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ماموریت های خودرو
ــرای  ــی ب ــان هیدرولیک ــک خــودرو نردب ــدل M60L ی ــان م ــروس آلم ــان خودکششــی و هیدرولیکــی ماگی خــودرو نردب
ــع  ــا و موقعیــت هــای بســیار مرتف ــاالی ســاختمان ه ــات ب ــه طبق ــش نشــانی، جهــت دسترســی ب ــات نجــات و آت عملی
طراحــی شــده اســت. زمانــی کــه نردبــان تــا بیشــینه مقــدار خــود بــاز اســت، ارتفــاع عملکــردی آن 60  متــر از ســطح 
زمیــن مــی باشــد و بــرای هــر ارتفــاع متوســطی نیــز مناســب مــی باشــد. همچنیــن دارای قابلیــت حــرکات عمــودی و 

ــدون  تداخــل مــی باشــد. افقــی بطــور همزمــان و ب

مشخصات فنی اصلی خودرو

ابعاد )برای خودروهای تک کابین و دو کابین مورد تایید است(

اوزان

عملکردها 

نردبان صفحه گردان

طول کلی: 13.00 متر 
عرض کلی: 2.50 متر 
ارتفاع کلی: 4.00 متر 

ارتفاع کاری: 60 متر از سطح زمین
چرخش: 360 درجه

درجه زاویه: از13- درجه تا 75+ درجه
کشیدگی: حالت تلسکوپی تا  6 مقطع

GVW:  33000 کیلوگرم
وزن عملیاتی: 28500 کیلوگرم مطابق با آپشن های مورد درخواست انتخاب شده است

بیشینه سرعت: تقریبا 100 کیلومتر بر ساعت

طرح مشابه وسیله نقلیه

1



www.sanginkar.comwww.magirusgroup.com

60M Turntable  Ladderسنگین کار صنعت  M 60 L

CERTIFICATES 9001 ISO
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کدها و استانداردهای صنعتی 

ــه شــده از Iveco Magirus و  ــه شــده اســت. فقــط شاســی تهی ــی تهی ــی عال ــا شــرایط فن ــش نشــانی ب ــزات آت تجهی
ــم از  ــی اع ــه تغییرات ــر گون ــئول ه ــودرو مس ــند.مالکان خ ــی باش ــاق م ــه انطب ــث اعالمی ــورد بح ــوع م ــاالت آن موض اتص
ــده  ــام نش ــط Iveco Magirus انج ــن کار توس ــه ای ــی ک ــات در صورت ــازی قطع ــاوم س ــردن و مق ــه ک ــات، اضاف اصالح
باشــد مــی باشــند. ایــن امــر موجــب مــی شــود تــا ســازنده از اینکــه خــودرو مطابــق بــا دســتورالعمل هــای مرتبــط اســت، 
اطمینــان حاصــل نمایــد. تجهیــزات آتــش نشــانی بــرای اینکــه مطابــق بــا قوانیــن تاییــد شــده حــال حاضــر مــی باشــند 

طراحــی و ســاخته شــده انــد.
استانداردها و رهنمودهایی که در ادامه به آنها اشاره شده است مهر تاییدی بر تجهیزات می باشند.

انطباق

DIN EN ISO 12100, Part 1 and 2:  ایمنی ماشین آالت
DIN EN 294:  ایمنی ماشین آالت

DIN EN 1-614:  ایمنی ماشین آالت- ارگونمی 
DIN EN 954,Part1: بخش های مرتبط با کنترلرها 

DIN EN 982:  نیازمندی های ایمنی بر روی سیستم های مهندسی سیاالتی و قطعات
DIN EN 1037: ایمنی ماشین آالت- توصیه هایی در خصوص وقایع غیر مترقبه

DIN EN 1846: ایمنی ماشین آالت: خودروهای سرویس آتش نشانی- نیازمندی های عمومی 
DIN EN 60204: تجهیزات الکتریکی بر روی ماشین آالت     

DIN EN 14043: ماشین های نجات برای سرویس آتش- نردبان های صفحه گردان با حرکات ترکیبی      
DIN EN 14044: ماشین های نجات برای سرویس آتش- نردبان های صفحه گردان با حرکات پی در پی 

DIN EN 14011: واژگان سرویس آتش: ماشین سرویس آتش، ماشین آالت نجات و سایر ماشین هایی که در           
                            ارتباط با سرویس آتش استفاده می شوند.

DIN EN 31051: قواعد نگهداری 
DIN EN 349: ایمنی ماشین آالت، کمترین فاصله در جهت اجتناب از برخورد بدنه 
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اطالعات فنی شاسی اصلی

مدل/ شاسی: 
G.V.W
انتقال: 

فرمان پذیری:

IVECO / Trakker AD380T42H مدل سال 2017 یا جدیدتر براساس سال سفارش
33000 کیلوگرم

)drive on rear axles( 6 x 4
فرمان در سمت چپ از نوع هیدرولیکی 

موتور:

سیستم خنک 
کننده:

گیربکس:

قفل دیفرانسیل:

سیستم ترمز:

ترمزها:

سیستم تعلیق:

چرخ ها:

بیشینه سرعت:

مخزن سوخت:

موارد دیگر:

سیستم الکتریکی:

  Iveco mod.”cursor-13” موتور تزریق  مستقیم با شش                                          
ســیلندر خطــی چهــار تکانــه و توربــو شــارژ بــا خنــک کــن داخلــی 

و گاورنــر ســرعت متغیــر.

