
SIMPLICITY IMPACT SYSTEM®

•  نظام ألواح Simplicity الصدمية (®Simplicity Impact System) يقضي على االنسكاب في نقاط النقل.
•  توفر أقصى حد من الدعم على طول وعرض مناطق التحميل.

•  دعم مثالي للسير بين األلواح (البارات) الخاملة يساعد في الحد من أضرار السير.
•  زيادة في العمر االفتراضي لأللواح الخاملة، وتقليل تكاليف التنظيف والحد من تآكل السير وتحسين السالمة 

    هي النتائج المباشرة ألنظمة Simplicity الصدمية.
•  تقلل مادة UHMW (فائقة الوزن الجزيئي) ملتصقة بمطاط ماص للصدمات بدرجة 60 على مقياس الصالدة

    االحتكاك بين السير واأللواح الخاملة.
•  متوفرة بخيارات خدمة شاقة ومتوسطة وخفيفة.

•  وافق مخصص لهيكل السير الناقل للعميل.
•  تركيب بسيط "بمسامير تثبيت".

    تركيب بسيط
    حد أدنى من الصيانة

    التجديد متوفر
    أداء سريع
    خدمة فائقة

    ورقة العمل مطلوبة

تصميم بعوارض طولية ثقيلة يقلل األضرار 
على حوامل األلواح الخاملة إلى الحد األدنى 

التي تسببها األحمال الثقيلة.

ألواح Simplicity الصدمية المعززة 
كتائف صلب جانبية بالصلب، وليس األلمنيوم.

قابلة للنزع

 Simplicity لنظام ألواح "T-مسامير"
تجعل التركيب واستبدال األلواح 

سريًعا وبسيًطا.

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



SIMPLICITY IMPACT SYSTEM®

مادة UHMW (فائقة الوزن الجزيئي) 
3/8 بوصة

قلب مطاط

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

إطار داعم من الصلب
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SIMPLICITY حشوات استبدال األسطوانية لنظام
تصنع خصيًصا لتطابق األسطوانات الموجودة

في حوامل األلواح الخاملة
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معلومات طلب أرقام القطعة لنظام األلواح 
الصدمية الكاملة
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