
قیمت جک پارکینگ
بهترین قیمت جک پارکینگ در کهربادر

 قیمت جک پارکینگ باید با توجه به نوع کاربرد و امکانات جک تع�ن گردد. همچنین مواردی

از قبیل وزن، متراژ دنده شانه یا … نیز می تواند بر قیمت جک بازویی تاثیرگذار باشد. شرکت

کرکره برقی کهربادر با ارائه دهنده انواع جک درب پارکینگ و خدمات نصب آن و قیمت جک

پارکینگ با هزینه کامال به صرفه برای مشتریان عزیز آماده خدمت به شما بازدیدکنندگان سایت

است تا بهترین قیمت جک پارکینگ را به مشتراین ارائه دهد. برای مشاوره رایگان و کسب

اطالعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید.

تماس با مامشاهده همه محصوالت

►
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انواع جک درب

جک های

الکترومکانیکی

این مدل جک ها برای مکان های پر تردد و ادارات و درب های

سنگین استفاده میشود و برای امنیت بیشتر قفل برقی بر روی

آن نصب میشود.

جک هیدرولیکی

این مدل جک ها معموال برای ساختمان های مسکونی و کم

تردد استفاده میشوند، همچنین این مدل جک ها برای درب

های سبک استفاده میشود.

اطالعات بیشتر

توضیحاتی در مورد قیمت جک درب پارکینگ

در مرحله اول بهتر است بدانیم جک درب پارکینگ چیست و قیمت جک

پارکینگ چقدر است و کاربرد این قطعه به چه صورت است. این قطعه وسیله ای

هست که بر روی درب نصب میشود و با نیروی مکانیکی که ایجاد میکند باعث باز

و بسته شدن درب میشود و از آن جایی که سایز و اندازه درب ها و جک درب

پارکینگ متفاوت است نسبت به هر درب باید جنس و برند مناسب اون درب

نصب شود تا نیاز مشتریان برطرف شود. همچنین بعد از برآورد قیمت جک

پارکینگ و نصب آن بر روی درب ورودی آپارتمان و یا محل کار خود افراد بدون از

استفاده کردن از هیچ نیروی فیزیکی میتوانند از درب اتوماتیک خود استفاده کنند.
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مزایای جک درب پارکینگ

مزایا استفاده از درب پارکینگ کهربادر

صرفه جویی در زمانافزایش امنیتایمنی ساکنین

مراحل ثبت سفارش جک پارکینگ در کهربادر

همه محصوالت جک پارکینگ

برای خرید جک درب پارکینگ به مشاوره نیاز دارید ؟

برای اطالعات بیشتر در خصوص خدمات جک درب پارکینگ با ما تماس بگیرید.



تماس با ما

برخی از مشتریان کهرباُدر

چرا کهربادر را انتخاب کنیم؟

خدمات پس از فروش عالیمشاوره حضوری و تلفنیکیفیت عالی محصوالت و خدماتقیمت مناسب

درباره کهرباُدر

شما میتوانید با دیدن ” قیمت جک پارکینگ ” و نصب بر روی درب محل کار، منزل و یا شرکت

خود تنها با فشردن یک دکمه درب را باز و بسته کنید که ما در این زمینه با انجام پروژهای

متعدد و پخش گسترده جک پارکینگ متخصص هستیم و رضایت مشتریان ما شاهد این

موارد است و نیز شما قیمت جک بازویی را میتوانید با هزینه ای کامال معقول از شرکت

کهربادر تهیه کنید و همکاران ما در اسرع وقت برای شما عزیزان آماده و در محل مورد نظر

شما نصب و تحویل میدهند و همچنین میتوانید از خدمات پس از فروش ما میتوانید استفاده

کنید و تعرفه قیمت جک پارکینگ را استعالم بگیرید.

در مورد قیمت جک پارکینگ سوالی دارید؟

برای ما کامنت بگذارید��
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جک پارکینگ چیست؟

 

جک درب پارکینگ یکی از  قابلیت هایی که دارد این است که میشود از آن ها برای درب های یک لنگه و دو لنگه

استفاده شود و وظیفه اصلی این جک ها این است که باعث باز و بسته شدن خودکار درب شود، فشار ناشی از اینکه

درب ها به آرامی بدون هیچ مشکلی بسته میشود. همچنین این درب ها با توجه به نیروی الکترونیک که در آن ها

ایجاد میشود که در مرکز فرمان آن میباشد انرژی الزم را به درب ها وارد میکند تا به حرکت در بیایند بازو های این جک

ها که به صورت مکانیکی و هیدرولیکی انتقال نیروی که ایجاد میشود را از مرکز فرمان به بازوها انتقال میدهد. جک ها

را به صورت منظم چند وقت یکبار بهتر است رسیدگی کنید و با استفاده از روغن آن ها را روان کنید تا به موتور این جک

ها فشار بیش از حد وارد نشود.

ویدیو در یوتیوب

راهنمایی خرید و قیمت جک پارکینگ

اولین موردی که موقع خرید جک پارکینگ باید به آن دقت کنید این است که ورودی ساختمان چقدر است هرچقدر که

عرض ورودی ساختمان یا شرکت یا هر مکان دیگه ای بزرگتر باشد باید بازویی بزرگتری برای اون محل استفاده شود زیرا

گشتاور بیشتری ایجاد میکند و نیروی بیشتری برای باز و بسته شدن جک ها ایجاد میشود که در نتیجه عمر بازویی جک

ها بیشتر میشود.

همیشه قبل از خرید و برآورد قیمت جک پارکینگ باید موارد مهمی رو در نظر گرفت که ما در این مقاله سعی داریم بهش

اشاره کنیم تا آگاهی الزم رو به شما عزیزان بدیم و بتوانید استفاده الزم را از این توضیحات ببرید و در هزینه کردن سرفه

جویی شود. همچنین واضح است که برندهای بسیاری در این حوزه فعالیت میکنند و هرکدام مشخصات و کیفیت

متفاوتی دارند پس حتما به این شکل اولویت های زیر را حتما رعایت کنید.

هنگام خرید عرض درب پارکینگ را اندازه گیری کنید

وزن درب موردنظر خود را تخمین بزنید

میزان رفت و آمد ساختمان رو در نظر داشته باشید

بودجه خود را بسته به نیاز خود آماده کنید

جنس مورد نظر شما پاسخگوی نیاز شما هست یا خیر

محدودیت هایی که برای نصب با آن مواجه هستید را شناسایی کنید.

