إن االعتناء واالنتباه للتفاصيل أساس النجاح أوالً
وأخيرا.
ً
ونحن من يقوم بذلك بكل اهتمام.

جهاز الخلع اآللي

يختصر مدة العمل.
إذ يزيد في إنتاجية وحدة الخلغ اآللية األولى للخزف القابل
للضغط .Xcavator
كما يمكنك إجراء عملياتك بالكامل بشكل سلس مختصرً ا مدة
العمل بشكل بالغ ال يزيد عن الساعة.
Xcavator

وحدة الخلع اآللي XCAVATOR

•
•
•
•
•
•
•
•

مثالية للخلع والخزف القابل للضغط والمعدن وأكسيد ّ
الزركونيوم وعمليات السبك
المعدني و™Captek
ضع القالب الساخن في الجهاز حيث يعمل هذا على توفير ساعة أو أكثر من مدة
التبريد
قم بالتبديل بين قالبين بالسعتين األكثر شيوعًا ( 100و 200جم) وذلك من خالل
إجراء تعديالت بسيطة فقط على الجهاز.
قم بتحسين القوالب واستعد للعملية التالية في أقل من دقيقة واحدة
استخدم سرعات متغيرة لضمان الحصول على عمق قطع صحيح ألي نوع من أنواع
الكسوات في كل مرة
قم بمتابعة القطع الحلقي من خالل الغطاء الشفاف
قم بتركيب ثالث توصيالت خالل دقائق قليلة :كهرباء وتفريغ وهواء مضغوط
( 1.0قدم مكعب قياسي بالدقيقة 40 ،رطالً لكل بوصة مربعة و 1.5بوصة لقطر
توصيلة خرطوم التفريغ)
متوافقة مع أي نظام تفريغ مرئي وصغيرة بما يكفي لكي تتالءم مع الجزء العلوي من
الطاولة
رقم الصنف

09800
09803
09805
09807
09809
09811
09806

الوصف

 115( Xcavatorفولت 60/هرتز)
 230( Xcavatorفولت 50/هرتز)
حاوية الخرز الزجاجي  Xcavatorبوزن  50رطالً.
 #5332-1طرف الفوهة االحتياطي
 #5303الدرع الشفاف
 #5353مصفاة
حزام مجفف الخرز ()HSV
األبعاد

الوزن

االلتزام بالمعايير

عرض  2/1 14بوصة × ارتفاع 19
 4/1بوصة × عمق  2/1 15بوصة

 32رطالً

مدرجة في ETL/ESA

متوفرة في شحنات
الواليات المتحدة وكندا فقط.

موزعات السوائل

ما العناصر التي تحتاج إليها؟
الدقة تعادل األداء .ولهذا السبب ،تقدم موزعات السوائل دقة ال
تضاهي للجبس ومسحوق الكسوات والمياه والسوائل الخاصة.
لذا يمكنك إلغاء األخطاء البشرية والتمتع بالخيارت المتنوعة
لألداء الجيد.

AquaSpense SL

AquaSpense

موزع المياه AQUASPENSE

• يمكن سحب المياه من وعاء كبير أو زجاجة مرفقة بسعة  1لتر
• يمكن استخدامه مع العديد من كسوات الجبس  -حيث ال يقتصر على توزيع المسحوق
• ذاكرة قابلة للبرمجة على  15إعدا ًدا
رقم الصنف

09560
09561

الوصف

( 115فولت 60/هرتز)
( 230فولت 50/هرتز)

AQUASPENSE SL
موزع المياه/السائل الخاص
•
•
•
•

يمكن استخدامه كموزع مياه فقط للجبس
يقيس نسبة المياه إلى نسبة السائل الخاص
يستخدم مع مضافات سوائل الجبس
ذاكرة قابلة للبرمجة من خالل  15إعدا ًدا
رقم الصنف

09550
09551

الوصف

( 115فولت 60/هرتز)
( 230فولت 50/هرتز)

متوفرة في شحنات
الواليات المتحدة وكندا فقط.

