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األصيل

تجهيزة مركزية من الخارج  نوع 1أ

 املقاس أ املقاس ب املقاس ج 

مجال الشد 10 - 70 مم 40 - 140 مم 75 - 330 مم 

الوزن 02,00 كجم 05,30 كجم 026,00 كجم 

مركزة وشد األنابيب واملحاور والقضبان ذات املقطع الدائري بسهولة فائقة ورسع ة نوعية ودرجة عالية 

من الدقة واألمان، معايرة آلية لقطر املقطع تضمن معالجة كافة أنواع األنابيب والقضبان مهام تباينت 

أقطارها. ال حاجة ألية إجراءات ضبط إضافية ال حاجة ألي معاونني، ال داعي ألي من أعامل املتابعة أو 

املراقبة املرحلية، إذ أن وصلة اللحام ميكن بلوغها بسهولة ويرس من جميع الجهات.

تجنًبا للتآكل اإللكرتوليتي فجميع اإلصدارات التي نوردها تحتوي فقط عىل أذرع شد مصنوعة من الفوالذ 

.)VA 1,4301( املقاوم للصدأ
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لوحة القياس نوع 1أ

املقاس أ  املقاس ب  املقاس ج  

أ( 10 - 70 مم أ( 40 - 140 مم أ( 75 - 330 مم 

ب( 160 مم ب( 210 مم ب( 360 مم 

ج( 125 مم ج( 200 مم ج( 400 مم 

د( 140 مم د( 190 مم د( 350 مم 

هـ( 57 مم هـ( 28 مم هـ( 115 مم 

و( 41 مم و( 55 مم و( 115 مم 

ز( 65 مم ز( 95 مم ز( 235 مم 

a

جز

د

ب

هـ وو

أ
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األصيل 4

Orbital- نوع 1أOrbital تجهيزة مركزية من الخارج

 املقاس 1 املقاس 2 املقاس 3  

مجال الشد 6 - 50 مم 10 - 70 مم 25 - 140 مم  

الوزن 03,60 كجم 05,70 كجم 012,60 كجم  

بالنسبة لإلصدارات الخاصة للحام املداري

.Orbital-لتخفيف الحمل عن جهاز اللحام أثناء عملية اللحام املداري ننصح بالنوع 1أ

مركزة وشد األنابيب واملحاور والقضبان ذات املقطع الدائري بسهولة فائقة ورسع ة نوعية ودرجة عالية 

من الدقة واألمان، معايرة آلية لقطر املقطع تضمن معالجة كافة أنواع األنابيب والقضبان مهام تباينت 

أقطارها. ال حاجة ألية إجراءات ضبط إضافية ال حاجة ألي معاونني، ال داعي ألي من أعامل املتابعة أو 

املراقبة املرحلية، إذ أن وصلة اللحام ميكن بلوغها بسهولة ويرس من جميع الجهات.

تجنًبا للتآكل اإللكرتوليتي فجميع اإلصدارات التي نوردها تحتوي فقط عىل أذرع شد مصنوعة من الفوالذ 

.)VA 1,4301( املقاوم للصدأ
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Orbital-لوحة القياس نوع 1أ

جز

أ

د

ب

هـ وو

 املقاس 1 املقاس 2 املقاس 3  

أ( 6 - 50 مم 10 - 70 مم 25 - 140 مم  

ب( 225 مم 400 مم 590 مم  

ج( 125 مم 235 مم 290 مم  

د( 240 مم 387 مم 570 مم  

هـ( 98 مم 243 مم 360 مم  

و( 71,5 مم 71,5 مم 106 مم  

ز( 110 مم 160 مم 170 مم  
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األصيل 7

أداة الشد الرسيع لألنابيب نوع 1ب

لضامن الدقة يف مركزة وشد األنابيب الطويلة - دون أي قيد عىل أطوالها -  وكذلك األنابيب املنحنية، 

ومختلف مناذج شفة التوصيل، والوصالت ذات الشكل T، ووصالت التخفيض، وغريها.ميكن إمتام جميع 

األعامل املطلوبة دون الحاجة إىل مزيد من املعاونني. وميكن بلوغ وصلة اللحام من جميع الجهات مبنتهى 

السهولة. يجري الضبط الدقيق لقطر األنبوب بواسطة لوالب مجنحة.

