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هزینه ساخت و قیمت انواع پارکینگ طبقاتی 

 مکانیزه عمومی و مسکونی

 شرکت پالس پارکینگ

 تولید کننده انواع پارکینگ های مکانیزه طبقاتی

 نویسنده مقاله: سعید فرجی
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 به نام خدا 

  مکانیزه عمومی و مسکونی و قیمت انواع پارکینگ طبقاتی هزینه ساخت

 

 .یا هر پالت پارکینگ عنوان می شودحسب هر واحد مکانیزه و طبقاتی مسکونی و شهری برانواع پارکینگ  قیمت هزینه ساخت و

ون تومان نیز یمیل 140میلیون تومان شروع و تا هر جای پارک  20در ایران از مکانیزه و طبقاتی  برای مثال هزینه هر پالت پارکینگ

 .عنوان می شود

کارکرد، روش ساخت  ،مدلبه دالیل مختلف از جمله تی فلزی در هزینه ساخت انواع پارکینگ مکانیزه طبقا اختالف قیمتاز این میزان 

 .شودمی ایجاد ...وبقاتی طپارکینگ هوشمند ، ظرفیت پارکینگ فلزیشرکت سازنده  پارکینگ مکانیزه،

کنم این مقاله را از برند پالس  توصیه میمکانیزه در انواع مختلف، ر قیمت و هزینه ساخت پارکینگ تو شناخت کامل برای درک بهتر

 پارکینگ مطالعه فرمائید.

 

 پالس پارکینگ و هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و طبقاتی 

 .فع کسری پارکینگ پذیرفته شده استهای مکانیزه در جامعه به عنوان یک راه حل برای رامروزه پارکینگ

مکانیزه و طبقاتی را  هایانواع پارکینگو هزینه ساخت ، تمایل دارند تا قیمت هستندخرید پارکینگ مکانیزه همه کسانی که به دنبال 

 ؟ هایی دارندای فلزی و اتوماتیک نوین چه قیمتهنگبدانند و برآورد کنند که این مدل پارکی

جامعی  پاسختا در متن زیر سعی کرده  ،طبقاتی مکانیزهسازنده انواع پارکینگ های شرکتبهترین یکی از  ترین وپالس پارکینگ خالق

 بدهد.به سوال فوق 
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 و عمومی  خانگیهزینه ساخت انواع پارکینگ مکانیزه و طبقاتی 

رک یا هر یک پالت یک جای پا حسب هرنگ مکانیزه مسکونی و عمومی را برکه قبال هم عرض کردم هزینه ساخت پارکیگونه همان 

 عنوان می کنند.

خواهید برآورد گیرید و میتماس مینگ مکانیزه مانند پالس پارکینگ کننده پارکییعنی وقتی شما با یک شرکت پارکینگ ساز یا تولید 

های خود را به ازای هر یک جای پارک عنوان و یا عمومی چقدر است، آنها قیمت کنید که هزینه ساخت یک پارکینگ مکانیزه خانگی

 می کنند. 

میلیون  65سواری )چرخ و فلکی( گویند هزینه ساخت و یا فروش هر یک جای پارک در پارکینگ مکانیزه روتاری قتی میوبرای مثال 

این تعداد جای پارک مورد نیاز شما در قیمت هر واحد  که ،جای پارک نیاز دارید باید متوجه شوید 10 به فرض  تومان است و شما

میلیون  650)چرخ و فلکی( از مدل سواری  پارکینگ مکانیزه روتاری در جای پارک 10ضرب می شود و این یعنی اینکه هزینه ساخت 

 می شود.  تومان 

 .های دیگر متفاوت استو روشه ساخت هر مدل پارکینگ مکانیزه، با مدل حال این نکته را هم باید بدانید که هزین

 شود.ائه میو هزینه ساخت هر مدل پارکینگ مکانیزه را نیز ار هاو حدود قیمت ها را عنوان کردهاز پارکینگ مدلنام هر در اینجا 

که با اطمینان از سایر  ،ی باشدهای که مطرح می شود مربوط به شرکت پارکینگ سازی پالس پارکینگ مالبته این رنج قیمت

 تر می باشد.درصد مناسب 30های رقیب حدود شرکت

 

 پارکینگ پالس مکانیزه های پارکینگ قیمت لیست

 .باشد متغیر تواند می تاریخ و پروژه برحسب و است هزینه حدود مکانیزه پارکینگ انواع برای شده قید هایقیمت