األبعاد

الوزن

سعة الميزان

االلتزام بالمعايير

عرض  4/3 11بوصة × ارتفاع 24
 4/1بوصة × عمق  8/1 13بوصة

 20.5رطل

 1200جرام

مدرجة في  ETLالواليات
المتحدة األمريكية وكندا

LEAN ADVANTAGE

تقدم ويب ميكس عد ًدا من منتجات  Leanعالية األداء لقسم النماذج الذي
يجعل اإلنتاج أكثر سالسة ويحد من النفايات ،مما يمنح المعامل مثل معاملك
ميزة .Lean Advantage

الخلط بالتفريغ

القليل منه كثير بالفعل.
المتعدد االستعماالت ،ومضغوط وليس له مثيل على
اإلطالق .إن عملية الخلط القابلة للبرمجة والمتعددة المراحل
تتيح لنا خلط مجموعة متنوعة من الجبس وقوالب الجبس
وكسواته .ومن خالل تصميمه الذي يعتمد على كمية قليلة من
الزيت ،لن تضطر إلى إجراء عمليات صيانة على الخالط
القابل للتكيف.
VPM2

VPM2
•

•
•
•
•
•
•
•
•

تعمل مرحلة ما قبل الخلط على دمج المسحوق والسائل ،مما يحد من الحاجة
إلى استخدام الملوق
تتضمن إعدادات البرنامج ما يلي :ما قبل/بعد التفريغ والوقت والسرعة
متوفرة في شحنات
واتجاه المحراك
الواليات المتحدة وكندا فقط.
حتى  30برنامجً ا منفصالً
شاشة عرض  LCDرقمية
يركب بالحائط أو يستخدم مع حامل
تتوافق كافة الخالطات الموضحة
إن تصميمه الذي ال يحتاج إلى استخدام اليدين يتيح للفني إجراء مهام عديدة
مع هذه المعايير.
يمنع مرشح المدخل من دخول مواد إلى مضخة التفريغ
تصميم يعتمد على استخدام كمية قليلة من الزيت ،لذا ال توجد حاجة إلجراء عمليات صيانة
متوافق مع  4أحجام من أواني الخلط (بسعة من  150إلى  1000جم)
وحدة الخلط بالتفريغ
رقم الصنف

يعمل التفريغ على إمساك خالط Vac‑U-Mixer
بالوحدة إلجراء الخلط دون استخدام اليدين.

خالطات Vac-U-Mixer
رقم الصنف

الوصف

	29340كامل ومعه حامل وخالط
 Vac-U-Mixerسعة  500مللي لتر
( 115فولت 60/هرتز)
	29341كامل ومعه حامل جداري وخالط
 Vac-U-Mixerسعة  500مللي لتر
( 230فولت 50/هرتز)

29344
29345
29346
29348

الوصف

#4485
#6585
#6685
#7685

 300مللي لتر (سعة  150جم)
 500مللي لتر (سعة  350جم)
 875مللي لتر (سعة  650جم)
 1200مللي لتر (سعة 1000جم)

األجزاء والملحقات
رقم الصنف

29343
29342

الوصف

حامل
حامل جداري
األبعاد

الوزن

سرعة الخلط

وقت الخلط

االلتزام بالمعايير

عرض  7.5بوصة × ارتفاع
 23.5بوصة × عمق  10.5بوصة

 45رطالً

 100إلى 500
دورة في الدقيقة

مدة تصل إلى
 4.25دقائق

مدرجة في  ULوCUL

خالط  VAC-U-MIXERالمرن

• يكسر ويحرر من خالل عملية ضغط قوية دون إتالف اآلنية
• يستخدم مع  VPM2وخالط  Vacuum Power Mixer Plusووحدة الدمج

رقم الصنف

الوصف

 #6720 350	15665جرام لالستخدام مع  Vacuum Power Mixer Plusووحدة الدمج (مجموعة الغطاء
والمحراك مضمَّنة)
 #6785 350	29352جرام لالستخدام مع ( VPM2مجموعة الغطاء والمحراك مضمَّنة)
 #6750 650	15667جرام لالستخدام مع  Vacuum Power Mixer Plusووحدة الدمج (مجموعة الغطاء
والمحراك مضمَّنة)
 #6790 650	29355جرام لالستخدام مع ( VPM2مجموعة الغطاء والمحراك مضمَّنة)
 #6711	15680ملعقة

أداء قوي عامًا بعد عام.
لماذا تثبت خالطاتنا فعاليتها على مدار الزمن؟ هذا هو السبب
الذي تم تصميمها من أجله .سواء أكان العنصر الفعال هو سرعة
التوجيه الواحدة في خالط  Vacuum Mixer Plusأم عمود
اإلدارة ثنائي التوجيه في وحدة الدمج ،فإن خالطاتنا توفر القوة
والتصميم المبتكر على حد سواء.
وحدة الدمج

