
 کارخانه و خدمات پس از فروش: شھر صنعتی کاوه،
انتھای دھم،  شھدای  خیابان  اقتصادی،  ویژه   منطقه 
ماشین اپال  شرکت  کارخانه  دھم،  شھدای  خیابان 

 آدرس دفتر مرکزی : تھران،بزرگراه چمران ،خیابان
باقرخان غربی،پالک 75،طبقه یک

021-66564634
021-66569470

info@OpalForklift.com
www.OpalForklift.com
@OpalForklift



      
 شرکت اپال ماشین خاورمیانه نماینده انحصاری شرکت دالیان (اولین و بزرگترین تولید کننده  لیفتراک های

 سنگین و فوق سنگین درکشور چین) متخصص و فعال در زمینه لیفتراک ،استاکر ،جک پالت و تجهیزات
انبارداری فعالیت خود را به شرح ذیل و در سراسر کشور ارائه می نماید

 ارائه انواع لیفتراک در تناژ 3 الی 45 تن با موتورهای اورجینال ژاپنی ، امریکایی و انگلیسی   
    ارائه و نصب انواع تجهیزات جانبی لیفتراک(کابین، کولر و بخاری ، دکل کانتینررو، 
ارائه لیفتراک های دیزل ، دوگانه سوز و برقی 
 ارائه جک پالت اپال در تناژ مختلف 
 ارائه انواع استاکر اپال در تناژ مختلف 
امکان تولید و ارائه لیفتراک طبق سفارش مشتری 

 ارائه قطعات اصل به مشتریان گرامی

معرفی دالیانمعرفی اپال ماشین

شرکت دالیان با انتقال تکنولوژی تولید و ارائه خدمات پس از فروش در ایران
 هم اکنون آماده خدمات رسانی می باشد

:

U9ERP
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.
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 کامل

 است

 10دسته اصلی، بیش از 30 سری و بیش از 300 نوع تولید می نماید

)سایدشیفت،فورک،پوزیشنر



 

YANMAR  ISUZU 4JG2

CPCD30 

 3000 Kg

 500 mm
 4083 mm 

3000 mm
145 mm 

2135 mm 
2685 mm 
2115 mm

 1275 mm

mm

mm

122451070  

2445
440 mm/s 

 19 Km/h
4380 kg 

مدل
گازوئیل  سوخت

لیفتراک 3تن دیزل

2450/44.9

1800/186.3

 

3.059

4

2500/45

1800/190

3.6

4

 

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

XINCHAI C490 
2500/39

1800/168

2/67
4

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

DALIAN

طراحی دکل و ادوات هیدرولیک به صورت نمای باز  جهت افزایش دید اپراتور
دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمربند ایمنی جهت افزایش راندمان اپراتور

ارتفاع باالبری 3 تا 6متر و ارائه به صورت دکل2 تا 4 کشو وکانتینررو مطابق با نظر مشتری
 امکان نصب الحاقیه های مختلف: سایدشیفت ، پوزیشنر ،رول گیر ،کارتن کلمپ ، بشکه گیر

امکان نصب کابین و سیستم سرمایش و گرمایش (مطابق با نظر مشتری
قابلیت تنظیم زاویه فرمان

دارای کاپوت با پوشش عایق حرارتی و صدا
قرار گرفتن فن موتور در قسمت پشت رادیاتور جهت عملکرد بهتر سیستم خنک کاری

WWW.OPALFORKLIFT.COM

12ماه یا 2000 ساعت گارانتی 10 سال خدمات پس از فروش

(

12

/ /

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

احتمال تغییر در مشخصات فنی و ظاھری لیفتراک ھا وجود دارد
لذا جھت دریافت اطالعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید



CUMMINS QSB4.5 ISUZU 6BG1

لیفتراک های 5و7 تن دیزل

6
4.5
622/1500
97/2200

6
6.499
417/1500
84.6/2200

 

.

