
را امروزه مورد بررسی قرار می دھیم تا شما ھم بدانید که وجود آن در صنعت و کارخانه ھا چقدر   دالیل اھمیت
 .مھم است و اینکه روز به روز در ساخت جرثقیل تغییراتی بسیار عالی دیده می شود

طراحانی در این زمینه به این فکر می افتند که جرثقیل با قدرت بیشتر و در عین حال سبک تر به مشتریان ارائه 
دھند تا بتواند تمام نیاز ھای آن ھا را پاسخگو باشد ، در ضمن به دلیل اینکه جرثقیل جزء ماشین ھای سنگین 

پس باید از تجھیزاتی در ساخت آن استفاده محسوب می شود ممکنک است جان انسان ھم در خطر قرار بگیرد 
 .شود که ھم کیفیت باالیی داشته باشد ھم اینکه از حوادث مرگبار جلوگیری شود

 کند؟ استفاده کیفیت با تجھیزات از باید جرثقیل سازنده چرا
است که شما باید از قطعات و تجھیزات مناسبی برای ساخت استفاده کند این   از جمله دالیلی که تاکید میکنیم

با یک سرچ در اینترنت می بینید که چه اتفاقات دلخراشی برای کسانی که در این زمینه کار می کنند افتاده است 
 .و در عین حال ھم خسارات مالی بسیار سنگینی ھم به ھمراه دارد

شرکت سازنده تنھا دلیل این اتفاقات ھم این است که از قطعات با کیفیت در ساخت آن استفاده نشده است و 
اھمیتی در این زمینه نداده است پس بھتر است در این زمینه دقت زیادی بکنید تا جرثقیل با کارایی و کیفیت 

 . مناسب داشته باشید

در این زمینه دقت کافی داشته باشد و قطعاتی که استفاده می کند را با کیفیت   جرثقیل سازنده  اگر شرکت
خ نمی دھد و افرادی که در این زمینه عالیت می کنند می توانند بدون اینکه ھزنه انتخاب کند صد در صد حوادثی ر

 .ھای اضافی در زمینه ی تعمیرات صرف کنند فعالیتشان را ادامه دھند

شرکت میکروصنعت در ساخت انواع جرثقیل از قطعات و تجھیزات فوق پیشرفته و با کیفیت استفاده می کند و به 
مر باال بدون اینکه نیاز به تعمیر ھر روزه داشته باشد ، ارائه خواھد داد ھمچنین ضمانت شما جرثقیلی که طول ع

 .پس از فروش ھم بعد از تحویل جرثقیل به شما ارائه می شود

 چیست؟ جرثقیل ساخت از ھدف
 چیست؟ چه فایده ای دارد؟ ساخت جرثقیل شاید برای شما ھم سوال باشد که ھدف از

انه ھا و صنعت ھای مختلف کاربرد دارد و اینکه برای جابجایی بارھای مختلف در مقدار زیاد جرثقیل بیشتر در کارخ
 .مورد استفاده قرار می گیرد اما ساخت جرثقیل و استفاده از آن محدود به این امر نمی شود

مطمئناً برای بیشتر ما این اتفاق افتاده است که وقتی خودرویمان دچار مشکل فنی می شود دست به دامن امداد 
 .خودرو می شویم تا به کمکمان بیاید و خودرو را به تعمیرگاه نزدیک به آن محل ببرد

وجودش برای ھمه ی ما را متوجه شده اید و فھمیدید که چقدر  جرثقیل ساخت در این موارد شما کامالً ھدف از
در موقعیت ھای اضطراری مھم است. بنابراین اگر می خواھید در این زمینه ھا فعالیت داشته باشید می توانید 
برای ساخت جرثقیل به شرکتی مراجعه کنید که در این زمینه تجربه داشته باشد و بتواند از قطعات و تجھیزاتی با 

 .کیفیت استفاده کند

ترین جابجایی خودرو توسط جرثقیل ھا انجام می شود و روش ھای قدیمی که توسط خودرو مطمئن ترین و بھ
شخصی انجام می شد دیگر کمتر دیده می شود چراکه خطرات جبران ناپذیر جانی و مالی به ھمراه دارد بنابراین 

استفاده از جرثقیل  بھتر است از روش ھای قدیمی استفاده نکند و از شرکت ھای امداد خودرو که حمل خودرو با
 .ھای حرفه ای انجام می شود کمک بگیرید

ھمچنین از جرثقیل ھا برای پشتیبانی نیروھای عملیاتی در حوادثی مثل آتش سوزی ، جابجایی لوازم سنگین و 
ھمچنین خودروھایی که در اثر حادثه آسیب ھای بسیار شدید دیده اند مثل سقوط خودرو در دره ، تصادف با ماشین 

 .می تواند کمک بسیار زیادی بکند  سنگین و .. ھا

 جرثقیل ساخت برای مناسب شرکت شناسایی موارد
مورد نظرتان شرکت مناسبی انتخاب کنید این  جرثقیل ساخت از اولین مواردی که به شما کمک می کند تا برای

است که از میزان تجربه ی آن ھا مطلع شوید ، ھرچقدر میزان تجربه ی آن ھا باالتر باشد صد در صد می دانند باید 
 .از چه قطعات و تجھیزاتی استفاده کنند تا بتوانند بھترین جرثقیل را به شما ارائه دھند

مورد نظرتان را بھترین بدانید این است که از نظرات مشتریان آن ھا مطلع شوید  دومین موردی که می توانید شرکت
، با این کار می توانید اطمینان کنید که آن شرکت می تواند خدمات مناسبی را ارائه دھد تا شما رضایت کامل 

 .داشته باشید

که مطمئن شوید قطعات مناسب کمک می کند این است  جرثقیل سازنده سومین مورد که به شناسایی شرکت
 .و تجھیزاتی را در ساخت جرثقیل استفاده کنند که معتبر باشد و کیفیت باالیی داشته باشد



فعالیت داشته … و  ساخت چرخگیر ھمچنین در ساخت انواع مختلف جرثقیل مثل : ساخت جرثقیل یدک کش ،
 .باشد و بتواند نیاز شما را در زمینه ھای مختلف برطرف سازد

انتخاب کنید صد در صد می توانید در طوالنی مدت از آن  جرثقیل ساخت ما شرکت مناسبی را برایوقتی ش
استفاده کرده و بھترین خدمات را به مشتریانتان ارائه دھید و اینکه دیگر نیازی نیست ھزینه ھای سنگینی بابت 

 .تعمیرات بپردازید
 !بسپارید ھیدرواطلس به را جرثقیل ساخت

فعالیت می کنند اما اینکه شما کدام یک را با توجه  ساخت جرثقیل شرکت ھای متعددی ھستند که در زمینه ی
 .به مواردی که در باال اشاره شد انتخاب کنید بستگی به خودتان دارد

ارائه  اما شرکت ھیدرواطلس با تجربه و حرفه ای که دارد می تواند بھترین جرثقیل با کیفیت باال به شما عزیزان
استفاده می کند تا شما عزیزان بتوانید از آن استفاده مداوم   دھد ، ھمچنین از قطعاتی و تجھیزات بسیار با کیفیتی

 .داشته باشید

ھمچنین شرکت ما با توجه به اطالع از استانداردھای ساخت جرثقیل به روز شده در حین ساخت از آن استانداردھا 
ا در حیطه ای که می خواھید فعالیت داشته باشید چراکه بعضی از مشاغل در این استفاده می کند تا بتوانید شم

 .رعایت شده باشد جرثقیل ساخت زمینه نیازمند این است که استانداردھای
 