VACUUM POWER MIXER PLUS

• سرعة واحدة ( 425دورة في الدقيقة) للحصول على خالئط الكسوات
المتناسقة والخالية من الفقاعات
رقم الصنف

الوصف

	29181كامل ومعه خالطات  Vac-U-Mixerبسعة  300و 500مللي لتر وأنابيب وتوصيالت
بالستيكية  4/1-2قدم ( 115فولت 60/هرتز)
 230( 29866فولت 50/هرتز)

وحدة الدمج

• يقوم عمودا التوجيه بالتدوير بسرعات مختلفة
• سرعة بطيئة لكافة أغراض الخلط بالتفريغ أو بدونه
رقم الصنف

الوصف

	08265كامل ومعه  Vac-U-Spatسعة  200مللي لتر و Vac-U-Mixerسعة  500مللي لتر
( 115فولت 60/هرتز) وملحقات :انظر أدناه
 230( 18082فولت 50/هرتز)
ملحقات لخالط  Vacuum Power Mixer Plusووحدة الدمج
رقم الصنف

الوصف

	04085حلقتان للحشوات المصبوبة بقطر خارجي قدره 4/1-1بوصة × ارتفاع
 8/3-1بوصة
 04081وسيلتا تشكيل البوتقات المطاطية بقطر  4/1-1بوصة
 1 04079لوح تزييت ألنبوب (للحلقات " "Oوالعمود)
	05700أنابيب بالستيكية بحجم  4/1-2 1بوصة مع توصيالت ودرج للمياه وشمع اإللصاق
 #6380	06149يعمل مع  Vacuum Power Mixer Plusأو وحدة الدمج

"طقم صيانة "VAC-U-CARE
عندما يتعلق األمر بالعناية والصيانة بأي نوع من اآلالت أو المعدات ،فكلنا يعلم
أن القليل من الوقاية يساعد على إطالة عمر المنتج .إذا لم يتمكن مقياس التفريغ
لديك من القراءة بالدرجة العالية التي ينبغي أن يكون عليها أو صار لون األنبوب
أصفر أو زيتيًا ،فيعني ذلك أنه حان الوقت لطلب "طقم صيانة ."Vac-U-Care
رقم الصنف

Vacuum Power Mixer Plus

VAC-U-MIXER

• أوضحت الدراسات أن األواني المتآكلة يمكن أن تؤثر على معدل التمدد في
الكسوات .يمكن أن يعمل استبدال األواني المتآكلة على تحسين اإلنتاجية.
رقم الصنف

الوصف

 200 – #6400	08664مللي لتر ( 100جم) – ملعقتان من اآللجينات* مع مجموعة
المحراك  #6406وصامولة التدوير #6375
 200 – #6400	08672مللي لتر ( 100جم) مع مجموعة المحراك #4007
وصامولة التدوير #4109
 – #4002	07595آنية بالستيكية ( 200مللي لتر) األبعاد الداخلية  8/7-2بوصة ×
عمق  2بوصة
 300 – #4450	08710مللي لتر ( 150جم) –  3مالعق من اآللجينات* مع مجموعة
المحراك من التلفون  #4458وصامولة التدوير #6375
 300 – #4450	08702مللي لتر ( 150جم) مع مجموعة المحراك #4455
وصامولة التدوير #6375
 300 – #4450	08729مللي لتر ( 150جم) مع مجموعة المحراك #4507
وصامولة التدوير #4109
 – #4452	07609آنية بالستيكية ( 300مللي لتر) األبعاد الداخلية  8/7-2بوصة ×
عمق  3بوصة
 500 – #6500	08761مللي لتر ( 350جم) مع مجموعة المحراك #6506
وصامولة التدوير #6375
 500 – #6500	08818مللي لتر ( 350جم) –  5مالعق من اآللجينات* مع مجموعة
محراك مسطحة  #6508وصامولة التدوير #6375
 500 – #6500	08788مللي لتر ( 350جم) مع مجموعة المحراك #6507
وصامولة التدوير #4109
 – #6502	08974آنية بالستيكية ( 500مللي لتر) األبعاد الداخلية  4/3-3بوصة ×
عمق  4/3-2بوصة
 875 – #6600	08834مللي لتر ( 800جم) مع مجموعة المحراك #6606
وصامولة التدوير #6375
 – #6602	09032آنية بالستيكية ( 875مللي لتر) األبعاد الداخلية  4/3-3بوصة ×
عمق  4/1-5بوصة
 1200 – #7600	08842مللي لتر ( 1000جم) – آنية وغطاء من الفوالذ المقاوم
للصدأ
 – #7602	09067آنية من الفوالذ المقاوم للصدأ بأبعاد داخلية  4/1-4بوصة × عمق
 2/1-5بوصة
*ينصح باستخدام المحاريك المسطحة ومحاريك التفلون لآللجينات .لتجنب التلوث ،يجب أن تستخدم
خالطات  Vac-U-Mixerمنفصلة في عمل الكسوات واآللجينات ومواد الجبس.
#6600

