
19از  1صفحه 
ی حرفه  -مرز بدون مهندسین  ی ا ت اوه، سینسیناتی، سینسیناتی، بزرگ ها اسمیتزان دکتر هیت، لی آمریکا، متحده ایاال

ت  .2/11/2022در رسانی روز به است، محفوظ حقوق تمامی  www.leehite.orgتکمیلی اطالعا

هرمی بریکت پرس  مرکبمیکرو ا
ساختباید چگونه 

ت، لیست  مونتاژو ها نقشه ها، یادداشت قطعا

متریکو انگلیسی ابعاد 
متر)میلی  × 89متر میلی  38)اینچ  x ½3اینچ  ½1

ی کوچک پرس دستگاه این  ی نمایش خانواده، تک مصارف برا ت یا درس، کالس ها ی که کوچک روستایی عملیا هزینه کوچک، ردپا
ی از استفاده با آسان ساخت و کم  ها هد، می را دستی ابزار کند.می کار خوبی به خوا

ب نوع به بسته دقیقه ده در دوازده حدود سرعت با توان می را ها بریکت  کرد.تولید استفاده مورد قال

ی  ب اندازه برا ی چو استشده طراحی شمالی آمریکا

ی از استفاده با آن ساخت آمریکا)، دالر  18(حدود دارد پایینی ساخت هزینه پرس  ها  12)پوند  26و دارد سبکی وزن است، آسان دستی ابزار
ی نیاز از بیش نیرویی تواند می و است کیلوگرم)   1800یا پوند  4000از بیش بیشتر). (معموالً کند ایجاد باال کیفیت با بریکت یک ساخت برا
کیلوگرم).
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معرفی

هد کیلوگرم)  400)پوند  900 دارد.نیاز کیلوگرم)  1040)پوند  2300حدود به سوراخ بدون میلیمتر)  100)اینچی  4مربعی بریکت یک بود. خوا

ت:  ب بازیافت و حفظ اصالحا ی استفاده مورد آ ش به توان می را توده زیست مخلوط برا ی رو ی پرس زیر فاصله اگر داد. انجام مختلفی ها است، ناکافی شما ظرف برا
ها طول  کنید.تنظیم را پا

A  وB  پایه زیرD  ی هید است ممکن دادن. جا برا ب تا کنید کج جلو سمت به را پرس بخوا به توانند می پایه در ها نخلستان شود. سینی داخل و شود تخلیه انتها تا آ
هکشی این  ی کنند. کمک ز هش برا ی کا ب از استفاده و وزن پیشنهاد کنید.مراجعه  15مرحله به چو

ی بر نیاز مورد فشار نیرو، 2ni ) کیلوگرم/ 2ni(65 پوند/  متر)میلی  25)اینچی  1سوراخ با متر) میلی  75)اینچی  3بریکت یک رو
ی نقطه از  هد کیلوگرم)  1800)پوند  4000انتهایی، محور 145توده زیست پرس معمول نیاز اساس بر بود. خوا

ی آماده منبع جهان نقاط همه مهره: و پیچ  ی لوله از استفاده با قبلی سازندگان ندارند. مهره و پیچ از ا ی ها ی میله یا فلز ی ها سنجاق میخ حتی یا پین رول با که فلز
داشتند.خوبی موفقیت بودند، شده 

ی از بیشتر بسیار نیرویی تواند می پرس  ی نیاز مورد نیرو ی نیرو کیلوگرم)  32)پوند  70با مثال، عنوان به کند. ایجاد باال کیفیت با توده زیست بریکت یک ساخت برا رو
ی دسته،  است.متر) میلی  100)اینچ  4بریکت بر وارد نیرو

ب، برابر در مقاوم پوشش  ت در آ ی هر یا شده رقیق موتور روغن رنگ، اورتان، پلی از وجود، صور هد، ارائه تواند می محلی منطقه که چیز مواقع در کنید. استفاده د
ب بدون و خشک مکانی در استفاده عدم  ی آفتا شود.نگهدار

