
 

ةيبرعلا



يتم إنتاج مجموعة محارق آدفيلد باملقاطعات 
الوسطى يف بريطانيا ملا يزيد عن 25 عاماً وهي 

ُمصنعة يف بريطانيا.

ً يف السوق، فمعظم املحارق ال تتخطى ما 
. أما محارق آدفيلد األوىل، فهي قيد التشغيل منذ 
95٪ من مزارع تربية  عرشين عاماً حتى اآلن. 

 .(MFHA) أصحاب كالب صيد الثعالب

ولدينا قسم خاص بخدمة العمالء داخل الرشكة إىل جانب طاقم من مهنديس 
 . ُ الصيانة امل

يتم إشعال مجموعة محارق آدفيلد جميعها باستخدام شعالت ُمصنعة يف 

الطبيعي أو غاز البرتول املسال حسب اختيارك. 

ُقدم من رشكة آدفيلد صديقه البيئه ( 
Environmental) والساري ملدة 12 شهراً

من ساعات التشغيل.

جميع املكونات املوردة حاصلة عىل شهادة األيزو "ISO 9001" وهو ما يضمن 
الجودة يف جميع ما نقدمه من خدمات وما نقوم به من أنشطة تجارية. / 

 نم عونصم انيدل قراحملا عيمجل يجراخلا يذالوفلا لكيهلا نأ نع ًالضف اذه
الفوالذ بسمك 10 

.

املتحدة ملحارق جثث الحيوانات يف املزارع واملحارق املحمولة! 

نفس الربنامج املستخدم يف تصميم سيارات سباقات الفورموال 1 ومصايف 
 .

فريقنا من أصحاب اليد الفنية املاهرة باإلضافة إىل أساليبنا التقليدية التي 

 ! ً ملا دفعه من مال.  ايقيقح ًالباقم اهيرتشم
وتحدث إىل عمالئنا اآلخرين! 

 .
 . ويتشّك

أما عىل جوانب املحرقة، فيتضمن هيكل القرميد نظام تنفيس اللهب الفريد 
الخاص بنا والذي يسمح أللسنة اللهب بالتغلغل يف جسد الجثة من أجل حرق 

. والتصميم بأكمله سهل الصيانة وال يتطلب التجفيف الكيل عىل 
"الصّب" األخرى. اسأل عن الفوائد التي يتميز بها تصميم 

الطوب عن "الصّب". 

 نع ًالضف ،قوسلا يف ةيرارحلا ةءافكلا ثيح نم لضفألا يه دليفدآ قراحم
تحقيقها ألكرب كفاءة يف الطاقة خالل عملية الحرق بأكملها.

 LED
ّ مراقبة املناطق ودرجة الحرارة، يصبح كل ما عليك هو اختيار 

مدة الحرق التي تناسب الحمولة من خالل دليل التشغيل ثم الضغط عىل زر 
التشغيل. 

تصل درجة حرارتها إىل 850 
.

(EC) رقم 
142/2011 وصديقه البيئه. 

"محارق عىل أعىل مستوى من الكفاءة 
الحرارية والقوة واملوثوقية يف السوق – 

محارق تتفوق عىل مثيالتها!"

التصميم والتصنيع 
والرتكيب والصيانة



يف املوقع عىل نحٍو نظيف وفعال وذلك باستخدام أٍي من املحارق 

التي نربع يف تصنيعها ملا يزيد عن 25 عاماً.  

تم بناء محارق آدفيلد بشكل يجعلها 

 .

مزايا محارق آدفيلد 

دفعته من مال
مصممة وفق حوسبة ديناميكا املوائع  •

مانع تّرسب للغرفة مقاوم للصهر والصدمات/للتآكل  

هيكل فوالذي خارجي بسمك 10 مم مطيل بدهان مضاد للتآكل

كفاءة حرارية مع عزل مقاوم للصهر فائق الجودة بسمك 180 مم 

غطاء عزل خفيف الوزن 

شعالت ذات إشعال نبيض 

الزراعية والريفية 

ُمصعنة يف بريطانيا 

نقوم بالتصدير وتقديم خدمات الصيانة عاملياً 

12 شهراً 

• 

•     
•

•   
•

•  

•  

    
•

•  

  

•  

•  

  

محارقنا هي االختيار األمثل 
لالستخدامات التالية ومنها، عىل 

سبيل املثال ال الحرص  

مزارع الدواجن  •

مزارع الخنازير 

مزارع األغنام  

مزارع تربية طيور الصيد 

املستشفيات / البلديات 

األغراض الطبية / املرضية 

رشكات حرق جثث الحيوانات األليفة 

املختربات

حدائق الحيوان 

املؤسسات األمنية "التخلص من امللفات" 

