محاريك مجموعة BRANDT™ MA-RG-LP

حركة ميكانيكية عالية الجودة ثبتت
فاعليتها عبر الوقت

الميزات
•	محركات صامدة لالنفجار وبادئات
MA-RG-LP
يقدم المحراك  MA-RG-LPنموذجً ا منخفضًا من المحراك  .MA-RGفهو يشتمل على لوح قاعدي بدالً من زحافة التثبيت مما يقلل
من االرتفاع العام .تقل أعمال الصيانة ويزيد مستوى الموثوقية عن طريق التخفيض على ثالث مراحل وعلبة التروس المخروطية
الحلزونية التي يدفعها محرك صامد لالنفجارات.
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 محدو ًدا.

الدفاعات
تتوفر الدفاعات المروحية بريش مسطحة (تدفق نصف
قطري) وريش محيطية (تدفق محوري) وريش مضلعة
(تدفق نصف قطري/محوري) .يتم ضبط أحجام الدفاعات
المروحية وف ًقا لحجم الخزان والجهد المتوقع .تعد حجيرات
أنظمة سوائل الحفر النشطة ،مثل أقسام إزالة المواد الصلبة
وأقسام خلط سوائل الحفر وحُفر القلب التي تحتاج قوة قص
أعلى إلنتاج الخلط الفوري ،من بين االعتبارات األخرى
التي تراعى عند تحديد حجم الدفاعة المروحية.

تشغيل (اختياري)
• توفير أعلى درجات الخلط
•	علبة تروس حلزونية للتخفيض على
ثالث مراحل
• كفاءة ميكانيكية %95
المزايا
• يمكن االستخدام في عدة مواقع مختلفة
•	خفض تكلفة سوائل الحفر
•	الهدوء ،الكفاءة ،انخفاض درجة
حرارة التشغيل
•	الحد من متطلب قوة الحصان

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

•	يتطلب ارتفاع غرفة منخفض

المواصفات واألبعاد االسمية
حصان/كيلو واط

الطول

العرض

االرتفاع

الوزن
(تقليل العمود والدفاعة المروحية)

الطراز
MA-7.5RG-LP

 7.5أحصنة ( 5.6كيلو واط)

 48 1/2 :IECبوصة ( 1232مم)

 23 :IECبوصة ( 584مم)

 15 1/6 :IECبوصة ( 383مم)

 737رطالً ( 334كجم)

MA-10RG-LP

 10أحصنة ( 7.5كيلو واط)

 52 :IECبوصة ( 1321مم)

 23 :IECبوصة ( 584مم)

 15 /16 :IECبوصة ( 398مم)

 941رطالً ( 427كجم)

MA-15RG-LP

 15حصا ًنا ( 11.2كيلو واط)  51 /4 :NEMAبوصة ( 1302مم)
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 23 :NEMAبوصة ( 584مم)

 17 :NEMAبوصة ( 432مم)

 987رطالً ( 448كجم)

MA-20RG-LP

 20حصا ًنا ( 14.9كيلو واط)

 56 :NEMAبوصة ( 1422مم)

 26 :NEMAبوصة ( 660مم)

 16 1/4 :NEMAبوصة ( 413مم)

 1243رطالً ( 564كجم)

MA-25RG-LP

 25حصا ًنا ( 18.6كيلو واط)

 67 :IECبوصة ( 1702مم)

 30 :IECبوصة ( 762مم)

 17 /4 :IECبوصة ( 451مم)

 1965رطالً ( 891.3كجم)

MA-30RG-LP

 30حصا ًنا ( 22.4كيلو واط)

 67 :NEMAبوصة ( 1702مم)

 30 :NEMAبوصة ( 762مم)

 17 /4 :NEMAبوصة ( 451مم)

 2055رطالً ( 932.1كجم)
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