پرکاربردترین گریتینگ های فلزی کدام اند و کدام یک در بازار موجود است را در این مقاله بخوانید
گریتینگ یا صفحات مشبک شبکه ای از قطعات به هم پیوسته است که دارای مقاومت باالیی است و که امروزه به
عنوان محصولی پر طرفدار یاد می شود و در الیه های مختلف جامعه قابل استفاده است .گریتینگ در انواع مختلف
تولید شده که انواع این محصول متفاوت بوده و با توجه به ساختاری که دارد قیمت آن را برای فروش مشخص نمود.
لیست قیمت قطعات گریتیگ توسط شرکت های معتبری که تولید کننده و ارائه دهنده این محصول میباشند مشخص
میگردد .لیست قیمت گیریتینگ برای انتخاب بهتر گریتینگ با همکاران ما در شرکت رهبان گریتینگ تماس بگیرید.

کاربرد های مختلف گریتینگ فلزی
بیشترین کاربرد را در صنعت پتروشیمی و نفت دارد که برای سازه های فوالدی و یا مخازن استفاده می گردد.
گریتینگ فلزی متفاوت است و بنا بر نیاز مشتری جنس گریتینگ فلزی ممکن است از نوع فوالد  ck45انتخاب می
شود.

عوامل مهم در تعیین قیمت روز گریتینگ

نوع گریتینگ
وزن گریتینگ
شکل گریتینگ
ضخامت گریتینگ

قیمت قطعات گریتینگ فلزی چقدر است؟
گریتینگ به عنوان کاالیی تولیدی که به درخواست مشتری تهیه میگردد قیمت گریتینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد
و با توجه به نوسانات بازار دارای قیمت عرضه متفاوتی می باشد .به نسبتی که ضخامت تسمههای مورد استفاده در
گریتینگ افزایش پیدا کند ،قیمت قطعات مشبک نیز افزایش پیدا میکند .گریتینگ تولید شده با استفاده از تسمههای
فوالدی و پانچ دستی با نام گریتینگ دست ساز فوالدی یا گریتینگ فلزی شناخته میشود .به منظور تولید گریتینگ
فلزی به زیر شاخه های گریتینگ فلزی دست ساز ،گریتینگ فلزی نیمه اتوماتیک و گریتینگ فلزی اتوماتیک
(الکتروفورج) تقسیم میشود .که در ساخت گریتینگ فلزی از خطوط نیمه اتوماتیک و اتوماتیک استفاده میشود.

پرکاربردترین گریتینگ های فلزی کدام اند

انواع مختلف گریتینگ به ترتیب پرکاربردترین ها
گریتینگ گالوانیزه
گریتینگ گالوانیزه تسمه * تسمه
گریتینگ گالوانیزه تسمه * چهارپهلو
گریتینگ گالوانیزه تسمه * میلگرد
گریتینگ گالوانیزه تسمه * نیم تسمه

گریتینگ فایبرگالس
گریتینگ فایبرگالس تسمه*تسمه

گریتینگ آلومینیوم
گریتینگ آلومینیوم تسمه * تسمه

گریتینگ فلزی
گریتینگ فلزی تسمه * میلگرد
گریتینگ فلزی تسمه * نیم تسمه
گریتینگ فلزی تسمه * چهارپهلو
گریتینگ فلزی تسمه * تسمه

گریتینگ پله
گریتینگ پله فلزی تسمه * تسمه
گریتینگ پله تسمه * نیم تسمه
گریتینگ پله تسمه*تسمه

گریتینگ استنلس
گریتینگ استنلس استیل تسمه * چهارپهلو
گریتینگ استنلس استیل تسمه * نیم تسمه
گریتینگ استنلس استیل تسمه * تسمه
گریتینگ استنلس استیل تسمه * میلگرد
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