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Input and output load roller

 918ARIOTEK    Input and output load roller

Rayan Rushd Azar company (Ltd) is the �rst 
manufacturer of X-ray inspection systems with 
the license of the Atomic Energy Organization of 
Iran and the European standard certi�cate under 
the Ariotec brand for use in airports, entry and 
exit points of the country, customs and important 
public, administrative and security centers. is.

The input and output load roller is an accessory 
equipment that is installed in the input and output 
parts of X-ray systems for easy collection and 
transfer of packages.

Key Features
Easy collection and transfer of incoming cargo packages 
tothe conveyor

Avoiding cuts and tearing of the conveyor belt due to 
direct placement of the load

Uniform distribution of load weight on the conveyor and 
increasing the useful life of the engine

Keeping cargo packages exiting the inspection tunnel and 
preventing cargo from falling

R



Office Address:
No 2, Yasaman Ave, Yas 3 St., Golha 
Blvd, Golestan (Raah Aahan) 
Residential District, Tehran, Iran,
Phone:  +9821- 44716393
    +9821-44717868
    +9821- 44716451
    +9821-44716458
Fax:   +9821- 44716404

Website: www.ariotek.ir 
Email: sale@rayanroshd.ir

 

Specifications
Body Material
base material

Steel roller
The distance between the rolls

Dimensions(6040)
Dimensions(7555)
Dimensions(8585)

Dimensions(100100)
Dimensions(180150)

Steel
Adjustable aluminum
Fits the dimensions of X-ray system models
5 mm
660(L)x702(W)x540(H) (mm)
660(L)x850(W)x600(H) (mm)
1346(L)x817(W)x200(H) (mm)
1475(L)x1025817(W)x200(H) (mm)
1890(L)x1572(W)x410(H) (mm)

Standard Features

• Ease of installation

• Adjustable bases

• Beautiful interface and connections in aluminum parts

• Width and height, suitable for X-ray machine models

• Easy and smooth rotation of the roller tube

• Resistance to shocks, heat and abrasion

• Completely balanced

Input and output load roller



غلتک بار ورودی و خروجی  ایکس ری آریوتک

سامانه بازرسی با پرتو ایکس

غلتک بار ورودی و خروجی 

ویژگی های کلیدی

تجمیع و انتقال آسان بسته های بار ورودی به روی نقاله

پرهیز از ایجاد بریدگی و پارگی تسمه نقاله در اثر قراردادن مستقیم بار

توزیع یکنواخت وزن بار به روی نقاله و افزایش عمر مفید موتور 

نگهداری بسته های بار خروجی از تونل بازرسی و عدم سقوط بار

شرکت رایان رشد افزار ( با مسئولیت محدود ) اولین تولیدکننده 
سامانه های بازرسی ایکس ری با مجوز سازمان انرژی اتمی ایران 
و گواهینامه استاندارد اروپا با نام تجاری آریوتک جهت استفاده 
در فرودگاهها، مبادی ورودی و خروجی کشور، گمرک و مراکز مهم 

عمومی، اداری و امنیتی می باشد.

غلتک بار ورودی و خروجی تجهیزات جانبی است که در قسمت 
ورودی و خروجی دستگاه های ایکس ری برای تجمیع و انتقال 

آسان بسته ها نصب می شود.



ویژگی های استاندارد

• سهولت نصب
• پایه ها قابل رگالژ

• رابط و اتصاالت زیبا در قطعات آلومینیومی
• عرض و ارتفاع، متناسب با مدل های دستگاه ایکس ری

• چرخش آسان و روان لوله غلتک
• مقاومت را در برابر ضربات، حرارت و ساییدگی 

• کامال به صورت باالنس شده 

مشخصات عمومی
 جنس بدنه
جنس پایه
رولیک استیل
فاصله مابین رول ها 
L-W-H(٦٠٤٠)ابعاد مدل
L-W-H(٧٥٥٥)ابعاد مدل
L-W-H(٨٥٨٥)ابعاد مدل
L-W-H(١٠٠١٠٠)ابعاد مدل
L-W-H(١٨٠١٥٠)ابعاد مدل

استیل
آلومینیوم قابل رگالژ 

متناسب با ابعاد مدل های دستگاه ایکس ری
۵ میلی متر

۵۴۰ × (W) ۷۰۲ × (L) ۶۶۰ (H) (میلی متر)
۶۰۰ × (W) ۸۵۰ × (L) ۶۶۰ (H) (میلی متر)

۲۰۰ × (W) ۸۱۷ × (L) ۱۳۴۶ (H) (میلی متر)
۲۰۰ × (W) ۱۰۲۵ × (L) ۱۴۷۸ (H) (میلی متر)
۴۱۰ × (W) ۱۵۷۲ × (L) ۱۸۹۰ (H) (میلی متر)

نشانی دفتر مرکزی:
تهران، شهرک گلستان (راه آهن)، خیابان 

گلها، انتهای بلوار یاس سوم، نبش یاسمن 
شمالی، پالک 2، واحد پنجم 

شماره تلفن دفترمرکزی:  02144716393
دورنگار دفترمرکزی:        02144716404

www.ariotek.ir            :وب سایت
sale@rayanroshd.ir                  :ایمیل

غلتک بار ورودی و خروجی ایکس ری 


