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2

ا�شطوانة اأو ا�شطوانات مفردة الفعل في الدائرة، يتم التحكم 

فيها ب�شمام مثبت بالم�شخة.

�شمام

رقم 9502

المنفذ

م�شدود

 م�شعب ثالثي 

لتفرع رقم 9691

ا�ضطوانات 

مفردة الفعل

1

ا�شطوانة اأو ا�شطوانات مزدوجة الفعل في الدائرة، يتم التحكم 

فيها ب�شمام مثبت بالم�شخة.

�شمام

رقم 9506

قطع اأنبوبية ثالثية

التفرع اأو م�شاعب

2

ا�شطوانة مفردة الفعل يتم التحكم فيها

ب�ضمام مثبت عن ُبعد.

 م�شعب

رقم 9626

ال�شغط

الرجع

 �شمام خف�ض

الحمل رقم 9596

 المنفذ

م�شدود

�شمام بعادي رقم 9508

3

ا�شطوانة مزدوجة الفعل يتم التحكم فيها

ب�ضمام مثبت عن ُبعد.

 م�شعب

رقم 9626

ال�شغط

 �شمام بعادي

رقم 9508

 ا�ضطوانة

مزدوجة الفعل

الرجع

4

الدوائر الهيدروليكية - الم�سخات واال�سطوانات واأجهزة التحكم

1

2

4

5

8

9

10

11

12

ا�سطوانة – تولد قوة هيدروليكية.

م�سخة – جهاز لتحويل الطاقة الميكانيكية اإلى طاقة هيدروليكية.

جهاز قيا�س – يقي�س ال�سغط و/اأو القوة.

خرطوم - ينقل ال�سائل الهيدروليكي.

قارنة �سريعة – ت�ستخدم قارنات “اأن�ساف الخراطيم” و“اأن�ساف 

اال�سطوانات” ل�سرعة التو�سيل وفح�س تدفق ال�سائل عند ف�سلها. 

)رقم 9796 و9798(

�سمام اإغالق – ينظم تدفق ال�سائل الهيدروليكي من اال�سطوانات 

واإليها. )رقم 9642 و9644(

�سمام خف�س الحمل – يتيح الخف�س المعياري لال�سطوانة وي�سفي 

االأمان عند الحاجة اإلى تثبيت الحمل لمدة طويلة. )رقم 9596(

مهايئ القيا�س – يتيح تركيب جهاز قيا�س لل�سغط/الطنية في اأي 

مكان في الدورة الهيدروليكية. )رقم 9670(

 �سداد الما�سورة – ل�سد اأي منافذ غير م�ستخدمة في الدورة.

)رقم 10909(

نظام اأ�شا�شي مفرد الفعل مكون من م�شخة يدوية، وجهاز قيا�ض وخرطوم 

وا�شطوانة مفردة الفعل.

1

10

8

54

11

نظام اأ�شا�شي مفرد الفعل مكون من م�شخة يدوية، وجهاز قيا�ض وخرطوم 

وعدة �شمامات اإغالق و�شمامات خف�ض الحمل وعدة ا�شطوانات.

10

8

5
4

11

9

2

1
12

يبين هذا الكتالوج اأحدث منتجاتنا.

يرجى الرجوع اإلى الكتالوج الكامل للتعرف على كافة المنتجات. !
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P12143244657293مفردة

P556141928314071مفردة

P19/4810151721منخف�ضة

P19L133042596886مرتفعة

P59F1,84,15,789122029منخف�ضة

8172434485085122مرتفعة

P59(L)1,53,24,777,79,716,723,9منخف�ضة

P1576141928314071101مرتفعة

P1590,511,31,92,22,85791318منخف�ضة

P3007152130344377110143200250مرتفعة

P4600,10,30,60,60,70,91,52,22,84,25,68,411,2منخف�ضة

3,37,791417,522375571105143213284مرتفعة

PE100,51,21,62,22,63,25,5منخف�ضة

613,418,927313966,2مرتفعة

PE170,20,50,70,91,11,42,33,34,36,58,7منخف�ضة

3,57,910,91618233956,373109146مرتفعة

PE180,40,81,21,61,82,33,95,77,310,814,621,929,2منخف�ضة

3,37,510,3151721375369102136207276مرتفعة

PE210,20,50,711,11,42,53,64,66,89,213,818,4منخف�ضة

2,86,491315193245,55988118177236مرتفعة

PED250,20,40,60,911,32,23,24,16,18,31215,719,9منخف�ضة

2,45,47,510,612,415,626,538,249,573,699,1144,3188,5238,6مرتفعة

PE300,20,450,60,911,32,23,24,16منخف�ضة

24,569101322324160مرتفعة

PE460,10,30,40,50,60,71,31,82,43,54,77,29,6منخف�ضة

1,32,94,15,96,88,6142228425684112مرتفعة

PE55/0,10,20,30,40,40,60,91,41,82,63,55,47,2منخف�ضة

PE601,12,43,44,85,67,11217,82334456992مرتفعة

PQ600,10,20,30,40,40,50,91,31,72,53,45,16,88,5منخف�ضة

12,23,34,45,26,51116,22131416384105مرتفعة

PQ1200,10,20,30,40,40,50,91,31,72,53,45,16,88,5منخف�ضة

0,51,11,62,22,63,25,57,7101521304050مرتفعة

PE4000,10,10,20,20,30,30,60,811,52,1345منخف�ضة

0,10,30,40,60,70,91,62,22,94,45,98,711,614,5مرتفعة

PA6/1022,43144,451,365,2مفردة-----

PA91022,43144,451,365,2مفردة-----

PA170,20,50,70,91,11,42,33,34,36,58,7منخف�ضة--

3,57,910,9161823395673109146مرتفعة

PA460,10,30,40,50,60,71,322,43,54,77,29,6منخف�ضة

1,32,94,15,96,88,6142228564284112مرتفعة

PA550,10,30,40,60,70,91,52,22,84,15,58,411,2منخف�ضة

1,12,43,44,85,67,112182334456992مرتفعة

PG300,30,711,31,623,34,86,29,312,418,1منخف�ضة-

-24,56,38,910,3132231,841,361,483121مرتفعة

PG550,10,30,40,60,70,81,422,63,95,27,69,912,5منخف�ضة

1,12,53,54,95,67,112,117,322,533,5456686109مرتفعة

PG1200,10,30,40,60,70,81,422,63,95,27,69,912,5منخف�ضة

0,511,522,435,17,39,514,219,127,836,346مرتفعة

PG4000,10,10,20,20,30,30,60,811,5233,84,9منخف�ضة

0,20,30,50,70,811,72,43,14,66,2911,815مرتفعة

�سعة اال�سطوانة )طن(

500  400  300  200  150  100  75  55  30  25  20  15  10  5    المرحلة 

محبذ بوجه عام  -

فح�ص طفيف  -

ال يحبذ لمعظم متطلبات   - 

التطبيقات

عدد الأ�شواط لمد 25 مم  

عدد الثواني لمد 25 مم  

الم�سخات الهيدروليكية 

الكهربائية

الم�سخات الهيدروليكية 

الغازية

ال�ضرعة

مـخـطــط االخـتـيــــار

**

**

**
*

اختر الم�سخة ال�سحيحة: ي�ضاعدك هذا المخطط في ح�ضاب الوقت الي تحتاجه اال�ضطوانة لرفع الحمل عند 

تو�شيلها بم�شخة باور تيم 700 بار. بالن�شبة للم�شخات اليدوية ي�شير الرقم اإلى عدد الأ�شواط للتمدد بمقدار 25 مم. 

بالن�شبة للم�شخات الكهربائية/الهوائية/الغازية ي�شير الرقم اإلى عدد الثواني للتمدد بمقدار 25 مم.