 .فرمائید حاصل تماس09120536138 پارکینگ پالس کارشناسان با هاقیمت از تردقیق اطالع کسب جهت لطفا
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 قیمت هر یک جای پارک )تومان( نام مدل پارکینگ مکانیزه ردیف

 000/000/20 پارکینگ دبل )دوتایی( مزاحم  1

 000/000/35تا  000/000/30از  پارکینگ دبل )دوتایی( غیر مزاحم  2

 000/000/35 پارکینگ تریپل )سه تایی( غیر مزاحم 3

 000/000/50تا  000/000/40از  پارکینگ پلت فرمی  4

 000/000/65تا  000/000/45از  پارکینگ مکانیزه پازلی  5

 SEDAN 000/000/65های سواری لکی( ماشینفپارکینگ مکانیزه روتاری )چرخ و  6

 SUV 000/000/75های شاسی بلند انیزه روتاری )چرخ و فلکی( ماشینپارکینگ مک 7

 000/000/90 مکانیزه برجی پارکینگ 8

 000/000/105تا  000/000/95از  زیر زمینی  –پارکینگ مکانیزه گرند  9

 000/000/140تا  000/000/95از  پارکینگ مکانیزه طبقاتی اتوماتیک )رباتیک( 10

 

ر این مکان به این منظور قید د های ساخت پارکینگ می باشد وهای یاد شده حدود هزینهکنم که قیمتباز هم به این نکته تاکید می

 انید یک برآورد قیمت داشته باشید.هستید بتوطبقاتی دنبال تحقیق برای حدود هزینه پارکینگ مکانیزه به  اند که شما اگر شده

پارکینگ های ساخت و هزینهها توانید تا حدودی قیمتهم میپارکینگ مکانیزه و گذر زمان و روش تامین پارکینگ حتی در یک مدل 

 مکانیزه خانگی و عمومی را تغییر دهد.

طریق  شرکت پارکینگ سازی پالس پارکینگ از، تماس با کارشناسان رکینگ مکانیزهبرای برآورد دقیق هزینه ساخت پا روشبهترین  

 می باشد. 09120536138شماره 
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 ده و پس از بررسی کارشناسان واحد طراحی ونقشه ملک را از شما دریافت کر که ما بعد از تماس شما، مشخصات ملک و پالن و

 ، یک گزارش تهیه می کنیم.زی و انجام محاسبات و مدل سازیهای مدل ساافزارس پارکینگ و ترسیم با نرممهندسی شرکت پال

شما روند کار، به در این گزارش با استفاده از تصاویر واضح و گویا، از روش و فرم چینش و ابعاد و سایر اطالعات مورد نیاز برای فهم 

 گ مکانیزه ارسالی برای پارکین کنیم که در پالن اعالم می

  پارکینگ مکانیزه چه تعداد جای پارک برای 

  روش ساخت پارکینگ مکانیزه  کداماستفاده از با 

 ه هزینه ساختی برای پارکینگ مکانیزه با چ 

 .هستید شما قادر به برطرف کردن کسری پارکینگ خود

گیری در این خصوص با کارشناسان شرکت پارکینگ سازی پالس پارکینگ تماس حاصل از هر برداشت و تصمیمس لطفا قبل پ

 فرمائید. 

ای که در لیست قیمت های پارکینگ مکانیزهدرباره تمام مدل یاز است که نتری ارائه کنیم ه برای اینکه بتوانیم مطلب کاملیدر ادام

 آمده است مختصر توضیحی ارائه دهیم. برند پالس پارکینگ 

در بخش محصوالت پالس های ساخت انواع پارکینگ مکانیزه خانگی و عمومی، های قید شده در لیست هزینهمدلالبته درباره تمام 

تر توضیحات جامع هر محصول در بخش زیر با کلیک بر رویتوضیح مفصلی وجود دارد که در پایان توضیح مختصر برای  ینگپارک

 مراجعه فرمائید.  مقالهتوانید به آن که با لینک آبی مشخص شده است می درباره همان مدل
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  پارکینگ مکانیزه دبل )دو تایی( مزاحمهزینه ساخت 

 

 

 دارندترین شیوه پارکینگ مکانیزه نیز می باشد، برای کسانی طراحی شده است که یک جای پارک ین مدل پارکینگ مکانیزه که ارزانا