#7600

الوصف

 #5700	28398أنابيب وتوصيالت #6010 ،دوارات #4008 ،حلقة على
شكل حرف O( #1عبوة #4079 ،)6 .لوح تزييت (أنبوبة واحدة)،
 15-#6012مجموعة لبَّادة لوحدة التزييت 4-#6012 ،فتيلة،
 #6040حشية من الفلين 4 ،أوقيات مزيت

#4450
#6500
#6400

ِّ
مشذبات النماذج

ِّ
مشذبات مع بعض األسنان.
احصل عليها بكافة أنواعها حتى تتمكن من تشذيبها كلها .نظرً ا لما
تتمتع به من تصميم قوي وسهولة في التشغيل ،فإن ِّ
مشذبات النماذج
الرطبة التي تتميز بالمتانة العالية تقدم أداءًا عاليًا إلى جانب توفير
األمان والمتانة والعمر األطول ،وهو ما يمتاز به .Whip Mix
ِّ
مشذب النماذج الرطبة بقوة  3/4قدرة حصانية

ِّ
مشذب النماذج الرطبة بقوة  3/4قدرة حصانية
•
•
•
•

تعمل ِّ
مشذبات النماذج المتينة بقوة  3/4قدرة حصانية بمقدار  1800دورة كاملة في الدقيقة
يمنع التصميم ذاتي التنظيف تراكم األحجار أو الجبس
يعمل مفتاح األمان "إيقاف" على إيقاف تشغيل المحرك إذا كان الباب مفتوحً ا أو في حالة
انقطاع التيار الكهربائي
بها باب أحادي المشبك سهل الفتح
رقم الصنف

متوفرة في شحنات
الواليات المتحدة وكندا فقط.

الوصف

	09650مزودة بطاولة عمل من الفوالذ المقاوم للصدأ وتعمل في وضعين وبحجم عجلة كشط بحجم  12بوصة ×
 4/1بوصة ( 115فولت 60/هرتز 3/4 ،قدرة حصانية)

ِّ
المشذبات  10بوصة و 12بوصة

• تتميز بإجراء قطع ممتاز
• بها غطاء من األلومينيوم المصبوب مزود بسدادات تنظيف قابلة للخلع من أجل سهولة التنظيف
• بها غطاء أمامي سريع الفتح مزود بمفصلة وممسوك بصمولة واحدة
رقم الصنف

ِّ
مشذب  10بوصة

ِّ
مشذب  12بوصة

الوصف

 10	09474بوصة ِّ
مشذب النماذج مزود بطاولة عمل تعمل في
وضعين وعجلة كشط بحجم  10بوصة ×  4/1بوصة
( 115فولت 60/هرتز 1/3 ،قدرة حصانية)
 230( 28029فولت 50/هرتز 1/3 ،قدرة حصانية)
 12	09644بوصة ِّ
مشذب النماذج مزود بطاولة عمل قابلة
للضبط الكامل وعجلة كشط  12بوصة ×  4/1بوصة
( 115فولت 60/هرتز 1/2 ،قدرة حصانية)
 230( 22691فولت 50/هرتز 1/2 ،قدرة حصانية)

رقم الصنف

الوصف

ِّ
	مشذب النماذج  Deluxeبحجم  12بوصة* مزود
09512
بطاولة عمل قابلة للضبط بالكامل وعجلة كشط خشنة
( 115فولت 60/هرتز 1/2 ،قدرة حصانية)
 230( 21644فولت 50/هرتز 1/2 ،قدرة حصانية)
ِّ
	مشذب النماذج  Diamond Deluxeبحجم
25143
 12بوصة* مزود بطاولة عمل قابل للضبط بالكامل
و Blue Wonder™ Diamond Wheel
( 115فولت 60/هرتز 1/2 ،قدرة حصانية)
 230( 25178فولت 50/هرتز 1/2 ،قدرة حصانية)

