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ليست األرض هي التي تنتمي إلى االنسان بل االنسان هو الذي ينتمي إلى األرض.
كل ما سيحدث إلى األرض سيحدث أيضا على أبناء األرض!
منذ عام  1988كان فريقنا يكرس اهتمامه في البحث عن منتج إيكولوجي بعد أن قام االنسان في  100السنة األخيرة بتلويث األرض بشكل لم يستطع القيام به في  100.000السنة السابقة ولذلك حان
الوقت للتخلص من التلويث.

1996
يبدأ المشروعSUPERTECH

2006
ينتهي بناء مصداقيته

2008
في عام  2008بدا التسويق الفعلي والحقيقي على مستوى عالمي مدعومين بالمصداقية التي تم الحصول عليها من خالل االختبارات وتقارير
الفحوصات اآلتية من طرف قائدين في اآلراء )  (OPINION LEADERSيتبعون إلى  23دولة مختلفة.

المنتج
المنتج قابل لالستعمال من جديد ألنه من الممكن نقله إلى سيارة أخرى.
الحياة الفعلية للجهاز  SUPERTECHهي دائما أطول من مدة الضمان وكثيرا ما تكون أطول بكثير من حياة السيارة نفسها التي تستظيفه ,ولذلك فهو مزود بسلك يسمح بصيده من جديد للتمكن من تركيبه في
سيارة أخرى .المنج يعمل فقط على سيارات في حركة ولذلك ال يمكن استعماله في السخانات أو االجهزة الحارقة الصامدة.
المنتج يعمل فقط في الجر المستخدم للهيدروكربونات (بنزين وغازول(.
المنتج مصادق اليوم بشكل واسع من قبل مختبرات مستقلة ,جامعات ,مؤسسات حكومية ,أساطيل نقل أشياء وأشخاص كبيرة ,عموية أو خاصة ,على  20دولة مختلفة ,التي قامت باختبار الفعالية مع اختبارات
مختبرية (طاولة بكرات) واختبارات على الشوارع.

دليلنا لالرشادات القابل لالنزال بالكامل بالطبع هو عبارة عن تلخيص للمستندات األصلية التي يتم االحتفاظ بها من قبل االدارة العامة والتي من الممكن إرسالها بالنمط الكامل فقط بموجب الطلب .يعد اليوم
عشرات وعشرات وعشرات آالف المستخدمين الراضين كليا .تتم صناعته وتوزيعه من قبل منظمة واحدة في جميع أنحاء العالم عن طريق شبكة موزعين وطنيين حصريين منقسمين ,بالعالقة إلى االلتزامات
المتعهد بها ,إلى فريقين:
وكالء حصريون
وسطاء حصريون

3.معلومات
تقنية
®Supertechعبارة عن جهاز قوي غاطس الذي يعمل داخل خزان المركبات العاملة بالجر باستخدام الهيدروكربونات (بنزين و غازول) .مقاييسه تختلف بالعالقة إلى خمسة أنواع النماذج التي تنجع في

إقناع المركبات التي سعة خزانها بالليترات تصل حتى  800لتر .النموذج األصغر هو النوذج  Aالذي يقنع المركبات التي سعة خزانها تصل حتى  40لتر .النموذج األكبر هو النموذج  Eالذي يقنع المركبات
التي سعة خزانها تصل حتى  800لتر .بينما قطر  5النماذج يبقى دائما
متعادل ,بالطبع يتغير الطول:

•نموذج  A :طول  80ملم تقريبا وسعة الخزان باللترات حتى  Ø 30 40ملم وزن  90غرام تقريبا
•نموذج  B:طول 120ملم تقريبا وسعة الخزان باللترات حتى  70 Ø 30ملم وزن 120غرام تقريبا
•نموذج  C :طول 160ملم تقريبا وسعة الخزان باللترات حتى  150 Ø 30ملم وزن 164غرام تقريبا
•نموذج  D :طول  240ملم تقريبا وسعة الخزان باللترات حتى  Ø 30 350ملم وزن  210غرام تقريبا
•نموذج  E :طول  320ملم تقريبا وسعة الخزان باللترات حتى  Ø 30 800ملم وزن  312غرام تقريبا

4.الفوائد

1.
تخفيض استهالك مادة الوقود
2.
من  5%إلى 12%
تخفيض في انبعاث غازات التصريف
3.

حتى 80%
تخفيض كبير لتكاليف الصيانة

5.الطريقة التطبيقية
إرفع المقعد الخلفي
رفع المقعد الخلفي للمركب أينما تتواجد
بشكل عام فوهة الخزان.

فتح الخزان
فك سدادة الخزان الذي به موجودة مضخة
مادة الوقود الغاطسة.

التغطيس

التثبيت

تغطيس  SUPERTECHقبل أن يمس كليا
قاع الخزان بالمحافظة على زاوية تثبيت ما
بين  5و  10درجات.

لف سلك  SUPER-TECHحول
جزء ثابت من مضخة مادة الوقود
وإعادتها إلى موضعها األولي.

استخراج المضخة
إستخراج مضخة مادة الوقود بلطف من الخزان.

إغالق المقعد الخلفي
إغالق سدادة الخزان بانتباه وإعادة المقعد
الخلفي إلى موضعه األصلي .

الجامعة
)البرازيلFABET - Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte (
 في القاهرةHelwan الجامعة
)هونغ كونغGFS - Golden Fame Holding Limited (
 هونغ كونغDennis Y. C. Leung – المهندس
)التفياLATVIA UNIVERSITY (
TMTC LITUANIA
)المكسيكUNAM UNIVERSITY (
)سورياDAMASCUS UNIVERSITY (
)أكرانياInstitute of “Transport and Technologies” Dnepropetrovsk )
)التفياLATVIA UNIVERSITY (
المعاهد الحكومية
: Secretary of Medio Ambienteالمكسيك
: Townhall of Salamancaالمكسيك
: Institute of Ecology of Ganajuato Stateالمكسيك
: CertificaIstido RARرومانيا
: State Government of Ganajuatoالمكسيك
: Control Center Vehicular Certificationتشيلي
: National center for standardizationمونغوليا

المختبرات المستقلة
:Technical Institute of Military الفيتنام
Vehicles
: Lactecالبرازيل
: Retimaqالبرازيل
: Mosavtoprogressروسيا
: TÜV Pfalzألمانيا
: Institute of Metrology and سلوفينيا
Quality
: Dalian Instituteالصين
: Attestation CCTVAالسنغال

المراجع6.
نقل االشياء
: Cinarتركيا
: Ak-Egeتركيا
: Alto Carbonoالمكسيك
: Supertech Swiss - Euro Frigoسويسرا
: S.C.I. Kibbuz Lahavإسرائيل
: Shindler Nechushtan Elevatora Ltdإسرائيل
: Moncassin Groupفرنسا
: S.N.P. "Petrom" S.A.رومانيا
: Arcese Transport (TN)إيطاليا
: CP VAT LIEUالفيتنام
: Cong Ty co phan vatالفيتنام
: Hop Lucالفيتنام
: Trans_Mariaالبرازيل
: Trans_Higashiالبرازيل
: Di_Canalliالبرازيل

نقل األشخاص
: Libertas, Dubrovnik كرواتيا
: Izulasتركيا
: Cankayaتركيا
: Urban Transport of Warsaviaبولونيا
: Sud Est - Poaالبرازيل
: A.P.T. Veronaإيطاليا
: A.M.A.T.إيطاليا
: Converseإسرائيل
: Compre Bemالبرازيل
: Santa Cruzالبرازيل

شركات صناعة السيارات

: Daewoo Motorمصر