لتجنب التآكل الكهريل ننصح باستخدام اإلصدارات املصنوعة من الستانلس ستيل.

املقاس مجال الشد الوزن 

أ 200 - 900 مم 1,40 كجم 

ب 050 - 150 مم 3,00 كجم 

ج 090 - 190 مم 3,30 كجم 

د 125 - 225 مم 6,80 كجم 

هـ 225 - 370 مم 8,65 كجم 
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 نوع 1جسالسل مركزة األنابيب

لضامن الدقة يف مركزة وشد األنابيب الطويلة ـ دون قيد عىل أطوالها 

ـ وكذلك األنابيب املنحنية ومختلف مناذج شفة التوصيل، والوصالت 

ذات الشكل T، ووصالت التخفيض، وغريها. ميكن امتام جميع األعامل 

املطلوبة دون الحاجة اىل املزيد من املعاونني. وميكن بلوغ وصلة اللحام 

من جميع الجهات مبنتهى السهولة. يجري الضبط الدقيق لقطر األنبوب 

بواسطة لوالب مجنحة تجنباً لخطر التآكل بفعل التحليل الكهربايئ 

ننصح زبائننا الكرام باقتناء النموذج الخاص املصنوع من الفوالذ 

)ستانليس ستيل( وذلك لقاء بعض الزيادة عىل السعر.

سلسلة
بسيطة

سلسلة
مزدوجة

سلسلة
بسيطة

سلسلة
بسيطة

تركيبة خفيفة الوزن، سلسلة بسيطة، املقاس 150 
يعمل بشكل أسايس مع مختلف مناذج شفة التوصيل، وقطع الخفض، والرؤوس املقعرة وغريها يف األنابيب،

بدءاً من األنابيب بقطر خارجي مقاس 186,3 مم
)DN 150( املقاس القيايس: 650 مم = 5 حلقات سلسلة

حلقة تكميلية: 125 مم

تركيبة متوسطة الوزن، سلسلة بسيطة، املقاس 200 
يعمل بشكل أسايس مع مختلف مناذج شفة التوصيل، وقطع الخفض، والرؤوس املقعرة وغريها يف األنابيب،

بدءاً من األنابيب بقطر خارجي مقاس 219,1 مم
)DN 200( املقاس القيايس: 1275 مم = 7 حلقات سلسلة

حلقة تكميلية: 177 مم

تركيبة ثقيلة الوزن، سلسلة بسيطة، املقاس 300 
يعمل بشكل أسايس مع مختلف مناذج شفة التوصيل، وقطع الخفض، والرؤوس املقعرة وغريها يف األنابيب،

بدءاً من األنابيب بقطر خارجي مقاس 323,9 مم
)DN 300( املقاس القيايس: 1920 مم = 7 حلقات سلسلة

حلقة تكميلية: 265 مم

تركيبة متوسطة الوزن، سلسلة مزدوجة، املقاس د 200  
للرتكيب مع انبوبة عىل أنبوبة، عىل انابيب طويلة، عىل قطع األنابيب،

بدءاً من األنابيب بقطر خارجي مقاس 323,9 مم
)DN 300( املقاس القيايس:1275 مم = 7 حلقات سلسلة

حلقة تكميلية: 177 مم

تركيبة ثقيلة الوزن، سلسلة مزدوجة، املقاس د 300
للرتكيب مع انبوبة عىل أنبوبة، عىل انابيب طويلة، عىل قطع األنابيب،

بدءاً من األنابيب بقطر خارجي مقاس 323,9 مم
)DN 300( املقاس القيايس: 1920 مم = 7 حلقات سلسلة

