
طرحنا في األسواق أسطوانات الغاز البترولي المسال )IPG( المركبة 
والتي يتم تركيبها في شاحنات الرافعة الشوكية )FLT( في عام 2006. 

ويبلغ حجمها القياسي 14 كجم )31 رطالً(.

خفيفة الوزن
تمتاز األسطوانات لدينا بأنها أخف وزنًا من األسطوانات المصنوعة 

من األلمونيوم والصلب. ويبلغ وزن األسطوانات وهي فارغة 7.5 كجم 
)16.5 رطالً(، مما يجعل أقصى وزن لها هو 22.2 كجم )48.9 رطالً( 
عند امتالئها. ولذلك، فإن أسطواناتنا تعتبر األخف وزنًا من بين أسطوانات 

شاحنات الرافعة الشوكية )FLT( المتوفرة. تنص لوائح عمليات المناولة 
اليدوية األوروبية على أنه ال يُسمح برفع االسطوانات التي يتعدى وزنها 

25 كجم )55 رطالً( ألعلى من ارتفاع الِمرفَق. يقل وزن أسطوانات 
شاحنات الرافعة الشوكية )FLT( خفيفة الوزن الخاصة بنا عن وزن 

المشترط في هذا المتطلب.
ويتساوى وزن جميع األسطوانات وهي فارغة. بفضل وزنها الخفيف 

وتصميمها المريح، يمكن رفع هذه األسطوانة بسهولة بالغة والتعامل معها 
ورصها فوق بعضها، مما يقلل من خطر إصابات العمل.

آمنة
يتم استخدام أكثر من 20 مليون  وحدة على مستوى العالم، وتمتاز أسطواناتنا 

بأفضل سجل أمان في هذا المجال. يتحمل هيكل األسطوانات الخاص بها، 
المسجل ببراءة اختراع، ضغط انفجار يزيد بضعف عما تتحمله األسطوانات 

األخرى المصنوعة من الصلب. باإلضافة إلى ذلك، فإن األسطوانات 
لن تتعرض لالنفجار بسبب ضغط الغاز المسال عند تعرضه للحرارة 

)BLEVE(، مما يحد من خطر االنفجار في حالة حدوث حرائق.

سهولة الصيانة واالستخدام
تتيح لك المواد المركبة شبه الشفافة مشاهدة مستوى الغاز مما يقلل 
 من الحاجة إلى استخدام العدادات غير الدقيقة. من السهل اآلن رؤية
 القدر المتبقي من الغاز بشكل دقيق. يتم توفير أسطوانات الرافعات

الشوكية مع صمام معتمد لتمرير السوائل مزوًدا بتوصيلة للملء السريع، 
وهي مخصصة بما يتناسب مع السوق لديك، وذلك لتنفيذ عملية ملء سهلة 

في كل من الوضع األفقي والرأسي.

ورقة بيانات أسطوانات 
شاحنات الرافعة الشوكية



باقة متنوعة من الصمامات لتمرير السائل و/أو الملء في الوضع األفقي أو العمودي. 

• حل بفتحة واحدة - نقاط أقل للتسريبات المحتملة
• صمام متعدد الوظائف، يشمل صمام خفض الضغط )PRV( وصمام التدفق الزائد

• أسطوانة شبه شفافة، ال حاجة إلى مقياس لتحديد المستوى
• صمام محمي بالكامل بغطاء خارجي

• خيوط مستقيمة تقلل من قوة عزم الدوران داخل الجدران المرّكبة
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وصف الصمام

المواصفات الفنية

تكاليف تشغيل منخفضة
ال تتعرض األسطوانات لدينا للصدأ أو التلف مثل األسطوانات المصنوعة 

من الصلب، لذلك فلن يلزم إعادة طالئها أبًدا. ويقلل ذلك من تكاليف التجديد 
بشكل كبير. ستوفر شركتك المال من خالل تقليل التكلفة والوقت الالزمين 
لعمليات القذف والطالء والتجفيف… كما ستتمكن من المحافظة على البيئة 

من خالل تقليل المخلفات السامة الناتجة عن عملية التجديد باإلضافة إلى 
توفير الطاقة.

تصنيع بجودة مضمونة 
نحن نُصنع منتجاتنا في مصنعنا في النرويج المزود بأحدث التقنيات. 

خط إنتاجنا المؤتمت بالكامل هو الوحيد من نوعه في العالم. ويتم التحقق 
من الجودة في جميع الخطوات في سلسلة القيم واعتماد جميع العمليات وفقًا 
لمعيار ISO 9001. وتوجد العديد من النقاط خالل عملية التصنيع يتم فيها 

جمع بيانات اإلنتاج الخاصة بكل أسطوانة وتخزينها للتعقب بشكل كامل.

مطابقة للمواصفات القياسية 
تتوافق األسطوانات لدينا مع مجموعة واسعة من المواصفات 

والموافقات الدولية.
وتشمل األساسية منها:

ISO 9001 •
ISO 11119-3 •

EN 12245 •
EN 14427 •

DOT-SP 12706 •
TC SU 5931 •

Hexagon Ragasco AS
Raufoss Industrial Park B306, P.O. Box 50, 2831 Raufoss, Norway، الهاتف: 00 16 15 61 47 +، 

www.hexagonragasco.com

1 ال تتضمن صماًما. 2 تتضمن صماًما

294 رطالً في البوصة المربعة 20 بار  ضغط التشغيل  
441 رطالً في البوصة المربعة 30 بار  ضغط االختبار  

870 أو 1044 رطالً في البوصة المربعة* 60 أو 72 بار*   ضغط االنفجار المطلوب 
ضغط انفجار 

2200 رطالً في البوصة المربعة 150 بار  Hexagon Ragasco الفعلي  
*وفقًا للمعايير

تكوين الواليات المتحدة األمريكيةتكوين قياسيتصنيفات الضغط


