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إيطالية  عبارة عن شركة 
مختصة في إنتاج قواديس 
)للتفتيت  كسارة 
بشكل  تعمل  والتكسير( 
الفك،  لعمل  مشابه 
وتعتبر شركة رائدة على 
وعالمي  محلي  مستوى 
إنتاج  مجال  في 
وتقدم  هذا  الكسارات، 
تتكون  تشكيلة  الشركة 
من أربعة موديالت هي: 
يعتبر  الذي   BF 60.1

مثاليًا لإلستخدام مع حفارات يتراوح وزنها بين 8 و 14 طن - 
يتراوح  حفارات  مع  لإلستخدام  مثاليا  يعتبر  الذي   BF 70. 2
مثاليا  يعتبر  الذي   BF 90. 3  - طن   20 و   14 بين  وزنها 
لإلستخدام مع حفارات يتراوح وزنها بين 20 و 28 طن - أما 
BF 120. 4 الذي يعتبر أكبر موديالت التشكيلة وهو يتالئم مع 
حفارات يزيد وزنها عن 28 طن. هذا وبإمكان كل موديل من 
2 و  بين  يتراوح حجمها  مواد  تكسير وتحطيم  الموديالت  هذه 
12 سم بإستثناء أصغرها BF60.1 الذي يستطيع معاملة مواد 
الشركة  وقدمت  هذا  فقط.  سم   10 و   2 بين  حجمها  يتراوح 
مؤخراً نظامًا جديداً للفصل لكل موديل من الكسارات وهو نظام 
كهرومغناطيسي، يقوم بفصل المواد التي يتم تكسيرها عن الحديد 

والمعادن.
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أشرطة وأحزمة ناقلة لمصانع المواد 
الغذائية

TECNOPOOL

T-Worth  عبارة عن 
من  ناقلة  أحزمة  أو  أشرطة 
إليه  توصلت  ما  أحدث 

وهي  ‘’تكنوبول’’  شركة 
ممرات  أو  مسارات  في  تسير 

أو  تشحيم  الى  تحتاج  وال  خاصة 
تزييت. وهي أشرطة محققة من حلقات متسلسلة ومتصلة فيما بينها 

من الستاتلس ستيل وهي تتمتع بخصائص ومزايا عدة أهمها:
التشحيم  ذاتية  بالستيكية  بعناصر  الحلقات  هذه  تزويد  تم   -
والتزييت مهمتها تسهيل سير األشرطة في مساراتها المتواجدة في 
الجهة السفلية لتبقى الجهة العلوية جاهزة لحمل وإحتواء المنتجات 

الواجب نقلها.
من  خاصة  دواليب  أو  عجالت  بوجود  النقل  وحدة  تتميز   -
البالستيك تعمل على تقليل الضجيج واإلحتكاك، هذا ويمكن القيام 
وذلك  والسرعة  البساطة  بمنتهى  والتحكم  الصيانة  أعمال  بكافة 

بفضل نظام خاص للشبك والفك.
- يتم التزويد بهذه األشرطة بشكل شبكة أو سلسلة من الستالس 
بين  تتراوح  درجات حرارة  يتحمل  الذي  البالستيك  من  أو  ستيل 
120+ درجة مئوية و 40 - درجة مئوية تحت الصفر وذلك وفقًا 

لضرورات اإلستعمال. 
- إن خلو هذه األشرطة من الدعائم األساسية الحاملة )وهي خاصية 
وبالتالي  بحرية  الهواء  بمرور  يسمح  اللولبية(   األشرطة  بها  تتميز 
تنفيذ العالج والمعاملة الحرارية بشكل ممتاز. كما يساهم ذلك في 

تنفيذ عمليات التنظيف بسهولة وبساطة.
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