 

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

7000  5000 Kg

600  600 mm
4400  4400 mm 
3000 3000 mm
175 160 mm 

2500 2500 mm 
3710 3645 mm 
2500 2500 mm
2000  2000 mm

mm

mm

150651200  /150 /501200  

3350 3250
460 460 mm/s 
26  26 Km/h

8950 7850 kg 

گازوئیلگازوئیل  سوخت

//

CPCD50 CPCD70 مدل

  دکل با نمای باز  ساخته شده از فوالد و فاصله غلتکی بزرگ
دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمربند ایمنی 

 موتور های پرقدرت ایسوزو و کمنز 6 سیلندر 
ارتفاع باالبری 3 تا 6متر و ارائه به صورت دکل2 تا 4 کشو وکانتینررو 

امکان نصب الحاقیه های مختلف: سایدشیفت ، پوزیشنر ،رول گیر و غیره 
 امکان نصب کابین و سیستم سرمایش و گرمایش

قابلیت تنظیم زاویه فرمان 
دارای کاپوت با پوشش عایق حرارتی و صدا 

سیستم ترمز تک پمپ کمکی قدرت ، جهت  قابل اطمینان بودن عملکرد سیستم ترمز 
قرار گرفتن فن موتور در قسمت پشت رادیاتور جهت عملکرد بهتر سیستم خنک کاری 

12ماه یا 2000 ساعت گارانتی 10 سال خدمات پس از فروش

WWW.OPALFORKLIFT.COM

WWW.OPALFORKLIFT.COM 34

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

احتمال تغییر در مشخصات فنی و ظاھری لیفتراک ھا وجود دارد
لذا جھت دریافت اطالعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید



WWW.OPALFORKLIFT.COM

CUMMINS QSB4.5 ISUZU 6BG1

لیفتراک 10 تن دیزل

6
4.5
622/1500
97/2200

6
6.499
417/1500
84.6/2200

 

.

 

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

  دکل با نمای باز  ساخته شده از فوالد و فاصله غلتکی بزرگ
دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمربند ایمنی 

 موتور های پرقدرت ایسوزو و کمنز 6 سیلندر 
ارتفاع باالبری 3 تا 6متر و ارائه به صورت دکل2 تا 4 کشو وکانتینررو 

امکان نصب الحاقیه های مختلف: سایدشیفت ، پوزیشنر ،رول گیر و غیره 
 امکان نصب کابین و سیستم سرمایش و گرمایش

قابلیت تنظیم زاویه فرمان 
دارای کاپوت با پوشش عایق حرارتی و صدا 

سیستم ترمز تک پمپ کمکی قدرت ، جهت  قابل اطمینان بودن عملکرد سیستم ترمز 
قرار گرفتن فن موتور در قسمت پشت رادیاتور جهت عملکرد بهتر سیستم خنک کاری 

مجهز به اگزوز عمودی
12ماه یا 2000 ساعت گارانتی 10 سال خدمات پس از فروش

CPCD100 

 

10000 Kg

600 mm
4360 mm
3000 mm
0 mm

2860 mm 
4300 mm 
2550 mm
2100 mm

mm

mm

175801500

4100 
390 mm/s
30 Km/h

12000 kg 

مدل
گازوئیل  سوخت

//

WWW.OPALFORKLIFT.COM

34

56

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

احتمال تغییر در مشخصات فنی و ظاھری لیفتراک ھا وجود دارد
لذا جھت دریافت اطالعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید



CUMMINS QSB4.5 ISUZU 6BG1

لیفتراک های 10تن کانتینررو

6
4.5
622/1500
97/2200

6
6.499
417/1500
84.6/2200

 

 

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

CPCD100 

 

10000 Kg

600 mm
3640 mm
2230 mm
850 mm

2230 mm 
4530 mm 
2230 mm
1680 mm

mm

mm

175801500

4100 
410 mm/s
31 Km/h

11000 kg 

مدل
گازوئیل  سوخت

//

طراحی منحصر به فرد جهت بارگیری و تخلیه بار داخل کانتینر
طراحی بهینه شاسی و وزنهی تعادلی لیفتراک جهت عملکرد مناسب داخل کانتینر