املخلفات العامة

أي مؤسسات أخرى تتطلب التخلص من جثث 

الحيوانات 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•   

•

• 

   
القوة واملتانة واملوثوقية 

مصممة وفق حوسبة 
ديناميكا املوائع 

درجة حرارة السائل (كلفن) 

منطقة القطع 1: املحيط 
مسارات التدفق 1 

درجة حرارة املواد الصلبة (كلفن)

 منطقة السطح 1: املحيط                                                                                                                                                                                                                         
منطقة السطح 2: املحيط



 

 

تتميز محرقة ميني+ 
 نع ًالضف ىلعأ نم ةلومحلا ميقلت حيتي ميمصتب

مانع التّرسب املقاوم للتآكل / للصدمات املصنوع 
من كتل املعدن املصبوب مسبقاً بسمك 10 مم 
. ويعد تصميم تلقيم 

ٍ ما مثالياً 

الجزارة وحرق   جثث الحيوانات األليفة. يبلغ 
حجم غرفة 

         االحرتاق الرئيسية 1 م
3 حيث تناسب تلك    

   املاكينة متوسطة
    الحجم.

مثالية لالستخدام مع: 
األغنام 

وحرق جثث الحيوانات األليفة 
والدواجن 

ومخلفات الجزارة 
ومزارع الرتبية 

واملخلفات العامة 

ماكينتان من املاكينات صاحبة السعة األقل 

يف مجموعة املحارق لدينا ذات التصميم 

الذي يتيح تلقيم الحمولة من أعىل واملثالية 

ومخلفات الجزارة بغرفة يبلغ حجمها 0٫45 

) أو 0٫58 م3  م3 (

(محرقة ميني). جميع ماكيناتنا حائزة عىل 

وإدارة التنمية الزراعية والريفية. 

مثالية لالستخدام مع: 
األغنام 

وحرق جثث الحيوانات األليفة 
والدواجن 

ومخلفات الجزارة 
ومزارع الرتبية 

واملخلفات العامة 

+

ما هي املحرقة املناسبة؟

وسوف يسعدنا أن نصنع لك ماكينات ُمخصصة لتناسب    +44 (0) 1543 571280
 استخداماتك

ة فة فة  فحجم غرفحجم غرحجم غر
ارتارترتاق الر رتحرتح               اال

ختيار
يتوافر ا

ع الباب 
موض

ناسب تناسب تناسب  حيث 
تومتومتو املاكينة 

الحجم.

حيث  3
املاكينة 
الحجم

ختيار
يتوافر ا

ع البابلباب
موض

موضع 

 يف جميع

الطرازات

 
االستخدام ملدة 

12 شهراً

نعمل بشكل 

آمن حيوياً يف

جميع املواقع
جثث الحيوانات 

 (APPCC) األليفة

معتمدة من 
جمعية مدافن ومحارق

تاريخ حافل من 

الحرق عايل الجودة 

عىل مدار 25 

عاماً معتمدة من إدارة شؤون 
البيئة والغذاء والريف 

نظام تنفيسنظام تنفيس
اللهب 

نقوم بالتوريد
وتقديم خدمات 
الصيانة يف شتى  ُمصنعة 

يف بريطانيا



 

         3-4   3-4       3-5 4- 6- 8-

 220-240

1 1

 1 x 0٫655 x  1٫32 x 0٫655
0٫6

 1٫32 x 1٫035
0٫71  1٫6 x 1 x  2٫35 x 1 x  2٫46 x 1٫16 x

0٫4 0٫58 1٫5 2٫3 4٫1

2٫6 3٫2 3٫6 5 6٫8

 

مثالية لالستخدام مع: 
الخيول

واملاشية 

الخنازير 
واملخلفات العامة 

واحدة من أكرب املاكينات ذات السعة املنخفضة لدينا؛ حيث 

ّب املقاوم للتآكل / 
للصدمات املصنوع من كتل املعدن املصبوب مسبقاً بسمك 

. وتتميز بتصميم تلقيم   10

الجزارة وحرق جثث الحيوانات األليفة من خالل غرفة 

االحرتاق الرئيسية التي يصل حجمها إىل 1٫54 م3. 

.

