إن شركة  Dashaالتي اخترعت الفرشاة الموصلة أو الكھربائية لتنظيف اللحام Weld Cleaning
 Conductive Brushتقدم لكم بكل فخر الجيل القادم من منظفات اللحام Weld‐cleaners
 TekTigوھو ثمرة عشر سنوات من الخبرة واألبحاث والتطوير لصنع أقوى منظف للحام في العالم
.
 TekTigبحجمھا الصغير ومتانتھا والتي يسھل حملھا تقوم بتنظيف مختلف أنواع اللحام ؛ إن
منظفات اللحام الجديدة  HTC‐150 . MIG TIG, STIC,و  HTC‐300الجديدة تعمل إلكترونيا ً
بشكل كامل وتقوم بتنظيف وتلميع و الطالء المعدني والتلميع الكھربائي كل ذلك في مستحضر واحد .
تعتبر سلسلة  HTC‐150و  HTC‐300اآلن األساس في ھذه الصناعة وحازت بسرعة على أرفع
سمعة ؛ وذلك من خالل قدرتھا الفريدة على التلميع اإللكتروني في مكان العمل  .وقد سمح TekTig
لكثير من مستعمليه حول العالم تصليح واستعادة وتحسين اللمسات األخيرة للصلب والنحاس
وستاينلس ستيل للھياكل والدرابزينات والمركبات الھندسية  .ال يوجد أي منظف آخر للحام يستطيع
أن ينظف ويلمع  MIG Weldsبالسرعة والسھولة التي يقوم بھا . TekTig
لن يكون بعد اآلن أثر لبقع الشاي أو المظھر الصدئ لستاينلس ستيل  .لن يكون ھناك حاجة
للتنظيف باألسيد أو المواد الكيماوية الضارة ؛ إذ أن عالجھا مكلف ومضر بالبيئة  .قلل من ھدر
المواد الكاشطة التي تجعلك تتخلى عن المنتج ؛  TekTigيوفر وقتك .
 TekTigسريع ونظيف وآمن وسھل اإلستعمال  .نظف لحامك بمرورمسحة واحدة من الفرشاة .
ثالث درجات للقوة تسمح لك بأن تتحكم بشكل تام بعملية التنظيف والتلميع .
زد من طاقة عملك باستعمال  TekTigسلسلة  HTC‐15Oو  HTC‐300على استعداد لتقدم القوة
التي تتفوق على أكثر منظفات اللحام كلفة ودون فعالية بنسبة مئتين وخمسيٮن بالمئة  .جرب واحدة
منھا اليوم  TekTig .يوفر الوقت والمال والجھد .
 Technical Dataالمعلومات التقنية
110VAC/60Hz or 240VAC/50Hz
Power ON/OFF, Over-Current
Low, Medium, High Level
Clean, Restore, Electro-polish & Electro-plate

100%
)”230mm (9”) x 150mm (5.9”) x 350mm (13.8
)6.5kg (14.4lbs

Remarks
مالحظات
Good All Rounder for
all Basic Needs
& First Generation
Industry Standard
Latest Generation,
Fully Electronic
Latest Generation
Fully Electronic,
Heavy Duty Mode,
Most Powerful
Weld-Cleaner in its
class.

Mains Power Input:
LED Indicators:
Output Range:
Output Mode:
Duty Cycle:
Dimensions:
Weight:
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إتصل بالموزع القريب منك أو إتصل ھاتفيا ً بشركة TekTig
TekTig

T: +612 99 22 33 57
F: +612 99 22 33 58
E: info@tektig.com
W: www.tektig.com