ــا المنــت پــره  ای   مهــم تریــن وظیفــه سیســتم، نیرویــی توســط پمــپ بــه آب ســرد فشــار آورده و ب
ــی GCC را فراهــم مــی آورد. ــن power safe شــرایط مناســب آب و هوای ــور و ف رادیات

در بخش عقبی محورها نصب شده است.

ــه  ــتفاده اســت، ب ــل اس ــه دو صــورت قاب                                                                           ب
صــورت اتوماتیــک و دســتی و در هــر دو حالــت پــدال کالچ الزم نمــی باشــد و در کابیــن تعبیــه نشــده 
اســت. دنــده عقــب طــوری طراحــی شــده اســت کــه هــم چــراغ و هــم سنســور دنــده عقــب در خــودرو  

تجهیــز شــده و همچنیــن قفــل دیفرانســیل در بخــش عقبــی محورهــا نصــب شــده اســت.

 EEC ــا مدارهــای مســتقل بهــره  مــی گیــرد و از قوانیــن و اســتاندارد هــای از سیســتم پنوماتیــک ب
تبعیــت مــی کنــد  و بــرای عملکــرد بهتــر از سیســتم ABS بهــره مــی گیــرد.

ترمز جلو از نوع دیسکی و ترمزهای محور عقب از نوع صفحه ای
ترمز موتورتوسط یک ترمز توربو طراحی شده است.

 ترمز دستی پنوماتیکی است و بر روی چرخ های عقب عمل می کند. 
فنرهــای نیــم بیضــوی بــه همــراه لــرزه گیرهــا و لــرزه گیرهــای تلســکوپی هیدرولیکــی دوگانــه نصــب 

شــده اســت.
یکــی در محــور جلــو و دو تــا در محــور عقــب بــا ســایز                           بصــورت تعادلــی، ترکیبــی 

MICHELIN از جــاده و خــارج جــاده قابــل اســتفاده اســت. تیوبلــس، برنــد
تقریبا 100 کیلومتر بر ساعت بدون محدودیت سرعت

از استیل با ظرفیت 300 لیتر ساخته شده است.

سپر استیل سنگین با قالب بکسل به شاسی متصل شده است. 
پنجره مشبک محافظ چراغ های جلو

لوازم جانبی)جعبه ابزار شاسی، چرخ یدکی، جک و ترمز های جک(

ولتــاژ 24 ولــت توســط دو عــدد باتــری 12 ولتــی تولیــد مــی شــود و کیــت اســتارت ســریع توســط 
یــک منبــع خــارج تغذیــه مــی شــود.

- سطح آالیندگی مطابق با قوانین 
- جابجایی:

- قطر پیستون:
- بیشینه خروجی:
- بیشینه گشتاور:

توجه:عدم کاهش قدرت در سطوحی باالتر از سطح دریا تا 1500 متر 

Euro3

Automatized Gearbox brand ZF (Germany),

12.880 cm³

420 HP (309 kW) at 1900 rpm
135mm - Stroke: 150mm

1900 Nm. (194 kgm) at 1485-900 rpm

385/65R22,5
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رانندگان و کابین خدمه
نوع:

درب ها: 

فضا:

تجهیزات داخلی:

: FF کنترل های

 شاســی ایویکــو اصلــی بــه صــورت تــک کابیــن و بــرای عملیــات آتــش نشــانی ســاخته شــده و بــرای یک 
راننــده و یــک آتــش نشــان کــه از لحــاظ فضــا و از لحــاظ راحتــی در شــرایط ایــده آل بــوده وکنتــرل رو 
بــه جلــو تجهیــز شــده بــه سیســتم از نــوع توانایــی فائــق آمــدن بــر شــیب هــا، بــه همــراه اســتراکچر از 
جنــس اســتیل و بخــش هــای خارجــی از نــوع ضــد خردگــی بــا پوشــش cataphoretic  مــی باشــند.

)در هر طرف یک عدد( قفل شونده، بهمراه شیشه

. صندلی تنظیم شونده راننده
. صندلی کمک راننده، از نوع تنظیم شونده، کنار صندلی راننده

سیستم تهویه هوا مطبوع، مناسب برا ی شرایط هوایی خاورمیانه
داشبورد مدرن و راحت به همراه کامپیوتر سفری و تمام تجهیزات اصلی و گیج ها

P.T.O کنترل درگیری/ عدم درگیری.
. چراغ خطر درگیری پمپ

. سوئیچ تجهیزات الکتریکی اضطراری
. چراغ های اخطار »عدم جمع شدگی نردبان«/ پله ها / قفل شدگی اتاقک های تجهیزات

کابین مشابه

داشبورد مدرن و راحت به همراه کامپیوتر سفری و تمام تجهیزات اصلی و گیج ها
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بدنه
ساخت:

محفظه های 
قفل شونده:

دسته/ رده کاری :

نردبان های 
کناری:

اســتراکچر از“ALU-FIRE SYSTEM” ســاخته شــده اســت و همچنیــن بدنــه اصلــی از آلومینیــوم بــا 
کیفیــت بــاال ســاخته شــده اســت کــه پروفیــل هــا بوســیله یــک روش خــاص بــا پیــچ و مهــره و بــدون 

اتصــال جــوش بــه یکدیگــر متصــل شــده انــد.
ــه کامــال آلومینیومــی برخــوردار اســت کــه  ــن طراحــی پروســه ســاخت Magirus از یــک بدن ــا ای ب

ــر اســت: دارای مزیــت هــای زی
- دوام باالتر 

- سرویس نگهداری پایین بدلیل اینکه از هر گونه خوردگی به دور است.
- امکان افزایش ظرفیت قابل حمل بدلیل استفاده از بدنه سبک تر 

- انعطاف پذیری بیشتر در تنظیم پارتیشن خارجی
- تعمیر آسان تر در تصادفات احتمالی

ــه  ــودرو س ــمت خ ــر س ــت و در ه ــده اس ــز ش ــی تجهی ــه خارج ــا 6 محفظ ــردان ب ــه گ ــان صفح نردب
ــت. ــده اس ــکاری ش ــبک آب ــاژی س ــیله آلی ــت، بوس ــه اس ــرار گرفت ــه ق محفظ

کرکره ها دارای دستگیره و چراغ چشمک زن می باشند.
ایــن محفظــه هــا بــر اســاس نــوع قطعــات مختلــف بــه بخــش هــای مختلفــی تقســیم بنــدی شــده انــد و 
از طریــق وســیله هــای ثابــت کننــده، ایمنــی و راحتــی دسترســی بــه تجهیــزات جانبــی توســط خــودرو 

تامیــن مــی شــود.
ــرای  ــاژ ســبک ضــد لغــزش بصــورت ورق شــطرنجی ب ــی بوســیله آلی ــه خوب ســطح ســقف خــودرو ب

ــات پوشــیده شــده اســت. ــردن ســطحی ایمــن جهــت عملی ایجــاد ک

در هر سمت خودرو امکان دسترسی به پلتفرم بدنه و صندلی کنترل اصلی فراهم شده است.

طرح مشابه بدنه
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اطالعات  فنی اصلی 

ــان صفحــه گــردان M60L  جدیــد بوســیله سیســتم ضــد لــرزش و تــکان Magirus   تجهیــز شــده اســت.تمامی  نردب
حــرکات نردبــان در حرکــت آغازیــن توســط کامپیوتــر شناســایی مــی شــود و در کســری از ثانیــه ایــن حــرکات توســط 
سیســتم هیدرولیــک و بواســطه کامپیوتــر از پیــش کــد نویســی شــده دمــپ مــی شــود. ایــن سیســتم همچنیــن در مواقــع 
بــوران یــا زمانــی کــه اپراتــور بــر روی خــودرو پــرش مــی کنــد و باعــث ایجــاد لرزشــهایی مــی شــود عمــل خواهــد کــرد.

همچنین Magirus M60L  مزیت ها و پیشرفت های زیر را نیز ارائه می دهد: 

ــه     ــد ک ــی ده ــکان را م ــن ام ــکوپی ای ــش تلس ــدد بخ ــود 6 ع ــل وج ــع بدلی ــی مرتف ــاد دسترس ــت ایج ظرفی  

آسانســور نجــات بــرای حــرکات ســریع بــاال و پاییــن رفتــن نصــب شــود .

ارتفاع از کف سبد حمل برابر 58.5 متر   

ارتفاع کاری بیش از 60 متر   

طرح افقی از 17.9M )با 2 مرد در سبد نجات(    تا 20،4M )با یک مرد در باال(.  

امکان انجام عملیات در جهت افقی به میزان بیش از 5.2 متر به منظور ارتقائ تحکیم و استواری نردبان  

سبد حمل با ظرفیت 300 کیلوگرم  

مانیتور نردبان با امکان تراز سازی اتوماتیک  

تکنولوژی CS  )کاهش لرزش ها توسط کامپیوتر ایجاد تثبیت و استواری(  

            پمپ و سیستم های لوله کشی بصورت درخواستی
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سیستم هیدرولیکی نردبان 

سیستم هیدرولیکی نردبان
ــیله  ــاال بوس ــت ب ــا کیفی ــتیل ب ــل اس ــه از پروفی ــت ک ــده اس ــز ش ــی مجه ــان هیدرولیک ــتم نردب ــک سیس ــه ی ــودرو ب خ

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی س ــکاری الکتریک جوش
 فاصلــه عمــودی از کــف ســبد حمــل بــه میــزان58.5 متــر انــدازه گیــری شــده اســت. همچنیــن ارتفــاع کاری آن 60 متــر 

مــی باشــد. )ارجــاع بــه دیاگــرام کاری کــه در صفحــه بعــدی اضافــه شــده اســت( 
نردبــان از 6 بخــش تلســکوپی مناســب بــرای گســترش عملیــات ســاخته شــده و نردبــان بــر روی شاســی از طریــق واســط 

صفحــه گــردان کــه امــکان چرخــش 360 درجــه در هــر جهتــی را دارد نصــب شــده اســت. 
بازه زاویه نردبان: تمایل رو به پایین تا 10- درجه و ارتفاع  تا 75+ درجه.

