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سریع و آسان
توجیه

 اقتصادی
کارایی

باال
استاندارد

ایمنی 
بسیار

به دلیل استفاده ازسیستم های مختلف 
ایمنی

دارای استاندارد های
CE.ISO.EN

افزایش سرعت کار
در مقایسه با داربست

مناسب در مقایسه با
داربست

نصب و راه اندازی سریع
و آسان

ــد  ــر مفی ــه عم ــه نحــوی ک ــداری ب ــی و نگه ــی کل ــرویس، پیشــگیری از خراب ــای مشــخص، س ــب در دوره ه ــد مرت بازدی
قطعــات منصوبــه طوالنــی تــر و اســتهالک آنهــا کمتــر گــردد از وظایــف واحــد ســرویس و نگهــداری شــرکت آلتــای اســت.

درباره شرکت آلتای
شــرکت آلتــای توســعه بــا اتــکا بــه بیــش از 10 ســال ســابقه درخشــان بنیــان گــذاران خــود در زمینــه طراحــی، تهیــه، نصــب 
و راه انــدازی و خدمــات پــس از فــروش دســتگاه هــای کالیمــر و باالبــری فعالیــت خــود را در ســال 1384 آغــاز نمــود. از 
همــان روزهــای آغازیــن، آلتــای بــا هــدف ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت و نوآورانــه در ایــن صنعــت پــا بــه عرصــه وجــود 
گذاشــت و بــه دلیــل ایــن هــدف متعالــی شــرکت هــای معتبــر  بیــن المللــی را بــه عنــوان شــریک تجــاری خــود برگزیــد 
و نمایندگــی رســمی برندهــای معتبــر اروپایــی و آســیایی را بــرای ایــران دریافــت کــرد. آلتــای تــالش دارد تــا محصــوالت 

برندهــای معتبــر جهانــی کــه دارای اســتانداردهای بیــن المللــی مــی باشــند را در ایــران ارائــه دهــد.

واحــد طراحــی و مهندســی ایــن شــرکت متشــکل از مهندســین و متخصصیــن بــا تجربــه، ارائــه دهنــده مشــاوره هــای فنــی، 
نقشــه هــای مــورد نیــاز اجرایــی بــرای سیســتم هــای کالیمرهــای خــاص،  مونوریــل،  روف کار  و محاســبات جهــت بهــره 

بــرداری کارفرمــا از ابتــدا تــا انتهــا  بــا شــما خواهنــد بــود. 

ــات پــس از  ــرای مشــتری مطــرح و مهــم اســت، خدم ــدی پــس از کیفیــت محصــول ب ــواردی کــه در هــر خری یکــی از م
فــروش و ارائــه گارانتــی واقعیســت کــه خــود تائیــدی بــر خریــدی مناســب و بــی دغدغــه مــی باشــد. شــرکت آلتــای بــا تکیه 
بــر ســال هــا تجربــه و تعهــد، از لحظــه انعقــاد قــرارداد و فــروش، خــود را مشــاور و مســئول رســیدگی بــه نیازهــای مشــتری 

در مراحــل نصــب، خدمــات پــس از فــروش و ارائــه ســرویس  توســط تکنســین هــای بــا تجربــه خــود میدانــد.

واحد طراحی و مهندسی

خدمات پس از فروش
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 محصولــی ایــده آل  بــرای جایگزینــی بــا داربســت هــای ســنتی  و دارای کاربــرد وســیع در صنعــت ســاختمان و دیگــر صنایــع بــرای دسترســی بــه ارتفــاع جهــت کاربردهــای متعــدد 
از جملــه:  اجــرای انــواع نمــا ) نماهــای آجــری،  ســنگی،  شیشــه ای،  ســیمانی،  ســرامیکی، کامپوزیتــی، اســترچ متــال، پایرامیکــس، مونولیــت و ...(، نماشــویی، تعمیــر و نگــه داری ســایت 

هــای صنعتــی ماننــد جــداره هــای داخلــی مخــازن گازی و نفتــی، جــداره ســد هــای بتنــی و دسترســی بــه ارتفــاع بــرای تعمیــرات خــاص دکل هــای نیروگاهــی.

