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  .محدودة المسؤولية" يي آي "شرآة مصنع آليات 

Ye I Machinery Factory Co., Ltd. 
إل دي بي إي ماآنات أشرطة منفوخة انبوبية أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات /إل إل دي بي إي/إتش دي بي إي/بي بي 
وماآنات أشرطة ,وماآنات إعادة تدوير أشرطة,وماآنات إعادة تدويلر بالستيك,ات إعادة تدوير نفايات بالستيكيةوماآن

  .وماآنات إنجاز بثق,وماآنات صناعة حقائب محاآة,وماآنات أشرطة منفوخة متعددة الطبقات,منفوخة
  

المعدات المرتبطة بها ألآثر من نصف عقد من مع ماآنات إنجاز بثق البالستيك و" يي آي " لقد عملت شرآة مصنع آليات 
  .1960الزمان منذ تأسيسها عام 

  
وتهذيب المقدرة وزيادة حافته " آر آند دي"ولعقود إستثمر المصنع المتمرس باستمرار آميات آبيرة من المصادر في 

وأنظمة المراقبة ,جة اآللياتمجهزة بخبراء ماهرين في معال"آر آند دي"قيادية و-التنافسية بدائرة تكنولوجيات صناعية
  .والمواد

  
البيئة فإن الشرآة عززت ماآنات إعادة تدوير البالستيك خاصتها بمزيج من -و حمايةوللتكييف مع التوجهات المتنامية نح

إضافة إلى محوالت ,وماآنات صناعة األقراص الصغيرة للتعامل مع صف واسع من البالستيكات,لباثقاتوا,الشظايا
  .الشاشات السلندرية الهيدروليكية والتي تسمح للشاشات بالتغيير دون الحاجة إلى إطفاء الماآنات

  

منذ تأسيسها طورت باستمرار " آي يي "فإن شرآة,إضافة إلى ذلك

 مقياس ضبط جودة آلي من فحص المواد معايير جودتها ونفذت

وبالتزام ,الواردة والفحص العملياتي من خالل فحص ما قبل التسليم

وآسبت ,ولقد أثمرت هذه الجهود جيدا".آيو سي"آل عامل ب

  . وشهادة عالمة سي إي9001:2000الشرآة شهادة آيزو

   
 بي إي المنفوخة األنبوبية أحادية الطبقة ومتعددة إتش دي/بي بي "ماآنات صناعة أشرطة " يي آي "وتشمل مجموعة منتجات 

بي /وماآنة صناعة الحقائب,وماآنات األلواح المتموجة,بي في سي"وأنابيب ,وجميع أنواع ماآنات تدوير البالستيك,الطبقات
اآنات قص وم,بي إي/وماآنات صناعة قولبة أشرطة بي بي,بي بي/وماآنات صناعة حياآة نايلون ,إتش دي بي إي المحاآة/بي

من الماآنات % 80ويصدر حوالي .ومجموعة من ماآنات إنجاز البثق,بي إي/بي بي/بي سي/إيه بي إس/بي إس/بي إم إم إيه
  .ومعظمها يسوق تحت العالمة الخاصة بالشرآة,وأمريكا الوسطى والجنوبية,وأفريقيا,وروسيا,وترآيا,إلى مناطق آاليابان

 

  
  .المسؤوليةمحدودة "  يي آي "شرآة مصنع آليات 

Ye I Machinery Factory Co., Ltd. 
  .تايوان,مدينة تاينان,قطاع يونغ آانغ,طريق ميندونج,6.رقم: العنوان 

  3717-254-6-886: فاآس  9 ~ 6066-253-6-886: هاتف 
  tw.com.yei.www  :الموقع االلكتروني  tw.com.yei@service :البريد االلكتروني 

 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wei Meng Industrial Co., Ltd. 
No. 17-3, Lin 2, Chilan Village, Xinwu  

Township, Taoyuan County 32743, Taiwan 
  2288-497-3-886: الهاتف 
  2266-497-3-886: فاآس 

  net.hinet.14ms@weimeng: البريد اإللكتروني 
   tw.com.weimeng.www :الموقع 

tw.com.raschel.www   

, االت صناعة الشبك المظلل , للحياآة " راشيل " االت 
  . الشبك معدات مصنع آاملة النتاج االآياس و

ومعدات مصنع آاملة النتاج , للحياآة " راشيل " االت , مزود خبير ومكرس لتطوير وتصنيع  لشرآةاتعتبر 
   .1978االآياس والشبك منذ تأسيسها عام 

تزود الشرآة مجموعة متنوعة من االت الحياآة والمعدات ذات .مدعومة بمهارات مهندسي البحث والتطوير 
االت , االت اآياس البصل , للحياآة " راشيل " االت ,) الشق( الة فيلم الحز , شبك المظلل االت ال, الصلة مثل 

االت , المان االت شبك ا, االت الغزل المسطحة , االت احادية الخيوط , االت اآياس التغليف , شبك صيد السمك 
" واالت " راشيل " االت شريط االبر المزدوجة , االت شباك صيد السمك االقل عقدًا , االت نفخ الفيلم , التغليف 
  .للحياآة العاليةا لسرعة " راشيل 

 ISOومصنع الشرآة موثق من , جميع االت الشرآة مصنوعة تحت سيطرة صارمة لضمان الجودة والحداثة 
من % 80اآثر من . لذلك يرضون عمالئهم ,  ويتم الفحص والتغيير والتبديل قبل التسليم  ,CEويحمل عالمة 

بسبب الجودة العالية , المنتجات يتم تصديرها وهي مرغوبة من المستخدمين النهائيين المحترفين حول العالم 
  .والوظائف المبتكرة واالداء المميز 

مجموعة , على سبيل المثال , لماآنات الحياآة الخاصة بالشرآة التطبيق الواسع النطاق هو احد اآبر المفاتن 
 للغزل PEشباك الظل , الخاصة بالشرآة ممكن استخدامها النتاج حقائب الشبك " راشيل " االت الحياآة 

  , قبعات للنسيج واالستخدامات الصناعية , االحذية , المالبس , شباك نايلون لنسيج الستائر , المسطح 

 

شباك , شباك العصافير , شباك االمان , ات الناموسي
 باحجام PEالحماية المصنوعة من الغزل المستدير 

  .مختلفة واشكال للبناء واالغراض الزراعية 

باالضافة الى براعة التصنيع والقدرة والدراية 
يشار الى تقديم الشرآة الخدمات بمرحلة , التامة 

سئلة بعد البيع والرد على استفسارات العمالء وا
  .االنتاج بأقصر وقت ممكن 

 



 

  
بمدينة تاينان ,  1972تأسست الشرآة عام 

عام  42جنوب تايوان . وتملك الشرآة اآثر من 
من الخبرة في تصنيع ماآنات بثق البالستيك , 
وقد صدرت الشرآة العديد من خطوط البثق منذ 

لألسواق العالمية , مثل , انجلترا ,  1980عام 
,  المانيا , فرنسا , بولندا , بلجيكا , اليونان

ايطاليا , استراليا , آندا , الواليات المتحدة , 
المكسيك , آولومبيا , تشيلي , آوستاريكا , 
مصر , جنوب افريقيا , روسيا , الصين , 
اليابان , الهند , ماليزيا , تايلند , اندونيسيا 

  والفلبين , الخ .
  

الشرآة متخصصة بتصنيع مجموعة واسعة من 
المعترف  TUV االت بثق البالستيك في مصنع

  . ISO – 9001به من قبل 
  منتجاتنا تشمل :

االت بثق الواح البالستيك مثل ,  -
PP/PE/PS/PC/ABS/PET . الخ , 

لصناعة االلواح   PP / PCاالت  -
 الشخصية المجوفة .

فقاعة الهواء , لصناعة الفيلم ,  – PEالة   -
طبقتين , ثالثة طبقات وطبقات متعددة من 

 فيلم فقاعة الهواء .

 
- PS / PE / XPS    خط بثق الواح

 الرغوة.
- CPP / CPE  . خط بثق الفيلم 
, خطوط بثق الفيلم القابل  PEصب   -

 للتنفس .
 وبعض انظمة البثق المتخصصة حسب الطلب .

  
Chi Chang Machinery Enterprise Co., Ltd. 

  . 712, طريق ساينل , مدينة تاينان , تايوان  43رقم العنوان : 
  +5~2621-261-6-886 هاتف :

  5953-264-6-886+فاآس : 
  extrusion.com.tw5chichang201@:  االلكترونيبريد ال
  www.extrusion.com.tw: االلكتروني موقع ال

 



 

Asia Machine Group 
 آالت قص وثقب تعمل بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب

  هي صانع تايواني متخصص يف) AMG(جمموعة آسيا لآلليات 
هي صانع تايواني متخصص في صناعة آالت القص والثقب التي تعمل بالتحكم ) AMG(مجموعة آسيا لآلليات 

 . ب والتي تتميز بالجودة العالية والتحمل والسعر المناسبالرقمي باستخدام الحاسو
 

وقامت مجموعة آسيا لآلليات خالل العشرين سنة الماضية 
 . بلدا حول العالم 35وحدة في أكثر من  5,000بتركيب أكثر من 

وتزود . تمتلك مجموعة آسيا لآلليات فريق بحث وتطوير ممتاز
وإعدادات حسب  المتخصصة في تقديم آليات(هذا الشركة 

 . خدمات على أساس صانع المعدات األصلية عند الطلب) الطلب
أصبحت مجموعة آسيا لآلليات اسما موثوق به في صناعات مثل 

 المنشآت الفوالذية وصناعة

 .اآلليات الثقيلة والمبادالت الحرارية وبناء السفن
 

ونظرا لجودتها العالية وسعرها المناسب أسست مجموعة آسيا 
وقد رسخت أقدامها في . لآلليات اسما معروفا في هذا المجال

 .أسواق بلدان متعددة حول العالم

Asia Machine Group 
No. 16, Guanglin Rd., Chaojhou Township,  

Pingtung County, Taiwan 

Tel: +886-8-780-5210 

Fax: +886-8-780-5209 

E-mail: amg@asiacnc.com.tw 

http://www.asiacnc.com.tw 



 

,  بالكمبيوتر العددي التحكم بتصنيع محترفة دي نان مجموعة

. المحوله والقطع المسكوك مصنعين  

ونقوم باستمرار برفع مستوى . عام من الخبرة والتكنولوجيا نحن معروفون ألدائنا المتميز في الصناعة  30مع اكثر من 
. ونقوم بالتسليم في الوقت المحدد مع جودة عالية . ولدينا فريق من المحترفين . منتجاتنا لتلبية المعايير الدولية 

 
في كل من تايوان والصين لمطابقة  TS16949و  ISO 9001اخالصنا والعمل الجاد ساعدنا بالحصول على  شهادتي 

. الجودة مع المعايير الدولية 
 

: متخصصين ب 
) .  RF & Rاالستخدام العسكري ( اجزاء الوصل  1
. قطع المعدات الطبية  3                       .القطع التجارية الفضائية  2
. قطع نقاط التعيين  5                      .قطع هوائية وهيدروليكية  4
. تشكيل وتحويل السيارات  قطع 7            .قطع ماكنات الحالقة ونزع الشعر  6
. مختلف قطع االستخدام الصناعي  9                                   .اجزاء الكاميرا  8

. اجزاء تيتانيوم  11                          .قطع غيار الدراجات  10
. قطع بالستيك صغيرة  13                 .قطع غيار لألجهزة الخلوية  12
. خدمة التجميع  15          .ئرية من البالستيك الصلب قطع دا 14

: المواد الرئيسية 
غير , بالستيكيات , ادوات صلبة , صلب عالي السرعة , الستانليس ستيل , الكربون الصلب 

. المنيوم وتيتانيوم , برونز , نحاس , حديدية 
: المعالجة الثانوية 

. الخ , التنظيف بالموجات الفوق صوتية , ترميل , ش النم, تصفيح , المعالجة بالحرارة , الطحن 
! ونحن واثقون من أننا يمكن أن نلبي احتياجاتكم وتقديم أفضل خدمة لكم 

المكتب الرئيسي في تايوان   
. تايوان ,  709552مدينة تاينان , كيجي الطريق االول ,  22رقم : العنوان 

 5011-384-6-886: فاكس                     1123-384-6-886: هاتف 
 sales@ndd.com.tw: البريد االلكتروني 

 /http://www.ndd.com.tw: الموقع االلكتروني 
المصنع في الصين  

C1  , منطقة بون, جين  كانغ مينغ – ,مجمع اعمال تان وي 
 

mailto:sales@ndd.com.tw
http://www.ndd.com.tw/index.asp


 

Welder Top Electric Machinery Co., Ltd. 

 تىب لالليات الكهربائية محدودة المسؤوليةشركة ويلدر 
 

 

 

 

 

Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.  

No. 68, Lane 1316, Wenhsin S. Rd., Tali Dist.,  

Taichung City, Taiwan 412 

886-4-2418-0380 :هاتف    

886-4-2418-0383 : فاكس   

welder.top@msa.hinet.net االلكتروني لبريدا:  

www.welder-top.com.tw :االلكتروني  الموقع  

شركخ ٔٚهذر رٕة نالنٛبد ، ٔرزخصص  2000اَشئذ ػبو 

انكٓرثبئٛخ فٙ رغٕٚر ٔرصُٛغ يدًٕػخ ٔاسؼخ يٍ االد انهحبو 

. ٔانزسخٍٛ اضبفخ انٗ انًؼذاد انثبَٕٚخ االخرٖ

 RQDٔرقٕل انشركخ اٚضب آَب ٔثفضم قذررٓب انقٕٚخ فٙ يدبل 

َٕع يٍ يبعُبد انهحبو  رهجٛخ انًزغهجبد  1000ٌ ،ٔعٕرد اكثر و

انخبصخ نؼًالئٓب فٙ خًٛغ انحبء انؼبنى ، ْٔٙ فخٕرح اٚضب ثدٕدح 

يُزدبرٓب ثبالضبفخ انٗ فخرْب ثًٕقؼٓب كًسٔد يًزبز الالد انهحبو 

 . ػبنًٛخ انًسزٕٖ ٔراد انٕظبئف انًزغٕرح

ٔٚشًم خظ اَزبج ٔٚهذر رٕة الحًبٌ يٕضغ  ْٕائٛخ يجردح يبئٛب ، 

ٔالحًبٌ عرف ْٕائٛخ ، ٔالحًبٌ ْٛذرٔنٛدٛخ سرٚؼخ ، ٔالحًبٌ 

ضع والحمان ،Tيٕضغ ْٕائٛخ يٍ َٕع  ية مو يٍ َٕع   هوائ

DC  ٔالحًبٌ عرف يٍ َٕع،H،  ، ٔالحًبٌ يؼذٌ ْٕائٛخ

ٔذ يزؼذد ٔالحًبٌ يٕضغ يسدٔخخ انؼًٕد ، ٔالحًبٌ يٕضغ ل

انشجكبد انًٕضؼٛخ ، ٔالحًبٌ يٕضغ رؼًم ثُظبو انذٔاسبد ، 

ٔعبٔنخ نحبو خغٛخ أرٕيبرٛكٛخ ، ٔيبكُبد رذٔٚر يسدٔخخ انجكرح ، 

ٔعبٔالد نحبو انٛخ انذٔراٌ االفقٙ ، ٔعبٔالد نحبو انٛخ انذٔراٌ 

أرٕيبرٛكٛخ ،  CNCانؼًٕد٘ ، زيٕخٓبد نحبو ، ٔعبٔالد نحبو 

اررع رحكى ثبنهحبو ، ٔيؼذاد نحبو اَجٕة رسخٍٛ ، ٔثكراد نحبو ، ٔ

. ٔعبٔالد رحٕٚم نحبو ثًحٕرٍٚ يغ اررع رٔثٕرٛخ

ٔرفٛذ انشركخ ٔثكم فخر آَب عٕرد سهسهخ يٍ يبكُبد رٕفٛر 

انغبقخ  ، ٔآَب رسزغٛغ رٕفٛر خظ يبكُبد انٙ كبيم يٍ سهغ رٕفٛر 

ٚخ فٙ انغبقخ ، ٔانزٙ رسبػذ انسثبئٍ ثبنٕصٕل انٖفؼبنٛخ ػبنى

. االَزبج

ٔرغٕر انشركخ ٔثكم َشبط يؼذاد ثبَٕٚخ حبيهخ  ػاليزٓب انزدبرٚخ 

نزسٚذ يٍ قذررٓب انزُبفسٛخ فٙ انسٕق انؼبنًٙ ، "ٔٚهذر رٕة"انخبصخ

اَحبء  نهسثبئٍ فٙ خًٛغ  OEMكًب آَب رسزغٛغ  اٚضب رٕخّٛ يُزح

 .انؼهى

اٌ ٔٚهذر رٕة رركس خٕٓدْب انحبنٛخ ػهٗ رغٕٚر يبكُبد 

نحبو يزخصصخ يُبسجخ  نهؼًم ػهٗ انًٕاد انًؼذَٛخ ٔانًٕاد 

انخبصخ ، ًٔٚكٍ يُزدبرٓب اسزخذاو نحبو االَبثٛت انحذٚذٚخ 

، ٔخساَبد انًٛبِ انًصُٕػخ يٍ انًؼبدٌ انًقبٔيخ نهصذا ، 

ٔالقغبة انحرارح انشًسٛخ ، ٔانًُزدبد انكٓرثبئٛخ ، 

ٔخساَبد ٔقٕد انسٛبراد ، ٔاعبراد انؼدالد ، ٔشجكبد 

، ٔاالثبس انًؼذَٙ ٌ ٔانًُزٕخبد ( انفهزرح)انزُقٛخ 

 .االثكزرَٔٛخ ، ٔادٔاد انًبئذح  ٔانخردٔاد

االد نحبو ، ٔيبكُبد نحبو سرٚؼخ ، يبكُبد نحبو يؼذٌ ، يبكُبد دٔارح ، 

 .عبٔنخ نحبو انٛخ انذٔراٌ ، ٔيؼذاد ثبَٕٚخ
 

 

 

 

mailto:service@marox.com.twالبريد
mailto:service@marox.com.twالبريد
http://www.welder-top.com.tw/
http://www.welder-top.com.tw/
http://www.mrox.com.twالموقع
mailto:welder.top@msa.hinet.net


Gong Yang Machinery 
Co., Ltd.  

رؤوس طحن من نوع ,رؤوس فرعیة,رؤوس طحن
  . رؤوس ثقب,"سي ان سي"
  
 

رؤوس :في ثالثة أصناف من مكونات معدات األالت وھي 1972غونغ یانغ لصناعة األالت المنشأة عام "تتخصص شركة
اكسسوارات لماكنات الطحن /اتورؤوس قص وملحق,اكسسوارات ماكنات الطحن مزدوجة الزاویة/وملحقات,القص

  . ورؤوس قص لماكنات الطحن والثقب أرضیة الطراز,"سي ان سي"مزدوجة الزاویة من صنف 
 

بینما رؤوس ,كیلو واط 11و,كیلو واط9و,كیلو واط 7.5وتأتي رؤوس الطحن التقلیدیة التي تنتجھا الشركة بمعدل قوى 
وتتضمن .كیلو واط 26.6و,كیلو واط 22.5و,كیلو واط18.5تتزاوح بین "سي ان سي"الطحن من نوع 

ورؤوس ,ورؤوس طحن آلیة التأشیر,ورؤوس فرعیة,األكسسوارات رؤوس طحن یمینیة الزاویة/الملحقات
  . 45ورؤوس طحن بزاویة ,30ورؤوس طحن بزاویة ,سشاملة

 
وس یمینیة الزاویة عالیة ورؤ,ولتلبیة الطلب المتنامي للمستھلكین فإن الشركة أضافت مؤخرا رؤوس شاملة خطیة دوارة

ورؤوس أوتوماتیكیة ,ومحاور آلیة متینة مزدوجة الزاویة,ورؤوس شاملة عالیة القوى لماكنات الثقب أرضیة الطراز,القوى
  . یمینیة الزاویة لمحاور آلیة متینة مزدوجة الزاویة لخط إنتاجھا

 
والرؤوس مجھزة ,إن معظم المسننات والساندات في رؤوس األداة اآللیة تستورد من الیابان أو ألمانیا

تم إستخدام الرؤوس من قبل صناع األدوات اآللیة األفضل في تایوان .بھیاكل مصبوبة ومعالجة حراریا
ة من تایوان وبر وتملك براء,قد ربحت جائزة إمتیاز تایوان من الحكومة"غونغ یانغ"إن .وبر الصین

  . الصین
 

فإن الشركة توفر أیضا خدمات ,وتسویق رؤوس األدوات اآللیة,وتصنیع,وتصمیم,إضافة إلى تطویر
وفحص الجودة ,مدعومة بقوتھا التقنیة الصلبة ومعدات التصنیع الثمینة,ممتازة لما بعد البیع

  . المدربین جیدا"آر آند دي"وأخصائیي ,واألدارة العلمیة,الصارم
 
وتسوق "غونغ یانغ"والتي تباع تحت العالمة التجاریة ,"غونغ یانغ"تأتي كفالة سنة واحدة مع منتجاتو

حیث توجد ,وجنوب شرق آسیا إضافة إلى تایوان وبر الصین,والشرق األوسط,المنتوجات في أوروبا
  . و ووھان,وكینغداو,معارض في شنغھاي

  
  
  
  
  
  
  

Gong Yang Machinery Co., Ltd. 
No. 2, Lane 146, Fuyi Rd., Taiping Dist, Taichung City, Taiwan 41158 
Tel: 886-4-2278-1321, 2278-8636     E-mail: gongyang@ms23.hinet.net 
Fax: 886-4-2270-1379               Website: www.twgongyang.com.tw 



 

وسالسل شاملة من سلسلة ,وسالسل علوية,ودحروجات تفريغ ثقل ,سالسل بكرية

 .وسالسل كاشطة,(تطريق معادن)وقطع تشكيل,وسالسل الواح معدنية,"يو إن"

اٌذٌٍٚح فً ِٕرجاخ ذحًٌٛ اٌطالح ِٕذ "وٍٕغ-جٍٗ"ذخصصد ذعاٍٚٔح

جاعٍح ِٕٙا ٚاحذج ِٓ أوثز ِشٚدي ذاٌٛاْ ,1963ا فً اٌعاَ ذأطٍظٗ

 .اٌّرخصصٍٓ فً خطٙا

  

ٌٚشًّ أٌثَٛ ِٕرجاخ اٌشزوح اٌحاًٌ طٍفا ٚاطعا ِٓ ِٕرجاخ ذحًٌٛ 

ٚطالطً ,ِٚحٛالخ وزٌٚح,اٌطالح ِٚىٛٔاذٙا تّا فٍٙا طالطً عٌٍٛح

ٚأٔظّح طالح ذفزٌغ ,أحشِح ذشثٍه,ٚأٔظّح تىزاخ ذفزٌغ شاٍِح,شاٍِح

ذطزٌك )ٚلطع ذشىًٍ ,ِٚشاللاخ آٌٍح,ٚطالطً أٌٛاح ِعذٍٔح,رح

ِٚحزواخ  ٚلٍٛد أطٛاق ِعذٍٔح,طالطً حزج اإلٔظٍاب,(ِعادْ

ٚعجالخ ,(إص طً آر)ِعذالخ ِٚخفضاخ ِذارج تاٌظٍٍٍىْٛ

ٚأحثاي ,ٚدحزٚجاخ ٚإوظظٛاراخ,ٚطالطً ,ِظٕٕح

ِٚشغالخ ,ٚٔالالخ,ٚٚحذاخ رفع,ٚتىزاخ,ِٚظاراخ,ٍِالْ

إْ .ِٚاوٕاخ صٕاعح لفاساخ,ٚلٛاٌة ٌذٌٚح,ِح ِعذٍٔحٚأحش,جزافاخ

جٍٗ ٌٛ "تعض إٌّرجاخ ذظٛق عاٌٍّا ذحد عالِح اٌشزوح اٌّشٙٛرج 

 ".وٍٗ ٚاي أٚ

  

سٍِٕا ٚاٌرً ذظرطٍع إرضاء -اٌرٕافظٍح ِزذىشج عٍى لذرج ذصٍٕع ِخرثزج"وٍٕغ-جٍٗ"إْ ٍِشج 

٘ذٖ اٌٍّشج ً٘ ٔرٍجح ٌٕصف عمذ ِٓ (.حظة اٌطٍة)اٌشتائٓ تّٕرجاخ ِٛصى عٍٍٙا

إضافح إٌى ِجّٛعح واٍِح ِٓ إِىأٍاخ اإلٔراج اٌّرطٛرج تّا فٍٙا اٌخرُ ,اٌرفأً

ِٚصٕع صٕاعح حشاَ اٌثمً اٌظٍىً ,ذجٍّع طالطً اٌثمًِٚصٕع ,ٚدحزٚجاخ اٌثمً,اٌّعذًٔ

ِٚصٕع ذحًٌٛ ِحزن ,ِٚعاٌجح حزارٌح ِظرّزج( طزق ِعذْ)ِٚصٕع ذشىًٍ,ٚاٌّعذًٔ

 .ِٚصٕع ِغٍز حزارج,ِٚحزن تحزي,غٍز/ِٚخفض ٔالً طزعح,ٚعجٍح ِظٕٕح,وٙزتائً

  

ج ِطٍٛتح ِٓ لثً ٌذا فإْ ِٕرجاخ اٌشزن,اٌّٛعذ-ِعزٚفح جذا ٌجٛدذٙا اٌّّراسج ٚاٌرظٍٍُ فً

ٚإطرجاتح طزٌعح ٌطٍثاخ اٌّشرزي ً٘ اٌضا ضّٓ عٛاًِ .ِشرزٌٓ ِحرزفٍٓ فً أرجاء اٌعاٌُ

 .اٌمٌٛح وشزٌه عًّ ٌعرّذ عٍٍٗ"وٍٕغ-جٍٗ"اٌجذب اٌخاصح ب

 

 7939-233-49-886: ٘اذف 

 7659-233-49-886: فاوض 

 jukyo@seed.net.tw: اٌثزٌذ االٌىرزًٚٔ 

 www.j-king.com.tw: اٌّٛلع االٌىرزًٚٔ 
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Yi Huei Machinery Co., Ltd. 

  .واخرى ,  حفر االنابيب الثقيلة ماآنات,  تثقيب ماآنات
  

 حفر وماآنات التثقيب ماآناتلصناعة  , 2000تأسست الشرآة عام 

 تشكيل نهاية ماآنات,  ثني وتشكيل السلم الكابل ماآنات, االنابيب الثقيلة 

وات بناء وانشاءات اد,  شطب لقطع غيار السيارات ماآنات, االنبوب 

  .والصناعات المعدنية 

ولديها خطوط انتاج متكاملة  متخصصة ماآناتتستطيع الشرآة تصميم 

من ماآناتها حول  % 70وتصدر الشرآة , مع معدات اوتوماتيكية 

  .وتبيع المتبقي في تايوان , العالم 

وتكرس الشرآة نفسها لتطوير االداء , دائما تعطى االولوية للعمالء 

, عالي والماآنات العالية الجودة التي من السهل التعامل معها وصيانتها ال

  .فضال عن التوفير في التكاليف والتعاقد وفقًا لحاجة العمالء 

اصبحت المصنع نموذج في تلك الصناعة من , الى جانب متابعة االرباح 

  .التنمية المستدامة وسداد الرعاة , خالل االلتزام بالنزاهة 

في السعي لتحقيق موثوقية المنتج واالستقرار توظف الشرآة فريق بحث 

فضال , الذي يعمل على رفع مستوى تكنولوجيا التصنيع , وتطوير ناضج 

عن تطبيق نظام لمراقبة الجودة يمكن االعتماد عليه للخروج بمنتجات 

  .ذات جودة عالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Yi Huei Machinery Co., Ltd. 

مقاطعة , بلدة بوآسي , طريق نانشونغ ان  , 300م رق: العنوان 

  .تايوان  , 513تشانغهوا 

  8299386-4-886: هاتف 

  8299385-4-886: فاآس 

 ,hu.yihuei@msa.hinet.net :كتروني لبريد االال

yi.huei@msa.hinet.net  

  www.yihuei.com.tw  : االلكترونيموقع ال
 



Comaxima Eco-green 
Technology Co., Ltd.

ماآنات مستحلبة للوقود التي التحتاج  آوماميخا تصنع  آليما تحت مجموعة  ألي اضافات شرآة تكنولوجيا 
توفير تكاليف المشغالت , وفقط تحتاج الى الماء لينمزج مع الزيوت المستخدمة في االت المعالجة المختلفة 

وآذل   .ك مدخالت العمل مع تقليل تعقيد العمليات إلضافات المستحلب 

تذهب ضد الحكمة  ًاصيصخ لمزج الماء مع الزيوت الثقيلة التي على مايبدو  الشرآة  تم تطوير تكنولوجيا 
ًالدب من فصل الماء والزيوت , المألوفة والنظرية    .لكن في الواقع تضمن المزج 

الشرآة عام  الماآنات ل1980تم تأسيس  إلرساء أساس , صناعة معدات التكييف والتدفئة  لصناعة أدوات 
  .متين للمغامرة في قطاع معدات تجهيز مستحلب الوقود في السنوات األخيرة 

للتآآل  الماآنات –مستحلب المياه , عدم احتوائها على مواد مضافة محتملة   الوقود ال يضر قطع المطاط في 
الماآنات وتقليل الملوثات    .لزيادة عمر 

مع الديناميكا الحرارية التي تنطوي على ,  ميكرون 5-2يات الخلط في قطرات سائلة فقط مع قطر نتائج عمل
متناهية الصغر ضمان تبريد وتوفير  ًارظن الى صفر من الكربون 15-5جسيمات   في المئة من الوقود 

  .المودوع في االنابيب والمواسير 

أآثر على أساس االحتياجات الخاصة 35يمكن رفع نسبة الحد األقصى من الماء في الخليط إلى   في المئة أو 
  .في  الصناعات 

ماآنة حني دبوس الشعر التلقائية  آذلك  الشرآة  المتوسع , بندقية المتوسع , المتوسع اليدوي , تقدم 
ماآنة جفاف تعليق , ماآنة المقاصة و تهذيب الحواف  ,  Uماآنات حني االنابيب النحاسية نوع , العمودي 

, ماآنة تهذيب حواف شريحة المنشار , ماآنة صنع الحلقة العالية السرعة  ,  Oماآنة ادخال حلقة , الباب 
, ماآنة تخطيط مجموعة انابيب ,  مجفف , ماآنة اختبار التسريب و موصل فائق السرعة , الة لحام تلقائية 

آبس الريشة عالي السرعة    .وخط 

آذلك خدمة ما بعد البيع  الشرآة  ما في ذلك االستشارات الفنية وعملية التصميم وانشاء نماذج ب, وتوفر 
 .باالحجام الطبيعية 

  

  

  .معدات معالجة صديقة للبيئة ومستحلبة للوقود 

Comaxima Eco-Green Technology Co., Ltd.
No. 19-3, Alley 236, Lane 222, San-shu 
Rd., Sanshia Dist., New Taipei City, Taiwan
Tel:886-2-8671-6066
Fax:886-2-2674-2594
E-mail:comaxima@comaxima.com.tw
Website: www.cens.com/comaxima

康美斯綠能科技股份有限公司 



  
سلسلة رافعات , رافعات مختلفة 

, اسالك حبال رافعات , كھربائیة 
مصاعد وانظمة , رافعات یدویة 

  .وقوف السیارات 
  

  شركة شینغ دي التایوانیة تدفع عملك لألمام 
 جاھدًا تسعى كنت كلما أدنى أو قوسین قاب دائما ھي الجدیدة والتقنیات االبتكارات

 معدات أفضل على ممكن ان یساعدك للعثور واحد حدث ھناك. المستمر للتحسین
والعملیات  المواد التعامل مع، والتخزین التصنیع عملیات على الرفع للحفاظ

  .اللوجستیة الخاصة بك 
  

  والكفاءة العملي والتطبیق، اإلیمان. تایوان في صنع
بإستخدام تطبیقات متنوعة على الشركة تصنع وتسوق مجموعة واسعة من الرافعات 

  .لدینا خبرة في عملیة الرفع . د العالمي الصعی
  

  )الونش ( الرافعة 
 في كما وحیة واضحة عام ؟ الفترة 44ماذا ممكن ان تغیر خالل .  1971تأسست الشركة عام .حیاتك التتحسن بالصدفة بل تتحسن بالتغییر 

ومن خالل المزید من التكنولوجیا , النمط الصناعي , الحیاة  تحسین نمط, لكن العالم من حولنا یواصل التغییر من تصورات مختلف الناس . األمس 
وتقدم التصمیم حسب , الشركة تعرف تمامًا متطلبات العمالء . االشیاء ممكن ان تصبح افضل , لقد ادركنا بأننا بحاجة الى المزید من التقدم . العالیة 
 أیضا. في قطع اجھزة الرفع ولدى الشركة برائات اختراع عالمیة , المیزات الجدیدة للتحسین ورفع مستوى المنتجات  وتضیف المزید من, الطلب 

، الكھرباء تولید ومحطات، المختلف التصنیع، الصب، الفوالذ، نطاقات الى تصل أن یمكن، اآلن حتى .االستخدام لتوسیع عام كل جدیدة نماذج انتاج
الشركة تكرس نفسھا الختراق السوق ...الثقیلة وتنظیف الغرف  االعمال، والبناء، الورق، والنقل، والسفن، والتعدین، ویةالنو التولید محطات

  .واجراء االبحاث 
  

  الة الرفع 
,  حلول الرفع كینلتم الدرایة مع جنب إلى جنبا الدولیة والمعرفة الخبرة من فرید مصدر على فأنت تحصل. عندما تختار شركة شینغ دي التایوانیة 

الجدید ونذھب الى التطبیقات الصدیقة للبیئة من خالل توفیر  الجیل منتجات في االستثمار في نستمر. الفعالیة من حیث التكلفة , زیادة االنتاجیة 
  ) .مع براءة اختراع عالمیة , المحرك المغناطیسي الدائم المطبق في الرافعات (  PMسلسلة 

  
  
  
  
  

Cheng Day Machinery Works Co., Ltd.  
No. 173, Wenchiu Rd., Dajia Dist., Taichung  
City 437, Taiwan 
Tel: 886-4-2688-1581  Fax: 886-4-2688-1509 
Email: info@chengday.com.tw 
Website: www.chengday.com.tw 

 



Chan Wei Enterprise Co., Ltd. 

