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Chroming of Piston Rods
SABTECH provides chroming facility of high quality for rods having 
repairable damages in stead of replacing which saves huge costs and 
time.
Honing of Hydraulic Tubes
SABTECH provides honing facility of high quality for tubes having 
repairable damages in stead of replacing which saves huge costs and 
time.

طالء كروم لألعمدة

توفر ساب تكـ خدمات لطالء الكروم بجودة عالية لألعمدة التي بها أضرار قابلة لإلصالح 

بدالً من استبدالها , وذلك مما يوفر فى التكاليف والوقت .

تلميع األسطوانات الهيدروليكية

توفر ساب تكـ خدمات تنعيم / تلميع السطونات بساتم الهيدروليك بجودة عالية 

لألسطونات التي لها أضرار قابلة لإلصالح بدالً من استبدالها مما يوفر فى التكاليف 

والوقت .

طالء الكروم و التنعيم
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أعمدة وأسطونات بساتم هيدروليك حتى 14 متر وسماكة قطر خارجى حتى 45 سم

خشونة أسطح من Ra 0.2 مايكرون إلى  Ra 0.4 مايكرون

طالء كروم حتى سماكة 20 مايكرون + 10 % إلى 100 مايكرون + % 10 

صالبة السطح : HV 850 (الحد األدنى) و مافوق

تنعيم أسطوانات حتى طول 7 متر و 45 سم قطر داخلي

Ra 0.04 إلى Ra 0.63 يمكن الحصول على خشونة أسطح من

Piston Rods and Tubes up to 14m in length and 45cm OD

Surface Roughness: Ra0.2µm ~ Ra0.4µm

Hard Chrome Thickness: 20Micron ± 10% ~ 100 Micron ± 10%

Surface Hardness: HV 850 (Minimum) and above

Tube Honing up to 7m in length and 45cm inside diameter

We obtain roughness classes from Ra 0,63 through Ra 0,04

Chrome thickness test

Chroming of rods up to 14 m in 
length and 45 cm outside diameter

Polishing of roller shaft Polishing up to 8 meter in length 
& 45 cm outside diameter

Tube Honing up to 7 meters in 
length & 45 cm inside diameter

We obtain roughness classes 
from Ra 0.63 through Ra 0.04

إختبار س�كة الكروم طالء كروم لالعمدة من طول 14 مرت
و قطر خارجي 45 سم

تلميع أعمدة
 èالبساتم و املواس

تلميع أطوال تصل اىل 8 امتار
و 45 سم لس�كة القطر الخارجي

تنعيم أسطوانات حتى طول 7
مرت و قطر داخيل 45 سم

çكن الحصول عىل خشونة أسطح
Ra0.63 إىل Ra0.04 من
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