الم�سخات الهيدروليكية 

**الهوائية

الم�سخات اليدوية

+ -

3

*

minicatalogus2010-Arabic.indd   2 1/25/11   5:02 PM



اال�سطوانات | الم�سخات4

مخطط االختيار - اختر اال�سطوانة ال�سحيحة

ثقب ارتفاع االن�سحاب        
رقم لولب  تثبيت  نوع   اإلى الداخل  ال�شوط      

الطلب الجلب  القاعدة  الخدمة  الراجع  )مم(  )مم(  الفعل  طن    

4RP25-مرتفعة 127233 2
4RP55-مرتفعة 139,7302 5 جذب

5

44C51Cمرتفعة 25,4111 
44C53Cمرتفعة 82,6165 
44C55Cمرتفعة 133,4216 
4C55CBT-مرتفعة 133,4267 
44C57Cمرتفعة 184,2273 
44C59Cمرتفعة 235324 
RLS50-4مرتفعة 14,341 

10

44C1010Cمرتفعة 257,2349 
4C1010CBT-مرتفعة 257,2394 
44C1012Cمرتفعة 308400 
44C1014Cمرتفعة 358,8451 
44C101Cمرتفعة 25,492 
44C102Cمرتفعة 54121 
44C104Cمرتفعة 104,8172 
44C106Cمرتفعة 155,6248 
4C106CBT-مرتفعة 155,6292 
44C108Cمرتفعة 206,4299 
  254391S44مرتفعةRD1010
  158,8297S44مرتفعةRD106
RH102-4مرتفعة 63,5133 
RH108-4مرتفعة 203,2287 
RLS100-4مرتفعة 11,145 
RSS101--مرتفعة 38,189 

12

44RH120مرتفعة 7,956 
4RH121-مرتفعة 41,3122 
4RH121T-مرتفعة 41,3122 
4RH123-مرتفعة 76,2184 

15

44C1510Cمرتفعة 257,2373 
44C1512Cمرتفعة 308424 
44C1514Cمرتفعة 358,8475 
44C1516Cمرتفعة 406,4522 
44C151Cمرتفعة 25,4124 
44C152Cمرتفعة 54149 
44C154Cمرتفعة 104,8200 
44C156Cمرتفعة 155,6271 
44C158Cمرتفعة 206,4322 

RT172-4مرتفعة 50,8175 17,5

20

RA202--مرتفعة 54162 
RA204--مرتفعة 104,8213 
RA206--مرتفعة 155,6264 
44RH202مرتفعة 50,8156 
RH203-4مرتفعة 76,2154 
44RH206مرتفعة 152,4308 
RLS200-4مرتفعة 11,151 
RSS202--مرتفعة 44,595 

25

44C2510Cمرتفعة 260,4375 
44C2512Cمرتفعة 311,2425 
44C2514Cمرتفعة 362476 
C2514CBT 4-مرتفعة 362543 
44C251Cمرتفعة 25,4140 
44C252Cمرتفعة 50,8165 
44C254Cمرتفعة 101,6216 
44C256Cمرتفعة 158,8273 
4C256CBT-مرتفعة 158,8314 
44C258Cمرتفعة 209,6324 
  362518S44مرتفعةRD2514
  158,8340S44مرتفعةRD256

30

RA302--مرتفعة 54187 
RA304--مرتفعة 104,8238 
RA306--مرتفعة 155,6289 
  257,2438S4-مرتفعةRH3010
44RH302مرتفعة 63,5159 
  76,2179S4مرتفعة-RH303
44RH306مرتفعة 152,4248 
  152,4281S4مرتفعة-RH306D
RHA306--مرتفعة 149,2283 
RLS300-4مرتفعة 12,759 
RSS302--مرتفعة 61,9117 
RT302-4مرتفعة 63,5214 

50

44RH503مرتفعة 76,2181 
RLS500S-4مرتفعة 15,967 
RSS502--مرتفعة 60,3127 
RT503-4مرتفعة 76,2268 

55

44C5510Cمرتفعة 260,4384 
44C5513Cمرتفعة 336,6460 
44C552Cمرتفعة 50,8175 
44C554Cمرتفعة 108232 
44C556Cمرتفعة 158,8283 
R5510C-- -الحمل254329 
R5510L-- -الحمل254365 
R552C-- -الحمل50,8125 
R552L-- -الحمل50,8162 
R556C-- -الحمل152,4264 
R556L-- -الحمل152,4321 
RA5510-4مرتفعة 254384 
RA552--مرتفعة 54171 
RA554--مرتفعة 104,8222 
RA556-4مرتفعة 155,6273 
RA556L--مرتفعة 155,6318 
RC0552P--مرتفعةالحمل50125 
  333,4504S44مرتفعةRD5513
  463,6657S44مرتفعةRD5518
  158,8329S44مرتفعةRD556

60

  257,2459S4-مرتفعةRH6010
44RH603مرتفعة 76,2235 
  127241S4مرتفعة-RH605
44RH606مرتفعة 152,4318 
  101,6241S4مرتفعة-RHA604D

75

4C7513C-مرتفعة 333,4492 
4C756C-مرتفعة 155,6314 
RLS750S-4مرتفعة 15,979 

80  333,4518S44مرتفعةRD8013

100

4C10010C-مرتفعة 260,4429 
4C1002C-مرتفعة 50,8219 
4C1006C-مرتفعة 168,3337 
R10010C-- -الحمل254343 
  254372S- --R10010D
R10010L-- -الحمل254387 
R1002C-- -الحمل50,8140 
  50,8169S- --R1002D
R1002L-- -الحمل50,8184 
R1006C-- -الحمل152,4241 
R1006D-- -الحمل152,4270  
R1006L-- -الحمل152,4286 
RA1002--مرتفعة 54197 
RA1006--مرتفعة 158,8298 

ثقب ارتفاع االن�سحاب        
رقم لولب  تثبيت  نوع   اإلى الداخل  ال�شوط      

الطلب الجلب  القاعدة  الخدمة  الراجع  )مم(  )مم(  الفعل  طن    
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5

100

RA1006L--مرتفعةالحمل158,8340 
RC1002P--مرتفعةالحمل45137 
  333,4515S44مرتفعةRD10013
  511,2718S44مرتفعةRD10020
  168,3350S44مرتفعةRD1006
  38,1165Sمرتفعة--RH1001
  260,4503S4-مرتفعةRH10010
RH1003--مرتفعة 76,2254 
  152,4314S4مرتفعة-RH1006
RLS1000S-4مرتفعة 15,986 
RSS1002--مرتفعة 57,2140 
  38,1144Sمرتفعة--RSS1002D
  123,8384S4مرتفعة-RT1004

150

R15010C-- -الحمل254365 
  254392S- --R15010D
R15010L-- -الحمل254410 
R1502C-- -الحمل50,8162 
  50,8189S- --R1502D
R1502L-- -الحمل50,8206 
R1506C-- -الحمل152,4264 
  152,4291S- --R1506D
R1506L-- -الحمل152,4308 
  333,4543S44مرتفعةRD15013
  460,4674S44مرتفعةRD15018
  168,3378S44مرتفعةRD1506
  127308Sمرتفعة--RH1505
  203,2349Sمرتفعة--RH1508
RLS1500S-4مرتفعة 14,3102 

RC1552P--مرتفعةالحمل45148 155

200

R20010C-- -الحمل254394 
  254410S- --R20010D
R20010L-- -الحمل254445 
R2002C-- -الحمل50,8191 
  50,8207S- --R2002D
R2002L-- -الحمل50,8241 
R2006C-- -الحمل152,4292 
  152,4308S- --R2006D
R2006L-- -الحمل152,4343 
  333,4572S44مرتفعةRD20013
  460,4724S44مرتفعةRD20018
  168,3406S44مرتفعةRD2006
RH2008-4مرتفعة 203,2408 

RC2402P--مرتفعةالحمل45155 240

RSS2503--مرتفعة 76,2290 250

280

R28010C-- -الحمل254394 
  254437S- --R28010D
R28010L-- -الحمل254451 
R2802C-- -الحمل50,8191 
  50,8234S- --R2802D
R2802L-- -الحمل50,8248 
R2806C-- -الحمل152,4292 
  152,4335S- --R2806D
R2806L-- -الحمل152,4349 

300  330,2617S44مرتفعةRD30013

300  152,4439S44مرتفعةRD3006

355

R35510C-- -الحمل254435 
  254550S- --R35510D
R35510L-- -الحمل254495 
R3552C-- -الحمل50,8232 

ثقب ارتفاع االن�سحاب        
رقم لولب  تثبيت  نوع   اإلى الداخل  ال�شوط      

الطلب الجلب  القاعدة  الخدمة  الراجع  )مم(  )مم(  الفعل  طن    

355

  50,8290S- --R3552D
R3552L-- -الحمل50,8292 
R3556C-- -الحمل152,4333 
  152,4448S- --R3556D
R3556L-- -الحمل152,4394 

RC3802P--مرتفعةالحمل45178 380

400

  330,2651S44مرتفعةRD40013
  152,4473S44مرتفعةRD4006

430

R43010C-- -الحمل254467 
  254516S- --R43010D
R43010L-- -الحمل254537 
R4302C-- -الحمل50,8264 
  50,8313S- --R4302D
R4302L-- -الحمل50,8333 
R4306C-- -الحمل152,4365 
  152,4413S- --R4306D
R4306L-- -الحمل152,4435 

500

  330,2677S44مرتفعةRD50013
  152,4499S44مرتفعةRD5006

565

R56510C-- -الحمل254495 
  254548S- --R56510D
R56510L-- -الحمل254575 
R5652C-- -الحمل50,8292 
  50,8345S- --R5652D
R5652L-- -الحمل50,8371 
R5656C-- -الحمل152,4394 
  152,4447S- --R5656D
R5656L-- -الحمل152,4473 