. يزفمبث انُبلم , بكزاث انُبلم , انًسُُبث انُبلهت نهؼدم وانسالسم , يسبراث انؼزببث وانسالسم 

 

وهٍ يؼزوفت كًصُغ يخخصص ألَظًت انُمم ولطغ انغُبر وبشكم رئُسٍ وأسبسٍ حصُغ انخصًُى  1983حأسسج انشزكت ػبو 

. سُت يٍ انخبزة  30يغ اكثز يٍ  االصهٍ و انخصُُغ انخدبرٌ االصهٍ

 

انسالسم انُبلهت , انًسُُبث انُبلهت نهؼدم ,   RF , RSوسالسم انبكزاث , وحشًم يسفظت يُخدبث انشزكت َبلالث انؼزببث 

 .سائذة  –سالنسم ولطغ غُبر يشدوخت , شبك االزشيت انُبلهت , بكزاث َبلهت , سالنسم انًئبسر , لفبساث انسالسم , انًشدوخت 

أصبسج انشزكت وازذة يٍ انًىردٍَ األكثز شهزة فٍ يدبنهب فٍ آسُب ويُخدبحهب يمبىنت بشكم خُذ يٍ لبم انًسخزفٍُ وًَكٍ االػخًبد 

. و حسبػذ ػهً حسمُك انكفبءة يٍ زُث انخكهفت وانزبسُت األفضم, ودائًت نهخشغُم االنٍ انصُبػٍ , ػهُهب 

 

بثببث فٍ فزَك انبسث وانخطىَز نخىاصم انؼًم ػهً انًُخدبث اندذَذة نخىسُغ حشكُهت يُخدبث نخبمً فٍ يمذيت انًُبفست حسخثًز انشزكت 

. وكذنك فزوع خذَذة نهمطبػبث اندذَذة , انشزكت فٍ يسبونت إلرضبء انؼًالء ػبنًًُب يٍ يصذر وازذ 

 

وببنخبنٍ فئٌ انشزكت , ع انخمُُبث وانخسهُالث دنُم اخز ػهً انخشاو انشزكت بئرضبء انؼًالء حزكُش انصبَغ ػهً انخسسٍُ انًسخًز نخصٍُ

وحؤكذ انشزكت بأَهب حبٍُ ًَى يسخذاو . لبدرة نُس فمط ػهً حىرَذ أَظًت انُبلم بًىاصفبث لُبسُت بم كذنك خذيبث انخصُُغ زسب انطهب 

. يٍ خالل حطىَز انثمت وانسًؼت وسط انشببئٍ 

 

دػىيت بًزافك و. إزذي يفبحُر َدبذ انشزكت هى االَخبج انًخكبيم 

اإلَخبج انًخطىرة وانذراَت انىاسؼت وانؼًبنت انًبهزة انشزكت حؼبنح 

انخدًُغ و انخفخُش فٍ , بئلخذار ػًهُبث انخصًُى وانمىنبت نهخشكُم 

وانشزكت يؼزوفت فٍ حهبُت انطهببث فٍ الصز , انًصُغ لبم انخسهُى 

نشزكت حفخز ا. يذػىيت بخكهفت حُبفسُت واحسبق َىػٍ , يههت يًكُت 

كذنك ببنًدًىػت انًخكبيهت يٍ يؼذاث االخخببر انًسخخذيت فٍ 

. انًصُغ نضًبٌ خىدة ال شك بهب نهؼًالء 

 

 

 

 

Chan Wei Enterprise Co., Ltd. 
No. 76, Talune St., Talune Village, Fuhsing Township,  

Changhua County, Taiwan 506 

Tel: 886-4-776-0393     Fax: 886-4-778-5393 

Email: cw999.tw@msa.hinet.net 

Website: www.chanwei.com.tw 
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 .مغیر بلیت ذاتي , طاولة دوارة ذات تحكم رقمي محوسب 

 
 
 

حیث تصمم الشركة وتبني طاوالت دوارة ذات تحكم ,  1988تأسست الشركة عام 
, مغیرات بلیت ذات ادوات الیة مسیطر علیھا بالحاسوب رقمیًا , رقمي محوسب 

  .وذلك حسب متطلبات العمالء, لتوفیر حلول مثلى للطاولة الدوارة 

 

تكافح الشركة إلستخدام ملكیتھا الفكریة لتطویر منتجات تلبي احتیاجات العمالء 
فریق بحث وتطویر قوي داخل المصنع مسؤول عن نجاح الشركة في . المتنوعة 

 .تقدیم تصامیم فریدة من نوعھا 

 

توفر الشركة معیار مواصفات , باالضافة الى المنتجات ذات المواصفات الخاصة 
وطاوالت دوارة , طاوالت دوارة بأربعة محاور وخمسة محاور , لدوارة الطاوالت ا

وتنقسم منتجات الشركة إلى فئتین . افقیة یتم استخدامھا بشكل واسع في السوق 
 .أي رؤوس دوارة و مكونات ألنظمة التصنیع المرنة : رئیسیتین 

 

جمیع موظفي الشركة یبذلون المزید من الجھد لتطویر المعدات و تقنیات المعالجة 
وھذا مكن الشركة من انشاء القدرة على . فضًال عن التشدید بفحص الجودة 

 .التصنیع المتكامل وضمان جودة منتجاتھا 

 

یم الجودة العالیة والقدرة العالیة على التصنیع ساعدت الشركة بالفوز بتصنیع التصم
 CEو   ISOوكذلك بالحصول على شھادتي , االصلي و عقود من المصنع الیاباني 

 .  

 
 

Parkson Wu Indsutrial Co., Ltd. 
No. 103, Lane 506, Xinan Rd., Sec.1, Wuri Dist.,  
Taichung City, Taiwan 414 
Tel: 886-4-2335-9935           Fax: 886-4-2335-9929 
E-mail: sales@wenson.com.tw, export@wenson.com.tw 
Website: www.wenson.com.tw 



                 Lih Chang Machinery Co., Ltd.  
  .لآلليات المساهمة المحدودة"لي تشانغ"شرآة 

  .ومحاورمكننة أفقية وطاحنة برجية صغيرة,عالية السرعة" سي إن سي"محاور مكننة  
   

  
  
  

 لصنع 1984لآلليات محدودة المسؤولية عام " لي تشانغ"أنشئت شرآة
وحدة 10,000وباعت أآثر من ,قية تقليديةماآنات طحن برجية صغيرة أف

ولتلبية الطلبات المختلفة .لغاية اآلن وهي مصنع معروف جدا عالميا في الخط
فإن المنشأة نوعت بثبات خطها ليشمل ماآنات طحن برجية ,من الزبائن
عالية " سي إن سي"ومحاور مكننة ,"سي إن سي"ومحاور سد,صغيرة أفقية

  ". سيسي إن"ومحاورمكننة ,السرعة
   

وبالسعي .الجودة ومحتفظة بالقيادة-والشرآة ملتزمة بتطوير منتجات عالية
آر آند "تستخدم فريق عمل "لي تشانغ"فإن,نحو مصداقية المنتج وثباته

إضافة إلى تطبيق نظام ضبط جودة ,متمرس لرفع تكنولوجيا التصنيع"دي
  .موثوق لضمان عملية جديرة بالثقة

   
المتطورة مظهرا "لي تشانغ"خاصة " ن سيسي إ"وتبرز محاور مكننة

بنظام زوايا ثالثية متقاطعة من حديد الميهانايت المصبوب ,متناسبا للماآنة
الموفرة للطاقة "ليد"والماآنات مجهزة بإضاءة.لخفض الوزن وتعزيز الصالبة

وبطاولة عمل خيارية  ,وبأغطية حماية مسجلة لتقليل الصوت ورفع الديمومة
إلى جانب أن .المحور وخماسية المحور لتقوية مرونة التصنيعرباعية 

اللوحة مناسبة لضبط اإلعداد لدعم -الماآنات مع المغييرات األوتوماتيكية
  .فعالية اإلنتاج

   
 1989في العام "آرغو"بترويج عالمتها التجارية الخاصة"لي تشانغ"وبدأت

من %90وبأآثر من  .وباعت ماآنات تحت تلك العالمة في األسواق العالمية
فإن الصانع أيضا يعرض خدمات ما بعد ,ماآنات الطحن خاصتها المصدرة 

ملتزمة برفع سوية .البيع من خالل وآالء يعرضون اإلستشارة والصيانة
وثبات وفعالية ,حافظت على دعم دقة"آرغو"فإن ,المنتج المستمرة وباإلبتكار

وعالية ,السرعة-عاليةإضافة إلى تطوير نماذج جديدة بوظيفة ,منتجاتها
  .ومتعددة لتلبية طلبات الزبائن,الدقة

Lih Chang Machinery Co., Ltd. 
Address: No. 34, Lane 465, Lian Tsuen Rd., Fong 
Yuan Dist., Taichung City, Taiwan  
Tel: 886-4-2536-7975, 886-4-2538-3406 
Fax: 886-4-2537-6120, 886-4-2536-1245 
E-mail: argo0001@ms18.hinet.net  
Website: www.argo.com.tw  

mailto:argo0001@ms18.hinet.net
http://www.argo.com.tw


صنع , تشكيل تلقائي لشماعات المالبس , االت صناعة الشماعات 
.االالت والمعدات الجاهزة   

 لتزود االت صناعة شماعات المالبس 1982تأسست الشرآة عام 
شمال , آمنافس عالمي من مدينة تايبيه الجديدة , والمعدات الجاهزة 

.تايوان   

ط إنتاج آامل تزود الشرآة خ, باإلعتماد على خبرة عقود طويلة 
االت , االت تقويم االسالك , من معدات صناعة شماعات المالبس 

بما في ذلك خط تلقائي متكامل لشماعات , االت التشكيل وآذلك الحلول المتكاملة , االت لف االسالك , االت القطع , طلي البالستيك 
لمساعدة العمالء على توليد فرق بين سعر الشراء , جودة  شماعة في الساعة مع الحفاظ على ال2,700المالبس التي ممكن ان تخرج 

.وسعر البيع   

تماشيًا مع اتجاهات السوق , آرست الشرآة نفسها منذ البداية لتطوير وتصنيع عيار عالي من معدات صناعة شماعات المالبس 
.وبالتالي تتمتع الشرآة بمكانة اعلى من نظرائها, ومتطلبات العمالء   

 بإستمرار مواد ومكونات ذات جودة عالية في يطبق هذا الُمصنع المحنك, سها عن منافسيها في المشهد التنافسي لتميز الشرآة نف
والقدرة العالية وآفائة القوى , مثل التشغيل االلي , ويبذل ترآيز شديد في البحث والتطوير على أساس هذه الجوانب الرئيسية , اإلنتاج 

.مما يدفع الى التنافسية والربح , وثوقة بدائل م, إقتصاديًا , ولذلك تحظى االتها ومعداتها الجاهزة بتقدير آبير من عمالئها , العاملة   

رقم التسجيل  ,  D&B D-U-N-Sالشرآة مع  معترف بها على نحو متزايد من قبل عمالئها في جميع انحاء العالم ,  656537490 
.دوي بسبب قيامها بتحسين االتها لتغطي قدرة اعلى وأبعاد أقل وتخفيض نسبة االدخال الي, في السنين القليلة الماضية   

Yi Chang Sheng Machinery Co., Ltd.                                                                                  
.تايوان  , 247مدينة تايبيه الجديدة , حي لوتشاو , شارع جيناي  , 212طريق  , 1-6رقم :  العنوان   

: هاتف  886-2-2281-6013 

: فاآس  886-2-2281-3865 

: البريد االلكتروني  jungtieh@seed.net.tw 

: الموقع االلكتروي  www.yichangsheng.com.tw 

mailto:jungtieh@seed.net.tw
http://www.yichangsheng.com.tw


 .ألشغال الحدید محدودة المسؤولیة"كویي"شركة

 

 .ماكنات قولبة أحذیة بالحقن

 
  
 
 
 
 
 
 

  
ویتضمن خط إنتاج الشركة ماكنات قولبة أحذیة بالحقن عن طریق 

أسیتیت إیثیلین "(إي في إیھ"وماكنات قولبة حقن رغوة ,الھواء-نفث
وماكنات قولبة ,لونین مفردة/وماكنات قولبة بالحقن لون,)إیفینیل

 وشباشب وأحذیة بالستیكیة,لونین/صنادل لونبالحقن لصناعة 
وماكنات قولبة أحذیة ریاضیة بالحقن والوصل وماكنات قولبة ,

 .أحذیة مطر بالحقن
  

ھي واحدة من أفضل المصنعین التایوانیین "كویي"
وربحت العدید من الجوائز من وزارة ,رسمیا من نوعھا-المعروفین

بما فیھا جائزة التنین ,)إیھإم أو إي (الشؤون اإلقتصادیة التایوانیة
وجائزة تصمیم المنتج الجید وجائزة تصمیم ,لآللیة المتمیزة

الثابت خاصتھا على حیازتھا "آر آند دي"وساعد.المشروع المتمیزة
 .براءات إختراع عدیدة في تایوان

  
أسست الشركة ,طویلة في تطویر الماكنات-وبفضل جھود عقود

رض تصدیر في الوالیات معا9002-الحائزة على شھادة آیزو
وأمریكا الالتینیة وشرق ,وافریقیا,والشرق األوسط,وكندا,المتحدة
  .وخطت لتتوسع في روسیا والبرازیل,أوروبا

  
 

  .ألشغال الحدید محدودة المسؤولیة"كویي"شركة
  ,زونغشان طریق,305المسار,50مجاز,10.رقم: العنوان 

  .یوانتا,مدینة تاي تشانغ,قطاع تانزي,القسم الثالث
 10 ~ 1108-2533-4-886: ھاتف 
 2911-2532-4-886: فاكس 

  net.hinet.15ms@kouyi:  البرید االلكتروني
 www.kouyi.com.tw:  اإللكترونيالموقع 

 
وتتمتع شركة .كمصنع ملتزم لماكنات الھیدرولیك 1959تأسست عام 

ألحذیة ألشغال الحدید محدودة المسؤولیة باحترام عال بین مصنعي ا"كویي"
في العالم كمصنع موثوق لماكنات صناعة األحذیة المتنوعة بعد تطویرھا 

 .1962ماكنة حقن عمودیة تدار یدویا عام 
  

وصنعت الشركة في الواقع إسما لنفسھا في صناعة األحذیة عام 
الحلزوني الرأسي لصناعة -عندما طرحت أول ماكنة حقن من النوع,1970

طلبت من قبل صانعي األحذیة في نفس و"بي في سي"األحذیة من رغوة
إستمر ھذا المصنع الخبیر بإطالق ماكنات "آر آند دي"ملتزما ب.اإلتجاه

الصنع أوتوماتیكیة -بما فیھا أول ماكنة تایوانیة محلیة,صناعة احذیة متنوعة
للقولبة "بي یو"وماكنات ,الدوران للقولبة بالحقن من طرازالوصل والقذف

 .لدعم وجودھا في الخط,دیة ونحوھاوماكنات حقن فر,بالحقن
  

mailto:kouyi@ms15.hinet.net
http://www.kouyi.com.tw


 خبسجً عطح شحز ِبوٕبث .
 

 ششوت ؤّج,حبٌىاْ وعط,حشبٔغ حبي فً 1988 عبَ أٔشئج

 اٌغطح ٌشبحزاث لٍبدٌب ِصٕعب ٌخصبح ٌٌٍُبث ًٌ جىٌٓ

 وِىجهت ِحىعبت)عً إْ وعً اٌذلت عبٌٍت اٌخبسجً

 عطح وشبحزاث,ٌذوٌب-حذاس خبسجً عطح وشبحزاث,(سلٍّب

 .أوحىِبحٍىٍت-شبه خبسجً

Joen Lih Machinery Co., Ltd. 
240-1 Dafeng Rd., Sec. 1, Tanzi Dist.,  

Taichung City, Taiwan 427 

 9475-2534-4-886 :  هبحف:

  9001-2533-4-886 : فبوظ 

 joenlih@ms14.hinet.ne: االٌىخشؤً  اٌبشٌذ

 Website: www.joenlih.com.tw :سؤً االٌىج اٌّىلع
 

 

 فً اوال اٌخذِت,ٌٍبمبء أوٌىٌت اٌجىدة"بغٍبعخهب وِؤعغت

 سئٍغً بشىً ،حشحىض ًٌ جىٌٓ حٕبفغٍت فئْ,"إٌّشأة إداِت

 بصالبت حخٍّض ِبوٕبث ٌخطىٌش لببٍٍخهب عٍى

 ِالئّت عٍٍّت إٌى إضبفت,ٌتوفعبي,وثببث,ودلت,عٍىا

 بذأث اٌششوت فئْ,لذسحهب وحطىٌش بحثهب وٌخمىٌت.وصٍبٔت

 اٌّشخشن ٌإلٔخبج1996اٌعبَ فً ٌبببًٔ ششٌه ِع ببٌخعبوْ

 .اٌذوٌٍٍٓ ٌٍعّالء اٌّخٕىعت اٌخىاصً طٍببث حٍبً ٌّبوٕبث

 

 إف حذٌذ ِٓ ِصٕىعت ًٌ جىٌٓ ٌّبوٕبث اٌشئٍغٍت اٌخشوٍببث إْ

 وصفبث عبٌٍت بمىة ٌخٍّض واٌزي,اٌجىدة-عبًٌ سِبدي30 عً

 طبٍعٍت إهخضاص-إخّبد

 اٌخطٍت واٌّىجهبث اٌىشوٌت اٌبشاغً اٌهذف عبٌٍت ِحشوبث وحمىد 

 اٌخشدد -عبًٌ واٌخجبوة اٌغشعت-عبٌٍت اٌٍَت ثببث إٌى ِؤدٌت,ٌٌُت

 .اِعٍى اٌفعبٌٍت ٌضّبْ اٌّطٍىة

 

 إْ عً اٌذلت-عبٌٍت اٌشحز ِبوٕبث ّٔبرج حذٌثب ًٌ جىٌٓ لذِج ٌمذ

 إْ عً 4080-إي وجٍه عً إْ عً 2550-إي جٍه,عً

 إْ.ٌعّالئهب واٌّغخمبٍٍت اٌحبٌٍت اٌشحز حبجبث ٌخٍبٍت اٌّصّّخٍٓ,عً

 ِع حخفك خبسجً عطح شحز دلت ٌخحمك ِصٕىعت اٌجذٌذة إٌّبرج

 .اِعٍى اٌصٕبعت ِعبٌٍش

 
 

 ِع حخىافك وأٔهب اٌصبسِت عً وٍى إجشاءاث حجخبص احهبِبوٓ جٍّع بأْ 9001آٌضو شهبدة عٍى اٌحبئضة اٌششوت وحصش

 هذفب-أعٍى أعىاق ٌخطىٌش جهىدهب  ِغهٍت,إط جً إط لبً ِٓ اٌّىضىعت(عً إَ إي)اٌىهشوِغٕبطٍغً ِعبٌٍشاٌخالئُ

 .وأوسوبب,واٌٍبببْ,اٌّخحذة اٌىالٌبث فً

 

Joen Lih Machinery Co., Ltd. 
  

Tel:هاتف
mailto:joenlih@ms14.hinet.neالبريد
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معداث بيلياث , االث صناعت انابيب البالستيك اللينت والصلبت , للبثق  ( PVCكلوريد البولي فينيل  )االث , باثقاث بالستيك 

. واعادة تدوير 

 
واٌّعذاث اٌداهزة ٌّدّىعت , حمىَ بخغىَش وحصُٕع االث بثك اٌبالسخُه  , 1990ِٕز حأسُس اٌششوت عاَ 

. واسعت ِٓ اٌخغبُماث 

  

وٍىسَذ اٌبىٌٍ  )االث , ِعذاث اعادة حذوَش اٌبالسخُه , حىفش اٌششوت االث بثك بالسخُه اٌّشوب ِٓ اٌخشب 

وٍىسَذ اٌبىٌٍ فًُُٕ ) االث , ( PVCوٍىسَذ اٌبىٌٍ فًُُٕ ) االث بثك , ٌخصُٕع بٍُُاث بالسخُه  ( PVCفًُُٕ 

PVC )  االث , ٌخصُٕع اٌخشاعُُ إٌٍُت واٌّمىَت ( ًُُٕوٍىسَذ اٌبىٌٍ فPVC )  االث , ٌصٕاعت االٔابُب

وِعذاث ِساعذة ٌخغىط بثك  , اٌّبشدة باٌُّاٖ  ( PVCوٍىسَذ اٌبىٌٍ فًُُٕ  )بٍُُاث  , PEصٕاعت أابُب 

 ( . PVCوٍىسَذ اٌبىٌٍ فًُُٕ  )

 

. بٕج اٌششوت ٌها سّعت صٍبت ٌذي اٌعّالء فُاٌذاخً واٌخاسج ,  عاَ ِٓ اٌبحث و اٌخغىَش 20بعذ خهذ 

اٌّسخعٍّت بشىً واسع ِٓ ,  ( PVCوٍىسَذ اٌبىٌٍ فًُُٕ  )باالضافت اًٌ بُعها اٌّسخّش ٌّدّىعت بٍُُاث 

وٍىسَذ اٌبىٌٍ  )بثك , صب اٌشغىة , االٔابُب اٌصٍبت واٌّشٔت , ٔعاي االحزَت , اٌعّالء فٍ اٌىىابً واالسالن 

,  اٌّىىْ ِٓ اٌخشب  ( PVCفًُُٕ 

 

ِع خاِت اٌخشب بشىً والعٍ  ( PVCوٍىسَذ اٌبىٌٍ فًُُٕ  )ِّا ادي اًٌ أخشاس اٌبثك , هى ِٕخح اخش ُِّز 

واٌّزَذ ِٓ اٌّعاٍِت ٌُصبح ,  % 100ِع اِىأُت اعادة حذوَش بٕسبت , اٌُّاٖ واٌحششاث , وِماوِت اوبش ٌٍٕاس 

. واٌخشب اٌغبُعٍ 

 

سخغٍك اٌششوت لشَبا ّٔارج خذَذة ٌٍخشاعُُ , ِع خبشة عمىد فٍ حغىَش االث حصُٕع اٌخشاعُُ اٌّدذٌت 

اٌخعاًِ اٌسهً , االداء , االٔخاخُت اٌعاٌُت , اٌخٍ سخٍبٍ احداهاث اٌسىق الٔخفاض ِسخىي اٌضدُح , اٌصٕاعُت 

 .واٌصُأت 

, اِشَىا اٌدٕىبُت واٌىسغً , افشَمُا , َخُ حصذَش االث اٌششوت اًٌ اٌششق االوسظ 

وَخُ حسىَك ِٕخداث , وفٍ اعًٍ ِسخىَاث إٌّافست ضذ إٌّارج إٌّافست ِٓ اَغاٌُا 

 ( . CY )اٌششوت ححج عالِخها اٌخداسَت 

 

, بٍذة شىٌ شأغ ,  دَٕغاٌُى 53-1سلُ : اٌعٕىاْ 

. حاَىاْ  , 608ِماععت حشُاٌ 

 

Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd. 

 

 2689-284-5-886: هاحف 

 4189-284-5-886: فاوس 

 cy0533@ms25.hinet.net: اٌبشَذ االٌىخشؤٍ 

 www.chenyu.com.tw: اٌّىلع االٌىخشؤٍ 

 



  

  

  

  
مثاقب مغناطیسیة محمولة ومثاقب الفتحات 

  وآالت الحفر الدائریة
  
  

 ISO9001ھي صانع حاصل على شھادة  م.م.ذالصناعیة ) تایوان(شركة میاناخ 
وھي شركة متخصصة في تطویر وصناعة ، )CE(والشھادة األوروبیة للجودة 

المثاقب المغناطیسیة المحمولة وتشكیلة واسعة من مثاقب الفتحات الدائریة والمثاقب 
  . الحلقیة ذات الرؤوس المصنوعة من كربید التنغستین

 
في مقاطعة شانجھوا، وسط تایوان، بالسعي  1985وقامت الشركة منذ إنشاءھا عام 

وقد أنشأت الشركة في عام . ونحو تطویر مھارات التصنیعنحو منتجات عالیة الجودة 
الذي (وقد نما ھذا الصانع . مصنعا ثانیا مجھز بآالت ومعدات إنتاج متطورة 2006

لیصبح من الصانعین البارزین لمثاقب الفتحات الدائریة ) Wind Speedیملك ماركة 
  .في تایوان

  
فعلى سبیل المثال، یقدم الصانع مثاقب حلقیة تم تطویرھا خصیصا ألعمال الثقب 

  .الدائري لصفائح الفوالذ السمكیة والروافد واألطر واآللیات وبناء السفن والجسور، الخ
 

، یقوم ھذا )OEM( ومن خالل قبول طلبیات على أساس صانع المعدات األصلیة
  دولة في شمال أمریكي وأوروبا والشرق 20 الصانع بتصدیر منتجات إلى أكثر من

األوسط وجنوب شرق آسیا وآسیا الجنوبیة  
یستمر وسوف. وأوقانیوس والشرق األقصى و

  . بتوسیع صادراتھ لعدد أكبر من دول العالم
  

            
  
 
 

Miyanach (Taiwan) Ind. Co., Ltd. 
No. 16, Lane 247, Changnan Rd., Sec. 3, Fenyuang Township,  
Changhua County, Taiwan 502 
Tel: 886-49-252-6448      Fax: 886-49-252-8092 
E-mail: miyanach@ms26.hinet.net  Website: www.miyanach.com 



Sanjet International Co., Ltd. 

مغیر ادوات , متغیرة التردد  , عالیة السرعة    SDKIمجموعة مخزن ادوات
  .تلقائي و انظمة لمراكز التصنیع 

  
  

كمطور ومصنع لمغیرات االدوات التلقائیة ومخازن االدوات  2002تأسست الشركة عام 
  SDKIة مخازن ادواتوقد اطلقت الشركة اخر مجموع,   CNCلمراكز التصنیع 

  .عالیة السرعة متغیرة التردد 
  

مقارنتًا بالطرازات المنافسة التي تستخدم في الغالب المكابح التقلیدیة كجزء من انظمة 
مجموعة , االرسال التي تمیل الى التكسر بسبب البطانات البالیة بعد االستخدام الطویل 

ة فریدة من نوعھا تتألف من محرك تتمیز بدائرة كھربائی  SDKIمخزن ادوات الشركة 
  التصمیم یساعد مخزن. متغیر التردد للسیطرة على سرعة القرص او اداة تبدیل المحرك 

االدوات لتحقیق المزید من الدقة في تحدید موضع االداة من خالل الكبح الكترونیًا التي یقدمھا محرك االقراص  
  المشغالت یمكنھا  SDKIمع مجموعة . ة عن عملیة الفرامل وبذلك تعالج معظم المشاكل الناجم, بدون فرامل 

  .التعامل بشكل افضل من المعالجة المعقدة التي تحتاج الى وقت اطول لتكتمل  
  

مقترنة بمغیرات االدوات   SDKIمجموعة , وعالوة على ذلك 
مما یتیح للمستخدم , التلقائیة العالیة السرعة التي تتبنى التشفیر المطلق 

وتقصیر اداة التغییر الى   PLCاالخیر برمجة جھاز التحكم المنطقي 
  كذلك یتمیز الجھاز بردود فعل . حسب حجم االداة , ثانیة  1.4 – 1.2

  .االلمانیة   SICKار عالیة الدقة من التشفیر المستقرة بفضل اجھزة االستشع
  

زیادة االنتاج والتصمیم الھیكلي , تبرز ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة   SDKIبشكل عام تؤكد الشركة بأن مجموعة 
, االكثر بساطة واالسھل للصیانة وحمایة اكثر فاعلیة من اداة المغزل من االثر الناجم عن تحریك ذراع اداة التغییر 

  .تنامي االتجاھات الصناعیة  والعملیات المتنوعة على نحو متزاید اثناء االنتاج ولتلبي 
  

مخزن االدوات مناسب لمعظم نماذج مراكز التصنیع في . بعد استقبالھا بشكل جید من العمالء في الداخل والخارج 
 ,Pcbase, Fargo, Heidenhain, Siemens, Fanucومتوافقة مع وحدات تحكم من , السوق 

Mitsubishi,  , الخ.  
  
  
  
  
  
  

Sanjet International Co., Ltd. 

