
 

تأسست ضغوط اختباراتنا من خالل إجراءات اختبار محكمة. ونتيجة للبيئة دائمة التغير لعمليات حفر 
اآلبار باإلضافة إلى إهالك المعدات واستنفاذها، والتي تؤدي إلى تآكل طول عمر المعدات ومقاييس 

كالئها، التشغيل اآلمن، ال تتحمل مؤسسة واشنطن لرؤوس التحكم الدوارة، ووحدات عملها، وو
وفروعها أي ضمان سواء علني أو ضمني لضغوط االختبار الواردة هنا. وال توصب مؤسسة واشنطن 
لرؤوس التحكم الدوارة تحت أي ظروف باستخدام رؤوس التحكم الدوارة الخاصة بها كأجهزة مبدئية 

 لمنع اإلطفاء. 

Washington Rotating Control Heads, Inc  
P: 724.228.8889 F: 724.228.8912   
63 Springfield Avenue P.O. Box 261   
Washington, PA 15301      
www.washingtonrotating.com 

 
 

 

 

 

 1300مواصفات طراز 
 للبوصة المربعة 350 ضغط اختبار ديناميكي )دوار(

 للبوصة المربعة 600 ضغط اختبار ساكن

 لفة 150 الدقيقة )متقطع(للدوران/الحد األقصى 

 باللف التركيب العوازل المطاطية
 نعم قائد الطاولة الدوارة

 نعم قيادة علوية
 ضغط ذاتي نظام الزيت
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الوصلة 
 الخارجية

11"-3000 7/1637" 5/1635" 29" 17" 17" 1/811" 1/811" 1/88" R-53 1/167"-3000 
11"-5000 7/1637" 9/1635" 29" 17" 17" 1/811" 1/811" 1/88" R-54 1/167"-3000 

5/813"-3000 3/1636" 5/1634" 3/427" 17" 17" 14" 3/411" 1/88" R-57 1/167"-3000 
5/813"-5000 3/1637" 5/1635" 3/428" 17" 17" 14" 1/412" 1/88" BX-160 1/167"-3000 
3/416"-3000 3/1636" 5/1634" 3/427" 17" 17" 1/215" 5/812" 1/88" R-66 1/167"-3000 

 عند الطلب، يرجى تحديد:

                     الحفار وشكلهحجم  .4 إطار الوصلة الخارجية  حجم .3 حجم السير السفلي .2 رقم الموديل  .1

 الضغط العالي، إن وجد .7  بيئة الحفر  . 6           حجم خط الحفر . 5

ئية ابوصالت خارجية أنثى مجمعة أو متفرعة بناء على طلبكم. ويمكن مضاعفة حفر الفجوات الهو يمكن ضبط جميع الفجوات الهوائية
 بناء على طلبكم. 

هي أداة التحكم الدوارة األصلية لدينا.  1300واشنطن طراز 

الحفار بشكل هذه الوحدة مصممة بحيث تعزل مكونات 
قايا بعيداً عن بمستمر وتحول جميع األجزاء المقطوعة وال

رأسي ولحلقات كيلي، يمكن التصميمها من خالل الحلقة. 

 1/24هيكس و بوصة 1/45 لهذه الوحدات التعامل إلى حد
مقاسات الحفارات موضحة أدناه وجميعها بوصة مربعة. 

إطاراتنا  1300أداة التحكم طراز تستخدم مواد بالجملة. 

-2وتعزل صلب الحفار بالكامل من  1024المطاطية طراز 
القطع وخدمة متميزة لتقليل بوصة. لدينا مخزون جيد من  8

 الوقت بأقصى ما يمكن. 

http://www.washingtonrotating.com/

