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RW 118 / RW 122 / RW 70
Ultra High Strength Hot
Cutting Wires
امليزات الرئيسية
أسالك قطع عىل الساخن ذات قوة فائقة

مالحظة مهمة :نقوم بتصنيع املنتجات وفقًا للخصائص
امليكانيكية املطلوبة.
RW 118 / RW 122 / RW 70 Ultra High
 Strength Hot Cutting Wiresمتوافر يف

حقوق النرش
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.عيباسأ

التسليم :خالل  3أسابيع

رتم

الطلبية من  3متر حتى  3طن (10
أقدام حتى  6000رطل)

 025مم حتى  21مم (.001
بوصة حتى  .827بوصة)

ا ينن
مل كمي

فيك

ُعلب
لفائف
بكرات
قضبان وأطوال

قاطنلا

ميلستلا

ةد
عاس

سلك مستدير
قضبان وأطوال
سلك ُمسطَّح
سلك ُمشكَّل
حبل/جديلة

املزايا الرئيسية لعمالئنا

الدعم الفني

تتوفر خدمة اإلرسال عبر البريد السريع

الجودة يف التصنيع واملوثوقية يف التسليم

السلك مطابق للمواصفات الخاصة بكم

alloywire.ae
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RW 118 / RW 122 / RW 70
Ultra High Strength Hot Cutting Wires
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻗﻄﻊ ،ﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة و
وﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ.

ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ؛
ً

ﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻮع اﻟﻤﺎدة

ﺧﺼﺎﺋﺺ RW 70
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

8.00ﺟﻢ/ﺳﻢ3

 0.289رﻃﻞ/ﺑﻮﺻﺔ3

اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ
ﺣﺮارة  20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 70ﻣﻴﻜﺮو أوم • ﺳﻢ

 421أوم ﻣﻴﻞ دواﺋﺮ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ/ﻗﺪم

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺼﻮى

 300درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 572درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻧﻘﻄﺔ ا ﻧﺼﻬﺎر

 1375درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 2500درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

 µm/m 17.6درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
 x 10-6 in/in 9.8درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد
ﻣﺌﻮﻳﺔ(
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻗﻄﻊ ،ﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ )20
ﺑﻨﻮع اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﻄﻊ ﺗﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺄن – ﻋﺔ
اﻟﻘﻄﻊ؛
100درﺟﺔ ﻋﺔ
درﺟﺔ –اﻟﺤﺮارة و
ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(
212درﺟﺔ
ﻋﻠﻤﺎ)70
ً
وﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ RW 118
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

8.18ﺟﻢ/ﺳﻢ3

 0.296رﻃﻞ/ﺑﻮﺻﺔ3

اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ
ﺣﺮارة  20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 118ﻣﻴﻜﺮو أوم • ﺳﻢ

 710أوم ﻣﻴﻞ دواﺋﺮ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ/ﻗﺪم

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺼﻮى

 300درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 572درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻧﻘﻄﺔ ا ﻧﺼﻬﺎر

 1370درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 2500درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

 µm/m 12.7درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
 x 10-6 in/in 7.1درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد
ﻣﺌﻮﻳﺔ(
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻗﻄﻊ ،ﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ )20
ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(
212درﺟﺔ
اﻟﻘﻄﻊ؛ ﻋﻠﻤﺎ)70
ﺑﻨﻮع اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﻄﻊ ﺗﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺄن– ﻋﺔ
100درﺟﺔ ﻋﺔ
درﺟﺔ –اﻟﺤﺮارة و
ً
وﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ RW 122
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

8.28ﺟﻢ/ﺳﻢ3

 0.299رﻃﻞ/ﺑﻮﺻﺔ3

اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ
درﺟﺔ ﺣﺮارة  20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 122ﻣﻴﻜﺮو أوم • ﺳﻢ

 734أوم ﻣﻴﻞ دواﺋﺮ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ/ﻗﺪم

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻘﺼﻮى

 300درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 572درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻧﻘﻄﺔ ا ﻧﺼﻬﺎر

 1430درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 2600درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد

 12.6ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ/م درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
) 100 – 20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 10-6 × 7ﺑﻮﺻﺔ/ﺑﻮﺻﺔ درﺟﺔ
ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ ) 212 – 70درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(
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