No. 288-1, Tesheng Rd., Taya Dist., Taichung City 428, Taiwan 
Tel: 886-4-2565-3819       Email: sj.daniel@msa.hinet.net 
Fax: 886-4-2565-3821      Website: www.sanjet.com.tw 

  



 

.ماآنات تقويس المعادن , نشر المنيوم / ماآنات تقطيع , موجهات نسخ المنيوم لألبواب والنوافذ   

 سنة 20 والشرآة موجودة في مجال صناعة الماآنات منذ 1996تأسست الشرآة عام 
آانت الشرآة , في البداية . متخصصة في تصنيع ماآنات تشغيل المعادن , تقريبًا 

ثم من أجل البقاء في المنافسة في ,  طاوالت المخارط وماآنات الطحن مشغولة في
قضت الشرآة على نماذج الماآنات التي عاف عليها الزمان وغامرت بماآنات ,السوق

) منشار قرص الجلخ و ماآنات تقطيع االلمنيوم , ماآنات المنشار الدائري ( قطع المعادن 
شرآة خدمات مخصصة لتصنيع التصميم وآذلك توفر ال, لتلبية احتياجات السوق 

تولي الشرآة اهتمام . والمعدات االصلية لتلبية المطالب المتنوعة للصناعات المعدنية 
  .االبتكار والدقة لتوفير ماآنات عالية الجودة , االمان , آبير بالجودة 

ويتم ,  ويتم تصميمها وتصنيعها في تايوان CEماآنات الشرآة مصدق عليها من 
تولي الشرآة دائما اهتمامها بجودة المنتج وتستمر بتطوير الماآنات . يرها جميعًا تصد

المبتكرة مع هيكل ووظائف افضل لتلبي متطلبات العمالء وضمان مبيعات افضل 
  .بالسوق 

اعتادت الشرآة على ترآيز مبيعاتها في السوق االوروبي حتى اندلعت ازمة الديون 
.  ولكن االن عدلت الشرآة استراتيجيتها وستولي اهتمام اآبر باالسواق الناشئة , هناك 

هنالك االن عدد آبير من مشاريع البناء الجارية في االسواق الناشئة وبذلك التسبب 
تستعمل .  الصناعية االساسية مثل ماآنات تشغيل المعادن بالطلب الكبير على االالت

ماآنات الشرآة لتجهيز مواد البناء بما في ذلك تقطيع المعادن وتقويسها وماآنات 
توفر الشرآة ايضًا موجهات نسخ لمعالجة مواد االلمنيوم الغير متكافئة . موجهات النسخ 

  .الخ , لثقوب واالشكال والقواطع للنوافذ واالبواب واآسسوارات لمجموعة متنوعة من ا

فقط جد الشخص االنسب والشريك , ان آنت تريد القيام باالعمال بنجاح , في اي سوق  
الشرآة تبحث عن تجار ماآنات وممثلي مبيعات , " ليندا مديرة مبيعات الشرآة " االنسب 

  .محليين وذوي خبرة للماآنات لإلنضمام الى ترويج مبيعاتها 

  .10450تايوان , تايبيه  , 2قطاع  , Nطريق جونغشان  , 9رقم  , 5الطابق : العنوان 
  0606-2581-2-886: هاتف 

  5959-2567-2-886: فاآس 

  linda.shao@msa.hinet.net: كتروني لبريد االال

  www.henmacorp.com : االلكترونيموقع ال

   نيوم نسخة جهاز توجيه االلم

 

 ماآنة تقطيع االلمنيوم

  ) للمعادن ( آنة التقويس ما
 

mailto:linda.shao@msa.hinet.net
http://www.henmacorp.com


 

 

صمامات , صمامات كروية صحية , صمامات كروية ذات حواف , صمامات كروية 
 .مصافي , كرات فوالذية , عددة االطراف كروية مث

 

 

, كشسذ انششكخ نفسهب نزصنُع ورىسَذ انصًبيبد ورجهُضارب النبثُت  1990ينز انزأسُس عبو 

. عبو كًصنع عبنًٍ  20ورنك عهً يذي 

, ثًب فٍ رنك انصًبيبد انكشوَخ , هزا انًصنع َىفش يجًىعخ واسعخ ين انصًبيبد وانزجهُضاد 

صًبيبد كشوَخ , عشق  5-4-3صًبيبد كشوَخ ة , راد انحىاف وانصًبيبد انكشوَخ 

رو  )صًبو ثىاثٍ , صًبيبد فحص ,  Yصًبيبد ثشكم , كشاد فىالرَخ ورجهُضاد , صحُخ 

 ,PVC, PEصًبو كشوٌ وكزنك لغع ثثك فٍ , صًبيبد اثشح , صًبيبد انفشاشخ ,  (ثىاثخ 

PC, ABS, HIPS, TPR,  , وثالسزُكُبد اخشي .

, انجزشوكًُبوَبد , انكًُبوَبد , ششكخ يمجىنخ ثشكم واسع فٍ يجبل اننفظ وانغبص ينزجبد ال

وثعضهب َزى رضوَذهب رحذ , وفٍ يجبل يصبفٍ اننفظ حىل انعبنى , انًىاد انغزائُخ وانًششوثبد 

انًحممخ ثىاسغخ , انششكخ يشهىسح ثبالرسبق اننىعٍ وانذلخ انعبنُخ . انعاليخ انزجبسَخ انخبصخ ثهب 

. دسح انهنذسُخ انعبنُخ وانًعشفخ ثبالنزبج انذلُك وضىاثظ انجىدح انًغجمخ فٍ يصنعهب انك

رمىو انششكخ ثإسزًشاس ثزشلُخ عًهُبد انزصنُع وثُئخ انعًم , ثزكشَس نفسهب نهزحسُن انًسزًش 

. نزضاو ثشكم صبسو فٍ انًًبسسبد انزجبسَخ انعبدنخ واال, ين خالل االنذيبج انكبيم نهًىظف 

يذعىيزًب ثبنعًبنخ انًبهشح , رىفش انششكخ انجىدح انزٍ ال رضبهً وانكفبءح انعبنُخ , وثزنك 

. وانًًزبصح يع انىالء انمىٌ وانشعىس ثبنًسؤونُخ 

خغىط انًصنع انحذَث انًزأنف ين خغىط االالد و, دنُم اخش عهً انزضاو انًصنع ثبنجىدح 

 : ISO9001وجًُعهب حبصهخ عهً , واداسح خذيخ انعًالء , يشالجخ انجىدح وانزحمك , انزجًُع 

.  PED97/23/ECوشهبدح   2008

رصنُع انًعذاد  )رمجم انششكخ اَضًب , انهنذسخ ولذسح انزحكى ثبنجىدح , يع لذساد انزحكى 

 . (رصنُع انزصًُى االصهٍ  )و  (االصهُخ 

 

 

(Target Valve) Yueng Shing Industrial Co., Ltd. 
No. 45, Taiping 23rd St., Taiping Dist., Taichung City 41144, Taiwan 

Tel: 886-4-2277-5458      Fax: 886-4-2277-5934 

Email: targetvalve@gmail.com      

Website: www.target-valve.com.tw ,  www.target-valve.com 

mailto:targetvalve@gmail.com


Kayton Industry Co., Ltd.   

ماكنة معالجة , باثقة رأس الرزنامة مع التیار , باثقات المطاط , ماكنة دفعة واحدة اوتوماتیكیة بالكامل 
  . قاطع التحیز للحبال الغلیظة, ماكنة اختبار اسطوانة االطار , االطارات الھیدرولیكیة 

 

أساسًا , مطاط كمصنع راقي لماكنات ال 1992أسست الشركة عام ت
 .لصناعة االطارات 

جھاز : ماكنة الدفعة الواحدة االوتوماتیكیة لھا العدید من الخصائص 
جھاز القطع ویستطیع , التأشیر مع وظیفة تغییر الكتلة االلكترونیة تلقائیًا 

جھاز االنتقاء , شرائط تلقائیًا  6/  4/  3/  2تقطیع الواح المطاط الى 
, طاط من شریط رف التبرید إلخراج الناقل تلقائیًا الذاتي ویمكن لوح الم

وجھاز التكدیس التلقائیویمكنھ طي الواح المطاط في منصات النقل بشكل 
  .مرتب ومن ثم نقلھا الى الطابق العلوي تلقائیًا 

ازدواجیة وثالثیة باثق التغذیة الباردة لمداس االطار , باالضافة الى بساطة 
ًا باثقة رأس الرزنامة إلنتاج الواح المطاط توفر الشركة ایض, وجداره 

سلسلة . مم دون فقاعة بالداخل  4000 – 600بمقاس یتراوح بعرض 
التبرید والتعریج تشمل الترك المزدوج واللفاف المزدوج مع نظام ذاتي 

   .للقطع والتغییر 

تعلم الشركة ان ھنالك العدید من المشاكل , كخبیر في صناعة االطارات 

مع سنوات من التطویر ومشاریع . الرئیسیة المقلقة لتصنیع االطارات الموثوقة 

وتوفیر , عززت الشركة باثقة المطاط بما یناسب التكنولوجیا االلمانیة , البحث 

  .ة تكلفة العمالة واستھالك الطاقة ومتطلبات المساح

ماكنات الشركة بنماذجھا الرئیسیة المشھورة بعالمة , االداء والوظیفیة المحققة من خالل الخبرة الواسعة والتحسین المستمر , مع الدقة العالیة 

CE  , یتم بیعھا بجمیع انحاء العالم ومعتمد علیھا من قبل الزبائن المعروفین عالمیًا مثل :Continental, Pirelli, Yokohama, 

Bridgestone, NOK, Maxxis, Kenda, Federal, Zhongze ..... الخ.  

  
  
  
  
  

  

Kayton Industry Co., Ltd. 
No. 47, Liuchiao East Road , Pushin,  
Changhua County 513, Taiwan 
Tel: 886-4-832-2471 
Fax: 886-4-834-2822 
E-mail: kayton@ms22.hinet.net 
Website: www.tire-machine.com.tw 



Kung Hsing Plastic Machinery Co., Ltd. 
, االت صنع احادیة الخیوط , خطوط الفلم المبثوق احادي الطبقة ومتعدد الطبقات 

  .االت اعادة تدویر البالستیك وخطوط الغسیل , االت صنع الغزل المسطح 

  

كرست الشركة نفسھا في تطویر ,  1972منذ التأسیس عام 
اصبحت , عام  40ومع خبرة . یك وانتاج االت تصنیع البالست

  .الشركة رائدة في تایوان ومورد من العیار العالمي في مجالھا 

االول لتصنیع وتجمیع , تدیر الشركة حالیًا مصنعین في تایوان 
تجریب و شحن , اختبار التشغیل , واالخر لتجمیع , االجزاء 

ط خطو, الفلم المبثوق   PPبین منتجاتھا الة . االت المصنعة 
, متعددة الطبقات والبثق المشترك , الفلم المبثوق عالیة السرعة 

 / LD / LLDPEخطوط الفلم المبثوق العالیة السرعة 
HDPE   ,PP/PE  , االت صنع النایلون احادي الخیوط ,

االت صنع الغزل , االت صنع سستة البولیستر احادیة الخیوط 
, یاس المنسوجة حلول متكاملة ألكیاس االسمنت واالك, المسطح 

أغلب ھذه . االت اعادة تدویر البالستیك وخطوط الغسیل 
  التجاریة في اكثر  (K.S)المنتجات یتم تسویقھا تحت عالمة 

  .دولة  150من  

التي , للتأكد من ان االت تصنیع البالستیك تملك المتانة واالداء , یستند نجاح الشركة جزئیًا على التفاني القوي بالجودة 
 3Dویستخدم المصنع مواد عالیة الجودة وتصمیم برمجیات ,  CEتلبي تمامًا متطلبات العمالء وتتفق مع معاییر 

التي , كما انھا تنفذ اجراءات صارمة لمراقبة الجودة وفقًا للمعاییر الدولیة . لتطویر وتصنیع قطع عالیة الدقة , إبداعي 
  . ISO9001و ,   ISO9002نجحت بإختبارات 

تقوم الشركة منھجیًا بترمیز جمیع , باالضافة الى االستفادة الكاملة من الخبرات الوفیرة في التصنیع والبحث والتطویر 
  مما یساعدھا على ارضاء العمالء, عام  20وثائق التقنیة ذات الصلة ألكثر من وتمت ارشفة ال, االالت التي تبیعھا 

وخدمات الدعم الفني المھنیة , بالصیانة بالوقت المحدد  
  .في اقصر وقت ممكن 

 
  
  
  
  

No. 13,  Chunghsing Rd., Chiatai Ind. Dist., Chiayi 
Hsien, Taiwan 612 
Tel: 886-5-237-4466    Fax: 886-5-237-6971 
E-mail: ks.service@kunghsing.com.tw 
Website: www.cens.com/kunghsing 

 



 .محذودة المسؤولية"لونغ غانغ لآلليات"شركة  

 Long Gang Machinery Co., Ltd. 

ورؤوس غزل ,هوائية-وماكنات حفر هيذرو,وماكنات حفر ونقر أوتوماتيكية,"إن سي"ماكنات حفر ونقر بريج 

 .وآليات مخصصة,متعذدة

 

يحذودة انًغإونُت يٍ قبم خبُش حقٍُ وبخبشة حضَذ ػهً "نىَغ غاَغ نآلنُاث"أعغج ششكت  

حخخظض فٍ حظًُى وحظُُغ آنُاث يؼاندت كايهت وآنُاث ,انؼششٍَ ػايا فٍ انظُاػت

وياكُاث حفش وَقش أوحىياحُكُت ,"ئٌ  عٍ"ياكُاث حفش وَقش بشَح :يخظظت خاطت

ويؼذاث ,وسؤوط غضل يخؼذدة,هىائُت-وياكُاث حفش هُذسو,انغشػت ػًىدَت وأفقُت-ػانُت

 .ياكُت ألَىاع أخشي كثُشة

  

ئٌ انششكت يهخضيت باَخاج يؼذاث ياكُاث ئبخكاسَت يغخخذيت آخش ئيكاَُاث اإلَخاج وأَظًت 

وَهؼب ئخخباس اندىدة وانشقابت انًحهٍ انظاسو دوسا سئُغُا فٍ كًانُت .ضبط اندىدة

وحؼًم انششكت يا بىعؼها نخفض حكانُف اإلَخاج وحؼضَض فؼانُت اإلَخاج نخخًكٍ يٍ .انًُخح

 .حقذَى يُخداث يًخاصة بأعؼاس يؼقىنت نًغاػذة انضبائٍ ػهً سفغ حافاحهى انشبحُت

انكثُشة انخٍ " نىَغ غاَغ"هٍ يٍ ضًٍ يُخداث " ئٌ عٍ"ئٌ ياكُاث حفش وَقش بشَح 

ئَها حهبٍ ببغاطت أطؼب .حغخخذو بشكم واعغ ويقذسة خذا يٍ قبم انضبائٍ فٍ أسخاء انؼانى

وحبشص .ويىطهت يكُُت دقُقت بغشػاث غضل عشَؼت يقشوَت  بقض رٌ دًَىيت,انطهباث

ئكظ راث -ويضندت يحىس,وبشَح عذاعٍ,أَف قىنبت يىحذ انهُكم/انًاكُاث سأط

اندىدة  حؼًم يباششة بًىحىس -ئضافُت حقىدها يحايم دحشوخُت َاباَُت ػانُت-دًَىيت

 .هزِ هٍ أول انًاكُاث فٍ حاَىاٌ يٍ َىػها انخٍ حغخخذو يحايم دحشوخُت َاباَُت.يكبح

  

حذيح َىاقم حشكت َاقهت يظُىػت يٍ يىاد فىالر خاص " نىَغ غاَغ"ئٌ خًُغ يُخداث 

وانثباث ,وانذًَىيت,وأسضُت دقُقت نضًاٌ انًؼُاسَت,ويؼاندت بانحشاسة,ػانُت-يكشبُت بزبزبت

ورواث انؼدهخٍُ انؼايهت ,ئٌ انًُخداث يثانُت نًؼاندت قطغ ويكىَاث االنُاث.فٍ انًُخح

ويؼذاث ,وانهُذسونُكُت,وانهىائُت,وانهُذعت,وانطُشاَُت,انهىائُت وانذساخاث,بانطاقت

 .وحطبُقاث حدهُضاث انؼُاَت بانظحت,واإلنكخشوَُت,ووانًؼذاث انهىائُت,انطهٍ/انذهاٌ

 

 .يحذودة انًغإونُت" نىَغ غاَغ نآلنُاث"ششكت 

  Long Gang Machinery Co., Ltd. 

يُُشُىَغ حاوٌ  .62150 قشَت بُُغٍ,شىاَغُىاٌ,7-1.سقى: انؼُىاٌ 

 .حاَىاٌ,ئقهُى حشُاٍَ,شُب

 3689-206-5-886: هاحف 

 3389-206-5-886: فاكظ 

 lgm.service99@gmail.com :انبشَذ االنكخشوٍَ 

 http://www.lgm-machine.com.tw : انًىقغ االنكخشوٍَ 

 

mailto:lgm.service99@gmail.com
http://www.lgm-machine.com.tw/


  

  

  .الة التثبيت الهوائية, الة التثبيت الهيدروليكية , توفر الشرآة مجموعة واسعة من االت التثبيت بما في ذلك 

  الة التثبيت  LF-168و,  الة التثبيت الهوائية لسطح المكتب LF-128, من بين نماذج الشرآة الرائعة هنالك 
  .الهيدروليكية ذات النوع العالمي 

, ويوفر خيار الفولتية على مرحلة واحدة او على ثالثة مراحل , لي لجميع اعمال التثبيت  مثا LF-128نموذج 
 يأتي مع جهاز  LF-168نموذج .  مم بقطر الدائرة 5 – مم 2والقدرة على التعامل مع مسامير تتراوح ما بين 

  .طر الدائرة  مم بق12وممكن ان تعمل على مسامير تصل الى , لتهيئة طاولة العمل ألعلى او أسفل 

مجموعة , في تايوان عمالءها الرئيسيين آل من . الشرآة لديها قاعدة عريضة من العمالء تغطي العالم 
ASUSTEK ,  مجموعةGSK  ,  شرآةSRAM  ,  مجموعة ادواتLion  و شرآة Denso 

Taiwan  .  شرآة دونغ فنغ جونسون ,  قاعد شرآة يانغ فنغ جونسون لضوابط الم, وعمالءها في الصين هم
  Lamشرآة ,  لخدمات االدارة  Valeoشرآة  , BYDشرآة  ,  Learشرآة , لضوابط مقاعد السيارات 

   . Exedy Vietnamوعمالءها في اليابان يشمل , لمعدات لحام السيارات 

, روسيا , السويد , الدنمارك , انجلترا , نيوزيلندا , استراليا , المكسيك , تصدر الشرآة االتها الى تايلند 
االمارات , اليونان , بولندا , اسرائيل , سنغافورة , الفلبين , ماليزيا , اندونيسيا , عمان , باآستان , سريالنكا 

  .فيتنام , آولومبيا , آوريا الجنوبية , تشيلي , مصر , العربية المتحدة 

J.C.Tung الذين يشترآون في الرؤية المستقبلية , بيت تعمل مع مجموعة من الزمالء مصنعي االت التث
 نفسه انخرط في صناعة االت التثبيت Tung . 1993وأسست الشرآة في تايوان عام , المشرقة لهذه الصناعة 

   .1983عام 

 

mailto:chang.lianfa@msa.hinet.net
http://www.riveting.com.tw


  

  

 

  .واخرى , القولبة السریعة / انظمة تغییر القطع 
  

  , القولبة السریعة / في وسط تایوان وتتفوق في انظمة تغییر القطع  1987تأسست الشركة عام 
  ونظام لقط القطع ,  PCB) لوحات الدوائر المطبوعة ( ونظام ثقب , القولبة / وانظمة نقل القطع 

  .التلقائي 
  

ھي متخصصة , ونظام اللقط التلقائي التي توفرھا الشركة , القولبة السریعة / تغییر القطع  المجموعة الواسعة من انظمة
, واالت صب حقن البالستیك , ) بأنواعھا المیكانیكیة والھیدرولیكیة ( بما في ذلك المطابع , لمجموعة واسعة من االالت 

  .واالت صب المعادن 
  

فأصبحت الشركة االولى المعترف بھا في تایوان من قبل ,   ISO-9002بشھادة  1997تم االعتراف بالشركة عام 
ISO-9002   وفي السنوات الالحقة حصلت الشركة على عالمة . القولبة السریعة / بصناعة انظمة تغییر القطعCE  مما

  .ة اثبتت الشركة انھا تصدر منتجات ذات جودة عالی, ومع شھادات دولیة . اھلھا لبیع المنتجات في اوروبا 
  

اصبحت الشركة مؤھلة لتطویر المنتجات المبتكرة بما یتناغم مع , الخدمة واالبتكار , الجودة , التشدید على االبحاث والتطویر 
  .متطلبات العمالء 

  
وتعد الشركة رائدة في مجال تصنیع , اصبح للشركة حضور عالمي قوي , بفضل االداء القوي وقاعدة العمالء المتزایدة 

  .القولبة السریعة في تایوان والصین / انظمة تغییر القطع 
  

متر  12,000تقوم الشركة ببناء مصنع على مساحة 
مربع في مقاطعة جیانغسو في الصین ومن المفترض 

لتعزیز قدرة الشركة على البحث  2015اكتمالھ عام 
جال االعمال والتطویر والوصول الى نمو كبیر في م

  .التجاریة في السنوات المقبلة 
  

افتتحت الشركة ,  1999بإفتتاح مكتب في الصین عام 
, رسمیًا حملتھا في تلك السوق مع مكاتبھا في نینغبو 

غوانغ , شینزین , سیتشوان , تشون كینغ , تشیجیانغ 
  .باالضافة الى المكتب في جیانغسو , دونغ 

  
  
  

Forwell Precision Machinery Co., Ltd. 
No. 399, Mingsheng Rd., Sec. 2, Pusin Township, Changhua 
County, Taiwan 513  
Tel: 886-4-834-5196           E-mail: forwell@forwell.com 
Fax: 886-4-834-5197          Website:www.forwell.com 



 

, االخ صُع حمائة انثالسرُك , االخ لص انحمائة , االخ انمص انرهمائٍ , االخ نصك انحمائة 

. انخ 
 

 وهٍ سائذج فٍ ذاَىاٌ فٍ صُاعح االخ 1976ذأسسد انششكح عاو 

 عاو َدحد انششكح 40عهً يذي . لص ونصك انحمائة انثالسرُكُح 

فٍ ذطىَش يدًىعح شايهح يٍ االخ لص ونصك انحمائة 

 دونح وفاصخ 60االخ انششكح ذى تُعها نًا َماسب . انثالسرُكُح 

هزا خعم انششكح يشهىسج فٍ يدانها واثثرد . تشضً عًالءها 

" . تاسكُض سيض نهدىدج وانرًُض " شعاسها 

 

ذصًى انششكح وذصُع يدًىعح واسعح يٍ االخ ذصُُع انحمائة 

: خطىط االَراج ذشًم , انرٍ ذىافك يسرهضياخ االَراج انحانٍ 

  (حمائة انرسىق  ) االخ ذصُُع حمائة عهً شكم ذٍ شُشخ. 

  ٍاالخ ذصُُع حمائة تالصك سفه. 

  االخ ذخشَى انحمائة. 

  انخ , انح ذصُُع لفاصاخ راخ اسرعًال نًشج واحذج : اخشي. 

 

نًضَذ يٍ انًعهىياخ حىل االالخ انشخاء انرىاصم يٍ خالل  -

 .يىلع انششكح االنكرشوٍَ 

www.parkins.com.tw 

 

طىسخ انششكح , تاالعرًاد عهً ذمُُاخ ذصُُع انحمائة انًرطىسج 

يثم طشاص , االخ يرمذيح حسة يرطهثاخ انسىق 

BJATBP12L+S  لطعح 12 يع لذسج اَراخُح عانُح ذصم نغاَح 

 يع كم

 يع سشعح عانُح BJABP+AS3او طشاص , عًهُح لص 

.  لطعح فٍ انذلُمح 750

 

نهششكح يهُذسٍُ روٌ خثشج َسافشوٌ دوسًَا نضَاسج 

نُمذيىٌ تشكم كايم خذيح , انعًالء عهً انصعُذ انعانًٍ 

تًا فٍ رنك , او انرذسَة انعًهٍ , يا تعذ انثُع فٍ انًىلع 

اخشاءاخ , انرحىَم وانرعذَالخ , ذشكُة االنح وضثطها 

. ذشخُص انًشاكم وذمُُاخ انرصهُح , انصُاَح 

 

يٍ خالل صَاسج انششكح سرحصم عهً االخ يشضُح يع 

. اعهً لًُح يٍ انمذسج انعًهُح 

Parkins Plastic Machinery Co., Ltd. 

شىٌ , لشَح هىٌ كىاٌ ,  تٍ هىٌ 123سلى :  انعُىاٌ 

. ذاَىاٌ , شُا ٍَ هسٍُ , شاَغ هسُاَح 

  , 2358505-5-886+: هاذف 

 . 2359463-5-886+: فاكس 

 ,pks8989@ms12.hinet.net: كرشوٍَ لتشَذ االال

  www.parkins.com.tw : االنكرشوٍَيىلع ال

 

http://www.parkins.com.tw/
mailto:pks8989@ms12.hinet.net,
mailto:pks8989@ms12.hinet.net,
http://www.parkins.com.tw/
http://www.parkins.com.tw/


Ho Caster Industrial Co., Ltd. 
 

, دواليب قابلة للتعذيل , المتوسطة والخفيفة , عجالت فوالرية لإلستخذامات القوية 
.  عربات قابلة للطي

 
 

 

كًصُع يحخشف نهعجالث انصُبعيت وانعشببث  1992حأسسج انششكت عبو 

. انقببهت نهطي 

 

, حقيبت يُخجبث انًصُع حخكىٌ يٍ انعجالث وانذوانيب بًىاصفبث يخخهفت 

عشببث , عشببث قببهت نهطي , عشببث , دوانيب صُبعيت , عذيم دوانيب قببهت نهج

, عجالث يطبطيت , عجالث دواسة , عجالث َبيهىٌ , عجالث حخضيٍ , حكىيى 

 .ويُخجبث اخشي , عجالث صهبت , عجالث فشايم 

 

ويخىفشة بعجالث , سهسهت انعجالث انفىالريت , يٍ بيٍ يُخجبث انششكت انحذيثت 

ونذيهب سعت , عجالث َبيهىٌ وانيبف يغطبة ببنًطبط انًشٌ و, انُبيهىٌ انًطىس 

يًب يىفش يخبَت هيكهيت , يى  3يٍ انفىالر انًصُف بسًبكت  304يخكبيهت نغبيت 

. كغى  300عبنيت وقذسة ححًم حصم انً 

 

وانقىيت  هي عجالث نإلسخخذايبث انًخىسطت, احذي فئبث انًُخجبث انحذيثت 

 3وكزنك هيكم جيذ هُذسيًب يع , يٍ انكشوو انصهب  6202وحخًيض بحًم َىع 

. كغى  300  –200رو قذسة ححًم يٍ , يى يٍ انضَك انًغهف نهًعذٌ 

 

بُج انششكت نهب , عبو يٍ انخكشيس نهخطىيش انًسخًش نهجىدة وانخقُيت  20بعذ 

ببساث صيُيت نهساليت صُبعت يحشكت هُذسيًب واخج. اسًًب صهبًب في انجىدة 

وحشيصت عهً , انششكت يهخضيت بإسضبء انعًالء . وانقذسة انببسعت في االَخبج 

وكزنك حىفش انششكت خذيبث يذسوست . حضويذ انعًالء في انىقج انًُبسب 

. نًسبعذة انعًالء في حم انًشبكم وصيبدة االسببح 

 

, ع اَحبء انعبنى حصذس انششكت يُخجبحهب انً جًي, يذعىيخًب بىالء انعًالء 

. فًٍ انًعشوف سعيهب انً انخطىيش انًسخذاو , بعضهب ححج عاليخهب انخجبسيت 

 

 

 

 

 

Ho Caster Industrial Co., Ltd. 

 No. 106, Deli Rd., Taiping Dist., Taichung  

City 411, Taiwan  

 2195-2271-4-886: هبحف 

 2196-2271-4-886: فبكس 

 hocaster@mas35.hinet.net: كخشوَي لبشيذ االال

 www.hocaster.com.tw:  االنكخشوَييىقع ال

 



 

Autogrip Machinery Co., Ltd. 

 

 

 

Autogrip Machinery Co., Ltd.  

 8719-822-4-886:  هاحف:

 5719-823-4-886 :فاكظ 

 sales@autogrip.com.tw: االنكخشوٍَ  انبشَذ

 www.autogrip.com.tw :االنكخشوٍَ  انًىقع

 

دودة انًغإونُت عابقا هٍ يصُع حاَىاٍَ نآلنُاث يح"حشُا هُش"ششكت,نآلنُاث يحذودة انًغإونُت"أوحى غشَب"ئٌ ششكت

عهً ئَخاج يُخداث عانُت انذقت نهىصىل  1989نغاسداث انغاقت واألعغىاَاث انذواسة وانخٍ سكضث يُز حأعُغها عاو 

 .ئضافت ئنً حغىَش يغخًشندىدة انًُخح وخذياث يا بعذ انبُع,ئنً انخًُُض

  

يصُع يغاحخه "أوحى غشَب"ونذي.حشاَغ هىا وعظ حاَىاٌ فٍ يقاععت"بىهغٍُ حاوٌ شُب"وحقع ئداسحها فٍ ضاحُت

 .انًحهُت خاصخها" آس آَذ دٌ"قذو يشبع وهى يشهىس نخقذًَه يُخداث ئبذاعُت عىسث يٍ قبم ئداسة  43200

 ".كىنُج"وعاسد ,عُهُُذس دواسة/وأعغىاَت,عاسد عاقت

 

 

 

وعاليت "9001ئط خٍ ئط آَضو"وحهبُت نهًعاَُش انذونُت يثم 

أوحى "فاٌ هزا انصاَع َعضص عاليت ,نهغاليت "عٍ ئٌ"

 ..خاصخه وانًقخشَت بشكم واعع يع حشذد يًخاص ودقت"غشَب

  

وعهً يذي انبضع عُىاث انًاضُت وععج انششكت خغها   

وصًاياث ,ووصالث دواسة,نُشًم عالعم خًغٍُ ئَش وأقم

وخًُعها ,ويالصو يخضايُت,وانشؤوط انخاسخُت,انغىائم نفغخ

عاسداث :ًَكٍ حقغًُها ئنً عخت أصُاف هٍ

وسؤوط ,ويالصو يخضايُت,عُهُُذساث دواسة/وأعغىاَاث,عاقت

 .وكًاشاث يعُاسَت,وصالث دواسة/وصًاياث دواسة,خاسخُت

وآالث فحص ,ويحاوس يكُُت,وياكُاث شحز,"عٍ ئٌ عٍ"وَغخخذو هزا انصاَع أَضا يخاسط

 .يىيتواندىدة وانذٌ,وياكُاث فحص ضغظ نذعى انذقت,عُهُُذس دواسة/أعغىاَت

  

ئضافُت -نها بُُت صهبت"أوحى غشَب"يٍ خالل انشق خاصت-كًاشاث-ئٌ عاسداث انغاقت راث انثالثت

عُهُُذسدواسة يدهضة بصًاو فحص داخهٍ نهحُهىنت دوٌ انهبىط /يع أعغىاَت,ودقت حثبُج عانُت

 .انًفاخٍء نهضغظ انذاخهٍ 

  

انشق -انذواسة يٍ خاللعُهُُذسانهُذسونُك /قذيج انششكت أعغىاَت,2011وفٍ اواعظ 

 .ئَشا 79ئضافُت نخصم ئنً -وعىسث حذَثا عاسداث كبُشة.يى205و166انقصُشيع قغش شق -انصُف

Tel:هاتف
mailto:joenlih@ms14.hinet.neالبريد
mailto:joenlih@ms14.hinet.neالبريد
mailto:sales@autogrip.com.tw
http://الموقع/
http://الموقع/
http://www.autogrip.com.tw/


 

 
لآلليات محدودة المسؤولية إلى واحدة من المصنعين التايوانيين القياديين "لييد لونغ"وتطورت شرآة,2001أنشئت عام 

وماآنات ,المخرم-وماآنات المعدن,المتمدد-بما فيها ماآنات المعدن,المعدنية-لماآنات الشبكات
 .حاد إضافة إلى مكونات الماآنة-ط شائكشري-وماآنات أسالك,شائكة-وماآنات أسالك,سلسلة-جدارربط-حبك

 

.لآلليات محدودة المسؤولية"لييد لونغ"شرآة   .ومكونات,ماآنات شبكات معدنية  

 
إل "فإن ماآنة ,مم3,100وبعرض عامل أقصاه 

متمددة المعدن خاصة الشرآة تنجز " إل1600-إي
ضربة آل دقيقة على قطعة معدنية 1,000إلى 200من

وتتضمن المعدات الثانوية ماآنة فك .مم8 إلى 0.3بسمك
 إلى 300 مم وعرض 8 إلى0.3والتي تعالج قطعة بسمك

ومسوي والذي تتراوح سماآته العالجية بين ,مم1900
مم إلى 600مم وعرض من 8 إلى 3.2مم

مم 0.3وممهد يمكن أن يكون قطعة تغذية بسمك,مم1600
مم3.2إلى  

 
المعدن المتمدد من " 410-لييد لونغ نوع سي بي إم"إن ماآنة 

 ضربة آل دقيقة وأبعاد عمل 130ينحت معدل مخرجات تبلغ 
إن ماآنة الشرآة .مم3050في 1220أقصاها 

المستوية المعدنية لديها معدل -المعدن من النوعية-المتمددة
 620عرض عمل من ,ضربة آل دقيقة180مخرجات 

وتتضمن .مم2وسماآة معالجة من ثانوي إلى , مم1250إلى
.ووحدة قص,ومسوي,المعدات الثانوية لآللة األخيرة وحدة فك

  
بينما تكمل ماآنة , مترا من األسالك آل دقيقة45 إلى 22شرآة من الشائكة خاصة ال-وتنتج ماآنة األسالك

 .الحادة ستين مترا آل دقيقة-الشائكة-األسالك
  

دورة آل دقيقة وتستطيع صنع جدران يصل إرتفاعها إلى 1,000السالسل سرعة إنتاج قصوى تبلغ -ولماآنة جدار ربط
 ..تداد حمل عاديإن الماآنة مجهزة بوظائف مدمجة ووظائف إر.أربعة أمتار

  
إن الماآنات .ومكوناتها مصممة ومطورة من قبل الشرآة نفسها لتلبية معايير الجودة"لييد لونغ"إن جميع ماآنات

  .ومتنوعة,ومنتجة,صديقة
 )آيه إل(
  

  .لآلليات محدودة المسؤولية"لييد لونغ"شرآة

No.61- 20, Dader Road, Sinhua Dist., Tainan City 71247, 

Taiwan 

TEL:886-6-5985578   FAX:886-6-5983613 

e-mail: leadlo.ng@msa.hinet.net 
website: www.leadlo-ng.com

 



, قطاعات المسامير والبراميل , علب تروس , تروس , حامل لقم اللولبة , مسامير وبراميل  

. مشارك مزدوج اللف لبثق المسامير 

 

وهً يسوز عبنً انعٍبر نهقغع انسقٍقت  , 1996حأضطج انشركت عبو 

. وانًكىَبث انئٍطٍت نهبثق 

 

: عهى انُحى انخبنً , شركت ذظ كبيم يٍ قغع االث انبثق وانًكىَبث الحسوز 

 

  .(فرزي ويسوج  ),  (ٍَخرٌس وَصف يعسٍَت  ). يطبيٍر وبرايٍم  -

يطبيٍر يسزوجت , نف يعبكص , يشبرك انهف  ) يطًبر يسزوج  -

  .(يرروعٍت 

  . HIPيطبيٍر يسزوجت  -

يطبيٍر يسزوجت , نف يعبكص , يشبرك انهف  )حروش يسزوجت نهبثق  -

  .(يرروعٍت 

, نقًت نىنبت َفد انصب , نقًت نىنبت انفٍهى انًُفىخ : حبيم نقى انهىنبت  -

  .(نقًت نىنبت انحبم وانصىرة , نقًت نىنبت االَببٍب 

 .نفبث انريم , نفبث ضٍهٍكىٌ , نفبث يغبعٍت , نفبث انًراة : انهفت  -

 .يضرت انخروش  -

حهقت , نقًت نىنبت انصفٍحت , قبعع انسوار , ذالط ضبكٍ , يغٍر انشبشت  -

 .انهىاء 

 .وحسة اضفم انخٍبر  -

 

. انًعبنجت انحرارٌت وانًعبنجت انطغحٍت , عهى انًعبزٌ , فهً يًخبزة اٌضًب فً انحسٌس , انشركت الحسوز فقظ االالث انسقٍقت 

 

  HASTELLOYوٌشًم ثُبئً انًعسٌ و , انشركت اٌضًب ضهٍعت فً حىفٍر زرجت عبنٍت يٍ يقبويت انبهى ويقبويت انخبكم نهحسٌس 

C276  و HIP PM-STEEL  . 