کالیمر پرتابل برقی مدوالر

ZLP630ZLP800مدل

Kg800 Kg 630ظرفیت

)m/min( 10 ~ 118  ~  9سرعت

Kw ×21.8 Kw ×2 1.5 قدرت موتور

)Hoist( 6.3وینچ کشندهLTD8.0LTD

)SAFETY LOCK( ترمز اضطراریLSG20LS30

m * 3 = 6 m  2.5 m * 3 = 7.5 m 2ابعاد کابین

Kg 1000 Kg 1000وزنه های تعادل

mm5 ×2.5 mm 2.5× 5کابل برق

mm × 48.6 mm × 4 8.3سیم بکسل

Kg600 Kg 500وزن کلی دستگاه ) بدون وزنه(

مجهز به سیستم های مختلف ایمنی، توقف اضطراری، کنترل فاز، کنترل بار، تابلو برق
 هدایت همزمان و مجزای وینچ ها، کنترل پنل دستی، top limit و ...

رگالژی تلسکوپی با قابلیت تنظیم ارتفاع دکل و طول بومسازه های نگهدارنده

EN1808 , CEEN1808 , CEاستاندارد

مزیت ها: سادگی، ایمنی بسیار باال، توجیه اقتصادی مناسب، سرعت نصب سریع،  افزایش 
سرعت کار  و ....
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کالیمر پرتابل برقی مدوالر، از بهترین و معروفترین سازنده های جهانی تهیه و تامین می گردد.

کالیمر پرتابل برقی مدوالر

 Hois t   وینچ کشنده

Control Box   تابلو برق

کالیمر پرتابل برقی مدوالر

ZLP 630

ZLP 800

2000 2000 2000

2500 2500 2500
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1
2

3

1- مکانیزم اتصالی سیم بکسل تاوری
2- مکانیزم مهار کش

3- چرخ ترمز دار ومکانیزم تثبیت کننده حرکت
4- مکانیزم اتصالی سیم بکسل های اصلی

EN 1808

سازه های نگهدارنده کالیمر پرتابل برقی:

Safety lock 1- ترمز اضطراری
Control Box 2- تابلو برق

Hoist Track 3- وینچ کشنده
4- چرخ بادی 

5- ورق آجدار کفی

کابین و ملحقات کالیمر پرتابل برقی:

1

2

3

4

5
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یکــی از کالیمرهایــی کــه شــرکت آلتــای،  طراحــی، تهیــه و نصــب و پشــتیبانی آنهــا  
را بــر عهــده گرفتــه اســت، کالیمرهــای مونوریــل هســتند.

ــرای  ــا  ب ــه نم ــه دسترســی ب ــا ک ــرای ســاختمان ه ــب ب ــا، اغل ــوع کالیمره ــن ن ای
کاربردهــای متعــدد از جملــه  تمیــز کــردن نمــا، تعمیــر و نگــه داری نمــا و نصــب 
تجهیــزات در ارتفــاع حائــز اهمیــــــت اســت بــه صــورت دائمــی نصب می شــوند.
از مزیــت کالیمرهــای مونوریــل مــی تــوان بــه امــکان حرکــت آنهــا در طــول نمــا بــا 
اســتفاده از ریــل هــای تعبیــه شــده در نمــای ســاختمان و  حرکــت در جهــت ارتفــاع 
ــا دســتگاه در جهــت  ــاز اســت ت ســاختمان  اشــاره کــرد. در مــوارد خــاص کــه نی
عمــود بــر ســاختمان )بــرای مثــال بخــش هایــی از نمــا کــه دارای فــرو رفتــــــگی 

اســت( از کابیــن هــای اختصاصــی اســتفاده مــی شــود.

