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 قطعات اصلی ریچتراک - استاکر و پالت تراک برقی ایران فوالد

 چرخ ها :

 ردیف نام توضیحات

 1 چرخ جلو الستیکی ریچتراک

 2 چرخ جلو پلی یورتان ریچتراک

 3 چرخ موتور پلی یورتان ریچتراک

استکرپالت تراک و   4 چرخ موتور پلی یورتان 

چرخ هرزگرد پلی یورتان  ریچتراک  5 

 6 چرخ هرزگرد پلی یورتان پالت تراک و استکر

 7 چرخ زیر شاخک پلی یورتان پالت تراک

 8 چرخ زیر شاخک پلی یورتان استاکر

 9 تسمه جفت چرخ پالت تراک ____

 11 محور زیر چرخ موتور ____

پالت   -استاکر  -ریچتراک 

 تراک

 11 توپی کامل بدون دنده 

 12 مجموعه جفت چرخ استاکر پلی یورتان

 13 مجموعه جفت چرخ پالت تراک پلی یورتان

 14 مجموعه کامل گیربکس ) طرح جدید ( ____

 

 

 کوپلینگ و چرخ دنده ها :
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 ردیف نام توضیحات

کوچک 41دنده  ____  1 

بزرگ 41دنده  ____  2 

بکس به ) محور رابط گیر 

 موتور (

کوچک 51دنده   3 

بزرگ 51دنده  ) توپی چرخ (  4 

 5 دنده کوپلینگ ترمز  ____

 6 دنده کوپلینگ موتور ____

 7 دنده فرمان بزرگ استکر و پالت تراک

 8 دنده فرمان کوچک استکر و پالت تراک

دنده 49دنده زنجیر فرمان  استکر و پالت تراک  9 

دنده کوچک با بلبرینگصفحه سفت کن واسط  ____  11 

 11 چرخ دنده هیدرولیک فرمان ریچتراک ____

 12 کوپلینگ موتور باالبر ریچ ____

 

 

 

 

 

 

 زنجیرها و فنرها:
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 ردیف نام توضیحات

 1 زنجیر فرمان دوبله ____

حرکت 41زنجیر  ____  2 

حرکت 51زنجیر  ____  3 

 4 قفل زنجیر ) هر عدد ( ____

متر با قفل هر عدد 5/4باالبر زنجیر  ____  5 

 6 فنر سبز ترمز  ریچتراک

 7 فنر بزرگ ترمز  ریچتراک

 8 فنر بزرگ جک باالبر پالت تراک هر عدد ____

 

 شیلنگ ها :

 ردیف نام توضیحات

 1 شیلنگ کوتاه ریچ هر عدد ____

متری 5/4  Reach 2شیلنگ بلند  

متری 5/4  Tilt 3شیلنگ بلند  

 

 

 

 

 قطعات هیدرولیکی :

 ردیف نام توضیحات
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 1 روغن نما ____

 2 صافی روغن زیر باک ____

 3 فشار شکن ____

 4 درب باک ____

 5 سوپاپ )همه دستگاه ها (  ____

 6 هیدرو موتور ____

 7 اوربیتال فرمان ____

 8 شیر دو دسته ____

 9 شیر تک دسته ____

 11 شیر تخلیه روغن باک ____

 11 پمپ روغن باالبر استاکر ____

 12 پمپ روغن ریچ ____

متری 5/4ارتفاع   13 جک باالبر) مجموعه کامل ( 

متری 5/4محور کرم جک  ____  14 

 15 محور کرم جک پالت تراک ____

 16 محور جک ریچ ____

 Tilt 17محور جک  ____

 Reach 18جک کامل  ____

 Tilt 19جک کامل  ____

پالت تراکجک کامل  ____  21 

 Reach 21دو شاخه جک  ____

 22 محور چرخ گردان ____

 23 شیر تخلیه جک روغن ____

 

 محورها:
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 ردیف نام توضیحات

 –خار  –محور کامل فرمان ) بلبرینگ سوزنی  ____

 کونس فرمان (

1 

 2 محور فرمان ) تک ( ____

 3 محور ترمز  ____

 4 محور گیر بکس کامل  ____

 5 محور وسطی کامل  ____

 6 محور چرخ جلو ____

 7 هر عدد Reach  محورهای جک  ____

 8 هر عدد Tiltمحورهای جک  ____

 ذغال ها :

 ردیف نام توضیحات

عدد 4یک ست شامل   1 ذغال پمپ ریچ هر عدد  

عدد 8یک ست شامل   2 ذغال پمپ باالبر ژاپنی هر عدد 

عدد 4یک ست شامل   3 و باالبر ایسکرا هر عددذغال موتور حرکت  

 4 گوش ( 3ذغال موتور کوچک پالت تراک )  ____

عدد) نوع 4هر ست شامل 

 ایسکرا (

 5 ذغال موتور باالبر پالت تراک هر عدد

 

