسي  ،شير قطع كن

 قطع سريع جريان را در مواقع ضروري ميسر مي سازد. ،راحت آن در جلوي تانكر سمت شاگرد
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 قطعات تريلر چادری (2-13

 

 

 

 

 

 درب هاي بغل  ) آلومينيومي(

دليل  ستون هاي  باالبردن استحكام تاج به

 كناري

 زنجير و قالب مهار بار
 گالوانيزه -تيرك هاي سقف با استحكام باال

 پروفيل هاي آلومينيومي

درب دولنگه از پروفيل هاي 

آلومينيومي مخصوص با 

 ستونهاي فوالدي مقاوم

 

 سر دري عقب با استحكام باال

 جاي كپسول آتش نشاني

 آلومينيومي -ديواره جلو

 ستون هاي عقب
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 چادر تريلر و مهار آن

 يبا توجه به انتخاب مشتر  يگرم ۳11و  681 عنوه در حال حاضر در دو ك چادر از جنس پليمر مي باشد

 ديوارهاي بغل و تاج جلو را پوشش داده و با قالب مهار مي شود. ،و روي سقف باشد يقابل دسترس م

  لومينيوميآعقب و درب عقب  یسردر ،عقب یستون ها

 نگهدارنده درب و ضربه گير نردبان ، پله عقب ،
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  تجهيزات مهار بار داخل تريلر

ي تعبيه شده است كه با استفاده يروي ستون هاي وسط و روي كف تريلر قالب ها ،جهت مهار بار و ستون ها

 بار و ستون ها مهار مي شوند.  ،از اين قالب و زنجير

   کشوييچادری قطعات سقف و بغل تريلر 

 

 

      نحوه باز و بسته شدن چادر بغل و سقف:  

  
درجه قرار  1۱تا  11چادر بايستي به نحوي قرار گيرد كه رولينگ ها باالي چادر  تحت زاويه اي به ميزان 

جهت جمع كردن چادر  .در طول تريلر جابه جا شود گيرد  و چادر توسط تسمه  و كمربند هاي تعبيه شده برروي آن

نمي توان به صورت يكپارچه عمل كرد و مي بايست به صورت مرحله به مرحله چادر را جمع كرد عدم توجه به اين مهم باعث 

 خواهد شد. مكانيزم ريل چادريآسيب ديدن به فرد و 

 كالسكه سردري عقب

 ريل سقف

 سرستون هاي وسط
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    هايي با باريري گبار ) : سقف تريلر جهت افزايش ارتفاعروي ستون هاي عقب و جلو  نحوه باز و بسته شدن جك

 ارتفاع بيشتر(

  

كه جهت افزايش نسبت به مركز را دارا مي باشد  درجه  قابليت دوران  121جك به گار گرفته شده تحت زاويه

حت در هر بار سيكل حركت ت ارتفاع بار خور بايستي به طور متناوب آن را با سمت باال / پايين حركت داد

 قابل تنظيمراستاي عمود افزايش طول خواهيم داشت كه بيشترين مقدار ميلي متر در  3۱زاويه اعالم شده 

در مجموع ارتفاع بارخور تريلر چادري را به  روش ميتوانيم اين با استفاده از ميلي متر مي باشد. 411برابر 

 .ميلي متر افزايش يابد 2881به اندازه ميلي متر افرايش دهيم و درنهايت بارخور كلي تريلر  1۱1اندازه 
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 : احتياط

قبل استفاده از جك باالبر  از باز بودن درب عقب مطمئن شويد عدم توجه به اين مورد باعث از بين رفتن جك و روغن ريزي 

 خواهد شد.

   ارتفاع ثابتطريقه مهار سقف در 

مي شود بار گيري به صورت حاصل  ميلي متر  411سقف  به اندازه  ي درجك افزايش ارتفاعبا كمك  پس از آن كه 

مي توان سقف را  باشد ميلي متر 2721يعني  انجام مي گردد در صورتي كه ارتفاع بار بيشتر از حد استاندارد تر  سهل

ميلي متر تنظيم كرد اين كار بوسيله پيچ هاي  2871ي بار خور نعادي  يعميلي متر نسبت به حالت  1۱1به اندازه 

 .ستون ها ي وسط  و پيچ هاي تنظيم روي جك هاي عقب و جلو صورت مي گيرد يتنظيم رو

 توجه :

ميلي متر به هيچ وجه جك هاي باال / پايين  2871در حين تنظيم پيچ هاي ستون وسط  جهت تنظيم ارتفاع سقف به ميزان 

 .به دنبال خواهد داشتنشوند عدم توجه به اين مورد خطر بسيار جدي براي فرد تنظيم 

   مهار درب عقب در حين بار گيري توسط نگهدارنده درب عقب 

در زمان استفاده از جك باالبر سقف و جا به جايي چادر بغل  ، دستگيره جفت درب عقب  بايستي بر روي چفت 

 .به آن آسيبي وارد نگردد تحركت درب جلوگيري و در نهاي پروفيل عقب مهار گردد تا از

  

1 2 
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: دوحالت متمايز 

  
 راحت تر گيريميلي متر جهت بار 411افزايش ارتفاع تا   ميلي متر در حين حركت 1۱1تا افزايش ارتفاع بار خور

 

 

 

 استفاده از جك هاي  باالبر  

3 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 كمربندهاي چادري به روش هاي زير عمل مي نماييم:جهت استفاده از 

در ابتدا قالب را در بخش زيرين پروفيل بغل درگير كرده و پس از آن تسمه قالب را به سمت پايين كشيده ،سپس 

آن را تا مي  6و  ۱سگك كمربند را به سمت باال/پايين كشيده تا تسمه سفت گردد درنهايت با توجه به شكل هاي  

 نماييم.

  

  

  
 

  

1 2 

3 4 

۱ 6 
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 شكل هاي زير نحوه استفاده از جغجغه يا چادر جمع كن را نمايش مي دهد :

  

  
 

 

 

 

  
 

2 1 

3 
4 

۱ 6 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 قطعات تريلر کفي (2-14

 کفي ( پوشش کف تريلر2-14-1

در  يريبهبود چشم گ ، يخارج يمتريليم 28ه يچند ال يها از چوب  يريگ با بهره پيلسان  يمجتمع صنعت

ام باال و مقاوم در برابر آب كاستح يدارا ين چوب هاي. الرها داشته استيف تركام ساخت كباالبردن استح

ار كل مخصوص و خوديلر با استفاده از دستگاه دريه در عرض تركت يكه بصورت يچند ال يباشند چوب ها يم

  يو استاندارد ها مطابق با دستورالعمل ها بغل يل هايو پروف يعرض يها به رام يآلمان مخصوص يچ هايبا پ

ن رفتار را با نسبت مقاومت در برابر وزن از خود نشان يه بهتريچند ال يچوب هاگردد. يم متصلارائه شده 