RC6202P--مرتفعةالحمل45192 620

740

RC74010C-- -الحمل250465 
  250508Sمرتفعة--RC74010D
RC74010L--مرتفعةالحمل250595 
RC7402C-- -الحمل50265 
  50283Sمرتفعة--RC7402D
RC7402L--مرتفعةالحمل50395 
RC7406C-- -الحمل150365 
  150398Sمرتفعة--RC7406D
RC7406L--مرتفعةالحمل150495 

965

RC96510C-- -الحمل250390 
  250530Sمرتفعة--RC96510D
RC96510L--مرتفعةالحمل250635 
RC9652C-- -الحمل50290 
  50310Sمرتفعة--RC9652D
RC9652L--مرتفعةالحمل50455 
RC9656C-- -الحمل150390 
  150420Sمرتفعة--RC9656D
RC9656L--مرتفعةالحمل150555 

1220

RC122010C-- -الحمل250615 
  250550Sمرتفعة--RC122010D
RC122010L--مرتفعةالحمل250698 
RC12202C-- -الحمل50415 
  50330Sمرتفعة--RC12202D
RC12202L--مرتفعةالحمل50443 
RC12206C-- -الحمل150440 
  150440Sمرتفعة--RC12206D
RC12206L--مرتفعةالحمل150598 

ثقب ارتفاع االن�سحاب        
رقم لولب  تثبيت  نوع   اإلى الداخل  ال�شوط      

الطلب الجلب  القاعدة  الخدمة  الراجع  )مم(  )مم(  الفعل  طن    

مفردة الفعل

مزدوجة الفعل

ناب�ص مرجع

مرجع هيدروليكي S
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اال�سطوانات6

]RSS – اال�سطوانات المكتنزة ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل  | ناب�س اإرجاع

م�ساحة محدودة لال�سطوانة

تحافظ قمة المكب�ض المخددة على  - 

الحمل من النزلق

يمكن “�ضد” ال�شطوانة عند و�شولها  - 

لل�شعة الكاملة

514,3RLS501041,31,0

1011,1RLS1001744.51,5

2011,1RLS2003350,82,5

3012,7RLS3005358,73,9

5015,9RLS500S9966,76,3

7515,9RLS750S16379,410,6

10015,9RLS1000S20285,713,6

15014,3RLS1500S282101,623,6

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

]C -متعددة االأغرا�س ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | ناب�س اإرجاع

للخدمة ال�ساقة في الرفع اأو الدفع

ق�شيب المكب�ض المطلي بالكروم  - 

يقاوم البلى والتاآكل

ج�شم ال�شطوانة من ال�شلب الأ�شم  - 

لإ�شفاء المتانة

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

1038,1RSS1015688,92,7

2044,5RSS20212695,34,5

3061,9RSS302259117,56,7

5060,3RSS502374127,010,5

10057,2RSS1002725139,721,4

10038,1RSS1002D482144,524,7

25076,2RSS25032.469290,599,7

525,4C51C18110,31,0

582,6C53C52165,11,5

5133,4C55C85215,91,8

5184,2C57C118273,12,3

5235,0C59C151323,92,6

1025,4C101C3692,11,8

1054,0C102C79120,72,3

10104,8C104C151171,53,0

10156,6C106C225247,74,3

10206,4C108C362298,55,0

10257,2C1010C370349,35,9

10308,0C1012C444400,16,6

10358,8C1014C518450,97,3

10406,4C1016C592520,78,4

1525,4C151C51123,83,4

1554,0C152C110149,24,0

15104,8C154C211200,05,2

15155,6C156C315271,46,9

15206,4C158C418322,28,1

15257,2C1510C521373,09,4

15308,0C1512C625423,810,5

15358,8C1514C728474,611,8

15406,4C1516C824522,312,8

2525,4C251C84139,75,4

2550,8C252C169165,16,3

25101,6C254C338215,98,0

25158,8C256C528273,19,8

25209,6C258C697323,911,6

25260,4C2510C865374,413,3

25311,2C2512C1.036425,515,0

25362,0C2514C1.205476,316,7

5550,8C552C362174,614,7

55108,0C554C769231,818,7

55158,8C556C1.131282,623,1

55260,4C5510C1.853384,230,4

55336,6C5513C2.398460,435,3

75155,6C756C1.596314,333,3

75333,4C7513C3.421492,149,6

10050,8C1002C675219,128,5

100168,3C1006C2.245336,641,2

100260,4C10010C3.467428,651,2

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

]RLS– ال�سغيرة الحجم ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل  | ناب�س اإرجاع

يمكن و�سعها في االأماكن بالغة ال�سغر 

تزود جميع ال�شطوانات قيا�شًيا  - 

بن�شف قارنة اأنثى

ناب�ض فريد من نوعه للخدمة ال�شاقة  - 

ي�شرع اإعادة المكب�ض

مــــا نــــوع اال�سـطــــوانــــة الـتـــي تـحـتـــاجـهــــا؟

مالحظة: بالن�شبة لال�شطوانات مزدوجة الفعل، يجب طرح الزيت الموجود في نهاية ق�شيب ال�شطوانة لتحديد ال�شعة

لتحديد �شعة الزيت   .2

لال�شطوانة:

لتحديد �ضعة قوة   .1

ال�شطوانة:

لتحديد �شعة الخزان   .3

الالزمة لدورة متعددة 

ال�شطوانات:

القوة
كجم

الم�ضاحة 

الفعالة 

لال�ضطوانة 

)
2

)�ضم

X ال�شغط من

اال�ضطوانة

�سعة 
الزيت 
)

3
)�سم

الم�ضاحة 

الفعالة 

لال�ضطوانة 

)
2

)�ضم

X
�شوط 

اال�ضطوانة 

)�ضم(

الزيت
ال�سالح

لال�ستعمال

�شعة الزيت 

لال�ضطوانة 

)
3

)�ضم

X
عدد 

اال�ضطوانات. 

في الدورة

ارتفاع االن�ضحاب 

اإلى الداخل

قــــارنـــة

القوة

ال�شوط

يبين هذا الكتالوج اأحدث منتجاتنا.

يرجى الرجوع اإلى الكتالوج الكامل للتعرف على كافة المنتجات. !
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]RH  - ذات ثقب في المنت�سف ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | ناب�س اإرجاع

 مثالية ل�سحب و�سد الكابالت وم�سامير

التثبيت وبراغي الزنق وما �سابه.

جميع ال�شطوانات مزودة بن�شف  - 

RH120 قارنة اأنثى ما عدا

1063,5RH1029119,4134,94,1

10203,2RH10829019,4287,38,5

127,9RH1201417,555,61,4

1241,3RH1217420,2122,23,0

1241,3RH121T7417,5122,23,0

1276,2RH12313620,6184,24,0

2050,8RH20215527,4155,67,3

2076,2RH20319326,6154,09,1

20152,4RH20646527,4308,013,7

3063,5RH30226032,9158,811,6

30149,2RHA30662532,5283,49,9

30152,4RH30662532,5247,717,7

5076,2RH50353442,5181,021,2

6076,2RH60360754,0235,027,2

60152,4RH6061.21154,0311,235,4

10076,2RH10031.01479,4254,052,2

ارتفاع االن�سحاب  الثقب  �سعة      
الوزن اإلى الداخل  المركزي  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم(  )مم(  )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

5551R552C362125,412,3

55152R556C1.087227,022,7

55254R5510C1.811328,632,7

10051R1002C677139,723,6

100152R1006C2.030241,340,4

15051R1502C1.007161,941,8

150152R1506C3.019263,568,6

150254R15010C5.032365,195,3

20051R2002C1.355190,565,8

200152R2006C4.062292,1100,3

28051R2802C1.861190,591,6

280152R2806C5.583292,1136,7

35551R3552C2.326231,8137,1

355152R3556C6.975233,4197,0

355254R35510C11.624435,0256,5

43051R4302C2.841263,5199,8

430152R4306C8.520365,1276,5

56551R5652C3.710292,1289,7

565152R5656C11.129393,7389,5

565254R56510C18.548495,3489,4

]R..C - الطنية العالية ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | حمل مرجع

 الدفع وال�سغط للتطبيقات ذات

الدورة المنخف�سة

دورة منخف�شة، اإعادة بالجاذبية الأر�شية  -

المكب�ض والج�شم من �شبائك معالجة  - 

بالحرارة لإ�شفاء المتانة والقوة

]RC..C - الطنية العالية ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | حمل مرجع