توان مورد نیاز از پمپ هیدرولیکی که توسط PTO  بر روی موتور شاسی رانده می شود بوجود می آید.
باال و پایین آمدن حرکات و کم و زیاد شدن حرکات نردبان توسط دو سیلندر هیدرولیکی بوجود می آید.

کم و زیاد شدن حرکات همزمان افقی و عمودی در یک زمان و بدون دخالت مشترک امکان پذیر می باشد.
گســترش و انقبــاض  نردبــان توســط دو کابــل بــاز شــونده و جمــع شــونده کــه بــر روی وینــچ کابــل پیچیــده شــده انــد 

انجــام مــی شــود.
یک موتور هیدرولیکی وینچ را می چرخاند.

نردبــان بوســیله سیســتم جدیــد تنظیــم جانبــی Magirus  تجهیــز شــده اســت کــه توانایــی نگــه داشــتن تــراز اتوماتیکــی 
ــان دارا مــی  صفحــه گــردان و سیســتم کنتــرل ایســتاده اصلــی را تــا شــیب 8.5 درجــه حتــی در هنــگام چرخــش نردب
ــورت  ــان بص ــرکات نردب ــوند. ح ــی ش ــل م ــری CS تعدی ــتم کامپیوت ــط سیس ــان توس ــای نردب ــرزش ه ــی ل ــد. تمام باش
اتوماتیــک در صــورت رســیدن بــه حــد عملکــردی غیــر فعــال مــی شــوند و تصویــری روشــن بــر روی پنــل عملکــردی 

ظاهــر مــی شــود.
اگــر در عملکــرد ایمنــی دســتگاه هــا اختاللــی ایجــاد شــود نردبــان توانایــی کامــل خــود را در انجــام عملیــات حفــظ مــی 

کنــد امــا بصــورت اتوماتیــک بــه موقعیــت ماکزیمــم عملکــردی کــه امــکان حضــورش باشــد بــاز مــی گــردد.

سیستم اضطراری هیدرولیکی
در زمــا ن وقــوع هــر گونــه خطــا و یــا خرابــی سیســتم هیدرولیکــی اصلــی بــا یــک پمــپ اضطــراری اضافــی بــرای تنظیــم 

نردبــان در همــان جایــگاه وجــود دارد.
ایــن پمــپ نیــروی خــود را هــم مــی توانــد از ژنراتــور الکتریکــی کــه بــر روی نردبــان نصــب شــده تامیــن کنــد و هــم مــی 

توانــد از یــک منبــع جایگزیــن خارجــی بهــره گیــرد.
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دیاگرام کاری نردبان
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سیستم تثبیت

ــه شــده اســت و بصــورت  ــا ســاختار پروفیــل ســبک ارائ ــا جــک در دو ســمت خــودرو ب ــه ی ــا چهــار عــدد پای خــودرو ب
ــرد.  ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــات م ــان عملی ــان در زم ــراز کــردن بخــش هــای نردب ــرای ت ــورب X ب هیدرولیکــی و م
هــر پایــه یــا جــک بــه صــورت جداگانــه قابــل کنتــرل مــی باشــد. سیســتم تــراز اتوماتیــک در زمــان عملیــات نردبــان فعــال 
مــی شــود. دو پنــل اختصاصــی در انتهــای خــودرو نصــب شــده اســت)یکی در ســمت راســت و دیگــری در ســمت چــپ(  

کــه بــا ارایــه یــک سیســتم نشــان تــراز، درجــه 8.5 را از خــط عمــودی  مــی خوانــد . 
قفــل اکســل: ایــن خــودرو دارای قفــل سیســتم تعلیــق اکســل عقــب بــوده کــه بصــورت اختصاصــی بــر روی خودروهــای 
ــت  ــوژی تثبی ــق تکنول ــی  از طری ــورت هیدرولیک ــدل vario cs بص ــک م ــتم ج ــت و سیس ــده اس ــب ش ــروس نص ماگی

کامپیوتــری عمــل مــی کنــد.
جک ها می توانند به تنهایی به اندازه تقریبا 2.5متر  تا 5.2 متر باز شوند.

میزان بازه جک توسط یک کامپیوتر همراه محاسبه می شوند. 
بازه حیطه کاری نردبان پیوسته توسط هر سانتی متر از عرض جک زدن افزایش می یابد.

مزایای این سیستم:
 جک ها به تنهایی عمل می کند و کامال قابل تنظیم و کنترل می باشد. 

 چــرخ هــای خــودرو همیشــه بــا زمیــن در تمــاس هســتند بنابرایــن توزیــن وزن، بواســطه نقطــه اتــکا بیشــتر وهمچنیــن 
ترمــز پــارک کمــاکان  جهــت عــدم لغــزش خــودرو فعــال مــی باشــند.