 

حطخغٍع انشركت حىفٍر يطبيٍر شاث زقت عبنٍت وبرايٍم يٍ , يعسزة بخقٍُبث االَخبج انببرعت وذظ كبيم يٍ يعساث االَخبج انًًخبزة 

وًَبشج يعبنجت ببنٍُخرٌس وثُبئٍت انًعسٌ نًمء يجًىعت واضعت يٍ ,  يى يٍ انغىل 8.000 يهى بقغر انسائرة ونغبٌت 400–  يى 15

. انخغبٍقبث 

 

. حبٌىاٌ  , 702يسٌُت حبٌُبٌ , يسٌُت اٌ بُغ انصُبعٍت , عرٌق شٍٍ ًٌ  , 33رقى : انعُىاٌ 

 7999-263-6-886 : هبحف 

 79050-263-6-886:  فبكص 

 genemax.alex@gmail.com : انبرٌس االنكخروًَ

 www.gmx.com.tw : انًىقع االنكخروًَ

 

mailto:genemax.alex@gmail.com
mailto:genemax.alex@gmail.com
http://www.gmx.com.tw/
http://www.gmx.com.tw/


 

 

Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd.  

.االت تغليف , االت نقل الطباعة , االت ختم 

  
االت ,  آمتخصصة في تصنيع االت الختم الساخنة 1990ة عام تأسست الشرآ

وآذلك ممكن دمج تلك االالت في , نقل الطباعة والضغط الساخن واالت التغليف 
  .لرفع آفاءة االنتاج والربح , نظام الي للزبائن 

  
تقوم الشرآة بتزويد انماط هوائية , باالعتماد على خبرة عقود طويلة 

 الحرارية لنقل 3Dالسطوانة الهيدروليكية وآذلك االت وهيدروليكية و نمط ا
واالت نقل الطباعة االلية واالت اللصق واالت الختم الساخن ونقل , الطباعة 

  .الطباعة ونماذج اخرى حسب الطلب 
  

بما في ذلك منتجات حقن , االت الشرآة مناسبة لتطبيقات واسعة النطاق 
مستحضرات , مكونات الكترونية , آواب ا, اآمام االقالم , البالستيك المصبوب 

منتجات , جوارب , مالبس , منتجات خشبية , اآريليك , نظارات , تجميل 
  .الخ , منتجات معدنية , انية زجاجية , جلدية 

  
,  الحرارية لنقل الطباعة ذات النمط االسطواني  SY601الة , من بين اخرى 

االله فريدة من نوعها . هي شهادة على قدرة الشرآة على تنفيذ متطلبات العمالء 
وتبرز استقرار , وذات هيكل معزز ومناسبة خصوصًا لمناطق الطباعة الواسعة 

ية االلة مثال, مع مربع تحكم مصمم جيدًا لسهولة التشغيل . آبير عند العمل 
  .والمنتجات المعدنية   الزجاج , الخشب , لتصنيع البالستيك 

ما , تستخدم الشرآة قطع ومكونات معظمها مصنوع في تايوان , لتقديم نوعية ال شك فيها 
المستعان بها من باعة ومصادر , الكهربائية والهيدروليكية, عدا بعض المكونات الهوائية 

. من دقتها وموثوقيتها وسهولة الوصول اليها للتأآد, خارجية ذوي سمعة طويلة االمد 
  

االت , سهولة استخدامها ووظائفها االستثنائية والسعر المعقول , يشار الى قوة تحملها 
  .الشرآة مطلوبة من قبل المستخدمين المحترفين في جميع انحاء العالم 

Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd.  

  .تايوان  , 621مقاطعة تشايي , نغ بلدية مين هسيو , قرية تشينغ بو , 1رقم : العنوان 
  9566-226-5-886: فاآس 7169-226-5-886: هاتف 

  net.hinet.msa@chen.finefu: البريد االلكتروني 
: قع االلكتروني والم www.ffs-machine.com.tw



 

 .االث لٛاٌب حمٓ اٌبالسخيه، وببسبث اٌمٛاٌب

حبسسج شزوت شٛاْ ٌي فب ٌالالث اٌّحذٚدة عبَ 

 ٚ٘ي ِٓ اٌشزوبث اٌصبٔعت اٌزئيسيت في حبيٛاْ 1966

أطاللب ِٓ . في صٕبعت االث لٛاٌب حمٓ اٌبالسخيه

" االٌٚٛيت ٌٍجٛدة ِع اٌخمٕيت اٌزائعت" شعبر٘ب 

حخخصص اٌشزوت في حمذيُ اٌجٛدة ٚاالبخىبر ٚحمذيُ 

خذِبث سزيعت ٌّسبعذة اٌعّالء عٍى ححميك الصى 

. االرببح

حٍبيت طٍببث اٌخٛلعبث اٌبيئيت ٚحٛفيزاٌطبلت، عّذث 

 120AE-450 AEاٌشزوت اٌى حطٛيز ِجّٛعت االث 

ِٓ االالث اٌّشٙٛرة في اٌحبٚيبث اٌذليمت ٚحبٚيبث 

اٌطعبَ ٚاٌخجٙيشاث اٌطبيت ٚاٌّزوببث االٌىخزٚٔيت 

. اٌذليمت ٚعٕبصز٘ب

ٌخسٙيً اعّبي أخبج االث وبيزة، طٛرث اٌشزوت 

عٍّيبث، ٚحذاث . ٚحذاث شبه ِزوبت حمًٍ ِٓ ٚسْ االالث ٚابعبد٘ب ِب يسبعذ عٍى خفض اٌّشخزيبث ٚحىبٌيف إٌمً

. اٌخشبيً اٌّطٛرة حذيثب حمًٍ اسخعّبي اٌخشحيُ في اٌيبث اٌخثبيج دْٚ ِشبوً شبئىت ِٓ حيث االحخىبن في إٌظُ ٚاٌذفع

. االوثز اّ٘يت، اْ اٌٛحذة حٛفز لٛة ِخٛاسٔت بيٓ االعّذة اٌى ٚحذاث اٌحّبيت االفضً

لبً حطٛيز ِجّٛعت االالث اعالٖ، لبِج اٌشزوت بخمييُ اٌفٛائذ ٚاٌّسبٚئ ٌٍّبروبث إٌّبفست ٌخحسيٓ اٌخصبِيُ ٚعٍيٗ 

. يعخمذ اْ اٌّجّٛعت حخفٛق عٍى غيز٘ب ِٓ حيث االداء ٚاٌجٛدة

ببالضبفت، اسخثّزث اٌشزوت اِٛاال طبئٍت ٚعّبٌت وبيزة في حطٛيز ٔظُ حٛفيز اٌطبلت عٍى االالث اٌخمٍيذيت اٌٙيذرٌٚيىيت 

 .فضال عٓ اٌضٛابط اٌذاحيت ِع ليّت ِضبفت ٌخمذَ اٌّشيذ ِٓ اٌخيبراث ٌٍعّالء

Chuan Lih Fa  

Machinery Works Co., Ltd. 

 

Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd.  

No. 17, Lane 360, Chungcheng S. Rd., Yungkang 

Dist., Tainan City, Taiwan 710 

Tel: 886-6-253-2111      Fax: 886-6-253-3311 

E-mail: clf@clf.com.tw 

Website: www.clf.com.tw 



.  ومزالق, رؤوس مغزل للطحن والثقب , رؤوس مغزل نقرية , رؤوس مغزل للحفر 

, تّذيٕح ذايرشٛٔغ وّرخصصح في صٕاػح سؤؤط ِغاصي اٌحفش  1985ذأسسد اٌششوح ػاَ 

. ِضاٌك ٌألالخ اٌذليمح , سؤٚط ِغاصي ٌٍطحٓ ٚاٌثمة , ِغاصي ٔمشيح  سؤٚط

 

 

 

 

 

 .ُِ  150ٚحذ الصٝ إلجرياص اٌّغضي , ُِ  50حذ الصٝ ٌسؼح اٌحفش ٚاٌثمة في اٌفٛالر , ِغاصي اٌششوح ذأذي تّٛاصاخ ػذيذج 

 

ِٚغ حشوح اٌّغضي  ,أٛاع ِحشوح يذٚيًا , ِحشوح تاٌٙيذسٌٚيه , ِحشوح تاٌّإاصسج , ِضاٌك اٌششوح ذأذي 

اٌّضاٌك اٌّحشوح تاٌّإاصسج ٚاٌّحشوح تاٌٙيذسٌٚيه .  Zٚ ِحاٚس  X,X  ٚYٚY,X: ِرٛفشج تثالز أٛاع 

ِّا يجؼٍٙا شذيذج اٌّماِٚح , ِؼذج تسثً أضالق ِؼاٌجح تّؼاٍِح اٌحس ػٍٝ اٌرصٍة اٌؼاٌيح اٌٛذيشج 

. اٌك اٌّحشوح تاٌّإاصسج ِّا يؼضص ديِّٛرٙا صفائح ِماِٚح اال٘رشاء ذمًٍ االحرىان ػٍٝ اٌّض. ٌإل٘رشاء 

 

اٌصالتح ِّايٕرج , اٌذلٗ اٌؼاٌيح , ٌضّاْ لٍح اٌرشٖٛ ,   FC30اٌّضاٌك ذسرخذَ اٌحذيذ اٌّصثٛب اٌصٍة 

. ِؼاٌجح ذخفيف االجٙاد 

 

 .ُِ  0.002ٚخطأ اٌمطغ ٔحٛ صائذ اٚ ٔالص , اٌّأيا ذضّٓ اٌحياج اٌطٛيٍح , ِحاًِ اٌّغضي ِٓ اٌياتاْ 

. جّيؼٙا ِغ ِحشواخ اٌسيشفٛ , اٌطحٓ , اٌحفش , اٌّغاصي ذؼًّ تإٌمش 

 

ِحشواخ اٌسيشفٛ اٌري ذّىٓ ٚضغ ذحذيذ اٌّٛالغ حشوح ِضالق اٌحشوح تاٌّإاصسج ذحممد تّساِيش اٌىشج ٚ

. ٌجؼً ػٍّيح اٌمطغ راخ وفاءج , ٚاصاٌح اٌشلالح اٌّرؼذدج اٌّشاحً , اٌّرؼذدج اٌّشاحً 

 

ٚوزٌه ذؼشض اٌششوح ػالِاخ ذجاسيح ِؼشٚفح . جّيغ ِٕرجاخ اٌششوح ِّىٓ صٕؼٙا حسة اٌطٍة 

( ذشٛن )  CHANDOX( ٔظاَ اٌثمة )   STANNYتّا في رٌه , في اٌسٛق اٌّحٍي ٚاٌؼاٌّي 

SKODA  ( ِشاوض حيح )BLAKD  ( ِإششاخ ذّحٛس . )

 

ٚذُ الاِح فشٚع ٌٍششوح في . جٕٛب ششق اسيا , اٌششق االٚسط , اٌصيٓ , اِشيىا اٌالذيٕيح , اٌياتاْ , اٌجٕٛتيح  وٛسيا, اِشيىا , ِؼظُ ِٕرجاخ اٌششوح ذصذس اٌٝ اٚسٚتا 

. ٌرمذيُ خذِاخ فؼاٌح ٌٍؼّالء في اٌصيٓ ( ٚٚ شي ) ٚ ( شياِيٓ ) 

 

ِؼشض اٌياتاْ اٌذٌٚي ٌالالخ , (  TIMTOS) ٌالالخ ٚاالدٚاخ تّا في رٌه ِؼشض ذايثيٗ اٌذٌٚي , ذشرشن اٌششوح تإسرّشاس في ِؼاسض اٌّرؼٍمح تاالالخ ٚاالدٚاخ 

. ٚوزٌه ِؼاسض ذجاسيح اخشٜ ِرخصصح في ِاٌيضيا ٚاٌصيٓ , في ذايالٔذ (  intermach) ٚ ِؼشض , في اٚسٚتا  EMOِٚؼشض , (  JIMTOF) ٚاالدٚاخ 

 

 

Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd. 
No. 22, Liushun Rd., East Dist., Taichung, Taiwan 401 

Tel: 886-4-2486-0602     Fax: 886-4-2486-0605 
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 .الذفو- ناعة انابيبaوماكنات ص,معدنية-لفافات قطع- ماكنات تشكيل
 

لآلليات "سين فانغ رول فورم"وشركة,1963أنشئت عام 
معروفة كواحدة من المزودين التايوانيين القياديين لماكنة 

 .المعدن وماكنة صناعة أنابيب الفوالذ-لفافات قطع-تشكيل
  

اكنات فإن الشركة تقدم م,وبخبرة خمسين عاما
وموجھة ,لفافات قوية وذات جودة وديمومة-تشكيل
والتي يمكن إستخدامھا في صناعة ومعالجة أنابيب ,للزبائن

وقضبان ,واألرفف,والناسجات,الفوالذ غير اللولبية
وأنابيب الفوالذ ,"سي آند زد"وناسجات,الحماية

وفوالذ المقياس ,وأنابيب الفوالذ مقاوم الصدأ,الكربوني
وقرميد ,وقطع السقف المتموج,ت األبوابوإطارا,الخفيف
الخاصة " تي"وقضبان حرف ,وإطارات الجدران,السقف

ومناصب ,ودعامات فصل,وأسطح فوالذ,بالسقوف
ومجموعة ,وقوائم وحلبات,ومناصب فرشات القش,تخزين

 .من مواد البناء من القطع المعدنية 
  

قادرة على تصنيع "سين فانغ"فإن,وعالوة على ذلك
السرعة كنتيجة إلبتكارھا -ماكنات أوتوماتيكية عالية

إن اإلختراعات المتخصصة المتعددة مقدرة .المستمر
ولقد تم تقدير فريق خدمات .ومسجلة في بلدان مختلفة

 .الشركة لدقته وخدمات ما بعد البيع السريعة للزبائن
  

األوروبية "سي إي"تنتج ماكنات تلبي معايير عالمة"سين فانغ"فإن ,ظام تحكم بالجودة صارموالفضل الستخدام ن
إضافة إلى أن .ولقد كرست الشركة نفسھا طويال للتسليم الدقيق لماكنات الجودة وبأسعار منافسة.ومعايير آيزو

 .الشركة تقدم أيضا دعما تقنيا ومكائنيا إلرضاء حاجات جميع زبائنھا
   

  
  
  
  
 
 

service@senfung.com / www.senfung.com
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Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd. 

  آالت ثقب وتقویر ولولبة من الداخل
  

بخبرة تزید عن عقدین، تتخصص شركة لیان فینج شینج لآللیات المحدودة في تصنیع آالت ذات استخدامات خاصة مثل آالت الثقب 
  .والتقویر واللولبة من الداخل

  
والتطویر یعمل فیھا فنیون مسئولین عن تطویر منتجات مناسبة لقطاعات تحتوي منشآت الشركة على دائرة خاصة بالبحث 

اإلكسسوارات الصحیة وإكسسوارات الحمام والمعدات الھیدرولیكیة والعاملة بضغط الھواء وأجزاء األنابیب وقطع الدراجات الھوائیة 
  . وأجزاء آلیات النجارة

  
ر آالت ذات استخدامات خاصة تساعد الزبائن على تحسین جودة منتجاتھم وزیادة تقول شركة لیان فینج شینج أنھا تعطي األولویة لتطوی

  .الطاقة اإلنتاجیة والتقلیل من تكالیف اإلنتاج
  

ومن أكثر المنتجات مبیعا ھي آلة تقویر ولولبة من الداخل مجھزة بستة محاور دوران وآلة تقویر ولولبة من الداخل مجھزة بثالثة محاور 
  .دوراني مؤازردوران ومحرك 

  
 110یمكن آللة التقویر واللولبة من الداخل المجھزة بستة محاور دوران وبمحرك تقویر دوار ذو مكابح ومحور دوران قطره الخارجي 

  .مم أن یساعد المستخدمین على تقلیل تكلفة التصنیع، ویمكن االختیار بین السطح البني البشري أو اآللي
  

آللة التقویر واللولبة من الداخل المجھزة بثالثة محاور دوران ومحرك دوراني مؤازر بحسب حجم القطعة  یمكن تعدیل الخرج الكھربائي
  .التي یتم العمل علیھا، ویقوم محرك مؤازر وبرغي كروي بتسییر محور الدوران

  
Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd. 

No. 3-7, Changshui Rd., Sec. 1, Kunlun Village, Puyen Township, Changhua County, Taiwan 
  9826-882-4-886: ھاتف

  9819-882-4-886: فاكس

  lfs99888@ms51.hinet.net: البرید االلكتروني

  www.lfs99888.com.tw: الموقع االلكتروني

 

 



 

Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd. 

. خَست ٍحاٗز  -اىحسمت في اُ ٗاحد  -صْاعت ٍسامص حصْيع 
 

 

 

 

ٍعسٗفت ,  1996حأسسج في حاي٘اُ عاً , اىشسمت ٕي ٍسمص حصْيع زئيسي 

, ىخجٖيص اىَْخجاث اىَعقدة , بَامْاحٖا ذاث اىحسمت في اُ ٗاحد ٗاىخَست ٍحاٗز 

ق٘اىب االطازاث ىيسيازاث , زيش ح٘زبيْاث , اىَجٕ٘ساث , محافظت اىساعاث 

. اىَسحفعت ٍِ اىخيف 

 

ماُ في " جيَي ٕ٘اّج " فئُ ٍديسٕا اىعاً , عاً  17في حيِ أُ اىشسمت عَسٕا 

ٕٗ٘ يدعي بأُ شسمخٔ ىديٖا إيجابياث أفضو ٍِ . عاً  30ٕرٓ اىصْاعت ىَدة 

ىجَيع اىَنّ٘اث ٗحجَيع اىَامْاث  اىخصَيٌ اىداخيي, في اىَقاً االٗه .ٍْافسيٖا 

. ٍَا يخيح ىيشسمت حجْب اىجده ٗاىَسؤٗىيت ٍِ اىَْخجاث اىَعيبت 

 

Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd. 

763, Liming Rd., Sec. 1, Nantun Dist., Taichung City, Taiwan 408  

 5772-2479-4-886: هاتف 

 6936-2479-4-886: فاكس 

 sfy01@ms19.hinet.net: البريد االلكتروني 

 www.sfy-tech.com.tw, www.sfy-tech.com :الموقع االلكتروني 

 

ٍامْاث اىشسمت ٍِ اىََنِ االزحقا  بٖا اى   زجت ٍح ت اىعَو ٗفقا   

الحخياجاث اىعَ   اىَحد ة . فئّٖا حسسٌ خ   اىخش يو االىي 

ىعَ ئٖا . ٗح٘فس االحصاه اىخيقائي الزقاً ٕ٘احف ٍحد ة ٍسبقا  ٍِ 

 خ ه االّخسّج , ىخحديد اىَشامو اىخي ىٌ يخٌ حيٖا .

 

,   CCTVٍامْاث اىشسمت االىيت حسخخدً حنْ٘ى٘جيا ماٍيسا 

قبو حأسيس " ٕ٘اّج " االٍس اىري ماُ اىخسميص اىسئيسي ه 

, بعيِ اىَامْت االىيت   CCTVفٖ٘ يقً٘ بسب  ماٍيسا . اىشسمت 

. ٗاىَحسك اىَؤاشز ىيدي اىَامْت 

 

ٍْخجاث اىشسمت اىعاىيت اىج٘ ة أقْعج ٍصْعي حافظت ساعاث 

. السخيسا  ٍعداحٖا ( بسيجيج ) 

 

, اى٘الياث اىَخحدة االٍسينيت , حصدز اىشسمت ٍعظٌ ٍْخجاحٖا اى  

,   حاييِ, سْ اف٘زة , ّٕ٘ج مّ٘غ , اىبساشيو , اىَنسيل , مْدا 

, اىَاّيا , فسّسا , اىيّ٘اُ , حسميا , اّدّٗيسيا , اىْٖد , ٍاىيصيا 

اٗمساّيا ٗجَٖ٘زيت , زٗسيا , ب٘ىْدا , اىََينت اىَخحدة 

.  سي٘فاميا 

 

 

http://www.sfy-tech.com.tw/
http://www.sfy-tech.com/
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Chandox Precision Ind. Co., Ltd. 
طبطبات , طبطبات رقیقة , بطبات یدویة ط, طبطبات ھوائیة , طبطبات ھیدرولوكیة 

  .قطع غیار و إكسسوارات ,   DINطبطبات , صلبة الجسم 
  
  

  

كمتخصصة من تایوان في  1983تأسست الشركة عام 

وتقوم . تصنیع وتصمیم طبطبات واسعة النطاق 

بالتصدیر عالمیًا تحت عالمتھا التجاریة 

 )CHANDOX  ( ومعروفة بالجودة والمنتجات

  .بنت الشركة لھا إسمًا قوي في ھذا المجال . المبتكرة 

  

فازت الشركة بجائزة , بتركیزھا الدائم على االبتكار 

  وحصلت على 2001لإلبتكار عام  SMEsتایوان 

وتقوم . كة على موظفین مدربین جیدًا ومعدات متطورة إذ ترتكز الشر.  CEو   ISO 9001شھادتي  

مع خطة . الشركة بتطویر وتحسین تقنیات االنتاج وتنفذ جمیع عملیات انتاجھا في مصنعھا الخاص 

و ) تصنیع المعدات االصلیة ( تسویقیة سلیمة تلتزم الشركة بخدمة العمالء وتقبل بصدر رحب أوامر 

  ) .تصنیع التصمیم االصلي ( 
 
Chandox Precision Ind. Co., Ltd. 
No. 4, Gong 1st Rd., Chuanhsing Industrial Park, Shengang Township, Changhua County, Taiwan 509 
Tel: 886-4-797-8666       E-mail: chandox@chandox.com 

Fax: 886-4-797-8660       http://www.chandox.com 

mailto:chandox@chandox.com
http://www.chandox.com


Tais T-P Co., Ltd. 
  .ادوات للماآنات , قواطع , قطع قوالب 

لختم الصفائح ,  التجارية بدقة TAISتزود الشرآة تفصيل وقطع عالمة 

أدت  .  CNCوالقطع الدقيقة تنهى بإستخدام مخارط . وقوالب البالستيك 

الشرآة دورها آعميل لعدادات القوالب المصنوعة في تايوان 

 )BALLSUM (  ,حقات ماآنات الطحن والجرش المصنوعة في ومل

متعددة االغراض  ) DRILLING( وقطع الحفر ,  ) PNH( تايوان 

  . ARTU)  ( مصنوعة في المانيا 

  BALLSUM. لضمان الجودة والدقة تستخدم الشرآة مواد من اليابان 

التايونية لعدادات القوالب محمية من قبل براءة اختراع تايوان والبلد 

وهي مضمونة اآثر مليوني مرة بدقة العد ضمن نطاق , ي الصين الرئيس

 مصنوعة حسب PNHقطع  ,  c 160-120درجات حرارة من 

وآل قطعة عليها . المقاييس اليابانية للعمالء في اوروبا وامريكا واليابان 

  .ان تتخطى االختبارات قبل تسليمها وتأتي مع قائمة اختيار معتمدة مرفقة 

دريل , الصنابير , للقواطع  , 2012المتها التجارية عام أسست الشرآة ع

 )DRILLS (  مخارط متعاقد معها من شرآات مصنعة محضة او مستعان

قطع الحفر . بها من مصادر خارجية اوروبية او امريكية لصناعة القواطع 

لضمان ) التنغستن(  مصنوعة من مادة خاصة من فوالذ ARTUمن 

  .الجودة 

تصنع الشرآة قطع مخارط االنهاء بإستخدام مخارط التحرير والسرد من 

CNC  ,  ماآنات طحنCNC ,  مخارط الية يتم التحكم بها من خالل

ومعدات تتيح للشرآة االستمرار , وادوات قياس غاية في الدقة , آاميرا 

  .الفوالذ الغير قابل للصدأ , اليومنيوم , الحديد , بالعمل من الفوالذ 

الشرق , منتجات الشرآة معروفة من خالل عمالئها في جنوب اسيا 

  .نظرًا لجودتها العالية وأسعارها المعقولة , اوروبا , االوسط 

 Tais T-P Co., Ltd. 
5F-1, No. 540-1, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., 
New Taipei City 242, Taiwan; 
Tel: 886-2-2276-1213 
Fax: 886-2-2994-0141 
E-mail: taisco@ms54.hinet.net 

Website: www.taisco.com.tw 
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YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD. 
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD. 

 .ونظام توزين,باثقات بالستيكية ومطاطية

لآلليات محدودة "يين هورنغ"وشرآة,جنوبي تايوان"تاينان"أسست في
المسؤولية لديها أآثر من عقدين من الخبرة في تصنيع الباثقات 

بما فيها ماآنات بثق قطعة قرطاسية ,ت ذات العالقةالبالستيكية والمعدا
وماآنات ,الهوائية"بي سي/بي بي"وماآنات تشكيل قطع ,"بي بي"

 .وماآنات تصفيح بثق ونظام توزين,"بي بي"صناعة شرائط 
  

وماآنات ,"بي بي"ماآنات بثق قطع قرطاسية "يين هورنغ"وتوفر 
وماآنات ,"بيفا"وماآنات نقش,الهوائية" بي سي/بي بي"تشكيل قطع 
وأنواع متعددة من ,وماآنات تصفيح باثقات ترادفية,تصفيح باثقات

وخالطات ,ومازجات تبريد عمودية,وقصاصات,الباثقات
ونقل المواد الخام ونظام ,ونظام إنقاص وزن,السرعة-عالية
 .وماآنات تكوير بالستيك مدور,توزين

  
" آر آند دي"الجديد المطور من قبل فريق " الوزن-نظام فقد"إن 

المحترف خاصة الشرآة يظهر حجما صغيرا ولكن قدرة إنتاجية 
فإن الشرآة أيضا توفر وحدة توزين معادلة ,إلى جانب ذلك.آبيرة

وأنظمة أخرى ذات ) مقياس الثقل النوعي(غرافيمترية
 .المعدلة  إلستغالل المنفع اإلقتصادي للزبائن,عالقة

  
فإن الشرآة أسست حديثا شرآة ,ولدعم الحصة السوقية

محدودة المسؤولية وترآز على " زهونغ آاي مولد الصناعية"

وحلقات هوائية بتصميم )طبقات-9و,طبقات-7و,طبقات-5و,طبقات-3(إنتاج قوالب دمغ شرائط نفخ
 .حصري مدعوما بجهود مستمرة في البحث والتطوير

يين "فإن فريق "وتكنولوجيا أوال,جودة أفضل"عرض معتمدة على الروح التعاونية ب
 "هورنغ
جيدا تمكن من توفير خدمات ممتازة وأحدث الماآنات لتلبية طلب السوق -المدرب

 .ربح مع الزبائن العالميين-وخلق حالة ربح

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD. 
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD. 
Address: No. 926, Sec. 1, Nanxiong Rd.,  
Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan 
Tel: 886-6-595-9875, 595-7976 
Fax: 886-6-595-2343 
Email: yean.horng@msa.hinet.net 
Website: www.yean-horng.com 
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يضدوجت " سٍ إٌ سٍ"يشاكض يكُُت ,يشاكض يكُُت سٍ إٌ سٍ

 .يشاكض يكُُت خًاسُت انًحىس,"سٍ إٌ سٍ"يخاسط ,انضاوَت
  

نآلنُاث يحذودة انًسؤونُت هٍ " كايبشو بشَسُشٍُ"إٌ 

يشغهت يٍ قبم فشَق ,"سٍ إٌ سٍ"يصُع نًعذاث ياكُت 

يكىٌ يٍ يىظفٍُ عانٍُ انًهاسة وبخبشة حضَذ عهً 

 ".سٍ إٌ سٍ"ٍَ عايا فٍ حقم يعذاث ياكُت انعشش

  

نقذ بُُج انًصاَع فٍ كهٍ حاَىاٌ وشُغهاٌ نخصًُى 

سٍ إٌ "ويشاكض إَخاج" سٍ إٌ سٍ"وصُاعت يشاكض يكُُت 

فئٌ انششكت َجحج ,2003ويُز حأسُسها عاو .أخشي" سٍ

ويشكض ,ويشكض يكُُت أفقُت,فٍ حطىَش يشكض يكُُت عًىدَت

ويشاكض ,سكض يكُُت صاوَت يخجىلوو,يكُُت يضدوج انضاوَت

سٍ إٌ "ويشكض يكُُت إَخاج وطحٍ ,يكُُت خًاسُت انًحىس

 وسهسهت يخخهفت يٍ يشاكض " سٍ إٌ سٍ"ويخاسط ,"سٍ

 . انسشعت-عانُت انخحًم عانُت" سٍ إٌ سٍ"يكُُت 

 

بذعىحكى نضَاسة يىقعها عهً "كايبشو"وحخششف 

 حٍ دبهُى.كىو.كايبشو.انشبكت عهً دبهُى دبهُى دبهُى

(www.campro.com.tw)يٍ  ونًضَذ

إرا كُخى "كايبشو"انشجاء اإلحصال ب.انًعهىياث

وانششكت جاهضة دويا نخضوَذكى ,يهخًٍُ فٍ آنُاحها

 .بأفضم انخذياث

 

 

 

 

 

 

 

 Campro Precision Machinery Co., Ltd. 
No. 12, Jingke 1

st 
Rd., Nantun, Taichung 40852, Taiwan 

 0501-2350-4-886+: هاحف 
 0213-2350-4-886+: فاكس 

 sales@campro.com.tw: انبشَذ االنكخشوٍَ 
 www.campro.com.tw: انًىقع االنكخشوٍَ 

http://www.campro.com.tw/
mailto:sales@campro.com.tw
http://www.campro.com.tw/


 

P-ONE Machinery Co., Ltd. 