للدفع وال�سغط والرفع

دورة منخف�شة، اإعادة بالجاذبية الأر�شية  -

منفذ الفائ�ض يمنع المكب�ض من ال�شتطالة  - 

اأكثر من الالزمة بفعل الحمل

المكب�ض والج�شم من �شبائك معالجة بالحرارة لإ�شفاء المتانة والقوة  -

74050RC7402C4.811265300

740150RC7406C14.132365416

740250RC74010C24.053465530

96550RC9652C6.283290423

965150RC9656C18.850390577

965250RC96510C31.416490725

122050RC12202C7.952415766

1220150RC12206C23.856440960

1220250RC122010C39.7616151147

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

]RA - األمنيوم ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | ناب�س مرجع

لعمليات الرفع وغيرها من العمليات غير االإنتاجية

ن�شف وزن ال�شطوانات الم�شنوعة من ال�شلب  -

ج�شم من الألمنيوم يقاوم ال�شرر في البيئات النفجارية  -

2054,0RA202154161,93,5

20104,8RA204300212,74,2

20155,6RA206445263,55,1

3054,0RA302226187,35,0

30104,8RA304439238,15,9

30155,6RA306652288,96,8

5554,0RA552386171,57,3

55104,8RA554746222,38,9

55155,6RA5561.109273,110,9

55254,0RA55101.811384,214,4

10054,0RA1002718196,915,1

100158,8RA10062.116298,522,6

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

7
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ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

5550,8R552L362161,915,3

55152,4R556L1.087263,526,3

55254,8R5510L1.811365,136,3

10050,8R1002L677184,230,0

100152,4R1006L2.030285,846,8

100254,8R10010L3.383387,464,5

15050,8R1502L1.007206,453,0

150152,4R1506L3.019308,980,4

200254,8R2002L1.355241,383,1

20050,8R2006L4.062342,9117,6

280152,4R2802L1.861247,7118,5

280254,8R2806L5.583349,3163,0

28050,8R28010L9.305450,9208,1

355152,4R3552L2.326292,1173,0

355254,8R3556L6.975393,7232,5

43050,8R4302L2.841333,4252,4

430152,4R4306L8.520435,0329,2

430254,8R4310L14.201536,6405,9

56550,8R5652L3.710371,2368,2

565152,4R5656L11.129473,1468,0

565254,8R56510L18.548574,7568,0

8

74050RC7402L4.811395545

740150RC7406L14.432495683

740250RC74010L24.053595821

96550RC9652L6.280455714

965150RC9656L18.849555990

965250RC96510L31.4006351.170

122050RC12202L7.949443969

1220150RC12206L23.8575981.310

1220250RC122010L39.7416981.530

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

]RC..L - جلبة الزنق ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | حمل مرجع

دفع الحمل الميكانيكي وتثبيته

قفل ميكانيكي موجب لدعم الحمل  -

]R..L - جلبة الزنق ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | حمل مرجع

دفع الحمل الميكانيكي وتثبيته

قفل ميكانيكي موجب لدعم الحمل  -

يدعم الحمل المرفوع لفترات زمنية طويلة مع تحرير  - 

ال�شغط الهيدروليكي

55155,5RA556L1.109317,513,4

100158,8RA1006L2.116339,729,1

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

]RA..L - جلبة الزنق ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | ناب�س مرجع

عندما تكون قابلية النقل عاماًل اأ�سا�سًيا

ن�شف وزن ال�شطوانات الم�شنوعة من ال�شلب  -

يدعم الحمل المرفوع لفترات زمنية طويلة مع  - 

تحرير ال�شغط الهيدروليكي

اال�سطوانات

اأغطية دوارة ]لال�ضتخدام مع اال�ضطوانات[

تقلل من تاأثير التحميل بعيدًا عن المركز

تميل حتى 5 درجات  -

حزوز ن�شف قطرية اأعلى الغطاء للحد من  - 

احتمال اإفالت الحمل

الوزن القوة  رقم    
)كجم( )طن(  الطلب  لال�ستخدام مع اال�سطوانات   

RC740*C + RC965*C2000824965-74072

RC1220*C + ..D + ..L20008251220113

RC740*D200082274019

RC965*D200082396540

RC740*L + RC965*L2000824965-74072

*RL420866100-551

*RC* + RL420867200-1504

*RC* + RL4208682806

*RC* + RL42086935517

*RC* + RL42087043524

*RC* + RL42087156535

minicatalogus2010-Arabic.indd   9 1/25/11   5:03 PM



5550RC0552P35512511

10045RC1002P59713722

15545RC1552P90514839

24045RC2402P1.41315559

38045RC3802P2.208178110

62045RC6202P3.618192193

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

]RC..P - جلبة الزنق الم�سطحة ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل | حمل مرجع

لال�ستخدام عندما تكون الم�ساحة محدودة

يدعم الحمل المرفوع لفترات زمنية طويلة مع تحرير  - 

ال�شغط الهيدروليكي

منفذ الفائ�ض يمنع المكب�ض من ال�شتطالة اأكثر من  - 

الالزمة بفعل الحمل

بــــاور تـيــــم يـــدفـــع مـ�ســـروع الـمـتـحـف اإلـــى االأمـــام

التحدي:

خف�ص طابق ال�ضرداب بمقدار 1.4 م، وذلك باإزالة جدران ال�شرداب 

لإف�شاح المجال اأمام المرافق الجديدة ومدخل ال�شارع.

الحل:

ا�شتخدام عدة م�شخات يدوية وا�شطوانات من باور تيم ون�شرها في كل 

كمرة. تم اختيار ال�شطوانات الممكن و�شعها في الفجوات بالغة ال�شيق 

المتاحة لمعدات الرفع.

9
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اال�سطوانات 10

]R..D - الطنية العالية ]ال�ضل�ضلة
مزدوجة الفعل | رجع هيدروليكي

 الدفع - ال�سحب وال�سغط للتطبيقات ذات

الدورة المنخف�سة

�شمام ت�شريف مدمج لالأمان يحول دون تعر�ض دائرة النكما�ض ل�شغط زائد  -

10050,8R1002D676315168,724,5

100152,4R1006D2.027945270,336,8

100254,0R10010D3.3781.574371,949,0

15050,8R1502D1.007485188,943,1

150152,4R1506D3.0211.456290,561,7

20050,8R2002D1.355643206,861,7

200152,4R2006D4.0641.929308,484,9

200254,0R20010D6.7733.214410,0108,5

28051,8R2802D1.861774233,899,4

280152,4R2806D5.5792.322335,4134,8

280254,0R28010D9.2993.870437,0170,7

35550,8R3552D2.326777288,9147,0

355152,4R3556D6.9772.332390,5191,1

43050,8R4302D2.840977312,7199,3

430152,4R4306D8.5212.932414,3253,3

430254,0R43010D14.2024.887515,9305,5

56550,8R5652D3.7101.260345,3281,0

565152,4R5656D11.1293.779446,9350,4

565254,0R56510D18.5486.298548,5420,4

ارتفاع االن�سحاب  الثقب  �سعة      
الوزن اإلى الداخل  المركزي  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم(  )مم(  )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

]RC..D - الطنية العالية ]ال�ضل�ضلة
مزدوجة الفعل | رجع هيدروليكي

الدفع - ال�سحب وال�سغط

تزود ال�شطوانات ب�شفة قيا�شية باأغطية م�شلدة  -

74050RC7402D4.811283304

740150RC7406D14.132398398

740250RC74010D24.053508490

96550RC9652D6.283310434

965150RC9656D18.850420551

965250RC96510D31.416530668

122050RC12202D7.952330584

1220150RC12206D23.856440731

1220250RC122010D39.761550878

ارتفاع االن�سحاب   �سعة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

]RD - الطنية العالية ]ال�ضل�ضلة
مزدوجة الفعل | رجع هيدروليكي

الدفع - ال�سحب وال�سغط للتطبيقات ذات الدورة المرتفعة

ت�شاعد الحلقة المحززة في غطاء الحمل في الحيلولة  - 

دون اإفالت الحمل

ارتفاع االن�سحاب     �سعة  القوة      
الوزن اإلى الداخل  الزيت )�سم مكعب(  رقم  ال�شوط  )طن(    
)كجم(  )مم(  �سحب  دفع  الطلب  )مم(  �سحب  دفع   

104158,8RD10622890296,910,0

104254,0RD1010366144398,512,7

258158,8RD256528166314,318,1

258362,0RD25141.205376517,529,5

5528158,8RD5561.132577329,427,9

5528333,4RD55132.3761.212504,040,9

5528460,4RD55183.2801.673657,264,5

8044333,4RD80133.4211.901517,553,6

10044168,3RD10062.242959350,057,2

10044333,4RD100134.4401.902515182,2

10044511,2RD100206.8092.919718,3118,0

15073168,3RD15063.3341.606377,885,4

15073333,4RD150136.6043.180542,9123,5

15073460,4RD150189.1324.392673,9170,7

200113168,3RD20064.4852.457406,4118,9

200113333,4RD200138.8864.869571,5161,6

200113460,4RD2001812.2706.722723,9200,7

300147152,4RD30065.9202.903488,9172,5

300147330,2RD3001312.8256.281630,2296,9

400186152,4RD40067.7244.051489,7265,6

400186330,2RD4001316.7448.790667,5349,6

500245152,4RD50069.7744.838522,3371,8

500245330,2RD5001321.18910.480700,1495,8

ارتفاع االن�سحاب  الثقب  �سعة      
الوزن اإلى الداخل  المركزي  الزيت  رقم  ال�شوط  القوة   

