
 

 گاوصندوق مکانیک رمس کامل آموزش

 گاوصندوق مکانیک رمس کردن باز

 با وار ٌَّس چَى ;وٌیذ دلت خیلی بایذ وٌیذ، باس را آى درب خَاّیذ هی گاٍصٌذٍق خزیذ اس بؼذ بار اٍلیي بزای ٍلتی

 چٌذ ّز ;باضذ پیچیذُ ضوا بزای تَاًذ هی بار اٍلیي بزای گاٍصٌذٍق رهش تغییز ّوچٌیي ;داًیذ ًوی خَبی بِ را آى رهش

 باس آهَسش ایٌجا در ;ًباضیذ ًگزاى اها ;دٌّذ هی یاد ضوا بِ را گاٍصٌذٍق رهش واهل آهَسش خَبی بِ ًصاب ٍ فزٍضٌذُ

 .دّین هی تَضیح را بار اٍلیي بزای گاٍصٌذٍق هىاًیه رهش وزدى

 بِ گاٍصٌذٍق رهش تغییز ٍ گاٍصٌذٍق درب باسوزدى بزای وِ ّستٌذ ابشاری هَرب ضاخص ٍ ػوَد ضاخص هذرج، صفحِ

 .دارین ًیاس آًْا

 عمود ضاخص

 .ًذارد واربزد رهش تغییز در ٍ ضَد هی استفادُ گاٍصٌذٍق درب وزدى باس هٌظَر بِ ضاخص ایي اس

 

 مورب ضاخص 

 ضاخص ایي بِ. ًذارد ًمطی صٌذٍق گاٍ درب وزدى باس در ٍ ضَد هی استفادُ رهش تغییز هٌظَر بِ هَرب ضاخص اس

 .گَیٌذ هی ّن رهش تغییز ضاخص
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 مدرج صفحه

 .ضَد هی اًجام آى با وار توام تمزیبا. ضَد هی درج آى رٍی بز رهش اػذاد

 

 

 رقمی تک رمس با گاوصندوق درب کردن باز مراحل

 هی اصطالح در ;بگیزد لزار ػوَد ضاخص سیز دلیما رهش ػذد بایذ ابتذا در بار اٍلیي بزای گاٍصٌذٍق یه وزدى باس بزای

 لزار ػوَد ضاخص راستای در ًظز هَرد ػذد تا ;بچزخاًیذ چپ سوت بِ را گاٍصٌذٍق درب رٍی هذرج صفحِ گَیین



 
 ;بگیزد لزار ػوَد ضاخص راستای در بایذ صفز ػذد چْارم دٍر پایاى در ٍ ضَد اًجام هزتبِ چْار بایذ وار ایي ;بگیزد

 صفز ػذد وِ بچزخاًیذ ای اًذاسُ بِ هذرج صفحِ یؼٌی چزخص هزتبِ ّز ;بَد چزخیذى اس لبل وِ حالتی هثل درست

 .بگیزد لزار ػوَد ضاخص سیز

 

  

 

 راست سوت بِ دٍر ًین حذٍد گزدش با. ضَد هتَلف واهل طَر بِ تا بچزخاًیذ راست سوت بِ را هذرج صفحِ حاال

 پیذا اطویٌاى تَاًیذ هی هذرج صفحِ حزوت ػذم اس راست سوت بِ هضاػفی فطار اًذن با. ایستذ هی هذرج صفحِ

 .وٌیذ
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 بزای خَد گاٍصٌذٍق درب ضذى باس اس دستگیزُ چزخاًذى با تَاًیذ هی ٍ ضَد هی آساد بٌذی سباًِ سیستن ػول ایي با 

 .ببزیذ لذت بار اٍلیي

 رقمی سه رمس با گاوصندوق درب کردن باز مراحل

 .ًواییذ ٍارد جذاگاًِ صَرت بِ را رهش ػذد سِ ّز حَصلِ ٍ دلت با بایذ وار ایي بزای

 اول رمس کردن وارد

 وٌین فزض. وٌیذ دلت جشئیات بِ دلت با پس. خَاّذ هی دلت ووی فمط. است آساًی وار رلوی 3 رهش وزدى باس بزای

 یؼٌی ػذد تزیي ابتذایی در هذرج صفحِ بایذ ابتذا در رهش ایي وزدى باس بزای. باضذ 30-20-10 اػذاد ضوا رلوی سِ رهش

 10 ػذد ایٌجا در وِ)  رهش اٍل ػذد تا بچزخایٌذ چپ سوت بِ را هذرج صفحِ سپس. بگیزد لزار ػوَد ضاخص سیز صفز

 .بگیزد لزار ػوَد ضاخص سیز دلیما(  است

 لزار ػوَد ضاخص راستای در 10 ػذد دیگز هزتبِ 3 تا دّیذ اداهِ را چپ سوت بِ هذرج صفحِ چزخاًذى حالت ایي در

 حالت ایي. ضَد ٍالغ ػوَد ضاخص راستای در است 10 ػذد ایٌجا در وِ رهش اٍل ػذد هزتبِ چْار هجووَع در ٍ. بگیزد

 .ایذ دادُ گاٍصٌذٍق بِ را اٍل رهش وِ هؼٌاست ایي بِ
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 دوم رمس کردن وارد

 تَجِ. بذّیذ لزار ػوَد ضاخص سیز را دٍم رهش ػذد هزتبِ 3 بایذ وار ایي بزای. است دٍم ػذد وزدى ٍارد ًَبت حال

