
تانايبلا ةقرو   - PROVAR 6 U-D

ريساوملا ينث  تالآ 
PROVAR 6 U-D 65 ليدوملا
ريساوملا  ينث  ةلآ   PROVAR 6-65 U-D ( ينث ةلآ  ليدوم 65 )

روحملا ءانحنإ  رواحم :  تاذ 6  امامت  ةيكيتاموتأ  ريساوم  Y جردت و 
روحملا X روحملا نارودو   Z لفسأو ىلعأ  ىلإ  سأرلا  كرحت 
روحملا  A روحملا تبثملل  ةيبناج  ةحازإ   B1 لزغملل ةيبناج  ةحازإ 
روحملا   B2 ـ لاو  PROVAR 6-65 U-D لصي ريساوم  ينث  عيطتسي 

ملم ىلإ 65  اهرطق 

ـ  لا  PROVAR 6-65 U-D ىلإ لصي  رطقب  ريساوم  ينث  عيطتسي 
ةعشألاو ةتباثلا  ةعشألل  تادعملا  نم  نييوتسم   اهبو  ملم   65
ةفلتخم تاعاعشا  ةثالث  وأ  ةريغتملا  .

ليدوملاب  بكرم  دجوي 
؛   ةرارحلا لدبم  -
؛   لزغملل ركبملا  جارخألا   -
لزغملل  يكيتاموتوا  تييزت  . -

ليدوملا 65
PROVAR 6 U-D
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ليدوملا 65

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

 
تافصوم .U.M PROVAR 6

Y ينث ةعرس  ىصقا  °/1" 80

Y لمحت +/- ° 0.1

X ينث ةعرس  ىصقا  mm 1" 650

X لمحت +/- mm 0.1

Z ينث ةعرس  ىصقا  °/1" 360

Z لمحت +/- ° 0.1

B1 ينث ةعرس  ىصقا  mt/1' 12

B1 لمحت +/- mm 0.1

B2 ينث ةعرس  ىصقا  mt/1' 5

B2 لمحت +/- mm 0.1

نزولا +/- Kg 5000

تاردقلا U.M. PROVAR 6

ةيرئاد ةروسام   R = 42 ² مم مجك /  mm 65x4

ريغتم ينث   R = 42 ² مم مجك / 
لقا 10 D RM

mm 60x2

أدصلل مواقملا  ذالوفلا  ةيرئاد  ةروسام  mm 60x3

كئابس ةيرئاد  ةروسام   Al.Ot.Cu. mm 65x5

ةعبرم ةروسام   R = 42 ² مم مجك /  mm 50x50x2

ةحطسم ةينحم  ةليطتسم  ةروسام  mm 30x60x2

ةينحم ةليطتسم  ةروسام  mm 40x55x2

ةئلتمم ةروسام  R = 42 ² مم مجك /  mm 35

ةئلتمم ةعبرم  R = 42 ² مم مجك /  mm 30x30

لزغملا جارخأل  ينث  mm 80

ينثلل ةيواز  ىصقأ  ° 195

ديفم لوط  mm 3600

ةنيكاملل ئبارهكلا  كلسلا  ةلصو  mm 1560
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