
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1983/1256  رقم الطلب

   6/1/1983  تاريخ الطلب

   1256  رقم البراءة

   AUTOMATIC TIRE INFLATION SYSTEM  اسم األختراع

   نظام لنفخ االطارات اليا ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

An automatic tire inflation/ deflation system for a vehicle (10) is 

disclosed, air passageways for the pressurize air are provided 

internally through the wheel assemblies without cutting into load 

bearing members, a rotating seal is provided by way of the a pair 

of sealing rings (52.54) located inboard of the hub 

bearings(32.33) to protect the seals from adverse environmental 

conditions, a kit for retrofitting vehicles to include an automatic 

tire inflation/ deflation system is also disclosed , ramp surfaces 

(90.91.92) formed in the hub (30) are provided to facilitate 

removal of the bearing assemblies (32.33)   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 تفريغ اطارات اليا لمركبة زود بممرات هواء لهواء/ هذا االختراع بنظام نفخ يتعلق

مضغوط داخليا خالل تركيبات العجلة بدون القطع الى اعضاء حاملة لحمل وزود 

عن طريق زوج من حلقات الغلق موضوعين داخل حامالت محور  بغالق دوار

علق خلف المركبات لتتضمن البيئية المعاكسة، وعدة لت لحماية الغالقات من الظروف

وزود باسطح منحنية مكونين في المحور لتسهيل ازالة  تفريغ اطارات اليا،/ نظام نفخ
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 التصنيف الدولى
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 األسبقية
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 المالك

   فريد لونيو جوديل ( عربى)اسم المالك 

   الواليات المتحدة االمريكية، 84984ميتشيغان ، جروس ايسيل، 97571بارك لين  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   FRED LONYO GOODELL ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
17569 PARK LANE, GROSS ISLE, MICHIGAN 48138, U.S.A. 

  

   ( التينى)النشاط 

   ميشيل جيمس ايليسون ( عربى)اسم المالك 

   الواليات المتحدة االمريكية،84944ميتشيغان ، كونتون، يورك تاون 43607 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   MICHAEL JAMES ELLISON ( التينى)اسم المالك 

   .YORKTOWN, CONTON , MICHIGAN 48188, U.S.A 43607 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ايه ام جينيرال كوربوريشن ( عربى)اسم المالك 

   الواليات المتحدة االمريكية، 84484ميتشيغان ، ديترويت، باليموث رود 14250 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   A M GENERAL CORPORATION ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
14250 PLYMOUTH ROAD, DETROIT, MICHIGAN 48232, 

U.S.A.   

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   199549/99919ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 

 

 

 



 المخترعون

   فريد لونيو جوديل ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   FRED LONYO GOODELL ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   ميشيل جيمس ايليسون ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   MICHAEL JAMES ELLISON ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