 طراحی بهینه دکل لیفتراک به طوری که با بارگیری داخل کانتینر ارتفاع دکل از سقف اپراتور تجاوز
ننماید

 دکل نمای باز ساخته شده از فوالد و فاصله غلتکی بزرگ 
دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمربند ایمنی جهت افزایش راندمان کاری 

موتور های پرقدرت ایسوزو و کمنز 6 سیلندر به درخواست مشتری 
  گیربکس اتوماتیک

امکان نصب الحاقیه های مختلف: سایدشیفت ، پوزیشنر ،رول گیر و 
امکان نصب کابین و سیستم سرمایش و گرمایش (مطابق با نظر مشتری 

قابلیت تنظیم زاویه فرمان 
دارای کاپوت با پوشش عایق حرارتی و صدا 

باز شدن کاپوت جلو و روکش عقب موتور را می توان به طور جداگانه توسط فنر های فشار هوا 
سیستم ترمز تک پمپ کمکی قدرت،جهت اسان کردن و قابل اطمینان بودن عملکرد سیستم ترمز

قرار گرفتن فن موتور در قسمت پشت رادیاتور جهت عملکرد بهتر سیستم خنک کاری 

..... 
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kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

احتمال تغییر در مشخصات فنی و ظاھری لیفتراک ھا وجود دارد
لذا جھت دریافت اطالعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید



CPCD16 CPCD15 CPCD12 

 

16000 15000  12000 Kg

600 600  600 mm
5885 5885  4540 mm 
4000 4000 3000 mm
0 0 0 mm 

3885 3885 3040 mm 
4890 4840 4425 mm 
2988 2990 2500 mm
2450 2000  2370 mm

mm

mm

180901500 180901500  175801500  
4600 4550 4080
280 280 320 mm/s 
24 24  25 Km/h

18800 17800 15600 kg 

مدل
گازوئیلگازوئیلگازوئیل  سوخت

CUMMINS QSB6.7-c185

لیفتراک دیزل فوق سنگین

 

 

ارائه لیفتراک های فوق سنگین تا 45 تن به صورت تخصصی
گیربکس اتوماتیک با اهرم دنده برقی

 دکل نمای عریض ساخته شده از فوالد و فاصله غلتکی بزرگ
باز شدن کاپوت جلو و روکش عقب موتور را می توان به طور جداگانه توسط فنر های فشار هوا

سیستم ترمز تک پمپ کمکی قدرت ، جهت اسان کردن و قابل اطمینان بودن عملکرد سیستم ترمز
دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمربند ایمنی

صفحه آمپر کامال یکپارچه جهت چک کردن و بررسی کارکرد دستگاه
قرار گرفتن آمپرهای اضافی جهت دریافت اطالعات بیشتر از لیفتراک

ارتفاع باالبری 3 تا 6متر و ارائه به صورت دکل2 تا 4 کشو مطابق با نظر مشتری
امکان نصب الحاقیه های مختلف: سایدشیفت ، پوزیشنر ،رول گیر و..... مطابق با نظر مشتری

امکان نصب کابین و سیستم سرمایش و گرمایش مطابق با نظر مشتری
دارای کاپوت با پوشش اسفنجی و عایق حرارتی و صدا

قرار گرفتن فن موتور در قسمت پشت رادیاتور جهت عملکرد بهتر سیستم خنک کاری

658/1500
128/2000

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

WWW.OPALFORKLIFT.COM

WWW.OPALFORKLIFT.COM

78

910

/ / / / / /

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

احتمال تغییر در مشخصات فنی و ظاھری لیفتراک ھا وجود دارد
لذا جھت دریافت اطالعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید



گاز و بنزینگاز و بنزینگاز و بنزین لیفتراک های دوگانه سوز
طراحی دکل و ادوات هیدرولیک به صورت عریض جهت افزایش دید اپراتور

دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمربند ایمنی
دارای موتور پرقدرت نیسان