با توجه به مواردی که گفته شد زمانی که میخواهید اقدام به خرید و یا نصب قیمت جک پارکینگ بکنید حتما در نظر

داشته باشید که کار خود را نزد یک متخصص بسپارید تا از بابت پشتیبانی محصوالت و خدمات اون شخص اطمینان

کامل داشته باشید. دقت داشت به این موار باعث میشود که از هزینه هایی که بعد ها ممکن است برای شما ایجاد

ککند جلوگیری کنید.

تجهیزات الزم برای یک درب پارکینگ 

حاال بعد از بدست آوردن قیمت جک پارکینگ بهتر است بدانیم یک پک بسته بندی شده پارکینگ شامل چه محتوایی

است. توجه داشته باشید که این محتوایات ضروری هستند و حتما از فروشنده تمامی مواردی که قرار است گفته شود

داخل بسته بندی جک پارکینگ باشد تا متضرر نشوید.

شامل 2 عدد بازوی جک برای دربهای دو لنگه1. 

وجود مدار فرمان و باکس کنترل در بسته بندی2. 

شامل 2 عدد چشمی برای حفاظت از خودرو و اهالی ساختمان3. 

چراغ چشمک زن4. 

شامل دو عدد ریموت کنترل5. 

یراق های پایه عقب و جلو بازوها و پین ها6. 

کلید خالص کن و یا آچار حداقل دو عدد7. 

دسته بندی جک های بازویی یا پارکینگی

جک های الکترومکانیکی پارکینگی

به طور کلی، سه نوع جک الکترومکانیکی وجود دارد: جک های با محور پیچی (ماردون) ، اپراتورهای بازویی (تلسکوپی) 

و جک های کشویی ( مخصوص درب های ریلی) ، بطوریکه برای فرمان پذیری از طریق ریموت کنترل از راه دور یا یک

شستی طراحی و برنامه ریزی شده اند.همچنین می توان از پانل های خورشیدی برای عملکرد این جک ها استفاده

نمود.بسیاری از تولید کنندگان از باتری جهت پشتیبان گیری استفاده می کنند که هنگام نبودن برق میتوان از آن بهره

جست.

جک های الکتروهیدرولیک پارکینگی

همانگونه که از نام این نوع از جک ها پیداست در داخل آن مایعات هیدرولیکی وجود دارد که با فشار و جابجایی آن

طبق قوانین فیزیک ،منجر به جابجایی بازو و در نهایت حرکت درب جهت باز و بست خواهد بود.به طور معمول جک

های هیدرولیکی قطعات کمتری نسبت به جک های الکترومکانیکی دارند.

عوامل موثر بر قیمت جک پارکینگ

قدرت این جکها بر حسب قابلیت توانایی در جابجایی جرم یا وزن درب طبق کیلوگرم یا نیوتن مورد بررسی قرار میگیرند.

در تع�ن قیمت جک پارکینگ خانه و… باید به متراژ دنده شانه مورد نیاز نیز توجه داشت. بطور کلی برای تهیه جک

پارکینگی بازویی، مبلغ پرداختی شما شامل موارد زیر می باشد:

بعد از دیدن قیمت جک پارکینگ پک کامل جک (بازوها، چشمی ها، فالشر، دستگاه های نگهدارنده ی ابتدا و انتهای بازو،

رابط پیچی دستک و بازو، ریموت ها  و مدار فرمان (مشتمل بر برد اصلی و خازن ها و باکس محافظ)، سیم و سیم کشی

از تجهیزات تا مدار کنترل، نصب و راه اندازی خواهد بود.همچنین مبلغ پرداختی برای جک پارکینگی ریلی شامل موارد

زیر است. پک کامل جک (محتوی موتور اصلی (مشتمل بر مدار اصلی و خازن داخلی و میکروسوئیچ)، چشمی ها، فالشر،

دستگاه های اتصال به صفحه پلیت، ریموت ها ) ، صفحه پلیت فلزی (که میتوان بر حسب نیاز روی زمین یا باالی درب

نصب کرد)، سیم و سیم کشی از تجهیزات تا مدار کنترل و نصب و راه اندازی  می شود.

و اما مهم ترین و تاثیر گذار ترین عامل تاثیر گذار بر ” قیمت جک پارکینگ ” ، نوع جک است. جک ها انواع گوناگونی

دارند که با توجه به ویژگی های منحصر به فردشان دارای قیمت ها و هم چنین کاربرد های گوناگونی هستند. از انواع

جک های پرکاربرد می توان به جک های بازویی، جک دریلی ،جک برقی ، جک هیدرولیکی و یا جک های الکترو

مکانیکی اشاره کرد.

قیمت انواع جک پارکینگ ایرانی

نکته ای که هنگام خرید و قیمت جک پارکینگ ایرانی باید در نظر داشته باشید این هست که از فروشنده موردنظر در

مورد تضمین اصالت کاال و گارانتی اطمینان خاطر را  باشید و همچنین خدمات پس از فروش خوبی را از او درخواست

کنید. برای خرید و قیمت جک پارکینگ نمایندگی های بسیاری در ایران وجود دارد ام شما میتوانید این محصوالت را از

سایت ما با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش عالی تهیه کنید.

مشکالتی که ممکن است هنگام استفاده از جک درب پارکینگ به آن برخورد کنید

نصب جک درب پارکینگ چندان آسان نیست و قبل از نصب  و دیدن قیمت جک پارکینگ باید یک سری اطالعات درباره

محل نصب و موقعیت درب خود در اختیار نصاب و فروشنده جک قرار دهید تا آنها بتوانند جک پارکینگی  مناسب درب

را برای شما پیشنهاد دهند. حال اگر بعد از نصب جک درب شما به مشکل برخوردید چه کارهایی میتوانید انجام دهید.

جک درب پارکینگ کار نمیکند و یا هنگام کار کردن صدای زیادی ایجاد کند

زمانی که جک درب پارکینگ شما دچار مشکل شده باشد کار نکند و یا صدای زیادی ایجاد کند،  می توانید قبل از تماس

و برآورد قیمت جک پارکینگ با یک نصاب خودتان ایراد را با چند نکته ساده بررسی کنید.

در مرحله اول به سراغ ریموت کنترل رفته و باتری آن را چک کنید،  ممکن است باتری ضعیف و یا تمام شده باشد. اگر

کمی فنی تر هستید می توانید مدار ریموت را هم چک کنید تا مطمئن شوید قطعه ای در آن نسوخته باشد. در مرحله

بعد سیم کشی ها و محل اتصال برق مانند پریزها را چک کنید تا مشکلی در آنها نبوده باشد.