ت سطح به است ممکن فلز که حالی در هستند، نیاز مورد دو هر  ی مهار ی عرضه باشد، داشته نیاز باالتر باشد. باال بسیار هزینه با مقایسه در یا باشد داشته محدود
ت حداقل با توان می را پرس  ساخت.دستی ابزار یا برقی ابزار از استفاده با مهار

ب: نوع  ب چو ی توان می را نرم چو ت در حال، این با کرد، استفاده نسخه دو هر برا ی بودن، موجود صور ب دوام، افزایش برا ی را سخت چو ی برا هرمی بازو فشار ا
ی  ی کنیم. می توصیه  (C(قسمت قو ی قسمت برا ب گره بدون و مستقیم دانه با را چوبی  Hو  ،G E، Cها کنید.انتخا

ی میلیمتر)  2440) ب از بلند بخشها س نسخه ما استاندارد. ابعاد سختافزار بهعالوه میلیمتر)  x 89میلیمتر  38اینچ  X ½3اینچ  ½1استاندارد ابعاد با چو را بری
ت سطح کمترین به زیرا کنیم می توصیه  ی العاده فوق عملکرد و دارد نیاز مهار دارد.ا

هرمی پرس  ی مرکب میکرو ا ی در استفاده برا ها ت گرفتن نظر در که جایی است، یافته بهبود و طراحی توسعه حال در کشور محلی ساختمانی مصالح از ساخت سهول
ب است. مهم قیمت ارزان  شودمی سیر راحتی به چو

ی نسخه دو هر  ی به نیاز پشتیبانی برا س یک از نسخه یک دارند، مهاربند ی دیگر نسخه که حالی در کند می استفاده واقعی بری هد. می انجام بریدگی از را مهاربند د
ی نسخه ساختن  ت سطح به اما کند می حذف را مهاربند بریده بریده نسخه که حالی در است تر آسان شده مهاربند ی مهار توانند می نسخه دو هر دارد. نیاز باالتر
ی  ی نیرو ی فشار  8سه، از دو هر باشند. داشته دالر)  18.00)یکسان قیمت و کیلوگرم)،  12)پوند  26مشابه وزن کنند، استفاده الوار مقدار همان از کنند، ایجاد مساو

کنندمی استفاده 

ی ویژگی و است متر) میلی  89در متر میلی  38)اینچ  x ½3اینچ  ½1اسمی ابعاد توجه:  نیاز است ممکن سازنده است. استاندارد ابعاد این اساس بر عملکرد ها
ی تا باشد داشته آن با متناسب پالن ابعاد تنظیم به  ها ی در موجود الوار اساس بر پرس نسخه یک همچنین کند. جبران را شود می ساخته پرس آن در که کشور

ب اندازه  ب از را ها طرح توانید می دارد. وجود متر میلی  100در متر میلی  40چو کنید.دانلود سایت و

طراحی:

ی پرس از نسخه دو  ی برا ت مختلف سطوح ارضا ی و مهار ها ش ی ساخت رو شدهاند.پیکربند

ی مواد اساس بر هزینه:  ت  ،2012مارس  Depot، Homeاز شده خریدار ب طریق از لطفا دارید، سوالی پرس این ساخت مورد در اگر است. متحده ایاال سایت و
بگیرید.تماس ما با زیر 

ی این از راحتی به تواند می پرس دارد. نیاز نیرو کیلوگرم)  1800)پوند  4000حدود به سوراخ بدون متر) میلی  150)اینچ  6قطر با بریکت یک  ها رود.فراتر نیرو نیاز

ی  بها ی پرس بریکت: قال ی محدوده دارا ی میتواند و است میلیمتر)  ۱۹۰)اینچ نیم و  ۷تا میلیمتر)  ۳۰۰)اینچ نیم و  ۱۲از فشردهساز ی برا از شده ساخته بریکتها
ی شود. استفاده ذغالریزه یا  BioCharبیوماس،  ی گسترده طیف برا ی طرح از ا ب ها ی مناسب قال ی قالب ساخت نحوه  "سند به پرس ، این برا زیست بریکت ها

کنید.مراجعه توده" 

