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تقلل الهزازات LCM-3D In-Line 4-Panel سوائل الحفر وتحسن جفاف الشذرات. متاح في 
شكلين أحدهما بزحافات فردية واآلخر بزحافات مزدوجة ويتوفر به مساحة نخل مسطحة أكثر من 

3.1 م2 )33.4 قدًما3( لكل سلة ويرجع األداء االستثنائي للهزاز LCM-3D إلى الميزات الفريدة التي 
يتمتع بها تصميم السلة االهتزازية. تتم إزالة المواد الصلبة المحفورة الضارة من خالل كفاءة الحركة 

الخطية. كما يمكن إضافة تقنية ™CGC( CONSTANT-G CONTROL( لتحسين مدى مالءمته 
الحتياجات التشغيل.

بفضل التصميم المنخفض ارتفاعه العام، تظل هذه الهزازات على الخزان أثناء حركات معدات 
الحفر. 

يعمل تصرف السوائل األمامي الفريد ومحركات Vibra المركبة على الجوانب في إبقاء االرتفاع عند 
أدنى حد. ُيثبت تصميم السلة لوحة نهاية التغذية عند درجة 0 واللوحات األخرى عند درجات تصل 

إلى +5. يؤدي ذلك إلى تقليل برك السوائل والحد من الوزن الزائد على المناخل.
يرجى االتصال بمندوب مبيعات NOV للحصول على مزيد من المعلومات.

 إمكانات صيانة كاملة بتوفر 
أقصى مساحة خالية

هزاز LCM-3D In-Line 4-Panel مزدوجهزاز LCM-3D In-Line 4-Panel فردي

المواصفات واألبعاد االسمية- فردي*
1/2 130 بوصة × 80 بوصة × 42 بوصة )3315 مم × 2032 مم × 1067 مم(األبعاد )طول x عرض x ارتفاع(

33 بوصة )0.84 مم(ارتفاع السد
3900 رطل )1769 كجم(الوزن الجاف
33.4 قدًما2 )3.1 م2(مساحة النخل
4عدد المناخل
مشدودنوع المناخل

4 لوحة )0°، +5°، +5°، +5°(زاوية المنخل
قابلة للضبط -2° إلى +2°زاوية السلة

خطياالهتزاز
محركات أسطوانية اهتزازيةنوع المحركات

G اسمية ثابتةقوة الجاذبية األرضية
• G’s 6 إلى 2.5 حصان

مع تقنية CONSTANT-G CONTROL - محمية على مستوى العالم ببراءة اختراع:
•  تلقائًيا - استمرار ضبط اإلعدادات مع زيادة الحمل أو انخفاضه

• 6.2 أقصى قوة جاذبية G - 2.5 حصان 
*المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. اتصل بمندوب NOV للحصول على مزيد من المعلومات.

المواصفات واألبعاد االسمية- مزدوج*
1/2 130 بوصة × 3/8 177 بوصة × 42 بوصة )3315 مم × 4505 مم × 1067 مم(األبعاد )طول x عرض x ارتفاع(

33 بوصة )0.84 مم(ارتفاع السد
10300 رطل )4672 كجم(الوزن الجاف
33.4 قدًما2 )3.1 م2( لكل سلةمساحة النخل
4عدد المناخل
مشدودنوع المناخل

4 لوحة )0°، +5°، +5°، +5°(زاوية المنخل
قابلة للضبط -2° إلى +2°زاوية السلة

خطياالهتزاز
محركات أسطوانية اهتزازيةنوع المحركات

G اسمية ثابتةقوة الجاذبية األرضية
• G’s 6 إلى 2.5 حصان

مع تقنية CONSTANT-G CONTROL - محمية على مستوى العالم ببراءة اختراع:
•  تلقائًيا - استمرار ضبط اإلعدادات مع زيادة الحمل أو انخفاضه

• 6.2 أقصى قوة جاذبية G - 2.5 حصان 
*المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. اتصل بمندوب NOV للحصول على مزيد من المعلومات.
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