نیم تن در  ما با نصب دو ستون در طرفین و ایجاد یک صفحه متحرک با تحمل بار دو ومکانی، مالک دو خودرو هستند در چنین  ولی

 پارک دو خودرو پارک شود.کنیم که در همان یک جای ن دو ستون این امکان را ایجاد میوسط ای

 1ویدئو شماره 

 می باال خودرو هیدرولیکی مکانیزم یک با دکمه زدن با به این صورت خودروی شماره یک بر روی پالت یا جای پارک قرار می گیرد و 

 روی دیگر زیر این پالت، پارک کرد.توان یک خودمی و رود

 .جایی و پایین آمدن را نداردمکان جاباشود که تا وقتی که خودروی زیری کنار نرود خودروی باالیی و به این دلیل مزاحم نامیده می

 .است تومانمیلیون  40  دبل مزاحم برای یک دستگاه کاملقیمت و هزینه ساخت یک پارکینگ خانگی 

 .می شودتومان  میلیون 20این روش  در پارک جای هر هزینه پس. دارد پارک جای دو دارای دستگاه یک چون و

 توضیحات جامع تر درباره پارکینگ مکانیزه دبل )دوتایی( مزاحم 
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 پارکینگ دبل )دوتایی( غیر مزاحمهزینه ساخت 

ینگ دبل پارکینگ مکانیزه دبل غیر مزاحم بر اساس دو روش طراحی شده است. و به همین مبنا دو قیمت نیز برای هزینه ساخت پارک

 .غیر مزاحم برآورد می شود

  عمودی-جایی افقینیزه دبل غیر مزاحم مکانیزم جابپارکینگ مکا بادر روش اول  

 

این مدل پارکینگ مکانیزه دبل غیر مزاحم برای امکانی طراحی شده است که امکان گود برداری در پارکینگ وجود ندارد اما یک فضای 

 وبروی خودروی پارک شده وجود دارد.متر ر 5خالی )راهرو( با طول 

ابتدا یک حرکت افقی انجام داده به جلو می آید و پس از عبور از طول ماشین پارک شده اشینی که باال پارک شده است، در این روش م

ارک بدون ایجاد مزاحمت برای هر دو ماشین پارک شده در یک جای پدر قسمت زیرین به سمت پایین حرکت می کند و بدین روش 

 یکدیگر می توانند از جای خود خارج شوند.

 1-2یدئو شماره و

قع برای یک باشد که در وامیلیون تومان می 50 قیمت و هزینه ساخت این مدل پارکینگ مکانیزه دبل غیر مزاحم برای یک جای پارک

 میلیون تومان می شود. 100دستگاه کامل 
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 (PIT PARKINGدر روش دوم پارکینگ مکانیزه دبل غیر مزاحم دفنی )

 

به این روش  های طراحی شده است که در آنها امکان گود برداری وجود دارد ودبل غیر مزاحم برای مکانمکانیزه این مدل پارکینگ 

 ک خود رو بر روی آن قرار می گیرد.یک خودرو در زیر زمین پارک می شود و ی

می توان یک شاسی بلند ترین پارکینگ دبل غیر مزاحم است هر جای پارک آن را به شرط تامین ارتفاع مناسب این روش که متعارف

تن برای هر  2.5وزن . که این عدد معادل پارک دو خوردو شاسی بلند با تن بار برای آن دیده شده است 5قرار داد و امکان بلند کردن 

 . کدام می باشد
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های های اصلی برای حیاطاز گزینه یرفی می کنند و یکهای مخفی نیز معل غیر مزاحم را به عنوان پارکینگهای دباین مدل پارکینگ

 باشد، که ضمن پارک خودرو در محیطی امن )زیر زمین منزل( ویوی زیبای حیاط منزل نیز حفظ می شود.ویالهای الکچری می

 2-2ویدئو شماره 

برای یک  است که تومانمیلیون  35پارکینگ برای هر واحد در این مدل هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه دبل غیرمزاحم دفنی یا پیت 

 تومان می شود. میلیون  70دستگاه کامل 

 توضیحات جامع تر درباره پارکینگ مکانیزه دبل )دوتایی( غیر مزاحم 

 

 پارکینگ تریپل )سه تایی( غیر مزاحمهزینه ساخت 

 

و  .نظر گرفته شده است رک برای آن دراین مدل پارکینگ دقیقا شبیه پیت پارکینگ دبل می باشد با این تفاوت که سه تا جای پا