I-scaf , Orail , Easyrail , O-scaf , rail scaf                   انواع ریل
ترولی)Trolley(            ترولی در مدل های متـعدد و بر اساس نـوع ریل 

کابیــن)BMU Platforms( بــا کلیــه ملحقـــات مانـــند تــــــرمزهای اضطــراری حســاس به 
ــه  ــا کلی ــرق ب ــو ب ســرعت، ترمــز اضطــراری لحظــه ای، ســیم بکســل جـــمع کــن، تابل
ــرق، اهــرم  ــل ب ــرل پنــل دســتی و از راه دور، وینـــچ هــای کشــنده، کاب ملحقــات وکنت

ــدد و .... ــی متع ــای ایمن ــرود اضطــراری، سیســتم ه ف

مشخصات فنی:

کالیمر مونوریل:
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کالیمرمونوریل:
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ایــن دســتگاه کالیمــر، یکــی از بزرگتریــن  دســتگاه هــای کالیمــر طراحــی شــده در 
دنیــا مــی باشــد کــه بــه دلیــل ویژگــی هــای منحصــر بــه فــردی ماننــد امــکان حرکت 
ــب،  ــدرت مناس ــت و ق ــام، ظرفی ــت ب ــده در پش ــذاری ش ــل گ ــای ری ــول نم در ط
سیســتم هــای هوشــمند مختلــف در کنتــرل و راه انــدازی، ایمنــی بســیار بــاال، امــکان 
پوشــش زوایــای خــاص،  انتقــال کابیــن بــه پشــت بــام،  امــکان دسترســی بــه  فــرو 
رفتگــی و بیــرون آمدگــی نمــای ســاختمان هــا  تبدیــل بــه یکــی از بهتریــن سیســتم 
هــای دسترســی بــه ارتفــاع در ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه شــده اســت. این دســتگاه 
بــه دلیــل طراحــی ویــژه، قــدرت مانــور بســیار مطلوبــی را بــرای دسترســی بــه نمــای 

ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه ایجــاد مــی کنــد.

کالیمرهای روف کار:
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ــتفاده  ــد اس ــی توان ــه م ــن دو طبق ــا کابی ــی ب ــل برق ــر پرتاب کالیم
همزمــان چنــد کاربــر را در دو طبقــه مختلــف در ارتفــاع دلخــواه 
ــن کالیمــر  ــه پائی ــرات از طبق ــور نف ــرای عب ــد. ب ــر کن ــکان پذی ام
بــه طبقــه بــاال و بالعکــس، نردبــان مخصــوص در بیــن آنهــا تعبیــه 
ــردد  ــه راحتــی بیــن دو طبقــه ت ــد ب ــا نفــرات بتوانن شــده اســت ت

داشــته باشــند.
از مزیــت هــای ایــن نــوع کالیمــر، مــی تــوان بــه امــکان اســتفاده 
ــد  ــرد هــای خــاص مانن ــرای کارب ــه کالیمــر ب ــران از دو طبق کارب
نصــب شیشــه هــای طویــل، ســازه هــای کامپوزیتــی، تابلــو و .... 

در نمــای ســاختمان هــا اشــاره کــرد.

کالیمر پرتابل با کابین دوبل
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کالیمــر بــا کابیــن زاویــه دار  دقیقــا بــر اســاس نیازهــای متنــوع مشــتری بــرای کاربــرد خــاص مدنظــر آن طراحــی مــی شــود. بــه دلیــل ویژگــی هایــی کــه در طراحــی کابیــن ایــن نــوع  کالیمرهــا در 
نظــر گرفتــه  مــی شــود  امــکان دسترســی بــه نقــاط خــاص در نمــا ماننــد گوشــه هــای ســاختمان هــا،  فــرو رفتگــی هــای خــاص، بخــش هایــی از نمــا کــه دارای زوایــای خــاص هســتند را ایجــــــاد 

مــی کننــد. از مهمتریــن کابیــن هــای زاویــه دار کابیــن هــای مــدل L وN وU را مــی تــوان نــام بــرد کــه دارای کاربــرد وســیع تــری مــی باشــند.