ت  .2/11/2022در رسانی روز به است، محفوظ حقوق تمامی 19از  2صفحه  www.leehite.orgتکمیلی اطالعا
ی حرفه  -مرز بدون مهندسین  ی ا ت اوه، سینسیناتی، سینسیناتی، بزرگ ها اسمیتزان دکتر هیت، لی آمریکا، متحده ایاال
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هرمی پرس  س)(نسخه مرکب میکرو ا بری

Smith Zan Dr. Hite, Lee USA, Oh, Cincinnati, Professionals، Cincinnati Greater Borders-Without Engineers 
ت  .2/11/2022در شده روز به است، محفوظ حقوق کلیه  www.leehite.orgتکمیلی اطالعا

ش نمودار  س)(نسخه مواد بر بری

19از  3صفحه 
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میلیمتر 89در میلیمتر  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

19از  4صفحه 

میلیمتر 89در میلیمتر  38

ت  .2/11/2022در رسانی روز به است، محفوظ حقوق تمامی  www.leehite.orgتکمیلی اطالعا

میلیمتر 89در میلیمتر  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

ت  ی توضیحا ت برا کنیدمراجعه نقشه به ها سوراخ مکان و جزئیا

مترمیلی  38در متر میلی  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

ی حرفه  -مرز بدون مهندسین  ی ا ت اوه، سینسیناتی، سینسیناتی، بزرگ ها اسمیتزان دکتر هیت، لی آمریکا، متحده ایاال

طول PCS PARTسهاماندازه 

مترمیلی  38در متر میلی  38

3½ X 1½ اینچ

1

ب) انتخا

ب) انتخا

مترمیلی  711

ی سوراخ  ی ، میلی  10ها ی مرکز در پایین، از متر میلی  100و باال از متر میلی  65متر رو
استوک

3½ X 1½ اینچ

ی مهره و پیچ از اگر شود . می شروع پایان از اینچ  ½3  ¼تواند می شکاف شود، می استفاده کالسکه ها
باشد.داشته عمق اینچ 

شلواربند 

ی  ها استوک.مرکز در انتها هر از اینچ  1اینچی ،  3/8سوراخ

3½ X 1½ اینچ

ی  ی)ثابت پا (اختیار

ی سوراخ  ی ، میلی  10ها پایین.از متر میلی  13کدام، هر از متر میلی  45متر

مترمیلی  165

8”

سی

شودمی شروع اینچ  1عمق و اینچ  1انتها هر از شکاف 

1

اسلحه

ش شش اینچ  × ½6اینچ  3/8مهره و پیچ  ب کالسکه یا گو سازندگان)(انتخا

مترمیلی  508

واشر

1

3½ X 1½ اینچ

1½""X 1½ 

بزنیدضربه متر میلی  38تا پایین. از متر میلی  13چپ، از متر میلی 

10”

30”

ی بست  ی پیچ چوبی ها ی چوبی ها مترمیلی  64اینچ،  2 ½طول به تیر، طرف دو بستن برا

4

ی  ها راست،سمت از اینچ  ¾1و چپ سمت از اینچ  3اینچی ،  3/8سوراخ
28”

ی  ها با پایین. از اینچ  ½چپ، از اینچ  4و باال از اینچ  ½چپ، از اینچ  ¾1اینچی ،  3/8سوراخ
بزنیدضربه اینچ  1 ½به اینچ  9شروع 

1

مترمیلی  203

3½ X 1½ اینچ

ی  کنیداستفاده واشر چهار از متحرک مفصل هر برا

پا

ی  ها ی مرکز در پایین، از اینچ  4اینچی ،  3/8سوراخ از اینچ  ¾باال، از اینچ  2و استوک رو
جلو.سمت 