 

 

 کاسه نمد ، اورینگ ، گردگیر : 
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 ردیف نام توضیحات

 1 کاسه نمد جک اصلی جک اصلی ریچ و پالت تراک

 2 گردگیر جک اصلی  جک اصلی ریچ و پالت تراک

41کاسه نمد اصلی  Reachجک   3 

22گردگیر  Reachجک  4 

22کاسه نمد   Reachجک  5 

 6 کوچک Reach Oringجک

 7 بزرگ Reach Oringجک

81کاسه نمد اصلی  Reachجک  8 

22گردگیر  Tiltجک  9 

22کاسه نمد  Tiltجک  11 

 11 کوچک Tilt Oringجک

 12 بزرگ Tilt Oringجک

پیستون جک ریچ  Reachجک Oring 13 

 Tilt 14برنجی سر پیستون جک   Tiltجک

 Tilt 15برنجی انتهای جک   ____

 Reach 16برنجی سر پیستون جک   ____

 Reach 17برنجی انتهای پیستون جک   ____

 18 کاسه نمد گیر بکس ____

 19 اورینگ مکش روغن ____

 

 

 قطعات الکتریکی : 



 

 
7 

 

 ردیف نام توضیحات

 1 کنتاکتور تایوانی ____

آمپر 151کنتاکتور  ____  2 

آمپر 311کنتاکتور  ____  3 

 4 کلید اصلی کامل با میکروسوئیچ ____

 5 کلید اصلی کامل بدون  میکروسوئیچ ____

 6 میکروسوئیچ کلید اصلی ____

 7 میکروسوئیچ ترمز ) فشاری (

 8 میکروسوئیچ شیر ) غلتکی (

استارتکلید  ____  9 

 11 مجموعه فیوزها ____

کیلووات 6/2ایسکرا   11 موتور حرکت ریچ تراک 

کیلووات 1/2ایسکرا   12 موتور حرکت پالت تراک 

مدل جدید –ایسکرا   13 موتور پمپ باالبر ریچ تراک 

 14 موتور باالبر ریچ تراک ____

 15 هیدرولیک Tilt  ،Reachموتور پمپ  ____

کیلووات 2ایسکرا   16 موتور ریچ 

 17 موتور پمپ باالبر پالت تراک ایسکرا

____ 351A ) 18 سوکت ریچ تراک ) خالی 

 19 سوکت ریچ تراک )با کابل مربوطه ( ____

 21 سوکت پالت تراک ) خالی ( 175A هر عدد (

 21 سوکت پالت تراک )با کابل مربوطه ( ____

تمام اتوماتیک –الکترونیکی   22 شارژر ریچ تراک 

تمام اتوماتیک –الکترونیکی   23 شارژر پالت تراک 
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 24 فن درب شارژر ریچتراک

( 12و  11داخل شارژر )   25 فن پالت تراک 

 26 شاسی باالبر ____

 27 شاسی بوق ____

 28 بوق ____

 29 سرباتری ____

 31 مقاومت الکتریکی ____

 31 پایه مقاومت الکتریکی ____

 

 بلبرینگ ها  : 

 ردیف نام توضیحات

 1 بلبرینگ گوشت کوبی ____

 2 بلبرینگ غلطک باتری ____

 3 بلبرینگ چرخ ____

 –استاکر  –) پالت تراک  

 ریچتراک (

کاملغلطک باتری   4 

 5 بلبرینگ کفگرد چرخ هرزگرد ____

 6 بلبرینگ چرخ زیر شاخک هر عدد ____

 

 قطعات مختلف : 

 ردیف نام توضیحات
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 1 محور چرخ جلو ____

 2 قطعات بستن قیچی به باالبر مجموعه کامل

 3 یاتاقان دوم جک ____

 4 بوش گیربکس ____

 5 خار بوش گیر بکس ____

 6 شفت ____

 7 چدنی ترمز کامل ____

 8 صفحه ترمز با لنت کامل ____

 9 چدنی ترمز کامل ____

 11 مچی فرمان ____

 11 فرمان ____

رگالژ شاسی موتورپیچ  ____  12 

استاکر –پالت  –ریچ  تکه  3بوش چدنی داخل جک باالبر و خار  

 مربوطه

13 

 ) ضربه گیر، الستیکی ( ریچتراک

) موتور پمپ باالبر و موتور پمپ ریچ (   

14 

 15 میل فشار پالت تراک ____

 16 قرقریها قرقری ریچ

 17 پایه و قرقره پلی آمیدی ریچ ____

12سایز   18 ترمز برقی کامل  

 19 شاسی پائی ترمز برقی  ____

 


