
SIMPLICITY SLIDER SYSTEM®

•  نظام ألواح ®Simplicity Slider System يمنع االنسكاب بالقضاء على ارتخاء السير بين 
    األلواح الخاملة.

•  يعظم نظام ألواح أنزالق Simplicity األداء ويطيل العمر االفتراضي لمادة ألواح التغطية الجانبية.
•  يقلل التكاليف غير الضرورية المرتبطة بتنظيف االنسكاب وبلي وتآكل السير وألواح التغطية الجانبية 

    قبل األوان.
•  يقلل تآكل السيور بالحد من الضغط الواقع على ألواح التغطية الجانبية.

•  يتم توريده نظاًما كامًال أو تجديد الحوامل القائمة بسهولة.
•  مثالي لمانع التسرب "At-Last-A-Seal" أو "Talon" أو "Flexiskirt" للحصول على حلول منع 

    التسرب المثالية.

    تركيب بسيط
    حد أدنى من الصيانة

    التجديد متوفر
    أداء سريع

    ورقة العمل مطلوبة
    مصنعة حسب الطلب

يمكن تخصيص حشوات االستبدال 
األسطوانية (الدرافيل) الجانبية المسجلة 

ببراءة اختراع لتتوافق مع الحوامل األلواح 
الخاملة لدى العميل "بدون تكلفة إضافية".

توفر ألواح االنزالق 
دعًما كامًال للسير 

لتعظيم كفاءة مانع التسرب.

 Simplicity (Simplicity Slider Bars®) ألواح االنزالق
مصنوعة من مادة UHMW (فائقة الوزن الجزيئي)

3/4 بوصة توفر سطح نقل للسيور يمتاز بطول فترة التآكل 
وانخفاض معامل االحتكاك.

 Simplicity نظام ألواح "T-مسامير"
تجعل التركيب واستبدال ألواح االنزالق 

سريًعا وبسيًطا.

توفر أسطوانات (درافيل) مركزية من الصلب 
نقًال بمعامل احتكاك منخفض في نقاط األحمال 

الثقيلة، وتتوفر أسطوانات قرصية مطاطية 
لنقاط النقل ذات الصدمات العالية.

تتوفر ألواح االنزالق أيًضا في 
المركز وفق احتياجات االستخدام.

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
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SIMPLICITY لوح انزالق
SIMPLICITY حشوة استبدال أسطوانية لنظام
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SIMPLICITY

 SIMPLICITY حشوات استبدال األسطوانية لنظام
تصنع خصيًصا لتطابق

األسطوانات الموجودة بحوامل األلواح الخاملة.

UHMW

حامل األلواح الخاملة القائم لدى العميل
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 ***                   *                **             **              **             *              *                      *                     ***

أرقام القطعة لنظام 
االنزالق الكامل

قطر 
األسطوانة

مواصفات
CEMA

م: مركز
ال: ال يوجد
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نوع 
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ص = صلب
صد : صدمة

الخيارات

قاعدة عريضة
انزالق جاف

MSS024C054S20C5S000 :مثال

SIMPLICITY SLIDER SYSTEM®

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

MSS


