
 هذا النوع من مخلب المراوح يستخدم
كذلك للشاحنات الثقيلة وكذلك

للسيارات الخفيفة ويطبق استخدامه 
كذلك على حافالت النقل 

 ويعتبر هذا المنتج عالي الجودة ومصنع
 داخل اوروبا باالضافة الى ضمان عام

 كامل وقد نجحت الشركة المصنعة
للمعدات بأداء الغرض المطلوب

سيلكون مخلب مروحة ماستر

 هورتون سيلكون مخلب مروحة محرك للسيارات التجارية فى جميع 
انحاء العالم



ماستر مزايا سيلكون مخلب مروحة

 انخفاض لضوضاء التشغيل وتحسين
االقتصاد في استهالك الوقود
تعمل على سرعة اداء محرك

الحافلة )سرعة الحصان 
 تم تصنيعها بقوة ومتانة عالية لديها عام
كامل ضمان وصيانة من شركة هورتون
 كما انها تعمل على التخفيض من درجة

الحرارة بشكل كبير
 تعبير معادلة بل قد تكون االفضل فى عملية

االداء من القطع االصلية
 تم اختبار كل مخلب و كل التقارير متوفرة

•

االستشعار بالهواء
التحكم الكترونيي

 االستشعار عن طريق ضغط الهواء
مروحة و مخلب في شكل مجموعة

 مجموعة منتجات مخلب مروحة

•
•
•
•

•

•

•

•

•

(

• Mercedes   • DAF  • MAN
• Volvo  • Volkswagen  • IVECO 
• Renault  • Scania  • Ford  
• Kässbohrer  • Van Hool   • Pegaso
• Neoplan  • Mitsubishi  • Toyota
• Nissan  • Hyundai  • Isuzu
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 REPRESENTATIVES  OFFICES 

Russia
Moscow, Russia
+7 (926) 046-64-77
sergey.fedorenko@hortonww.com

Japan
CFE 
Tokyo, Japan
+81 (3) 3583-5000
shin@cfe.co.jp

Korea
Junction Tech
Seoul, Korea
+82-10-85585763
jisukim@jctech.org

P.R. China
R&S Promotion Co., Ltd.
West Beijing, P.R. China
+86-10-63626188
info@rs-promotion.com.cn

Tunisia
Kamel Moalla
Sfax, Tunisia
+21623429677
kamel.moalla@hortonww.com

India
Excel Polymotive 
Mumbai, India
+91 22-25783028
hitenshah@excelpolymotive.com

Australia
Norman G. Clark Pty, Ltd. (licensee)
Victoria, Australia
+61-3-9450-8200
customerservice@ngclark.com.au

USA
Minnesota, USA**
South Dakota, USA*
Indiana, USA*
+1 (651) 361-6400
1 (800) 621-1320
info@hortonww.com

Canada
Quebec, Canada
+1 (514) 250-8970
info@hortonww.com

Mexico
Edo. Méx., México
+52 (55) 5360-1506
contacto@hortonww.com

Europe
Schweinfurt, Germany*
+49-(0)9721-475-0
contact@hortonww.com

*ISO/TS 16949, ISO 14001 and ISO 9001 Certified
**ISO 14001 and ISO 9001 Certified

www.hortonww.com
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