 بــا توجــه بــه طراحــی ســبک بدلیــل  کاربــرد کــم پروفیــل در ســاخت جــک هــا، ایــن امــکان را مــی دهــد کــه براحتــی 
از روی آنهــا قــدم برداشــته و راه رفتــه شــود و همچنیــن نردبــان در مــکان هــای کــم عــرض و باریــک قابــل اســتفاده 

مــی باشــد.
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پایه اصلی کنترل 

پایــه اصلــی کنتــرل اپراتــور و پنــل رنگــی کنترلــر بطــور کامــل دســتورات عملیاتــی شــامل، پاییــن آوردن وچرخــش را 
کنتــرل مــی کنــد. عــالوه بــر ایــن نشــانگر وضعیــت عملیــات ایمنــی بــر روی پنــل کنتــرل نردبــان بــه زبــان انگلیســی 
نمایــش داده مــی شــود. امکانــات ایمنــی در صــورت خرابــی، اضافــه بــار و یــا رســیدن بــه بیشــینه حالــت نردبــان بصــورت 
اتوماتیــک سیســتم را غیــر فعــال مــی کنــد. عــالوه بــر ایــن شــاخص هایــی بــرای حالــت اضطــراری پرســنل وجــود دارد 
کــه سیســتم را غیــر فعــال مــی کنــد. کنتــرل موتــور خــودرو از طریــق پنــل کنتــرل و همچنیــن از طریــق پنــل ســبد 

حمــل و کابیــن نفــرات امــکان پذیــر اســت.
نمایشــگر کنتــرل نردبــان حــرکات بخــش نردبــان را نمایــش مــی دهــد طــی بــاال و پاییــن آمــدن نردبــان عــالوه بــر زاویــه 
پنــل نشــانگر یــک کاور پالســتیکی قابــل انعطــاف جهــت محافظــت از پنــل، زمانــی کــه نردبــان اســتفاده نمــی شــود ارایــه 

خواهــد شــد.

- طراحی ارگونومیک صندلی
- مقاوم در برابر آب و هوا 

- شیب قابل تنظیم بصورت اتوماتیک
- جوی استیک چند منظوره جهت 

کنترل نردبان

مطابق با درخواست عملیاتی، اپراتور می 
تواند زاویه شیب نمایشگر را در جهت 

خواست خود تغییر دهد.

نمایشگر کامال رنگی: نوشته های ساده 
جهت نمایش عملکرد نردبان و نمایش 

پیغام ها. دیاگرام های کامال رنگی وخط 
تصویر منطقی برای هندلینگ آسان. 

برای جلوگیری از تماس با هوا و خرابی 
یک کاور برای نمایشگر تعبیه شده است.
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سبد حمل 

ســبد حمــل از نــوع تاشــوی اتوماتیــک، در قســمت باالیــی نردبــان بطــور دائــم متصــل اســت )همچنیــن قابــل خــارج شــدن 
مــی باشــد( بــرای حمــل وزنــی معــادل 300 کیلوگــرم )یــا ســه نفــر( طراحــی شــده اســت. ســبد از جنــس اســتیل مقــاوم 
در برابــر خوردگــی بــه همــراه حصــار و قفســه بنــدی از جنــس آلومینیــوم ســاخته شــده اســت. دارای دو درب عریــض در 
قســمت جلویــی کــه آتــش نشــان براحتــی داخــل شــده و یــک درب ورودی در عقــب از بخــش پلــه هــای نردبــان می باشــد. 
همچنیــن پــرده آب جهــت محافظــت از خــود در برابــر آتــش توســط نــازل جلویــی فراهــم شــده اســت. عــالوه بــر سیســتم 

کنتــرل اصلــی، سیســتم کنتــرل ســبد حمــل بواســطه حــرکات نردبــان نیــز ارایــه شــده اســت. 
ســبد حمــل بــه صــورت دائمــی در بخــش بــاالی نردبــان متصــل اســت. ولــی در زمــان عملیــات در حالــت افقــی قــرار دارد 
و بطــور اتوماتیــک بــه جایــگاه کاری بــاز مــی گــردد. بــا ایــن سیســتم ســبد بــه محــض اینکــه نردبــان در شــرایط ثبــات 

قــرار گرفــت آمــاده اســتفاده مــی باشــد. 
 

نردبان صفحه گردان  به همراه تجهیزات زیر در سبد حمل عرضه می گردد. 
)2000 L/min  مانیتور آب )ظرفیت  

ونتیالتور نوع موتور بنزینی   
برانکارد با دستگاه دوار   

چراغ هالوژن 500 وات که توسط ژنراتور الکتریکی تامین می شوند.  

A

B

C

A

E

D

E

 لوازم و اتصاالت سبد حمل 
 A- دو عدد درب )یکی در هر سمت(

 B- یک عدد درب عقبی )به سمت بخش نردبان(
 C- یک عدد چراغ جلو ) در وسط(

 D- دو عدد سوکت الکتریکی 220 ولت که توسط  ژنراتور بواسطه خودرو تامین می شود.
 E- دو نگهدارنده تجهیزات در بخش باالیی
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 مانیتورها 

 مانیتــور تــک لولــه ای بــا نــازل متغیــر توســط جــوی اســتیک الکتریکــی از صندلــی عملیــات در زمیــن 
یــا بصــورت مســتقیم از ســبد حمــل قابــل کنتــرل مــی باشــد.

