محاريك مجموعة BRANDT™ MA-RG-C

حركة ميكانيكية عالية الجودة ثبتت
فاعليتها عبر الوقت

MA-RG-C
يستخدم المحراك األفقي  MA-RG-Cعلبة تروس مخروطية حلزونية للتخفيض على ثالث مراحل حيث يدفعها محرك ذو وجه C
محكم في نمط إقرانه .كما أن هذا الشكل يشتمل على لوح قاعدي بدالً من زحافة التثبيت مما يقلل من االرتفاع العام.
الدفاعات
تتوفر الدفاعات المروحية بريش مسطحة (تدفق نصف
قطري) وريش محيطية (تدفق محوري) وريش مضلعة
(تدفق نصف قطري/محوري) .يتم ضبط أحجام الدفاعات
المروحية وفقًا لحجم الخزان والجهد المتوقع .تعد حجيرات
أنظمة سوائل الحفر النشطة ،مثل أقسام إزالة المواد الصلبة
وأقسام خلط سوائل الحفر و ُحفر القلب التي تحتاج قوة قص
أعلى إلنتاج الخلط الفوري ،من بين االعتبارات األخرى
التي تراعى عند تحديد حجم الدفاعة المروحية.

الميزات
•	محركات صامدة لالنفجار وبادئات
تشغيل (اختياري)

األعمدة
تتوفر أنواع مختلفة من األعمدة .يتم قطع أعمدة الفوالذ
المطاوع حسب الطول ويتم ربطها بعمود خرج علبة
التروس من خالل قارنة صلبة .تثبت األعمدة الصلبة في
القاعدة لضبط ارتفاع الدفاعة المروحية .تتوفر أعمدة أنبوبية
مجوفة ببعض الطرازات لالستخدام في الخزانات العميقة.
يتم تزويدها في األقسام ذات الشفاه واألقسام المثبتة بمسامير
مما يجعلها مثالية عندما يكون ارتفاع الرفع محدودًا.

• توفير أعلى درجات الخلط
•	علبة تروس حلزونية للتخفيض على
ثالث مراحل
•	تركيب لوح قاعدي وتركيب محرك
مباشر
المزايا
• يمكن االستخدام في عدة مواقع مختلفة
• خفض تكلفة سوائل الحفر
•	الهدوء ،الكفاءة ،انخفاض درجة حرارة
التشغيل

اتصل بمندوب  NOVلالختيار وضبط الحجم بنا ًء على هندسة الخزان للحصول على أفضل خلط وأفضل تعليق في كل حجيرة.

• مساحة صغيرة
• يتطلب خفض ارتفاع الغرفة

المواصفات واألبعاد االسمية
الطول

العرض

االرتفاع

الوزن
(تقليل العمود والدفاعة المروحية)

الطراز

 34 1/2 :NEMAبوصة ( 876مم)

 17 :NEMAبوصة ( 432مم)

 11 1/8 :NEMAبوصة ( 283مم)

 340رطالً ( 154.2كجم)

 5أحصنة ( 3.7كيلو واط)

 37 /2 :NEMAبوصة ( 952مم)

 17 :NEMAبوصة ( 432مم)

 11 /4 :NEMAبوصة ( 286مم)

 351رطالً ( 159.2كجم)

MA-7.5RG-C

 7.5أحصنة ( 5.6كيلو واط)

 40 1/8 :IECبوصة ( 1019مم)

 16 :IECبوصة ( 407مم)

 12 5/8 :IECبوصة ( 321مم)

 481رطالً ( 218.2كجم)

MA-10RG-C

 10أحصنة ( 7.5كيلو واط)  45 1/2 :NEMAبوصة ( 1156مم)

 21 :NEMAبوصة ( 533مم)

 13 3/8 :NEMAبوصة ( 341مم)

 685رطالً ( 311كجم)

MA-15RG-C

 15حصانًا ( 11.2كيلو واط)  50 /2 :NEMAبوصة ( 1283مم)

 22 :NEMAبوصة ( 559مم)

 14 /4 :NEMAبوصة ( 375مم)

 839رطالً ( 381كجم)

MA-3RG-C
MA-5RG-C

حصان/كيلو واط
 3أحصنة ( 2.2كيلو واط)

1

1

4310 N Sam Houston Pkwy East
 ،Texas 77032 ،Houstonالواليات المتحدة
الهاتف • 713 482 0500 :الفاكس713 482 0699 :

1

3

brandt@nov.com
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