)كجم( )مم(  )مم(  )�سم مكعب(  الطلب  )مم(  )طن(   

)15( 3076,2RH30312232,5179,413,5

)15( 30152,4RH306D24732,5281,020,4

)20( 30257,2RH301041033,3438,227,7

)25( 60101,6RHA604D46954,0241,316,2

)25( 60127,0RH60558654,0241,333,1

)40( 60257,2RH601075454,4458,854,5

)45( 10038,1RH100129379,8165,138,6

)50( 100152,4RH100689552,4314,343,1

)45( 100257,2RH10010199679,8495,3109,0

)70( 150127,0RH1501126865,1311,267,2

)75( 150203,2RH1508184380,2349,3103,1

)75( 200203,2RH20083214103,2408,0142,0

]RH - ذات ثقب في المنت�سف ]ال�ضل�ضلة
مزدوجة الفعل

 مثالي ل�سحب و�سد الكابالت وم�سامير التثبيت

وبراغي الزنق وما �سابه.

خا�شية مدمجة لالأمان تحول دون تعر�ض دائرة النكما�ض  - 

ل�شغط زائد
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]P - الم�سخات اليدوية ]ال�ضل�ضلة
�سرعة واحدة / �سرعتان

ت�سميم خفيف الوزن من ال�سلب

جميع الم�شخات مزودة ب�شمامات  - 

تنفي�ص داخلية

التركيب المعدني بالكامل مقاوم لالحتراق  - 

رغم وجوده في اأماكن لحام

الوزن الحجم/ال�شوط  رقم  �سعة الزيت      
نوع اال�سطوانة

 
)كجم( مرتفع  منخف�س  الطلب  ال�سرعة  )�سم مكعب(    

مفردة

الفعل

1481P121,12,6

3282P1951,23,0

4432P19L4.10,92,3

7381P552,67,2

7382P5910,92,67,8

10822P59L122,64,1

22452P15710,72,611,8

22452P15942,62,611,8

50812P30042,62,625,1

75392P460120,54,624,9

7382P59F9,02,16,4م�سخة قدم

مزدوجة 

الفعل

22452P157D10,72,613,1

22452P159D42,62,612,7

50812P300D42,62,625,9

75392P460D120,54,626,3

]PA6/PA9 - الم�سخات الهوائية ]ال�ضل�ضلة
مفردة الفعل / مزدوجة الفعل

مدمجة وخفيفة الوزن وقابلة للحمل

م�شدر الهواء 3-8 بار  -

اأ�شهل للت�شغيل من الم�شخة اليدوية،  - 

 مما يعطيك ال�شرعة التي تحتاجها

ب�ضعر مي�ضور

مفردة

الفعل

6,8األمنيومPA9قدم0,5

6,8األمنيومPA9Hيدوية0,5

6,3بولي اإيثيلينPA6قدم1,6

9,3بولي اإيثيلينPA6Rنائي1,6

9,8معدنيPA6RMنائي1,6

11,1بولي اإيثيلينPA6-2قدم7,3

8,2معدنيPA6Mقدم1,6

10,7معدنيPA6M-1قدم3,0

14,5معدنيPA6M-2قدم9,1

8,3بولي اإيثيلينPA6Dيدوي1,6

مزدوجة 

الفعل

9,2معدنيPA6DMيدوي1,6

12,7معدنيPA6DM-1يدوي3,0

13,0بولي اإيثيلينPA6D-2يدوي7,3

16,4معدنيPA6DM-2يدوي9,1

الوزن رقم   زيت       
)كجم( الخزان  الطلب  و�سيلة التحكم  لتر  نوع اال�سطوانة   

مفردة

الفعل

6 1,15PG30314,5رجع متقدم-تثبيت

20,84,5PG55354,5رجع متقدم-تثبيت

20,84,10PG120370,0رجع متقدم-تثبيت

مزدوجة 

الفعل

61,5PG30414,5رجع متقدم-تثبيت

20,84,5PG55454,5رجع متقدم-تثبيت

20,84,1PG120470,0رجع متقدم-تثبيت

الوزن �سمام   رقم  كيلو  الزيت ال�سالح  نوع   
)كجم( التحكم  الطلب  وات  اال�سطوانة  لال�ستعمال )لتر(   

مفردة الفعل
4,7PA17218,1متقدم رجع

9,5PA46227,2رجع متقدم-تثبيت

مفردة/مزدوجة 

الفعل

4,7PA17418,6رجع متقدم-تثبيت

9,5PA46427,6رجع متقدم-تثبيت

9,5PA464R35,3رجع متقدم-تثبيت

9,5PA464RA35,8 تفريغ ذاتي

9,5PA55432,0 رجع متقدم-تثبيت

الوزن  رقم   الزيت ال�سالح    
)كجم( �سمام التحكم  الطلب  لال�ستعمال )لتر(  نوع اال�سطوانة   

11

]PA17/46/55 - الم�سخات الهوائية ]ال�ضل�ضلة
�سرعتان

 ت�ستخدم حيثما يف�سل ا�ستخدام

الهواء كم�سدر للطاقة

محرك هوائي من النوع الدوار  -

الم�سخات

]PG30/55/120 - م�سخات البنزين ]ال�ضل�ضلة
تعمل بالبنزين

مثالية لالأماكن النائية

حل منطقي في مواقع العمل حال  - 

 عدم توفر الكهرباء اأو الهواء

الم�شغوط

تتوفر خزانات اأكبر حجًما  -
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الم�سخات الكهربائية12

كجم �سعة     الثاني  االأول    
�ساملة وظيفة الفلطية    الزيت       
رقم الطلب  الزيت الخزان  12 ف تيار م�ستمر  )لتر(    لتر/الدقيقة 

PR102A9بولي يوريثانتفريغ ذاتي1,90.21

PR1029بولي يوريثانرجع متقدم-تثبيت1,90.21

PE172DC23بولي يوريثانرجع متقدم-تثبيت3,90.35

 
لال�ستخدام مع اال�سطوانات مفردة الفعل

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE172AM-E22024معدنيرجع اأوتوماتيكييدوية3.90.26

PE172A-E22020بولي يوريثانرجع اأوتوماتيكييدوية3.90.25

PE172M-E22024معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية3.90.26

PE172-E22020بولي يوريثانرجع متقدم-تثبيتيدوية3.90.25

PE172SM-E22024معدنيرجع متقدم-تثبيتملف لولبي3.90.26

PE172S-E22020بولي يوريثانرجع متقدم-تثبيتملف لولبي3.90.25

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE302A-E22019األمنيومتفريغ ذاتييدوية50.53.5

50.55.5
يدوية

مفتاح
PE302-E22019األمنيومرجع متقدم-تثبيت

50.53.5
يدوية

مفتاح
PE303-E22019األمنيومرجع متقدم-تثبيت

PE303R-E22019األمنيومرجع متقدم-تثبيتيدوية50.53.5

PE302S-E22019األمنيومرجع متقدم-تثبيتملف لولبي50.53.5

PE302R-E22019األمنيومرجع متقدم-تثبيتيدوية50.53.5

PE303R-2-E22022األمنيومرجع متقدم-تثبيتيدوية50.56

PE302A-2-E22022األمنيومتفريغ ذاتييدوية50.56

50.56
يدوية

مفتاح
PE302-2-E22022األمنيومرجع متقدم-تثبيت

50.56
يدوية

مفتاح
PE303-2-E22022األمنيومرجع متقدم-تثبيت

PE302S-2-E22022األمنيومرجع متقدم-تثبيتملف لولبي50.56

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت     
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PR1049بولي يوريثانرجع متقدم-تثبيتيدوية1.90.21

PE174DC23بولي يوريثانرجع متقدم-تثبيتيدوية3.90.35

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE174-E22020بولي يوريثانرجع متقدم-تثبيتيدوية3.90.25

PE174M-E22024معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية3.90.26

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE304R-E22019األمنيومرجع متقدم-تثبيتيدوية0.53.5 5.0

