تقدم  Dashaمنظف اللحام  KSS Sliding Shroudالغطاء اإلنزالقي  KSS .إختراع جديد
وجديد وھو سھل اإلستعمال ويجعل مھمة تنظيف اللحام أسرع وأكثر أمانا ً وال غنى عنه للمھنيين .
ويقوم  KSSبثالث وظائف  :يتحكم بشعر الفرشاة للتأكد من أنك تنظف ما تريد تنظيفه وليس لألماكن
التي يشير إليھا شعر الفرشاة ؛ فھي تعمل كخزان إحتياطي للمنحل الكھربائي ويقلل من التسرب ويزيد
من عمر الفرشاة بمعدل مئتين بالمئة.

يتوفر  KSSعلى شكل طقم بما في ذلك العصا والغطاء اإلنزالقي والفرشاة الموصلة او الكھربائية .
ينزلق جھاز  KSSليظھر بالتحديد كمية شعيرات الفرشاة لذلك فلعمل صغير مفصل فإن الفرشاة تظھر
بالقدر المطلوب وعندما تصبح المھمة صعبة مثل حاالت  MIG Weldsفإن سحب  KSSإلى الخلف
يظھر القدر المطلوب من الفرشاة إلتمام العمل بشكل سريع وجيد من المرة األولى .
إن تحسين القوة  Power Enhancementيشكل إحدى خصائص  KSSإذ أن تصميمه الفريد
من نوعه يحسن قوة التنظيف حواليخمسين بالمئة.
 TekTigھي الشركة الصانعة بفخر لجھاز  KSSلجميع منظفات لحام  Dashaو  USSلمنظفات اللحام
 Other‐ Brandويشكل ذلك أخباراً سارة لجميع مستعملي ھذا المنتج  .إتصل بالموزع ليريك ذلك .
ميزات جھاز  KSSالرئيسية :
-

 Sliding Shroudالغطاء اإلنزالقي دقيق وقابل للتعديل يظھر القدر المطلوب من الفرشاة
 Reservoirخزان احتياطي فريد من نوعه لسائل المنحل الكھربائي
يطيل عمر الفرشاة حوالي مئتين بالمئة
تحسين القوة  Power Enhancementيزيد توفير القوة حوالي خمسين بالمائة
صناعة صلبة و متينة تسمح بعمليات UHT
قبضة مصممة ھندسيا ً تسمح بسحب الفرشاة بسھولة
قدرة فريدة على التلميع الكھربائي عندما يصاحب إستعمالھا منظف اللحام TekTig HTC‐300
 Pat‐Pendتكنولوجيا تم تطويرھا وصناعتھا حصريا ً بواسطة شركة TekTig

يتوفر الغطاء اإلنزالقي  Sliding Shroudفي أربعة أنواع : Kit Wand
•
•
•
•

 KSS – 30وھو يناسب  TekTig Weld Cleanersالفرشاة العادية Standard Brush
 USS – 30وھو يناسب  Other‐ Brand Weld Cleanersالفرشاة العادية Standard Brush
 KSS ‐ 45وھو يناسب  TekTig Weld Cleanersفرشاة اإلستعماالت الثقيلة Heavy Duty
Brush
 USS – 45وھو يناسب  Other ‐ Brand Weld Cleanerفرشاة اإلستعماالت الثقيلة Heavy
Duty Brush

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