بوسیله موتور هیدرولیک الکتریکی کنترل می شود.

2000 L/min 

   چرخش افقی 360 درجه
   باال روندگی عمودی 15- درجه تا 75+ درجه

بازه عملکردی: 

خروجی:

بازه پرتاب: 

مانیتور اتوماتیک: 

حرکات:

   جریان مستقیم آب تا 50 متر  
   جریان مستقیم فوم تقریبا تا 40 متر 

ارتبــاط ســبد حمــل و صندلــی عملیــات همیشــه از طریق سیســتم 
مخابــره داخلــی هــم بــه صــورت میکروفــن و هــم بصــورت بلندگــو 

میســر می باشــد.
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نصب آسانسور 

آسانســور نجــات بــر روی مجموعــه نردبــان جهــت بــاال و پاییــن رفتــن نصــب مــی شــود. ) از ســطح زمیــن تــا باالتریــن 
ســطح نردبــان( و مــی توانــد3 نفــر را همزمــان حمــل کنــد و در طــول بــاال رفتــن نردبــان قابــل اســتفاده مــی باشــد. ایــن 
آسانســور بــرای حمــل 300 کیلوگــرم بــا ســرعت 1.6 متــر بــر ثانیــه طراحــی شــده اســت. در کمتــر از39 ثانیــه از ســطح 
زمیــن مــی توانــد بــه باالتریــن بخــش نردبــان دسترســی پیــدا کنــد . سیســتم کنــد شــونده اتوماتیــک در هنــگام شــروع ، 

پایــان و ایســتادن اتوماتیــک در هنــگام رســیدن بــه حداکثــر و حداقــل مســیر در ایــن سیســتم تعبیــه شــده اســت.

تجهیزات آسانسور نجات شامل : 
- وینچ آسانسور در بخش پایینی نردبان بصورت هیدرولیکی توسط یک موتور فشار روغن رانده می شود و به همراه کنترل 

متناسب سرعت آسانسور
- دارای کلید فشاری برای آسانسور و نردبان در پایه کنترل اصلی 

- دارای ریل های باز شونده اتوماتیک در قسمت پایین نردبان که این اجازه را می دهد آسانسور به روی زمین منتقل شود. 

وسایل ایمنی اضافی :
- دارای سیستم ترمز ایمنی بازدارنده مکانیکی اتوماتیک مربوط به کابل

- دارای سیستم ترمز ونتیالتوری مربوط به وینچ
- دارای دستگاه ایمنی جهت عدم شل شدن کابل آسانسور 

آسانسور نجات

14
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تجهیزات الکتریکی اضطراری

تجهیزات الکتریکی اضطراری 
عالوه بر استاندارد تجهیزات الکتریکی که توسط آیین نامه های بین المللی و آیین نامه ترافیک محلی پیش بینی شده، 

تجهیزاتی که در ادامه آورده شده نیز فراهم شده است.

وسایل اخطار سمعی : 
 )100W(  P.A یک ست آژیر الکتریکی با توان باال به همراه سیستم  -

             و میکروفن داخل کابین

وسایل اخطار بصری:
دو ست چراغ روی سقف کابین  -

چهار ست چراغ Strobo  که در بخشهای که در قسمت پایین به آنها    -
             اشاره شده است واقع شده اند:

دوتا در جلوی پنجره مشبک کابین  -1     
دو تا در عقب بدنه  -2     

چهار ست چراغ نارنجی رنگ Strobo  )در هر قسمت دو عدد(  -
یک ست چراغ در قسمت جلوی بدنه  -

سیستم ارتباط داخلی:
سیســتم ارتبــاط داخلــی از طریــق میکروفــن و بلندگــو بیــن ســبد حمــل خدمــه و بخــش عملیــات نردبــان در پایــه کنتــرل 

اصلــی از نردبــان فراهــم شــده اســت.

تدارکات رادیویی:
یــک تبدیــل کننــده 12V-24V در بخشــی مناســب از کابیــن تعبیــه شــده اســت و همچنیــن آنتــن تنظیــم شــونده بــر 

روی ســقف کابیــن فراهــم شــده اســت. 

روشنایی محفظه های قفل شونده:
ــر  ــا المــپ فلورســنت تجهیــز شــده انــد. از نــوع مقــاوم در براب تمــام کابیــن هــای تجهیــزات همــراه و محفظــه پمــپ، ب
ــودن درب در داخــل کابیــن روشــن مــی شــود. و  ــاز ب ــاز کــردن محفظــه هــا یــک چــراغ خطــر ب حــرارت و در زمــان ب

همچنیــن ســوئیچ چــراغ ســرور اصلــی قفــل هــا نیــز در داخــل کابیــن فراهــم شــده اســت.

