
SABER CHANNEL MOUNT® (SCM) - شفرة التنظيف الرئيسي

•  يحافظ شداد االلتواء (® Twister Tensioner) على ضغط ثابت للشفرة على السير، وقلبه مضمون 
    مدى الحياة!

•  أبعاد تثبيت صغيرة محكمة (1/2 4 بوصة فقط) لجميع  السيور الناقلة.
•  الشفرة المنحنية آمنة على كل الوصالت الميكانيكية.

•  تقلل األخطار المتعلقة بالسالمة إلى الحد األدنى، والبلي والتآكل للسير الناقل، والتنظيف باهظ الكلفة 
    بالقضاء على المواد الراجعة.

•  ال حاجة إلى إعادة الشد المستمر.
•  خيارات شفرة متعددة تشمل درجة حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية ودرجة المادة الغذائية.

من تكون ARCH ENVIRONMENTAL؟
نقل  لمكونات سيور  شركة تصنيع وموزع عالمي 

.1975 منذ عام  المفضلة  السائبة  المواد 

   www.archenv.com    800.553.4567

منظفات سيور • محاذاة سيور • أنظمة منع تسرب • أنظمة سيطرة 
على الغبار • أنظمة صدمية/منزلقة

قسم المنتجات الكهربائية
موازين سيور • كاشفات معادن • مفاتيح تعمل بالحبل • أجهزة 

حماية سيور • أنظمة تحكم في السيور الناقلة

    تركيب بسيط
    حد أدنى من الصيانة

    أداء سريع
    خدمة شاقة

شفرة Saber تحافظ على حافة تنظيف تمتاز 
بالكفاءة للقضاء على المواد الراجعة قبل أن 

ُتحدث أي ضرر.

يحافظ شداد االلتواء (Twister Tensioner) من إنتاج
Arch المسجل ببراءة اختراع على ضغط مثالي للشفرة، 

مما يجعلها ال تحتاج إلى صيانة تقريًبا.

يمكن بسهولة استبدال شفرة Saber المثبتة في مجرى 
على إطارها المصنوع من الصلب المعزز من أي جانب 
من جانبي السير الناقل وذلك بنزع أحد مسماري التثبيت.

قسم المنتجات الميكانيكية



مالحظة: في حال توافرها، تختلف األسعار وفق الخيارات.

مشمول بواحدة أو أكثر من براءات االختراع التالية: 
4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125;
4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083

براءات أخرى قيد االنتظار
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4-16 بوصة
[101 - 406 ملم]

16-36 بوصة
[406 - 914 ملم]

+24 بوصة
[609 ملم +]

450 قدم-دقيقة + 
[2.3 م/ث +]

0-450 قدم-دقيقة 
[0-2.3 م/ث]

MINI SCMSB MX XS

48 بوصة
حد أقصى

قطر البكرة

سرعة السير

دليل اختيار منظفات السيور

SABER CHANNEL MOUNT® (SCM) - شفرة التنظيف الرئيسي

الشفرات القياسية (أحمر)
نطاق درجة الحرارة: 180-220 درجة فهرنهايت

شفرات الرطوبة العالية (رمادي)
نطاق درجة الحرارة: 180-220 درجة فهرنهايت 

+15% محتوى رطوبة

السيور السيراميك (أزرق) 
احتكاك عاٍل/سرعة عالية

+750 قدم/دقيقة.

سيور درجات الحرارة المرتفعة (أخضر)
نطاق درجة الحرارة:  حتى 300 درجة فهرنهايت

شفرات غير ملونة (لون طبيعي) 
مماثلة للشفرات القياسية حمراء اللون، 

مثالية للمواد الحساسة لأللوان

درجة المادة الغذائية (أبيض)
شفرات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء 

للتالمس البسيط مع المنتجات الغذائية

عرض السير + 23 بوصة

عرض السير - 2 بوصة

القطر الخارجي
1/4 بوصة 1/2 4 بوصة x 2 1/2 x 2 1/2  أنبوب مربع

(SCH 80 1 1/2) القطر الخارجي 7/8 1 ماسورة

القطر الخارجي
 4 1/2 

مالحظة: إذا كان من المطلوب باع أطول فيجب أن يكون هناك إطار 
رئيسي أطول 

(الرجاء استشارة المصنع للتعرف على التفاصيل)

الخيارات المتوفرة: مواسير استنلس ستيل
                    إطار استنلس ستيل          

(SCH. 160) مواسير ثقيلة                    
                    وصالت تشحيم


