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  ملخص الوصف الفنى

The invention relates to a conveyor in which the flight bars 14 

are moved by bands or chains 15 running in races 4 at the sides 

of the deck plate 1 on which the flight bars 14 move, the races 4 

are provided with opening 10 outwardly of te chains 15 and the 

means 16, 18 by which the flight bars 14 are connected to the 

chain 15, material migrating into the races 4 that might impede 

the progress of the flight bars 14 can escape through the 

openings 10 The conveyor is constituted by components, each as 

shown in figure 2, connected together end-to- end, They are held 

in alignment by spill 20 that incline outwardly from below the 

openings 10, each spill plate 20 lies half alongside one unit and 

half alongside the next.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق هذا االختراع بوسيلة نقل بالسير حيث تحرك قضبان الدرج بواسطة شرائط او

اويف على جوانب اللوح السطحي الذي تتحرك عليه قضبان سالسل تسير في تج

التجاويف بفتحات أي خارج السالسل والوسائل التي توصل بها قضبان  الدرج وتزود

وتكون المادة المهاجرة الى التجاويف والتي يمكن ان تعاون تقدم  الدرج بالسلسلة

واسطة مكونات، تهرب خالل الفتحات وتتكون وسيلة النقل ب قضبان الدرج يمكن ان

وتوصل معا طرفا بطرف، وتحفظ في تصاف  ،2كلها كما هي مبينة في شكل 

الفتحات، ويقع كل لوح تصريف  بواسطة الواح تصريف تميل الى الخارج من اسفل
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 المالك

   الين ريتشموند ( عربى)اسم المالك 

   بريطانيا العظمى، ثاين -ابون -هايفيلد هاوس وستر هوب نيوكاسيل ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ALLAN RICHMOND ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
HIGHFIELD HOUSE WESTERHOPE NEWCASTLE - UPON 

- TYNE, GREAT BRITIAN   

   ( التينى)النشاط 

   هوود ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   او ال بي بريطانيا العظمى 11ثاين اند ويير ان أي ، جيتسهيد ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   HUWOOD LIMITED ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
GATESHEAD, TYNE&WEAR NE 11 OLP GREAT BRITIAN 

  

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019019/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   الين ريتشمون ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ALLAN RICHMOND ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