حلقة تكميلية: 265 مم
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األصيل 8

تجهيزة مركزية من الداخل  نوع 2

 مجال الشد الوزن 

3مقاس 400 15 - 19 مم 0,20 كجم 

3مقاس 300 16 - 20 مم 0,20 كجم 

3مقاس 200 19 - 25 مم 0,25 كجم 

3مقاس 100 24 - 42 مم 0,50 كجم 

3مقاس 10 31 - 40 مم 0,50 كجم 

3مقاس 0 38 - 25 مم 1,25 كجم 

3مقاس 00 51 - 64 مم 1,25 كجم 

سينرتوما بأسافني كبح. مركزة وشد لشفات وتوصيالت وحلقات األنابيب والحاويات الحلزونية بشكل رسيع، 

آمن ودقيق يف وقت واحد.  تسوية أوتوماتيكية لقطر األنابيب بل وكذلك يف حالة األنابيب ذات األقطار 

املختلفة. ميكن الحصول عىل أسافني كبح مقابل زيادة يف السعر وكذلك يف.

يرسنا أن نقدم لكم طيفاً من النامذج الخاصة حسب الطلب. اطلبوا عرضنا.

تجنًبا للتآكل اإللكرتوليتي فجميع اإلصدارات التي نوردها تحتوي فقط عىل قضبان محامل مصنوعة من 

.)VA 1,4301( الفوالذ املقاوم للصدأ
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لوحة القياس نوع 2

أهـح

د
ز

وب

ج

ب

 املقاس 400 املقاس 300 املقاس 200 املقاس 100 

أ( 15 - 19 مم 16 - 20 مم 19 - 25 مم 24 - 32 مم 

ب( 15 مم 15 مم 15 مم 20 مم 

ج( 50 مم 50 مم 54 مم 84 مم 

د( 154 - 170 مم 154 - 170 مم 154 - 170 مم 200 - 225 مم 

هـ( 15 مم 16 مم 19 مم 24 مم 

و( 20 مم 20 مم 24 مم 24 مم 

ز( 100 مم 100 مم 100 مم 149 مم 

 SW 15 SW 12 SW 12 SW 12 )ح

 املقاس 10 املقاس 0 املقاس 00  

أ( 31 - 40 مم 38 - 52 مم 51 - 64 مم  

ب( 20 مم 25 مم 25 مم  

ج( 84 مم 97 مم 97 مم  

د( 200 - 225 مم 247 - 278 مم 247 - 278 مم  

هـ( 24 مم 38 مم 38 مم  

و( 44 مم 47 مم 47 مم  

ز( 149 مم 170 مم 170 مم  

  SW 27 SW 27 SW 15 )ح
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األصيل 14

تجهيزة مركزية من الداخلنوع 3ج

 مجال الشد الوزن 

3مقاس 2 85 - 220 مم 2,40 كجم 

3مقاس 3 120 - 350 مم 6,00 كجم 

3مقاس 4 180 - 520 مم 14,00 كجم 

املقاس 4/إس 400 - 940 مم 20,00 كجم 

لشد ومركزة األقطار املتساوية أو كتجهيزة شد برتكبية شد واحدة.

تجنًبا للتآكل اإللكرتوليتي فجميع اإلصدارات التي نوردها تحتوي فقط عىل قضبان محامل مصنوعة من 

.)VA 1,4301( الفوالذ املقاوم للصدأ
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لوحة القياس نوع 3ج

أ(  85 - 220 مم 120 - 350 مم 180 - 520 مم 400 - 940 مم 

ب(  144 مم 233 مم 300 مم 300 مم 

ج(  480 مم 540 مم 630 مم 630 مم 

د(  335 مم 300 مم 325 مم 325 مم 

هـ(  26 مم 34 مم 36 مم 36 مم 

أ

ج

د
ب

هـ

  املقاس 2 املقاس 3 املقاس 4 املقاس 4/إس 
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األصيل 16