مثالية لالستخدام مع: 
األغنام 

الخنازير 

وحرق جثث الحيوانات األليفة 

ومخلفات الجزارة 
واملخلفات العامة 

ماكينتان من أكرب املاكينات ذات السعة املنخفضة يف 

ّب املقاوم للتآكل / للصدمات املصنوع من كتل 
. مثالية  ً املعدن املصبوب مسبقا

 .
 ( تحتوي عىل غرفة داخلية بحجم 2٫3 م3 (

( - وحجم 4٫18 م3 (

يتميز بالرسعة والكفاءة حتى ألضخم الجثث. 

متوفرة بأنظمة الهواء الزائد الذي يحافظ عىل أن تكون 

وثابت يف كل مرة. 

(TB) ومحارق 
(TB-AB) -

خيارات الوقود - كدليل فحسب

استهالك وقود الديزل (لرت/الساعة) - كدليل فحسب

مصدر اإلمداد بالكهرباء (فولت)

الوقت بالنسبة لدرجة الحرارة  (دقيقة)

أبعاد الغرفة الداخلية - الطول × االرتفاع × العرض (م)

مقاسات الغرفة الداخلية (مرت مكعب)

سمك البنية الحرارية الداخلية (مم)

سعة الحمولة (كجم)

طريقة التلقيم

غرفة الحرق الثانوية، 

"CE" حاصلة عىل عالمة األمان األوروبية

التجهيز للخدمة قبل الشحن

الوزن (التقريبي بالطن)

اسرتجاع الحرارة

بادر باالتصال للحصول عىل مشورة مجانية عىل الهاتف رقم 280 571 1543(0)44+ 

. ملعرفة املزيد من  املعلومات. 

-إيه 

الديزل، غاز البرتول املسال، الغاز الطبيعي، الوقود الحيوي

من 15 إىل 20   تقريبا15ً 20 تقريباً من 20 إىل 25 

حتى 250 حتى 350 حتى 500 حتى 750 حتى 1300 حتى 2000

التلقيم من الجانب العلوي (التلقيم الجانبي ومن األطراف متوفر أيضاً)

نعم

نعم

(السعة املنخفضة 50 كجم / ساعة)جدول مقارنة املحارق

ً يف املنتجات املذكورة. انيسحت دعي وأ ًاليئض ليدعتلا ناك املاط رخآل  ٍ *

محارق ميني إيه  محارق ميني محارق ميني + املواصفات القياسية

180  مم بالنسبة للطوب الحراري فائق الجودة أو خيارات الصّب

أيضاً بتصنيع محارق 

ًأيضاًأيضاً بتصنيع محارق 

 ذات معدل 

حرق مرتفع



تجديد لألسالك / إصالحات كهربائية
مهندسونا مؤهلون بشكٍل كامل لتجديد األسالك الخاصة بأي ماكينة إىل 

جانب قدرتهم عىل تحديد األعطال وإجراء االختبارات الكهربائية. 

إصالحات وعمليات تبديل لألجزاء 
املقاومة للصهر

يتمتع طاقم العمل لدينا املختص باملواد املقاومة للصهر بأعىل مستوى 

إصالح البطانات املقاومة للصهر أو تبديلها إما يف املوقع أو بالورش 

التابعة لنا.

إصالحات القطع الفوالذية
نستطيع أن نقدم لك عمليات إصالح للقطع الفوالذية ملحرقتك إما يف 

املوقع أو بالورش التابعة لنا.

عمليات الصيانة السنوية

تصدر لك شهادة صيانة باثني عرش شهراً. فهل يناسبك ذلك؟ بادر 

بحجز خدمتك اليوم.

Bio-Securi
ً يف جميع مواقع 

العمالء. 

قطع الغيار 
نحمل معنا مجموعة كاملة من قطع الغيار التي تشمل ما ييل، عىل سبيل 

املثال ال الحرص

الحبيبات الحرارية والطوب الحراري املقاوم للصهر  •

البالط الحراري

موانع التّرس

قطع غيار وشعالت ذات لهب صديق للبيئة (Eco-Flame) من نواي 

 (Nuway)

مكونات وأدوات تحكم كهربائية 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

عمليات اإلصالح والصيانة 
) تقديم مجموعة كاملة من خدمات اإلصالح  )
ّب عىل أعىل مستوى عىل إجراء جميع عمليات الصيانة أو إعادة التجهيز ألي  ردملا يسدنهلا انقيرف ةردق نع ًالضف عقوملاب

طراز من املحارق. 

ٍ ممكن   .
وبأعىل كفاءة. 