 .دهد يرا نشان م و اتصاالت مربوطه فك يدمان چوب هاير نحوه چيز يل هاكشدهند . يم

 

 

 

 

: توجه 

 .داشته باشد يراتييتغ ياركن است از لحاظ برشكلر مميل تركبا توجه به شه يچند ال يچوب ها
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 کفي ( کانتينرالك2-14-2 

 41حمل يك عدد كانتينر كه براي  ،تعبيه شده استبراي هر كفي  يخارج كال عدد قفل كانتينر12تعداد 

 باشند. مي (وسط)فوت  21ينر فوت يا يك عدد كانت 21عدد كانتينرفوت يا دو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جفتکانتينرالك 

 

 

 

 تککانتينرالك 

 

 ( ستون و تاج تريلر کفي2-14-3

و به كمك  شود ميبه روي شاسي نصب  عمود بصورت كامالآلياژ باال توليد و  تاج جلو اين محصول از فوالد با

الف بغل  ك يا رويبغل در صورت نياز بصورت گون يستون ها گردد. پيچ و مهره به جلوي شاسي متصل مي

د و در صورت عدم نياز تمامي ستون ها جمع آوري نگير و در محل خود )داخل پايه ستون( قرار مي شدهنصب 

 د.نگير شده و در قسمت پشت تاج در محل خود قرار مي
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 ( قطعات عقب تريلر 2-14-4

 

 

 

 

 

 

 

 تاج تريلر كفي

 گارد كناري تريلر

 ستون ها

 سپر محافظ

 سپر عقب

 زاپاسبند

 ضربه گير رولينگي
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

  متعلقات آن قطعات تريلر کمپرسي (2-13

 يلرهاين دسته از تريباشد  . درا يم ميحج كاالهاي ييحمل و جابه جا يمپرسكلر يهدف از استفاده تر يلكبه طور 

اعالم شده  ياربركر مواد مشابه با توجه به يسنگ ،  ماسه  و سا ييتوان  در جابه جايم پيلسان يساخت مجتمع صنعت

 يلر ها مين دسته از تريدر ساخت ا يمشخصه اصل ياربركت و نوع يت استفاده نمود . دو عامل مقدار ظرفكاز طرف شر

با  پيلسان يمجتمع صنعت . داشتن مهم خواهد يا يدر اجرا يانيار شايبس كمكباالبر  يها كباشد  استفاده از ج

 يكيدر محصوالت خود به عنوان  يمعتبر خارج يت هاكساخته شده  توسط شر يكيدروليه يلندر هاياز س يريگ بهره

شود . به  يشور شناخته مكمختلف در  يت هايبا ظرف يمپرسك يلرهاينه ساخت تريت ها در زمكن شرياز معتبر تر

ن يل شده است. اكيه از قطعات مختلف تشكشود  يمجموعه شناخته م يكبه عنوان  يمپرسك يك كج يلكطور 

 : باشد ير ميمجموعه شامل قطعات  ز

 نترلكاهرم  -1

 تحت فشار يشلنگ ها-2

 يمپرسك كجسيلندر  -3

 مخزن روغن-4

 (PTOپمپ ) -۱

 

 جك كمپرسي

 شير هدايت كننده
 پمپ دوراني 

 مخزن روغن )مخصوص شاسي(

 شلنگ و كوپلينگ ها شير  پنوماتيكي متوقف كننده

 پمپ   با محور غير مستقيم 

 دسته فرمان پمپ   با محور مستقيم 
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 ساخته شده  از فوالد مستحكم  تقويتي  هاي كناري

 مخزن روغن

 جك باالبر

 تقويتي ديواره

 

  

 تقويت ديواره جلو

 ديواره داخلي با مقاومت سايشي باال

 و بست درب چفت

 تاج  جلو 

 نردبان
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 ( جک کمپرسي و متعلقات2-13-1

از ين  مورد نيين و  حجم روغن پاييل  وزن پايت به دلكساخت شر يمپرسك يلر هايمورد استفاده در تر يها كج

ت يفكي اورتان يموراد پل كمكبا  مطلوب يق بنديچ و مهره ، عايانطباق خاص  پاز به يدم نعم ،ك ير و نگهداري،تعم

محور رو به   يره بدنه  در راستايكردن پكمپرس كها مختص  كن جياربرد اك. دهد. يرا از خود نشان م يار مناسبيبس

باشد . به طور  يگراد م يسانتدرجه  81تا   -41ن  يمورد استفاده ما ب يكيدروليروغن ه  يباشد  دامنه حرارات يباال م

را در هر  يخواص مناسب و خوب يسالت اسپر يات پوشش دهيل  عمليت به دلكمورد استفاده در شر يها كج يلك

 .دهند ياز خود نشان م ييط آب وهوايشرا

: توجه 

و ردن را انجام داد از مجموع وزن بدنه كمپرس كات يتوان عمليم كج كمكه با ك يمقدار وزنن يشتريب

 .  باشد يلر ميتر كمكقابل حمل به  شتربن مقدار يب

اطياحت 

 يبا توجه به محاسبات صورت گرفته شده توسط گروه مهندس يمپرسك يلر هايمورد استفاده در تر يها كج

ش از يبار بگردد  يم ردن را مشخصكمپرس كجهت ن محاسبات مقدار بار مجاز يا .در نظر گرفته شده است 

 و مجموعه نگهدارنده آن خواهد شد. كن رفتن جيعامل مخرب شناخته شده و باعث از ب حد به عنوان

اطياحت 

سانتي متر  ۱قبل از استفاده از سيستم هيدروليك ابتدا سطح روغن مخزن روغن را چك كنيد )تقريبا بايد 

پايين تر از ارتفاع مخزن روغن باشد(.خودرو بايد در سطح بدون شيب ايستاده باشد و ترمز دستي كشيده شده 

 قرار داشته باشد. Out Of Gearبايد در موقعيت  PTOباشد. اهرم كنترل 

: توجه 

 .رديض قرار گيمورد تعو يستيسال روغن مخصوص مجموعه با يكبه طور منظم حداقل هر 
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 

 د :يير توجه نمايات زكبه ن

 

اطياحت 

ام كه از استحكد مگر آن يقرار نده كيمكمپرس شده  قطعه كن اتاق يريه در بخش زكگردد  يه ميدا توصكيا

 .ديامل داشته باشكان يآن اطم
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 

 : يديلكات كن

تخليه بار همواره خطرناك است و به همين دليل است كه پيروي از دستورالعملها براي جلوگيري از هر آسيبي 

به سيستم هيدروليك و يا به وسيله نقليه و همچنين جلوگيري از در معرض خطر قرار دادن راننده و ديگران، 

 خيلي حائز اهميت ميباشد.