12

آ

پایهپرتو 

ب

دانه.با نه باشد، دانه برابر در موضع 

مترمیلی  762

مترمیلی  254

2

ششش پیچ  گو

مترمیلی  711

ت در باال. از اینچ  ½ ب از توان می وجود صور کرد.استفاده سخت چو

شودمی شروع متر میلی  25عمق و متر میلی  25انتها هر از شکاف 

رسیدگی

½"2 

ش شش پیچ است ممکن ها مکان از برخی  باشندنداشته را اینچی  ½6گو

ش شش اینچ  × ½5اینچ  3/8مهره و پیچ  ب کالسکه یا گو سازندگان)(انتخا

ی  ها ی مرکز در پایین، از اینچ  4و باال از اینچ  2 ½اینچی ،  3/8سوراخ استوک.رو

شود.می شروع متر میلی  228از 

اف

3½ X 1½ اینچ

ک

1½""X 1½ 

½5 

ششش پیچ  گو

ی  هرمیبازو ا

ی سوراخ  100و باال از متر میلی  13چپ، از متر میلی  45متر ، میلی  10ها

مترمیلی  355

جی

مترمیلی  64

باشد.دسترس در اینچی  ½6کالسکه پیچ یک است ممکن اما 

2

2

ی  ها ی ،  10سوراخ استوک.مرکز در انتها هر از میلیمتر  25میلیمتر

29”

2

اچ

1

30”

ی سوراخ  ی ، میلی  10ها ی میلی  5سوراخ  4و چپ سمت از متر میلی  75متر از متر
باال.از متر میلی  13راست، سمت 

23”

ی ، میلی  10سوراخ دو  مترمیلی  40مرکز، به مرکز از متر میلی  680متر

ی میلی  10مهره و پیچ  ی میلی  140متر (سازندگانکالسکه یا متر

3½ X 1½ اینچ

ی  ها عقبپا

ی  ها جلوییپا

ی مرکز در انتها هر از اینچ  1 5/8مرکز، به مرکز از اینچ  26 ¾اینچی ،  3/8سوراخ دو  رو
عمق،اینچ  ½عرض، اینچ  2شکاف استوک. 

مترمیلی  736

14”

مترمیلی  140

ی  ها پایین.از اینچ  ½کدام، هر از اینچ  ¾1اینچی ،  3/8سوراخ

مترمیلی  585

مترمیلی  762

جی

2

ی میلی  10مهره پیچ/ ی میلی  165متر (سازندگانکالسکه یا متر

20

28”

اینچ 20

ی د

ی کناره  ببندیدپیچ یا میخ با را تیر ها

1

پا

½6 

بیرون)و (داخل 

ی  ها ی ،  10سوراخ ی مرکز در پایین، از میلیمتر  100میلیمتر از میلیمتر  50و استوک رو
جلو.از میلیمتر  20باال، 

E

3½ X 1½ اینچ

ی بر انتها هر از  عمق، متر میلی  13عرض، متر میلی  50شکاف است. شده متمرکز سهام رو
ی مهره و پیچ از اگر شود. می شروع انتها از متر میلی  90 شکاف شود، می استفاده کالسکه ها
باشد.داشته عمق متر میلی  6تواند می 

3/8”

3/8”

مترمیلی  10

مترمیلی  10

10شماره 

مترمیلی  10

3/8”
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ی مکان  س)(نسخه سوراخ ها بری

ی حرفه  -مرز بدون مهندسین  ی ا ت اوه، سینسیناتی، سینسیناتی، بزرگ ها اسمیتزان دکتر هیت، لی آمریکا، متحده ایاال
ت  .2/11/2022در رسانی روز به است، محفوظ حقوق تمامی  www.leehite.orgتکمیلی اطالعا 19از  5صفحه 
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س)(نسخه مونتاژ و ساخت  بری
ت در  .1 ی دانه با را چوبی امکان صور ی گره و صاف ها ب کمی ها ب اگر کنید. انتخا ب از است، ارزان و زیاد سخت چو ی سخت چو برا

ت، این غیر در کنید، استفاده  Cقسمت  ب صور ندارد.مشکلی نرم چو

ت پایینی بخش در ها سوراخ  .5 ی مرکز در و پایین از متر) میلی  100)اینچ  B 4و  Aقطعا دریل  Aقسمت در دقت با را سوراخ یک دارند. . قرار پایه رو
هنما عنوان به آن از و کنید  ی را ت در کنید. استفاده  Bسوراخ دو و دیگر  Aکردن سوراخ برا بست.لزوم صور

ت لیست اساس بر را مواد  .2 ش نمودار از استفاده با قطعا ی عنوان به بر هنما ب از کارآمد استفاده را ش چو هید.بر د

