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 Aگلخانه گاتیوتیپ

 مشخصات سازه:

 

 

  25mmسایز جلوی گلخانه)تاج( لوله گردان پنجره-1

 1mدهانه پنجره25mmپنجره کناری سایز لوله -2

 30mmسایز لوله تاجلوله سفت کن پالستیک -3

 40mmوترکمان سایزلوله-4

 25mmلوله نگهدارنده ستون های کناری سایز لوله-5

 60mmلوله کمان سایز-6

 25mmلوله شبکه بندی سایز-7

 30mmسایز )اصلی(سفت کن پالستیک سقف-8

 پنجره بصورت متغیر برروی کمان25mmخم پنجره سقفی سایزلوله-9

 25mmسفت کن های داخل آبراه )ناودان(سایز-10

 25mmت کن زیردریچه سقفی سایز لوله سف-11

                        پیچ مهره ای18آبراه کف -12
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کمانمشخصات 

 

 

  960cmدهانه کمان -

 260cmارتفاع کمان  -

 60mmسایز لوله کمان -

 25mmسایزلوله شبکه بندی -

 40mmسایزلوله وتر -

 WMنوع شبکه بندی  -

 .شبکه بندی درهمه کمان ها میباشد -

 .فاقدبازو میباشندخم های اول سالن ها  -
 شخصات مهاری های تاجم

 
 40mmمهاری تاج سایزلوله -40mm  .   2مهاری تاج سایزلوله -1

 40mmلوله نگهدارنده راس کمان)سقفی(سایز-3
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Aمشخصات ستون هاوپایه های تیپ

 

.80*80ستون های اصلی قوطی-  

.70*70پایه گلخانه قوطی-  

.60*60قوطی فرعی  ستون های-  

 .70cmبتونارتفاع -

 .40*40عرض بتون-

 .10mmعدد سایز3تعداد میلگردهای به کاررفته در پایه گلخانه-

 .میباشد70cmوبه ارتفاع40cmگودبرداری برای قراردادن پایه ها درزمین بامته -
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Aمشخصات مهاری های ستون تیپ 

 

مهاری های ستون دردهانه دوم نصب میگردد وبرای رفت وآمد راحت تر کارگران 

 ومقاومت بهتر سازه دربرابر فشارهای طولی مورداستفاده قرار میگیرد.

A60سایز لوله مصرفیmm40به همراه بازوهای باسایزmm میباشدویژگی بارز این نوع

 مهاری رفت آمدراحت تر تراکتوردرداخل گلخانه میباشد.

B 40این نوع مهاری معروف به ضربدری میباشد وسایز لولهmm.میباشد 

 نهروکش گلخا

 میباشد وبصورت طولی نصب میشود.UV%10روکش یاپالستیک گلخانه با

میباشدوبرروی هرکمان به 2.5mmسیم کشی سازه ازنوع سیم گرم به ضخامت-

 قرارمیگیرد.22cmفاصله

 وچرخ دنده میباشد.1mپنجره های سقفی دارای ریل-

 میباشد.3mفاصله ستون ها ازیکدیگردرطول زمین به اندازه -

 گلخانه بست های که فشار باالی را دارند از پیچ سرمته استفاده میشود.درسازه -

هریک ازپنجره های سقفی سازه دارای یک دینام وگیربکس برقی میباشد که بصورت -

 دستی نیز کارمیکند.
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