5.00.53.5
يدوية

مفتاح
PE304-E22019األمنيومرجع متقدم-تثبيت

PE304R-2-E22022األمنيومرجع متقدم-تثبيتيدوية5.00.56

5.00.56
يدوية

مفتاح
PE304-2-E22022األمنيومرجع متقدم-تثبيت

لال�ستخدام مع اال�سطوانات مزدوجة الفعل

الم�سخة الكهربائية/ذات البطارية ]ال�ضل�ضلة - PE10[  �سرعتان

اأداء عاٍل في حجم مدمج

م�شدر طاقة متنقل لال�شطوانات والعدد الهيدروليكية  -

تحتوي الطرازات على كبل للطاقة بطول 2.4 م مزود بم�شابك تم�شاحية لتو�شيلها باأي بطارية ذات 12 فولت.  -
+ -

الم�سخة الكهربائية ]ال�ضل�ضلة - PE30[ �سرعتان

مثالية لتطبيقات ال�سيانة واالإن�ساءات

تبداأ في العمل عند الحمل الكامل حتى عند خف�ض الفلطية اإلى 50% من التقنين اال�ضمي  -

الم�سخة الكهربائية ]ال�ضل�ضلة - PE17[  �سرعتان

لتطبيقات ال�سيانة واالإن�ساءات

م�شتوى ال�شو�شاء هاديء للغاية )67 – 81 دي�شيبل )اأ((  -

لتطبيقات ال�شيانة والإن�شاءات  -
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كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PQ1203-E38075معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية9.71.620

PQ1203S-E38075معدنيرجع متقدم-تثبيتملف لولبي9.71.620

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE552-E22030معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية11.30.98.5

PE552A-E22030معدنيتفريغ ذاتييدوية11.30.98.5

PE553-E22030معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية11.30.98.5

PE552S-E22030معدنيرجع متقدم-تثبيتملف لولبي11.30.98.5

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE462-E22036معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية6.70.69.5

PE462S-E22036معدنيرجع متقدم-تثبيتملف لولبي6.70.69.5

PE462A-E22036معدنيتفريغ ذاتييدوية6.70.69.5

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE464-E22036معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية6.70.610

PE464S-E22036معدنيرجع متقدم-تثبيتملف لولبي6.70.610

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE554-E22030معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية11.30.99

PE554S-E22030معدنيرجع متقدم-تثبيتملف لولبي11.30.99

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PE4004-E380223معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية165.663

PE4004S-E380230معدنيرجع متقدم-تثبيتملف لولبي165.663

كجم �سعة      الثاني  االأول   
�ساملة و�سيلة     الزيت      
رقم الطلب  الزيت الخزان  الوظيفة  التحكم  )لتر(   لتر/الدقيقة 

PQ1204-E38075معدنيرجع متقدم-تثبيتيدوية9.71.620

PQ1204S-E38075معدنيرجع متقدم-تثبيتملف لولبي9.71.620

الم�سخة الكهربائية ]ال�ضل�ضلة - PE46[ �سرعتان

مثالية لتطبيقات ال�سيانة الداخلية واالإنتاج

دارة تحكم 24 فولت في جميع الوحدات كما تزود بالتحكم عن بعد  -

مثالية لتطبيقات ال�شيانة الداخلية والإنتاج  -

الم�سخة الكهربائية ]ال�ضل�ضلة - PE55[ �سرعتان

م�سخة متعددة التطبيقات للخدمة ال�ساقة

ال�شغط الثقيل لالإن�شاءات والخر�شانة  -

اإمكانية بدء الت�شغيل عند فلطية منخف�شة  -

الم�سخة الكهربائية ]ال�ضل�ضلة - PQ120[ حتى400 طن  1.6 لتر/الدقيقة

مثالية لت�سغيل المكاب�س

ا للخدمة ال�شاقة، والت�شغيل ذي الدورة الممتدة، م�شخة منخف�شة ال�شرعة، عالية العزم م�شممة خ�شي�شً  - 

وهي مثالية للكب�ض

]PE400 - الم�سخات الكهربائية ]ال�ضل�ضلة
�سرعتان / ت�سل اإلى 1000 طن 5.6 لتر/الدقيقة

 للتطبيقات ذات اال�سطوانة الواحدة اأو

اال�سطوانات المتعددة 

م�شتوى �شو�شاء 73-80 دي�شيبل )اأ(  -

 
لال�ستخدام مع اال�سطوانات مزدوجة الفعللال�ستخدام مع اال�سطوانات مفردة الفعل
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النا�سرات الهيدروليكية
ناب�س اإرجاع | انكما�س اأوتوماتيكي

ت�ستخدم لرفع الماكينات اأو كقامطة

مخٍل هيدروليكي   -

تن�شر قوالب الخر�شانة اأو ق�شيب ت�شليح   - 

اأو اأداء مهام ال�شتعدال

HT50A200200-2034516,8

HT75300300-503458,6

HT200750750-10034513,6

15 طن

HNS150
24242219الحد الأق�شى لمقا�ض البرغي

32212619�شمك ال�شمولة

HNS150A
24242219الحد الأق�شى لمقا�ض البرغي

24212619�شمك ال�شمولة

25HNS225 طن
36363029الحد الأق�شى لمقا�ض البرغي

34302521�شمك ال�شمولة

رقم             الفئة ال�سعة   
12#  10#  9#  5# الطلب   )طن(   

الوزن الحد االأق�سى  مدى التدفق  الحد االأق�سى للتدفق  رقم    
)كجم( لل�سغط  )لتر/الدقيقة(  )لتر/الدقيقة(  الطلب    

1HS200014,210142,2 طن

1.5HS300030,22922010 طن

الوزن  الزيت   الحد االأق�سى  الحد االأدنى للخلو�س  رقم  ال�سعة   
)�سم مكعب(  )كجم(  للن�سر )مم(  الالزم )مم(  الطلب  )طن(   

5HFS3A604,1% حاد

10HFS6A608,2% حاد

نوع     
الوزن الخابور  رقم  ال�سعة   

)كجم( القيا�سي  الطلب  )طن(   

االأك�س�سوارات14

فالقة ال�سواميل
مفردة الفعل | ناب�س اإرجاع

بة اأو ال�سدئة اإزالة ال�سواميل الل�سِ

ا لختراق ال�شمولة  اأداة ذات قاطع من ال�شلب وهي م�شممة خ�شي�شً  -

بدقة و�شوًل اإلى مو�شع ت�شققها، مما يوؤدي اإلى اإيقافها ا�شتنادًا
 

اإلى اأ�شنان البرغي

1,170IJ132,3814013025,40,5

3,6120IJ4514,4825520025,41,2

7160IJ7642830530525,41,9

12225IJ12897840040025,43,6

23,8304IJ2211268855055025,47,3

34360IJ3213463865065025,49,9

46,3418IJ4416729875075025,413,1

74,6520IJ73201.457895095030,426,3

االرتفاع   الحد االأق�سى     محتويات الهواء  ارتفاع   قدرة    
الوزن المطوي  العر�س  الطول  ل�سغط الت�سغيل  عند 8 بار  رقم  الرفع  الرفع   

)كجم( )مم(  )مم(  )مم(  )بار(  )لتر(  الطلب  )مم(  )طن(   

الروافع القابلة للنفخ
بديل رفع االأحمال

 مثالية لتحريك المن�ساآت واأعمال االإنقاذ

 ورفع الخزانات الم�شتديرة و�شيانة خطوط

االأنابيب وغيرها من المهام التي ال تح�سى.

تتيح م�شاحة ال�شطح كبيرة ومرونة المادة للروافع  - 

 رفع الأحمال على الأ�شطح الناعمة اأو القابلة لالن�شغاط

دون الحاجة اإلى دعم

�سفة الما�سورة
النا�سرات الهيدروليكية

 ال حاجة اإلى طرق العمل ال�ساق »بالمطرقة

واالأزميل« بعد اليوم

ينبغي ا�شتخدام نا�شرتين لل�شفاه مًعا لإ�شفاء  - 

قوة ن�شر مت�شاوية

جهاز اختبار هيدروليكي
يقي�س تدفق الزيت و�سغطه ودرجة حرارته

 يختبر حالة الم�سخة دون اإخراج الم�سخة

من المنظومة. الحد االأق�سى 350 بار

تكون قراءات درجة الحرارة والتدفق بالنظامين المترين  - 

والنجليزي، وهي دقيقة في حدود ± 2% من المقيا�ص.