هنما عنوان به یکی از استفاده با باید  Gقسمت  .6 ی را ی برا کنیدسوراخ تکه یک در را سوراخ دو شود. سوراخ دیگر

ی لبه و بزنید ماسه  .3 ش تا کنید صاف را آن ها شوند.جدا ها خرا

هنما عنوان به را دو این میلیمتر)  10)اینچی  3/8پیچ یک از استفاده با دوم.  Gدر سوراخ یک و  Gقسمت  را دوم سوراخ تا بچسبانید هم به را
ی کنید. دریل باقیمانده  Gدر  ی استحکام حداکثر برا کنید.سوراخ را دانه رو

ی سوراخ  .4 ت نمودار اساس بر را متر) میلی  10)اینچی  3/8پیچ ها ی قطعا کنید.دریل ابعاد

ی پایه  .7 ی را  Dقسمت ببندید.  Dقسمت به متر) میلی  140)اینچ  x ½5متر) میلی  10)اینچی  3/8پیچ  (2)از استفاده با را  Bو  Aها قرار طور
هید  هید. قرار پایین سمت در را ها سوراخ که د ها تمام د شود.کامل نهایی مونتاژ تا ببندید دست با را پیچ
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مهره
ی  .8 ها کنید.مونتاژ یک و واشر  4متر)، میلی  140)اینچ  x ½5متر) میلی  10)اینچی  3/8پیچ از استفاده با تصویر مطابق را  Cتا  Gبازو

هید قرار را  Cقسمت مهره یک  هید.قرار باال سمت در است شده داده نشان که همانطور را  Gقسمت سوراخ تا د د
کنید.وصل  Aقسمت به و واشر  4متر)، میلی  170)اینچ  x ½6متر) میلی  10)اینچ  3/8پیچ از استفاده با را  CGمجموعه  .9
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مهرهیک و 
کنید.وصل  Eدسته به واشر  4و متر) میلی  140)اینچ  x ½5متر) میلی  10)اینچی  3/8پیچ از استفاده با و کرده بلند را  Gقسمت  .11

کنید.وصل  Bپایه به مهره یک و واشر  4متر)، میلی  170)اینچ  x ½6متر) میلی  10)اینچی  3/8پیچ از استفاده با را  Eقسمت  .10
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ی پیچ به را  Hقسمت  .12 ی پایه در موجود ها شده نصب شکاف زیر در  Gقسمت پیچ که شوید مطمئن کنید. وصل  Bو  Aها
ی که است  هد می نشان را سر انتها ی نه د ها، بودن دست چپ یا بودن دست راست به بسته مهره. انتها می را  Hقسمت اپراتور
است)شده داده نشان راست سمت (نسخه کرد. نصب طرف دو هر در توان 

ی حرفه  -مرز بدون مهندسین  ی ا ت اوه، سینسیناتی، سینسیناتی، بزرگ ها اسمیتزان دکتر هیت، لی آمریکا، متحده ایاال
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شود.باز موقعیت این در باید  Eدسته  .13

ی پیچ از استفاده با را  Jو  ،F Fقسمت  .14 ی میخ یا متر) میلی  65)اینچی  ½2چوبی ها ی) میلی  75)اینچی  3ها کنید.وصل متر
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ت در  .17 ب روکش با را پرس بودن، موجود صور س یا خوک گوشت شده، استفاده موتور روغن اورتان، پلی رنگ، مانند ضدآ روکش اگر بپوشانید. گری
ی حداقل است بهتر است، محدود  ی پایین قسمت و  ،J F، Dقسمتها ها بپوشانید.را  Bو  Aپایه

سنگیسطح 

س  ت با روغن از استفاده با را دوم الیه سپ کنید.اعمال معمولی قدر

ی یا خاک در پرس اگر کنید. سفت را دیگر پیچ چهار  ی  Kقسمت از توان می بگیرد، قرار  aرو ی برا کرداستفاده بیشتر پایدار

ب تا بگذارید زمان کند. می کمک الیه اولین شدن نازک به شود می استفاده موتور روغن که هنگامی  ب را روغن چو کندجذ

ی را پیچ سفتی  .16 ت به باشد. داشته وجود دسته کافی حرکت امکان تا کنید تنظیم  Gقسمت برا کاملصور