ِّ
مشذب تقويم األسنان  12بوصة

• مصمم لتبسيط عملية تشذيب القوالب
َ
• طاولة عمل لتقويم األسنان قابلة للضبط وتتضمن مربعًا عموديًا ومِرشدة زوايا
وعجلة كشط خشنة
رقم الصنف

الوصف

	09601مزود بطاولة عمل لتقويم األسنان وعجلة كشط خشنة ( 115فولت 60/هرتز،
 1/2قدرة حصانية)
 230( 20753فولت 50/هرتز 1/2 ،قدرة حصانية)
ِّ
مشذب تقويم األسنان  12بوصة
ِّ
المشذب على صمام مياه كهربائي ووصلة رشاش مياه ودرع رذاذ
*تشتمل ملحقات

وصلة رشاش
المياه

صمام المياه الكهربائي

درع الرذاذ

أدوات عالية الجودة في خدمتك.
تمتاز ملحقات  Whip Mixباألداء العالي و سهولة
االستخدام .كما أنه تم تصميمها بدقة لتتسم بذلك .إنك تعتمد
على جهاز ذات أداء مرتفع ،باعتمادك على .Whip Mix

طاولة عمل تقويم
األسنان
صينية الثفالة
البالستيكية
م ٍِر َشدَ ِة الزواية

قالب

مربع عمودي

وصلة رشاش المياه
إنها عبارة عن رأس رشاش مياه يعمل برافعة من أجل سهولة تنظيف القوالب.
رقم الصنف

12939

الوصف

رأس رشاش مياه يعمل برافعة

درع الرذاذ
يوفر الدرع البالستيكي الشفاف الحماية من رذاذ المياه/المخلفات.
رقم الصنف

22372

الوصف

الدرع البالستيكي الشفاف

طاولة عمل تقويم األسنان
وهي عبارة عن طاولة عمل معايرة بدقة كما أنها قابلة للضبط بسهولة ،وتوفر
قوة قطع عمودية متقاربة .ويأتي معها مربع عمودي وم ٍِر َشدَ ِة زوايا وقالب،
وكل منها يتمتع بالمتانة .تالئم الحجم  12بوصة.
رقم الصنف

12777

الوصف

طاولة العمل المعايرة بدقة

صمام المياه الكهربائي
يعمل هذا الصمام على تنظيم إمدادات المياه بالترابط مع مفتاح تشغيل/إيقاف
ِّ
المشذب ،مما يؤدي إلى توفير المياه والحد من ضبط التدفق الثابت.
تشغيل
رقم الصنف

12823

الوصف

نظيم إمدادات المياه

صينية الثفالة البالستيكية
مصممة بحيث يتم تركيبها أسفل كل ِّ
مشذبات نماذج  Whip Mixومعظم
الماركات الرئيسية األخرى ،حيث إن صينية الثفالة عالية التأثير والمصنوعة
من مادة البولي ستيرين تتمتع بقوة كبيرة ،ومع ذلك ،فإنها خفيفة الوزن وسهلة
التنظيف.
ِّ
المشذب وجفافه .تعمل ثقوب التصريف
منصة مركزية تحافظ على نظافة
الجانبية اليسرى واليمنى على سهولة الوضع على كل جانب من الحوض.
مقاس الوحدة  18بوصة الطول ×  2/1-16بوصة العرض ×  3بوصة
االرتفاع ( 45.7سم ×  42سم ×  7.6سم).
رقم الصنف

22590

الوصف

صينية البولي ستيرين عالية التأثير

طقم التحويل
يسمح بتحويل عجلة الكشط إلى نظام القرص الالصق الحساس للضغط (.)PSA
يحتوي الطقم القياسي على ثالثة أقراص صرَّ ار ،50إضافة إلى قرص مِسند
بالستيكي  12بوصة.
رقم الصنف

الوصف

	13730يسمح بتحويل عجلة الكشط إلى نظام القرص الالصق الحساس للضغط

قرص الصق حساس للضغط  12بوصة
قرص  12بوصة حساس للضغط بصرَّ ار خشن  50ذي ثقب مركزي قطري بحجم
 1بوصة (3م)
رقم الصنف