تجهيزة مركزية من الداخل نوع 4

 مجال الشد الوزن 

3مقاس 1/هـ 54 - 140 مم 1,30 كجم 

3مقاس 2/هـ 85 - 220 مم 3,90 كجم 

3مقاس 3/هـ 120 - 350 مم 11,50 كجم 

3مقاس 4/هـ 180 - 520 مم 27,00 كجم 

لإلستخدام كام مبني إىل جوار الصورة 3أ، إال أنه يجدر بالذكر أنه يفضل استخدامها مع األجزاء الثقيلة 

الوزن وذلك بواسطة عنارص الشد التي ميكن مدها وغري املرتبطة ببعضا البعض. يتم تثبيت تجهيزة 

سيترنومات للمركزة مع عنرص الشد السفيل يف األنبوبة أو مع الشفات أو غريها، ومن خالل عنرص الشد 

العلوي يتم املركزة النهائية والتثبيت. تسوية القطر اوتوماتيكياً.

تجنًبا للتآكل اإللكرتوليتي فجميع اإلصدارات التي نوردها تحتوي فقط عىل قضبان محامل مصنوعة من 

.)VA 1,4301( الفوالذ املقاوم للصدأ
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لوحة القياس نوع 4

 املقاس 1/هـ املقاس 2/هـ املقاس 3/هـ املقاس 4/هـ 

أ( 54 - 140 مم 85 - 220 مم 120 - 350 مم 180 - 520 مم 

ب( 88 مم 144 مم 233 مم 300 مم 

ج( 190 مم 309 مم 491 مم 636 مم 

د( 290 - 310 مم 445 - 505 مم 745 - 790 مم 850 - 960 مم 

هـ( 20 مم 26 مم 34 مم 36 مم 

و( 14 مم 21 مم 25 مم 36 مم 

ز( 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 

أ

هـ

د

ج

زو بز ب
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األصيل 18

تجهيزة مركزية من الداخلنوع 4/إس

 مجال الشد الوزن 

3مقاس 1/هـإس 120 - 250 مم 1,80 كجم 

3مقاس 2/هـإس 220 - 400 مم 5,20 كجم 

3مقاس 3/هـإس 300 - 640 مم 16,40 كجم 

3مقاس 4/هـإس 400 - 940 مم 39,00 كجم 

التمركز والتمديد بدفعة واحدة وبرسعة وأمان ودقة لحواف األنابيب، وقطع التوصيل، وحليقات الوصل 

إلخ لألنابيب والحاويات األسطوانية. بسطح اتصال لحواف األنابيب امللساء. موازنة القطر أوتوماتيكياً حتى 

لألقطار ذات االختالف الشديد بواسطة عنارص االنتشار القابلة للتمدد واملنفصلة بعضها عن بعضها. تجهيزة 

التمركز ®CENTROMAT يتم تثبيتها مع عنرص االنتشار السفيل يف األنبوبة، ثم توضع حافة األنبوبة أو 

ماشابه، ويتم متركزها وتثبيتها نهائياً بواسطة عنرص االنتشار العلوي.

تجنًبا للتآكل اإللكرتوليتي فجميع اإلصدارات التي نوردها تحتوي فقط عىل قضبان محامل مصنوعة من 

.)VA 1,4301( الفوالذ املقاوم للصدأ
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لوحة القياس نوع 4/إس

