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 االستقرار على زر واحد الذى يحفظ. التكنولوجيا 1

وعلى  ناعما توقفٌ الذراعجعل ٌ  ٌمكن زر واحد فقط نقله ، بعد  ذراعال ٌحمل اهتزازهما كم م

 .اودقٌق االفور. وفً الوقت نفسه، فإن خرطوم محطة ممارسة المواقع سرٌع

 

 مضادة لالهتزاز  الذراع ولوجي. تكن2 

٪، 05أثناء عملٌة الضخ، مع اتساع االهتزاز انخفاض بنسبة  ذراع فعالٌةللتخفف من اهتزاز ا

 وخرطوم المحطة تعمل بشكل مطرد.

 

 . تكنولوجيا توفير الطاقة3

 كانت(.مٌغاباسكاال29 )عندما ٌكون ضغط النظام واحدة دقٌقة  ًفمرات  92 غٌٌر االتجاهتمع 

 ٪.25استهالك الوقود انخفاض تصل إلى  كان٪، و90اءة الضخ زٌادة تصل إلى كف

  رجوحةألمكافحة  تحكم . تكنولوجي4

 

الطفرة تنخفض بنسبة  ذراعالتكنولوجٌا الكبح الدوارة الجدٌدة ، وسعة أرجوحة دوارة  خذتا

 .ى الماضىف٪، مما ٌساعد على تحقٌق الكبح الدقٌق لم ٌسبق 05

 عاليا حتكا ال ة. أجزاء مقاوم5

 

 ، وخلق المزٌد من القٌم لك. داجتحسن فً األداء 

 أنبوب توصيل

مزدوجة. الطبقة الهٌكل مركب  اتخذت أنبوب مستقٌم، كوع ٌتوقف، وكوع واسع، والكوع صغٌر

 متر مكعب. 05555 ربضللغاٌة ، مع حٌاة الخدمة ل حتكاكال الطبقة الداخلٌة مقاومة

 نتقالميناء التفريغ / جلبة اال



 20هٌكل مركب طبقة مزدوجة، منها، ٌتم جلبة الداخلٌة من الصلب الخاصة التً هً  تخذٌ

 متر مكعب إلى 05555 من ضربخدمة الحٌاة ل معمرات من الفوالذ العادي مقاومة التآكل، و

 . متر مكعب 05555

 تاألسمنمكبس 

ٌج مقاومة لالهتراء، والتً فإنه ٌؤخذ المطاط والركٌزة، وعلى طبقة الخارجٌة هناك مركب النس

هً غاٌة مقاومة للضغط والحرارة وكشط، وقابلة للتطبٌق لمختلف ظروف العمل القاسٌة، مع 

 متر مكعب. 05555إلى 90555 ضربحٌاة الخدمة 

 قطعالهتراء / حلقة االلوحة 

لوحة مٌغاباسكال. منها، حٌاة خدمة  255وجود متجاوزاالعملٌة التطعٌم الخاصة، مع قوة  تخذتا

ضرب  هى خدمة حلقة القطع  متر مكعب ، وحٌاة 05555إلى 05555االهتراء هو ما ٌصل إلى

 متر مكعب. 05555إلى  95555

 تسليمالاسطوانة 

ومطلً الطبقة الداخلٌة مع الكروم مع سمك فوق ، وحتى ٌتجاوز صالبته ، مع خدمة الحٌاة 

 متر مكعب. 205555إلى 255555 ربضل

 

 

 ميناء التفريغ      لوحة االهتراء / حلقة القطع      مكبس األسمنت            ليماسطوانة التس

 ذاتيالختبار االتكنولوجيا  .6

العٌوب فً الوقت الحقٌقً،  955أكثر من  ختبرامراقبة حالة المعدات فً أي وقت، ورصد و

 ٪، وتوفٌر الوقت والمتاعب بالنسبة لك.05وتقصٌر الوقت استكشاف األخطاء وإصالحها بنسبة 



   الذراع الذكى . نظام7

 

 

وتكنولوجٌا المتطورة جعل العملٌة مضخة الخرسانة المركبة على الشاحنة  األهم للشعب كاءذ

 .إنسانٌة ومرٌحة مركزٌة أكثر

 على زر واحد  الذراعتراجع  و تمديد 

ذراع تمدٌد على زر واحدة ٌدفع صعودا أو هبوطا مفتاح الذراع اآللً لتمدٌد أو تراجع عن 

 .أوتوماتٌكٌا ذراعال

 حد من ارتفاع العملية 

 ظٌفةوفً حال والبناء فً األماكن المغلقة أو فً الهواء الطلق البناء مع عقبة العلٌا، ٌمكن لهذه ال

 .من لمس أعلى والمعاناة الضرر ذراعمنع بشكل فعال فً ت

 ذراعتحديد موقف ال

 .ٌداجتحدٌد موقع موقف القسم األول والثانً بسهولة ، وتبسٌط فً عملٌة االذراع 



 

 . تكنولوجيا األمن8

تفسر فلسفة التصنٌع دقٌقة وصارمة  8c  سلسلة من محمولة على شاحنات سمنتمضخة األ

 ة ال هوادة فٌها تماما.ومعاٌٌر السالم

 ةزائدحمولة الحماية ال لذراع تقنٌة

  .امزٌد ذراعال فً صمام توازن اسطوانة جهاز صمام األمان  تثبٌت

، من أجل منع وتوماتٌكٌاأالمفرط، سٌتم االفراج عن ضغط الزٌت الزائد  ذراعفً حالة حمل ال

 من المعاناة الضرر. ذراعال

  تقنية حماية ربط واثب المغربل

، وذلك لضمان سالمة وتوماتٌكٌاأتتوقف  اثبوعند فتح الشاشة واثب، سٌقوم الجهاز العاملة فً ال

 العملٌة.

 وتوماتيكياالتفتيش و الحماية مستوى الزيت الهيدروليكي أتقنية 

مراقبة احتٌاطً الزٌت الهٌدرولٌكً فً الوقت الحقٌقً. فً حال وحجم النفط غٌر كاف، وسوف 

إنذار أو سٌتم توقف عن ضخ النفط، كوسٌلة لمنع النظام الهٌدرولٌكً من  ٌاوتوماتٌكترسل أ

 المعاناة الضرر.

 

 العمل نطاق تحدٌد
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