درب پارکینگ در زمان مشخص بسته نمی شود

دو عامل وجود دارد که جک درب پارکینگ در تایم مشخص بسته نشود، اما قبل از آن با دیدن قیمت جک پارکینگ

زمانی که با این دو مشکل مواجه شدید قبل از تماس و یا آوردن یک متخصص خودتان می توانید مشکل را برطرف

کنید.  بعضی از جنک ها دارای میکروسوئیچ  می باشند،  گاهی میکرو سوئیچ ها تنظیم نیستند تا درب بتواند در زمان

معینی بسته شود پس باید در ابتدا میکرو سوئیچ ها را تنظیم کنید.

بعضی از جک های پارکینگ دارای تایمر برای بسته شدن هستند و ممکن است در زمان بسته شدن تایم در نظر گرفته

زودتر از وقت خود تمام شود و در باز بماند، بنابراین شما می توانید تایم جک پارکینگ خود را تنظیم کنید تا به موقع درب

شما بسته شود. که این ها در قیمت جک پارکینگ تاثیرگذار هستند.

درب پارکینگ باز نمی شود

زمانی که درب پارکینگ باز نمی شود در اقدام اول ریموت کنترل های خود را چک کنید ممکن است سیگنال ضعیف شده

باشد و ریموت نتواند درب را باز کند، بنابراین شما می توانید با گذاشتن یک آنتن در سر راه مدار فرمان جک پارکینگی

این مشکل را برطرف کنید و ریموت های خود را تقویت کنید. قیمت جک پارکینگ در جنس و کاربرد آن تاثیر میگذارد و

احتمال این مسئله وجود دارد که یک منبع رادیویی قوی مانند دکل مخابراتی و بی سیم های پلیسی در نزدیکی شما

وجود داشته باشد که در فرکانس ریموت و مدار شما اختالل ایجاد کند.

درب پارکینگ بسته نمی شود

در مواجهه با این مشکل و با دیدن قیمت جک پارکینگ شما می توانید چک کنید که مانع و یا جسمی زیر درب گیر کرده

است یا نه و یا چک کنید قطعه ای در جک پارکینگ و یا خود درب نشکسته باشد و یا شل نشده شده باشد. سنسورهای

چشمی، photo eye  بررسی کنید که هیچ عاملی مانع از ارسال سیگنال آنها نشده باشد و ضربه به این سنسور وارد

نشده باشد.

مزیت های جک درب پارکینگ

از مزیت های جک پارکینگی این است که دیگر نیازی نیست به طور دستی درب را باز و بسته کنید که همین در قیمت

جک پارکینگ تاثیر گذار است و این عمل به طور اتوماتیک انجام می شود.این جک ها دارای موتور قدرتمندی هستند و

همینطور بدون سر و صدا هستند. همچنین شما می توانید هم با ریموت و هم به صورت دستی این درب ها را باز و

بسته کنید. از مزیت های بسیار مهم این درب ها امنیت آن ها می باشد. این درب ها کامال مطمئن هستند و احتمال

سرقت در صورت باز بودن درب را ندارند. این جک ها مجهز به قطعات هوشمند هستند و همین طور مقاومت و دوام

بسیار باالیی دارند.

همچنین از مزیت های دیگر آن، مناسب بودن قیمت جک پارکینگ است که باعث شده است استقبال خوبی از آن شود.

بنابراین تمام افراد می توانند به راحتی آن را تهیه کنند.

مناسب بودن قیمت جک پارکینگ ، گارانتی و خدمات پس از فروش، کیفیت محصول و عمر مفید طوالنی آن ؛ از عواملی

هستند که سبب می شوند این محصول بتواند جایگاه خود را در بازارهای داخلی و جهانی باز کند و به کشورهای مختلف

نیز عرضه شود.

جک پارکینگی می توانند حتی با اکسس کنترل ها ادغام شوند و توسط کارت و تگ و یا اثر انگشت درب پارکینگ باز

شود، که این مورد از لحاظ ایمنی بسیار عالی است. شما محدودیتی در انتخاب جک درب پارکینگ ندارید، امروزه در بازار

انواع جک های اتوماتیک وجود دارد، فقط کافی است مشخصات درب خود را به یک کارشناس حرفه ای بدهید تا

مناسب ترین جک را از لحاظ کیفیت و قیمت به شما معرفی کند.

نتیجه گیری قیمت جک درب پارکینگ

جک های پارکینگی دارای ریموت کنترل با فرکانس های متفاوت می باشد که می توان از فاصله های کم یا زیاد درب را

باز کند اما بهتر است شما آن را از فاصله نزدیک استفاده نما�د تا از لحاظ ایمنی دچار مشکل نشوید زیرا ممکن است از

راه دور درب را باز کنید و تا زمانی که خودرو شما به درب برسد شخص بیگانه و یا سارق از درب وارد ساختمان شود.

همچنین می توانید از ریموت های غیر قابل کپی استفاده نما�د تا در صورت گم شدن و یا دادن ریموت خود به 

شخصی نتوانند از آن کپی بگیرند .

به طور کلی قبل از دیدن قیمت جک پارکینگ و خرید آن باید به نکاتی که گفته شد توجه کنید و بهتر است که بدانید

تجهیزات الزم یک جک پارکینگ چیست و از خساراتی که بعدا با آن مواجه خواهید شد جلو گیری کنید. و در آخر

هرگونه سوال یا ابهامی در مورد جک پارکینگ دارید میتوانید از بخش نظرات همین صفحه بپرسید تا کارشناسان ما شما

عزیزان را راهنمایی کنند.

برخی سواالت مشتریان در مورد جک بازویی





















چه عواملی در قیمت جک پارکینگ تاثیر دارد؟

قیمت جک پارکینگ به اینکه تولید داخل یا خارج باشد، متفاوت است. از عوامل دیگر می توان به

تک لنگه بودن و یا دو لنگه بودن درب، طول هر لنگه، برند جک مورد نظر، امکانات و کیفیت جک

برقی و کارایی و دوام اشاره کرد.