 املقاس 1/هـإس املقاس 2/هـإس املقاس 3/هـإس املقاس 4/هـإس 

أ( 120 - 250 مم 220 - 400 مم 300 - 640 مم 400 - 940 مم 

ب( 88 مم 144 مم 233 مم 300 مم 

ج( 190 مم 309 مم 491 مم 636 مم 

د( 290 - 310 مم 445 - 505 مم 745 - 790 مم 850 - 960 مم 

هـ( 20 مم 26 مم 34 مم 36 مم 

و( 14 مم 21 مم 25 مم 36 مم 

ز( 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 

أ

هـ

د

ج

و
ز ز

ب ب
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األصيل 20

تجهيزة مركزية من الداخل نوع 5

 مجال الشد الوزن 

3مقاس 1/ب-هـ 54 - 115 مم 1,00 كجم 

3مقاس 2/ب-هـ 85 - 195 مم 3,10 كجم 

3مقاس 3/ب-هـ 120 - 315 مم 9,30 كجم 

3مقاس 4/ب-هـ 180 - 520 مم 23,10 كجم 

تركيبات شد غري مرتبطة ببعضها البعض. لألنابيب املنحنية واإللتواءات بجميع األقطار. للعمل برسعة 

وبأمان وبدون مساعدة إضافية فليس هناك "ليد ثالثة" للمساعدة ـ فيتم شد الجزء السفيل للتجهيزة 

املركزية يف قوس األنبوبة حتى تكون الناحية املواجهة لقوس األنبوبة عىل الحواف األمامية لجزء الشد 

العلوي.  يتم وضع الشفة أو ما شابه عىل جزء الشد العلوي ثم يتم شده. مناشب كذلك للشفات امللساء. 

تسوية القطر اوتوماتيكياً.

تجنًبا للتآكل اإللكرتوليتي فجميع اإلصدارات التي نوردها تحتوي فقط عىل قضبان محامل مصنوعة من 

.)VA 1,4301( الفوالذ املقاوم للصدأ



Ce
nt

ro
m

at
®

Made in Germany21

لوحة القياس نوع 5

 املقاس 1/ب-هـ املقاس 2/ب-هـ املقاس 3/ب-هـ املقاس 4/ب-هـ 

أ( 54 - 115 مم 85 - 195 مم 120 - 315 مم 180 - 520 مم 

ب( 250 مم 395 مم 660 مم 940 مم 

أ

ب
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ميزان املاء لشفات األنابيب  نوع 9

 مقاس 2

 بطول 400 مم،

للمسافة بني ثقوب الشفات

35 ـ 290 مم

مجهزة بقطع تركيب قياسية

ø بالتداخل قطر 13 ـ 22 مم

الوزن: 0,35 كجم

مقاس 1أ

  مثل مقاس 1، ولكن بقطع

 مغناطيسية ماسكة للرتكيب

اإلضايف كميزان ماء إنحنايئ

الوزن: 0,32 كجم

مقاس 1

 بطول 300 مم،

للمسافة بني ثقوب الشفات

35 ـ 190 مم

 مجهزة بقطع تركيب قياسية

ø بالتداخل قطر 13 ـ 22 مم

الوزن: 0,30 كجم

بامليزان مسواة وتجهيزات ضبط ميكن تغيري موقعها. وتناسب تجهيزات الضبط لجميع ثقوب الشفات بجميع 

مقاسات األقطار املتعارف عليها، والتي ميكن من خاللها ضبط الشفات التي سيتم لحامها. ميكن ضبط وقراءة 

الزاوية ودرجة اإلنحناء بدون عمليات حسابية. املادة: ألومنيوم مؤنود.

 متوافرة إضافة لجميع املوديالت:

ø قطع تركيب تداخلية لثقوب الشفات بقطر من 12 ـ 18 مم

ø أنابيب تداخلية للربط مع قطع التداخل القياسية لثقوب الشفات بقطر من 25 ـ 30 مم
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 نوع 11خرامة مركزية

3مقاس 1 الوزن 

أنبوبة بدءاً من قطر 12 مم حتى 1000 مم  تقريباً. 0,60 كجم 

بالتقسيم املستقيم وجهاز القياس اإلنحنايئ لتوسيع املركز بسنبك للخطوط النصفية ومخارج األنابيب 

واملستودعات طبقاً للزاوية املرغوب عملها.   تحديد زاوية اإلنحناء، وضبط الزوايا والبحث عن نقطة املركز 

يف األنابيب وأخذ املستوى عند تثبيت املستودع أو ما شابه ذلك. ميكن ضبط تجهيزة قياس الزاوية بالتقسيم 

املستقيم، حتى ميكن ضبط وقراءة الزاوية واإلنحناء بدون القيام بعمليات حسابية. املادة: ألومنيوم مؤنود.