إصالحات مقاومة للصهر إصالحات كهربائية وتجديد 
لألسالك

صيانة سنوية

نعمل بشكل 

آمن حيوياً

خدمات املشورة العامة

تكلفة بخصوص ماكيناتنا. فقط اتصل عىل رقم 

يف جميع املواقع280 571 1543(0)44+



 

"توفر رشكة آدفيلد منتجات ُص

بتقاليد املايض والتي تتميز بأنها بريطانية الصنع وتتمتع بهيكل قوي مع 

. فالعوازل الجديدة تحبس 
. أما عن الصيانة،  الحرارة بشكٍل

ً ما كانت صيانة آدفيلد عىل مستوى عاٍل اهتاجتنم ةدوج نع ًالضف ،

الرائعة وأسعارها املناسبة. 

آدفيلد".
18 عاماً 

آراء العمالء

مجموعة املاكينات الخاصة بنا 

سبيل املثال ال الحرص: 

االستخدامات الحيوانية
نقوم بتصنيع مجموعة من املحارق للتخلص من 

نفايات الحيوانات. مثالية لالستخدام مع املزارع 

واملجازر

وحدائق الحيوان ومزارع تربية طيور الصيد. 

تتضمن املحارق مزايا إضافية تضمن تحملها 

للتهالك الشديد الذي ستتعرض له لفرتة طويلة 

ومناسبتها لذلك.

االستخدامات البرشية

مجموعة مثالية لالستخدام يف املستشفيات 

ومحارق الجثث. وتعد رشكة آدفيلد املوزع 

إل (B&L)؛ وهي جهة تصنيع معدات حرق 

.

حرق جثث الحيوانات األليفة

االستخدامات البحرية

واملثالية لالستخدام مع املزارع السمكية وأسواق 

. تتضمن املحارق مزايا إضافية تضمن 
تحملها للتهالك الشديد والظروف الجوية القاسية 

التي ستتعرض لها لفرتة طويلة يف املناطق النائية 

.

االستخدامات الطبية
لدينا مجموعة ُمخصصة حسب الطلب من املحارق 

ُمصنعة خصيصاً لحرق املواد الخطرة طبياً من الفئة 

الرابعة والتخلص منها

املحارق تناسب األنواع املختلفة للنفايات التي يتم 

التخلص منها. 

من املحارق يف التخلص من النفايات الطبية العامة 

(MP) خصيصاً للتخلص من النفايات 
الجراحية الطبية/املتعلقة باألمراض والنفايات 

الخطرة طبياً من الفئة الرابعة. وهي مثالية 

لالستخدام يف املستشفيات واملراكز البحثية وجهات 

التصنيع الدوائية. ويضمن لك الحرق عىل درجات 

حرارة مرتفعة إبادة تامة للنفايات.

"أبلت رشكة آدفيلد بالًء حسناً 
يف كل مجال وأنصح جميع 

الحيوانات األليفة"
(Treasured Friends) كارل بولتون، تريجرد فريندز

"أول ما لفت انتباهي هو جودة 
الصناعة الهندسية" 

(Cotton Bank) روجر، مزرعة كوتون بانك

ّ نشاطنا التجاري، 
وهذا يلخص كل ما نرغب يف قوله"؟ 

قوية  بيل فيزاكل، محرقة سوفولك للحيوانات األليفة، عميل لدى آدفيلد ملدة 16 عاماً

نعمل عىل تصميم محارق فريدة للجثث وصناعتها 

وتوريدها وهي محارق مثالية لالستخدام لدى 

رشكات حرق جثث الحيوانات األليفة. وتتضمن 

مزايا تلك املحارق غرف احرتاق منفصلة تسمح 

بحرق الجثث بشكٍل

يضمن للعمالء حرقاً لجثث حيواناتهم األليفة 

يحافظ عىل مشاعرهم.



Addfield Environmental Systems Limited
Hollies Park | Cannock

Staffordshire | WS11 1DB

 +44 (0)1543 571280
 +44 (0)1543 571173

:sales@addfield.comwww.addfield.com

هل أنت عىل استعداد ملناقشة ما تحتاج 
من متطلبات يف محرقتك؟

بادر باالتصال بخرباء خدمة العمالء 
الودودين لدينا عىل رقم 
+44 (0)1543 571 280

متخصصون يف التصميم والتصنيع والتوريد لحلول 
الحرق وحرق الجثث

االستخدامات الحيوانية | الطبية | البحرية | حرق جثث الحيوانات | 