آیا محل نصب در قیمت تاثیر دارد؟

جک درب پارکینگ چه انواعی دارد؟

آیا برای بازدید از مکان نصب هزینه ای باید پرداخت شود؟

ارزان ترین نوع جک درب پارکینگ چیست؟

عوامل قیمت گذاری جک پارکینگ چیست؟

جک پارکینگ خارجی بهتر است یا ایرانی؟

آیا به کرکره پارکینگ میتوان چشمی و فالشر اضافه نمود؟

موتور مناسب برای کرکره برقی پارکینگ کدام است؟

جک پارکینگ ریل بهتر است یا جک پارکینگ بازویی؟

وب  سایتایمیل *نام *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

دیدگاه *

 ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می نویسم.

۱۳۸ دیدگاه 

سپتامبر ۱, ۲۰۱۹ در ۱۰:۱۴ ق.ظ  حنانه امیریان گفت:

نرخ به روز محصوالت را از کجا بگیریم؟

پاسخ

سپتامبر ۲, ۲۰۱۹ در ۴:۴۱ ق.ظ  امیر گفت:

کال مگه چند مدل درب و جک پارکینگ داریم؟

پاسخ

سپتامبر ۲, ۲۰۱۹ در ۴:۴۱ ق.ظ  نصیریان گفت:

میشه لیست قیمت بزاین روی سایت؟

پاسخ

سپتامبر ۸, ۲۰۱۹ در ۵:۰۳ ق.ظ  موسوی گفت:

پرداخت به صورتی باید انجام بشه؟

پاسخ

دسامبر ۱۶, ۲۰۱۹ در ۶:۵۶ ق.ظ  حسنی گفت:

ممنوم از توضیحات شما علی بود

پاسخ

فوریه ۱۹, ۲۰۲۰ در ۳:۰۳ ب.ظ  احمدزاده گفت:

سالم ممنون از اطالعاتتون. تفاوت جنس ایرانی و خارجی فقط تو قیمت هستش؟ از نظر کیفیت تفاوتی ندارند؟

پاسخ

فوریه ۱۹, ۲۰۲۰ در ۳:۳۴ ب.ظ  sobhan3 گفت:

سالم مرسی از لطف شما. در کیفیت چندان تفاوتی ندارند و گاهی حتی جنس ایرانی می تواند مرغوب تر نیز باشد. همچنین خدمات پس از فروش برای جنس ایرانی راحت تر است.

پاسخ

نوامبر ۲۱, ۲۰۲۱ در ۱۱:۰۵ ق.ظ  Alireza hami گفت:

چجوري بايد از ريموت خام استفاده كنيم ؟

پاسخ

نوامبر ۲۱, ۲۰۲۱ در ۱۱:۳۲ ق.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

باید به ریکوت کد های مشخصی داده شود . بهتر است از گلید سازی یا ریموت سازی ها کمک بگیرید .

پاسخ

مارس ۱۴, ۲۰۲۰ در ۸:۵۰ ق.ظ  اسدزاده گفت:

سالم خسته نباشید. برند های مختلف جک پارکینگ چه فرق هایی با هم دارند ؟

پاسخ

مارس ۱۴, ۲۰۲۰ در ۹:۰۵ ق.ظ  sobhan3 گفت:

سالم ممنون از شما. برند ها در دو سرعته بودن جک ها، زاویه بازشوی درب، ولتاژ مصرفی، جنس چرخ دنده ها و… با هم تفاوت دارند.

پاسخ

آوریل ۶, ۲۰۲۰ در ۵:۵۸ ب.ظ  sobhan3 گفت:

سالم دوست عزیز بله این خدمات به طور جداگانه ارائه می شوند اما شما می توانید از هردوی آن ها نیز استفاده کنید.

پاسخ

آوریل ۲۰, ۲۰۲۰ در ۵:۴۸ ق.ظ  طاهرخانی گفت:

سالم خسته نباشید اینکه کجا جک پارکینگ نصب بشه مهمه ؟ یا هرجایی می شود نصبش کرد ؟

پاسخ

آوریل ۲۰, ۲۰۲۰ در ۶:۱۱ ق.ظ  sobhan3 گفت:

سالم دوست عزیز ممنون از شما همانطور که در سواالت متداول هم اشاره کردیم محل نصب جک پارکینگ بسیار مهم است و به موارد زیادی بستگی دارد. برای اطالعات بیشتر با کارشناسان ما تماس

بگیرید.

پاسخ

می ۴, ۲۰۲۰ در ۶:۴۵ ق.ظ  mahdyar گفت:

سالم خسته نباشید. آیا همانطور که برند هارو نوشتین شما هم از برند های مختلف جک پارکینگ استفاده می کنید ؟

پاسخ

می ۴, ۲۰۲۰ در ۷:۲۰ ق.ظ  sobhan گفت:

سالم دوست عزیز بله از برند های مختلف استفاده می شود اما تمام تالشمان را می کنیم که از با کیفیت ترین و بروز ترین محصوالت استفاده کنیم.

پاسخ

می ۳۰, ۲۰۲۰ در ۴:۲۱ ق.ظ  عارف گفت:

سالم وزن جک در پارکینگ هم در قیمت تاثیر داره؟؟

پاسخ

ژوئن ۲۹, ۲۰۲۰ در ۵:۵۵ ق.ظ  نیما گفت:

سالم جک ریلی در چه رنج قیمتی هست؟

پاسخ

جوالی ۲۱, ۲۰۲۰ در ۱۰:۱۷ ق.ظ  سمانه گفت:

جک پارکینگی برند doorka خوبه ایا؟

پاسخ

آگوست ۲, ۲۰۲۰ در ۵:۱۵ ق.ظ  jasem گفت:

برای درب های با وزن باالی هزار کیلو کدوم موتور برای جک درب مناسبه؟

پاسخ

آگوست ۲, ۲۰۲۰ در ۶:۱۷ ق.ظ  علی گفت:

باسالم وعرض ادب واحترام وتشکر لزمطالب وراهنمایهای خوبتون ، شما ازکیفیت جک میالن 400 شناختی داریند برای من این برند را معرفی کردندولی خودم دقیقًا درانتخاب هنوزبالتكليف ماندم باسپاس

ازشما

پاسخ

آگوست ۱۰, ۲۰۲۰ در ۴:۳۳ ق.ظ  صادق گفت:

سالم وقت بخیر، موتور های هیدرولیک قفل برقی هم میخواد؟

پاسخ

آگوست ۱۷, ۲۰۲۰ در ۶:۵۸ ق.ظ  مرتضی گفت:

نحوه قیمت گذاری شما به چه صورت است؟

پاسخ

آگوست ۱۷, ۲۰۲۰ در ۹:۵۱ ق.ظ  mojtaba marashian گفت:

مرتضی جان نحوه تع�ن قیمت جک پارکینگ در همین صفحه مشخص شده است می توانید مشاهده بفرما�د.