أدوات الثقب: فوالذ عدد، مصلد 
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شهادة
لرشكة هريمان روزوريوس ش.ذ.م.م.

35 شارع لوهيكينفيج 

52247 ألفرت

املعدات الخاصة التي توزعها رشكة روزوريوس ش.ذ.م.م. باسم العالمة التجارية 
"®Centromat"، وهي آالت خاصة بصناعة وصالت األنابيب والحاويات، تعترب أجهزة مهمًة 
جداً ميكن أن تدعم عامل اللحام مبساعدات مختلفة عند إجراء أعامل اللحام. ويتم تصميم 

األجهزة ميكانكياً بصورة نظيفة مع اإلنتاج بجودة عالية. وهي تحقق متاماً املتطلبات القانونية 
وميكن استخدامها وفقاً لإلرشادات املخترصة من قبل الجهات املدربة.

إن عالمة EC ليست رضوريًة لهذه األجهزة وال ميكن منحها لها، فهي ليست ماكينات باملعنى 
املقصود يف إرشادات املاكينات لالتحاد األورويب وال تختص بها أي إرشادات من االتحاد األورويب 

السارية يف ذلك الوقت.

إن األخطار املمكن حدوثها بسبب األجهزة وبخاصة طاقات الزنربكات املخزنة ينبغي تفاديها 
عند استخدام األجهزة وفقاً للقواعد املعتربة، بحيث ال تتسبب األجهزة يف حدوث أخطار 

جسيمة عىل املستخدم.

كولن، بتاريخ 12 فرباير/شباط 1998
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®Centromat تجهيزة التوسيط الخارجي1أ
للمواسري الطويلة ذات قطر الدائرة املتساوي وغري املتساوي،

املعادلة اآللية لقطر الدائرة.

الوزن مجال الشد  املقاس 
355,00 2,00 كجم   10 - 70 مم  أ 
495,00 5,30 كجم   40 - 140 مم  ب 

1920,00 26,00 كجم   75 - 330 مم  ج 

®Centromat أداة التوسيط الخارجي أوربيتال
للمواسري الطويلة ذات قطر الدائرة املتساوي
وغري املتساوي، املعادلة اآللية لقطر الدائرة.

الوزن مجال الشد  املقاس 
1490,00 3,60 كجم   6 - 50 مم   1
1650,00 5,70 كجم   10 - 70 مم   2
2270,00 12,60 كجم   25 - 140 مم   3

®Centromat أداة الشد الرسيع لألنابيب
قامط املواسري الرسيع ملنحنيات املواسري، وقطع التشكيل وما شابه

التي توصل باملواسري ذات قطر الدائرة املتساوي وغري املتساوي.

الوزن مجال الشد  املقاس 
215,00  410,00 1,40 كجم  20 - 90 مم  أ 
300,00  180,00 3,00 كجم  50 - 150 مم  ب 
365,00  220,00 3,30 كجم  90 - 190 مم  ج 
430,00  260,00 6,80 كجم  125 - 225 مم  د 
640,00  390,00 8,65 كجم  225 - 370 مم  هـ 

®Centromat سالسل مركزة األنابيب
سالسل توسيط املواسري للمواسري الطويلة، و املواسري،

والنهايات املجوفة والتجهيزات امللحقة باملواسري والحاويات.
السعر شامل الشّدادة الخاصة بالطول املعياري.

