
 
  

  

 

  :فرم مشخصات شرکت و کاالی درخواستی

  ١صفحھ  : تاریخ درخواست:                       معرف :                                شماره فرم :                            

 مشخصات درخواست کننده: 
 نام و نام خانوادگی  و سمت شغلی   : 

 نام کامل شرکت:

 شماره موبایل:                                          شماره ثابت:                                            شماره فکس:                  

 آدرس ایمیل: 

 موارد  مصرفی و درخواستی  سفارش دھنده : 

 
 ) Gun ) Hose Reelسیستم آبپاش قرقره ای یا 

 

 سنترپیووتسیستم آبیاری بارانی عقربھ ای--  
 )center pivot ( 

 

سیستم کالسیک متحرک یا جابجایی لولھ ھای 
 ) Lateralاصلی وفرعی(  

 

  )classic sprinklerآبیاری بارانی کالسیک ثابت(
    یا شناور WKL, و K.S.Bالکتروپمپ ھای 

)units electric  pump( 
 

  ) pipe requirementsشبکھ ھای لولھ ای (  

  spares)لولھ ھای انتقال- آبرسان و شبکھ  ( 

  اجرا- نصب- مونتاژ و  آموزش ھای کاربردی 

 وسعت کلی تحت کشت در اراضی  مورد نظر : 
 جزییات:    طول زمین ( متر)   =                                                               

              عرض زمین( متر)   =                                          
              مساحت( ھکتار)     =

 
 نوع ذخیره و منبع آب : 

 
 

 منابع آب 

شدت جریان آب 
 مترمکعب/ھکتار

   

 قطریا ضخامت چاه- 
 حجم آبدھی ( مترمربع) 

   

    عمق  چاه( متر) 

      رودخانھ ای 
     جریان شدت  عمومی آبیاری ھای لولھ

    ) Barمیزان فشار آب (  
 



 
 

 

 

 

  ٢صفحھ  :                                           О            خیر Оبلھ  :   دسترسی بھ منبع برق
 .................................   میزان ولتاژ برق مصرفی فعلی

 ...........................................................................حداکثر  فاصلھ از پمپ تا اراضی    
 ) (mm                                                    میلی متر  سرعت عمل  و شدت  میزان آبیاری مورد نیاز میزان 

                                                      روز در ھفتھ تناوب( سیکل)  آبیاری
                                                       ساعت ساعات  آبیاری در روز 

  تجھیزات و سیستم آبیاری فعلی (  توضیح کامل) 
 

  خاک رس  نوع خاک   
  شنی

  خاک گلخانھ ای 
  غیره 

 اراضی ارایھ گردد. در زمین منابع  JPGدر صورتیکھ نقشھ توپوگرافی از اراضی در دسترس نباشد ، حداقل توضیحات   دیگر: 
 مالی طرح نیز ، تامین اعتبار شده باشد 

 
 ترسیم نقشھ کلی دقیق  از اراضی و محل کشت موردنظر: 

 

  تر  ودقیق  بھتر       چھ  ھر  ارایھ  جھت  زیر  موارد . نمایید  تنظیم  فعلی  دقیق  اطالعات  با  را  نظر  مورد  اراضی  نقشھ   ترسیم  است  خواھشمند
       . است  الزامی  خدمات

      نھرھا  و  جاده  و  جنگل :  قبیل  از  اراضی  ای  حاشیھ  مناطق      _ 
                  برق  چراغ  تیرھای :   قبیل  از   محیطی  ساختارھای   زیر     _ 
   آب  و  برق  تولید  منبع  ھای  ایستگاه      محل _ 
 
 

دفتر تحقیق و توسعھ " شرکت رایت رین"    خواھشمند است جھت پیگیری درخواست کتبی،ثبت سفارش وھماھنگی ھای الزم با  
 - تماس بگیریدخانم مرجان  کفایتی  در تھران - 

  
 