گر مجاز يمقاصد د يافته است و استفاده از آن برايردن اجسام توسعه كدر جهت بلند  يوپكندر تلسيسل -1

 ست.ين

 ز گردد.يد پرهيبا يان از هر گونه بار جانبكتا حد ام -2

 د.يامل داشته باشكنان يبار اطم ينواختيكشه از  يهم -3

 د.ينان داشته باشيه از باز بودن درب عقب اطميقبل از تخل-4

 د.ينان داشته باشيلر اطميمپرس و پشت تركفراد در اطراف محل ه از نبودن ايقبل از تخل -۱

 د.يامل داشته باشكنان يره اطميبرق و غ يابل هاكان برخورد با كه از اميقبل از تخل -6

 داشته باشد. يتكد حريه نبايلر در هنگام تخليتر -7

 د.يه را داشته باشياط الزم جهت تخليخبندان و وجود باد  احتيدر زمان  -8

ار را كن يا يچ وقفه ايد بدون هياورين بييپا يمپرس ، اتاق را به آرامكل در هنگام كدر زمان وقوع مش -۳

 د.ييدو مجددا تالش نمايانجام ده

 د. ينان داشته باشيمپرس اطمكن در هنگام ياز تراز بودن سطح زم -11

 د.يساعت آن را باز نگه ندار 2ش از يباشد ب يروم نمكپوشش  يلندر ازدارايه سطح سك يدر صورت -11

 .اگر اتاق كمپرسي به آرامي تخليه نمي گردد فورا اتاق كمپرسي را پايين بياوريد و علت را بررسي كنيد -12
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 شامل موارد زير مي باشد :عوامل معمول واژگوني كمپرسي ها در نهايت به طور كلي 

 تخليه در زمين نرم و شيبدار 

  موادي كه به اتاق كمپرسي ميچسبندتخليه گل، خاك رس و ديگر 

 تخليه در شرايط بادي و طوفاني 

 

 

 هشدارهاي نگهداري

اين مسئوليت اپراتور است كه از تعمير و سرويس دستگاه توسط افراد كامال آموزش ديده  (1

 .اطمينان حاصل كند

تماس  خدمات پس از فروشا نزديكترين مركز تعمير و سرويس باگر ضروري است براي كمك  (2

 .)شماره مركز خدمات در انتها گرد آوري شده است(بگيريد

سيلندر فقط براي بلند كردن ساخته شده است و نبايد بعنوان استبياليزر)تثبيت كننده( اتاق  (3

 .كمپرسي استفاده شود

هرگز در زير اتاق كمپرسي كار نكنيد مگر آنكه به درستي مهار شده باشد و در يك محيط امن  (4

 .باشيد

 .بايستي بين چارچوب پاييني اتاق كمپرسي و شاسي به شكلي ايمن قرار گرفته باشد پايه (۱

 .تنها از روغن با دانسيته پيشنهادي استفاده كنيد  (6
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 .تنها از روغن با كيفيت براي مدارهاي هيدروليك استفاده نماييد (7

و هرگز هرگز از مكمل هاي روغن گياهي با جز اصلي متفاوت با روغن اصلي استفاده نكنيد  (8

 .محصوالت )روغن( مختلف را باهم تركيب نكنيد

 .هرگز خودرو را با اتاق كمپرسي در حال تخليه رها نكنيد (۳

 .از شستن سيلندر با آب فشار باال اجتناب كنيد (11

 .در زمان جوشكاري از سيلندر بعنوان نقطه اتصال به زمين )ارت( استفاده نكنيد (11

 .واد خارجي حفظ نماييدهمواره سيلندر را از پاشش جوش و ديگر م (12

توصيه هاي نگهداري 

 هفتگي

  سطح روغن مخزن را چك كنيد )برحسب نوع مخزن، سطح روغن بايستي در گيج روغن قابل مشاهده

 باشد(

 تمام قطعات متحرك سيلندر و لوازم جانبي آن را روغنكاري كنيد. 

 ( اجزا سيستم هيدروليك بررسي شوندPTO  )و پمپ، شير، شلنگ و كوپلينگ 

 متناوبا/ ماهيانه

 قاب استبياليزر ) تثبيت كننده ( و لوالي تخليه را بررسي و گريس كاري كنيد. 

  ،لوله ها را بررسي كنيد: مطمئن شويد تمام لوله هاي انعطاف پذير نسبت به شاسي ايمن هستند

 .د گره يا تاب باشنداتصال هر لوله را محكم كنيد و مطمئن شويد تمام آنها فاق

  ،اتصاالت هيدروليكي و شلنگ ها بايستي مرتبا بررسي شوند و اگر آسيب يا فرسودگي وجود دارد

 .تعويض گردند

 ( محكم بودن پيچ هاي تثبيتFixing Bolts) بررسي شود. 

  هر پيچ فرسوده و آسيب ديده با پيچ جديد معادل يا گريد باالتر تعويض گردد 
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  تثبيت تقويتي ها، درپوش ها، پايه ها، شير تخليه بار و پمپ وPTO را بررسي كنيد. 

 سطح روغن در مخزن هيدروليك را در زماني كه باالبر درگير نيست چك كنيد. 

 خودرو را از جهت هرگونه خسارتي بررسي نماييد. 

  تمام نقاط روغنكاري كمپرسي را روغن كاري كنيد ) ما گريس يا روغنSAE140  را براي استفاده 

 پيشنهاد ميكنيم (

  

 

 

 ( استاباليزر کمپرسي2-13-2

 

 

 

 

 

 

 چشمي باال

پالستيكي  پوشش

 مستحكم

 پوشش بيروني
 ورودي روغن

 پايه پايين

 

 

 

 دسته فرمان

 پايين

 باال
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 

 كله جيقسمت جلو بوس در له شاهنگ ويقسمت عقب بوس در يباشاس يمپرسكه اتصال اتاق كنيباتوجه به ا

 يبرا د. يآ يش ميلرزش وعدم تعادل پ يمپرسكردن بار دراتاق كه يهنگام تخل ، باشد ي( مي)آنتن يوپكتلس

 ) زرين اتاق از استاباليا انحراف به طرفي يعدم واژگون حفظ تعادل و ت وين وضعيش آمدن اياز پ يريجلوگ

 يشاس ياتصال جلو و )شاهنگ( اتاق و ين اتصال عقب شاسيزر مابياستابال م.ينك ياستفاده م ننده(كت يتثب

 يشاس و يمپرسكف اتاق ك، به  ييبه صورت لوال زرياتصال استابال رد.يگ يقرارم (يوپكتلس كبه اتاق )ج

 باشد. يم

 

: توجه 

 .باشد يم ST 52.3ام باال از جنس كزر از فوالد مخصوص و استحياستابال يورق اصل

 ( شاهنگ کمپرسي2-13-3

ه بوش ك يبه اندازه ا ين شاسيه دوسرشفت از طرفك يقرار گرفته بطور يشاس يشفت شاهنگ در انتها

 ST 37.2مخصوص و از جنس  رون زده است. شفت شاهنگ از فوالديب آن نصب شود، يشاهنگ بر رو