P-ONE Machinery Co., Ltd. 
  Longshan,rd3 .St ,.Daya Dist ,Taichung City 428 ,Taiwan,37: وانالعن

  4729-2565-4-886: ھاتف 
  4348-2560-4-886 :فاكس 

  0418-2565-4-886 :الخدمات باالنجلیزیة 
  pone.mt@msa.hinet.net; poneltd@gmail.com: البرید االلكتروني 

 www.p-one.com.tw; www.cens.com/p-one :االلكتروني الموقع 

وتسعى الى , كمتخصصة بتصنیع ادوات الماكنات  1992تأسست الشركة عام 
سكة ارشادیة مربعة وسكة ( ولتزوید وحدات التصنیع العامودیة , االبتكار والجودة 
ات تصنیع بعامود متنقل ووحدات وحد, وحدات تصنیع افقیة ) . ارشادیة خیطیة 

  .تصنیع بعامود مزدوج 
  

واطلق علیھا اسم , أطلقت الشركة مؤخرا مجموعة من وحدات التصنیع االفقیة 
 )HMC – 1000A  ( مع عامو على شكل )Y  ( واسع جدا ومتحد مع اربع سكك

دید لضمان الصالبة ودقة تح, ارشادیة كقاعدة القصى قدر من االحتكاك المیكانیكي 
, ھذه المجموعة تطبق على القوالب والسبائك الصناعیة بدقة عالیة . مواقع االداء 

ممكن طلب المجموعة مع طاولة دلیل افقیة او مع طاولة .وكفائة ومتانة متناھیة 
 )CNC  ( وتنصب بطریقة سھلة وسریعة , دوارة.  

 
  

لوحدات تصنیع االعمدة المتنقلة ھي خط اخر )  VMC – 4000( مجموعة 
واالسعار المرتفعة , الحركة البطیئة , ممتاز وتم تصمیمھ لتحسین الوزن الثقیل 

ات نقل الماكنة مزودة بسكة خیطیة لالوزان الثقیلة ومحرك. للنماذج التقلیدیة 
ومزودة كذلك بخیارات واسعة جدا للطول من , مباشر لضمان السرعة والصالبة

أوامر التصنیع على الماكنة مبنیة حسب متطلبات . مم  7000مم  ولغایة  4000
  .الزبون نفسھ 

كرة " كل الماكنات یجب علیھا تخطي اختبار , لضمان الجودة واداء التصنیع 
  .واختبار التقطیع قبل طرحھا باالسواق , زر وفحص اللی, الدائري " القضیب 

 

 .دات تصنیع عامودیة ووحدات تصنیع سریعة وعالیة الدقة وح, وحدات تصنیع افقیة 

www.cens.com/p-one
mailto:poneltd@gmail.com
mailto:pone.mt@msa.hinet.net
http://www.p-one.com.tw


 

Jan Far Machinery Industrial Co., Ltd. 

 شركة جان فار لالليات الصناعية محدودة المسؤولية

 .OEMاطواق ، ماكنة تدوير ، ماكنة ثقب ، ماكنة تشكيل معادن ، ومنتج  ثاني انايب ن ماكنة تشكيل
 

 

 

 
ششكح جاى فاس لاللُاخ الصٌاعُح خثشج طىَلح ذورلك 

ًاعح االًاتُة شواى وعششوى عاها فٍ ص( 28)ذجاوصخ

تاالضافح الً ذصٌُع واعرُشاد االخ صٌع االًاتُة ، ورلك 

تاعرخذام الركٌىلىجُا الرٍ طىسذها راذُا واعطاء اولىَح قصىي 

 .للجىدج ولوشوًح هٌرىجاذها

كافحد الششكح اذثقً هٌافغح وذٌوى تشكل شاتد ، ، وهٌز ذاعُغها 

ف عوُل عششج اال( 10.000)هي سذخذم اكس الششكح والُىم فاى

توذي هٌرجاخ َشول شاًُاخ اًاتُة ، ، فٍ جوُع اسجاء العالن 

 ،وهاكٌُاخ ذشكُل اطىاق ، وهاكٌاخ ذذوَش ، وهاكٌاخ شقة 

( 360)وهاكٌاخ صُاغح الذوساى

 

Jan Far Machinery Industrial Co., Ltd.  
No. 47, Xinhua St., South Dist., Taichung City, Taiwan  

 2637-2227-4-886 :هاذف 
 2639-2227-4-886: فاكظ

 act72637@ms66.hinet.net: الثشَذ اإللكرشوًٍ
 www.janfar.com.tw: الوىقع االلكرشوًٍ
 www.janfar.com: الوىقع االلكرشوًٍ
 www.janfar.com.cn: الوىقع االلكرشوًٍ

ج وذشكُل عوىدٌ وافقٍ لالًاتُة والقٌىاخ ، وحذَذ الضواَا ، وهقلصح اًاتُة ، وقذهد الششكح حذَصا علغلح هي الوٌرىجاخ الوطىسج هٌها تكش، 

NC، وهاكٌاخ سقوُح  هُذسولُكُح دائشَحNC وعوىدٌ وافقٍ ، وشاًُاخ اًثىب( 360)راخ الصقة الطىَل شٌائٍ االعطىاًح ، وتذوساىNC هُذسولُكُح وشثه 

. الُح

ج واالًاتُة الذائشَح ، زشٌائُح االعطىاًح لصقة االًاتُة الوشتعح ، واالًاتُة الوصل NCاالكصش شُىعا هٍ هاكٌح شقة طىلٍ"جاى فاس"اى واحذا هي هٌرىجاخ 

لالًاتُة الوٌحٌُح ، والوقاتض ، واالطىاق ، وقطع اًثىتُح (OEM)االخ ، اى الصاًع هى اَضاقلصٌاعح هٌاصة الرخضَي ، واالعُجح والظ وجعلها هٌاعثح

  .للوحىالخ (U)للثشاعٍ الكشوَح ، واًاتُة الٌحاط الوشى

 

والوصووح خصُصا الًراض قطعح (CE)ئضج علً شهادجاوذقذم الششكح اَضا هاكٌح ذشكُل اطىاق ح

، فاى االلح ذغاعذ الوغرخذهُي ذىفُش ( ًفاَاخ) واحذج هي االطىاق وتذوى ذىلُذها هىاد ضائعح

 . ذاجُحالٌفقاخ تٌُوا ذغشع عولُرهن االى

الًراض االًاتُة هصووح للعول علً  االًاَة الرٍ ذغرخذم تشكل واعع فٍ هعذاخ "جاى فاس"اى الح 

الطُشاى ، والوىاصالخ توا فُها الذتاتاخ ، والثٌاء توا فُه كغاء الجذساى الخاسجُح والغاللن 

عذاخ الشَاضُح ووعائل وهكُفاخ الهىاء ، والن دالكهشتائُح وهٌذعح االًفاق واالشاز وهٌرىجاخ الرثشٌ

الرشفُه وهحطاخ ذىلُذ الطاقح والوعذاخ راخ العالقح تالوٌرىجاخ الٌفطُح وخشاطُن الوُاج ووعائل 

، والجغىس ، والغُاساخ والذساجاخ الٌاسَح، والذساجاخ الهىائُح ، ( الوجاسٌ)هعالجح الوُاج العادهح

 .  الحذَذ وصٌاعح االعوذج وهٌذعح الوٌاظش الطثُعُح ، والهٌذعح الكُوُائُح وصٌاعح

JF-FL22)) 
اطىاق هفشدج  هٌاعثح لرشكُل

لفرحاخ غشفح خالُح هي الغثاس 
 .وتذوى هخلفاخ

 

الوقاتض ، /هٌاعثح لصٌٍ هٌرىع لالًاتُة للغاحثاخ
 . واطاساخ الشثاتُك واالتىاب وهصذاخ الغُاساخ

 

JF-775)) 

 

هٌاعثح لصقة هعادى الرخضَي ، وهٌاصة 
 .الخ..الوراجش الكثُشج ، والغراالَد

 

JF-IW80DL)) 
 

mailto:act72637@ms66.hinet.net
http://www.janfar.com.tw/
http://www.janfar.com/
http://www.janfar.com.cn/


-  
  

  cncمراكز مخارط وماكنات 
  
  

شركة الیكس التكنولوجیة للماكنات الصناعیة تأسست عام 
بعد عقود من تطور . لصناعة غرف الخراطة  1988

التكنولوجیا وتوسع المنتج قد ظھرت الشركة كواحدة من 
  .اقوى مصنعي مراكز الخراطة والتصنیع في تایوان 

  
  اضافت,لزیادة االنتاج وكسب حصة في السوق 

  الشركة معدات جدیدة ووسعت الھیكل التنظیمي في عام 
وبنفس الوقت كشفت عن موقع لھا یبلغ مساحتھ ,  1997 

یوظف المصنع . مكیف مركزیا في الجزیرة  - النتاج االدوات الصناعیة  -  cncمتر مربع في وسط تایوان وھو أول  مصنع ماكنات  8.700
في   SHW )( ج مخارط ذات عیار عالي  باالضافة الى مراكز تصنیع خماسیة الوجھ من شركة الماكنات المتطورة من الدول الغربیة لینت

  .واالت جرش من شركة سومیتومو في الیابان كذلك , في الیابان )   YASDA( ماكنات طحن من شركة , ماكنات مثقبة عامودیا , المانیا 
  

االن اصبحت سفن . لیكس نضوج وقوة شركة الیكس بشكل ملحوظ عززت شركات امریكیة عظمى مستثمرة في شركة ا 1998في عام 
  .شركة الیكس منافذ التصدیر الرئیسیة مع الوالیات المتحدة االمریكیة وامریكا الالتینیة واوروبا وجنوب اسیا واسترالیا 

  
. خط انتاج شركة الیكس یشمل مجموعة متنوعة من المخارط منھا مخارط صغیرة محكمة الصنع ومخارط ذات حجم كبیر محكمة الصنع 

  .وتصامیم متجانسة لتعزز كفاءة االنتاج ولتحافظ على قلة التكلفة , الماكنات مجھزة بھیاكل بشكل قطعة واحدة صلبة 
  

  ولوجیا لتصمیم ماكنات صدیقة للمستخدم وتعرض الشركة مجموعة متنوعة العملیات المتمازجة لتلبي لشركة تملك مجموعة متكاملة من التكن
  التجاریة"  Viper" بعد المنتجات تم شحنھا بالعالمة التجاریة الخاصة بشركة الیكس التكنولوجیة ومنھا بعالمة . مختلف االحتیاجات 

  .واخرى تحمل عالمات العمالء التجاریة  
  

ترسل الشركة , لجودة واالبتكار لتعزیز ا
الفنیین لتلقي تدریب متقدم ولدراسة متطلبات 

  .السوق في الدول الغربیة 
  
  
  

 
 

Alex-Tech Machinery Industrial Co., Ltd. 
No. 5, Chun An Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan 
Tel: 886-4-2562-6039   Fax: 886-4-2562-6040 
E-mail: alextech@ms24.hinet.net     Website: www.alex-tech.com 

mailto:alextech@ms24.hinet.net
http://www.alex-tech.com


 

نرصُُع يعذاخ انقص "إذش كُه إف"فإٌ ششكح,تخثشج ذصُُع ذضَذ عهً انخًسح عششج عايا

 .يعذاخ انقص نهضتائٍ فٍ يخرهف أسخاء انعانى-هٍ يضود يرًشط ألفضم حهىل

 

سٍ "يٍ أنًاَُا وذسرخذو ياكُاخ شحز (%100)ذسرخذو انششكح يىاد خاو فاخشج  ذسرىسد تشكم كايم

انًرطىسج أنًاَُح انصُع إلَراج يطاحٍ عانُح انهذف " خًاسُح انًحىس-إٌ سٍ وانرش

 .وانقىانة,وانعقاقُش انطثُح,آٌ ذٍ/وصُاعح ذكُىنىخُا انًعهىياخ,وانطائشاخ,نهسُاساخ

وذكافح نرطىَش ,اندىدج نرهثُح انًرطهثاخ انخاصح يٍ انضتائٍ- وذشكض انششكح عهً ذقذَى يُرداخ عانُح

 .ظشوف صُاعح انضتائٍ وذخفُض ذكهفح اإلَراج

عًهد يا تىسعها دويا "إذش كُه إف"فإٌ ,كإنرضاو يُها نهضتائٍ انعانًٍُُ"اندىدج هٍ كم شٍء" ب

تاإلضافح .تعذ انثُع-إضافح إنً خذيح انشضً,انًسرىي تأسعاس ذُافسُح-نرضوَذ انضتائٍ تًُرداخ عانُح

فإٌ انششكح يسرعذج نرضوَذ يدًىعح يٍ ,إنً رنك فإَه ونرهثُح يىاصفاخ سهسهح انرغُُشاخ انًرثاَُح

ويطاحٍ أخشي كثُشج حسة ,انُهاَح-ويطاحٍ يقذيح,انُهاَح-ويطاحٍ كشوَح,انًطاحٍ عانُح انهذف

 .انطهة

إٌ انضتائٍ .عهً خىدج اإلَراج انًسرًشج وعهً اإلتركاس" إذش كُه إف" ذسرُذ يشكضَح ذُافسُح 

نرُضَم " إَه تٍ تٍ"انعانًٍُُ يشحة تهى نهذخىل إنً يىقع انششكح عهً انشثكح انعُكثىذُح وعهً 

حرً َرًكُىا يٍ انفهى األفضم نًُرداخ انششكح ويىاصفاخ ,"إذش كُه إف"تشايح ذشغُم ذطثُقاخ 

ذشحة تانعًالء انعانًٍُُ "إذش كُه إف"إٌ .إضافح إنً انعشوضاخ انرفضُهُح,انعًهُاخ انًشذثطح تها

 انًُفعح-نإلَضًاو نشثكح ذىصَع يثُعاذها وانرًرع تانششاكاخ يرثادنح

  

www.hkf.com.tw 

 
hkf168@gmail.com 

 886-6-2326618 

 886-6-2326621 

 

http://www.hkf.com.tw
mailto:hkf168@gmail.com


  
  

  
  .خبراء حل المفاتیح , معدات بالستیك اضافیة 

  
  
  

  
وقد تم تطویرھا في صناعة وحدات تحكم درجات حرارة  1980تأسست الشركة عام 

  .العفن ومجففات مخصصة للمنتجات البالستیكیة كمور محنك في تایوان 
  

زوید مجموعة واسعة من المعدات تقوم الشركة بت, خالل ثالثة عقود من التطویر 
 80مع تصدیر , )   CE( جمیعھا معلمة بإشارة , البالستیكیة وخبراء حل المفاتیح 

) تصنیع التصمیم االصلي ( من المنتجات الى جمیع انحاء العالم إما على أساس % 
  , المرغوب بھا من قبل البالستیك ) النمر الطائر ( او تحت عالمة الشركة الخاصة 

  .للكفاءة العملیة والفعالیة الممتازة   3gاو مصنعي منتجات الجیل الثالث   LCDات شاشات لوح
  

لذلك  قضت ,في البدایة لم تستخدم المعالجات البالستیكیة المحلیة لمعدات البالستیك االضافیة 
لیة الشركة  وقتا كافیًا في مساعدة العمالء في التعریف على االالت واالنظمة وتطبیقھا في عم

الدخال ھذه المعرفة الى , التصنیع من خالل جوالت تعریفیة بالتنسیق مع خبراء وباحثین 
  .تایوان وایضًا لمساعدتھم على تعزیز االنتاجیة والكفاءة 

  
  بحث المورد بإستمرار عن تكنولوجیا تطبیقیة ,  1982منذ إطالق اول مبرد ماء وھواء عام 

, مثل انظمة مراقبة الحواسیب الصغیرة  ,ذات صلة  
  وتطبیقھا في االالت واالنظمة لتحسین االداء ولضمان خدمة 

  . وتحجز الشركة حالیا مكانتًا لھا في الداخل والخارج , احترافیة للعمالء على مدار الوقت 
  

الحمایة منتجات , توفیر الطاقة , تطور الشركو وتعزز , للمرحلة القادمة من النمو المتزاید 
وتستكشف بنشاط جمعیة دول جنوب اسیا واالسواق الناشئة االخرى وتقوم الشركة , البیئیة 

بتحسین ظروف العمل للموظفین من خالل مصنع جدید في مجمع تایتشنغ لتكنولوجیا االالت 
  .  2014لیصبح جاھزًا للعمل بحلول نھایة عام , الدقیقة واالبتكار في وسط تایوان 

  
  

Flying Tiger KJ Co., Ltd. 
No. 28, Lane 120, Nanyang St., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan  

  0072-2694-4-886: ھاتف 
  0326-2694-4-886: فاكس 

  tigerkj@ms15.hinet.net: البرید االلكتروني 
 www.tigerkj.com.tw: الموقع االلكتروني 

mailto:tigerkj@ms15.hinet.net
http://www.tigerkj.com.tw


 

 . مكرس ثابتة-ووحدات تحويل مكثف,ومنظمات صمام طاقة,مبدئات حرآة ذاتية بسيطة

محدودة "جاآي التجارية"أسست شرآة 
وأصبحت واحدة من ,1992المسؤولية عام  

مصممي ومصنعي تايوان المشهورين 
لمنتجات إلكتروميكانيكية صناعية 

إنها عالمة قيادية لبادئات الحرآة .مكرسة
ومنظمات صمامات ,الذاتية البسيطة

 . المكرس-ومحوالت المكثف,الطاقة
  

ف خاصة الشرآة وتستجيب محوالت المكث
لتصحيح عنصر الطاقة األوتوماتيكي أسرع 

عن المحوالت ) ثانية0.1-1(
التي تحتاج (اإللكترومغناطيسية التقليدية 

هذه المحوالت تحمي ). ثانية40-180
المكثفات من التيار المتدفق ما يزيد على 

عندما ال يكون هناك رد ( أمبير100معدل 
شويه لحياة وبالتالي تجنب العطل أو الت, )فعل

 .المكثف
  

الدور الجديد -للطاقة منفرد"جاآي"إن منظم 
 عن المنتجات 45أصغر بمقدار

آما انه يتميز أيضا بتسليك ,%المشابهة
وحماية حرارة ,وبمنصهر ذاتي,بسيط
 .متقدمة

 

 
ض صفا إن الشرآة تلبي مطالب السوق وتعر

الجودة المسجلة عن -واسعا من المنتجات عالية
وتطبيق "آر آند دي "طريق الترآيز على 

وبالتشجيع والدعم .ضبط جودة وفحص صارم
فإن الشرآة تستمر بتطوير منتجات ,من زبائنها

 .إبتكارية لمجموعة من التطبيقات
 

وتضمن جودة المنتج العالية وأقصر مدة 
% 100نيع لإلنتاج عن طريق تصميم وتص

 .ودون تدخل متعاقدين فرعيين,في تايوان
  

إن الدعم التقني على رأس أولويات 
والتي تنفذ أيضا ,"جاآي"

وإنتاج ,وتوصيات,وتنوعا,إبتكارا
وتصميم وتعديل منتجات حسب ,معادل
ويستجيب فريق الشرآة من المهندسين .الطلب

الخبيرين المخلصين فورا  لتوفير الحلول 
 .المطلوبة

  
منتجات الشرآة تستخدم في أفران إن 

ومتحكمات ,الحرارية بشكل واسع-المعالجة
وباثقات ,المكيفات الهوائية الثيرموستاتي

وسخانات ,"آي آر"ومجففات ,البالستيك
مجففات 
والسخانات ,النفخ-وقوالب,والطابعات,الفايبر

وقاطعات ,ومحسنات جودة  الطاقة,الكهربائية
وماآنات ,وماآنات طلي األسالك,البالزما

 .سحب غزل الفايبر
 

 
JAKI Enterprise Co., Ltd. 

تايتشانغ .قطاع دالي., شارع رينتشي2مسار,11.رقم: العنوان 
   .41282تايوان ,سيتي

  : هاتف 
  : فاآس 

: البرييد االلكتروني 
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Hisun Oil Presses Co., Ltd. 
بنية (واأللواح المجزعة ,والشارة,والذهبية, بما فيها قوالب ضغط المطاط والسبائك الفوالذية ماآنات هيدروليك أوتوماتيكية

 .وقوالب حقن المطاط,والمكانس الكهربائية,) آما يحددها تعرق أليافه أو إتجاهها الخشب

  
لطابعات الزيت محدودة المسؤولية وتصنع أنواعا متعددة من اآلليات الهيدروليكية اآللية بما فيها قوالب "نهيس"وتصمم شرآة ,1980أنشئت عام 

والمكانس ,بنية الخشب آما يحددها تعرق أليافه أو إتجاهها(واأللواح المجزعة ,والشعارات,والذهبية,ضغط المطاط إضافة إلى السبائك الفوالذية
 .طن لصف واسع من التطبيقات2,000-10ط بنماذج وقوالب حقن المطا,الكهربائية

  
وباثقات ,وعجانات التكثيف,أيضا تاجر تجزئة لسكاآات تكرير المطاط"هيسن"فإن ,إضافة إلى آونها مصنعا لماآنات الهيدروليك األوتوماتيكية

في تزويد ) ال أخطاء(صفر- بسياسة الخطأإن الشرآة ملتزمة.وغيرها,"سي"وطابعات الهيدلوريك من فئة ,)القطع الطولي(والشقاقات,المطاط
 . بخدمات ممتازة ومسلمة,منتجات ذات جودة بأسعار معقولة

  
إن الشرآة فخورة بحيازتها .والنماذج المبتكرة بوظائفية عالية وثبات,مستمر ينعكس في التطور المستمر للمنتجات وتطوير جديدة" آر آند دي"إن 

 .مشبك سريعة-قالب صنف-وآلية فتح,وقوالب مستقلة,)فراشي(قالب على مصراعيه-حقوالب أوتوماتيكية متطورة بآلية فت
  

) إتش إم آي(إنسانية-وألواح تحكم سطح بيني) بي إل سيس(تدمج متحكمات منطقية قابلة للبرمجة" هيسن"فإن ماآنات ,مصممة لعملية مريحة
بوينت تو بوينت التقليدية المعتمدة على (إلى نقطة-قابلة للبرمجة بدال عن وصالت نقطة) بوينت تو بوينت(إلى نقطة-وبوصالت نقطة

 .والتي تزيد آثيرا الحد األقصى للمصداقية عن طريق إلغاء األعطال التي تسببها الوصالت المهترئة,اإلطار
  

والذي أنتج عام ,التي تسببها األنظمة الهيدروليكية منذ بدأوا إستخدام النظام المماثل األخير األعطال  أي منلم تعاني من"هيسن"إن منتجات 
 .لقد تابعت الشرآة هذا اإلنجاز عن طريق اإلستمرار بالترآيز على تطوير أنظمة هيدروليك جديدة ومتطورة ذات ثبات ودقة.1998

  
إن الشرآة تأمل .وفييتنام,وإندونيسيا,وتايلند,وماليزيا,واليابان,والصين, إلى تصديرها إلى هونغ آونغإضافة تباع في تايوان"هيسن"إن منتجات 

 .بأن تتوسع أآثر في أعمالها عالميا عن طريق عرض األفضل في المنتجات والخدمات
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hisun Oil Presses Co., Ltd. 
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 .محدودة المسؤولية"إن إتش دي الصناعية"شرآة  
 NHD Industrial Co., Ltd.  

 .ومفاتيح مجمع,وأجراس آهربائية,ومقاييس ضغط,ووحدات تحكم باآلليات,موصالت مغناطيسية
  

  
 

 وآبرت لتصبح مطورا قياديا 1979محدودة المسؤولية عام "إن إتش دي الصناعية"أنشئت شرآة 
واألجراس ,بما فيها مقاييس الضغط,غناطيسية ووحدات التحكم لآللياتومصنعا للموصالت الم

 .والمجمعات,الكهربائية
  

إن جميع منتجات .إس-سي وسلسلة-تزود موصالت مغناطيسية سلسلة"إن إتش دي"فإن ,وحاليا
تي يو "بي تي إتش وإن تي إتش مصادق عليها من قبل -سي من الموصالت خاصتها وسلسلة-سلسلة
 ."وسي إي"سي إس إيه"و"يو إل"سي المغناطيسية خاصتها حائزة على شهادات -ت سلسلةوموصال,"في

  
سيمبول أوف / آوفئت برمز الجودة1995وفي عام .لقد أصبحت الشرآة العبا بارزا في مجالها

وربحت شهادة ,إآسيالنس من قبل مكتب المعايير الوطني التابع لوزارة الشؤون اإلقتصادية التايوانية
 .2001 في العام 9001:2000-وآيزو,1998 في العام 9002-آيزو

  
ونجحت لغاية اآلن بتطوير ,"يوروب تيرمينال بلوك" طورت الشرآة بقوة منتجات 1995ومنذ عام 

 ."دوبل ديك تيرمينال بلوك"بما فيها,"ريل ماونت تيرمينال بلوك"أربعة أنواع من 
  

 وأتمت تطوير قوالب إلنتاج آبير عام 2005مجال منتجات وحدات التحكم عام "إن إتش دي"لقد دخلت 
وأثبتت شعبية آبيرة ,"تي يو في"و"يو إل"لقد آسبت منتجات وحدات التحكم خاصتها مصادقتي .2007

 .بين الزبائن في أرجاء العالم
  

لقد آانت اول .2008آام في العام /ت الحدبةتطوير جميع أنواع القوالب لمحوال"إن إتش دي"لقد أنهت 
 ."يو إل"والتي تنتظر اآلن مصادقة ,آام مع مفاتيح/شرآة في تايوان تصنع محوالت الحدبة

  
لقد أآسبت .أنها تطور منتجات أحدث وأفضل في مجال التحكم باآلليات األوتوماتيكية"إن إتش دي"وتقول 

سمعة في جميع أرجاء العالم آمزود لقطع قدرتها التقنية القوية والمتقدمة الشرآة 
آما أن الشرآة صنعت أيضا إسما لنفسها آمزود لوحدات التحكم ,وماآنات نشر الخشب,والتحميل,الناقالت

 .لتزاحم صانعي اآلليات
  

وترحب .وتؤآد الشرآة على أنها تكافح لتوفير أفضل المنتجات والخدمات للزبائن في جميع أسواقها
 . المعلومات حول الشرآة نفسها ونوعية منتجاتهابطلبات لمزيد من

 
 
  
  
  
 
  

 .محدودة المسؤولية" إن إتش دي الصناعية"شرآة  
  NHD Industrial Co., Ltd. 

نيو تايبيه ,قطاع شينزهوانغ,طريق شينشو,268مسار,47.رقم: العنوان 
 .242تايوان,سيتي

 5265-2203-2-886: هاتف 
  7157-2203-2-886: فاآس 

  nhdi@ms15.hinet.net :روني البريد االلكتر
 www.nhdi.com.tw :الموقع االلكتروني 

http://www.nhdi.com.tw
mailto:nhdi@ms15.hinet.net


 

األت الحام درزة ، واألت االحام موضيعية ،ومشاريع تجهيز 
 .خزانات مياه فوالذية مقوامة للصداء 

 من قبل ريئسها تشانغ وين يي نمت 1970بإنشاها عام
شرآة قوا لونغ للهندسة الكهربائية لتصبح مطورا عريقا و 
مصنعا ألالت الحام عالية الجودة ومتطورة االداء ومعدات 

بما فيها ( خزانات المياه الفوالذية مقوامة للصداء انتاج
  ) .خدمات التجهيز

, والمنشاة واثقة ثقة تامة ان منتجاتها ذات جودة عالية 
وليس لديها أي إخفاقات وفعالة جدا ، وتتميز بتكلفة انتاج 
منخفضة ، هذه الميزات ساعدت هوا لونغ على توسيع 

طق التصدير حصتها في السوق العالمية وخاصة في منا
الكبرى مثل جنوب شرق أسيا ، واليابان ، والشرق االوسط 
، وامريكيا االتينية ، وافريقيا ، والفضل لنوعيتها الممتازة 

 ACESITA ACOS"فإن منتجات الشرآة فازت بتوقيع 
ESPECIAIS"   

  .شرآة رائدة في مجال الفوالذ في البرازيل 
وتتضمن منتجات هوا لونغ الريئسية االت الحام درزة ، 
األات الحام موضوعية ، ومشاريع تجهيز خزانات المياه 
الفوالذية المقوامة للصداء، وطورت جميع المنتجات 

 عاما من الخبرات 40والخدمات بإستخدام اآثر من 
  .المتراآمة والمعرفة

تنتج وتقول هوا لونغ انها تستطيع توثيق حلول آلية ل
 ملم 1600 ملم وحتى 700خزانات المياه ذات الحجم 

 وحدة 2000 لتر ، بمعدل فوق 5,000- 500وسعة 
  .شهريا 

وتتفاخر الشرآة بإنها ال توفر فقط تكنولوجيا مكانيكية قيادية في التصنيع ، بل خط 
 .خدمات آامل بما فيه التشغيل وتجيهيز األالت  وصيانه األالت 

No. 9, Tung’an N. Lane Chunshe Li, 
Nantun Dist., Taichung, Taiwan 40895  

  4858-2382-4-886: هاتف
   9419-2382-4-886 :فاآس 

  hualung@hlwelder.com.tw: البريد االلكتروني 
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 مصلبة وسكاآين صفائح مسطحة سكاآين آرتون مموج
 .رقاقات نحاسية وسكاآين قطع

جينغ "شحذت شرآة1988منذ تأسيسها عام 
لصناعة القاطعات مهاراتها للسكساآين "فينغ

وآنتيجة أصبحت  الصناعية وصناعة أجزاء المعدات
  .واحدة من أمهر المصنعين من نوعها في تايوان

لتصنيع القاطعات الصناعية  فينغجينغ شرآة وتدير 
متر مربع 72000مصنعا حديثا يمتد على مساحة 

إن "من األرض والمصنع مجهز بخط شامل من معدات اإلنتاج المتطورة التي تجهز الشقوق وقاطعات
  .والقاطعات والسكاآين اللولبية وشفرات الشق وسكاآين الشق اللولبية" سي

آر "وتنجز وحدة.ى تأسيس شعبية منتجات الشرآة في أرجاء العالمساعد عل"آر آند دي"وإلتزام طويل ب
المنزلية خاصتها بحثا مكثفا يغطي آل شئ من خصائص المواد إلى تكنولوجيات التصنيع وخطط "آند دي

ولقد .المصنع جميعها مع هدف التطوير المستمر لجودة المنتج وجعل فعالية اإلنتاج أقرب إلى الكمال
مصنع معدات "(أو إي إم"السمعة القوية للشرآة آمنتج قيادي للقاطعات اآللية وآمزودأثمرت هذه الجهود ب

  .مختبر زمنيا للعمالء في أرجاء العالم)أصلية
والواليات من منتجاتها إلى أسواق تتضمن البر الصيني وجنوب شرق آسيا %75"جينغ فينغ"وتصدر 

المتحدة  وآندا وأوروبا ، وبالجودة العالية لموادها ورقابة الجودة الصارمة والتي تلتزم بها الشرآة فإن 
ماآنات القطع خاصتها تستخدم بشكل واسع من قبل المتخصصين للطباعة وصناعة الورق وتصنيع 

 .كترونيات من ضمن إستخدامات أخرىاإلل

عاتلتصنيع القاط"جينغ فينغ"شرآة
  .الصناعية محدودة المسؤولية

مدينة تاي ,إقليم آينغ شيو,طريق شين آين,11-6رقم: العنوان 
  .تايوان,463تشنغ

 1966-2620-4-886: هاتف 
 Fax: 886-4-2620-1956 :فاآس 

 net.hinet.36ms@1966jf :البريد االلكتروني 
 اtw.com.jengfeng.www :لكتروني الموقع اال



   

 آالت تلحيم ومعّداتها، آالت لصنع الشبكات ونسيج السياج، تلحيم البقعة، وآافة الحلول للمصانع

تتمرآز شرآة جيو تاي التي تعتبر بعد تأسيسها عام 
في آالت التلحيم وتصنيع الشبكات " محّنكا"  مصّنعا1983

ا  متر10,000ونسيج السياج في مصنع مساحته تتراوح 
  . مربعا في مقاطعة يونلين في تايوان

توّفر الشرآة تشكيلة واسعة من المنتجات منها آالت 
التلحيم ومعّداتها، لحام البقعة، آالت لوصل السالسل في 

، آالت األسالك "، وتلك عالية السرعة ايضا"السياج تلقائّيا
الشائكة عالية السرعة، آالت تلحيم الشبكات السلكية، 

ات ملّحمة، آالت قّص سياج ملّحم، مقطع ارتداد شبك
ورق، آالت سحب األسالك وتضليعها، لحام بعقب 

آهربائية، آلة لنسج أسالك سداسية، آلة لتقطيع األسالك 
والشرائط، باإلضافة إلى الكثير من اآلالت األخرى تتمّيز 

  .آّلها بمتانة الهيكل وسهولة الصيانة واالستعمال

ت مختلفة من األسالك مثل سياج ملّحم، سياج آما توّفر الشرآة منتجا
بسالسل موصولة، سياج بسلسلة اسالك، ناقلة الخشب الرقائقي، وحواجز 

لحرآة السير ومكافحة ) وازالته" آنشر حاجز سياج تلقائيا(امنية متحرآة 
بخبرتها وحنكتها في التعامل مع المصانع " وتتمّيز الشرآة أيضا. الشغب

وبإنتاج "  لها تتعّلق بإنتاج سياج بسلسلة موصولة تلقائيابغية تقديم حلول
  .شبكة تلحيم آاملة

آما تتمّيز الشرآة بخبرة طويلة األمد في مجال توريد أجهزة عالية الجودة لبناء 
المباني البارزة، مثل مبنى تايبي المالي الدولي، مبنى تايشونغ الرئيسي في مونارش، 

وقد حازت . حة، مبنى آاوسيونغ باوشان التجاريمبنى تشانغ تي التجاري للمال
  المصّدق عليها من قبل مكتب المعايير ISO 9001شرآة جيو تاي الحاصلة على 

والمقاييس والتفتيش والمعايير الوطنية الصينية، على صيت جّيد حّتى في السوق 
لمهني في العالمية لتفانيها في األداء، الجودة، االبتكار، الخدمة، الدعم التقني وا

  .الوقت المناسب



Ming Hung Cutting Tool Industrial Co. Ltd. 