 متر گود برداری انجام شود. 4.5ید حداقل برای اجرای آن به صورت غیر مزاحم با

که با توجه به آهنی بودن سازه این امکان ، تن بار را خواهند داشت 9رکینگ توانایی تحمل امدل پ این های نصب شده در زیرجک

تن را  2.5سه ماشین شاسی بلند با وزن هر کدام غیر مزاحم، توانایی جابجایی  سه تایییک دستگاه پارکینگ مکانیزه  تعریف شده که

 . دنداشته باش

 3ویدئو شماره 
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تومان می باشد که در کل یک دستگاه میلیون  35)سه تایی( غیر مزاحم  پارکینگ مکانیزه تریپل هزینه ساخت هر یک جای پارک در

 . میلیون تومان قیمت دارد 105ل آن کام

 توضیحات جامع تر درباره پارکینگ مکانیزه تریپل )سه تایی( غیر مزاحم 

 

 هزینه ساخت پارکینگ پلت فرمی

 

های های رفع کسری پارکینگ در ساختمانبقه هم معروف می باشد یکی از روشپارکینگ پلت فرمی که به پارکینگ پازلی یک ط

 .متر می باشد 3.5کمتر از  پارکینگو حدود ارتفاع است که معموال ساخته شده اند، 

، به این صورت که با استفاده از پارکینگ و پارکینگ مکانیزه استتلفیقی از پارکینگ معمولی سنتی  این پارکینگ مکانیزه پلت فرمی 

هم  ای معمولی سنتی حذف کنید و خودروها را پشت سرهتوانید راهروهای بین خودروها را در پارکینگمکانیزه پلت فرمی شما می

 پارک کنید.

 50تا  30ین ها در محل پارک، می توان بینگ پلت فرمی به صورت معمول و برحسب مدل زمین و چینش ماشینبا استفاده از پارک

 ها را افزایش داد.درصد، ظرفیت پارکینگ

  .زیر را تماشا نماییدارکینگ پیشنهاد می کنم ویدوئو برای فهم بهتر از مکانیزم حرکت این مدل پ

 (4زیر را تماشا کنید)ویدئو شماره  ویدوئو
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کردم هزینه هر جای پارک در  قید های ساخت انواع پارکینگ مکانیزه فلزی خانگی در باالهمانطور که در لیست قیمت و هزینه

کار و اقالم که این اختالف قیمت با توجه به فرم زمین میزان سختی  ،تومان می باشدمیلیون  50تا  40معادل  پارکینگ پلت فرمی

 بستگی دارد.مصرفی با توجه به روش انتخاب شده 

 . میلیون تومان دارد 450ه ای حدود جای پارک برای شما فراهم کنیم، میانگین هزین 10 شکه به فرض اگر ما با این رو

اجرا و ساخت پارکینگ مکانیزه تر جهت فا جهت کسب اطالعات و هزینه دقیقکنم لطای دارید، پیشنهاد میاگر که مشابه چنین پروژه

به ما اعالم ها را فاصله ستونهای پارکینگ موجود، ابعاد زمین و شه و یا عکسبا کارشناسان برند پالس پارکینگ تماس بگیرید، نق

 کنید.

ین میزان پارکینگ های مدل سازی بیشترتا ما با استفاده از نرم افزارپالس پارکینگ این اطالعات را به واحد مهندسی ارائه می دهد 

لت فرمی را به شما گزارش و روش و هزینه دقیق اجرا و ساخت پارکینگ مکانیزه پاین مکان را برای شما مشخص کنیم، قابل اجرا در 

 .می کنیم

 توضیحات جامع تر در خصوص پارکینگ مکانیزه پلت فرمی 

 

 

  هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه پازلی
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خواهند پارکینگ های است که میتامین کسری پارکینگ برای ساختمانهای ترین مکانیزمیکی از کاربردیمکانیزه پازلی پارکینگ 

 .های باالتری داشته باشندشیوه سنتی تامین کنند اما ظرفیت خود را به

توان با ار پارکینگ میی موجود در ساختهاگ مکانیزه پازلی و با همان راهروها و رمپکه با پارکین در این مواقع باید توجه داشت

 . درصد افزایش داد 80گ سنتی را تا های مناسبی ظرفیت پارکینقیمت

متر  4.2با ارتفاع ها را نظر بگیرید که باید سقف پارکینگ ولی برای اجرا و ساخت چنین پارکینگی در طبقات منفی این نکته مهم را در

 در نظر بگیرید.