 باشد. يم

 استاباليزر
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 و چفت و بست درب ( درب عقب کمپرسي2-13-4

 .شده استدرب عقب كمپرسي به صورت يك منظوره و دو منظوره طراحي 

 ،نصب شده ه داخل نگهدارنده دربكاست  ييدوعدد بازو يداراكه  هدرب يك منظوره به گونه اي طراحي شد

  .ه باز شودكت يكلوالشده تا درب بصورت  ين  فوالديتوسط دو عدد پ واره قرارگرفته ويد يباال

 شود و يامل باز مكفله بصورت  يه بارهايتخل يه، براكشده  يطراح يبه صورت، درب دو منظوره عقب

ه كني)بدون ا باشند يم يه بصورت بسته بندك ييبارها ن باز شده وياز، درب بصورت دولنگه به طرفيدرصورت ن

 گردند. يه ميباال برود( تخل يمپرسكاتاق 

 .باشد يميليمتر م 12ضخامت و  ST 52.3ام باال از جنسكاستح باچفت و بست از فوالد  يتسمه اصل

 
 منظوره دو درب عقب كمپرسي به صورت ك منظورهتدرب عقب كمپرسي به صورت 

            

    

 موقعيت قرار گيري  شفت
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 کانتينربر قطعات تريلر تيغه (2-16

 کانتينربر( قفل کانتينر و استپ جلوی تيغه 1 -16 -2

فوت يا  41كه براي حمل يك عدد كانتينر  ،تعبيه شده استبراي هر كفي  يچيپ عدد قفل كانتينر12تعداد 

  فوت وسط مي باشند. 21فوت يا يك عدد كانتينر  21دو عدد كانتينر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه ای از تيغه کانتينر بر 

 با مقاومت باال  ST52 جنس از شاسي

 بغل با استحكام باالداراي گارد 

 به كار گيري از كانتينر الك پيچي
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 کانتينرالك جفت کانتينرالك تک 

 

 مجموعه صفحه ريش

 مجموعه تابلو برق

 مجموعه تانک باد

 EBSمجموعه تابلو 
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 باشد. يتن م 24زان يمجاز به من بار يشتريشور بك ين تردد جاده ايو قوان  ياربركتوجه به نوع 

 فوت وسط 21يك عدد كانتينر استفاده از -1

 

 ابتدا و انتهافوت  21استفاده از دو عدد كانتينر -2

 

 پارچهيكفوت  41عدد كانتينر  يكاستفاده از -3
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 يمنيات اكبا توجه به ن كنر اليانتك يريقرار گ -1 در جهت  پاد ساعتگرد يچيدوران اهرم پردن ضامن و كآزاد -2

 
 

در  يچيو پس از آن دوران اهرم پ يچين اهرم پيچرخاندن پ -4

 جهت ساعتگرد
 در جهت  پاد ساعتگرد يچيدوران اهرم پ -3

  
آچار  كمكردن با كدر جهت ساعتگرد و سفت  يچيدوران اهرم پ -۱ ه شدهيتعب يجا انداختن ضامن نگهدارنده در جا -6

 مخصوص
 

نر با تابلو برق يانتكاز برخورد  يريو جلوگ يشاس ينر رويانتكردن كزان يجلوي تيغه كانتينربر جهت م استپ

 بر روي كالف جلو جوش داده مي شود.
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 استپ جلو
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 پيلسانمجتمع صنعتی 

 ( نکات ايمني و فني3

 ( محورها3-1

چرخ باعث نقص در  يها كسيترمز و د يده شدن لنت هاييض شود. سايعا تعويد سريبا يا روغنيلنت سوخته 

 ستم ترمز مي شود. يامل سك يا خرابيستم ترمز يرد سكعمل

و مهره چرخ بايد عاري از هرگونه شي اضافي باشد و همچنين بايستي  ي، توپكسين ديسطوح تماس چرخ ب

 چرخ شود.  يتواند منجر به لق يس باشد. عدم توجه به موارد فوق ميز و بدون گريتم

شه مطابق مشخصات سازنده يد هميبا آن هالر باشد. همچنين فشار يد سازنده ترييبايد مورد تا يكالسته انداز

 باشد.

ت شده باشد، بدين يه رعايله نقليوس يمنيد با هم هماهنگ و سازگار باشند تا ايلر بايشنده و تركستم ترمز يس

 يكسان خواهد بود. ها لنت يدگييترتيب سا

 يپارچه و مساويكه بار به طور كد يميزان بار مجاز اطمينان حاصل كنيد و مطمئن شو قبل از شروع حركت از

 ع شده است.يتوز

امل از هوا پر كه بالن ها به طور كد يدارند، قبل از حركت مطمئن شو يق باديستم تعليه سك ييلرهايدر تر

و  يق، شاسيستم تعليمحورها، سب زدن به ين است منجر به آسكامل بالن ها ممكشده اند. عدم پر شدن 

 شود. ين رانندگيدر ح يمنين آمدن سطح اييپا

شدن تنش  كن خنين است درحكرا مميفورا استفاده شود، ز يه ترمزها داغ هستند نبايد از ترمز دستيكزمان

 اسه ترمز شود.ك اي كسيد يه باعث خرابكها وارد شود به آن  يمتفاوت يها

هرگز از تريلري كه براي شرايط جاده اي صاف و هموار طراحي شده است در جاده هاي شني و سايت پروژه ها 

 استفاده نكنيد. 

 در هنگام تعويض لنت، بايد لنت هاي يك محور به طور كامل تعويض شود.

و  يناگهان يلومتر از ترمزگيري شديد خودداري گردد. از ترمزهاكي ۱1مسافت  يپس از تعويض لنت، تا ط

 د اجتناب شود.يمدت با يطوالن
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 ( يونيت ترموکينگ3-2

 قبل از حرکت یبازديدها

 باشد. يم يت ضروريونيرد كالت عملكاهش مشكقبل از حركت جهت  يبازديدها

 روغن موتور

 مم باالتر نرود.يزكمم پر شود. هرگز از سطح مايزكد تا سطح مايبا

 نک کع خنيما

ن ك كع خنيداشته باشد. اگر سطح ماقرار د( يد در محدوده پر )سفين باك كع خنينشان دهنده سطح ما

 د.ينكن به منبع انبساط اضافه ك كع خنيد، ماياين )قرمز( بييپا

در  يخ زدگيدرصد آب باشد تا از  ۱1ول ( و يكلن گليدرصد ضد يخ ) ات ۱1د مخلوطي از ين باك كع خنيما

 ند .كگراد محافظت يدرجه سانت -34 يدما

 د.ينكن گرم است باز نك كع خنيه مايكدرب منبع انبساط را در زماناخطار: 

 یباتر

مم يزكد در سطح مايت بايترولكز شده باشند. اليتم يد بسته شوند و از هر گونه خوردگيبا يباتر ينال هايترم

 باشد.