  .آالت قاطعة بسيطة لكربيد التنغستين، آالت صنع الورق، وآالت التصنيع الغذائي

 

 

 

تأسست شرآة مينغ هانغ الصناعية المحدودة ألدوات 
 وهي تصّنع آل انواع قاطعات 1987التقطيع عام 

شذيب الكربيد التنغستين بما في ذلك قاطعات الحّز والت
وقاطعات األدوات الكهربائية وآالت جّز الخشب وقشطه 

وتناسب هذه القاطعات آالت . وقاطعات الكّسارات
النجارة البسيطة وآالت صناعة الورق وآالت تجهيز 

  .األغذية وآالت تحويل البالستيك وآالت الزراعة

لخبرتها ومعرفتها المهنية باإلضافة إلى حزم " ونظرا
آة مجموعة متنّوعة من قاطعات اإلدارة، تؤمن الشر

وبالرغم من اّن المنتجات تباع بأسعار . عالية المستوى
مقبولة إال أن خدمة التصنيع التي تقوم على مواصفات 

العمالء وتصاميمهم في الشرآة ال تستعمل أدوات 
وقبل البدء بعقد انتاج جديد، يتوّجب على . رخيصة

 حول متطّلبات الباحثين والمصممين القيام بدراسة وافية
  .العميل لتحديد المواد المثالية لالستعمال

  .وتصّنع جميع المنتجات في مصنع في تايوان وتشحن معظمها إلى اليابان والشرق األوسط والهند

ويقوم . ي هذا المجالف"  عاما15ر من من المتخّصصين يعمل منذ اآث" ونذآر أّن في الشرآة فريقا
لخدمة الزبائن آما تقوم وحدة المبيعات في الشرآة بإرضاء " تصميما 20آل عام بابتكار اآثر من 

  .الزبائن من خالل العمل الحماسي واألجوبة الذآية

  .بأقل األسعار المتاحة"  يوما30آما أّن الشرآة تؤّمن طلبيات العمالء خالل مهلة ال تتراوح 

 

 

 

Ming Hung Cutting Tool Industrial Co. Ltd. 

No. 9, Lane 129, Shuiyuan Rd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan 420 

Tel: 886‐4‐2528‐9061/2 

Fax: 886‐4‐2527‐9063 

E‐mail: knives@ms17.hinet.net 

Website: www.knives.com.tw 

  www.knivesnet.com 



 

قوالب بالستيكية، سكب حقن البالستيك، قوالب مطاطية من السيليكون، 

 قوالب مطاطية من السيليكون السائل، قوالب سّك معدنّية

من الخبرة تقنية "  عاما25تستخدم شرآة آالت انترتك منذ أآثر من 
 .وانانتاج مكتسبة البتكار مجموعة متنّوعة من القوالب في تاي

ويشمل خّط االنتاج في الشرآة تشكيلة واسعة من قوالب بالستيكية، سكب 
مطاطية من  والب مطاطية من السيليكون، قوالحقن البالستيك، ق

آما تختص الشرآة بالقوالب . السيليكون السائل، قوالب سّك معدنّية
القوالب البالستيكية المصقولة آثيرة / القوالب المفّككة/ المقطوعة 

قوالب ضغط / تبادل القوالب األساسية/ سحب القوالب األساسية/ لمعانال
  .قوالب تجريبية/ قوالب حقن من مكّونين/ ساخنة

/ وتعّد انترتك شرآة مهنية للغاية في صنع القوالب وتتقّيد بعدم استعمال المواد الخطرة في  مشاريع القوالب المكّونة من البالستيك والنايلون
التعبئة / األجهزة المنزلية/ االلكترونيات/ قطع السيارات البالستيكية/ LEDمستلزمات اإلضاءة بالليد /  قوالب األطفال/والقوالب الطبية

  الخ... ترآيب األنابيب/ والتغليف والحاويات

ويمتاز المختصون بمقدرة هندسية ممتازة بمساعدة الكمبيوتر في البرامج التحويلية في التصميم والتصنيع مثل تصميم السيارات، وتحليل تدفق 
 ي البحث والتصميم يوّفر للعمالء المتطلبين عمليات انتاج فعالة بدورة آاملة تبدأ من تصميمآما اّن العمل ف. ,Cimetron, I-DEASالقوالب، 

  .القوالب بنماذج اولية إلى تصنيعها وتجميعها بأسعار معقولة باألخذ بعين االعتبار  التشاورات وحّل المشاآل وخدمات ما بعد البيع

وقد أثبتت قوالب الشرآة بأبعادها الدقيقة واسعارها التنافسية 
شعبية لدى المصّنعين في مختلف القطاعات في آل من فنلندا، 

ولندا، المانيا ، المملكة المّتحدة، الواليات السويد، الدنمارك، ه
المّتحدة، جنوب افريقيا، سوريا، قبرص، اليونان، الفيليبين 

" آما أّن الشرآة التي تعتبر موردا. باإلضافة إلى اسواق اخرى
  . مسّجلة في النظام العالمي لترقيم البيانات" عالميا



 

Forng Wey Machinery Co., Ltd. 
 

 
 

Forng Wey Machinery Co., Ltd.  
Tel: 886-4-779-2645       
Fax: 886-4-779-3211  
Skype: monica510320  
E-mail: forng.wey@msa.hinet.net 
       forngwey@yahoo.com.tw  
Website: www.forngwey.com.tw  
Contact: Miss. Monica Wang/Export  Manager 

 

لآللیات محدودة المسؤولیة في تصنیع "فورنغ وي"تتخصص شركة 
 .مقومات األسالك وماكنات القص وماكنات صقل  األثالم

  
ویوفر الصانع سالسل مختلفة من ماكنات طرق مساطر التعدیل 

إن نماذج السلسلة مناسبة .وماكنات تقویم األسالك وقصھا
غیر المعدنیة والحدیدیة قص منتجات معالجة من األسالك -لتقویم

واإلطارات المروحیة ,وأوعیة المطبخ,مثل قضبان اللحام
وأرفف األسطوانات ,واألقفاص المعدنیة,للمظالت

ومنتجات األسالك ,وإطارات األمتعة,والعالقات,المضغوطة
 األخرى العدیدة

  
المستخدمة إلبر ,كما أنھا تنتج أیضا ماكنات صقل األثالم

واإلبر الرمحیة ,والدبابیس,وعالقات الستائر,الحیاكة
إضافة إلى ,والخیوط المعدنیة المتنوعة,وداعمات النظارات,الطائرة

 .معالجة زاویة األثالم
  

لقد نجحت الشركة بسالسة في تصدیر منتجاتھا إلى جنوب شرق 
وتقبل الشركة طلبات .أوروبا الغربیة,شرق األوسطوال,والھند,آسیا

 .تصمیم وتصنیع معدات أصلیة"( OEM/ODM "على أسس 

.وماكنة تقویم أسالك,وماكنة ثقب موقع,ماكنة تعدیل  
 



 

طاوالت مائلة مضبوطة عدديا بالحاسوب، طاوالت دوارة، طاوالت دوارة مع 
 .مبدالت منصات السيارات، طاوالت قائمة

 20تتمتع شرآة اآساآت لالالت المحدودة بخبرة تفوق 

عاما في مجال تصنيع مرآبات االالت االساسية 

تبلغ مساحة المصنع . والمستلزمات بجداول في غاية الدقة

 3000 متر مربع والمنتجات السنوية تفوق 3800

  .مجموعة من المنتجات

  

تتبنى الشرآة معايير فحص ومعاينة صارمة لضمان 

باالضافة الى الجهود المستمرة في . انتاج عالي الجودة

زيادة الجودة، تولي الشرآة عناية فائقة لدقة واستمرارية 

  .منتجاتها

ر وانتاج في الوقت الحالي، تتخصص الشرآة في تطوي

طاوالت مائلة مضبوطة عدديا على الحاسوب، طاوالت 

دوارة، طاوالت قائمة مبدالت منصات السيارات وانواع 

عديدة من نظم القيادة الدوات االالت واالعمال المعدنية، 

تقنية عالية وصناعات السيارات مع تجهيزات صحية 

  .ومرافق الحمامات الحديثة واالجهزة المنزلية

تضم مجموعة تي ار تي من طاوالت الميل 

الدوارة في الشرآة دافع حرآة بمحورين مع نقل 

 تشغيل متزايد مستمر، 0,001مزدوج للحرآة، 

، )معزز بي اتش سي متاح(نظام تشبيك هيدرولي 

مجموعة ان . وزاوية ميل اوسع للتشغيل المطور

 .سي تي من الطاوالت الدوارة تعمل افقيا وعموديا

EXACT Machinery Co., Ltd. 
No. 418, Shueiyuan Rd., Fengyuan Dist.,  
Taichung City, Taiwan 
Tel: 886-4-25158290 
Fax: 886-4-25158291 
E-mail: sales@exactmachinery.com 
Website: www.exactmachinery.com 



 

 .أسطوانات تغيير أوتوماتيكي لألدوات وإزالة أوتوماتيكية لألدوات لمراكس المكننة

 

 

 

 

Sanjet International Co., Ltd. 
No. 288-1, Desheng Rd., Daya Dist., Taichung  

City 428, Taiwan  

 3819-2565-4-886: ْاذف 

 3821-2565-4-886: فاكظ 

 sj.daniel@msa.hinet.net: انثشٚذ االنكرشَٔٙ 

 www.sanjet.com.tw: انًٕلع االنكرشَٔٙ 

 

  وهي,2001أنشئت شركة مب شواي للتكنولوجيب محدودة المسؤولية عبم 

ٔذعذ انٕٛو   2002يحذٔدج انًغؤٔنٛح عاو "عاَجٛد انذٔنٛح"ششكح أعغد 

يٍ أكثش انًصُعٍٛٛ انرإٚاٍَٛٛ يٓاسج نًغٛٛشاخ اٞدٔاخ اٞٔذٕياذٛكٛح 

 .ٔأَظًح يحٕالخ اٞدٔاخ نٝالخ ٔانًشاكض اٜنٛح (إّٚ ذٙ عٙ إط)

  

ٔاحذج يٍ  يظاْشانمذسج انرصُٛعٛح انًذْشح نهششكح ْٙ َظاو ذغٛٛش 

ٔانز٘ ٚغرغٛع يمشَٔا  (انصُف انًشيض)(د٘ كّٛ آ٘)خ عهغهح اٞدٔا

تأعغٕاَاخ انششكح غٛش انًشذٔدج ٔانًعضصج إخرضال انٕلد انالصو نرغٛٛش 

يحًم )دٌٔ انحاجح نضثظ غشاب انشأط -ثاَٛح 1.5اٞدٔاخ إنٗ ألم يٍ 

ٚغرغٛع ,ٔعالٔج عهٗ رنك.ٔيغٛٛشاخ اٞدٔاخ (نهجضء انذٔاس يٍ اٜنح

خذاو ْزا انُظاو نرغٛٛش اٞدٔاخ تكم تغاعح عٍ عشٚك انًشغهٌٕ إعد

سيٕص ذعهًٛاخ إدخانٛح تذال عٍ انحاجح إنٗ إعادج تشيجح انُظاو دًَٔا 

د٘ كّٛ )يُحد عهغهح ,إنٗ جاَة ٔظائف يًٓح أخشٖ,ْزِ انًٛضاخ.فعانٛح

 .شٓشج لٕٚح ٔعظ يغرخذيٍٛ يرخصصٍٛ (آ٘

 

فمذ ,دياخيذعٕيح تئنرضايٓا ترضٔٚذ انضتائٍ تأفضم انخ

يصادس راخ لًٛح نثحث يشكالخ انرحًم انُٓذعٛح  (عاَجٛد)كشعد

ٔصٔدخ انضتائٍ تانُرائج ,انشائعح يع يغزٚاخ انًٕاد ٔخغٕط انرجًٛع

ْٔزا ٚؤكذ أكثش انذٔس .العرخذايٓا فٙ ذفعٛم عًهٛاذٓى ٔذكُٕنٕجٛاذٓى

 .اإلعرثالٙ نهششكح فٙ انصُاعح

 

 

إّٚ ذٙ  (عٙ إٌ عٙ)ٔتٛح انشلًٛح إضافح إنٗ أَظًح انغٛغشج انحاط

ذٕفش أٚضا يجًٕعح يرُٕعح يٍ أعغٕاَاخ إصانح اٞدٔاخ انٓٛذسٔنٛكٛح ٔانٕٓائٛح نًشاكض انًكُُح " عاَجٛد"فئٌ ,عٙ إط ٔأَظًح ذغٛٛش اٞدٔاخ

إّٚ ذٙ -إط جّٛ"يرٓا انرجاسٚح ٔانرٙ ٚغٕق تعض يُٓا ذحد عال,انصف-ٔيشاكض انًكُُح يضدٔجح,ٔيشاكض انًكُُح اٞفمٛح (عٙ إٌ عٙ )انعًٕدٚح 

انجٕدج ٔانًكَٕاخ راخ انعاللح أكثش -انًرمذيح ذكُٕنٕجٛا ٔانًٕثٕلح" إّٚ ذٙ عٙ إط"انٕصٌ-ٔذصذس انششكح انًعشٔفح كًضٔد عانًٙ".عٙ

 .يٍ يُرجاذٓا%70يٍ

 

mailto:sj.daniel@msa.hinet.net
http://www.sanjet.com.tw/


 

صناعة الشبكات المعدنية، صناعة نواقل شبكية، اسالك شائكة وشبكات

تعمل الشرآة على .  وهي شرآة صانعة تتمتع بخبرة آبيرة في االت تصنيع الشبكات المعدنية والشبكات في تايوان1987تاسست الشرآة عام 

  . واسعة من الخدمات المتخصصة الى العمالء حول العالمتشغيل مضنع االالت وستة مصانع لصناعة الشبكات المعدنية وتوفر طائفة

تورد الشرآة مجموعة متكاملة من االالت والمكائن لصناعة الشبكات الخرومة والواسعة واالسالك الشائكة والشبكات السداسية فضال عن 

يم والتصنيفع، تصنع الشرآة االت تتمتع بجودة مع وجود الخبرات الوفيرة في مجال التصم. صناعة النواقل الشبكية والتجهيزات المرتبطة بها

  .عالية تفي باحتياجات متنوعة وتصدر تلك المنتجات الى اليابان وامريكا الشمالية واالتحاد االوروبي

ئعة والكلفة في الشرآة العديد من النماج والوحدات التي تفي باحتياجات صغيرة وآبيرة الحجم ما يساعد العمالء على التحول الى المنتجات الرا

  . ملم10 ملم عرض و سمك 3100-300من بين المنتجات التي تصنعها الشرآة الشبكات الموسعة وتشمل وحدات اعمال سعة . االدنى

باستخدام . حدث المواد في نظام التغذية، تعتبر االت الشرآة االآثر ثقة وفعالية في الصناعةمع توفر االالت والعمالة البشرية والصيانة المجانية وا

خبرات التصميم الميكانيكية للشرآاء اليابانيين واالوروبيين ذوي الخبرة، تقوم الشرآة تصنيع االت وتصاميم ووظائف تفي بالمعايير العالمية 

  .ية ويمكن صيانتها بتكاليف متدنيةوالصديقة للمستخدم وتتمتع بالفعالية العال

من محصولها % 60حوالي . اقامت الشرآة ثالث قاعدة انتاج لها في الخارج في شنغهاي وذلك النتاج القطع الميكانيكية والنواقل الشبكية المعدنية

حصلت الشرآة على . الية في السوقيشحن االن الى االمريكيتين والى الشرق االوسط والباقي يصدر الى تايوان حيث تتمتع الشرآة بحصة ع

 .ريق تعزيز جودة وادارة المنتجات وتسعى االن للحفاظ على التنافس عن ط9001شهادة االيزو 



 

 

 .محدودة المسؤولية"نان دي بريسيشين"شرآة 
 مجموعة واسعة من قطع تشكيله لمختلف الصناعات

محدودة المسؤولية هي واحدة من أشهر ثالثة مصنعين تايوانيين للقطع المقددة "نان دي بريسيشين"إن شرآة 
الدقة المصنوعة من مواد -وتتخصص في إنتاج أنواع متعددة من القطع عالية,اآللية)/الشرائح الخشبية(

وبنت سمعة "والتطوير المستمر,واإلبتكار,األمانة"وأصرت الشرآة على إتباع مبادئ,1982أنشئت عام .مختلفة
 .قوية إلخالصها النابع من القلب إلرضاء حاجات زبائنها

  
آيف تسمح لها بإتمام -فةإعداد اإلتجاه ومعر-وتقنياتها المعتمدة على تقنيات,القيادية-وتتفاخر الشرآة بأن حافتها

 . الحل-جاعلة منها مزودا  للقطع اآللية والقطع المتحولة شمولية,طلبات  لجميع أنواع المواصفات والتطبيقات
  

 مصنعا 2000شيدت عام "نان دي"فإن ,في المجال"أو إي إم"وآجزء من جهودها لتصبح أفضل مزود  
 غواندونغ"في إقليم ,"شينزين"صينيا في 

نشأة تستخدم اآلن أآثر من خمسمئة عامل وتزود نطاقا واسعا من الخدمات التي تعزز آثيرا تنافسية هذه الم 
 ..زبائنها بطرق متعددة

  
إن .2001 وعام 1988 عام 9001-في تايوان والصين سجلت بجدارة شهادة آيزو"نان دي"إن مصانع 

 ونال المصنع التايواني نفس الشرف عام 2008 عام 16949-تي إس/المنشأة الصينية حازت على شهادة آيزو
2010.." 

 .  في طلبات السوقوتتفاخر الشرآة بأن التطوير المستمر يمكنها من اإلستجابة بتزامن للتغييرات
  

األداء -المتطورة وعالية"نان دي"فإن ماآنات,جودة-مستخدمة معدات قياس دقيقة وإدارة ذآية معا وانظمة ضبط
 .الدقيقة المتحولة والقطع المصنعة-"سي إن سي"تنتج قطع

  
افح لحل مشاآل وهكذا ستبقى تك,نفسها"نان دي"وتؤآد الشرآة إيمانها بأن نمو الزبون يجذب النمو والنجاح ل

 .الزبائن وإرضاء جميع متطلباتهم
  

خالق وفعال غير آبهة بالتحديات التي قد تواجهها في "أو دي إم"بأن تكمل دورها آمزود "نان دي"وتامل 
 بل هو واحد من أآثر مهامها أهمية,تشدد الشرآة,إن هذا ليس مجرد شعار.السنوات المقبلة

 



 

Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.

 .ومعدات شبه قاطعة,شحذ/ثقب/وقطع سك,قطع محولة محكمة
 

 .محدودة المسؤولية"تشين جانغ بريسيشين الصناعية"شرآة 
 Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.

 تي.82944تايوان ,مدينة آاو هسيونغ,قطاع هيوني,1.قسم, طريق زونغشان707: عنوان ال
  1760-693-7-886: فاآس  (Lines 5) 1565-693-7-886: هاتف 

  www.chuenjaang.com.tw: الموقع االلكتروني 
 chuen.jaang@msa.hinet.net                                                                          :  البريد االلكتروني

 
إضافة , مم51 مم إلى 0.3بقطر يتراوح بينفي تقديد للقضبان "تشيون جانغ" وتتخصص 

 . بإنتاج غير قضيبي450إلى منتجات أخرى تحت مم
والدراجات ,وخاصة في قطع السيارات,إن لمنتجات الشرآة مدى واسع من اإلستخدامات

والتطبيقات ,والقطع الهواءجوية,والمكونات اإللكترونية,والمعدات المتخصصة,النارية
في تزويد عدد متنامي " تشين جانغ"نجحت ,وفي السنوات األخيرة.ةالتقني-الصناعية عالية

اإلستخدام -من القطع المحكمة للسالسل التزويدية لتصنيع المعدات شبه القاطعة عالية
 .وصناعات معدات الفحص

 

 
واحدة من أآثر المزودين الشموليين للقطع المحولة المحكمة في "تشيون جانغ بريسيشين الصناعية"وتعد شرآة,1982أسست عام 

الفئة - تعد اآلن العبا دولي9001فإن الشرآة الحائزة على شهادة آيزو ,وبعملها الذي تنامى آل سنة تقريبا منذ تأسيسها.تايوان
 .والمستمر بتنويع خط إنتاجه وتوسيع جدول عملياته

 
 

وبقطر يصل إلى ,وتتباهى الشرآة بحيازتها لقدرة السك اآللية اآلسيوية األفضل
وتشطيب سطح يصل , مم0.001وتفاوت يصل إلى ,)نصف قطر شعرة( مم0.03

جاعلة منها , مم450مم و0.5وقطر قطعة عمل يتراوح بين , مم0.1إلى مستوى 
وغيرها ,والمرآبات,والمعدات شبه القاطعة,الدقة للساعات-ئيسيا للقطع عاليةمزودا ر

 مم 2,500آما أن الشرآة تستطيع ايضا سك مواد بطول أقصاه .من المنتجات
 .مم1,000وعرض 

قادرة على أنتاج مدى واسع من القطع المحولة منتفعة من ,إن الشرآة متنوعة حقيقة
إن تنافسيتها .والسك,والشحذ,الخبرة في التقديداألداء وسنوات من -معدات عالية

 مدعومة بقدر
إضافة ,القيادة-إقليمية"آر أند دي"معالجة/تصنيع

إلى تكامل أفقي وعمودي ثابت بالتوازي مع  
بارد معاآس وأربعة منتجين -مصنع تطريق

.وآل منهم متخصص,مرموقين للقطع المحولة   



للهندسة الكهربائية "أوسبيشيوس"شرآة 
 .محدودة المسؤولية

ومفاتيح ,جرس آهربائي-وأزرار,ومصابيح آشاف,مكونات سيطرة آهربائية 

 .ومفاتيح صغيرة,إختيار

  
للهندسة "أوسبيشيوس"وشرآة ,في تايوان"نيو تايبيه سيتي" وتمرآزت في 1979أسست عام 

تخصص لمكونات السيطرة الكهربائية التي تسوق تحت الكهربائية محدودة المسؤولية هي مصنع م
وتشارك ,وتصدر الشرآة منتجاتها إلى أآثر من أربعين دولة".إيه بيه"و"أوسبيشيوس"العالمات 

 .بشكل دوري في معارض التجارة الدولية الكبرى لتخدم زبائنها بشكل أفضل في أرجاء العالم
  

 في العام 9001:2008وآسبت شهادة آيزو.هاباستمرار لتطوير منتجات"أوسبيشيوس"وتجاهد 
ويتضمن آتالوج ".يو إل"و,"تي يو في"و,"سي إس إيه"ومعظم منتجاتها تحمل مصادقات ,2011

ومفاتيح اإلختيار ذات ,الجرس الكهربائي-وأزرار,الشرآة بشكل رئيسي مصابيح الكشاف
وأطراف ,ومفاتيح دواسة,جرس آهربائي عالية-وأزرار,)مم30و,مم25و,مم22و,مم16و,مم10(األقطار

ومفاتيح ,ومفاتيح آام,)إيه400-إيه10(ومكعبات أطراف ,)مم مربع70-2.5(ملزمة براغي 
ومفاتيح ,)البانيل(وأمتار إطارات ,قواعد ترحيل,)إيه100و,إيه63و,إيه32و,وإيه20,إيه16(طاقة

 .وأنوار برجية,ومفاتيح تحديد,صغيرة
  

فهي تقبل ,معروفة لجودتها وموثوقيتها.إن الشرآة ملتزمة بتوفير منتجات ذات جودة عالية وخدمات ممتازة
 .وطلبات التواصي لتلبية حاجات الزبائن الخاصة)وأو دي إم,أو إي إم"بطلبات 

 
 
 
 

 
  

 
 .للهندسة الكهربائية محدودة المسؤولية"أوسبيشيوس"شرآة 

 .242تايوان ,نيو تايبيه سيتي,قطاع شينزوانغ,طريق سييوان,23.رقم,1.11الدور:العنوان  
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 .محدودة المسؤولية"تشيياو لآلليات"شرآة 
 "في"طوية حرف-ماآنة مناديل صحية .
 "دبليو"طوية حرف"/في"طوية حرف"/زد"طوية حرف-ماآنة مناديل ورقية لليدين.
 ربع طوية وثمن طوية-ماآنة مناديل ورقية للسفرة.
 .طويات متعددة-ماآنة مناديل محفظة جيب.

 
محدودة المسؤولية هي مصنع متمرس لماآنات إنتاج "و بان لآللياتتشييا"وشرآة ,1987 تأسست عام 

 .في تايوان"نيو تايبيه سيتي"وتقع في شمالي,المناديل
  

وجميعها تحمل شهادة ,لقد طورت ماآنات الشرآة بالتماشي مع توجهات السوق نحو األمن واألداء
فإن الشرآة دأبت ,فضلولتتنافس عالميا وبشكل أ.وجميعها  تظهر جودة إستثنائية"سي إي"

على العمل الشاق لتطوير ماآناتها اإلنتاجية لتحسين مقدرة إنتاج المناديل إضافة إلى إنتاج منتجات 
 .القصة-مناديل مرتبة الطوية الداخلية ونظيفة

  
 وبتصميم يدمج,"واحد-في-الكل"في السوق العالمية هي إستخدامها لنظام"تشيياو بان"  حقيقة أخرى في نجاح 

إن الكثير من .حافة ويرزم أنظمة مختلفة عديدة في ماآنة مفردة لتحسين األداء والفعالية-تقنية قص
مثل تلك المستخدمة لصناعة المناديل الصحية ذات طوية ,مزودي ماآنات إنتاج المناديل

والمحارم الورقية لليدين ذات طوية ,"في"والمحارم الورقية لليدين ذات طوية حرف,"في"حرف
الربع "ومناديل السفرة ذات,"دبليو"والمحارم الورقية لليدين ذات طوية حرف,"زد"حرف
وملفات مناديل ,ومناديل الحمام,ومناديل الجيب الورقية متعددة الطويات,طوية"والثمن
 .هي مشهورة في أرجاء العالم لنموذجها المتقدم,"ماآسي"وملفات,المطبخ

  
وطوية ,"في"بما فيها نماذج طوية حرف(هي ماآنات المناديل الورقية لليدين" تشيياو بان"ومن بين أآثر مبيعات 

إن هذه الماآنات الشائعة جدا مع المطاحن الورقية في .بأنظمة تصفيح وزخرفة"دبليو" وطوية حرف,"زد"حرف
خدمة أنظمة لف تصفيح وزخرفة مست,تنتج مناديل ورقية لليدين مزدوجة في القطعة الواحدة,أوروبا

 . لقدرة أفضل على إمتصاص للماء
 

 
 
 
 

 .محدودة المسؤولية"تشيياو بان لآلليات"شرآة  
 .تايوان,23866نيو تايبيه سيتي ",قطاع شولين,شارع سانلونغ,53.رقم: العنوان 

 5971-2688-2-886 :هاتف  
 8355-2689-2-886 :فاآس 

 com.gmail@ban.chyau: البريدااللكتروني 
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 .بنظام زخرفة-2تي زد6 228سي بي"زد"طوية حرفماآنة مناديل ورقية لليدين 

تي 6 228سي بي"في"ماآنة مناديل ورقية لليدين طوية حرف

).مفردة(وجه واحد-في  

 . تي14 228سي بي"في"ماآنة مناديل صحية طوية حرف



 

 
مصنع تايواني متخصص لعذاد .