هید می اگر  .15 ب از استفاده و وزن خوا کنید.حذف را  "F"قسمت دو از یکی توانید می برسانید، حداقل به را چو
ی قسمت به باال شکل مطابق را  Fو  هانه که شود می باعث این کنید. وصل  Dقسمت باال هش متر میلی  89اینچ  1 ½میزان به  Cو  Fبین د کا

هانه که دارید نیاز اگر یابد.  ی پایه طول کنید، حفظ  Cو  Fبین را اینچی  7 ½د هید.افزایش متر میلی  89اینچ  1 ½را  Bو  Aها د
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هرمی پرس  ناچ)(نسخه مرکب میکرو ا

ش نمودار  ناچ)(نسخه مواد بر
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میلیمتر 89در میلیمتر  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

مترمیلی  76در متر میلی  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

19از  13صفحه 

شرح
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سهاماندازه 

مترمیلی  38در متر میلی  38

PCS PART طول

میلیمتر 89در میلیمتر  38

ی حرفه  -مرز بدون مهندسین  ی ا ت اوه، سینسیناتی، سینسیناتی، بزرگ ها اسمیتزان دکتر هیت، لی آمریکا، متحده ایاال

میلیمتر 89در میلیمتر  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

میلیمتر 89در میلیمتر  38

مترمیلی  63.5

شود)می توصیه (پیچ ببندید پیچ یا میخ با 

3/8”

استوکمرکز در و باال از اینچ  ½اینچی ،  3/8سوراخ 

2

مترمیلی  673

ی سوراخ  ی مرکز در انتها، هر از اینچ  1 ¾اینچی ،  3/8ها استوکرو

3½”

ی  ها ی مرکز در پایین، از اینچ  ¼5و باال از اینچ  ½2اینچی ،  3/8سوراخ بریدگی استوک. رو
شود.می شروع انتها از اینچ  ½3عرض اینچی  ½3

ش شش اینچ  x 3/8 8مهره و پیچ  ب کالسکه یا گو سازندگان)(انتخا

29”

28”

مترمیلی  165

8”

30”

ششش پیچ  گو

ی ،  10سوراخ  استوکمرکز در و باال از میلیمتر  13میلیمتر

3½ X 1½ اینچ

مترمیلی  89

ی  ها استوک.مرکز در انتها هر از اینچ  1اینچی ،  3/8سوراخ

B1

3½ X 1½ اینچ

مترمیلی  736

ی سوراخ  ی ، میلی  10ها مرکز در پایین، از متر میلی  135و باال از متر میلی  65متر
ی  ی از متر میلی  89از متر میلی  89عرض با بریدگی استوک. رو شود.می شروع آن انتها

10شماره 

1

مترمیلی  203

مترمیلی  762

20”

رسیدگی

ت در باال. از اینچ  ½ ب از توان می وجود صور کرد.استفاده سخت چو

ی پیچ  اینچ ½2طول به چوبی ها

پا

1

3½ X 1½ اینچ

ی کناره  پرتوها

2

واشر

مترمیلی  89

ی  ها عقبپا

ب) انتخا

ی  هرمیبازو ا

28”

اسپیسر

شودمی شروع اینچ  1عمق و اینچ  1انتها هر از شکاف 
مترمیلی  355

پرتوپایه 

3½ X 1½ اینچ

ی  ها جلوییپا

اچ

½”26 

ی سوراخ  ی ، میلی  10ها سمت از متر میلی  45و چپ سمت از متر میلی  75متر
باال.از متر میلی  13راست، 

اما باشند نداشته اینچی  ½6اینچی نیم و شش پیچ است ممکن ها مکان از برخی 
باشند.دسترس در اینچی  ½6کالسکه پیچ است ممکن 

مترمیلی  711

ی  ت برا کنیدمراجعه نقاشی به ها سوراخ مکان و جزئیا

ششش پیچ  گو

3

شودمی شروع متر میلی  25عمق و متر میلی  25انتها هر از شکاف 

مترمیلی  711

½”6 

ی د

بیرون)و (داخل 

ش شش اینچ  × ½6اینچ  3/8مهره پیچ/ (سازندگانکالسکه یا گو

1

مترمیلی  203

اسلحه

ی  ها ی ،  10سوراخ از میلیمتر  100و باال از میلیمتر  13چپ، از میلیمتر  45میلیمتر
برسانید 38عدد به پایین. از میلیمتر  13چپ، 