کالیمر با کابین زاویه دار
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ــی  ــدد صنعت ــای متع ــام کاره ــت انج ــاع جه ــه ارتف ــی ب ــرد: دسترس کارب
ــاع در  ــه ارتف ــی ب ــیمانکاری و دسترس ــاکاری، س ــد نم ــاختمانی مانن و س
ــا در دو  ــتگاه ه ــن دس ــرد ای ــی. عملک ــاختمانی وصنعت ــای س ــروژه ه پ
ــاال و  ــرای ب ــند. ب ــی باش ــت م ــا دس ــدال ب ــا وپ ــا پ ــدال ب ــی پ ــدل کل م
پاییــن کــردن ایــن نــوع دســتگاه هــا، نفــرات داخــل کابیــن بایســتی بــه 
صــورت دســتی دســتگیره هــای وینــچ دســتگاه هــا را بچرخاننــد. ظرفیــت 

ــی باشــند. ــن دســتگاهها محــدود م و ســرعت ای

کالیمر پرتابل دستی  
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ــع  ــترده ای در صنای ــیار گس ــرد بس ــر دارای کارب کالیم
متعــدد از جملــه صنعــت نفــت و  پتروشــیمی، صنعــت 

ــی باشــد. ســد ســازی، صنعــت نیروگاهــی و...م
بــرای نمونــه درمخــازن نگهــداری گاز بــرای دسترســی 
بــه ارتفــاع، صنعــت ســد ســازی بــرای تعمیــر و ترمیــم 
دیــواره ی ســد هــای بتنــی، درصنعــت نیروگاهــی 
تعمیــر و ترمیــم بــرج هــای نیروگاهــی از سیســــتم های 

کالیمــر اســتفاده مــی گــردد.

نمونه ای از پروژه های اجرا شده غیراز صنعت ساختمان :
مخــازن گازی فازهــای عســلویه، کارفرمــا شــرکت پنــاه 

ســاز ایرانیــان
پروژه سد سازی سریالنکا، کارفرما شرکت اویول
پروژه سد رودبار لرستان، کارفرما شرکت کیان پایاب

پروژه آبرسانی به دریاچه ارومیه، تونل پسوه
پروژه کارخانه سیمان زاوه

...

کالیمر با کاربردهای خاص
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ــه  ــی ب ــاختمانی و صنعت ــای س ــروژه ه ــدادی از پ در تع
دالیــل متعــدد امــکان اســتفاده از ســازه هــای نگــه 
ــوارد،  ــه م ــن گون ــدارد. در ای ــود ن ــده رگالژی وج دارن
ــا توجــه بــه کاربــرد  ســازه هــای نگــه دارنــده خــاص ب
ــی  ــاخت م ــی و س ــود، طراح ــای موج ــت ه و محدودی

ــردد. گ

کالیمر با سازه های نگه دارنده خاص 
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کالیمرهــا دارای اســتانداردهای بیــن المللــی مــی باشــند کــه از آن جملــه می تــوان به استـــــــاندارد  
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــیله ای ب ــر وس ــرد. سیســتم کالیم ــاره ک ــا اش ــتاندارد CE اروپ EN 1808 و اس
ارتفــاع مــی باشــد و بــرای نفربــری طراحــی شــده اســت و رعایــت اســتانداردها بــه دلیــل ارتبــاط 
ایــن وســیله بــا ایمنــی کاربــران از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت و الزامــات بســیار متعــدد 
و ســختگیرانه در طراحــی و ســاخت و تولیــد ایــن نــوع وســیله اعمــال مــی گــردد. نمونــه هایــی از 

الزامــات اســتاندارد تولیــد کالیمــر بــه شــرح زیــر اســت:
- اســتفاده از تجهیــزات خــاص )روبــات هــای جوشــکاری( بــرای جوشــکاری اتصــاالت کابیــن و 

ســازه هــای نگــه دارنــده .
ــای اضطــراری،  ــا، ترمزه ــچ ه ــرای تســت وین ــره شــده ب ــای تســت کالیب - اســتفاده از دســتگاه ه

ــرق و .... ــو ب تابل
- رعایت حداقل ضریب ایمنی تعریف شده در استاندارد.

- کنترل کیفی محصوالت تولیدی بر اساس شاخص های تعریف شده در استاندارد.
.... 