ارتفاع باالبری 3 تا 6متر و ارائه به صورت دکل2 تا 4 کشو وکانتینررو مطابق با نظر مشتری
امکان نصب الحاقیه های مختلف: سایدشیفت ، پوزیشنر ،رول گیر و..... مطابق با نظر مشتری

امکان نصب کابین و سیستم سرمایش و گرمایش (مطابق با نظر مشتری
قابلیت تنظیم زاویه فرمان

دارای کاپوت با پوشش عایق حرارتی و صدا
 قرار گرفتن فن موتور در قسمت پشت رادیاتور جهت عملکرد بهتر سیستم خنک کاری

CPCD35 CPCD30 CPCD20 

 

3500 3000  2000 Kg

500 500  500 mm
4053 4038  4051 mm 
3000 3000 3000 mm
150 145 145 mm 

2269 2135 2090 mm 
2775 2685 2447 mm 
2160 2115 2096 mm
1225 1275  1150 mm

mm

mm

122501070 122451070  100451070  

2474 2445 2185
400 440 610 mm/s 
18 19  21 Km/h

4700 4380 3330 kg 

 

 

مدل
 سوخت

NISSAN K25 NISSAN K21

142/1800
2.488
4

37.4/2300
143.7/1600
2.065
4

31.2/2250
گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

گشتاور

حجم موتور

قدرت موتور

تعداد سیلندر

12ماه یا 2000 ساعت گارانتی 10 سال خدمات پس از فروش

WWW.OPALFORKLIFT.COM
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910

1112

/ / / / / /

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

kw/r.p.m

n.m/r.p.m

L

احتمال تغییر در مشخصات فنی و ظاھری لیفتراک ھا وجود دارد
لذا جھت دریافت اطالعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید



ارائه گارانتی طالیی و امکان تمدید دوره گارانتی

سرویس های دوره ای  رایگان طی مدت گارانتی و طبق زمان مشخص شده در ضمانت نامه در سراسر ایران
تعهد خدمات پس از فروش با قید مدت زمان و شرایط ارائه خدمات به صورت مکتوب و رسمی

آموزش کامل درباره کار با دستگاه ، نحوه نگهداری و زمان انجام سرویس ها در زمان تحویل دستگاه به مشتری

ارائه قطعات و ارسال تیم  خدمات در کمترین زمان پس از اعالم مشتری

 دپارتمان خدمات پس از فروش شرکت اپال ماشین با بهره گیری از مکانیک های مجرب و با
 تجربه آماده ارائه خدمات به کلیه مشتریان می باشند. این دپارتمان همچنین آماده عقد

قراردادهای سرویس، نگهداری و تعمیرات سایر لیفتراک ها نیز می باشد

 با توجه به وجود قطعات یدکی متفرقه در بازار و عدم آشنایی مصرف کنندگان با قطعات یدکی
 اصلی و با کیفیت ، شرکت اپال ماشین خاورمیانه با شناختی که نسب به لیفتراک های موجود در
بازار ایران دارد ، اقدام به تامین قطعات یدکی اصلی لیفتراک و تجهیزات انبارداری نموده است
 باال بودن هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آالت در صنایع گوناگون ، موجب میشود که صنعتگران
 در پی کاهش این هزینه ها باشند ، لذا ارائه مشاوره درست و تامین قطعات یدکی با کیفیت باال
 و قیمت مناسب و همچنین ارسال سریع که از ضمانت شرکتی نیز برخوردار باشد از خدمات شرکت

 تامین قطعات یدکی

برخی از مشتریان ما

 خدمات پس از فروش

.

.

 کارخانه و خدمات پس از فروش: شھر صنعتی کاوه،
انتھای دھم،  شھدای  خیابان  اقتصادی،  ویژه   منطقه 

خیابان شھدای دھم، کارخانه شرکت اپال ماشین

 آدرس دفتر مرکزی : تھران،بزرگراه چمران ،خیابان
باقرخان غربی،پالک 75،طبقه یک

021-66564634
021-66569470

info@OpalForklift.com
www.OpalForklift.com
@OpalForklift

اپال ماشین می باشد