  تسمه ها

 د.ينكتالش ن يم دستيتنظ يباشد، برا يم يكم تسمه ها اتوماتيباشند. تنظ يط مناسبيد در شرايتسمه ها با

 يقطعات برق

از گونه  يد از عاريم ها بايم ها و سرسيبسته شده اند. س يقطعات برق يشن هاكانكه همه كد يمطمئن شو

 و رطوبت باشند. ك، تريخوردگ

 بدنه

 د.ينك يقطعات بررسي چشم يستگكا شي ي، لقيبدنه را از نظر نشت

 ل هايوک

 ز است.يندانسور تمكل اواپراتور و يوكد يمطمئن شو

 خچاليمحفظه 

 ر شود.يد تعميچ پانل ها بايواره ها و ساندويب ديد. هر گونه آسينكلر را بازديد يتر يرونيو ب يداخل يفضا

 اواپراتور یدمپر هوا

 ند.كت كحر يد آزادانه و بدون چسبندگياواپراتور با يدمپر خروج هوا
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 زدا کستم برفيه آب سيتخل

 زدا باز هستند. كستم برفيلنگ ها و اتصاالت سيه شكد يمطمئن شو

 لريتر یدرب ها

 شده اند. يح آببنديه درب ها به طور صحكد يمطمئن شو

 اواپراتور

 د.ينكبررسي  يمبرد به صورت چشم يو نشت يدگيب دياواپراتور را از نظر آس

 ( جک شاسي3-3

  جك با دو دست نگه داشته شود.هميشه در هنگام باال و پايين آوردن جك، دسته 

 .همواره پايه هاي جك به طور صحيح روي زمين قرار داده شود 

 .درحالتيكه تريلر داراي بار مي باشد از باال و پايين كردن تريلر خودداري گردد 

 هنگاميكه تريلر داراي بار مي باشد جهت باال و پايين آوردن جك حتما از دور كند استفاده شود. 

 بارگيری( 3-4

  تانكر هاي حمل سوخت مجهز به شير آالت و منهول داخلي يا خارجي صرفا جهت حمل چهار مواد از

 نفت كوره ( طراحي و ساخته شده اند. –نفت سفيد  –گازوئيل  –فرآورده هاي نفتي ) بنزين 

 ( مخصوصا در كمر تريلر از بارگيري به صورت بار نقطه اي و يا بار متمركز خودداري گردد .) 

  ا بارگيري ،برگرداندن ارتفاع تريلر به حالت استاندارد قبل از حركت يپس از تغيير ارتفاع جهت تخليه 

 .باري كه روي تريلر قرار مي گيرد حتما به كمك جغجغه، سيم بكسل و ستون ها مهار گردد 

 الك اطمينان حاصل گردد از قرارگيري پايه كانتينرها در محل خود و قفل شدن كانتينر. 

  با توجه به اينكه تريلر يخچالي براي ثابت نگه داشتن دما مي باشد ، لذا بايد از قراردادن بار با دماي

 باال خودداري گردد.

 د.ينكش سرد يلر را پيم شده، تريتنظ يبا توجه به دما 

 ستير عبور هوا مسدود نيند و مسكن بار عبور يتواند از ب يه هوا مكد يمطمئن شو يريدر هنگام بارگ  

 .هنگام بارگيري، بار با تاج جلو فاصله داشته باشد 

 .هنگام بارگيري، بار از ارتفاع بر روي تريلر رها نگردد 

  سانتيمتر شود.   7اختالف ارتفاع صفحه ريش كشنده و تريلر نبايد بيشتر از 
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 ( سيستم ترمز و برق تريلر3-3

  از اتصال كامل سوكت هاي برق و باد تريلر به كشنده و قرارگيري محل اتصال سوكت سنسورABS 

 اصلي در كلمپ مربوطه اطمينان حاصل گردد.به كابل 

  ز كمر درصورتيكه كفگردهاي تريلر و كشنده دچار نشتي باد شوند بايد تريلر سريعا متوقف گردد و با

 تماس گرفته شود.امداد جاده 

 اري سيستم ترمز و برق تريلر خودداري گردد.از دستك 

  بروز هرگونه خطا مربوط به در صورتEBS  از تعمير سيستم ترمز و برق تريلر در خارج از  تريلر

به نمايندگي هاي  بروز رساني نرم افزاررفع خطا و نمايندگي هاي مجاز خودداري گردد و جهت  شبكه

 .مجاز مراجعه گردد

  كنترل يونيت تريلرقبل از انجام هرگونه جوشكاري حتما سوكت هاي( مدوالتور،ECUجدا گردد ). 

  از نصب كليد باالبر دستي براي باال بردن محور جلو خودداري گردد. زيرا با توجه به اضافه بار وارد

 شده به محورهاي ديگر موجب خرابي قطعات محور و ترمز مي گردد.

  هاي جلو، بغل و عقب مخصوصا چراغ ترمز، دنده عقب و شب اطمينان حاصل از عملكرد صحيح چراغ

 گردد.

 .پس از اعمال ترمز دستي به دليل جلوگيري از حركت احتمالي تريلر دنده پنج را زير تاير قرار دهيد 

 .از پارك كردن تريلر در جاده و يا محل هايي كه داراي شيب هستند خودداري گردد 

 

 کمپرسي موارد ايمني جک (3-6

 ( قبل از باال بردن اتاق3-6-1

  ۱قبل از استفاده از سيستم هيدروليك ابتدا سطح روغن مخزن روغن را چك كنيد )تقريبا بايد 

 سانتي متر پايين تر از ارتفاع مخزن روغن باشد(.

 ايستاده باشد و ترمز دستي كشيده شده باشد. در سطح بدون شيب خودرو بايد 

  اهرم كنترلPTO  بايد در موقعيتOut Of Gear .قرار داشته باشد 

 PTOدرگير شدن 

  6كاميون را روشن كنيد و منتظر بمانيد تا فشار روغن به bar .برسد 

  مطمئن شويد كه اهرم كنترل در حالتHOLD .نگه داشته شود 
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  مانيد.ثانيه منتظر ب 8گيربكس درحالت خالص قرار داشته باشد. پدال كالچ را فشار دهيد و حدود 

  كليدPTO .را فشار دهيد، سپس كالچ را به آرامي رها كنيد 

 دور موتور در حالت آرام قرار داشته باشد. PTOموقع درگير شدن  توجه:

 ( باال بردن اتاق3-6-2

  اهرم كنترل را درحالتTIP .قرار دهيد 

 .روغن تحت فشار به سمت جك حركت خواهد كرد و جك باال خواهد رفت 

  موقعي كه اتاق به باالترين نقطه رسيد، اهرم كنترل را به حالتHOLD .برگردانيد 

 ( پايين آوردن اتاق3-6-3

 كنيد. آرامي پدال كالچ را رهارا آزاد كنيد و به  PTOثانيه فشار دهيد،  8كالچ را به مدت 

