اﺻﻮل ﭘﺮچﮐﺎری ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ
ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﻬﺮهﭘﺮﭼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺮچﺳﺎز ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﺤﮑﺎم
و ﺗﻮرک آن در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﺋﯽﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﺻﻮﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮچﮐﺎری ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻬﺮهﭘﺮچ در اﺗﺼﺎﻻت اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ،ﻻزم داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ﭘﺮچ
ﮐﺎری ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪاﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

اﺻﻮل ﭘﺮچﮐﺎری
ﺑﻪدﻻﺋﻞ زﯾﺮ از ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دو ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱اﮔﺮ ورق ﻧﺎزک ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻗﻼوﯾﺰ ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﻪزودی ﺳﻮراخ را ﮔﺸﺎد ﮐﺮده و از ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻬﺮه را در ﭘﺸﺖ ﮐﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ راهﺣﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭘﺮچﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
-۱ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ

از آﻧﺠﺎﺋﯽﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮچﮐﺎری اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ) (M4, M5, M6,M8از روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺳﺮﺗﺨﺖ )ﺷﯿﺎردار ـ ﺗﻪ ﺑﺎز ـ ﻓﻮﻻدى(
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﻌﺎدی
<

< >

<

>

<

٠

+٠,١

)(mm

E
)(mm

>

<

ﮐﺪ ﮐﺎﻻ

Ø

ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﮐﺎر
)e (min - max
)(mm

ﻗﻄﺮﺳﺮ
ﻣﻬﺮهﭘﺮچ

<

ﻗﻄﺮ
ﺳﻮراخ

>

ﻗﻄﺮ ﺑﺪﻧﻪ

ﻃﻮل ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ

B
)(mm

>

L
)(mm

0/5-1/5

9

10/5

10

13

M5

13

16
16
18

M4003010349

6

5/9

M5003010349

7

6/9

1

0/5-2

9

8/9

1/5

0/5-3

9

8/9

1/5

0/5-3

15/5

11

10/9

1/5

0/7-4

16

M6003010349

telegram.me@parchsazco

d
)(mm

M4

1

M8003010349

<

M6

M8

۱

۲

 -۲ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ،ﺑﺮ روی
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮراخﮐﺎری اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.

۳

 -۳ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮراخ
ﮐﺎری اﺑﺘﺪا ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

۴

 -۴ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را درون ﺳﻮراخ ﺟﺎ
زده و ﺑﻪﮐﻤﮏ ﭘﺮچﮐﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺮچﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

۵

 -۵ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮچﮐﺎری ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﯿﺎردار ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﺮ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺑﺰار ﭘﺮچﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ،ﺗﯿﺮاژ و دﻗﺖ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دو ﻧﻮع زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۱اﺑﺰار دﺳﺘﯽ
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﯿﺮاژ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﭘﺮچﮐﻦﻫﺎی دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻬﺮهﭘﺮچﻫﺎ ،ﺳﺒﮑﯽ و ﺣﻤﻞ
آﺳﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﻣﺤﺪود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮرس
دﺳﺘﮕﺎه دارای ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﺮاژ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮچ
ﮐﺎری ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﻮع ﭘﺮچﮐﻦﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻓﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دو
ﻣﺪل:

info@parchsaz.com

۲

 -۲اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮچﮐﺎری ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز
ﺑﺎﺷﺪ ،از اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻬﺮهﭘﺮچﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ارﺗﻌﺎش و وزن
آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﯿﺮاژ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ دﺳﺘﮕﺎه و
ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮزش دﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ اﭘﺮاﺗﻮر و
اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﮐﺎر اﭘﺮاﺗﻮر ،ﺑﻮﺳﺘﺮ ) (Boosterدﺳﺘﮕﺎه از ﺧﻮد اﺑﺰار ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪاﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮچﮐﺎری دﺳﺘﯽ و ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﯾﺎدآوری:
اﺑﺰار ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﭘﯿﭻ و آﭼﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮچﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داد.

ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده از دو اﺑﺰار دﺳﺘﯽ و ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺮچﮐﺎری آن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﻤﻪ
ﻧﻮع ﭘﺮچﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱ـ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮ روی اﺑﺰار ،از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن رزوهﻫﺎی ﭘﯿﭻ ﭘﺮچﮐﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
۲ـ ﻧﻮع رزوهﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪ اﻧﺪاهﮔﯿﺮی )ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﯾﺎ اﯾﻨﭻ( درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
۳ـ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﯾﺞ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﺮچﮐﺎری ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ و ﯾﺎ ﮔﯿﺮﮐﺮدن ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﺑﺮ
روی ﭘﯿﭻ رزوهدار اﺑﺰار ﺷﻮد.
۴ـ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر از ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ آن در اﺑﺰار
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ را ﻃﻮری در اﺑﺰار ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای آن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﭻ
رزوهدار ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد و رزوهﻫﺎی ﭘﯿﭻ اﺑﺰار ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﺑﯿﺮونﺗﺮ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
www.parchsaz.com

۳

۵ـ ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮ روی اﺑﺰار ﭘﺮچﮐﺎری ﮐﻮرس دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا از ﮐﻮرسﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻮرس ﯾﻌﻨﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ( ﭘﺮچﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮرس
ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮرس اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮرس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻬﺮهﭘﺮچ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .ﮐﻮرس ﮐﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺒﺐ ﺧﻮب ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪن ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن رزوه از درون ﻣﻬﺮه
ﭘﺮچ ﺷﺪه و ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﺑﺮ روی ﭘﯿﭻ ﭘﺮچﮐﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت
 -۱در اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ را در ﺣﺪود  ۶ﺗﺎ  ۷ﺑﺎر
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 -۳ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﻬﺮه ﭘﺮچ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد زﯾﺮا ﻋﺪم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر )ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ( ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮچﮐﺎری ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

www.parchsaz.com

۴

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮچﮐﺎری ﻏﻠﻂ و آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
اﯾﺮاد

ﻋﻠﺖ اﯾﺮاد

ﺷﺮح اﯾﺮاد

• ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮرس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺮهﭘﺮچﮐﻦ
• ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ رزوه ﭘﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺮه ﭘﺮچﮐﻦ
• ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
• ﮐﻮرس ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺮه ﭘﺮچﮐﻦ

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ رزوه

• ﺧﻢ ﺷﺪﮔﯽ ﭘﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺮه ﭘﺮچﮐﻦ
• ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺳﻮراخ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
• اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺮ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ

ﮐﺞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن

• ﺳﻮراخﮐﺎری ﻏﯿﺮداﯾﺮهای
• ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر

ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر

• ﺿﺨﺎﻣﺖ زﯾﺎد ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
• ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر
• ﮐﺞ ﺑﻮدن ﺳﻮراخ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر

ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ

• اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺮهﭘﺮچ

ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮ ﭘﺮچ

ﻧﺸﺎﻧﻰ:ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮى ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰاﮐﺒﺮى
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺤﺎفزاده ،ﭘﻼك  ، 62ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮچﺳﺎز
ﺗﻠﻔﻦ 88760430 :
telegram.me@parchsazco

info@parchsaz.com

www.parchsaz.com

ﺗﻬﺮان ﻧﻮﯾﺴﺎ  88813070ﻣﻬﺮﻣﺎه 1397

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﭘﺮچ ،ﻣﯿﺦﭘﺮچ ،ﭘﯿﻦ ،ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮرى و ﻣﻬﺮهﭘﺮچ ﭘﺎﯾﺎ