کیت استارت سریع:
خــودرو بــا یــک سیســتم الکتریکــی خــاص تجهیــز شــده اســت کــه بــا جریــان 230/220 ولــت و50 هرتــز، بواســطه یــک 
کابــل الکتریکــی و یــک دو شــاخه بــه محــض اســتارت بطــور اتوماتیــک جریــان منتشــر مــی شــود. ایــن سیســتم  زمانــی 
بــکار مــی رود کــه خــودرو پــارک اســت و بــه محــض اســتارت زدن بــه دلیــل شــارژ باتــری بصــورت اتوماتیــک بــا دســتگاه 

اتوماتیــک بــه ذخیــره انــرژی مــی پــردازد.
یــک کابــل الکتریکــی بــه طــول 10 متــر بــرای ارتبــاط سیســتم بــا منبــع خارجــی بــا یــک دو شــاخه کــه قابــل بیــرون 

آوردن اســت در خــودرو تعبیــه شــده اســت.

سوئیچ سرور:
یک سوئیچ سرور برای ایزوله کردن باتری های شاسی از سیستم الکتریکی  در کابین تعبیه شده است. 
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رنگ آمیزی 

 1016 or Canary Yellow RAL 3000 Fire Red RAL                    : کابین و بدنه
سپرها و گلگیرها :                 سفید رنگ

فریم شاسی:                      خاکستری تیره مطابق استاندارد سازنده
محفظه های قفل شونده:       به رنگ طبیعی آلومینیوم

راه راه اطراف خودرو:            مطابق با نیاز خریدار
سیم کشی و لگوها :             مطابق با نیاز خریدار 

خــودرو بــه نحــوی مناســب پرداخــت شــده اســت کــه در مقابــل خوردگــی در برابــر فــوم و اثــرات آب مقاومــت نشــان مــی دهد. 
بخــش هــای فریــم بدنــه نوعــی ســاخته و پرداختــه شــده انــد کــه در مقابــل خوردگــی مقاومــت نشــان مــی دهنــد کــه در 

ایــن پروســه از نــوع پروســه CATAPLORESIS  بهــره گرفتــه شــده اســت.
ساختار پروسه CATAPLORESIS شامل:

ــر کــردن خردگــی از روش  ــی اث ــی، ب ــف ، شستشــو ، بهــره جســتن از کریســتال عال ــی در دو زمــان مختل - روغــن زدای
پســیو کــردن، شستشــوی دوبــاره در ســه زمــان مختلــف، پــس از آن قطعــات در حمــام رزیــن محافــظ، بــرای اینکــه بــه 

حداکثــر ســختی خــود برســند غوطــه ور مــی شــوند.  
- بدلیــل جاذبــه متقابــل یونهــای مثبــت در حمــام غوطــه وری و فریــون هــای منفــی، ســطوح فلــزی لولــه هــای اســتیل، 

مقاومــت و طــول عمــر بــاال بــرای فلــز بواســطه رنــگ بوجــود مــی آیــد.
- قطعات متعاقبا خشک و محافظت شده و از طریق رنگ آمیزی پرداخت می گردند. 

ــات  ــو مشــغول عملی ــروه ایویک ــا در کارخانجــات گ ــال ه ــرای س ــا ب ــی، خودروه ــد ضدخوردگ ــار جدی ــن رفت بواســطه ای
هســتند. مــا بــه یــک راهــکار بــا کیفیــت بــاال بــرای بدنــه و اســتراکچر خــودرو دســت یافتــه ایــم.) بــه معنــی ضــد زنــگ 

ــرای ســالها ( ــر و ارزش نگهداشــتن ب زدگــی بهتــر، طــول عمــر بیشــتر، اعتمــاد باالت

حفاظت در برابر خوردگی
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استانداردهای عمومی 

کشور یا منطقه:   تمام مراحل ساخت و نصب نردبان های صفحه گردان به طور کامل )مهندسی، توسعه و ساختمان( 
مربوط به کشور آلمان می باشد.

گواهینامه ها:      خودرو طبق استاندارد کیفی                 ساخته می شود و دارای گواهینامه     می باشد.
وارانتی :             یکسال وارانتی کامل

قطعات یدکی:      دسترسی به قطعات یدکی برای بازه زمانی 20 ساله از زمان تولید خودرو می باشد.
گارانتی:             بمدت دو سال ارایه خواهد شد.

ISO- 9001CE

نمونه خودرو
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لوازم یدکی

1-یک عدد ژنراتور الکتریکی از نوع موتور بنزینی از نوع 8kva  برای برق 
رسانی به چراغ های هالوژن در سبد حمل و حالت اضطراری پمپ

2- دو عدد المپ هالوژن 500 وات هر کدام می بایست در سبد حمل نصب 
شود.

3- یک عدد کیف ابزار برای شاسی)نوع استاندارد(
4- یک عدد جعبه ابزار آتش نشانی)نوع حرفه ای(

5- یک عدد جعبه کمکهای اولیه
6- دو عدد گوه جهت نگهداشتن خودرو

7- یه عدد چرخ ژاپاس)هم اندازه سایر چرخ های استفاده شده در خودرو(
8- یک عدد جک هیدرولیک مناسب برای خودرو

2
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تجهیزات جانبی و لوازم یدکی 

تجهیزات نجات و آتش نشانی:

 1- شیلنگ با قطر ½2 به طول60 متر 
 2- دو عدد پل شیلنگ

 3- دو عدد کپسول 6 کیلویی پودر قابل حمل 
 4- یک عدد کپسول co 5 کیلوگرمی

Hooligan 5- یک عدد ابزار 
 6- یک عدد تبر با دسته ای از جنس فایبر گالس

 7- یک عدد مانیتور دستی جهت نصب روی سبد حمل
 8- یک عدد ونتیالتور) نوع الکتریکی( جهت نصب روی سبد حمل