لطفا با کارشناسان شرکت پالس پارکینگ تماس ، حاصل از این روش و قیمت تمام شده نهاییجهت برآورد دقیق تعداد جای پارک 

  حاصل فرمائید.

دادن  ارسال پالن ملک جهت پارکینگ پازلی و یا حداقل ارائه عکس و فیلم از طرح ساخته شده و و ضمن ارائه اطالعات دقیق و ترجیاً

ت ارائه به شهرداری و گرفتن مجوزهای رایگان مدل و پالن پارکینگ مکانیزه پازلی را جه کامالً به صورت، های مورد نیازابعاد و اندازه

 .پازلی را به صورت کامل درک کنید ر فایل ویدیو زیر می توانید مکانیزم و شیوه حرکت پارکینگ مکانیزهید، دالزم دریافت نمای

 5ویدیو شماره 

 

میلیون  65تا  45حدود ی مبلغ ...وی، برحسب مدل زمین، تعدادطبقات مکانیزه پازلیک جای پارک در پارکینگ  ساخت هر هزینه

 . ی داردگطبقات پارکینگ مکانیزه بست تومان است که به روش اجرا و

 توضیحات جامع تر در خصوص پارکینگ مکانیزه پازلی 
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 هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه روتاری )چرخ و فلکی(

 

ایران  های شهرداری درسازمان های پارکینگ مکانیزه است، که خودروتاری یا چرخ و فلکی یکی از پرکاربردترین مدل پارکینگ مکانیزه

های تعریف شده برای برای رفع کسری پارکینگ در پروژهو طبقاتی پارکینگ مکانیزه فلزی بیشتر از این مدل هم به صورت متعارف 

 آنها، استفاده می کنند.

 شود.تر مربع فضا نصب و راه اندازی میم 32مشهور در فلزی و برقی این پارکینگ 

ن ورودی و متر به عنوا 5که متر نیاز دارید.  6.25متر در  5خانگی و عمومی شما به یک فضای یعنی برای نصب این مدل پارکینگ 

 نیاز برای پارکینگ می باشد.  وردطول ممتر  6.25

باشد، که به راحتی توسط  جای پارک باال می با تعداد اتوماتیکهای مکانیزه ترین پارکینگارزانینگ مکانیزه روتاری یکی از پارک

 .شود و استاندارد می گیردها پذیرفته میشهرداری

 که در دو مدل برایکاربردی طبقاتی فلزی این پارکینگ  
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 خودرو های سواری  -1 

 ودرو های شاسی بلندخ -2 

 در پالس پارکینگ فروخته می شوند. میلیون تومان 75تا  65با قیمت هر جای پارک  ساخته می شود،

ی و قیمت های سوارچرخ و فلکی( برای ماشینتومان به ازای هزینه ساخت هر یک جای پارک در پارکینگ روتاری )میلیون  65قیمت 

های شاسی بلند فلکی( برای ماشین ری )چرخ وهای روتابرای هر یک جای پارک در پارکینگ تومانمیلیون  75هر جای پارک 

 باشد.می

است که شما این نکته  حاویمتن فوق، عالوه بر اینکه به صورت حدودی قید شده است،  های قید شده دردانید قیمتهمانطور که می

 . باشدهای روتاری میهر یک جای پارک در پارکینگبرای بدانید این قیمت باید 

جای پارک در مبلغ قید  10جای پارک نیاز داشته باشید این  10یک دستگاه پارکینگ مکانیزه رو تاری با ظرفیت  برای مثال اگر شما

 یک جای پارک روتاری ضرب می شود. شده برای هر

ن و میلیون توما 650جای پارک برای خودروهای سواری با قیمت  10با ظرفیت و در این صورت این دستگاه پارکینگ مکانیزه روتاری 

 . خواهد شدمیلیون تومان  750 معادلهای شاسی بلند برای ماشین

 6فیلم شماره 

و شما جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر و کارشناسی . باشدکاربرد پارکینگ مکانیزه روتاری می فیلم باال برای نمایش نحوه عملکرد و

می توانید با کارشناسان پالس پارکینگ با شماره جهت یافتن بهترین ایده برای رفع و تامین کسری پارکینگ ملک خود 

به صورت رایگان پالن ساختمان مورد نظر را ارائه و نقشه و پالن رایگان توانید س حاصل فرمائید و حتی میتما 09120536138