L

ی  ها ی ،  10سوراخ  3/8سوراخ استوک. مرکز در انتها هر از میلیمتر  25میلیمتر
استوکمرکز در و باال از اینچ  ½اینچی ، 

1

E

ی ،  10سوراخ  ی مرکز در پایین، از میلیمتر  135میلیمتر میلیمتر،  10و استوک رو
میلی  89از متر میلی  89عرض با بریدگی جلو. از میلیمتر  20باال، از میلیمتر  50سوراخ 

ی از متر  شود.می شروع آن انتها

10

جی

1½""X 1½ 

20

3½”

1

ی  ها راست،سمت از اینچ  ¾1و چپ سمت از اینچ  3اینچی ،  3/8سوراخ

هنده اتصال  هاد

2

2

آ

1

ی ،  10سوراخ  استوکمرکز در و باال از میلیمتر  13میلیمتر

1

1

اف

شود.می شروع متر میلی  228از متر میلی 

ش شش اینچ  × 5 ½اینچ  3/8مهره پیچ/ (سازندگانکالسکه یا گو

ششش پیچ  گو

جی
دانه.با نه باشد، دانه برابر در موضع 

B2

مترمیلی  140

ی مرکز در پایین، از اینچ  ¼5اینچی ،  3/8سوراخ  استوک،رو

½"2 

ها اسپیسر

3 X 1½ اینچ

ی سوراخ  ی ، میلی  10ها ی مرکز در انتها، هر از متر میلی  44.5متر استوکرو
3½ X 1½ اینچ

مترمیلی  508

3½ X 1½ اینچ

8”

2

3½ X 1½ اینچ

ب) انتخا

سی

14”

ی  ها پایین. از اینچ  ½چپ، از اینچ  4و باال از اینچ  ½چپ، از اینچ  ¾1اینچی ،  3/8سوراخ
بزنیدضربه اینچ  1 ½به اینچ  9شروع با 

5½”

ی  کنیداستفاده واشر چهار از متحرک مفصل هر برا

3½ X 1½ اینچ

ی سوراخ به جلو. از اینچ  ¾باال، از اینچی  2سوراخ اینچ  3/8و  ی ها توجه مقابل لبه باال
کنید.

3/8”

3/8”

3/8”
مترمیلی  10

مترمیلی  10

مترمیلی  10
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ی مکان  شکاف)(نسخه سوراخ ها
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ناچ)(نسخه مونتاژ و ساخت 
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ی قسمت در را ها بریدگی است، شده داده نشان ابعاد نمودار در که همانطور  .6 ش دقت به  Dو  ،B Aها هید. بر مفصل یک ایجاد به دقیق توجه د
بخشد.می بهبود را پرس عملکرد محکم، 

ت لیست اساس بر را مواد  .2 ش نمودار از استفاده با قطعا ی عنوان به بر هنما ب از کارآمد استفاده را ش چو هید.بر د

ی پایه  .8 هیدقرار  Dقسمت در است، شده داده نشان شکل در که همانطور و کنید دراز را  B2و  ،B1 Aها د

ی. .  هنما عنوان به آن از و کنید دریل  Aقسمت در دقت با را سوراخ یک موجود ی را در کنید. استفاده  Bسوراخ دو و دیگر  Aکردن سوراخ برا
ت  بست.لزوم صور

ی  .5 ها ی پایینی قسمت سوراخ دارند.قرار آن مرکز در و پایین از میلیمتر)  100)اینچ  4اندازه به  Bو  Aقسمتها

ت در  .1 ی دانه با را چوبی امکان صور ی گره و صاف ها ب کمی ها ب اگر کنید. انتخا ب از است، ارزان و فراوان سخت چو سخت چو
ی  ت، این غیر در کنید، استفاده  Cقسمت برا ب صور ندارد.مشکلی نرم چو