املقاس 150، تركيبة خفيفة الوزن، بسيطة،
تناسب لألنابيب بقطر خارجي بدءاً من 168,3 مم

685,00  535,00 الطول القيايس 650 مم   
95,00  70,00 عنرص تكمييل 125 مم   

235,00  200,00 الّشدادة االحتياطية   

املقاس 200، تركيبة متوسطة الوزن، بسيطة،
تناسب لألنابيب بقطر خارجي بدءاً من 219,1 مم

1225,00  825,00 الطول القيايس 1275 مم   
140,00  85,00 عنرص تكمييل 177 مم   
275,00  235,00 الّشدادة االحتياطية   

قامئة األسعار

1أ

1ب

1ج
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2

 املقاس 300، تركيبة ثقيلة الوزن، بسيطة،
تناسب لألنابيب بقطر خارجي بدءاً من 323,9 مم

1510,00  980,00 الطول القيايس 1920 مم   
175,00  105,00 عنرص تكمييل 265 مم   
320,00  270,00 الّشدادة االحتياطية   

املقاس د 200، تركيبة متوسطة الوزن، مزدوجة،
تناسب لألنابيب بقطر خارجي بدءاً من 323,9 مم

1860,00  1270,00 الطول القيايس 1275 مم   
190,00  120,00 عنرص تكمييل 177 مم   
560,00  460,00 الّشدادة االحتياطية   

 املقاس د 300، تركيبة ثقيلة الوزن، مزدوجة،
تناسب لألنابيب بقطر خارجي بدءاً من 323,9 مم

2240,00  1590,00 الطول القيايس 1920 مم   
230,00  145,00 عنرص تكمييل 265 مم   
660,00  160,00 الّشدادة االحتياطية   

®Centromat تجهيزة مركزية من الداخل
تجهيزة التوسيط الداخيل ذات الشكل األسطواين، للفالنشة، والدعامات،

والحلقات وماشابه مام يوصل باملواسري والحاويات، املعادلة اآللية لقطر الدائرة.

الوزن مجال الشد  املقاس 
370,00 0,20 كجم   15 - 19 مم   004
370,00 0,20 كجم   16 - 20 مم   003
370,00 0,25 كجم   19 - 25 مم   002
370,00 0,50 كجم   24 - 32 مم   001
370,00 0,50 كجم   31 - 40 مم   01
400,00 1,25 كجم   38 - 52 مم   0
400,00 1,25 كجم   51 - 64 مم   00

®Centromat تجهيزة مركزية من الداخل
تجهيزة التوسيط الداخيل َمقصية الشكل، للفالنشة، والدعامات،

والحلقات وماشابه مام يوصل باملواسري والحاويات، املعادلة اآللية لقطر الدائرة.

الوزن مجال الشد  املقاس 
280,00 1,25 كجم   54 - 140 مم   1

 380,00 3,35 كجم   85 - 220 مم   2
نوع a3: منوذج متوقف اإلنتاج - يتاح التوريد فقط طاملا توفر مخزون كاٍف.

3أ
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®Centromat تجهيزة مركزية من الداخل
مقصية الشكل، لشد وتوسيط أقطار الدائرة املتساوية 

الوزن مجال الشد  املقاس 
260,00 2,40 كجم   85 - 220 مم   2
360,00 6,00 كجم   120 - 350 مم   3
655,00 14,00 كجم   180 - 520 مم   4
855,00 20,00 كجم   400 - 940 مم  4/إس 

منوذج متوقف اإلنتاج - يتاح التوريد فقط طاملا توفر مخزون كاٍف.

®Centromat تجهيزة مركزية من الداخل
مقصية الشكل، للفالنشة، والدعامات، والحلقات وماشابه 

مام يوصل باملواسري والحاويات. ينصح بها بشكل خاص
ألجزاء التشكيل ذات الوزن الثقيل.

الوزن مجال الشد  املقاس 
350,00 1,30 كجم   54 - 140 مم  1/هـ 
405,00 3,90 كجم   85 - 220 مم  2/هـ 
565,00 11,50 كجم   120 - 350 مم  3/هـ 

1335,00 27,00 كجم   180 - 520 مم  4/هـ 

®Centromat تجهيزة التمركز الداخيل
تجهيزة مقصية الشكل، للفالنشة، والدعامات، 

والحلقات وماشابه مام يوصل باملواسري والحاويات.