دفاعیه از کمک ها ارائه دهید و حتی در جلسات کانیزه دریافت کنید و به شهرداریپارکینگ مکانیزه را جهت مجوز پارکینگ م

 .بهره ببریدکارشناسان پالس پارکینگ 

، این است که پالس پارکینگ باید بدانیدبرند و شرکت تولیدی  پارکینگ مکانیزه،  ه روتاری درز نکاتی که درباره پارکینگ مکانیزاما ا

 لید می شوند.رک برای هر دستگاه توجای پا 16 و 14 و 12 و 10 و 8 و 6های ها با ظرفیتاین مدل پارکینگ

های روتاری شاسی بلند ماکزیمم با پارک قابل تولید هستند و پارکینگجای  16با ظرفیت های روتاری سواری که فقط پارکینگ

 . ئه می باشنداو ارجای پارک قابل تولید  14ظرفیت  
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 توضیحات جامع تر در خصوص پارکینگ مکانیزه روتاری)چرخ و فلکی( 

 

 (TOWER PARKINGمکانیزه برجی )هزینه ساخت پارکینگ 

 

 انتخاب برای هاگزینه بهترین از یکی و خودرو پارک جای بیشترین تامین برای هاسیستم ترینایحرفه از یکی برجی مکانیزه پارکینگ

 .باشدمی عمومی پارکینگ

متر مربعی یعنی یک  50یک فضای با عرضی مدل ر ، قابل ساخت است دگونهای گوناکینگ طبقاتی و مکانیزه که در مدلاین پار

 . جای پارک را تامین کنید 40ظرفیت . می تواند تا می باشد که در حالت عادی محل پارک سه خودرومتر  7متر در  7فضای 

با  .و یا حتی به صورت ترکیبی نصب شوداین پارکینگ که قابلیت این را دارد که در سطح زمین و طبقات مثبت یا در طبقات منفی 

 تومان فروخته می شود. میلیون  90ت هر جای پارک قیم

 7ویدئو شماره 

را ها این سازه واقع شده است که خودرو همانطور که در ویدئو فوق مشخص است در این مدل پارکینگ مکانیزه یک آسانسور در مرکز

 در طبقات به صورت عمودی جابجا می کند.

ت تمام اتوماتیک و به واسطه ها را به صورتوان ماشینی تعبیه شده است که میهامکان و در طرفین آسانسور خودرو )چپ و راست(

 .در آنها پارک کرد های هوشمند )که قابلیت حرکت افقی دارد(ربات
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کم طراحی شده است )فقط کافی است هایی با عرض ی، که برای زمینهای طولی پارکینگ مکانیزه فلزی هوشمند برجالبته در مدل 

جلو و عقب آسانسور پارک  ها درمرکز سازه واقع شده است و خوردو متر عرض داشته باشد( آسانسور ماشین در 3.5پارکینگ ورودی 

 .می شوند

ی باشد، که تمام شرایط را برای کسب های تولید شده مل پارکینگترین مدترین و الکچریاین مدل پارکینگ یکی از امن

 . مجوزهای شهرداری و آتشنشانی را دارا می باشدکسب  وطبقاتی کانیزه م برای پارکینگ مالز هایاستاندارد

پالن رایگان پارکینگ دریافت نمایی و مدل سازی و همچنین ارکینگ مکانیزه برجی و دریافت جاجهت کسب اطالعات بیشتر درباره پ

نیزه برجی با کارشناسان برند پالس پارکینگ مکانیزه برجی مطابق با نقشه شما و جهت اخذ مجوز رفع کسری پارکینگ با پارکینگ مکا

 تماس حاصل فرمائید.

 ( TOWER PARKINGتوضیحات جامع تر در خصوص پارکینگ مکانیزه برجی )

 

 زمینی یا گرند پارکینگ مکانیزه زیر هزینه ساخت پارکینگ

 

 

 .یک پارکینگ فلزی هوشمند و تمام اتوماتیک است ،زمینی رایج شده استکه در ایران با نام پارکینگ زیر پارکینگ مکانیزه گرند
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 . به عهده دارددر این پارکینگ مکانیزه ترین مسئولیت را بات پارکینگ زیرزمینی بیشر

ماشین را در طبقه همکف،  متر 6متر در 3یک فضای تقریبی توان با اختصاص پارکینگ مکانیزه گراند و یا زیرزمینی می با استفاده از

