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انواع جک گیربکس درآر فیدار آروند

جک گیربکس درآر دو پمپ تایرالستیکی

جک گیربکس درآر دو پمپ تایر تفلنی

جک گیربکس درآر تک پمپ چدنی ٤ تایر

جک گیربکس درآر تک پمپ چدنی ٣ تایر

ارتباط با فیدار آروند



جک گیربکس درآر
فیــــــدارآرونــــــد

جک گیربکس درآر

جک گیربکس درآرجک گیربکس درآر

جک گیربکس درآر

٣

دو پمپ تایر تفلنی دو پمپ تایر الستیکی بادی

تک پمپ چدنی ٣ تایرتک پمپ چدنی ٤ تایر



٤

١ ســــال ضمـــانت

١٥ ســـال خدمـات

دو پمپ تایر الستیکی بادی

جک گیربکـس درآر

• مناسب برای محیط های:
     - محیط خاکی            - بیابان           - آسفالت  

• دارای سه چرخ
• دارای صفحه گردان



٥

ت مشخصا
فـنـــی جک گیربکســی تایر الستیکی

پمپ تعداد 

طول

تایر بدون  عرض 

ارتفاع بســته شو

ق بدنه ضخامــت ور

بازشو ارتفاع 

جنس رینگ تایر

ن جک وز

ن قابــل تحمل وز

تایر ابعاد 

جنس بدنه

جنس تایر

ت فنیمشخصا اطالعات 

٢ عدد

١٠٥ سانتی متر

٥٠ سانتی متر 

٣٣ سانتی متر 

١٠٥ سانتی متر 

١١٠ کیلوگرم

٤، ٥ و ٨ میلی متر به صورت ترکیبی

٥٠٠ کیلوگرم

قطر ٤٠ و عرض ٩ سانتی متر

چدن ریخته گری شده 

فوالد

الستیک یاسا ٤ الیه
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١ ســــال ضمـــانت

١٥ ســـال خدمـات

دو پمپ تایرتفلنی

جک گیربکـس درآر

• مناسب برای محیط های:
     - محیط کارگاهی           - محیط خاکی            - بیابان           - آسفالت  

• دارای سه چرخ
• دارای صفحه گردان



٧

ت مشخصا
فـنـــی جک گیربکســی تایر تفلنی

پمپ تعداد 

طول

تایر بدون  عرض 

ارتفاع بســته شو

ق بدنه ضخامــت ور

بازشو ارتفاع 

جنس رینگ تایر

ن جک وز

ن قابــل تحمل وز

تایر ابعاد 

جنس بدنه

جنس تایر

ت فنیمشخصا اطالعات 

٢ عدد

١٠٥ سانتی متر

٥٠ سانتی متر 

٣٣ سانتی متر 

١٠٥ سانتی متر 

٤، ٥ و ٨ میلی متر به صورت ترکیبی

١١٠ کیلوگرم

٥٠٠ کیلوگرم

قطر ٤٠ و عرض ٩ سانتی متر

چدن ریخته گری شده 

فوالد

تفلن ضد سایش
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١ ســــال ضمـــانت

١٥ ســـال خدمـات

تک پمپ  ٤  تایر چدنی

جک گیربکـس درآر

• مناسب برای محیط های:
      - موزاییک           - آسفالت           - مکان های هموار

• دارای چهار چرخ



٩

ت مشخصا
فـنـــی ٤ تایر چدنی جک گیربکســی 

پمپ تعداد 

طول

تایر بدون  عرض 

ارتفاع بســته شو

ق بدنه ضخامــت ور

بازشو ارتفاع 

جنس رینگ تایر

ن جک وز

ن قابــل تحمل وز

تایر ابعاد 

جنس بدنه

جنس تایر

ت فنیمشخصا اطالعات 

١ عدد

١٢٠ سانتی متر

٤٧ سانتی متر 

٢٥ سانتی متر 

١٠٥ سانتی متر 

٤، ٥ و ٨ میلی متر به صورت ترکیبی

١٠٠ کیلوگرم

٤٧٠ کیلوگرم

قطر ٢٠ و عرض ٥ سانتی متر

چدن ریخته گری شده 

فوالد

چدنی
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١ ســــال ضمـــانت

١٥ ســـال خدمـات

تک پمپ  ٣  تایر چدنی

جک گیربکـس درآر

• مناسب برای محیط های:
      - موزاییک           - آسفالت           - مکان های هموار

• دارای سه چرخ
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ت مشخصا
فـنـــی ٣ تایر چدنی جک گیربکســی 

پمپ تعداد 

طول

تایر بدون  عرض 

ارتفاع بســته شو

ق بدنه ضخامــت ور

بازشو ارتفاع 

جنس رینگ تایر

ن جک وز

ن قابــل تحمل وز

تایر ابعاد 

جنس بدنه

جنس تایر

ت فنیمشخصا اطالعات 

١ عدد

١٢٠ سانتی متر

٤٧ سانتی متر 

٢٥ سانتی متر 

١٠٥ سانتی متر 

٤، ٥ و ٨ میلی متر به صورت ترکیبی

٩٠ کیلوگرم

٤٧٠ کیلوگرم

قطر ٢٠ و عرض ٥ سانتی متر

چدن ریخته گری شده 

فوالد

چدنی
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