الوزن مجال الشد  املقاس 
490,00 1,80 كجم   120 - 250 مم  1/هـإس 
660,00 5,20 كجم   220 - 400 مم  2/هـإس 
950,00 16,40 كجم   300 - 640 مم  3/هـإس 

1850,00 39,00 كجم   400 - 940 مم  4/هـإس 

®Centromat تجهيزة التمركز الداخيل
مقصية الشكل، للفالنشة، وقطع التشكيل، ومنحنيات 
املواسري والوصلة املرفقية، املعادلة اآللية لقطر الدائرة.

الوزن مجال الشد  املقاس 
410,00 1,00 كجم   54 - 115 مم  1/ب-هـ 
755,00 3,10 كجم   85 - 195 مم  2/ب-هـ 

1055,00 9,30 كجم   120 - 315 مم  3/ب-هـ 
1675,00 23,10 كجم   180 - 520 مم  4/ب-هـ 

3ج

4

4إس
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تبقى األسعار املذكورة هنا غري مقيدة.  تفقد جميع العروض املقدمة حتى اآلن وقامئات
األسعار فاعليتها بظهور قامئة األسعار هذه. تبقى البضائع املوردة للعميل  ملك للمورد حتى

يتم الدفع الكامل ملستحقات البضائع املوردة.

دائرة اإلختصاص: بون.
نحتفظ بحقنا يف البيع عن طريق وسيط، ويف تغيري األسعار  وبعمل التفيريات التقنية.

شامل التعبئة، التسليم يف موقع البائع مبدينة بورنهايم وفًقا لرشوط التسليم: 
UPS 2020 أو اإلرسال عرب رشكة INCOTERMS® اإلنكوترمز  

لخدمات الشحن الرسيع مقابل دفع تكاليف الشحن  
صايف املبلغ يف غضون 30 يوًما السداد: 

ديسمرب 2021 تاريخ اإلصدار: 

®Centromat ميزان املاء لشفات األنابيب
شاقول ميزان تسوية للفالنشات لتسوية حلقات ودوائر الفالنشات املجوفة، 

مع مسامر الكتف وميزان قياس الزوايا املايئ لضبط الزوايا واالنحرافات، 
مع مسامر املقبس القيايس 13 – 22 مم.

املقاس 1
ملسافة تجويف فالنشة تبلغ 35 – 190 مم،

املقاس 2
ملسافة تجويف فالنشة تبلغ 35—290 مم،

موديل 1أ مزود باإلضافة إىل ذلك باملشبك املغناطييس    

ومن خالل هذا ميكن استخدامه كذلك كميزان مايئ لالنحرافات.

الوزن الطول  املقاس 
240,00 0,30 كجم  300 مم   1

1أ  مزود مبشبك مغناطييس 
305,00 0,32 كجم  300 مم   
255,00 0,35 كجم  400 مم   2
100,00 زوج  مسامري مقبس إضافية لقطر دائرة من 12 – 18 مم 

ليس هناك مواسري مقبس إضافية للتمديد عىل فجوات
070,00 زوج  الفالنشات ذات القطر من 25 - 30 مم  
120,00 زوج  استبدال دبوس املقبس القيايس 13 – 22 مم  

®Centromat خرامة مركزية

الوزن مجال الشد  املقاس 
280,00 0,60 كجم  12 - 1000 مم   1

9
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ِعدد خاصة لبناء خطوط األنابيب وإنشاء 
خطوط اإلنتاج وتركيب الحاويات

Hermann
Rosorius
 Ingenieurbüro GmbH

Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Phone +49 (0)2225 7095715
info@centromat.de
www.centromat.de
www.centromat.com (متجر إلكتروني)

mailto:info@centromat.de
https://www.centromat.de/seiten/vae/
https://www.centromat.com/en/

