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قطعات يدكي اين نوع تراك 

به راحتي در اين مملكت 

قابل دسترسي مي باشد

باتوجه به اينكه چند درصد قطعات يدكي اين 

نوع تراك به آساني و يا سختي تهيه ميشوند ، 

هر . امتياز بين صفر تا صد اختصاص دهيد

چقدر قطعات يدكي در دسترس تر مي باشند ، 

امتياز بيشتري اختصاص مي يابد

از اين نوع تراك به وفور در 

ساير معادن ايران استفاده 

شده است و اكثر معادن 

ايران با ماهيت آن آشنائي 

دارند

باتوجه به اينكه از اين نوع تراك در چه تعداد 

از معادن ايران استفاده شده است ، امتياز بين 

هر چقدر از اين . صفر تا صد اختصاص دهيد

نوع تراك در معادن ايران بيشتر استفاده 

.گرديده است ، امتياز بيشتري اختصاص دهيد

تامين خدمات پس از فروش 

اين نوع تراك به راحتي در 

ايران صورت مي گيرد

در صورتيكه خدمات پس از فروش اين نوع 

برند به راحتي در ايران وجود دارد ، امتياز 

(بازه صفر تا صد)بيشتري اختصاص دهيد

اسناد و مدارك فني الزم از 

اين نوع تراك در دسترس 

مي باشد

در صورتيكه اسناد و مدارك اين نوع تراك به 

راحتي در دسترس بوده ، امتياز بيشتري 

(بازه صفر تا صد)تخصيص دهيد

آموزش اصول بهره برداري 

و تعمير آن توسط سازنده 

اصلي بعمل آورده شده است

در صورتيكه آموزش توسط سازنده اصلي 

بعمل آورده شده است ، امتياز بيشتري 

(بازه صفر تا صد)اختصاص دهيد 

طرح اين نوع تراك به گونه 

اي است كه هر قطعه را به 

راحتي و در شرايط ايمن و 

به سرعت ميتوان از روي 

دستگاه باز نموده و يا نصب 

كرد

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد

قيمت قطعات يدكي اين نوع 

تراك منطقي و عادالنه است

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد

حجم خيلي كمي از قطعات 

اين نوع تراك توسط خود 

سازنده ساخته ميشود و 

قطعات آن استاندارد بوده و 

از ساير سازندگان قابليت 

تهيه وجود دارد

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد

قطعات يدكي اين نوع تراك 

منفصل بوده و هر عنصر 

كوچك به تنهايي قابل 

تعويض است

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد

ابزار و تجهيزات الزم براي 

نگهداري و تعميرات اين 

نوع تراك از نوع استاندارد و 

مورد مصرف عموم هست

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد

نصب چراغها ، عالئم عيب 

... نما ، بوق هاي اخطار و 

روي اين نوع تراك رعايت 

شده است

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد

قطعات اصلي يدكي و 

زيرسيستمهاي اين نوع 

تراك داراي استندباي بوده و 

در صورت خرابي اين قطعه 

يدكي يا زير سيستم ، 

استندباي وارد مدار گرديده 

و مانع از توقف تجهيز مي 

گردد

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد

قسمتهاي حساس اين نوع 

تراك داراي محافظت كامل 

در مقابل ورود گرد و خاك ، 

رطوبت ، بخارهاي اسيدي ، 

شرايط نامساعد محيط كار و 

مي باشند... 

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد

روي اين نوع تراك ، شرايط 

ايمن براي كاركنان رعايت 

شده است

در صورتي كه اين معيار رعايت شده است ، 

بازه صفر تا )امتياز بيشتري اختصاص دهيد 

(صد
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