تتيح لك خا�شية المعادلة الأوتوماتيكية لل�شغط زيادة التدفق  - 

بدون التاأثير على �شبط ال�شغط
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المطاط بولي     
رقم  القطر الداخلي   يوريثان رقم    
الطلب الطلب  الطول  للخرطوم   

0,69765E مم6,4 مم

0,99766E9755E مم6,4 مم

1,89767E9756E مم6,4 مم

2,49768E9757E مم6,4 مم

3,19769E9758E مم6,4 مم

3,79770E9759E مم6,4 مم

6,19771E9760E مم6,4 مم

1,89780E9776E مم9.5 مم عالي التدفق

3,19781E9777E مم9.5 مم عالي التدفق

6,19782E9778E مم9.5 مم عالي التدفق

15,39759E9735E مم9.5 مم عالي التدفق

0,99636 لترزيت قيا�شي

3,89637 لترزيت قيا�شي

9,59638 لترزيت قيا�شي

2089616 لتر زيت قيا�شي

Flame-Out®3,89639 لتر

Flame-Out®9,59640 لتر

3,89645 لترقابل للتحلل الحيوي

9,59646 لترقابل للتحلل الحيوي

3,89647 لتردرجة حرارة منخف�ضة

رقم الطلب الكمية  و�سف الزيت   

15

الخراطيم
بولي يوريثان | مطاط

معامل االأمان 4 : 1

جميعها مزودة بواٍق للخرطوم من البال�شتيك  - 

 با�شتثناء خراطيم البولي يوريثان ذات القطر

الداخلي 4/1’حيث تزود بواقيات من النواب�ض

و�شالت NPTF ”8/3 على كال الطرفين  -

تتوفر خراطيم باأطوال اأخرى  -

القارنات

قيا�سية وذات وجه م�سطح

قارنة �سريعة متكاملة، NPTF ”8/3 )�ساملة   -

غطاءين واقيين من الغبار 9800(

رقم الطلب 9795  

 
NPTF ”8/3 ،)قارنة ن�سفية ذكر )خرطوم  -

رقم الطلب 9798  

قارنة ن�سفية اأنثى )ا�سطوانة(، 8/3”مزودة   -

NPTF ”8/3 ،9800 بغطاء واٍق من الغبار رقم

رقم الطلب 9796  

اأجهزة القيا�س
تناظرية | رقمية

تتميز اأجهزة القيا�ض باإبرة حمراء م�شيئة  - 

نهارًا �شهلة القراءة و�شديدة الو�شوح

اأنبوب بوردون من ال�شلب عالي المتانة مما  - 

ي�شمن طول العمر الفترا�شي

رقم جهاز  ت�ستخدم مع ا�سطوانة  قطر وجه    
القيا�س من ال�سل�سلة  بار  عالمات التدريج   

9040Eالكل0-63,5700 مم

9052Eالكل0-100700 مم

                                                    طن

100 مم

 ,17.5-0

0-30 و

50-0

RT172, RT302, 
RT503

9059E

0C & RLS9053E-1005 مم

 & 0C, RD, RH, RLS-10010 مم
RSS 

9055E

0C & RD9063E-10025 مم

0RH, RLS & RSS 9065E-10030 مم

0RH†, RLS & RSS 9067E-10050 مم

0C, R, RA & RD9069E-10055 مم

0RH9071E-10060 مم

0C, RLS & RD80139073E-10075 مم

 ,0C, R, RA, RD, RH-100100 مم
RLS, RSS & RT1004

9075E

 0C, R, RD & RLS9077E-100150 مم 

0R, RD & RH9079E-100200 مم 

الموائع

،Flame Out ،قيا�سي 

 قابل للتحلل الحيوي وذو

درجة حرارة منخف�سة

يحول دون تكهف الم�شخة،  - 

 واإ�شافات تمنع ال�شداأ والتاأك�شد

والحماأة
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االأك�س�سوارات16

الم�ساعب

يتم تركيبها عن بعد وعلى الم�سخة

م�سعب ب�سمامين اإبريين للتحكم في ا�سطوانتين،    -

 NPTF ”8/3 وي�سم اأربع فتحات

رقم الطلب 9642  

م�سعب باأربعة �سمامات اإبرية للتحكم في اأربع    -

 NPTF ”8/3 ا�سطوانات، وي�سم �ست فتحات

رقم الطلب 9644  

التركيبات

لجميع التطبيقات

ال�سمامات

 جميع ال�سمامات مطلية اأو مدهونة

اأو مغطاة لمقاومة التاآكل

 NPTF ”8/3 سمام اإغالق ذو فتحات�

رقم الطلب 9575  

 NPTF ”8/3 سمام ال رجوع دليلي ذو فتحات�  -

رقم الطلب 9581  

 NPTF ”8/3 سمام تحرير ال�سغط ذو فتحات�  -

رقم الطلب 9623  

 ، NPTF ”8/3 سمام متحاٍذ منظم لل�سغط ذو فتحتي دخول�  -

اإحداهما فتحة الخزان NPTF ”8/1 واالأخرى فتحة ت�سريف 

للخط 1 م

رقم الطلب 9633  

9674, 9682, 9690

9690 ,9682 ,9674

مهايئ القطعة الأنبوبية ثالثية التفرع

فتحات 4/1” وNPTF ”8/3 اأنثى وNPTF ’8/3 ذكر

مو�شل دوار

NPTF ”8/3 ذكر، 8/3” 

NPSM اأنثى

NPTF ”4/1 °45 و�شلة 

بطرفين ذكر واأنثى

قارنة

الطرفان NPTF ”8/3 اأنثى

مرفق قائم م�شغر

الطرفان NPTF ”8/3 ذكر واأنثى

مو�شل ذكر

الطرفان NPTF ”8/3 ذكر

مو�شل ذكر

الطرفان NPTF ”8/3 ذكر

9670

9675

9678

9680

9681

9683

  رقم

الطلب

9682

minicatalogus2010-Arabic.indd   17 1/25/11   5:04 PM



12959012A17110,96,4

20869020A18118,110,1

30799130A18127,213,7

الوزن طن متري  الحد االأدنى الرتفاع  رقم  ال�شوط  القوة   
)كجم( عند 700 بار  االن�سحاب اإلى الداخل )مم(  الطلب  )مم(  )طن(   

17 الروافع

الروافع اللولبية
ال�سغيرة الحجم

االختيار ال�سحيح للمهام ذات الم�ساحات ال�سغيرة

جميع الروافع تعمل راأ�شًيا واأفقًيا لال�شتخدام في مختلف التطبيقات التي   -

تنطوي على الرفع والدفع والن�شر.

6PH63C152200804,9

8PH83C190249806,6

11PH113C229280808,0

30PH303C37554011032,3

8PH82K207245809,5

11HST11S150410-1028014,5

فكوك  فكوك  �سعة    
الوزن ال�شوط  الن�سر  االمتداد  اال�سطوانة  رقم   

)كجم( )مم(  )مم(  )مم(  الطلب  )طن(   

 منظومة ال�سحب الهيدروليكية

)هيدرا جريب اأوماتيك(
ت�ستخدم مع كالبات الفكوك 3/2

منظومة �سحب قائمة بذاتها في م�ساحة �سغيرة مدمجة

كلما زادت قوة ال�شحب، زادت قوة اإم�شاك الفكوك لإ�شفاء الأمان على  - 

قوة الإم�شاك

مقب�ض تحكم ل�شمام الإعتاق �شهل المعايرة  -

5199105A63,54,51,9

5389205A88,94,52,4

10309210A120,79,15,5

20309220A130,218,18,0

الوزن طن متري  الحد االأدنى الرتفاع  رقم  ال�شوط  القوة   
)كجم( عند 700 بار  االن�سحاب اإلى الداخل )مم(  الطلب  )مم(  )طن(   

الروافع الجانبية
الروافع ال�سغرى

�سغيرة وذات حجم يعادل حجم كف اليد

الإ�شافة المثلى لأي �شندوق عدة، حيث يمكن ا�شتخدام هذه  - 

 الرافعة ال�شغيرة الحجم في عدة ا�شتخدامات ل حد لها �شوى

قدرتك على التخيل

حيث يمكن ا�شتخدامها كرافعة اأو نا�شرة، راأ�شًيا واأفقًيا في  - 

م�شاحات محدودة
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معدات الور�س18

10 طن

SPM101041P55مفردة الفعليدويةن�ضدي

SP1010A78PA9مفردة الفعلهوائيةاأر�شي

SPE1010-E22079PE172-E220مفردة الفعلكهربائيةاأر�شي

SPH101077P55مفردة الفعليدويةاأر�شي

SPE1010D-E22087PE174-E220مزدوجة الفعلكهربائيةاأر�شي

25 طن

)23.4(

SPM256C109P59مفردة الفعليدويةن�ضدي

SPA256197PA6مفردة الفعلهوائيةن�ضدي

SPE256-E220210PE172-E220مفردة الفعلكهربائيةن�ضدي

SPM256205P59مفردة الفعليدويةاقت�ضادي

SPA2514310PA6مفردة الفعلهوائيةاقت�ضادي

SPM2514315 P159مفردة الفعليدويةاقت�ضادي

SPE2514-E220300PE172-E220مفردة الفعلكهربائيةاقت�ضادي

SPE2514S-E220345PE172S-E220مفردة الفعلكهربائية + ملف لولبي )�شولينويد(الخدمة ال�شاقة