 ( چک و بازديد3-6-4

 بازديدهای روزانه

  .سانتي متر پايين تر از ارتفاع مخزن باشد(. ۱)تقريبا بايد سطح روغن مخزن روغن را چك كنيد 

 ( سيستم هيدروليك را چك كنيدPTO.)سوپاپ سولنوئيدي و شلنگ ها ، 

 بازديدهای ماهانه

 .كليه اتصاالت سيستم هيدروليك و پنوماتيك را چك كنيد 

 .كليه پيچ و مهره ها را از نظر سفتي چك كنيد 

 ي كنيد.كليه نقاط گريس خور را گريسكار 

  مجاز مراجعه  يها يندگيض روغن به نمايجهت تعو يستيبااگر روغن هيدروليك كثيف شده است

 .استفاده گردد  ISO 46يا  46بايستي از روغن گريد . ديينما

 .جك را چك كنيد و سطح بيروني آن را تميز كنيد 
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 يکالست( 3-3

  كم بادي .تريلر تنظيم شود يكالستفشار باد تاير بايستي بر روي حداكثر فشار حك شده روي

 .تاير محسوب مي گردد يعامل خراب نيمهمتر

  را هنگام خنك بودن تاير كنترل كنيد. يكالستباد 

  ممكن است تاير راديال حتي نيمي از فشار باد خود را از دست ، نخي قديمي يها يكالستبر خالف

از نداشتن  باد فشاريجاد نشود. بعد از كنترل و تنظيم تفاوت محسوسي ا يكالستبدهد اما در ظاهر 

 لو را ببنديد.الو مطمئن شده و درپوش وانشتي دور رينگ و ناحيه و

  تاثيرات نامطلوب در تنظيم نبودن زيربندي و شاسي و بخصوص موازي نبودن چرخ ها عالوه بر

ورت بروز سايش غيرمعمول در كند. لذا در صرا به شدت دچار فرسايش مي  ها يكالست، كاركرد تريلر

و از صحت عملكرد  سيستم تعليق و زيربندي را كنترل نمود ،فورا بايد پس از كنترل فشار باد يكالست

 .شويدآن مطمئن 
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 .الستيك بر حسب ميلي متر مي باشد بيانگر عرض( 38۱)اين مشخصه  -1

به ضريب منظر معروف مي باشد اين عدد از حاصل تقسيم پهناي تاير به ارتفاع تاير و ضرب  6۱عدد  -2

 . ل مي گردد. اين موضوع در شكل زير آورده شده استحاص 111در عدد  آن

1 
2 

3 
4  (H)ديواره الستيک 

   (S)عرض الستيک 

A  =    
 

 
          

 

385 65 R 22.5 87 V 



 

 
۳6 

 

 پيلسانمجتمع صنعتی 

ميلي  2۱/2۱1كه برابر ضرب كنيد  %6۱را در  38۱به عنوان مثال براي محاسبه اندازه ديواره الستيك بايد 

 . متر مي شود

 .  معرف راديال بودن الستيك مي باشدو بيانگر ساختار بافت الستيك ( R) مشخصه -3

 .زه قطر رينگ بر حسب اينچ مي باشدبيانگر اندا( ۱/22)اين مشخصه  -4

 دهايبازد( 4

رات ينه تعمينشده و هز ينيش بيپ يها ياهش خرابكمحصول، د يش عمر مفيافزا يبرا يادوار يهاديبازدانجام 

دوره  بازديدو اعمال برنامه  يد قبل از رانندگيشامل انجام بازد يادوار يهاديبازدباشد. الزامات  يم ياتيار حيبس

 يم ( شود يانجام م نسخه فرم هاي بازديدمطابق آخرين خدمات پس از فروش  يها يندگيه در نماك)  يا

 باشد.

ه كرده و مطمئن شود ك يآن را بررس يتمام قسمت ها محصولاستفاده از  هر بار راننده موظف است قبل از

 يد بررسيبا همواره قيستم ترمز، چرخ ها و تعليخودرو وجود نداشته باشد. س يمنيا يها ستميدر س ايرادي

 همچنين الزم است راننده از عدم وجود نشتي سياالت اطمينان حاصل كند. د.نشو

 هيد اوليبازد

د ين بازدياست محصول جهت انجام ا يباشد، ضرور يل محصول ميه سه ماه پس از تحويد اوليزمان انجام بازد

د ين بازديدر ار يد. موارد زيمجاز خدمات پس از فروش مراجعه نما يها يندگياز نما يكيدر موعد مقرر به 

 مجاز انجام خواهد شد. يندگيتوسط نما

 رديف شرح

 ستم برقيياب و س عيب دستگاه

 1 خطا يدهاك ردنك كپا و نمودن ادداشتي، خواندن

 قرار كليد و ترمز پدال وضعيت در و باشد فعال مدوالتور در هك Traction help عملكرد يبررس

 باالبر محور رفتن پايين و باال ردنك كچ. باشد داشته
2 

 3 بغل و عقب جلو، هاي چراغ عملكرد يبررس

 کشي  بازديد و آچار

 4  ريش ميل هاي پيچ گشتاور يبررس

 ۱  محور كرپي گشتاور يبررس

 6 قامه  پيچ گشتاور يبررس
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 رديف شرح

 7  فنر كمكپيچ  گشتاور يبررس

 8 بالن  پيچ گشتاور يبررس

 ۳ بوستر باالبر محور  قطعات گشتاور يبررس

 11  چرخ هاي مهره گشتاور يبررس

 11  يغيرعاد سايش لحاظ از يكالست بازديد

 12  ها يكالست باد فشار يبررس

 لر تانکريتر بازديد

 13  تانكر شيرهاي بادي عملكرد كيت كنترل و سيستم يبررس

 14 شيرآالت تخليه زير تانكر و داخل جعبه از نظر نشتي يبررس

 1۱  اضطراري كن قطع ريعملكرد ش يبررس

 کمپرسي لريبازديد تر

 16  نشتي روغن نظر از ها كوپلينگ و اتصاالت يبررس

 17 نشتي باد از نظر باد هاي لوله ردنك كچ

 18 جك كمپرسي از نظر نشتي روغن  يبررس

  يخچاليلر يد تريبازد

 1۳ درب عقب از نظر نشتي و آب بندي  يبررس

 21 ديواره ها و سقف از نظر نشتي  يبررس

 21 ردن پيچ هاي اتصال كسفت 

 ترموکينگ يونيت بازديد

 22 موتور روغن سطح يبررس

 23 مپرسورك روغن سطح يبررس

 24  كننده خنك مايع سطح يبررس

 2۱  يونيت گاز مقدار يبررس

 26  كننده خنك مايع و يونيت گاز روغن، مانند االتيس نشتي يبررس

 27 ها تسمه وضعيت يبررس

 28  قطعات شكستگي و ديدگي آسيب نظر از يونيت چشمي يبررس

 2۳ موتور هواي لوله يبررس
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 رديف شرح

