
سواء كان أحد أنظمة خزانات سوائل الحفر النمطية من ™BRANDT أو قطعة مخصصة مصممة من رسوماتنا، فإن منشأة التصنيع الجديدة التي نمتلكها ال تعني 
أننا نستطيع التصنيع وحسب بل تضمن أن كل معدة نصّنعها تستوفي أعلى معايير الجودة والسالمة التي يجسدها اسم BRANDT. كما تعني الوصول إلى عمق ما 
لدينا من خبرة ومعرفة في هذه الصناعة حيث 40 عاًما من الخبرة في مجال تصميم أنظمة سوائل الحفر ووحدات التحكم بالمواد الصلبة، سواًء كانت هذه األنظمة 

والوحدات خاصة أو بالموقع. 
تمّكننا المنشأة، بوجودها في دايتون بوالية تكساس، من العمل مباشرًة مع العمالء لتصميم وإنشاء ما تحتاجه المهمة أًيا كان مكانها. يشتمل ما لدينا من إمكانات تصنيع 

على التصنيع الكامل ألنظمة خزانات سوائل الحفر واألنابيب عالية الضغط ومنخفضة الضغط وكذلك تصنيع معدات األفنية واألنظمة ذات التصميمات الخاصة 
باإلضافة إلى أنظمة الخزانات ذات األغراض الصناعية والبيئية. جميع أعمالنا تستوفي حالًيا المعيار ISO 9001 2015 والمعيار API Q1. وبحلول 2016 سنحصل 

.ASME على اعتماد
كما أن منشأة دايتون هي مقر خدمة فحص وحدات التحكم بالمواد الصلبة التي تستخدم في الحفر على اليابسة. تقدم خدمة فحص وحدات التحكم بالمواد الصلبة، التي 

يجريها متخصصو صيانة حقول معتمدون من BRANDT، تقييًما شامالً لمعدات التحكم بالمواد الصلبة وتحليل PSA لضمان أن عملية إزالة المواد الصلبة تعمل 
بأقصى أداء لها. 

أنظمة خزانات سوائل الحفر لجميع االستخدامات. 
التصميم والتركيب بالموقع

المزاياالميزات

توفيرات أكبر للعميل. تحكم كامل بالجودة.ال توريد

تقليل أوقات المعالجة واالنتظار إمكانية إنجاز المهام المخصصة—يمكننا اإلنشاء من رسوماتك.الهندسة بالموقع

ضمان أعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة واالمتثال للجودة الصحة والسالمة والبيئة وضمان الجودة والتحكم في الجودة بالموقع

 BRANDT الخبرة التي تمتد إلى 40 عاًما في تصميم وحدات التحكم بالمواد الصلبة داخل المواقع وأنظمة خبرة
سوائل الحفر بالمواقع تضمن تنفيذنا للمهمة بالشكل الصحيح من أول مرة.  

NOV تحصل على الدعم والمساندة من مؤسستنا العالمية اللذين ضمان ،NOV بوصفك عضًوا في أسرة
يستمران لما بعد البيع.
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قائمة المعدات
أنظمة سوائل الحفر

• أنظمة سوائل حفر نمطية من BRANDT—تبادليةـ تصميم بميزة التوصيل والتشغيل

• أنظمة خزانات سوائل حفر مخصصة—تصميم مالئم للغرض

معدات األفنية
• خزان الرحلة

• زحافة مضخة سائل الحفر

• زحافة مباعدة

Lubester House •

• رف خزانات 

• مبيت قادوس كهربائي

• مجموعة مبيت المركم

• علبة مبيت المولد

Windwall Tarp House •

معدات منوعة
• أرفف أنابيب

• أحواض تزليق

• حامل صواري

V باب على شكل •

• رف ألواح
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