
الجودة والموثوقية واألداء من BRANDT في االستبدال المباشر للمعدات 
المنافسة

تضم مناخل االستبدال المصنعة من قبل BRANDT للهزازات الحجرية من شركة Derrick Equipment Company* مجموعات شبكية متينة بجانب لوح مبتكر منحرف الشكل 
.API RP 13C ومثقوب من أجل تحسين كفاءة فصل الهزاز وزيادة عمر المناخل. تتوفر في مجموعات شبكية متنوعة وجميعها يتوافق مع

يتم تصنيع المناخل البديلة من BRANDT بطريقة تستوفي تماًما مواصفات التصميم الخاصة بالهزازات الحجرية من شركة Derrick Equipment Company* كما يمكن تركيبها 
مباشرة على الوحدات باستخدام آليات التركيب بالمقابض. تتوفر المناخل البديلة المصنعة من قبل BRANDT على طرازات شركة* Derrick Equipment Company* التالية:

Flo-Line* Cleaner 2000  •  
Flo-Line* Cleaner Plus  •  

.Derrick Equipment Company عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة Derrick Equipment Company, Flo-Line كل من*

المزاياالميزات
يمنع تسرب المواد السائلة والصلبةمانع تسرب هيكلي نتريل للمناخل

زيادة عمر المناخلخاليا غربالية قابلة لإلصالح

)RHD( ومستطيلة الشكل متينة )XF( توفير اختيار تصميم قماش المنخل بما يتناسب مع الحفرتتوفر أقمشة مناخل دقيقة للغاية

)API 50-400( أكثر نقاًء API مربعة الشكل توفر نطاقات XF شبكة  • 
 •  تقاوم شبكة RHD مستطيلة الشكل تكون الطبقات الحاجبة كما تدعم معدل GPM أعلى عند معدل ROP أكبر
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)L x W x H( األبعاد)411/4 بوصة × 271/2 بوصة × 3/4 بوصة )1048 مم × 699 مم × 19 مم

10 رطالً )5 كجم(الوزن

المواصفات واألبعاد

قيم API D100رقم APIاالسمرقم القطعة
)ميكرومتر(

المواصلة كيلو دالتون/
ميكرومتر

NBOA م2

64127HMDD040MG 40 DL453865.240.44

64127HMDD050MG 50 DL502783.510.44

قيم API D100رقم APIاالسمرقم القطعة
)ميكرومتر(

المواصلة كيلو دالتون/
ميكرومتر

NBOA م2

64127HOTD075RHD 75453304.810.44

64127HOTD089RHD 89503094.270.44

64127HOTD115RHD 115602522.920.44

64127HOTD145RHD 145702012.560.44

64127HOTD180RHD 180801662.460.44

64127HOTD215RHD 2151001412.040.44

64127HOTD255RHD 2551201201.870.44

64127HOTD280RHD 2801201191.540.44

64127HOTD300RHD 30017086.31.290.44

64127HOTD330RHD 33023061.31.010.44

قيم API D100رقم APIاالسمرقم القطعة
)ميكرومتر(

المواصلة كيلو دالتون/
ميكرومتر

NBOA م2

64127HXDD038XF 38355239.440.44

64127HXDD048XF 48404267.190.44

64127HXDD050XF 50453757.620.44

64127HXTD070XF 70602684.150.44

64127HXTD084XF 84702253.200.44

64127HXTD110XF 110801832.200.44

64127HXTD140XF 1401001511.620.44

64127HXTD175XF 1751401151.440.44

64127HXTD210XF 2101401011.290.44

64127HXTD230XF 23017091.00.9250.44

64127HXTD250XF 25020080.40.8420.44

64127HXTD260XF 26020069.90.7550.44

64127HXTD270XF 27023068.10.7550.44

64127HXTD300XF 30027049.90.4510.44

64127HXTD325XF 32532548.80.4430.44

64127HXTD425XF 42540039.30.3230.44

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

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

 BRANDT البديلة المصنعة من قبل RHD مناخل سلسلة

 BRANDT البديلة المصنعة من قبل XF مناخل سلسلة

BRANDT™ مناخل استبدال مصنعة من قبل
*Derrick Equipment Company للهزازات الحجرية من شركة