پاسخ

آگوست ۲۲, ۲۰۲۰ در ۴:۵۸ ق.ظ  سامان گفت:

برای جک پارکینگ ریلی چه تعداد موتور مناسب است؟

پاسخ

آگوست ۲۲, ۲۰۲۰ در ۵:۳۴ ق.ظ  mojtaba marashian گفت:

بستگی به حجم درب شما دارد سامان جان

پاسخ

سپتامبر ۶, ۲۰۲۰ در ۵:۳۶ ق.ظ  حمیدرضا گفت:

سالم وزن درهم جزو عوامل قیمت جک پارکینگ به حساب میاد؟

پاسخ

سپتامبر ۱۴, ۲۰۲۰ در ۵:۱۱ ق.ظ  طاهری گفت:

قیمت جک پارکینگ ریلی رو میشه بگید؟

پاسخ

سپتامبر ۲۰, ۲۰۲۰ در ۶:۳۰ ق.ظ  دانیال گفت:

سالم وقت بخیر ، جک درب پارکینگ ما روان کار نمیکنه میدونید علتش چیه؟

پاسخ

سپتامبر ۲۷, ۲۰۲۰ در ۵:۳۱ ق.ظ  شاهین گفت:

سالم قیمت جک پارکینگ های ریلی در چه حدودیه؟

پاسخ

سپتامبر ۲۹, ۲۰۲۰ در ۷:۲۵ ق.ظ  خرمی گفت:

سالم، قیمت های جک پارکینگ رو کجا میتونم ببینم؟؟

پاسخ

اکتبر ۱۲, ۲۰۲۰ در ۱۱:۰۷ ق.ظ  حکیمی گفت:

سالم میخواستم بدونم که به کرکره ی پارکینگ چشمی و فالشر هم میشه اضافه کرد؟

پاسخ

اکتبر ۱۳, ۲۰۲۰ در ۶:۴۳ ق.ظ  حمید گفت:

سالم یک لنگه بودن یا دو لنگه بودن درب برای نصب جک درب پارکینگ در قیمت موثر هستش؟

پاسخ

اکتبر ۲۶, ۲۰۲۰ در ۱۱:۰۷ ق.ظ  ایمان گفت:

سالم میخواستم بدونم که از هر کشوری که بخوایم جک درب پارکینگ تهیه میکنید؟

پاسخ

نوامبر ۱۱, ۲۰۲۰ در ۱:۰۷ ب.ظ  سعید گفت:

سالم قیمت جک پارکینگ برند تابا ؟؟

پاسخ

نوامبر ۱۵, ۲۰۲۰ در ۱۲:۳۸ ب.ظ  mansoor گفت:

سالم روز بخیر با توجه به تجربه کاری شما جک پارکینگ ایرانی بهتر است یا خارجی؟

پاسخ

نوامبر ۱۶, ۲۰۲۰ در ۱:۱۱ ب.ظ  zahra گفت:

سالم روزتون بخیر چه عواملی بر قیمت جک پارکینگ تاثیر گزاره و چه نوع برندی از همه بهتره؟

پاسخ

نوامبر ۲۱, ۲۰۲۰ در ۱۱:۲۱ ق.ظ  mostafa گفت:

سالم روز بخیر پک کامل جک پارکینگ شامل چیه؟

پاسخ

نوامبر ۲۳, ۲۰۲۰ در ۸:۴۹ ق.ظ  masood گفت:

سالم روز بخیر اطالعات راجب جک فدینی می خواستم که از نظر شما چجوریه؟

پاسخ

نوامبر ۲۴, ۲۰۲۰ در ۱۲:۳۹ ب.ظ  soodabe گفت:

سالم روز بخیر کال چند نوع جک پارکینگ داریم؟

پاسخ

ژانویه ۱۰, ۲۰۲۱ در ۱۱:۲۹ ق.ظ  علی آقایی گفت:

ای کاش قیمت به روز محصوالت و خدماتتون رو میذاشتین؟

پاسخ

ژانویه ۱۰, ۲۰۲۱ در ۱۱:۳۴ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم وقتتون بخیر. با توجه به نوسانات بازار امکان درج قیمت برروی محصوالت وجود ندارد متاسفانه

پاسخ

ژانویه ۱۱, ۲۰۲۱ در ۵:۵۰ ق.ظ  فریبا خالقی گفت:

محل نصب روی قیمت کار تاثیر داره؟

پاسخ

ژانویه ۱۱, ۲۰۲۱ در ۶:۰۱ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز،خیر قیمت جک ها تاثیری روی محل نصب شما ندارند به مدل جک مورد استفاده شما بستگی دارد

پاسخ

ژانویه ۱۲, ۲۰۲۱ در ۵:۵۵ ق.ظ  Saba گفت:

Slm rooz bekheir

?In jak ha qabliat tahamol che vazni ro darand

پاسخ

ژانویه ۱۲, ۲۰۲۱ در ۷:۰۹ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

روزبخیر

ظرفیت ها متفاوت بوده باتوجه به کار شما انتخاب میشوند

پاسخ

ژانویه ۱۸, ۲۰۲۱ در ۱۰:۳۸ ق.ظ  فرناز گفت:

بعد از نصب، موقع باز و بسته شدن درب ها صدا میدهند؟ برای ساکنین طبقه اول؟

پاسخ

ژانویه ۱۸, ۲۰۲۱ در ۱:۱۷ ب.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم

خیر این جک ها به نرمی و آرامی درب راباز و بسته می کنند و سروصدایی ندارند

پاسخ

ژانویه ۱۹, ۲۰۲۱ در ۱۰:۲۹ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

با توجه به اینکه تولید داخل و خارج باشد، تک لنگه بودن و یا دو لنگه بودن، طول هر لنگه، برند مورد نظر، امکانات و کیفیت و کارایی و دوام متفاوت است

پاسخ

ژانویه ۲۳, ۲۰۲۱ در ۷:۰۱ ق.ظ  محمود رضا گفت:

جک ریلی قوی تر است یا جک بازویی؟

پاسخ

ژانویه ۲۳, ۲۰۲۱ در ۱۱:۴۵ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز

نسبت به فضا متفاوت هست و با توجه به محل نصب، موتور جک ریلی قوی تر از بازویی هست

پاسخ

ژانویه ۲۴, ۲۰۲۱ در ۹:۰۸ ق.ظ  الهه زعفرانیان گفت:

سالم وقت بخیر

برای درب های با تردد متوسط و کوچک جک بازویی 24 وات جواب کار رو میده؟

پاسخ

ژانویه ۲۴, ۲۰۲۱ در ۱۱:۳۹ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز

به علت شار الکتریکی پا�ن و کمتر داغ شدن و میزان ترددتان پیشنهاد ما ، جک بازویی 24 وات هست

پاسخ

ژانویه ۲۶, ۲۰۲۱ در ۹:۰۵ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم روز بخیر

موتورهای هیدرولیک قیمت مناسب تری دارندبرای همین فروش بیشتری هم دارند

پاسخ

ژانویه ۲۷, ۲۰۲۱ در ۷:۰۴ ق.ظ  صحرا زمن گفت:

سالم

شما برای درب های پارکینگتون از کدام برند بیشتر استفاده می کنید؟ تعداد برند های زیادی باال ثبت شده

پاسخ

ژانویه ۲۷, ۲۰۲۱ در ۱۲:۴۶ ب.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم وقت بخیر

ما از همه این برند ها استفاده میکنیم و بیشتر تالشمون بر این هست که با کیفیت ترین وبروز ترین ومعقول ترین اجناس رواستفاده کنیم

پاسخ

ژانویه ۳۰, ۲۰۲۱ در ۶:۳۳ ق.ظ  احمدرضا گفت:

برای کرکره برقی از کدوم نوع متور استفاده میشه معموال؟

پاسخ

ژانویه ۳۱, ۲۰۲۱ در ۴:۵۵ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم وقت بخیر

به دلیل فضای اشغالی کم و صدای کمتر معموال استفاده از موتور توبوالر رایج تر هست.

پاسخ

ژانویه ۳۰, ۲۰۲۱ در ۶:۴۲ ق.ظ  فرناز صدری گفت:

سالم وقت بخیر

در صورت قطعی برق باز هم کرکره ها کار می کنند؟

پاسخ

ژانویه ۳۱, ۲۰۲۱ در ۴:۵۴ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز

درصورت داشتن upsبله کار میکند و درغیر اینصورت خیر

پاسخ

ژانویه ۳۱, ۲۰۲۱ در ۹:۳۵ ق.ظ  صبا مددی گفت:

سالم وقت بخیر

من برای شرکت میخوام جک درب سفلرش بدم و اطالعات خاصی ندارم، چکار میتونم بکنم؟

پاسخ

ژانویه ۳۱, ۲۰۲۱ در ۱۲:۵۹ ب.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز جهت کسب اطالعات به لینک جک درب پارکینگ مراجعه کنید و یا با مشاوران ما در کهربا در تماس بگیرید.

پاسخ

فوریه ۱, ۲۰۲۱ در ۶:۵۴ ق.ظ  سجاد حسنی گفت:

سالم وقت بخیر

درب پارکینگ منزل ما، عرض زیادی داره و باید چه نوع جکی رو انتخاب کنیم؟

پاسخ

فوریه ۲, ۲۰۲۱ در ۵:۵۱ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم سجاد جان

برای حل این مشکل تعدادی از برندها اقدام به ساخت بازوهای بلندتری کرده اند و این مورد مرتفع گردیده است

پاسخ

فوریه ۲, ۲۰۲۱ در ۵:۳۵ ق.ظ  سهراب سعیدی گفت:

سالم وقت بخیر

قیمت روز جک های پارکینگ رو از کجا باید ببینیم؟

پاسخ

فوریه ۲, ۲۰۲۱ در ۵:۵۷ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم سهراب جان روز بخیر

به دلیلنوسانات قیمت بازار برای اطالع دقیق از قیمت ها با ما تماس بگیرید

پاسخ

فوریه ۳, ۲۰۲۱ در ۶:۰۸ ق.ظ  اشکان رسولی گفت:

سالم وقت بخیر

برای درب پارکینگ جک بازویی بتر هست یا جک ریلی؟

پاسخ

فوریه ۳, ۲۰۲۱ در ۱۰:۴۶ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم روزتون بخیر

نسبت به فضای موجود کامال متفاوت هستند انتخاب نوع بستگی به محل نصب دارد، اما به طور معمول موتور جک ریلی قوی تر از بازویی است.

پاسخ

فوریه ۶, ۲۰۲۱ در ۶:۱۳ ق.ظ  محسن حیدری گفت:

سالم

کال قیمت جک، هزینه نصب، و .. درکل چقدر هست؟

پاسخ

فوریه ۶, ۲۰۲۱ در ۱:۴۶ ب.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم وقت بخیر

برای اطالع از قیمت دقیق باید از محل شما بازدید بشه.به عوامل متعددی وابسته هست

پاسخ

فوریه ۹, ۲۰۲۱ در ۶:۴۰ ق.ظ  رضا عباس نژاد گفت:

تمام این جک ها رو شماموجود دارید؟ من برند ها رو نمیشناسم کدوم رو انتخاب کنم؟

پاسخ

فوریه ۹, ۲۰۲۱ در ۷:۲۳ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز روز بخیر

بله تمامی جک ها موجود هست، درصورت نیاز بعد از بررسی محل نصب ما به شما برای انتخاب نوع جک و مابقی موارد مشاوره میدهیم.

پاسخ

فوریه ۲۱, ۲۰۲۱ در ۷:۱۰ ق.ظ  حسین اصغری گفت:

سالم محل نصب جک روی قیمت آن تاثیر داره؟

پاسخ

فوریه ۲۱, ۲۰۲۱ در ۷:۱۷ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز

بله، حتی یک لنگه بودن یا دو لنگه بودن در و طول آن از عوامل مربوط به مکان است که در قیمت نیز تاثیر دارد

پاسخ

فوریه ۲۲, ۲۰۲۱ در ۸:۴۰ ق.ظ  اسد گفت:

قیمت محصوالتی گذاشتین به روز هست؟

پاسخ

فوریه ۲۲, ۲۰۲۱ در ۸:۵۲ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم روز بخیر

برای اطالع از قیمت روز محصوالت با ما تماس بگیرید. به علت نوسانات شدید قیمت امکان به روز رسانی قیمت ها وجود ندارد

