
نظام منع التسرب  - FLEXISKIRT®

•  نظام منع التسرب Flexiskirt يقضي على االنسكاب بضبط ارتخاء السير.

•  يقلل من تآكل السير بالتوافق مع دينامكيات السير مع أقل قدر من االحتكاك.
•  نظام منع التسرب Flexiskirt مصمم لتحمل درجات حرارة تصل إلى 200 درجة.

•  مطاط صناعي مخدد من الستايرين والبوتاداين يوجه المواد الدقيقة مرة أخرى إلى تيار تدفق المادة السائبة 
    فيمنع الهواء من حملها.

•  مطاط صناعي أملس اختياري مصنوع من الستايرين والبوتاداين يوصى به للسيور العكسية وأنظمة 
    الضغط اإليجابي.

•  بدون صيانة تقريًبا.
.(Simplicity Slider System) مثالي لنظام االنزالق البسيط  •

    

    

    تركيب بسيط
    حد أدنى من الصيانة

    مقاوم للتآكل
    آمن على الوصالت

    أداء سريع
    خدمة شاقة

استبدل موانع التسرب في دقائق 
مع مقابض الفصل السريع االختيارية 

ووفر العمالة الغالية.

مطاط صناعي مرن من الستايرين والبوتاداين يتوافق مع 
سطح السير فيصنع مانع تسرب ال يسمح باالنسكاب.

المسكة المزدوجة (ساندويتش) تعطي 
تثبيًتا متوافًقا ومحكًما لإلطار للمحافظة 

على مانع التسرب في مكانه.

 
حامل مانع التسرب Flexiskirt للخدمة الشاقة المصنوع من الصلب 
يثبت اللوح المطاط بقوة في مكانه للتقليل من الحركة وفجوات السير.

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

قسم المنتجات الميكانيكية



نظام منع التسرب  - FLEXISKIRT®

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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يتم توريد حوامل FLEXISKIRT بأطوال قدرها 5 أقدام فقط

مانع التسرب FLEXISKIRT مصنوع من مطاط صناعي من الستايرين والبوتاداين 
يتم توريد المطاط في لفات بطول 25 قدًما و50 قدًما فقط

ال يوصى بالمطاط المخدد للسيور الراجعة
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