الوصف

 #30433	13056صندوق من  4أقراص
 #30433	13064صندوق من  25قرصًا

عجالت ِّ
مشذبات النماذج
عجلة كشط بحجم  12بوصة متوفرة في صرَّ ارات متوسطة وخشنة وزائدة الخشونة.
يتوفر حجم 10بوصة في صَّرار متوسط وخشن.
رقم الصنف

12963
29327
12998
13005
13013

الوصف

كشط متوسط  10بوصة
كشط خشن  10بوصة
كشط متوسط  12بوصة
كشط خشن  12بوصة
كشط شديد الخشونة  12بوصة

BLUE WONDER™ DIAMOND WHEELS
توفر  Blue Wonder™ Diamond Wheelsقطع دائم وعنيف .متوفرة
بالحجمين القطريين  10بوصة و 12بوصة بثقب تركيب بحجم واحد بوصة وثقب
دبوس للمحرك حتى يالئم معظم ِّ
مشذبات النماذج .ضمان سنة على األقل.
رقم الصنف

28614
25135

الوصف

 #30430كشط فائق  10بوصة
 #30432كشط فائق  12بوصة

مستلزمات المعمل

حمام مائي رقمي
وحدة مضبوطة رقميًا تحافظ على درجات الحرارة في نطاق  32إلى 80
درجة مئوية ( 89.6إلى  176درجة فهرنهايت) لتنعيم أنواع متنوعة من
الشمع أو المواد المركبة.
• تحكم رقمي في درجات الحرارة بضوء مؤشر
•
•
•
•
•
•

تعرض شاشة  LEDباستمرار درجة الحرارة بالدرجة فهرنهايت أو
المئوية
به غطاء من الفوالذ المقاوم للصدأ
به وعاء من الفوالذ المقاوم للصدأ والقابل للخلع
به وعاء حمام مائي هاناو
تتوقف الوحدة عن التسخين عند خلع الوعاء
معتمد من جمعية المواصفات الكندية وهيئة الفحص الفني األلمانية

َّ
الهزاز متنوع االستعماالت

• يسمح الغطاء المصنوع من المطاط والقابل للفك بسهولة التنظيف.
• يمنع االهتزاز متغير الكثافة ظهور الفقاعات
• يمتاز بتصميم صحي
رقم الصنف الوصف

 115( 10650فولت 50/هرتز)
 230( 10655فولت  60/50هرتز)

رقم الصنف الوصف

	05350حمام مائي رقمي يشتمل على وعاء من الفوالذ المقاوم للصدأ والقابل للخلع
( 115فولت)
 #1576A 05327وعاء قابل للخلع
 05326صينية رفع ( ُتباع بشكل منفصل)

اعتمد على  Whip Mixكمورد تقني خاص بك.
تم تدريب مندوبي  Whip Mixوطاقمنا الفني الذي يتمتع بمعرفة
جيدة على طريقة استعمال جميع منتجاتنا .إضافة إلى ما سبق ،فإننا
سنساعدك في اختيار الجهاز وتوضيح كيفية استخدام األساليب
والمواد الجديدة بنجاح ،إلى جانب توفير األجزاء و الخدمات إذا لزم
األمر.

َّ
الهزاز المتين

• تسمح طاولة االهتزاز العريضة بالعمل على العديد من الحلقات في وقت
واحد
• يتميز بخيارات طويلة أو قصيرة الموجات
• يتميز بكثافة متغيرة في خيارات أطوال كلتا الموجتين
رقم الصنف الوصف

 115( 10675فولت 50/هرتز)
 230( 10680فولت  50/60هرتز)

تفضل بزيارة  whipmix.comلالطالع على:
• ندوات عبر الويب يتم عرضها شهريًا،
ومسجلة للمشاهدة في أي وقت
• مقاطع فيديو حول استخدام العديد
من المنتجات والعناية بها
• إرشادات حول المنتج
• رسومات تخطيطية
• تعريف األجزاء
• والمزيد!

احصل على عينات مجانية
ومنتجات ترويجية خاصة على الموقع
www.whipmix.com

تتوافق كافة َّ
الهزازات الموضحة مع هذه
المواصفات.

Whip Mix Corporation • 361 Farmington Ave. • Louisville، Kentucky • 40209
 • 800-626-5651فاكس502-634-4512 :
تواصل معنا!
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