پاسخ

فوریه ۲۳, ۲۰۲۱ در ۶:۱۰ ق.ظ  سپیده گفت:

کال چند مدل جک داریم برای درب؟

پاسخ

فوریه ۲۳, ۲۰۲۱ در ۹:۳۳ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم سپیده جان

جک درب کال دو مدل بازویی و ریلی هست

پاسخ

فوریه ۲۴, ۲۰۲۱ در ۶:۴۸ ق.ظ  محمد علی گفت:

بر چه اساسی جک برای درب پارکینگ انتخاب میکنید؟

پاسخ

فوریه ۲۴, ۲۰۲۱ در ۹:۱۴ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز

باتوجه به اعاد و وزن درب ومیزان تردد اصلی ترین مسائل در انتخاب نوع جک هستش

پاسخ

فوریه ۲۷, ۲۰۲۱ در ۶:۲۰ ق.ظ  مریم حمزه ای گفت:

برای اطالع ازقیمت دقیق جک ها کدوم قسمت سایت باید بریم؟

پاسخ

فوریه ۲۷, ۲۰۲۱ در ۱۱:۴۱ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم مریم جان

با توجه به نوسانات شدید قیمت برای اطالع باید با تماس بگیرید

پاسخ

فوریه ۲۸, ۲۰۲۱ در ۶:۲۹ ق.ظ  ریحانه علی نژاد گفت:

قیمت جک های پارکینگ خارجی در چه رنجی هست؟

پاسخ

فوریه ۲۸, ۲۰۲۱ در ۱:۵۶ ب.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم روز بخیر

برای اطالع از قیمت دقیق کار با ما تماس بگیرید

پاسخ

مارس ۱, ۲۰۲۱ در ۶:۳۳ ق.ظ  الهام گفت:

زمان خرید جک پارکینگ متعلقاتش هم باهاش هست یا باید جداگانه تهیه بشن؟

پاسخ

مارس ۱, ۲۰۲۱ در ۷:۱۵ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم الهام عزیز بله به همراه متعلقات خریداری میشه

پاسخ

مارس ۲, ۲۰۲۱ در ۷:۰۷ ق.ظ  ساغر حسینی گفت:

مبلغ جداگانه ای برای خریدریموت باید بدیم یا روی درب هست؟

پاسخ

مارس ۲, ۲۰۲۱ در ۸:۰۶ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم وقت بخیر

خیر زمان خرید جک 2تا ریموت به شما داده میشه اگر بیشتر احتیاج داشته باشین باید جداگانه تهیه بفرما�د.

پاسخ

مارس ۷, ۲۰۲۱ در ۷:۱۰ ق.ظ  رضوانه صادق پور گفت:

کدام موتور برای درب پارکینگ بهتره؟

پاسخ

مارس ۷, ۲۰۲۱ در ۷:۱۹ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم رضانه جان عموما موتور توبوالر به دلیل فضای اشغالی کم و صدای کمتر استفاده بیشتری دارد

پاسخ

مارس ۸, ۲۰۲۱ در ۷:۵۹ ق.ظ  رسول فرداد گفت:

قیمت جک های پارکینگ رو از کجا باید ببینم؟

پاسخ

مارس ۸, ۲۰۲۱ در ۸:۰۵ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سام جناب فرداد

برا اطالع از قیمت های روز باید با کارشناسان تماس بگیرید

پاسخ

مارس ۱۰, ۲۰۲۱ در ۸:۲۴ ق.ظ  نگار حمزه ای گفت:

قیمت جک تابا چقدر هست؟

پاسخ

مارس ۱۰, ۲۰۲۱ در ۱۱:۱۶ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم روز بخیر

برای اطالع از قیمیت باید تماس بگیرید

پاسخ

مارس ۱۴, ۲۰۲۱ در ۸:۲۶ ق.ظ  علیرضا گفت:

جک ریلی برای درب های سنگی و بزرگ وجو دارع؟

پاسخ

مارس ۱۴, ۲۰۲۱ در ۱:۴۶ ب.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم وقت بخیر

بله باتوجه به وزن درب جک های متنوع وجود دارد

پاسخ

مارس ۱۵, ۲۰۲۱ در ۸:۰۵ ق.ظ  اسماعیل خداوردی گفت:

چرا قیمت جک ها رو نذاشتین؟

پاسخ

مارس ۱۵, ۲۰۲۱ در ۸:۱۶ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم جناب خدارودی بابتی نسانات قیمت بازار امروزه امکان قیمت گذاری در سایت موجود نیست

پاسخ

مارس ۱۶, ۲۰۲۱ در ۷:۴۴ ق.ظ  پوران گفت:

قیمت جک های خارجی و داخلی در چه رنجی هست؟

پاسخ

مارس ۱۶, ۲۰۲۱ در ۷:۴۸ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز

برای اطالع از قیمت ها با ماتماس بگیرید

پاسخ

آوریل ۳, ۲۰۲۱ در ۷:۴۱ ق.ظ  نیما گفت:

قیمت جک هاتن توی چه رنجی هست؟

پاسخ

آوریل ۳, ۲۰۲۱ در ۸:۰۴ ق.ظ  شقایق حیدری گفت:

سالم دوست عزیز برای اطالع از قیمت با ما تماس بگیرید

پاسخ

نوامبر ۲۱, ۲۰۲۱ در ۱۱:۳۶ ق.ظ  محمدرضا گفت:

عرض اين جكارو ميشه كم كرد ؟

پاسخ

نوامبر ۲۱, ۲۰۲۱ در ۱۱:۴۷ ق.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

بله ، در هنگام نصب اندازه جک ها با درب شما تنظیم می شود .

پاسخ

نوامبر ۲۲, ۲۰۲۱ در ۲:۲۸ ب.ظ  علي گفت:

برقا ميره هم اين جكا كار ميكنن ؟

پاسخ

نوامبر ۲۲, ۲۰۲۱ در ۲:۴۰ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

در صورت قطعی برق ، یا از باطری استفاده کرده و یا به صورت دستی اقدم به باز کردن آن کنید .

پاسخ

نوامبر ۲۴, ۲۰۲۱ در ۶:۰۶ ب.ظ  نيما گفت:

جك ها تا چه عرضي باز ميشن ؟

پاسخ

نوامبر ۲۴, ۲۰۲۱ در ۶:۱۹ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

جک ها تا زاویه ۶۰ درجه باز می شوند و متناسب با در شما این اندازه تنظیم می شود .