تعریف کالیمر استاندارد
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نام پروژه : مخازن نگهداری گاز، عسلویه
کارفرمـا : شرکت پناه ساز ایرانیان
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نام پروژه : برج های مروارید، تهران - وردآورد
کارفرمـا : تعاونی بهداری نزســا
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آسانسور کارگاهی

در ایــن روزهــا محیــط هــای کارگاهــی 
ــم کاری  ــبب حج ــه س ــه ای ب و کارخان
زیــاد، وســعت زیــادی پیــدا کــرده 
ــاع و  ــه ارتف ــریع ب ــی س ــد و دسترس ان
طبقــات بــرای افــراد و  پرســنل،  حمــل 
در  کار  بــرای  مصالــح  و  تجهیــزات 
ارتفــاع از اهمیــت باالیــی برخــودار 
ــی  ــورهای کارگاه ــت. آسانس ــده  اس ش
تجهیزاتــی هســتند کــه ایــن امــر را 
میســر ســاخته و در حــال حاضــر در 
ــال  ــای در ح ــاختمان ه ــا، س کارگاه ه
ســاخت، ســد هــا، پاالیشــگاه هــا، 
نفتــی  ســکوهای  و  هــا  پتروشــیمی 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. باالبــر 
کارگاهــی کــه بــرای حمــل بــار و حمــل 
ــد  افــراد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرن
ــرعت  ــاز را س ــاخت و س ــد ســـ فرآین
مــی بخشــند. عملکــرد آنهــا تقریبــا  
ــد  ــا از بع ــه آسانســور اســت ام ــبیه ب ش
ظرفیــت، ایمنــی و ظاهــر بــرای کارهــای 
صنعتــی  طراحــی شــده انــد . ایــن 
ــروی محرکــه  آسانســورها معمــوال از نی
ــرای حرکــت  ــور الکتریکــی ب ــک موت ی

ــد.  ــی کنن ــتفاده م ــودی اس عم
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1(شرکت انبوه سازی کوزو پارس، تهران، شهر پردیس 
2(شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان، تهران، شهر پردیس

3(شرکت انبوه سازی تاق پیل، تهران، شهر پردیس
4(پروژه ساختمانی بسیج، تهران میدان سپاه

5(شرکت تعاونی بهداری نزسا، تهران، چیتگر
   خیابان کرمانشاه، پروژه برج های مروارید

6(شرکت تعاونی دانشگاه آزاد اراک، اراک میدان هپکو
7(شرکت ساختمانی وایون، تهران، مجتمع باغ بهشت

8(شرکت توسعه گر ساختمان مهر، تهران، شهر پردیس
9(شرکت ساختمانی  محوطه سازه، تهران، شهر پرند

10(شرکت انبوه سازی طرح و ساخت سام، تهران، پردیس
11(شرکت ساختمانی غدیر شیراز، شهرک صدرا

12(شرکت ساختمانی برنا آوند، قزوین، شهرک مهرگان
13(شرکت ساختمانی و انبوه سازی دبله، تهران، پردیس

14(شرکت انبوه سازی پیوند آرمه، تهران، شهر دماوند
15(شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون، تهران، پردیس

16(شرکت سد سازی کیان پایاب، لرستان، سد رودبار
17(شرکت ساختمانی ویال، ساری، پروژه تجاری ویال

18( شرکت انبوه سازی آشیان ساز، تهران، شهر پردیس
19( شرکت ساختمانی الموت توان، شهر هشتگرد

20(شرکت نیک پی قزوین، شهرک مهرگان
21( شرکت انبوه سازی عمران 130، تهران، پردیس
22( مجتمع تجاری اداری نخل، تهران، سعادت آباد

23( پروژه تجاری اداری مقدم، تهران، شهرک غرب
24(سازمان ترافیک شهرداری مشهد

25(شرکت تعاونی نفت استان تهران، چیتگر
26( پروژه اداری تجاری آفتاب درخشان، شهر بانه

27(شرکت نسران، تهران، ترمیم پل های راه آهن
28(شرکت فناوران پارس ارسه، البرز، شهر ماهدشت

29(شرکت ساختمانی سامان گزار، تهران، شهر پردیس
30(پروژه اطلس پیمان، ارومیه، شیخ تپه

31(شرکت ساختمانی بیجنوند، ایالم
32(شرکت خاک پی بنا، تهران، اداره پست مرکزی

33(شرکت زمین سازان، تهران، شهر پرند
34(تعاونی مسکن 12 فروردین، تهران ، 

     ضلع غربی دریاچه چیتگر
35(پروژه نگین خلیج فارس، بوشهر، شهر گناوه
36(کارخانه سیمان زاوه، خراسان رضوی، زاوه