 9- یک عدد برانکارد با تکیه گاه چرخشی جهت نصب روی سبد حمل
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MPN 700-2پمپ   

Normal pressure pump
Manufacturer: Magirus
Model: MPN 700-2
Type: Normal pressure pump

 Performance: up to 8000 lpm at 10 bar at 3 mgeo. suction height and 2 suction
inlet DN 150
Torque needed: 1075 Nm
Power needed: 250 Kw
Rpm range at max delivery rate: 2220 rpm
Material: Bronze
Priming system: “Magirus Primatic” double diaphragm pump
Dimensions: Lenght 593 mm / Height 587 mm / Width593mm
Weight: 260 kg
Code: 500271608

MPN 700-2
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ViaGara مانیتور مدل

ــا مانیتــور آب و فــوم  ــد ب ــزرگ مــی باشــد، ســبد حمــل مــی توان ــه خامــوش کــردن یــک حریــق ب ــی کــه نیــاز ب زمان
ــا  ــر اســت ب ــاال جهــت اطفــاء حریــق جایگزیــن گــردد. بیشــینه عملکــرد آن براب ــا عملکــرد ب )Magirus ViaGara) ب
4.000 لیتــر در دقیقــه بــا فشــار 8 بــار کــه آب و فــوم  مــورد اســتفاده در مانیتــور از طریــق دو عــدد شــیلنگ B75 بــا 

یــک کانکتــور دوتایــی تامیــن مــی گــردد.
نــازل جــت MZV4000 و اســپری جــت بــر روی مانیتــور نصــب شــده اســت. خاطــر نشــان مــی گــردد کــه ســایر نــازل 

هــا و نــازل فــوم نیــز موجــود مــی باشــند.
مانیتــورViaGara مــی توانــد بــه انــدازه 130 درجــه در جهــت عمــودی و بــه میــزان بیشــینه 30 درجــه در جهــت افقــی 

بچرخــد و بصــورت الکتریکــی از بخــش ایســتگاه کنتــرل اصلــی، کنتــرل گــردد.

Magirus ViaGara
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بهینه سازی و بازسازی صفحه گردان

یکپارچه سازی ساختار صفحه گردان نردبان های جدید 55 تا 68 متر 

بهینه سازی وزن

باال رفتن مقاومت 
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60 متر   ارتفاع کاری 

 توسعه تا 300 کیلوگرم

 ظرفیت آسانسور

 سرعت آسانسور

 ارتفاع کاری

 توسعه تا 300 کیلوگرم

 ظرفیت آسانسور

سرعت آسانسور

 20.0 متر 

 300 کیلوگرم

 1.6 متر بر ثانیه

 55 متر

 21 متر

 300 کیلوگرم

 1.6 متر بر ثانیه

شی
بخ

 6 
ان

ردب
ه ن

وع
جم

جدیدم
 60 متر

جدید
55 متر 

عملکرد M55L  قدیمی
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SANGIN KAR SANAT

No. 54 ,5th St. Opposite Saipa,
Km 15, Karaj Makhsos Road,
TEHRAN – IRAN

No. 50 , Banafsheh 22 St., Phase 
Three, Hashtgerd Industrial Town, 
Hashtgerd

No. SANGIN KAR SANAT Co
Special Ware Houses, End of Babaei Blvd., 
Payam Airport Customs, Mehrshahr to 
Mahshahr Road, Eram Blvd, Mehrshahr

No. 3 ,2rd Dead End, Babak 
Markazi St.
Africa Ave, TEHRAN – IRAN
Post Code 33961 19177

Magirus GmbH
Graf-Arco-StraBe 30
89079 Ulm
Germany

Iveco S.p.A. Stabilimento Mezzi Speciali
Via Attilio Franchi 23
25127 Brescia
Italy

Phone: +49 731408-0
Fax:      +49 731408-2410
E-Mail   Magirus@cnhind.com
www.magirusgroup.com

Phone: +39 030 6597-111
Fax:      +39 030 6596-268
E-Mail   ivecomezzispeciali-i@cnhind.com
www.magirusgroup.com

Phone: +33 4797566-66
Fax:      +33 4797054-40
E-Mail   Magirus-camiva@cnhind.com
www.magirus-camiva.fr

Phone: +43 3133 2077-0
Fax:      +43 31332077-31
E-Mail   office@magirus-lohr.at
www.magirus-lohr.at

Magirus Camiva SAS
689, Avenue de Chambery
73230 Saint-Alban-Leysse
France

Magirus Lohr GmbH
Honigtaler StraBe 46
8301 Kainbach bei Graz
Austria

www.sanginkar.com
E-Mail: info@sanginkar.com
E-Mail: sanginkar@yahoo.com
Phone: +98 44182814-7
Fax:       +98 44195688

FACTORY:

FACTORY:
FACTORY:

HEAD OFFICE:

MAGIRUS GERMANY

MAGIRUS ITALY

MAGIRUS FRANCE

MAGIRUS AUSTRIA