 المسافة الليزري

 
 

 

عاٌٍّ ِخخظض -وهٍ ِشِىق,1977بشَىاسخش اٌخجاسَت ِذذودة اٌّسؤوٌُت عاَ "أسسج ششوت 

 .ألدواث اٌمُاط اٌٍُضسَت اٌّخطىسة

  

ٌضَادة دذَت دافخها  1998عاَ " آس آٔذ دٌ"أٔشاث دائشة "بشَىاسخش"فئْ ,وٌٍّذافظت عًٍ بمائها

ٌٍّسخخذَ وخبشة -اٌخٕافسُت عٓ طشَك حطىَش أدواث لُاط وحمُُُ أفضً واٌخٍ حىفش وظائفُت طذَمت

ٌّسخىَاث " آس آٔذ دٌ"وسجٍج بعض اٌخىٕىٌىجُاث اإلبخىاسَت اٌخٍ طىسها فشَك .ِسخخذَ عظُّت

 .اٌٍُضس

  

ودممج إٌجاح بئطالق أوي  2002سَت عاَ وبذأث اٌششوت عٓ طشَك حطىَش عذاداث اٌّسافت اٌٍُض

طٕعج حطىَشا آخشا وبُشا فٍ حىٕىٌىجُا لُاط  2010وفٍ عاَ .ّٔىرج خاص بها بعذ بضعت سٕىاث

  ".عالوة عًٍ دّاَت وضعها اٌمُادٌ فٍ اٌظٕاعت فٍ حاَىاْ,اٌّسافت

  

ط لفضة عظُّت أخشي فٍ حىٕىٌىجُا اٌمُا"بشَىاسخش"واْ ي 2012بعذ رٌه وفٍ اٌعاَ 

ِذشن لُاط بظشٌ باٌىاًِ واٌزٌ شًّ طّاَ ثٕائٍ ٌُضسٌ فشَذ وخاص ودوْ أجضاء ,اٌٍُضسٌ

 .داخٍُت دشوُت

  

وِمُاط اٌّسخ ,عذاداث اٌّسافت اٌٍُضسَت,اٌذاٌٍ"بشَىاسخش"وَغطٍ وخاٌىج ِٕخج 

هزا جعٍها .َع إٌّخجاث ِظٕىعت فٍ حاَىاْ وحخضع ٌفذض طاسَ لبً اٌشذٓوجُ,إٌخ,اٌٍُضسٌ

 .ِخٕاهُت-ِعشوفت بُٓ ِخخظظُٓ فٍ وً ِىاْ فٍ اٌعاٌُ ٌجىدة

  

أو "فئْ اٌششوت أَضا ِٕافست ,خاطخها"بشَىاسخش"إضافت إًٌ حسىَك ِٕخجاحها عاٌُّا حذج عالِت 

صُِٕا وسّعت ِؤسست -وبمذسة ِخخبشة(.ٌُتِظٕع ّٔارج أص)أو دٌ إَ"و( ِظٕع ِعذاث أطٍُت)إٌ إَ

 .واْ فئْ اٌششوت ٍِخضِت بخضوَذ ِٕخجاث حساعذ صبائٕها عًٍ إٌجاح فٍ األسىاق إَّٔا,بمىة
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         ،انمٕاعع عحٍٔ، رحٕلأدٔاد ٔ، انغحٍ أدٔاد

       يًهخانجبساد ٔ، رحٕل أداحٔأصحبة 

 

 

ششكخ يبسٔكش نهًعذاد انصُبعيخ ْي يصُع ربيٕاَي نًعذاد انغحٍ اٌ 

. ٔانزحٕيم ثخجشح رزيذ عهٗ انعمزد انثالثخ 

،  1976ٔيُز ربصضذ ششكخ يبسٔكش نهًعذاد انصُبعيخ في انعبو 

ٔاَزبجٓب ثبنزعبٌٔ يع  ششكخ ثبصزًشاس عهٗ رمٕيخ  ركُٕنٕجيبعًهذ ال

ششكبء يُزششيٍ في كم يٍ انٕاليبد انًزحذح االيشيكيخ ٔانيبثبٌ ٔاسٔثب 

انًزغٕسح ٔيعذاد رصُيعيخ في " صي اٌ صي"ٔادخهذ يشاكزانيخ يٍ فئخ

يٍ  انجٕٓد انششكخ يٍ سفع عًهيبرٓب ط اَزبجٓب ٔيكُذ ْزِٔخظ

OEM(االصهيخ رصُيع انًعذاد) ٗانODM(رصُيع انًُبرج االصهيخ) 

 .،ٔربصيش عاليزٓب انزجبسيخ انخبصخ في جًيع اَحبء انعبنى

ٔيعغي خظ اَزبج يبسٔكش رشكيهخ ٔاصعخ يٍ يعذاد انزحٕيم ، ٔلضجبٌ 

انثمت ٔيعذاد انخيبعخ ، ٔيعذاد انحفش ، ٔيعذاد انزمغيع ، ٔيعذاد 

، ٔعبحُبد انُٓبيخ انغحٍ ، ٔعبحُبد انٕجّ ، ٔعبحُبد انجبَت 

 ٔيٕاد اخشٖ (CNC--صي اٌ صي)ح ، ٔنفبئفسٔعبحُبد َٓبيخ انمش

،ٔجًيع ْزِ انًُزجبد يصُٕعخ يٍ صجبئك فٕالريخ عبنيخ انجٕدح ٔانزي  

حضُخ نهحشاسح  ٔديًٕيخ ثُيٕيخ الٕٖ يع ركهفخ يُبفضخ درزًيز ثًمبٔيخ و

يٕاصفخ يخزهفخ ، ٔلبدسح (250)َشبح رٕفيش اكثش يٍ، ٔرضزغيع انى

عهٗ رغٕيش ًَبرج يغشٔحخ رزًبشٗ يع ارجبْبد انضٕق ، ٔرزضًٍ 

لضجبٌ ثمت يٍ االعًذح انًصُٕعخ  : احذس اصذاسارٓب يٍ االَزبج يثال 

ٔلبععبد حٕاف يزعذدح AX “ "يٍ انكشثٌٕ ، ٔيعذاد لغع يٍ صهضهخ

. ٔشفشاد فصم

ٌ خًضٌٕ ثبنًبئخ يٍ يُزجبد يبسٔكش يزى ٔحزٗ ٔلزُب انحبني فب

، ٔثالثٌٕ ثبنًبئخ رجبع " يبسٔكش"رضٕيمٓب رحذ اصى انعاليخ انزجبسيخ

ليخ انجُٕثيخ عهٗ سنالصٕاق االٔسٔثيخ ، ٔايشيكيب انجُٕثيخ ٔاالصٕيخ انش

رصُيع انًُبرج )ODMأ  (رصُيع انًعذاد االصهيخ)OEMاصبس

 .(االصهيخ
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 .التجاریة محدودة المسؤولیة"ھیونغ تشیوان لآللیات"ركة 
وماكنات ,وماكنات تغلیف ألمنیوم وبالستیك,وخالطات,وماكنات صیدالنیة,ونشافات, طاحنات

 .أغلفة لألطعمة والكیماویات

  

 ھي مصنع 1987التجاریة محدودة المسؤولیة المنشأة عام "ھیونغ تشیوان لآللیات"فإن شركة ,بتاریخ یزید على العقدین
 .والصناعات الكیمیائیة,والغذاء الصحي,والصیدالنیة,متمرس للماكنات وبشكل رئیسي لألدویة العشبیة

  

البیع -ومدعومة بخدمات ما بعد,وبتطبیقات واسعة األصناف وأداء عال
فإن ماكنات الشركة سوقت في ,المراعیة لإلحتیاجات

وأسست سمعة قویة بین ,وسطوالشرق األ,وأسترالیا,وآسیا,وأوروبا,أمیركا
ألبرت "ویشمل الزبائن من العیار الثقیل شركة .مشترین محترفین في كل مكان

بي "و,من ھونغ كونغ"تونغ فونغ ھونغ لألدویة"وشركة ,األمریكیة" ماكس
 .المالیزیة"إي یو یان سانغ"و,األندونیسیة" مارغاماس سیتراتاما.تي

  

وماكنات ,اسعا من الماكنات بما فیھا الطاحناتویشمل كتالوج منتجات الشركة طیفا و
وماكنات آلیة لصناعة أقراص األدویة العشبیة ,والنشافات,تغلیف ھیكل بالستیك

وأجھزة ,یو-مزج من صنفوخالطات ال,اآللیة-وماكنات صناعة األقراص شبھ,الصینیة
وكثیر ,الرمال-وماكنات الطحن والتشطیب من صنف شریط,التبخیر الدوائیة الصینیة

 .غیرھا

  

ماكنة متعددة الوظائف تستطیع طحن , واحدة من أحدث عروضات الشركة ھي ماكنة الطحن من نوع مبرد الماء اإلنفصالي
والیاقوت ,والنشاء,وعظام السمك,والكاري,والفلفل الحار,والفاصولیاء,منظومة واسعة من المواد بما فیھا األرز

 .والملح,وتقویة المطاط الطري,والحصى,والحجر الجیري,والكوارتز,الزفیر/األصفر

  

ولدیھ دقة ,حبال او شبكات/التقنیة دون أشراك- ھذا النموذج الجدید یستخدم فاصل ھوائي عالي
ن مصممتان منفصلتین في غرفة إن عمود الماكنة وعجلة الطح.طحن قابلة للتعدیل

ولتعزیز عمر الماكنة إضافة لضمان جودة مطردة للمواد  ,الواسعة لصیانة سھلة,الطحن
وذات فعالیة عالیة أثبتت القدرة على ,ونظیفة,وسھلة التشغیل,إن الماكنة آلیة بالكامل.األرضیة

 .تخفیض تكلفة إنتاج المستھلكین وتعزیز أرباحھم

 

 

  .التجاریة محدودة المسؤولیة"ن لآللیاتھیونغ تشیوا"شركة 

 تایوان,تایبیھ,11259 .قطاع بیتو,3.قسم,طریق دادو,284.رقم: العنوان
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 .خيار مثالي لتصنيع قطعت عمل طويلت :تي سي إم 

تي سي "متحرك نماذج -نت عامودلمحاور مكن"آركو تشير تي سي إم"تشمل سلسلت  

 .مصممت خصيصا لتصنيع قطعت عمل طويلت وقطع كبيرة 3000و,2000و,866و,666و,466-إم

  

 

 

 
اٌزجبسٌخ ِحذٚدح اٌّغؤٌٍٚخ فً "آسوٛ رشٍش"أٔشئذ ششوخ

ٚاسرجطذ ثصٕبػخ اٌٍَبد ألوثش ِٓ ,ربي رشبٔغ ٚعط ربٌٛاْ
 صٕؼذ اٌششوخ صفب شبِال ِٓ,ِٕٚز ٔشأرٙب.ثالثٍٓ ػبِب

 .ِبوٕبد اٌمص اٌذلٍمخ
  

ٚثبٌّٛاصاح ِغ اٌطٍجبد اٌّزضاٌذح ػٍى ِبوٕبد لبدسح ػٍى 
لذِذ عٍغٍخ "آسوٛ رشٍش"فئْ,لص لطغ ػًّ طٌٍٛخ ٚوجٍشح

ٌزٛفٍش " رً عً إَ"ِٓ ِحبٚس ِىٕٕخ ػبِٛد ِزحشن عٍّذ
 حٍٛي رّىٓ 

اٌفٓ رمذَ -ِٓ حبٌخ"رً عً إَ"فئْ عٍغٍخ ,اوٕبدِؼزّذح ػٍى ّٔٛرج اٌُ.اٌّغزخذٍِٓ ِٓ إٔجبص رثٍٍُ لٛي ٚرصٍٕغ لطغ ػًّ وجٍشح
فئْ ,ػذا ػٓ ِجّٛػخ ِشٔخ ِٓ أطٛاي طبٚالد اٌؼًّ.أِزبس رحذ رصشف اٌّغزخذ8ٍِٓٚ,6ٚ,5ٚ,4ٚ,3ٚ,2أطٛاي طبٚالد ػًّ

ٔزبج لطغ جبػٍخ إٌب٘ب ِثبٌٍخ إل,اٌّبوٕبد ِّىٓ اْ رىْٛ ِجٙضح أٌضب ثطبٚالد ػًّ ِزؼذدح ٚسثبػٍخ اٌّحٛس ٌزؼضٌض فؼبٌٍخ اإلٔزبج
 .ِٚىٛٔبد اٌصٕبػخ اٌفضبئٍخ ٚٔحٛ٘ب,ِٚؼذاد اإلٔشبء,ٚاألعٍجخ,ػًّ طٌٍٛخ ٚلطغ وجٍشح ِثً لضجبْ األٌٍَّٕٛ

  
رغزخذَ صٕذٚق ٔبلً حشوخ "866-رً عً إَ","666-رً عً إَ"ٚ,"466-رً عً إَ"فئْ ّٔبرج,ٚثذال ػٓ إعزخذاَ اٌجشاغً اٌىشٌٚخ

ٌٚزحمٍك دلخ .اٌّغزحثخ-ٚرؼذًٌ اٌحشاسح,حزى ٌزخٍص ِٓ اٌحشوخ اإلسرجبػٍخ ٌٍجشغً اٌىشٚي,"إوظ"ِضدٚج ِشوت أفمٍب ٌٍمٛد ِحبٚس
ٚاألوثش .فئْ ّٔٛرج اٌمٛط اٌذائشي ٌغطبء ِحٛس اٌذٚساْ اٌشئٍغً ٌٍّبوٕخ ِغزخذَ,دِب رؼًِّىٕٕخ ٚرجٕت إ٘زضاصاد اٌّبوٕخ ػٓ

ثبٌزٛافك ِغ اٌؼّٛد اٌّزحشن اٌمٛي اٌّصٕٛع ِٓ اٌحذٌذ اٌّصجٛة ومطؼخ ٚاحذح ال ٌضّٓ فمط اٌزؼٍّش " إٌٗ رً عً"فئْ لبػذح,أٍّ٘خ
 .ِّٙبد اٌّىٕٕخٚاإلعزمشاسٌخ ٌٚىٕٗ أٌضب ٌٛفش جٛدح ِّزبصح ٚأداءا إلرّبَ 

  
ٚطشق ,اٌؼذٌذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌشاجؼخ اإلٌجبثٍخ ِٓ ِصٕؼً األعٍجخ"آسوٛ رشٍش"رغٍّذ,"رً عً إَ"ٚثؼذ إطالق عٍغٍخ

آسوٛ "فئْ,إٌى جبٔت رٌه.اٌغشػخ ٚلذسح ضجط-ػبٌٍخ"رً عً إَ"ِٕٚزجبد األٌٍَّٕٛ اٌّمٍذ داخً ٚخبسج ربٌٛاْ ٌٛظٍفٍخ ِىٕٕخ,اٌزٛجٍٗ
ِٚغ وً ٘زٖ .األِذ ِغ اٌششوخ-طٌٍٛخ"أٚ إي إَ"اللخ طٍجخ ِغ ِضٚدٌٓ اٚسٚثٍٍٓ ٚأِشٌىٍٍٓ ٌغؼْٛ ٌزأعٍظ ششاوخأٌضب رجمً ع" رشٍش

عزغزّش ثبٌجمبء وٛاحذح ِٓ أفضً ِصٕؼً اٌٍَبد ػٓ طشٌك "آسوٛ رشٍش"فئْ,اإلٔجبصاد اٌٍّّضح ٚاإلعٙبِبد فً صٕبػخ اٌٍَبد
 .ػبي ٍِّٚض ٚػظٍُٚأداء ,اٌٙذف ثأجٛد ٔٛػٍخ-رٛفٍش ِبوٕبد لٍبدٌخ
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.ماآنات تشكيل وتعليق المالبس االلية ، ماآنات تغليف بالستيكي وماآنات تقطيع االسالك  
 

 وهي 1982تاسست شرآة يي تشانغ شينغ للماآنات عام 
من ابرز الموردين في تايوان للمصانع تسليم مفتاح 
لصناعة عالقات المالبس مع مصنع حديث في لوشاو، نيو 
.تايبي سيتي، شمال تايوان  

ل خط انتاج عالقات االنسجة السلكية في الشرآة طاقة يشم
 عالقة في الساعة وتشمل ماآنة 2700انتاجية مقدارها 

تصويب االسالك وماآنة التغليف البالستيكي وماآنة 
.التقطيع وماآنة اللف والتدوير باالسالك وماآنة التشكيل  
(تتبع الشرآة الفوالذ متدني الكربون  ANSI 1008-

ANSI 1010 بوليثيلين متدني الكثافة لسحب الماآنات و) 
هذه الماآنات اقتصادية بسب االتمتة وبسبب االنتاج العالي وبسبب قلة . المتعددة في خط انتاج العالقات النسيجية االتوماتيكي

.العمالة اليدوية  
بنت الشرآة سمعة صلبة في الوطن وفي الخارج وترآز على صناعة الماآنات المتوافقة والموثوقة مع الحفاظ على سعة انتاج 
.عالية  
 

 
Yi Chang Sheng Machinery Co., Ltd. 
No. 6-1, Lane 212, Jenai St., Luchou District, New Taipei City, Taiwan 

: هاتف 886-2-2281-6013 

: فاآس 886-2-2289-9015 

:الببريد االلكتروني  jtm168@chenghsiang.com.tw 
: الموقع االآتروني www.chenghsiang.com.tw 



 

 .الذفو-ناعة انابيبaوماآنات ص,معدنية-لفافات قطع-ماآنات تشكيل
 

لآلليات "سين فانغ رول فورم"وشرآة,1963أنشئت عام 
معروفة آواحدة من المزودين التايوانيين القياديين لماآنة 

 .المعدن وماآنة صناعة أنابيب الفوالذ-لفافات قطع-تشكيل
  

اآنات فإن الشرآة تقدم م,وبخبرة خمسين عاما
وموجهة ,لفافات قوية وذات جودة وديمومة-تشكيل
والتي يمكن إستخدامها في صناعة ومعالجة أنابيب ,للزبائن

وقضبان ,واألرفف,والناسجات,الفوالذ غير اللولبية
وأنابيب الفوالذ ,"سي آند زد"وناسجات,الحماية

وفوالذ المقياس ,وأنابيب الفوالذ مقاوم الصدأ,الكربوني
وقرميد ,وقطع السقف المتموج,ت األبوابوإطارا,الخفيف
الخاصة " تي"وقضبان حرف ,وإطارات الجدران,السقف

ومناصب ,ودعامات فصل,وأسطح فوالذ,بالسقوف
ومجموعة ,وقوائم وحلبات,ومناصب فرشات القش,تخزين

 .من مواد البناء من القطع المعدنية 
  

قادرة على تصنيع "سين فانغ"فإن,وعالوة على ذلك
السرعة آنتيجة إلبتكارها -ماآنات أوتوماتيكية عالية

إن اإلختراعات المتخصصة المتعددة مقدرة .المستمر
ولقد تم تقدير فريق خدمات .ومسجلة في بلدان مختلفة

 .الشرآة لدقته وخدمات ما بعد البيع السريعة للزبائن
  

األوروبية "سي إي"تنتج ماآنات تلبي معايير عالمة"سين فانغ"فإن ,ظام تحكم بالجودة صارموالفضل الستخدام ن
إضافة إلى أن .ولقد آرست الشرآة نفسها طويال للتسليم الدقيق لماآنات الجودة وبأسعار منافسة.ومعايير آيزو

 .الشرآة تقدم أيضا دعما تقنيا ومكائنيا إلرضاء حاجات جميع زبائنها
  

 



 

 

 كاتضاخ ثقة,يطاحٍ,يُاعٛش قٕٛد,ياكُاخ طحٍ,يخاسط
  

ٔياكُاخ ,ياكُح ذغحٍ يخاسط عانًٛا-يحذٔدج انًضؤٔنٛح ْٙ يزٔد يعذاخ"تُٛٛدٍ"ٔعشكح,1976أصضد عاو 
 .ٔيطاحٍ ٔيُاعٛشقٕٛد,ٔكاتضاخ ثقة,طحٍ

  
ٔصركغف انغشكح عٍ انعذٚذ يٍ انًاكُاخ انزكٛح ْزا 

نعاو فٙ يعشض ذاٚثّٛٛ انذٔنٙ نًعذاخ انًاكُاخ عاو  ا
ٔانز٘ صٛقاو فٙ انفرشج (2013ذًٛرٕس )2013

يرضًُا ياكُح ذحٕٚم ٔطحٍ ,آراس5-10
 -ٔكاتضح ثقة,ٔطاحُح ٔيخشطح داخهٛح,عًٕدٚح

 .يشكزٚح ٔياكُح َقظ ٔطحٍ
  

إٌ ياكُح انرحٕٚم ٔانطحٍ انعًٕدٚح ْٙ يخشطح 
انز٘ ٚضًح نٝنح ٔ,عًٕدٚح يع يحٕس دٔساٌ ظاْش

إٌ انطاحُح .تانعًم كًشكز آنٙ ندعم اإلَراج فعال
 "صٙ إٌ صٙ"انذاخهٛح ٔانًخشطح ْٙ ياكُح طحٍ 

 .يحٕس انذٔساٌ يع ذحٕٚم كٕظٛفح ثاَٛح-يزدٔخح
  

انًشكزٚح ْٙ أداج تقاطعح  قطشٚح -إٌ كاتضح انثقة 
كًحصٕل ثإَ٘ ٔانرٙ ذُزع يشكز,كثٛشج-خٕفاء
 ٔتانقطش انذائش٘ اٞخٕف ٔانز٘ ٚثهغ عشضّ,نهثقة

 .يى نرًكٍٛ انًشكز انًثقٕب يٍ إصرخذاياخ أخش150ٖ 
  

إضافح إنٗ كَٕٓا ,خاصرٓا"3ياذظ "نقذ طٕسخ ياكُح انُقظ ٔانطحٍ خاصح انغشكح نذٔساخ ٔسط انًذسصح ٔتثشَايح
يرضًُا تشَايح ,سكح نثشَايح انرذسٚة انكايمٔٚشافق ْزِ اٜنح عشض انظ.ٔصٓهح ٔآيُح انعًم,أقم كهفح

 .ٔدالئم حٛح"كاو-كاد",انرعهًٛٙ"إو"ٔ"صٙ"
  

ٔذرضًٍ يٛزاخ انغشكح  فحصا كايال نكم آنح قثم انرٕصٛم 
إضافح إنٗ عحٍ يٕحذ فٙ حأٚح ٔاحذج عُذيا ٚكٌٕ رنك 

 .يًكُا نرقهٛم انركهفح عهٗ انًضرٓهك
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Para Mill Precision Machinery Co., Ltd. 
  .ووحدات فرز رؤوس,ماكنات فرز مزدوجة الجانب

  
لاللیات محدودة " بارا میل" أنشئت شركة

وسط تایوان " تاي تشانغ" المسؤولیة في مدینة
وتطورت لتصبح واحدة من أكثر ,1986عام 

مصنعي الجزیرة خبرة في رؤوس الفرز 
جم  لمعالجة القوالب الح-وماكنات الخلط كبیرة

" ویشمل خط إنتاجھا الحالي ماكنات فرز.الكبیرة
ووحدات فرز رؤوس ,مزدوجة الجانب" إن سي

وماكنات فرز أفقیة ,أفقیة/عمودیة 
وتتبع الشركة .عمیق-وماكنات معالجة شق,متینة

" واألمانة والموثوقیة,اإلجتھاد"مباديء القیادة 
  .ولم توفرجھدا لتطویر جودة المنتج

  
" إن سي" ماكنات فرز" بارا میل" قد طورتل

ولتلبیة الطلب .1996مزدوجة الجانب منذ عام 
  فإن ,على الماكنات الكبیرة في السوق الدولیة

والتي خصصت لمصنعي القوالب البالستیكیة والفوالذیة ,مزدوجة الجانب" إن سي" الشركة صممت ماكنات فرز
مم مع  1000مم في 1000مم إلى  75مم في75ھذا النوع من ماكنات الفرز لدیھ قدرة قطع .ل واسعبشك
وقاعدة ماكنة من قطعة واحدة خاصة مع ,إنھا تتمیز بمحور دوران فرز متین".تركیبة واحدة للجھات األربعة"آلیة

  .قالب حدید عالي الدرجة وصدیق للمستخدم" آي.إم.إتش" موجھ
  

  .ومكننة قالب مشعب ومربع أو مثلث ھیدرولیكي,ز مصممة خصیصا لقاعدة قالبإن ماكنات الفر
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Chenfong Machinery Co., Ltd. 

ويكبثح كجظ ,ويُبصت رحًٍم حبوٌبد,يُبصت سفع هٍذسونٍكٍخ 

 .وعشثبد رُمم,هٍذسونٍكٍخ شبيهخ

 

يحذودح انًغؤونٍخ عهى " رشٍٍ فىَغ"عًهذ ششكخ ,1983يُز َشأرهب عبو 

د وانًعذاد ويعذاد انزضوٌذا,يزمبععخ وكبثغبد هٍذسونٍكٍخ-يُصبد سفع

 .انًعشوفٍٍ فً ربٌىاٌ-راد انعاللخ كىاحذح يٍ أفضم انًضودٌٍ

  

وثعذ رنك ,وصُعذ انششكخ ثشكم يجذئً يعذاد هٍذسونٍكٍخ اورىيبرٍكٍخ

رُىعذ نًعذاد انزضوٌذاد ثبنزعبوٌ يع ششكبء يعشوفٍٍ عبنًٍب فً انىعٍ 

أول  أعهك انصبَع,وثىضع حجش انزعبوٌ.1999وفً انخبسج ورنك فً انعبو 

وانزً ًٌكٍ أٌ ركىٌ يُصخ ,يحهٍخ انصُع-يُصخ شحٍ حبوٌبد ربٌىاٍَخ

كزهك انًغزخذيخ فً حهجبد عجبق )يزمبععخ ثبثزخ إيب أٌ رُصت فىق حفشح

إضبفخ إنى كىَهب ,أو رُصت حٍث رصف انشبحُبد أو انحبوٌبد(انغٍبساد

 .ع50ٍ-5يذاسح ثبنزحكى عٍ ثعذ ثمذسح رحًٍهٍخ يٍ 

 

األيذ نهجىدح هى -انغعً عىٌموٌعشف انًضود أٌ 

ونزهك .انغبٌخ عبنًٍب-انغشٌك نٍصجح يضود عبنً

ثُشبط إَزبج 1999فئٌ انششكخ ثذأد فً انعبو ,انغبٌخ

نزحغٍٍ إداسح " إط 5"أَظًخ آٌضو ويُهجٍخ رىٌىرب 

وأثًشد انجهىد يع هزا .صُعهبانجىدح وانًعًم فً و

 2000عبو 9001-انصبَع حٍث حبص عهى شهبدح آٌضو

أَزجذ انششكخ ,والحمب.كبول ربٌىاًَ يٍ ثٍٍ أَذادِ

 .2002يُز "عً إي"يعذاد آنٍخ حبصد عهى شهبدح 

 

Chenfong Machinery Co., Ltd. 

 No. 13-52, Heng Lane, Meigang, Dacun  
Township, Changhua County, Taiwan 515 

886-4-852-3698 : هبرف  

 3698-852-4-886 :فبكظ 

 service@fleetlift.url.tw: االنكزشوًَ  انجشٌذ

 : www.fleetlift.comاالنكزشوًَ انًىلع

 

اد ويًهذ,(انزمبعع-وانثالثٍخ,وانًضدوجخ,ثًب فٍهب انًُبرج انًفشدح)وٌغغً خظ إَزبج انششكخ عبوالد انشفع

ويُصبد انشفع ,ويُصبد انشفع هٍذسونٍكٍخ يع لًى يُضنمخ,انًضدوج-ويُصبد انشفع انهٍذسونٍكٍخ فئخ انزمبعع,انجىاسة

ويُصبد رفشٌغ انحبوٌبد إنخ,وعشثبد انزُمم,هٍذسونٍكٍخ ٌزى انزحكى ثهب عٍ ثعذ ورغىق جًٍع انًُزجبد رحذ انعاليخ  

.ووظبئفٍزهب وجىدرهب,حبء انعبنى نعًهٍزهبورغهت فً جًٍع أٌ,"فهٍٍذ"انزجبسٌخ انخبصخ ثهب  

 

Tel:هاتف
Tel:هاتف
mailto:joenlih@ms14.hinet.neالبريد
mailto:joenlih@ms14.hinet.neالبريد
mailto:service@fleetlift.url.tw
http://الموقع/
http://الموقع/
http://www.fleetlift.com/
http://www.fleetlift.com/


 

الهيدروليكية الثقب آالت

الشرآات  واحدة من آاليوم وهي معروفة 1982في عام  تسان هسين شرآة تأسست
  .الهيدروليكية الثقب الرئيسية آلالت المصنعة

 
جميع  تستخدم لصنع الهيدروليكية الثقب آالت بأن رئيس الشرآة، تشينغ ون يالحظ هسو

 .ذات اإلنتاج الضخم المنتجات أنواع
 
الصناعات  مجموعة واسعة من في ثقب الهيدروليكية الخاصة بتسان هسين الآالت ستخدموت

) الكبح، وأنظمة ، ثقب المفاتيحالعجالت (بما فيها إنتاج قطع غيار السيارات، التحويلية
) مبدد الحرارة(الكمبيوتر ، وقطع )الدوافع والموجهات(، القارب دراجةومكونات ال
براغي ومفاتيح براغي  (واألدوات اليدوية ،)كرات المدافع( ترفيه والرياضة الومعدات

  ).مفتوحة النهايات
  

 إلى تطوير الشرآة ترقت الماضية، خالل السنوات القليلة وعمالئها من قبل قوي البالدعم
 أدائهاجعل وت تطبيقها العملي تعزز متطورة والتي مع تصاميم عالية الجودة الثقب آالت
  .تفوقًا أآثر

 
 الثقب الداخلية آالت مجموعة واسعة من طورت  قدCEشهادة إن الشرآة الحائزة على 

 ، و TH-3X600، TH-7.5X1300 الشائعة والتي تشملخارجية، والنماذج وال
TH-5X1000)و)نوع داخلي ، TH800X235و  

TH-1000X350) نوع خارجي.( 

 إلى 60فقط خالل  طلب حديثا جهاز طرح قادرة على هسين تسان

  .الطلب بعد تلقي  يوما120

  

السوق  إلى ويذهب الباقي اإلنتاج من %70 حاليًا تصدر الشرآة

 ن الواليات المتحدة األمريكية، مستانلي هم آبار عمالئهاو .المحلية

 و إآسيدي من  من الواليات المتحدة األمريكية،NRH، إيطاليا من بيتا

وشرآة هوتا تايوان مقرها في وشرآة باراغون لآلليات التي ، اليابان

 .، وشرآة رايت واي الصناعيةام اف جيالصناعية 



  
  
  
  

  المكابس الهوائية، وآالت الحفراآلت التثبيت، و    
  

وبعد عشر . ألجهزة لتتخصص في توزيع اآلالت وا1974 في عام أتولي لآللياتتأسست شرآة 
نتاج صناعة اآلت وذلك عن طريق إنشاء قاعدة إحولت نفسها الى شرآة سنوات من التطوير، 

 .1983في عام 
 

 إنتاجترآز الشرآة على من مدينة تايتشونغ بوسط تايوان، دالي  في منطقة  الموجودفي مصنعها
 تحت العالمة لتي يتم تسويقها عالميًااوعالية  والدقة الكفاءةذات السلسلة من آالت التثبيت 

 ".أتولي"التجارية 
 

إن المنتجات ، في الوقت الحاضر
 التثبيت آالت هيالرئيسية لشرآة أتولي 

، وآالت التثبيت الخاصة التثبيت ، وآالتالتثبيت ، واآلتةشعاعيال التثبيت، وآالت الدوارة
والمناصب ، وآالت الحفر، الهوائية المكابسالهيدروليكية، و التثبيت، وآالت الهوائية

النقر ت آالو،  النقر الهوائيةتآالو، عالية السرعة، وآالت الحفر للحفرالمحمولة  ةالمغناطيسي
  .األوتوماتيكية

 
ة، فإن لمنتجات الراقيل المتطورة مهارات التصنيع تنميةب لى المدى الطويلع التفاني بفضل
 للعديد من براءات االختراععلى  قد حازت  ISO9001 على شهادة الحاصلة الشرآة

  .وماليزيا، والصين، واندونيسيا وتايالند تايوان واليابان منتجاتها في
 

، وسنغافورة وماليزيا تايالند واندونيسيا في وآالء تعيين وقد تم .أسترالياوأوروبا و، وأمريكا إلى جنوب شرق آسياأتولي  صادرات معظم تذهب
  .في تلك األسواقتوسيع الصادرات للعمالء و سريعة لتقديم خدمات وهونغ آونغ

 
لترويج و .في تلك المنطقة للعمالء فورية، لتقديم خدمات  للصينالبر الرئيسي  مقاطعة قوانغدونغ، فيدونغقوان إلى لشرآةفقد توسعت ا، اآلن

