
ربتعي  tna trenza ةعومجمب قیلعتلا  طئارش  طبرل  طیسب  هنكلو  اًروطتم  ًالح 

لماكتي .سیكلا  ماجحأو  لاكشأ  نم  ةعونتم   tna trenza ماظن عم  ةسالسب 
سایكألل يئاقلتلا  دعلاو  طيرشلل ، قیقدلا  عطقلاب  زیمتيو  كيدل  فیلغتلاو  ةئبعتلا 

يئاقلتلا تاتفلا  بقثو  .

قيرط نع  ءارشلا  ضرغب  سایكألا  ةلازإ  متت 
فلت نم  رطخ  دوجو  مدع  عم  سیك ، بحس 

ىلع رخآ  سیك  يأ  وأ  بوحسملا  سیكلا 
طيرشلا .

لیصوت دنع  ةیلاع  تاعرس  ىلع  ظافحلا  متي 
tna trenza  2  – فیلغتلاو ةئبعتلا  ماظنب 

ةقیقدلا يف  ةضبن  ىلإ 100  لصت  ةعرسب  .

ةئبعت ماظن  يأ  عم  سلسلاو  لھسلا  جمدلا 
ماظن نم  ةرشابم  مقلتت  سایكأ  عم  فیلغتو 

يف فیلغتلاو  ةئبعتلا   tna trenza  2.

ةزھجأ ةثالث  مادختساب  قیقدلا  طيرشلا  عطق 
نمازتم لكشب  سیكلا  عطقت  ةيرصب  راعشتسا 
ًایئاقلت ةحتفلا  بقث  كلذكو  طيرشلا  قاصلإ  عم 

يمامألا ءزجلا  نإف  يلاتلابو  هقیلعتل -  طيرشلاب 
عیبلل زھاج  سیكلا  نم  ضورعملا  .

تايافن لیلقت  يف  يئاقلتلا  سیكلا  دع  دعاسي 
جتنملا .

لجأ نم  لقتسم  رتویبمك  ماظنب  قوثوم 
ةنرملا جاتنإلا  تابلطتم  .

ةيرایعملا تازیملا 

كفلا ةدحو 
عرسملا ةدحو 

سیكلا راعشتسا  ةزھجأ 
طيرشلا ةياھن  راعشتسا  زاھج 

عباصألا فارطأب  مكحتلا  عم  سلسلا  لماكتلا 
وأ ةراود  كف   ) فیلغتلاو ةئبعتلا  ماظن  يأ  عم  قفاوتلا 

( حطسم
x servo تاكرحم  2

تاقیبطتلا

ىولحلا
نابلألا

ةجزاطلا تاجتنملا 
نجاودلاو موحللا 

تارسكملا
ةنوركعملا
قیحاسملا

صئاصخلا

قلعملا يجيورتلا  طيرشلا  قصل  ةادأ 

®

®

http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/confectionery/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/dairy/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/fresh-produce/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/meat-poultry/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/nuts/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/pasta/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/powders/


تافصاوملا

trenza® 2

ءادألا ةقیقدلا يف  ةضبن  لیغشتلا   ةعرسل  ىصقألا  دحلا  100

ةدعاسملا  تاودألا 

مكحتلا ةدحو  CX4

ناصح  ) طاو ولیك  ةقاطلا   كالھتسا  ) 4.7 (6.3)

ددرتم رایت  طلوف  ةیطلوفلا    208 – 460

تافصاوملا 

ضرعلا ةفافللا رطق  طيرشلا ةفل  ةماعد  رطق 

ةصوب  ) ملم قیلعتلا   طيرشل  ىصقألا  دحلا  )  40 (1.6) 350 (13.8) 75 (3)

ضرعلا  لوطلا عافترالا

ةصوب  ) ملم ةنیكاملا   داعبأ  )  750 (30) 3127 (123) 1667 (65.6)

لطر  ) مجك نزولا   )  800 (1764)

كبلط ميدقت  دنع  دكأتلا  ىجري  جتنملل ، اًقفو  فلتخت  دقو  رییغتلل  ةعضاخ  هالعأ  ةروكذملا  تافصاوملا  عیمج  .

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