SPE2514DS-E220360PE174S-E220مزدوجة الفعلكهربائيةالخدمة ال�شاقة

55 طن

)50(

SPA556320PA6مفردة الفعلهوائيةاقت�ضادي

SPM556325P159مفردة الفعليدويةاقت�ضادي

SPE556-E220333PE172-E220مفردة الفعلكهربائيةاقت�ضادي

SPM5513435P460مفردة الفعليدويةاقت�ضادي

SPE5513-E220444PE172-E220مفردة الفعلكهربائيةاقت�ضادي

SPE5513S-E220480PE172S-E220مفردة الفعلكهربائية + ملف لولبي )�شولينويد(الخدمة ال�شاقة

SPE5513D-E220450PE174-E220مزدوجة الفعلكهربائيةالخدمة ال�شاقة

SPE5513DS-E220505PE554S-E220مزدوجة الفعلكهربائية + ملف لولبي )�شولينويد(الخدمة ال�شاقة

100 طن

)93(

SPM10010770P460مفردة الفعليدويةالخدمة ال�شاقة

SPE10010-E220813PE552-E220مفردة الفعلكهربائيةالخدمة ال�شاقة

SPE10010R-E220766PE172-E220مفردة الفعلكهربائيةالخدمة ال�شاقة

SPE10013DS854PQ1204S-E380مزدوجة الفعلكهربائيةالخدمة ال�شاقة

رمز  الوزن  رقم  نوع  نوع  الطراز  طن   
الم�سخة )كجم(  الطلب  اال�سطوانة  الم�سخة     

المكاب�س الهيدروليكية
CE جميع المكاب�س متوفرة في

التطبيق: ور�سة ال�سيانة، الم�سنع، المدر�سة، مختبر الفح�س، اإلخ.

النوع: ن�شدي، اأر�شي، ذو قاعدة دوارة، ذو اإطار على �شكل قو�ض   -
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TM

اًل
المــــــة اأو

ال�ســــــــــ

حلول الربط

الهيدروليكية االحترافية

ذات  ومفاتيح  ال�شكل  مربعة  تدوير  اأداة  العزم  مفاتيح  من  ننتجها  التي   Predator �ضل�ضلة   ت�ضم 

في  ا�شتخدامها  يمكن  مدمجة  اأداة  ال�شلب  من  الم�شنوع  الج�شم  ت�شميم  ويتيح  منخف�ض.  خلو�ض 

الأدوات  عنا�شر  من  عن�شر  كل  تح�شين  تم  وقد  ال�شناعة.  مجال  في  الربط  مناطق  اأ�شعب  معظم 

بحيث يكون اأقل وزًنا دون التاأثير على القوة والمتانة، وذلك با�شتخدام �شبيكة من ال�شلب وتيتانيوم 

عالي القوة واألمنيوم عالي المتانة. وي�شتخدم في الأدوات طلية ت�شطيب من النيكل العالي الرتبة، مما 

يجعلها مالئمة للتطبيقات تحت �شطح البحر في بيئة المياه المالحة.

وتعتبر �شل�شلة Predator من الم�شخات الهوائية والكهربائية الهيدروليكية، اأول م�شخة ذات قدرة 

ح�شانية ثابتة اأو م�شخة محددة للقدرة الح�شانية في �شوق الم�شخات الهيدروليكية المحمولة.

ما الذي يمكن لم�شتخدمي مفتاح العزم توقعه؟ في كلمة واحدة.....ال�شرعة.

حيث يتميز Predator بوجود م�شدات للبراغي وفالقات لل�شواميل.

�شطح  تحت  براغي  وم�شدات  اإرجاع  وناب�ض  يدوي،  اإرجاع  على  البراغي  م�شدات  منتجات  وت�شتمل 

الأر�ض �شريعة رد الفعل. ويتيح منتجنا الجديد »فالقة ال�شامولة« حاًل موثوًقا وفعاًل لإزالة ال�شواميل 

بة وال�شدئة. الل�شِ

كذلك تتوفر المعايرة والتدريب والبرمجيات.

يرجى ال�شتف�شار عن مجلد الطاقة لدينا حيث تجدون كافة ما لدينا من منتجات الربط.

19

ال�سالمة اأواًل

دورات  تيم  باور  وتقدم  وكفاءة.  باأمان  الهيدروليكية  المعدات  و�شيانة  لت�شغيل  منا�شب  تدريب  على  الح�شول  يلزم 

لم�شاعدتكم في الت�شغيل الآمن وال�شيانة الآمنة لأدواتكم.

دورات عن ال�سالمة

اأن تت�شدر ال�شالمة في مكان العمل قائمة الأولويات ل�شمان ا�شتخدام الأدوات الهيدروليكية  ينبغي 

ذات ال�شغط العالي طبًقا لإجراءات ال�شالمة المو�شى بها.

الأدوات  لت�شغيل  ال�شليمة  الطرق  تيم  باور  تعقدها  التي  التدريبية  الدورات  وتو�شح 

وقوع  للتلف  المعدات  تعر�ض  دون  للحيلولة  العالي  ال�شغط  ذات  الهيدروليكية 

في  اأو  العميل،  لدى  ال�شالمة  دورات  عقد  ويمكن  للوقت.  المهدرة  الحوادث 

مكان العمل في مقر باور تيم في اإيجيل�شوفن بهولندا.

minicatalogus2010-Arabic.indd   18 1/25/11   5:06 PM



www.powerteam.com

Our latest full catalogue is available upon request at your distributor, via our web site, or call the European 
Customer Service Centre in Eygelshoven

12 األبرت ثيج�سترات

NL-6471 WX Eygelshoven
هاتف: 31+  45 5678877

فاك�س: 31+  45 5678878

 infoeurope@powerteam.com :البريد االإلكتروني

موزع باور تيم:

القدرة

تتيح الم�شخات الهيدروليكية التي تنتجها باور تيم ومنتجات الربط واأك�ش�شواراتها حلوًل عملية لكي يت�شنى تجميع 

التوربينات الهوائية الكبيرة. حيث يتطلب النمو في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة الرتقاء بالبينة التحتية لدى 

المـجـتـمـعــات الـمـحلـيـة والإقلـيمـيـة والعـالـمـيــة. وي�شـاعــد الأداء الـراقـي لبـاور تيـم والأدوات الهـيـدورليكية التي تنتجها 

في تحقيق ذلك.

ال�سيانة واالإنتاج

تتيح الم�شخات الهيدروليكية التي تنتجها باور تيم، ف�شاًل عن ال�شطوانات والعدد الميكانيكية والأك�ش�شوارات حلوًل عملية 

في الم�شنع حيث يلزم رفع الأ�شياء الثقيلة واإنزالها و�شحبها وكب�شها ون�شرها وتثبيتها في مكانها. ابحث في منتجات باور 

تيم وحتًما �شتجد ما يالئم مهام ال�شيانة والإنتاج ال�شعبة في الم�شنع.

االإن�ساءات

تتيح منتجات باور تيم من الم�شخات الهيدروليكية عالية الأداء والروافع ذات ال�شد الالحق حلوًل عملية في الموقع 

للمتطلبات ال�شعبة في قطاع الإن�شاءات اليوم. حيث يعتمد اإن�شاء الج�شور واإ�شالحها، واإن�شاء المباني التجارية، وال�شد 

الالحق والإجهاد ف�شاًل عن رفع المن�شاآت وتحديد موقعها على منتجات باور تيم في مجال ال�شيانة والإنتاج التي تتميز 

بالمتانة المتينة وقابلية الحركة.

الطاقة والنفط والغاز

تعمل منتجات باور تيم عالية الأداء من المنتجات الهيدروليكية خلف الكوالي�ض في محطات توليد الكهرباء، ومن�شات 

النفط في المحيط، ونظم المن�شات العائمة واأبراج الحفر على الياب�شة. حيث يتم اإنجاز المهام ال�شخمة التي ت�شتلزم 

�شالمة ال�شفة اأو ال�شيانة العامة لبرج الحفر بم�شاعدة م�شخات واأدوات باور تيم الهيدروليكية.

التعدين

تتيح منتجات باور تيم عالية الأداء من الم�شخات الهيدروليكية وال�شطوانات والأك�ش�شوارات حلوًل عملية في الموقع 

ل�شيانة معدات التعدين الحيوية. وعلى الرغم من �شعوبة اأماكن التعدين ووعورتها فاإن منتجات باور تيم توا�شل عملها 

بطريقة قوية واآمنة وموثوقة.

minicatalogus2010-Arabic.indd   20 1/25/11   5:06 PM