پاسخ

نوامبر ۲۷, ۲۰۲۱ در ۱۲:۲۰ ب.ظ  آتنا گفت:

اين قفالي برقي به چه دردي ميخورن ؟

پاسخ

نوامبر ۲۷, ۲۰۲۱ در ۱۲:۳۷ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

این قفل ها امنیت ساختمان را افزایش داده و بعد از ورود و یا خروج اتوموبیل در بسته می شود تا افراد غریبه توانایی ورود به ساختمان را نداشته باشند .

پاسخ

دسامبر ۱, ۲۰۲۱ در ۳:۲۰ ب.ظ  علي اصغر گفت:

يه لنگه بودن درب رو قيمتش تاثير داره ؟

پاسخ

دسامبر ۱, ۲۰۲۱ در ۳:۵۳ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

بله دوست زیز تاثیر دارد .

پاسخ

نوامبر ۲۸, ۲۰۲۱ در ۱:۴۱ ب.ظ  كيميايي گفت:

مهم ترين قسمت جك كجاشه ؟

پاسخ

نوامبر ۲۸, ۲۰۲۱ در ۱:۵۵ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

موتور و بازو جک از مهم ترین قسمت های جک هستند .

پاسخ

نوامبر ۲۹, ۲۰۲۱ در ۳:۵۱ ب.ظ  سميرا گفت:

وقتي برق ميره چجورس بايد درو باز كنيم ؟

پاسخ

نوامبر ۲۹, ۲۰۲۱ در ۴:۱۵ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

باید به صورت دستی اقدام به باز کردن در کنید .

پاسخ

دسامبر ۴, ۲۰۲۱ در ۱:۳۹ ب.ظ  مريم گفت:

چجوري ميشه ريموت جك پاركينگو پاك كرد ؟

پاسخ

دسامبر ۴, ۲۰۲۱ در ۱:۴۸ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

باید با استفاده از رسیور اقدام به پاک کردن حافظه آن کنید .

پاسخ

دسامبر ۵, ۲۰۲۱ در ۳:۳۸ ب.ظ  حانيه گفت:

كدام قسمت هاي جك مولدن ؟

پاسخ

دسامبر ۵, ۲۰۲۱ در ۳:۴۷ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

برای قسمت های اصلی می توان به موتور و بازوی اتوماتیک و همچنین جک درب اشاره کرد .

پاسخ

دسامبر ۵, ۲۰۲۱ در ۳:۴۰ ب.ظ  رضا گفت:

چجوري ميتونيم بسته شدن اوتوماتيك در و غير فعال كنيم ؟

پاسخ

دسامبر ۵, ۲۰۲۱ در ۳:۴۸ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

بعد از رفتن به منویشماره 7 دکمه را روی حالت off قرار دهید .

پاسخ

دسامبر ۱۱, ۲۰۲۱ در ۱:۴۷ ب.ظ  مقربي گفت:

درهاي دو لنگه برچه اساسي كار مي كنن ؟

پاسخ

دسامبر ۱۱, ۲۰۲۱ در ۱:۵۵ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

این درب ها با تغ�ر طول بازو درب را باز و بسته می کنند.

پاسخ

دسامبر ۱۲, ۲۰۲۱ در ۱۱:۵۳ ق.ظ  امين گفت:

در هاي اتوماتيك هم موقع باز و بسته شدن صدا توليد ميكنن ؟

پاسخ

دسامبر ۱۲, ۲۰۲۱ در ۱۲:۱۸ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

خیر این درها بسیار نرم و روان بوده و صدایی تولید نمی کنند.

پاسخ

دسامبر ۱۳, ۲۰۲۱ در ۲:۱۲ ب.ظ  Malihe گفت:

چيكار كنم تا موقعه قطع برق هم در باز و بشته بشه ؟

پاسخ

دسامبر ۱۳, ۲۰۲۱ در ۲:۳۶ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

شما میتوانید از باطری استفاده کنید. البته باز کردن در به صورت دستی هم امکان پذیر است.

پاسخ

دسامبر ۱۵, ۲۰۲۱ در ۵:۱۱ ب.ظ  سپیده هاشمی گفت:

نصاب خوب از کجا گیر بیاریم؟

پاسخ

دسامبر ۱۵, ۲۰۲۱ در ۵:۱۴ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

دوست عزیز کهربا در خدمات نصب انواع جک های درب را نیز ارائه می دهد.

پاسخ

دسامبر ۱۹, ۲۰۲۱ در ۸:۰۳ ق.ظ  ميالد گفت:

جك درب سيماران هم ميفروشيد ؟

پاسخ

دسامبر ۱۹, ۲۰۲۱ در ۸:۳۲ ق.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

اگر محصول موردنظر خود را در لیست محصوالت سایت مشاهده نمیکنید، با ما تماس بگرید.

پاسخ

دسامبر ۲۰, ۲۰۲۱ در ۱:۴۲ ب.ظ  سعيد گفت:

جك هيدروليكي خوبه ؟

پاسخ

دسامبر ۲۰, ۲۰۲۱ در ۱:۵۴ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم بله جک های هیدرولیکی دوام و کیفیت باالیی دارند.

پاسخ

دسامبر ۲۳, ۲۰۲۱ در ۳:۵۴ ب.ظ  هوشنگ گفت:

چگونه جک درو با ریموت ست کنیم؟

پاسخ

دسامبر ۲۳, ۲۰۲۱ در ۴:۰۰ ب.ظ  Shaghayegh Taak گفت:

سالم

باید دکمه مشخص شده بر روی ریموت را چند ثانیه جلوی سنسور چشمی جک نگه دارید.

پاسخ

ژانویه ۲۲, ۲۰۲۲ در ۱۰:۱۳ ق.ظ  پورعلی گفت:

سالم االن چند وقت هست که در پارکینگ با بار اول باز نمیشه. مشکل از چیه؟

پاسخ

ژانویه ۲۲, ۲۰۲۲ در ۱۰:۱۹ ق.ظ  Zeinab Ebrahimi گفت:

سالم دوست گرامی احتماال سیگنال ریموت کنترل ضعیف شده برای این مشکل شما می توانید با گذاشتن یک آنتن در سر راه مدار فرمان جک پارکینگی این مشکل را برطرف کنید و ریموت های خود را

تقویت کنید.

در غیر این صورت اگر مشکل همچنان حل نشد با کارشناسان ما تماس حاصل کنید.

پاسخ
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lancer 500 جک درب پارکینگ
Win Kit 220V جک پارکینگی
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