و سپس  حرکت داد،پایین باال یا  و بر اساس کد دریافتی در سیستم ابتدا ماشین را در جهت محور عمودی در طبقات تحویل گرفته 

 .تا روبروی پالت تعریف شده توقف کندداد، های مخصوص یک حرکت طولی را انجام بر روی ریل، زمانی که به طبقه مورد نظر رسید

یا از آن  قرار داده ود پالتی که خودرو بر روی آن قرار گرفته است را در مکان مورد نظر با حرکت عرضی می توانربات در این هنگام 

 .خارج کند

 مکانیزم کارکرد پارکینگ هوشمند فلزی زیرزمینی )یا همان گراند( بهتر مشخص شده است. در ویدئو زیر 

 8ویدئو شماره 

 

ست که در طبقات ی اهاساختمانبرای  بسیار مناسبای گزینه (اتوماتیک فلزی یا )گرند پارکینگ زیرزمینی تمام های مکانیزهپارکینگ

 .همکف تجاری دارند

 .شد هاهای رفع کسری پارکینگ رتوان از شر دردسرمی درهمکف، در چنین مواقعی فقط با تامین یک جای خودرو

 .برای خود ایجاد کنیدو منفی دو  در طبقات همکف و حتی منفی یک  اخیال راحت بیشترین حجم تجاری ر و با

شهرداری و  ،انجام می گیردو به صورت تمام اتوماتیک ضمنا چون تمام مراحل دریافت و حمل خودرو و تحویل مجدد توسط ربات  

 .زمینی و گراند مجوز صادر می کند نشانی به راحتی نسبت به این پارکینگ مکانیزه زیرآتش

تحویل ماشین برخوردار است و بسیار گزینه مناسبی برای  عت قابل قبولی برای دریافت و بازاین پارکینگ مکانیزه زیر زمینی از سر 

 .نگ مسکونی اداری و تجاری می باشدتامین پارکی

روش پارکینگ مکانیزه هایی که ممکن است برای پارک بسته به مدل طرح و مکانیزم هر جای و هزینه ساخت قیمت ینگدر این پارک 

 . شودتومان هزینه میمیلیون  110تا  95دود در ح ،ارائه شود زیرزمینی

در برای خودرو و افراد  که در این سیستمعالی  سطح ایمنی بسیار در کنار طول عمر باالو  کم ستهالکهزینه اهایی همچون، ویژگیاما 

 ها را ندیده گرفت. راه اندازی باالتر این مدل سیستمنظر گرفته شده است، از مواردی است که می توان بر اساس آنها هزینه اولیه 

 ( GROUND PARKINGتوضیحات جامع تر در خصوص پارکینگ مکانیزه زیرزمینی یا گرند پارکینگ  )
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  (FULL AUTO PARKINGمکانیزه تمام هوشمند )هزینه ساخت پارکینگ 

 

تعریفی  ، مکانیزم وینگ به روش رباتیک و مکانیزه استپارکینگ مکانیزه تمام هوشمند که جدیدترین روش در تامین کسری پارک

 ست.  متعلقات و سازه در سطح مثبت و یا زیر زمین قابل اجرازیرزمینی دارد، با این تفاوت که گرند با بسیار شبیه به پارکینگ 

خوانی بسیار قابل توجه در ح ایمنی بسیار باال و با سرعت فراکه در واقع آینده پارکینگ مکانیزه در دنیا هستند با سطرکینگ این مدل پا

 . ودشآزاد در سرتاسر پارکینگ تامین میهای ها با رباتائه هستند و در جدیدترین مدلحال تولید و ار

توسعه پالس اما تیم تحقیق و  ،های آزاد نیستهای رباتباشد از مدلآن می ائهرالبته مدلی که پالس پارکینگ در حال ساخت و ا

 . ای خود تعریف کرده استهژههای را در پرونین پارکینگپارکینگ در بخش کنترل، استارت راه اندازی چ

 140تا  65ارک از هر جای پ معلق در راهروها، با هزینه ساختربات با مکانیزم س پارکینگ شرکت پالمکانیزه تمام هوشمند پارکینگ 

 . نحوه کار این پارکینگ به خوبی نمایش داده شده استزیر در ویدئو میلیون تومان قابل ارائه می باشد، 

 9ویدئو شماره 

 پروژه پارکینگ هوشمند تمام اتوماتیک یزد
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 12ر شهر یزد ولی به صورت زیرزمینی تا عمق شرکت پالس پارکینگ در حال اجرای یک پروژه پارکینگ هوشمند تمام اتوماتیک د

 99متر در حال اجراست و تا اواخر خرداد سال  12در  28باشد این پروژه پارکینگ فلزی تمام اتوماتیک که در زمینی به ابعاد می متر

 جای پارک می باشد.  55به حالت بهره برداری خواهد رسید قادر به تامین 

در خصوص دریافت پالن پارکینگ مکانیزه تمام اتوماتیک هوشمند فلزی برای ساختمان خود می  جهت کسب اطالعات بیشتر و شما

 توانید با کارشناسان پالس پارکینگ تماس حاصل فرمائید.