37(پروژه اداری تجاری بهار، آذربایجان غربی، شهر خوی
38(ارومیه، پروژه ساختمانی اشرفی، ارومیه

39(مجتمع اداری تجاری مالصدرا، البرز، کرج
40(تعاونی مسکن فالورجان اصفهان، 

     ابتدای اتوبان ذوب آهن
41(تعاونی مسکن فرهنگیان همدان
42(پروژه تجاری نور، شهر بابلسر

43(تعاونی مسکن سازمان انرژی اتمی، البرز، مهرشهر

44(شرکت ساختمانی کیمیا آفرینان پاسارگاد، تهران
45(شرکت ساختمانی ابنیه سازان اندیشه، تهران

46(شرکت ساختمانی آرنو سار، تهران 
47( هتل پارتیا،  شهرگرگان

48(شرکت رام پارت پیشرو، گرگان، ساختمان بانک مهر
49(ساختمان بانک شهر، تهران، میدان آرژانتین، خ الوند

50(ساختمان مرکزی بیمه دی، تهران، میرداماد
51(تاالر لوتوس، کرج، میدان سپاه 

52(دانشگاه امام صادق )ع( قم
53(پروژه اداری تجاری مادر، اهواز، دزفول

54(هتل مارینا، جزیره قشم
55(پروژه باغ ساحلی، جزیره کیش، شهرک باغ ساحلی

56(شرکت تعاونی ایتوک، تهران، شهر پرند
57(آقای حسن زاده، بابلسر

58(آقای درویشی، تهران، کالیمر پرتابل برقی
59(آقای موثقی، مازنداران، شهر نور

60(شرکت  پیوند سازه، تهران
61(شرکت اسکان پایدار، تهران، پردیس

62(شرکت سازه کاران ایالم، آذربایجان غربی، تونل پسوه
ارتش،بلــوار   بلــوار  تهــران،  البــرز،  تجــاری  63(پــروژه 

شــهیدمژدی،خیابان ،محــک
64( تعاونی مسکن الوند اراک، اراک

..... 

برخی از مهمترین پروژه های اجرا شده توسط شرکت آلتای 
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نام پروژه : تجاری البرز- تهران، بلوار شهید مژدی، خیابان محک
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نام پروژه : شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان نام پروژه : شرکت ساختمانی پرمایون

نام پروژه : شرکت ساختمانی اسکان پردیس

نام پروژه : برج الهیه، تهران، الهیهنام پروژه : برج های مسکونی مروارید، وردآورد نام پروژه : شرکت ساختمانی سامان گذار 

نام پروژه : تاالر لوتوس البرز
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نام پروژه : تعاونی ساختمانی ایتوک

نام پروژه : پروژه تجاری، اداری موثقی، شهر نورنام پروژه : شرکت ساختمانی غدیر شیراز، شهرک صدر

نام پروژه : ساختمان بانک شهر، تهران، میدان آرژانتین نام پروژه : هتل مارینا، جزیره قشم

نام پروژه : سد سازی سریالنکا، شرکت اویولنام پروژه : شرکت توسعه گر ساختمان مهر، تهران
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ــه مــی گــردد و دارای اســتانداردهای  ــی تهی ــر جهان ــه صــورت پکیــج کامــل از برندهــای معتب ــه شــده توســط ایــن شــرکت ب محصــوالت ارائ
ــد. ــرار دارن ــی ق ــن الملل ــوالت بی ــطح کالس A محص SGS، CE و EN 1808 در س

ــا اســتقرار سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت ISO9001, 2008 سیســتم مدیریــت شــکایات مشــتریانISO10002، 2014 نظــام  ایــن شــرکت ب
آراســتگی محیــط کار بــر اســاس سیســتم  5S  همــواره در جهــت بهبــود مســتمرو اثــر بخشــی آن گام برمــی دارد. هــدف مــا بهبــود مســتمر ، 
تهیــه و تامیــن محصــوالت از معروفتریــن ســازنده هــای جهانــی، رضایــت منــدی مشــتریان، ارتقــاء کیفیــت و ارائــه ی خدمــات ســریع مــی باشــد.

گواهی نامه ها  و استانداردها


