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معرفی کوتاه جک بازویی محک

 یکی از ویژگی های بارز این جک نرم بودن هنگام فعالیت می باشد که برای مشتریان بسیار 
 قابل توجه است. قابلیت بعدی به کار رفته در این جک این است که هنگام بسته شدن
 عمل ترمز گیری انجام می دهد که این خود باعث جلوگیری از آسیب رساندن به بازو و درب

پارکینگ میشود

 از ویژگی های مهم جک بازویی محک  می توان به برد موثر ریموت آن اشاره کرد. نوع
 طراحی   جک پارکینگی محک مناسب دربهای دولنگه و تک لنگه بوده که کارکرد نامحدودی
 دارد.  بنابراین قابلیت هایی که در باال ذکر شد این جک را می توان مناسب دربهای پارکینگ

مجتمع های پرواحد و پرتردد دانست

معرفی شرکت تکنما

بازار سیستم های نام اختصاصی تکنما وارد  با  پارکینگی محک  تولید کننده جک   شرکت 
 حفاظتی و امنیتی شده است. این شرکت با داشتن بیش از 10 سال سابقه در تولید جک
 های بازویی، توانسته محصوالت خود را با تنوع باال وارد بازار نماید. شرکت تکنما همواره
 نیازهای مشتریان را مد نظر قرار داده و با توجه به همین نیازهای کاربران محصوالت خود
 را توسعه می دهد. کمپانی تکنما عالوه بر تولید جک های پارکینگی، اقدام به تولید آیفون
 های تصویری نموده است. شرکت تکنما با باال بردن کیفیت محصوالت، محبوبیت برند

خود را افزایش داده است

 جک برقی که این شرکت تولید کرده با نام محک در بازار وجود دارد که در ادامه قصد معرفی
آن را داریم. پس باما همراه باشید



مشخصات فنی

 جک بازویی محک دارای دو مدل 40 سانتی متر و 60 سانتی متر می باشد که قادر است
 درب هایی با طول  2.5 متر را باز و بسته نماید. تفاوت مدل های این جک در کوتاه و بلند
 بودن شفت آن است که شما می توانید با در نظر گرفتن طول درب پارکینگ منزل، بهترین
با بازویی  دنبال جک  به  و  روبرو هستید  بودجه  با محدودیت  اگر  کنید.  انتخاب  را   مدل 
 کیفیت هستید، ما جک بازویی محک را به شما پیشنهاد می کنیم. جک پارکینگی محک را
 می توانید در اماکن پرتردد مانند: ادارات دولتی ، اماکت تجاری، مجتمع های مسکونی و…

نصب کنید

 زاویه بازشدن این جک 110 درجه است که با استفاده از سیستم خالص کنی که دارد، در
 هنگام قطع برق می توانید با خالص کردن جک به راحتی درب را باز و بسته نماييد

توسط بازویی  های  جک  سایر  مانند  محک  برقی   جک 
 ریموت، کنترل می شود و توانایی شناسایی 1000 ریموت
 کنترل را دارد. ریموت کنترل آن برنامه های زیادی را می
یا معکوس  توقف،حرکت   : جمله  از  کند  پشتیبانی   تواند 

عملکرد تک لنگه

 محک با داشتن سنسور تشخیص مانع از هرنوع برخورد و آسیب رساندن به خودرو جلوگیری
 می کند. عملکرد این سیستم بدین شکل است، هنگامی که درب در حال بسته شدن است اگر
 مانعی مانند خودرو و یا یک انسان بین درب باشد، فعالیت جک متوقف شده و از وارد شدن

آسیب جلوگیری می کند



اتصال جک به آیفون تصویری تکنما

 ویژگی منحصر به فردی که در این وجود دارد امکان اتصال با آیفون های تصویری تکنما
 است. در این سیستم شما قادر خواهید بود با استفاده از تگهایی که برای آیفون استفاده
 می کنید، همزمان جک هم باز می شود. قطعا قراردادن این امکان در جک بازویی محک،

راحتی استفاده کاربر را افزایش می دهد

 تقریبا همه ی شرکت های تولید کننده به منظور رضایت مشتریان خود، برای محصوالت
قاعده مستثنی این  از  تکنما هم  قرار می دهند. شرکت  از فروش   گارانتی و خدمات پس 
 نیست. شرکت تولید کننده جک بازویی محک برای اطمینان خاطر مشتریانش گارانتی 2
که این  باشد ضمن  می  قبولی  قابل  بسیار  زمان  البته مدت  که  است  گرفته  نظر  در   ساله 

خدمات پس از فروش این کمپانی باعث افزایش محبوبیت برند خود شده است

 در مورد فروش این جک باید گفت عوامل زیادی مانند: قیمت ، کیفیت ، گارانتی و…. موجب
 شده که جک بازویی محک فروش باالیی در بازار ایران داشته باشد. شرکت تکنما تالش زیادی
 نموده است تا بتواند این مسئله را به خوبی مدیریت کند تا جایگاه خوبی در بین سایر تولید
 کننده ها پیدا کند. البته شایان ذکر است که برند محک جایگاه ویژه ای هم در سطح دنیا پیدا

کرده است

گارانتی و خدمات پس از فروش

فروش این جک

نصب صحیح

 در مورد نصب صحیح این جک باید گفت انتخاب بهترین مدل و مناسب ترین موقعیت نصب
 از جمله فاکتورهای مهم در باالبردن عملکرد محک می باشد. قبل از نصب باید محل کامال

کارشناسی شده باشد تا بتواند بازدهی طوالنی مدتی از این جک به همراه داشته باشد