 31 ها سوكت و كشي سيم يبررس

 31 لرزش و صدا نظر از يونيت يبررس

 32 خطا يدهاك يبررس

 33  اتصال هاي لوله و باك درپوش باك، هاي بست يبررس

 34  ترموستات صحيح عملكرد يبررس

 

 ) سه ماهه ( یادوار یدهايبازد

ن ياست محصول جهت انجام ا يشوند، ضرور يانجام م يد قبليسه ماهه از بازد يدها با فواصل زمانين بازديا

ن ير در ايد. موارد زيمجاز خدمات پس از فروش مراجعه نما يها يندگياز نما يكيدها در موعد مقرر به يبازد

 مجاز انجام خواهد شد. يندگيدها توسط نمايبازد

 رديف شرح

 ياب عيب دستگاه

 1 خطا  يدهاكردن ك كادداشت نمودن و پاي، خواندن

 کشي  بازديد و آچار

 2 محور نگهدارنده ياتاقان يكار گريس

 3 فنر نگهدارنده يكار گريس

 4 (ستين انجام قابل استيل و الستيكي يها بوش مورد در) ها ياتاقان يكار گريس

 ۱ فنر سمت هر انتهايي و سايشي قطعات يكار گريس

 6 يفرسودگ و ساييدگي خرابي، جهت از قطعات د چشمييبازد

 7  چرخ هاي مهره گشتاور يبررس

 8 يغيرعاد سايش لحاظ از يكالست بازديد

 ۳ ها يكالست باد فشار يبررس

 لر تانکريتر بازديد

 11  تانكر شيرهاي بادي عملكرد كيت كنترل و سيستم يبررس
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 رديف شرح

 11 شيرآالت تخليه زير تانكر و داخل جعبه از نظر نشتي  يبررس

 کمپرسي لريبازديد تر

 12 نشتي روغن نظر از ها كوپلينگ و اتصاالت يبررس

 13 نشتي باد از نظر  باد هاي لوله ردنك كچ

 يخچالي لريبازديد تر

 14 درب عقب از نظر نشتي و آب بندي  يبررس

 1۱ ديواره ها و سقف از نظر نشتي  يبررس

 ترموکينگ يونيت بازديد

 16 موتور روغن سطح يبررس

 17 مپرسورك روغن سطح يبررس

 18  كننده خنك مايع سطح يبررس

 21 يونيت گاز مقدار يبررس

 21 كننده خنك مايع و يونيت گاز روغن، مانند االتيس نشتي يبررس

 22 ها تسمه وضعيت يبررس

 23 ها سوكت و كشي سيم يبررس

 24 خطا يدهاك يبررس

 2۱ اتصال هاي لوله و باك درپوش باك، هاي بست يبررس
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جهت انجام   -ماموت ديزل  – پيلسانت كمجاز شر يها يندگيدر صورت عدم مراجعه خودرو به نما توجه:

 خودرو لغو خواهد شد. يمطابق برنامه، گارانت يادوار يهاديبازدو  هياول ديبازد

 ( شرايط گارانتي3

 تعريف گارانتي

مشااخص و بااا حفااظ  يبااازه زمااان يااكمحصااول در  يااكرد كاات و عملياافكيضاامانت  يبااه معنااا يگااارانت

 باشد. يم مربوطهط يشرا

 دوره گارانتي

و منوط به انجام  ين مشتريل به اوليخ تحويسال از تار 2به مدت  ياربركلر و يه انواع تريلك يدوره گارانت

 .باشد يم يگارانت يط عموميو احراز شرا پيلسانت كه خدمات پس از فروش شركدر شب يادوار يس هايسرو

 باشد ( يم ين مشتريل به اوليخ تحويسال از تار يك يخچاليلر يتراتاق  ي) مدت گارانتتبصره :  

: توجه 

 اقالم مصرفي

مايع خنك  ،و لنت هاي ترمز ريضربه گ يكالستروانكارها، فيلترها،قطعات و مواد مصرفي عبارتند از روغن ها، 

 ت. يونيكننده و گاز 

اين اقالم تنها در صورتيكه تعميرات ناشي از خرابي قطعات و سيستم هاي محصول موجب تعويض آنها شود، 

 تحت پوشش گارانتي قرار مي گيرند.

 قطعات فرسايشي ) دارای عمر مفيد (

صااورت خرابااي ناشااي از ايااراد كيفااي ) ذاتااي ( قطعااه و يااا آساايب  فقااط درلناات هاااي ترمااز و تساامه هااا 

 ديدگي در اثر خرابي ساير قطعات و سيستم ها مشمول ضمانت مي باشند.

 رنگ محصول

لاار، ضاامانت رنااگ  يخاادمات پااس از فااروش صاانعت تر  يابيااط، ضااوابط و ارزيمطااابق دسااتورالعمل شاارا 

 مي باشد. ين مشتريل محصول به اوليخ تحويسال از تار يكمحصول 
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 راتيضمانت تعم

و ماااه  2 بااه ماادت -ماااموت دياازل  – پيلسااانت كشاار يهااا يناادگيرات انجااام شااده در نمايااتعمت ياافكي

تابچاه(  كن يا ط منادرج در ا ي)مناوط باه احاراز شارا     ضامانت  تحات  مااه  3 باه مادت  ض شاده  يقطعات تعاو 

 باشند. يم

 قطعات مستهلک )داغي(

 مربوط به موارد غير گارانتي تحويل مشتري مي گردند.قطعات 

 صدور صورت حساب

ساتم خادمات   يملازم باه ارائاه صاورت حسااب قطعاات و خادمات انجاام شاده تحات س           هاا  يندگيه نمايلك

 ير گااارانتيااو غ يعاماال در مااوارد گااارانت  يناادگيزل و بااا مهاار نمايااد پيلسااانت كپااس از فااروش شاار 

 باشند. يم

 

 الستيک

ديااه كارشناسااي ايو بااا ت ين مشااتريل محصااول بااه اولا يااخ تحويساال از تااار يكالساتيك خااودرو بااه ماادت  

 داراي گارانتي مي باشد. الستيك شركت سازنده

 

 

 مواردی که مشمول گارانتي نخواهد شد

  و قراردادن بار عيوب ناشي از استفاده و نگهداري نادرست از محصول، بارگيري بيش از ظرفيت مجاز

 و عدم توجه راننده به چراغ هاي هشدار دهنده.در محل نامناسب تريلر مانند لبه ها 

 عيوب ناشي از نصب قطعات اضافي و يا تغيير در مشخصات فني محصول. 