 راست سوت بِ را هذرج صفحِ یؼٌی. است راست سوت بِ هذرج صفحِ چزخص جْت لبل دفؼِ خالف بز بار ایي وٌیذ

 بار سَهیي بزای ٍلتی. بگیزد لزار ضاخص سیز دلیما(  است 20 ػذد ایٌجا در وِ)  رهش دٍم ػذد هزتبِ 3 تا بچزخاًیذ

 .وٌیذ ٍارد را رهش دٍم ػذد ایذ ضذُ هَفك ضوا یؼٌی گزفت لزار ػوَد ضاخص سیز 20 ػذد

 سوم رمس کردن وارد

 ٍ بار ایي را هذرج صفحِ وِ صَرت ایي بِ. وٌیذ اػوال  را(  است 30 ػذد ایٌجا در وِ)  رهش سَم ػذد سَم هزحلِ در

 در. بگیزد لزار آى راستای در دلیما ٍ ػوَد ضاخص سیز هزتبِ 2 رهش سَم ػذد تا بچزخاًیذ چپ سوت بِ اٍل ػذد هطابِ

 بِ هجذدا را هذرج صفحِ حال. ایذ دادُ رهش بِ ّن را سَم ػذد یؼٌی ایي. دارد لزار ػوَد ضاخص سیز 30 ػذد حالت ایي

 حزوت ػذم اس تَاًیذ هی راست سوت بِ ووی فطار با تَلف اس پس. گزدد هتَلف واهل طَر تابِ بچزخاًیذ راست سوت

 ٍ بچزخاًیذ را دستگیزُ با تَاًیذ هی حال. ضَد هی آساد بٌذی سباًِ سیستن ػول ایي با. وٌیذ پیذا اطویٌاى هذرج صفحِ

 .وٌیذ تواضا را خَد گاٍصٌذٍق درب ضذى باس
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 گاوصندوق برای مکانیکی جدید رمس کردن تعریف

(  است ضذُ فزض 20 ػذد ایٌجا در وِ)  تاى دلخَاُ رهش اٍل ػذد هذرج، صفحِ چزخاًذى با بایذ جذیذ گذاری رهش بزای

 طَر بِ ضوا ػذد تا ضَد چزخاًذُ چپ سوت بِ هذرج صفحِ بار 4 یؼٌی. بگیزد لزار هَرب ضاخص سیز هزتبِ 4 دلیما

 .بگیزد لزار ضاخص سیز واهل

 لزار ضاخص سیز هزتبِ 3 راست جْت در بایذ وِ تفاٍت ایي با. ضَد هی ثبت رهش دستگاُ در اٍل ػذد هطابِ دٍم ػذد

 ضذُ فزض 30 ػذد ایٌجا در وِ)  رهش دٍم ػذد هزتبِ 3 تا بچزخاًیذ راست سوت بِ آًمذر را هذرج صفحِ یؼٌی. دّیذ

 در هزتبِ 2 دلیما را رهش سَم ػذد ًْایت در ٍ. بگیزد لزار هَرب ضاخص ّواى ی رهش تغییز ضاخص راستای ّن(  است

 .دّیذ لزار هَرب ضاخص راستای ّن چپ جْت

 بِ ٍالغ در. بچزخاًیذ ساػت ّای بِ ػمز جْت در درٍ چْارم یه اًذاسُ بِ درب پطت اس صحیح صَرت بِ را ولیذ سپس

 بِ را 40-30-20 رهش ایذ ضذُ هَفك ضوا اوٌَى ّن. وٌیذ خارج گاٍصٌذٍق درب اس را ولیذ حال. بزگزداًیذ اٍل حالت

 .بذّیذ خَد گاٍصٌذٍق

 گاوصندوق مکانیک رمس تست

 وار ایي بزای ;وٌیذ تست را وزدیذ تؼزیف خَد صٌذٍق گاٍ بزای وِ را رهشی خَد واهل آراهص ٍ اطویٌاى بزای حال

 :دّیذ اًجام را سیز هزاحل

 دّیذ لزار ػوَد ضاخص راستای ّن چپ سوت اس بار 4 را رهشتاى اٍل ػذد هذرج، صفحِ چزخاًذى اب. 

 دّیذ لزار ػوَد ضاخص راستای ّن راست اس بار 3 را رهشتاى دٍم ػذد هذرج، صفحِ چزخاًذى با. 

 دّیذ لزار ػوَد ضاخص راستای ّن چپ سوت اس بار 2 را رهشتاى سَم ػذد هذرج، صفحِ چزخاًذى با. 

 ِگاٍ درب ٍ بچزخاًیذ را دستگیزُ. ضَد هتَلف تا بچزخاًیذ راست سوت بِ دٍر ًین اًذاسُ بِ را هذرج صفح 

 .وٌیذ باس را تاى صٌذٍق

بِ  ایزاى در گاٍصٌذٍق خذهات تزیي لَیارائِ دٌّذُ  ػٌَاى بِ آرکا نسوز گاوصندوق تولیدی شرکت خذهات ٍاحذ

  .ًباضیذ ًگزاى ٍجِ ّیچ بِپس . است ػشیشاى ضوا بزای رایگاى هطاٍرُ ٍ گَیی پاسخ آهادُ ،صَرت هادام الؼوز

 کنید تجربه آرکا با را کامل آرامص 