G  در سوراخ یک وG  .هنما عنوان به را دو این میلیمتر)  10)اینچی  3/8پیچ یک از استفاده با دوم  Gدر را دوم سوراخ تا بچسبانید هم به را
ی کنید. دریل باقیمانده  ی استحکام حداکثر برا کنید.سوراخ را دانه رو

ی سوراخ  .4 ت نمودار اساس بر را متر) میلی  10)اینچی  3/8پیچ ها ی قطعا کنید.دریل ابعاد

هنما عنوان به قسمت یک از استفاده با باید  Gقسمت  .7 ی را کنیددریل قسمت یک در را سوراخ دو شود. سوراخ دیگر قسمت برا

ی لبه و بزنید ماسه  .3 ش تا کنید صاف را آن ها شوند.جدا ها خرا

19از  15صفحه 
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مهره

ت به را مجموعه دو شکل، مطابق  .9 ی صور هید. قرار عمود از  ،B1طریق از را میلیمتر)  165)اینچی  x ½6میلیمتر)  10)اینچی  3/8پیچ یک د
هنده  ی از شکل مانند را میلیمتر)  200)اینچ  8در میلیمتر)  10)اینچی  3/8پیچ کنید. وارد  B2در و  Lفاصلهد بین را  Fصفحه کنید. وارد  Aانتها

هید، قرار  Dجانبی ریل دو  ی پیچ از استفاده با د ها تمام کنید. محکم و تراز متر) میلی  65)اینچی  ½2چوبی ها نهایی مونتاژ تا ببندید دست با را پیچ
شود.کامل 

وواشر  4متر)، میلی  140)اینچ  x ½5متر) میلی  10)اینچ  3/8پیچ از استفاده با  .10
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ت  .2/11/2022در رسانی روز به است، محفوظ حقوق تمامی  www.leehite.orgتکمیلی اطالعا

کنید.وصل  Aقطعه یک و واشر  4متر)، میلی  200)اینچ  8در متر) میلی  10)اینچ  3/8پیچ از استفاده با را  CGمونتاژ  .11
ی را  Cقسمت مهره  ی سوراخ دادن قرار برا هید.قرار باال سمت در  Gقسمت ها د

کنید.وصل  Bپایه به مهره یک و واشر  4متر)، میلی  140)اینچ  x ½5متر) میلی  10)اینچی  3/8پیچ از استفاده با را  Eدسته  .12

19از  17صفحه 
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کنید.وصل  Eدسته به مهره یک و واشر  4اینچ،  x ½5متر) میلی  10)اینچ  3/8پیچ از استفاده با و کرده بلند را  Gقسمت  .13

شود.باز موقعیت این در باید  Eدسته  .14

J 15.  ی پیچ از استفاده با را ی میخ یا اینچی  ½2چوبی ها کنیدوصل اینچی  3ها
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ت  .2/11/2022در شده روز به است، محفوظ حقوق کلیه  www.leehite.orgتکمیلی اطالعا 19از  18صفحه 
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ی را پیچ سفتی  .16 کنید.سفت کامال را دیگر پیچ چهار باشد. داشته وجود دسته کافی حرکت امکان تا کنید تنظیم  Gقسمت برا

ب تا بگیرید نظر در را زمانی کند. می کمک الیه اولین شدن نازک به شود می استفاده موتور روغن که هنگامی  ب را روغن چو س و کند جذ سپ
بمالید.معمولی استحکام روغن از استفاده با را دوم الیه 

ت  .2/11/2022در رسانی روز به است، محفوظ حقوق تمامی  www.leehite.orgتکمیلی اطالعا

ت در  .17 ب روکش با را پرس بودن، موجود صور س یا خوک گوشت شده، استفاده موتور روغن اورتان، پلی رنگ، مانند ضدآ اگر بپوشانید. گری
ی حداقل است بهتر است، محدود روکش  ی پایین قسمت و  ،J F، Dقسمتها ها بپوشانید.را  Bو  Aپایه

ی حرفه  -مرز بدون مهندسین  ی ا ت اوه، سینسیناتی، سینسیناتی، بزرگ ها اسمیتزان دکتر هیت، لی آمریکا، متحده ایاال
19از  19صفحه 
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