 POLYTRONالمنتج األمريكي المذهل
إضافات زيوت مقاومة لالحتكاك
 منتج جديد يعمل على ملء الخشونة الميكروية للسطوح المعدنية ال ُمحتكة ويكسبها لدونة وسطط احتكطاك
صقيل مما يخفف االحتكاك والحرارة  ...الصور التالية مكبرة بالمجهر للسطوح المحتكة (قبل وبعد):
سرسطوح سر ُت تكو قبل إضافو : POLYTRON

سرسطوح سر ُت تكو بعد إضافو : POLYTRON

منه على شكل زيت  POLYTRON MTCأو شحم  ... POLYTRON EP2وبعبوات متعددة األحجام:

 يستخدم في لبيا سرسي،لوم اجعيالر سر،ارتا ياحم اج ،لياح سرسيواحسحم اج ،لياح سريدي م لنيايي،م
جسنناح جفتوحوم الل سرت،لوباح سرت فوها سحتكاك بون جعد ون ...
لندجا ت،تفر سر ،سحة اال تستطور إياا سلآرو بسبا ضط سنإ تا ف جوسم سررحاة جلا.
الندجا ت،تفر ح،سحة جعجر أا لببو م،لو لآرو جا اهره سلآرو توقف خ سنإ تا اسرخساحة تكون لبو،ة.
فك ،بامتعتا جنتجاح  POLYTRONامتجدها حا سقتصاديا التبوا حسئعا.
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طريقة االستعمال:
نضطيف  %10كحطد أدنطى مط حجطم الزيطت األصطلي مط المطادة المقاومطة لالحتكطاك POLYTRON MTC
وذلك لزيوت المحركات والزيوت الصناعية وشبه الصناعية 5% .لدارات الهيدروليك.
يمك استخدام  POLYTRONكحل لمشكلة أو بشكل وقائي لتجنب حدوث مشاكل
والنتائج األكيدة لذلك هي:
(في المحرك مثال)
 -1حماية أجزاء المحرك م التآكل وزيادة في عمر الخدمة )900-600(%
 -2الحفاظ على أجزاء المحرك نظيفة تماما م أية ترسبات كربونية
 -3تخفيف حرارة المحرك خالل عمله
 -4يزيد فترات تبديل الزيت  )600-300(%أي م  3إلى  6أضعاف
 -5يزيد عمر البخاخات ومضخات الوقود %100
 -6يعطينا وفرا جيدا في الوقود والزيت
 -7المحركات واآلالت التي نستخدم فيها  POLYTRONتدوم حمايتها م التآكل لفترة جيطدة فطي حطال فقطدا
الزيت أو تسربه أو اختالطه بالماء ...
 -8يقلل ملوثات العادم  )60-40(%وهذا هام جدا في صاالت المصانع المغلقة والتي تستخدم آليات ضمنها
 -9يوفر في تكاليف الصيانة  %60وكذلك يوفر في وقت التوقف أو العطل حتى %90
 -10يمك استخدامه في أية آلة أو معدة بنفس النتائج الجيدة المذكورة سابقا

مالحظة :لدينا آلة اختبار للزيت المستخدم قبل وبعد إضافة  POLYTRONفالتجربة خير برها

سرتويلون ف موحيا:
مؤسسة رمضان التجارية
كافة مستلزمات الصيانة الحديثة
هاتف/فالس011-5895599 :
عدرا:
هاتف/فالس043-2565485 :
طرطوس:
0941416394
هاتف محمول:
سجل تجاري / 35657 :ص.ب :طرطوس230
www.mmcsy.com
موقع الكتروني:
mmc.syr@gmail.com
بريد الكتروني:
mohsen.r@mmcsy.com
ج،ل سرصوا و سر ديلو
فيس بوك:

www.mmcsy.com

الدوارة:
توريد أجهزة ومستلزمات & حلول & خدمات & تدريب  ...يما يتعلق باآلالت ّ
الموازنة في الموقع – السنترة الليزرية – تحليل االهتطزاز – تشطخي األعططال – الرولمانطات –
الزيوت والشحوم – أجهزة ومستلزمات الصيانة الحديثة ...
موزعون معتمدون للشركات التالية:
رولمانططات  RKBسرسويسيي،يو – أجهططزة السططنترة الليزريططة  EASY LASERالسططويدية – أله ي ة
سالهتييي سي اسرتوسي يييو سر ابويييو  ADASHسرتشيييوكوو – زيطططوت وشطططحوم  SYNECOااليطاليطططة –
الزيوت والشحوم الخاصطة المقاومطة لالحتكطاك  POLYTRONسالج،يكويو – تيدحيا MOBIUS
االمريكي االسترالي  -شركاء لشركة  APPاللبنانية
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