 .عيوب ناشي از ضربه، بالياي طبيعي، تماس با مواد اسيدي، آتش سوزي و بي احتياطي راننده 

 ديزل. پيلسانافراد غيرمتخصص و خارج از شبكه نمايندگان شركت  عيوب ناشي از دستكاري 

  قطعات، لوازم غيراصلي و مواد مصرفي متفرقه.از عيوب ناشي از استفاده 

 عيوب ناشي  از جوشكاري قطعات و بدنه محصول 

جهت انجام   -ماموت ديزل  – پيلسانت كمجاز شر يها يندگيدر صورت عدم مراجعه خودرو به نما توجه:

 خودرو لغو خواهد شد. يمطابق برنامه، گارانت يادوار يهاديبازدو  هياول ديبازد
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 نخواهند شد. يگارانت مشموله ياول ديبازدگالژها پس از يمات و ريه تنظيلك توجه:

 

ساال   2لار هاا باه مادت     يثار قطعاات و  مجموعاه هاا در تر    كا يگاارانت  ز اشااره شاد  يش تر نيه پكهمانطور 

 .باشد ير جز موارد استثناء ميقطعات ز ۱ف صورت گرفته شده در بنديباشد . اما با توجه به تعار يم

 دهد يم شينما را قطعات زمان مدت ريز جدول

: توجه 

 

 حاتيتوض مدت زمان لرينوع تر نام قطعه / مجموعه 

  سال1 يخچاليلر يتر گينكترمو خانواده سرمازا تيوني

  سال1 يخچاليلر يتر )بدنه اتاق( يخچالي اتاق

  سال2 و كليه تريلرها يخچاليلر يتر يخچالي يشاس

 رجوع گردد ۱به بند  سال 1 لر هايه تريلك )تاير( يكالست

 يسال گارانت 2 يرادا رهايش ماه 6 ركلر تانيتر نگ ها و واشرهايه اوريلك

 رجوع گردد ۱به بند  سال 1 لر هايه تريلك شاسي و بدنه محصوالت رنگ

 رجوع گردد ۱به بند  - لر هايه تريلك هاي ترمز لنت

 

: توجه 

 .باشد يم سال 2 مدت به زولهيا اتاق در استفاده مورد SAFKARبرند   با یها تيوني يگارانت زمان مدت

 

 جادهامداد  (6

روز  7ساااعته و  24 شاابانه روزي ) بااه صااورت  -ماااموت دياازل  – پيلسااانت كشاار جااادهخاادمات امااداد 

ق تمااس  يا د از طريا توان ي، شاما ما  محصاول ال در كباشاد. در صاورت باروز اشا     يما ( پشاتيبان شاما   هفته 

راد بااه وجااود آمااده ياارده و در خصااوص اكاازل ارتباااط برقاارار يااد پيلسااانت كز امااداد شااركاابااا مر يتلفناا

ان كا ام فناي ياا ايمناي (   )  يلا يه باه هار دل  كا  ين در صاورت يد. همچنا يا افات نمائ يالزم را در يها ييراهنما

همااهنگي باا نماينادگي هاا و اعازام خاودروي       اقادام باه    جااده  ز اماداد كا مر ،نباشاد  ت وجود نداشاته كحر

 امداد مي نمايد.
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 پس از فروش دامنه ارائه خدمات

 سال است. 11ر يرد آن ها زكاركه عمر ك يمحصوالت

 شرکت ماموت ديزل تماس با مرکز امداد

 121-441۳6716و يا  1۳3۱۳۳۱116۳ يبا شماره تلفن ها امداد جادهجهت ارتباط با مركز 

 ،قبال از تمااس  نمايياد(.  فاوق فقاط در مواقاع اماداد اساتفاده       ي)لطفاا از شاماره هاا    ديتماس حاصل فرمائ

  د.يرا آماده نمائ محصول يشماره شاس

 و صدور صورت حساب نهيحاسبه هزم

صااورتيكه تعمياارات انجااام شااده تحاات پوشااش    اياااب و ذهاااب، اجاارت تعمياارات و هزينااه قطعااات در  

گارانتي قرار گيرد ) مطاابق شارايط ارائاه خادمات گاارانتي ( باا هزيناه شاركت انجاام شاده و در غيار ايان             

صورت بر عهاده مشاتري ماي باشاد. پاس از اتماام خادمات، صاورت حسااب اماداد جااده توساط امادادگر              

در آن را بررسااي و در صااورت تاييااد امضااا بااه شااما ارائااه خواهااد شااد، خواهشاامند اساات مااوارد مناادرج  

 نماييد.

 زات همراه محصوليست مستندات و تجهيل( 7

 موارد زير نيز به همراه آن ارائه خواهد شد.  محصولل يدر هنگام تحو

  يط گارانتيو شرا يمشتر يدفترچه راهنما -

 مجاز خدمات پس از فروش يها يندگيست نمايل -

 عدد ( 2دنده پنج )  -

 بنداق زاپاس يد -

 ارتباط با مشتری کانال ( 3

 پيلسانمجتمع صنعتي ان يواحد ارتباط با مشتر (3-1

 پيلسانمجتمع صنعتي  ،كيلومتر بعد از پل هوايي كردان ۱قزوين،  -آدرس: بزرگراه كرج 

   126-44۱23813تلفن: 
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 لريمجاز تر یها يندگيست نمايل (9

نــــام 

  يندگينما

د ک

 يندگينما
 ليميآدرس ا آدرس  ليموبا تلــــفن /

  يزكمر يندگينما

 زليماموت د
1001 

021-44180918-9 
09359950370 

جاده مخصوص  14لومتر كي  تهران،

 1۱8رج، شماره ك
dealer1001.md@mammutdiesel.com  

 مركزي يندگينما

 زليماموت د
1018 

021-56867820-1 
09359950360 

جاده ساوه، سه راه  يابتداتهران، 

 2شماره يزكمر يندگيآدران، نما
dealer1018.md@mammutdiesel.com  

  يزكمر يندگينما

 زليماموت د
1051 

034-42382737-40 
09359950392 

بلوار تهران،  2سيرجان، كيلومتر 

روبروي منطقه ويژه اقتصادي 

 سيرجان، جنب مركز معاينه فني

dealer1051.md@mammutdiesel.com  

  يزكمر يندگينما

 زليماموت د
1052 

051-37529510 
09359950371 

مشهد، شهرك صنعتي طرق، 

ده به ينرسن، يارآفركابان يخ يابتدا

 پل طرق

dealer1052.md@mammutdiesel.com  

  يزكمر يندگينما

 زليماموت د
1054 

044-32721531-3 
09359950365 

جاده سلماس، بعد 2اروميه،كيلومتر 

 از پمپ بنزين، روبروي آذرگار 
dealer1054.md@mammutdiesel.com  
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  یادوار ید هاي( جدول ثبت بازد14

 یادوار یدهايجدول ثبت بازد
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 خ انجام:يتار

 رد:كارك

 :يخ مراجعه بعديتار
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 خ انجام:يتار
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