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شما اگر نیاز به بستن پیچ روي سازه هاي فلزي نازك را داشته باشـید باید از پیچ هاي 

خودکار استفاده کنید که به طبع به دلـیل ضخامت کم سازه پیچ با ایـستایی بسیار کمی

نصب می گردد و یا اگر بتوانید پیچ و مهره نصب کنید ممکن است در سازه هایی امکان

گرفتن مهره از پشت را نداشته باشید. 

مهره ي پـرچی ایـن مشکل را کامال مرتفع کرده و با ایـجاد محلی مـناسب و رزوه هاي 

استاندارد این قابلیت را براي شما ایجاد کرده که بتوانید به راحتی پیچ رزوه داره معمولی

را در آن جا نـصب کنید این مهره ها درسایز هاي مختلف و مدل هاي متـفاوت از قبیل

گرد ، 6 پر و واشر دار و حتـی بدون واشـر تولید و به بـازار عرضـه شده است ، افتخار

شرکت ما این است که دستگاهی کامال طراحی بومی و به حالت نیمه خودکار را تولید و

به کاربران محترم ارائه نموده است این دستگاه نیمه اتوماتیک بوده یعنی با حرکت عقب

و جلو اهرم میانی عمـل باز یا بسته شـدن مهره را انجام می دهد و با حرکـت اهرم هاي

طرفین عمل پرس مهره را به خوبی انجام می دهد.

امید است ما را با پیشنهاد هاي سازنده در ساخت ماشین آالت و دستگاه هاي دیگریاري

نمایید.

این دستگاه جهت نصب آسان مهره روي سازه هاي پلیتی و ورق با ضـخامت هاي پایین

به کار می رود.

تولید ملی افتخار ملی



اجزاي تشکیل دهنده ي دستگاه
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  1) پیچ هد  

  2) مهره ي هد

  3) قسمت رگالژ

  4) مهره ي قفل رگالژ

  5) کشویی

  6) اهرم پرس

  7) پایه ي هندل

  8) تنه

  9) بدنه ي هندل

10) مهره ي کشویی هندل

11) کشویی هندل

12) دسته ي هندل

13) دسته ي اهرم

86543

هد هاي دستگاه از سایز

3 میلیمتر الی 8 میلیمتر
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باز شود

دقت داشته باشید قسمت پشت پیچ در آلن دستگاه نصب گردد.5

این مهره جهت ثابت کردن هد روي دستگاه می باشد که در تمام سایزها مورد استفاده قرار می گیرد.6
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با تنظیم قسمت رگالژي طول هد را مطابق با مهره تنظیم می نماییم.10

با فشار رو به جلو هندل ، مهره پرچی در پیچ هد دستگاه بسته می شود.12

این مهره در تمام سایزها مشترك می باشد.8
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توجه داشته باشید دستگاه به صورت مستقیم مقابل قطعه کار قرار گیرد و از کج کردن آن بپرهیزید. 14

فشار مورد نیاز جهت پرس کردن ، بسته به سایز مهره متفاوت می باشد.15

16



توجه داشته باشید هر سایز هد را با مهره ي مخصوص خود روي دستگاه نصب کنید.

قبل از اقدام پرس سایز هد را بنابر طول مهره تنظیم نموده و قسمت کشویی را با مهره ي

مخصوص قفل کنید.

در زمان پرس کاري پرس مهره به هیچ وجه دستگاه را به طرفین یا باال و پایین منحرف نکنید

اگر در حین کار دستگاه به هر طرف منحرف شود باعث شکستن و یا خم شدن هد می گردد.

استفاده ي نادرست از دستگاه باعث از بین رفتن گارانتی می گردد.

در هنگام استفاده حتما دستگاه در حالت مستقیم مقابل قطعه کار قرار گیرد.



کلیه ي این محصوالت در اداره ي کل مالکیت معنوي به عنوان اختراع یا طرح صنعتی مورد ثبت

قرار گرفته اند. 

هرگونه کپی برداري از این محصوالت پیگرد قانونی دارد.
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