 ( FULL AUTO PARKINGتوضیحات جامع تر در خصوص پارکینگ مکانیزه تمام اتوماتیک  ) 

 

 سخن نهایی 

های حدودی گ مکانیزه و ارائه صریح قیمتنو انتشار مقاله فوق در زمینه هزینه ساخت انواع پارکیهدف برند پالس پارکینگ از نوشتن  

 .اندرکینگ مکانیزه، آنرا انجام ندادهسازنده پا های رقیبکه شاید تا امروز هیچ یک از شرکتای است شیوه ،های مکانیزهبرای پارکینگ

مل نیز اهل ع و در کار ،شعار صداقت ش این موضوع تاکید دارد که پالس پارکینگ دراین شیوه کسب و کار در پالس پارکینگ بر نمای

  اثبات این موضوع است.

با  کنیم کهینان خاطر دارند این توصیه را میهای نوین و با اطمنیاز به رفع کسری پارکینگ با روشنهایت به تمامی عزیزانی که  درما 

 د.نگ تماس حاصل فرمائیروش پالس پارکیکارشناسان فنی در بخش ف

طریق واتساپ یا تلگرام یک مشاور متخصص در زمینه پارکینگ مکانیزه را به  ازپالن از ملک مورد نظر خود  و ضمن ارائه یک نقشه و

 مترت رایگان برای خود استخدام کنید.صو

 دارد. پارکینگ وجودز محل پروژه توسط کارشناسان پالس ها امکان بازدید ابعد از ارائه نقشه

دریافت پالن  در خدمت شما هستند، و روند کار به این صورت است که بامشاورین پالس پارکینگ از لحظه برقراری اولین تماس 

 .، ما کار خود را آغاز می کنیمساختمان شما

واحد طراحی پالس  نمایی مطابق پالن شما، توسط مهندسینو انجام جاهای مدل سازی با نرم افزارپالن ساختمان بررسی  پس از و

 پارکینگ متناسب با طرح شما یک گزارش آماده و تقدیم شما عزیزان می گردد.
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دقیق به  شهرداری و تاییدیه آتش نشانی برای پارکینگ مکانیزه طبقاتی قابل استناد می باشد، ئه شده که برای اخذ مجوزاار گزارشدر  

یک گزارش کامل ارائه می دهد که مطابق با ل تامین و هزینه اجرای پارکینگ شما از شیوه اجرای پارکینگ، تعداد جای پارکینگ قاب

 .و امضای شرکت ما ضمانت اجرایی صددرصد  داردنقشه و پالن شما طراحی شده و با مهر 

 .ز مشتریان ما نمایش داده شده استدر تصویر زیر یک نمونه طرح مدل سازی شده برای یکی ا 

 

فایل پیوست توضیحات به راحتی  های تکمیلی وها البته به پیوست نقشهاز طراحی و نحوه اجرا و مکانیزم چنین تصویریئه اشما با ار

نشانی  طرح توسط آتشجوز شهرداری و تاییده های الزم  در خصوص  اخذ مهای شهرداری تاییدیهتوانید در جلسات و کمیسیونمی

 خذ نمایید.های طبقاتی و مکانیزه ابرای پارکینگ

تی سنگین برای ال گروه صنعتی پالس پارکینگ با عقد قرارداد با تمام معیارهای حقوقی که حامی مشتری است و حاوی تعهداح

از قطعات با کیفیت باال  ، در خدمت شماست تا با استفاده از تکنولوژی و دانشی به روز و بومی شده و استفادهشرکت پالس پارکینگ

تحویل شما نمایید تا مورد بهره برداری قرار ساخته و پس نصب با تعهد دو سال گارانتی بی قید و شرط های مورد نیاز شما را پارکینگ

 .گیرد

 منتظر تماس شما با پالس پارکینگ هستیم


