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ماآنات مستحلبة للوقود التي التحتاج  آوماميخا تصنع  آليما تحت مجموعة  ألي اضافات شرآة تكنولوجيا 
توفير تكاليف المشغالت , وفقط تحتاج الى الماء لينمزج مع الزيوت المستخدمة في االت المعالجة المختلفة 

وآذل   .ك مدخالت العمل مع تقليل تعقيد العمليات إلضافات المستحلب 

تذهب ضد الحكمة  ًاصيصخ لمزج الماء مع الزيوت الثقيلة التي على مايبدو  الشرآة  تم تطوير تكنولوجيا 
ًالدب من فصل الماء والزيوت , المألوفة والنظرية    .لكن في الواقع تضمن المزج 

الشرآة عام  الماآنات ل1980تم تأسيس  إلرساء أساس , صناعة معدات التكييف والتدفئة  لصناعة أدوات 
  .متين للمغامرة في قطاع معدات تجهيز مستحلب الوقود في السنوات األخيرة 

للتآآل  الماآنات –مستحلب المياه , عدم احتوائها على مواد مضافة محتملة   الوقود ال يضر قطع المطاط في 
الماآنات وتقليل الملوثات    .لزيادة عمر 

مع الديناميكا الحرارية التي تنطوي على ,  ميكرون 5-2يات الخلط في قطرات سائلة فقط مع قطر نتائج عمل
متناهية الصغر ضمان تبريد وتوفير  ًارظن الى صفر من الكربون 15-5جسيمات   في المئة من الوقود 

  .المودوع في االنابيب والمواسير 

أآثر على أساس االحتياجات الخاصة 35يمكن رفع نسبة الحد األقصى من الماء في الخليط إلى   في المئة أو 
  .في  الصناعات 

ماآنة حني دبوس الشعر التلقائية  آذلك  الشرآة  المتوسع , بندقية المتوسع , المتوسع اليدوي , تقدم 
ماآنة جفاف تعليق , ماآنة المقاصة و تهذيب الحواف  ,  Uماآنات حني االنابيب النحاسية نوع , العمودي 

, ماآنة تهذيب حواف شريحة المنشار , ماآنة صنع الحلقة العالية السرعة  ,  Oماآنة ادخال حلقة , الباب 
, ماآنة تخطيط مجموعة انابيب ,  مجفف , ماآنة اختبار التسريب و موصل فائق السرعة , الة لحام تلقائية 

آبس الريشة عالي السرعة    .وخط 

آذلك خدمة ما بعد البيع  الشرآة  ما في ذلك االستشارات الفنية وعملية التصميم وانشاء نماذج ب, وتوفر 
 .باالحجام الطبيعية 

  

  

  .معدات معالجة صديقة للبيئة ومستحلبة للوقود 
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