
الجودة والموثوقية واألداء من BRANDT في االستبدال المباشر للمعدات 
المنافسة

تضم مناخل االستبدال التي تتسم بالشّد والمصنعة من قبل BRANDT للهزاز الحجري BEM-650 *M-I SWACO مجموعات شبكية متينة بجانب لوح مبتكر 
منحرف الشكل ومثقوب من أجل تحسين كفاءة فصل الهّزاز وزيادة عمر المناخل. يتم تصنيع مناخل الشّد هذه بطريقة تستوفي تماًما مواصفات التصميم الخاصة بالهزاز 

 M-I للهزاز الحجري BRANDT كما يمكن تركيبها مباشرة على الوحدات باستخدام أسافين مقبضية. تتوفر المناخل المصنعة من قبل BEM-650 *M-I SWACO الحجري
BEM-650 *SWACO في مجموعات شبكية متنوعة تلبي تماًما احتياجات عملية الحفر.
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المزاياالميزات
يمنع تسرب المواد السائلة والصلبةمانع تسرب هيكلي نتريل للمناخل

زيادة عمر المناخلخاليا غربالية قابلة لإلصالح

)RHD( مستطيلة الشكل ومتينة )XF( توفير اختيار تصميم قماش المنخل بما يتناسب مع الحفرتتوفر أقمشة مناخل دقيقة للغاية
)API 50-400( أكثر دقة API المربعة على توفير نطاقات XF تعمل الشبكة  •

•   تعمل الشبكة RHD المستطيلة على مقاومة التخليط باإلضافة إلى دعم تحقيق معدالت جالون/دقيقة 
)GPM( من معدالت اختراق )ROP( أكبر

MI, LLC. عالمة تجارية مسجلة لصالح M-I SWACO*

 BEM-650 *M-I SWACO للهّزاز الحجري BRANDT™ مناخل االستبدال المصنعة من قبل
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قيم API D100رقم APIاالسمرقم القطعة
)ميكرومتر(

المواصلة
)كيلو دالتون/ميكرومتر(

NBOA م2

62736FOTD089RHD 89503265.720.37

62736FOTD115RHD 115602563.770.37

62736FOTD125RHD 125702252.800.37

62736FOTD145RHD 145801952.260.37

62736FOTD180RHD 180801671.790.37

62736FOTD200RHD 2001001551,٤80.37

62736FOTD215RHD 2151201351.500.37

62736FOTD255RHD 2551٤01150.97٤0.37

62736FOTD280RHD 2801709٤.٤0.9750.37

62736FOTD330RHD 33020077.30.6320.37

مناخل API RP 13C المتوافقة*
 BRANDT البديلة المصنعة من قبل RHD مناخل سلسلة

قيم API D100رقم APIاالسمرقم القطعة
)ميكرومتر(

المواصلة
)كيلو دالتون/ميكرومتر(

NBOA م2

62736FXTD070XF 70602603.800.37

62736FXTD084XF 84702232.790.37

62736FXTD110XF 1108018٤2.5٤0.37

62736FXTD115XF 1151001521.810.37

62736FXTD120XF 12012013٤2.050.37

62736FXTD140XF 1401201321.910.37

62736FXTD175XF 1751٤01161.550.37

62736FXTD210XF 2101٤099.61.٤٤0.37

62736FXTD230XF 23017091.71.110.37

62736FXTD250XF 25020079.20.9٤00.37

62736FXTD270XF 27020078.20.7600.37

62736FXTD280XF 28023067.10.5530.37

62736FXTD300XF 30027055.50.6100.37

62736FXTD325XF 32527055.10.6000.37

62736FXTD350XF 350325٤5.90.2800.37

62736FXTD425XF 425٤503٤.10.3700.37

*لمزيد من التوضيح عن ممارسة ملصقات مناخل API RP 13C وغيرها من مناخل API المتوافقة، يرجى االتصال بمندوب BRANDT المحلي.

 BRANDT البديلة المصنعة من قبل XF مناخل سلسلة

36 بوصة × 27 بوصة × 1 بوصة )91٤ مم × 686 مم × 25 مم(األبعاد )طول x عرض x ارتفاع(

18 رطالً )8.16 كجم(الوزن

المواصفات واألبعاد

 BEM-650 *M-I SWACO للهّزاز الحجري BRANDT™ مناخل االستبدال المصنعة من قبل


