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 النظام الهيدروليكية المتقدم

 نظام االستشعارعن فرق الضغط و تغيير االتجاه الهيدروليكي 

، و  االستشعارعن فرق الضغط و تغٌٌر االتجاه الهٌدرولٌكًتتخذ سانى مضخة األسمنت المسحوب تكنولوجٌا 

 .تكنولوجٌا  العازلة المتناسب الكهربائً الهٌدرولٌكً

 عالية ال الكفاءة تدفق الكبيرةال نظام الصمام الرئيسي مع كمية

 البنك وكذلك الكهربائٌة والهٌدرولٌكٌة، الرئٌسً صمام ةومراقبة دقٌق كبٌر، اتخذ النظام الضغط العالً، وتدفق

خسارة  بسرعة تغٌر االتجاه ، ٌتمٌز ونتٌجة لهذا، فإن النظام والتخطٌط. األمثل عداء تصمٌم متكاملة مع صمام

 .وموثوقٌة عالٌة منخفضة، الضغط ودرجة الحرارة صغٌرة

 المكبس المزدوج  المتقلص أوتوماتيكى

 الوقت ٌتم تقلٌل. لذالك زر واحد فقط الماء باستخدام الى خزان األسمنتٌة تقلص المكابس ٌجعل اثنٌن من

 .هو أكثر مالءمة والصٌانة الٌومٌة بمقدار النصف، الستبدال وصٌانة

 نظام التحكم الذكي

 تقنية تشخيص الخطأ الذاتي

 الوقت الحقٌقً، وٌقلل وقت فً أخطاء 05من  أكثر ٌراقب و ٌشخص و فً كل وقت، مضخةال ٌراقب حالة

 .لك وٌقلل القلق وٌوفر الوقت ٪،05بنسبة  استكشاف األخطاء وإصالحها

 مخصص تحكم الحركة

اتخذ تحكم مخصص حركة الضخ، ودمج خوارزمٌة ضخ الكالسٌكٌة ومكتبة وظٌفة، مما ٌجعل سرعة الحسابٌة 

 أسرع وأداء أكثر ممتازة. أن ٌتكامل تماما مع حالة الضخ.

 تكنولوجيا الضخ اإلجبارية

عندما تتحمل اختبار حلقة الطرفٌة أخطاء أثناء عملٌة البناء، "اإلجبارٌة" عملٌة ضخ وظٌفة انطالق ٌمكن تفعٌلها 



 للتعامل مع حاالت الطوارئ.

 

 نظام المضخة الكفاءة

 تكنولوجيا الضخ ذات الكفاءة العالية

نولوجٌا وضخ النفط الرئٌسٌة الكهربائٌة تكنولوجٌا التحكم اتخذ فرق الضغط االستشعار وتغٌٌر االتجاه التك

التخزٌن المإقت الختصار وقت تغٌٌر االتجاه، وتحسٌن اسطوانة النفط الرئٌسٌة وتؤرجح اسطوانة التخزٌن 

 المإقت و تغٌٌر االتجاه مطابقة الوقت، وتحقٌق الكفاءة العالٌة الضخ.

 

  موتر االختالط مع قوة كبيرة

عن طرٌق التهجٌر كبٌر وعزم دوران كبٌر موتر كرة الصلب.ٌكون المزٌج عادة عندما ٌكون  اضطر تغذٌة

 هناك اختالف الكلً وزاد من قادوس. والتً تمنع محرك الخلط من أن ٌعلقوا وتحسٌن أداء امتصاص الكلً.

 

 اسطوانة تغيير االتجاه مع الجوف الكبير



الكبٌر ، أدى الى تغٌٌر االتجاه قوي ، وٌمكن  تجنب ازدحام األنابٌب تتخذ اسطوانة تغٌٌر االتجاه مع الجوف 

 تمام.

 واثب من نوع جديد 

ٌتحسن الجزء الداخلً من الواثب ، وٌتحسن كفاءة النهل عن المواد ، وٌحمى عن عدم انطباق لمواد، و ٌحل 

 مشاكل عن أسمنت صعبة بسهولة.

 

 

  التكنولوجيا المتقدمة الموفرة للطاقة

التكنولوجٌا الجٌل الجدٌد موفرة للطاقة ، وضبط أوتوماتٌكٌا المحرك والسلطة وفقا للتحمٌل، مما ٌجعل كل قطرة 

 ٪.50وقود إنتاج طاقة قوٌة، وحفظ الطاقة بنسبة 

 

 

 تكنولوجيا المتطرفة مقاومة لالهتراء



تكنولوجٌا المتقدمة لتحسٌن كبٌر فً جزء االهتراء، األلمانٌة الصٌنٌة المواد ذات التقنٌة العالٌة وال 50تحسن 

 أداء المنتج

 ميناء التفريغ

ومع خدمة مرات من الفوالذ العادي ،  50تتخذ الجلبة الداخلٌة الصلب الخاصة ، عنده  قدرة مقاومة اللتآكل هً 

 متر مكعب . 05555متر مكعب إلى  05555من الحٌاة لضرب 

 لوحة االهتراء / حلقة القطع

مٌغاباسكال. منها، حٌاة خدمة لوحة االهتراء هو ما  555اتخذت عملٌة التطعٌم الخاصة، مع قوة الوجود متجاوز

متر  05555إلى  55555متر مكعب ، وحٌاة خدمة حلقة القطع  هى ضرب  05555إلى 05555ٌصل إلى

 مكعب.

 كبس األسمنتم

فإنه ٌتخذ المطاط جزئا أساسٌا ، وعلى طبقة الخارجٌة هناك نسٌج المركب مقاوم لالهتراء، والتً هً مقاومة 

، وقابلة للتطبٌق لمختلف ظروف العمل القاسٌة، مع حٌاة الخدمة ضرب للضغط والحرارة والتؤكل شدٌدا

 متر مكعب. 05555إلى 50555

 اسطوانة التسليم

، مع حٌاة الخدمة  00955مللٌمتر،و ٌتجاوز صالبته  0لداخلٌة مطلٌا مع الكروم فى تكاتف فوق كانت الطبقة ا

 متر مكعب. 505555إلى  555555ضرب 

 

 

 ميناء التفريغ      االهتراء / حلقة القطعلوحة       مكبس األسمنت            اسطوانة التسليم

 



 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ساني المجموعة المحدودة

 602201الصٌن، بكٌن، تشانغبٌنغ، الحٌاة، علوم حدٌقة ، بٌقٌنج الطرٌق 8العنوان:

 318-098-4006-0086+ الساخن: الخط خدمة

 crd@sany.com.cn اإللكترونً: البرٌد

 www.sanygroup.com زٌارة: الرجاء المعلومات، من مزٌد على للحصول