 .آونشان بمقاطعة جيانغسو  فييمثلها مكتب أيضا الشرآة أنشأتقد ف، شمال شرق الصين إلى خدماتها وتوسيع نطاق  بشكل أوسعمنتجاتها

 
Atoli Machinery Co., Ltd. 
New Chain-Tongs Co., Ltd. 
No. 91, Hsuehfu Rd., South Dist., Taichung City, Taiwan 402  

 0860-2287-4-886 :هاتف

  0876-2286-4-886: فاآس

 atoli.hung@msa.hinet.net :البريد االلكتروني

 www.atoli.com:  اإللكترونيالموقع

 www.riveting-machine.com.tw  



 

.ثقب وطحن أفقية وأرضيةتصنيع اآلالت، وآالت ، ومراآز  باستخدام الحاسب اآلليالمصنعة المخارط

ي ح وتقع في هكتار 15.5مساحة حيث تحتل ، الجديد مصنعها الشرآة افتتحت

 .عالية الدقة أدوات اآلالت لتطوير وإنتاج، آاوهسيونغ مدينة من لوتشو

في  يتم تسويقها األجهزة التي  واسعة منمجموعة لتطوير نفسها شرآة يو جي لآلالت الصناعية المحدودة آرست، عقودقبل ثالثة  منذ أن تأسست
 ."يو جي" العالمة التجارية الخاصة بها تحت جميع أنحاء العالم

 
  أخرى منأنواعو، ثقب وطحن أفقية وأرضية وآالت ،ةأفقية ورأسيتصنيع آالت ، ومراآز ة واألفقيةالرأسي الرئيسية المخارط منتجات الشرآةتشمل 
 المتقدمة مثل األسواق قد اخترقت هامخارطأن و، ةالرأسي المخارط  مجالفي نتايوا ت العالمة التجارية األولى في أصبحاأنهتدعي يو جي . اآلالت
  . مم8000 مم إلى 200ن تتراوح ما بي بأقطار رأسيةال المخارط مجموعة آاملة من  طورتوقد .يتحاد األوروبواإل اليابان

 
تقنيات ، بدمج محور دوران ثابتلمانيا لتطوير  من أهيدتك مع شرآة ، تعاونت يو جياألرضية، ثقب والطحن األفقية وآالت الفي عملية تصميم 

طريقة تحليل وقد عملت الشرآة أيضا مع شرآة سيمنز األلمانية، وذلك باستخدام . ودقة اآلالت نيع ألمانية فائقة وعالية الدقة لتحسين صالبةتص
  .ثقب والطحن األفقية واألرضيةآالت ال نظاملسيطرة على واالترآيب لتحسين ) FEM (المنتهيةالعناصر 

  
في بداية هذا العام، أنجزت الشرآة بناء ثالثة مصانع . البر الصيني الرئيسي لزيادة الطاقة االنتاجية في تايواني جديد مليار دوالريو جي قد استثمرت 

 .اإلنتاجنع الجديدة ب وقد بدأت المصا.في آونشان بمقاطعة جيانغسو بنغ 9000يبلغ مجموعها 
 

، المتجددةالطاقة   في السنوات المقبلةلتشمل يةلمعدنمن صناعات األجزاء ا قاعدة عمالئها توسيعمن  جي يويمكن  نتاجاإلالتوسع في  هذاإن 
 .صناعات البناءوالتعدين و المعادن عقطل الثقيلة التاآلوالسيارات و بناء السفنووالطيران، 



 

 عدديا بالحاسوب، طاوالت دوارة، طاوالت دوارة مع ةطاوالت مائلة مضبوط
 .لسيارات، طاوالت قائمةمبدالت منصات ا

 20تتمتع شرآة اآساآت لالالت المحدودة بخبرة تفوق 

عاما في مجال تصنيع مرآبات االالت االساسية 

تبلغ مساحة المصنع . والمستلزمات بجداول في غاية الدقة

 3000 متر مربع والمنتجات السنوية تفوق 3800

  .مجموعة من المنتجات

  

ينة صارمة لضمان تتبنى الشرآة معايير فحص ومعا

باالضافة الى الجهود المستمرة في . انتاج عالي الجودة

زيادة الجودة، تولي الشرآة عناية فائقة لدقة واستمرارية 

  .منتجاتها

في الوقت الحالي، تتخصص الشرآة في تطوير وانتاج 

طاوالت مائلة مضبوطة عدديا على الحاسوب، طاوالت 

دوارة، طاوالت قائمة مبدالت منصات السيارات وانواع 

عديدة من نظم القيادة الدوات االالت واالعمال المعدنية، 

تقنية عالية وصناعات السيارات مع تجهيزات صحية 

  .الحديثة واالجهزة المنزليةومرافق الحمامات 

تضم مجموعة تي ار تي من طاوالت الميل 

الدوارة في الشرآة دافع حرآة بمحورين مع نقل 

 تشغيل متزايد مستمر، 0,001مزدوج للحرآة، 

، )معزز بي اتش سي متاح(نظام تشبيك هيدرولي 

مجموعة ان . وزاوية ميل اوسع للتشغيل المطور

 .تعمل افقيا وعمودياسي تي من الطاوالت الدوارة 

EXACT Machinery Co., Ltd. 
No. 418, Shueiyuan Rd., Fengyuan Dist.,  
Taichung City, Taiwan 
Tel: 886-4-25158290 
Fax: 886-4-25158291 
E-mail: sales@exactmachinery.com 
Website: www.exactmachinery.com 



 
 

  .االت القطع المعدنية، مستلزمات االالت، ادوات يدوية

  
تاسست شرآة هاندي ايج الصناعية المحدودة عام 

 وتقدم االن مجموعة واسعة من المنتجات 1981

المتطورة ذات الجودة العالية مثل االت القطع 

  .المعدنية ومستلزمات االالت واالدوات اليدوية

في الشرآة يشتمل خط انتاج االت القطع المعدنية 

على طاحونة مقاعد واالت نقش وطحن مضبوطة على الحاسوب ومحاوال االت واالالت الشطب 

عروض مستلزمات االالت تشمل قطع تثبيت ومثاقب . واالت الحفر ومناشير افقية ومخارط

  .ومحاور العجلة ورؤوس تقسيم وطاالت دوارة مثاقب حفر ومالزم االت واشياء اخرى آثيرة

يوجد في الشرآة فيق مؤهل في البحث والتطوير مستعد وقادر على تقديم خدمات متكاملة للعمالء 

  .بما فيها التجهيزات االصلية وعمليات تصنيع تصاميم

الفضل يعود الى اقامة شبكة مبيعات واسعة االنتشار تغطي تايوان والصين والشرآة قادرة على 

  .ات التي يحتاجون اليهامساعدة العمالء على الحصول على المنتج

تفخر الشرآة ليس فقط بقدرتها الى تزويد العمالء في جميع النحاء العالم بالمعلومات الحديث 

  .والسوقية والصناعية ولكن ايضا بالخبرات القوية والتي بموجبها تقدم خدماتها الى المشترين

  



 

كاتصناعة الشبكات المعدنية، صناعة نواقل شبكية، اسالك شائكة وشب

تعمل الشرآة على .  وهي شرآة صانعة تتمتع بخبرة آبيرة في االت تصنيع الشبكات المعدنية والشبكات في تايوان1987تاسست الشرآة عام 

  .تشغيل مضنع االالت وستة مصانع لصناعة الشبكات المعدنية وتوفر طائفة واسعة من الخدمات المتخصصة الى العمالء حول العالم

وعة متكاملة من االالت والمكائن لصناعة الشبكات الخرومة والواسعة واالسالك الشائكة والشبكات السداسية فضال عن تورد الشرآة مجم

مع وجود الخبرات الوفيرة في مجال التصميم والتصنيفع، تصنع الشرآة االت تتمتع بجودة . صناعة النواقل الشبكية والتجهيزات المرتبطة بها

  .وعة وتصدر تلك المنتجات الى اليابان وامريكا الشمالية واالتحاد االوروبيعالية تفي باحتياجات متن

في الشرآة العديد من النماج والوحدات التي تفي باحتياجات صغيرة وآبيرة الحجم ما يساعد العمالء على التحول الى المنتجات الرائعة والكلفة 

  . ملم10 ملم عرض و سمك 3100-300وسعة وتشمل وحدات اعمال سعة من بين المنتجات التي تصنعها الشرآة الشبكات الم. االدنى

باستخدام . حدث المواد في نظام التغذية، تعتبر االت الشرآة االآثر ثقة وفعالية في الصناعةمع توفر االالت والعمالة البشرية والصيانة المجانية وا

خبرات التصميم الميكانيكية للشرآاء اليابانيين واالوروبيين ذوي الخبرة، تقوم الشرآة تصنيع االت وتصاميم ووظائف تفي بالمعايير العالمية 

  .ية ويمكن صيانتها بتكاليف متدنيةوالصديقة للمستخدم وتتمتع بالفعالية العال

من محصولها % 60حوالي . اقامت الشرآة ثالث قاعدة انتاج لها في الخارج في شنغهاي وذلك النتاج القطع الميكانيكية والنواقل الشبكية المعدنية

حصلت الشرآة على . الية في السوقيشحن االن الى االمريكيتين والى الشرق االوسط والباقي يصدر الى تايوان حيث تتمتع الشرآة بحصة ع

 .ريق تعزيز جودة وادارة المنتجات وتسعى االن للحفاظ على التنافس عن ط9001شهادة االيزو 



 

 شرآة آانغ تشيو للصناعات المحدودة
  
  

  
 وهي صانعة 1988تأسست شرآة آانغ تشيو للصناعات المحدودة عام 

لماآينات المعالجة البالستيكية في تايوان وتتمتع بخبرات في التجديدات 
تورد االن مجموعة واسعة . وتبذل المزيد من الجهود في البحث والتطوير

الث طبقات وماآينات النفخ البالستيكي من قاذف الغشاء المنفوخ من ث
وماآينة تدوير البالستيك وماآينات نفخ البالستيك 

HDPE/LDPE/LLDPE  وماآينات النفخ PP وقاذف الغشاء 
  ، وغيرهاHDPEالمطاطي بي ئي، وماآينات بالستيكية براسين 

تشتري آانغ تشيو للصناعات آافة العناصر االساسية والقطع من الدول 
 لضمان الجودة بما فيها مفاتيح الملف اللولبي من تيليميكانيك، الصناعية

 مارآة SKFوهو مورد فرنسي مشهور ومحامل اعمدة المحرك من شرآة 
  .سويدية معروفة

تضم جميع ماآينات االغشية من شرآة آانغ تشيو العدادات والموقتات 
 االآثر تطورا مع مسننات وتروس لكل وحدة باثق وقاذف رئيسي لعمل

  .التجليخ الالزم وضمان النعومة
يحتفظ الصانع بمخزون ضخم من اللوازم لتمكين المشترين من ارسال 

  .طلبات الشراء العاجلة وشراء القطع البديلة بسرعة
الى جانب الترحيب بطلبات الشرآات الصانعة االصلية للتجهيزات من 
الخارج، تحتفظ الشرآة بالتنوع السوقي المنافس عالميا والتسليم السريع 

  . دولة62والخدمة الفعالة ما بعد البيع وتصدر منتجاتها الى اآثر من 
  

Kang Chyau Industry Co., Ltd. 

No. 2-8, Alley 28, Lane 227, Fuhsing Rd., Luchou Dist., New Taipei City, Taiwan 

Tel: 886-2-2285-6880   Fax: 886-2-2285-6883 

E-mail: kang.chyau@msa.hinet.net 

Website: www.kangchyau.com.tw 

  

منفوخ من ثالث طبقات، ماآينة نفخ بالستيكية، ماآينة تدوير

 جهاز قذف الغشاء المنفوخ من ثالث طبقات

 اآينة نفخ بالستيكي عالية السرعةم

 ماآينات تدوير بالستيكية



  
  
  

  
 وتطوير زنبرآات الغاز التجارية محدودة المسؤولية في بحث"  شينغسوبر" ، وتخصصت شرآة 1980تأسست عام 

المتنوعة ، وقطع توصيل زبنرآات الغاز وأقواس زنبرآات الغاز ألآثر من ثالث عقود ، وبدأت الشرآة بتزويد قطع غيار ل 
OEM ) من ) مصنعي المعدات االصلية

مصنعي السيارات اليابانيين آهندا ، ونيسان ، 
  .دول جنوب شرق آسا وتويوتا في 

في " سوبر سين"وبإطالق عالمة تجارية ت 
بيتر " ، فأن الشرآة وتحت قيادة 1995عام 
تخصصت في زنبرآات الغاز من نوع " ليو

R@D  في المنزل في وقت حققت فيه طلبات
واسعة اإلنتشار من خالل صناعات مختلفة ، 
وأثمرت الجهود ، حيث صٌدرت زنبرآات غاز 

دولة في قارات ) 50(ثر منالشرآة إلى أآ
العالم الخمسة ، مع مشتريين لمعدات من 
رساميل معدات مالية ، ومعدات مواصالت 
،ووسائل النقل اإللكترونية ، واألثاث ، والبناء 

  . ونحوها 
 بالتعاون مع 2003عام " سوبر سين"وبدأت 

ات زنبرآات الغاز الداخلية ، وتهدف خطوة لتحسين مكون A@Dبعض الشرآات االستراتيجية  في تايوان إلطالق مشاريع 
  . آهذه إلى ضمان جودة المواد ، وانتاج زنبرآات غاز عالية الجودة لتلبية طلب عمالء الشرآة الواسعة 

وبقوة في إنتاج قطع الوصل واألقواس المستخدمة في زنبرآات " سوبر سين"  إستثمرت 2006وعالوة على ذلك ، فمنذ عام 
للترآيز " شرآة تايوان آنكل" فرعها " سوبر سين" أنشأت 2010الغاز لتوسيع تشكيلة المنتج وطلبات العمالء ، وفي عام 

  .  من هذه القطع ومكوناتها R@Dعلى 
   ، و 9001ُرٌخصت جميعها من ِقبل معايير دولية رائدة ، بما فيها آيزو " سوبر سين"لذآر أن زنبرآات غاز وجدير با

SـNـUـ D@B  D و SGS  وغيرها . 
وإلتزاماٌٌ  باحترام اإلنسانية ، فإن الشرآة اإلعتبارية ـ المدفوعة ـ بمسؤولية اشتهرت بالبناء المستمر وتحقيق بيئة عمل 

  . رفاهية المستحدمين صحيحة لتحسين 
وتتفاخر الشرآة بأن زنبرآاتها الغازية ، وقطع توصيل زنبرآات الغاز وأقواس زنبرآات الغاز تستقبل بشل جيد من قبل 

معروفة بشل واسع آمنبر معلومات للمكونات والملحقات لالعبين اآلخرين في " سوبر سين"عمالئها في إنماء العالم ، في حين 
 .هذا الملعب 

  



 

Hinnli Co., Ltd. 

 .محدودة المسؤولية"هينلي"شرآة 
 .ماآنات صناعة ورق وصناعة فوالذ وحديد
هينلي محدودة المسؤولية واحدة من أعظم المزودين "بتاريخ يزيد على العشرين عاما تعد شرآة

 .التايوانيين لماآنات صناعة الورق وماآنات صناعة الفوالذ والحديد
وماآنات تحويل طي ,ماآنات تحويل طي متبادل للنسيج الداخلي ويتضمن خط إنتاج الشرآة 

وماآنات تحويل آرار حمام ,وماآنات تحويل طي متعدد لمناشف اليدين,مفرد لمناشف اليدين
وماآنات تحويل محارم الطاولة ,وماآنات تحويل تخطيط المحارم الورقية ولفها,ومنشفة مطبخ

وطقم أقراص دوارة , دوارة لكرار الحماموخطوط إنتاج مناشف مبللةوأقراص,والموزعة
 .وماآنات حزم صناديق ورق للمحارم الورقية,للمحارم الورقية

وتزود إضافة إلى الماآنات الفردية أيضا مكونات ذات ,ثالثة مصانع في تايوان"هينلي"وتشغل 
صلة وقطع اضافة إلى معدات صندقة معدلة لتلبية اإلحتياجات المتعددة للمشترين 

بأن شرآته هي ثاني أآبر مصنع "هينلي"إبراهيم الحن رئيس شرآة .ويتفاخر الدآتور.فينالمختل
وتلبي .لماآنات صنع الورق في تايوان عازيا نجاحها لإلخالص الوفي للجودة وخدمات المستهلك

لمستهلكين والتي يسعى إليها من قبل ا" سي إي"منتجات الشرآة المعاييراألوروبية لسالمة االآلت
 .وأوروبا,وجنوب شرق آسيا,وأمريكا الشمالية والجنوبية,في الشرق األوسط

مدعومة بمعرفتها ,الخاصة بالشرآة"هينلي"وتصدر المنتجات تحت العالمة التجارية 
وعلى آل حال فإن المنشأة أيضا ترحب بطلبات التعاقد على ,وقدرتها اإلنتاجية الفعالة,المتراآمة

 (.تصنيع النموذج األصلي"(أودي إم"أو )نيع المعدات األصليةتص"(أو إي إم"أسس
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 Machine Tool Co., Ltd. 
وماكنات ,محاور- خمس"سي إن سي"محاور آلیة من صنف 

 ."سي إن سي"ومحاور تحویل ,طحن
   

وتقدم محاور آلیة ,في تایوان الوسطى 1976للمعدات اآللیة عام "بیناكل"أنشئت شركة 
 خماسیة المحور لتلبیة الطلب المتنامي من المصنعین عالیي المستوى الذین یریدون

 .تحقیق إنتاج عالي الجودة وبأقل تكلفة في وجھ اإلقتصاد العالمي الراكد

خماسیة المحور مثالیة لصناعة " بي إكس"و"آكس"إن ماكنات الشركة من سلسلة
مثل ریش المروحة لمحركات السیارات ,مكونات ثمینة في األشكال غیر المتناسقة
 .النفاثة و مكونات الطائرات والمعدات الطبیة

رة التصمیم خلف ھذه الماكنات ھي الحصول على مكونات معقدة مجھزة إن فك
داعمة فعالیة اآللیة والدقة وفي نفس الوقت تخفیض الوقت ,بوضعیة واحدة

وجنوب ,وتركیا,وروسیا,وتستھدف النماذج األحدث السواق الكبیرة في ألمانیا.الضائع
 .شرق آسیا

وستكون ھذه محاور .تاجھا قریبالخط إن" سي إكس"إن بیناكل تخطط إلضافة سلسلة 
 .مزدوج العمود یظھر رأس نقل دوران خماسي المحور"سي إن سي"مكننة 

% 20من عوائد الشركة مع ال% 80بحوالي "سي إن سي"وتساھم محاور المكننة
وكمصنع حائز على ".سي إن سي"الباقیة  موزعة بین ماكنات الطحن ومحاور تبدیل 

فإن بیناكل تستھدف اإلقتصادات النامیة كأسواق "إي إم سي"و"سي إي"شھادتي 
أو دي إم في الوالیات المتحدة وتروج |"أو إي إم"إن الشركة تروج طلبات .رئیسیة

بمواجھة مرتبة ألمانیا كرقم واحد كمزود , في أوروبا" بیناكل"عالمتھا التجاریة
 .لألدوات اآللیة

إن وحدة برمجة التطبیق المزودة بمھندسي برمجة متمرسین .كل فخورة بشكل خاص بالھامش التنافسي الذي توفره لھا وحداتھا اإلثنیینإن بینا
المزود بمھندسین لدیھم عقود من الخبرة في المعدات اآللیة ومجھزین بمعدات "آر آند دي"وفریق .تطور برامج تطبیق جدیدة لماكنات الشركة

 .كاي وتحلیل عنصر فینیت|كام|كاد"فیھا تطبیق متطورة بما  
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 .ماآنات تشكيل تنفيط وعزل بالحرارةو,ماآنات تغليف سولفان
 

بئة وحائز على شهادة التجارية هي مصنع عريق لماآنات التع"تشاي مي"وشرآة,1971تأسست عام 
ولتحافظ على مواآبة منتجاتها للتطور بقدر اإلمكان .9001اآليزو

آر آند "فإن الشرآة تحافظ على تعاون تكنولوجي وثيق مع هياآل
آي تي "التايوانية القيادية آمؤسسة أبحاث التكنولوجيا الصناعية"دي

إم آي آر دي "ومرآز أبحاث الصناعة المعدنية والتطوير"آر آي
 ."يس

اإلنتاجي على ماآنات التغليف "تشاي مي"ويرآز خط إنتاج   
بالسولفان وماآنات تشكيل التنفيط بالحرارة مقرونة بمجموعة من 

وبعد .ومواد تعبئة,وماآنات عزل الفراغ,ماآنات التعبئة الصغيرة
أآثر من أربعين عاما من التطور المستمر فإن ماآنات التعبئة التي 

وتطلب "سي إي" اآلن ترخيصا من عالمة تنتجها الشرآة تحمل
 .والفعالية,والسرعة,بشكل أآبر لجودتها العالية

للتغليف بالسلفان متعددة الوظائف على سبيل " تشاي مي"إن ماآنات
ومواد ,ومواد التجميل,المثال مناسبة للتعبئة الرقيقة لصناديق العطور

واألطعمة ,واألدوية,العناية بالبشرة
والعدسات ,السجائرو,والعوازل,الصحية

وبطاقات ,والشوآوالتة,والبسكويت,والحلوى,الالصقة
واألقراص البصرية وغيرها من ,والقرطاسية,اللعب

وتعتبر ماآنات العزل بالحرارة من أآثر مبيعات الشرآة .المنتجات
إنها مصممة ,أيضا

لتغليف 
وقطع الحواسيب ,والبضائع اإلستهالآية,والمنتجات الطبية,عمةاألط

 .باستخدام لفتين من الشرائط المرنة أو الصلبة
للتعبئة تصدر إلى الواليات "تشاي مي"من ماآنات % 70إن أآثر من 

وجنوب شرق ,والشرق األوسط,وآوريا,وأستراليا,واليابان,المتحدة
مة التجارية الخاصة وأوروبا وفي أغلب األحيان تحت العال,آسيا

إن الوجود العالمي القوي للشرآة ينعكس في قائمة مستهلكين .بالشرآة
بي جي "و"إم3"تشمل منشآت دولية ثقيلة العيار مثل

دي  آيه إن "و,وفوآس آون,وجونسون آند جونسون,"باناسونيك
 .وآوس,وبوستش,وآولجيت"واي
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عمل ( السرير وماآنات تحفيفحشواتاآنات خياطة صناعية وماآنات إقفال حقائب ودرازات أسطوانية لقفل 

  .للسجاد)حواف
 

وهي مزود عالمي المستوى لماآنات الخياطة الصناعية ,1975للصناعات عام "ياو هان"أنشئت شرآة
وقطعها ولديها شرآات في أرجاء 

وتديرالشرآة والتي تقع .العالم
رتها الرئيسية في تايوان ولديها إدا

مكاتب فرعية في هونغ آونغ 
ومصنعا في آل تايوان 

وآال المصنعين مجهز ,والصين
 .بمعدات إنتاج وفحص جودة ومستودع معدات لخدمة العمالء في أآثر من مئة بلد

خياطة وبعد ذلك تشعب لتصنيع ماآنات ال,وبدأ هذا المصنع بصناعة قطع لماآنات الخياطة الصناعية 
وماآنات الخياطة الصناعية مثل ماآنات إقفال , نوع مختلف من القطع70000الصناعية بقائمة تضم حوالي 

وماآنات ,وماآنات السجاد,وماآنات الدرزة المخفية, السريرحشواتوماآنات الدرازة األسطوانية لقفل ,الحقائب
 .الخياطة الصناعية المتينة إلخ

وتتضمن نماذج محمولة ونماذج متينة، وإن النماذج ,إن سلسة الشرآة من ماآنات إقفال الحقائب رائجة البيع 
وهي لذلك مستخدمة بشكل ,والحقائب المنسوجة,حقائب الخيشو,المحمولة تستطيع وبسهولة إقفال حقائب الورق

ي في نهاية خطوط التعبئة لمطاحن األرز اما المتينة فتستخدم بشكل رئيس.والعلف،,والسكر,واسع في مصانع األرز
 .والبالستيك ونحوها,واإلسمنت,ومطاحن السكر

وجنوب شرق آسيا وأمريكا ,من منتجاتها لألسواق العالمية بما فيها الشرق األوسط%90وتصدر الشرآة 
باإلضافة إلى .الوسطى والجنوبية

مصنع نماذج "(إو دي إم"آونها
فإن الشرآة تسوق تحت ,)أصلية
 ."ياو هان"تها التجارية الخاصةعالم

  



 

 .لصناعة اآلليات محدودة المسؤولية"تشن واي"شرآة 

وماآنات قولبة بالنفخ متراآمة رأس ,ماآنات قولبة بالنفخ مستمر النمط
 

 وتتخصص،1990لصناعة اآلليات عام "تشن واي"تأسست شرآة
في صناعة ماآنات القولبة بالنفخ والمعدات اإلضافية المتعلقة 

 متر مربع في مدينة 2500يث يمتد على مساحة وبمصنع حد،بها
 .تاينان جنوبي تايوان

ويشمل خط إنتاج الشرآة ماآنات قولبة بالنفخ متراآمة رأس 
وماآنات ،وماآنات قولبة بالنفخ من صنف القذف المستمر،القالب

وماآنات ،قولبة بالنفخ من صنف القذف المستمر ثالثي الطبقات
وماآنات قولبة بالنفخ ، مزدوجة المرآزقولبة بالنفخ ثالثية التجويف

وماآنات قولبة بالنفخ مزدوجة ،شبه أوتوماتيكة للمد بإعادة التسخين
 .مستمرة الضغط وغيرها من الماآنات|رأس القالب

والتسعير يساعد على جعل ،إن إلتزام شديد باألداء والجودة
وخاصة في جنوب ،رائجة في أرجاء العالم"تشن واي"ماآنات

إن .وروسيا،ومصر،وشمال أفريقيا،والشرق األوسط،شرق آسيا
  معظم الماآنات تستخدم إلنتاج مجموعة من األوعية البالستيكية

 مل 20آالقوارير والخزانات األسطوانية بسعات تتراوح بين 
 .ليترا220إلى

وتولي الشرآة عناية شديدة إلستخدام القطع عالية الصنف 
والمكونات  لتحقق ماآناتها الفعالية اإلنتاجية وتسهيل 

وعلى سبيل المثال فإن أنظمة السيطرة الغنية لماآنات .العملية 
القولبة بالنفخ يحصل عليها من مزود إيطالي مشهور ومحرآات 

تلبي تماما مطالب ,ةالتايواني"تيكو إلكتريك"ممتازة من شرآة 
 .العمالء لنماذج عالية األداء وحسب الطلب

أيضا حلول أساسية وخدمات مستهلك آالترآيب "تشن واي"وتزود
ومعالجة المعضالت وضمان التسليم السريع وتمييز نفسها عن 

 .منافسيها في الدول حديثة النشأة

 
 .لصناعة اآلليات محدودة المسؤولية"تشن واي"شرآة 

 .تايوان,710مدينة تاينان,إقليم يونغ آانغ.طريق هيبينغ إي,173قم ر:العنوان 
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Sheng Chyean Enterprise Co., Ltd. 
 ).حدیدیة وغیر حدیدیة(معدات قضبان قطر خفیفة

  

  

شینغ شي "ركةأنشئت ش
التجاریة محدودة المسؤولیة "یان

تشوان "في مقاطعة 1994عام 
في وسط تایوان ، وبدأت " ھوا

بتزوید قطع أوتوماتیة وتوفیر 
، ) الماكنات(صیانة الآلالت

وبجھود مستمرة لرفع القدرة 
فإن " آر آند دي"اإلنتاجیة وقدرة

الشركة محسوبة عالمیا كصانع 
موثوق ممیز لماكنات صنع 

لقضبان وھي حاصلة على ا
شھادة 
وشھادة ,9001:2008اآلیزو

، وتسوق منتجاتھا "سي إي"
تحت عالمتھا التجاریة الخاصة 

  ".شینغ شي یان"

وتوفر الشركة مجموعة واسعة من ماكنات صنع القضبان بما فیھا ماكنات السحب 
 إلخ..المركبة ، وماكنات تقشیر  قضبان أسطوانیة ، وماكنات تلمیع

مدربین جیدا ویرحبون بالطلبات الخاصة من " آر آند دي"لشركة مھندسي إن لدى ا
  .المنتجات الموصى علیھا بناءا على طلب الزبون

عملیات إنتاج ضخمة فعالة لتخفیض كلف التصنیع وتسریع " شینغ شي یان"وتستخدم
إلى سعر مشابھة لنظرائھا األلمان والیابانیین ، و-التسلیم ومن ثم تحقیق نسبة جودة

جانب تقنیات التصنیع المطورة ذاتیا فإن الشركة أیضا تدخل تقنیات متطورة من 
  .العالمیة)الموضة(الخارج لمواكبة اإلتجاھات

،  فإن الشركة بنت مواطئ أقدام صلبة في العالم،  والتسلیم الفوري،  والصیانة السھلة،  وبإصرارھا على قیمة المنتج
  .وكوریا ومعظم دول جنوب شرق آسیا،  والصین،  والیابان،  والوالیات المتحدة ، وتوسعت من تایوان إلى ألمانیا

  
Sheng Chyean Enterprise Co., Ltd. 

NO. 217-1, Yu-Pu Rd., Yu-Pu Village, Hsienhsi, Changhua 507, Taiwan  
886-4-758-8533   : ھاتف
886-4-758-8500 : فاكس   

  tw.sc@msa.hinet.net :البرید االلكتروني 
  www.tw-sc.com.tw : الموقع االلكترني



 

وماآنات إعادة تدوير وتكوير ,وماآنات قولبة بالستيك بالحقن,ماآنات تشكيل بالستيك بالبثق
 .المخلفات البالستيكية

  
وماآنات ,وماآنات إعادة تدوير وتكوير المخلفات البالستيكية,إن أآبر أصناف إنتاج الشرآة هو ماآنات تشكيل البالستيك بالبثق

 .وماآنات قولبة حقن بالستيك,ومعدات ثانوية, األوتوماتيكيصناعة قوالب األحذية عن طريق الحقن البثقي
  

والقطع ,والشريط,إن القضبان اللولبية المصممة خصيصا تسمح لهذه الماآنات بإذابة وخلط بودرة البالستيك الجافة أو الطرية
 .والمواد المشكلة دون تناسق لبثق آريات ذات جودة فائقة,الرقيقة

  
بي في "تطور أيضا باثقات لصناعة أنابيب وقطع"فيو يو شان"فإن,وباستخدام خبرتها المتخصصة في تصميم باثقات الكريات

 إضافة إلى ماآنات إلنتاج شرائط التثبيت المفردة أو المزدوجة" سي
  

فإن ,آيفية قولبة البثق والحقن الخاصة بها-ويعود الفضل لتقنية معرفة
قات قوالب أحذية وحاقنات قادرة على إنتاج الشرآة طورت أيضا باث

ستة آيلوغرامات من قوالب األحذية مع قالب تشكيل فقط في آل 
 .من المنتجات المبثوقة الخالية من الفقاعات%95وب,دورة إنتاجية

  
أيضا هنالك ماآنات قولبة بالحقن "فيو يو شان"وفي قائمة إنتاج

 .طن-1600محوسبة ومعمرة ذات ال

 1976والتي أنشئت عام ,لآلليات وشرآائها"فيو يو شان"ترآز شرآة
لصناعة اآلالت على تطوير وإنتاج أنواع " فيو لي شان"تحت إسم

ر المخلفات البالستيكية وذلك في مصنعها متعددة من ماآنات إعادة تدوي
 . متر مربع جنوبي مدينة تاينان في تايوان15000البالغة مساحته 



 .وأسواق كبیرة,نقل,منتجات كبیرة للتزوید,تخزین مستودع

   
  
  
 

لتوفیر صف  1984الصناعیة نفسھا منذ تأسیسھا عام "سان جین"كرست شركة
والمصنوعة على األغلب من ,النقلعریض من تخزین المستودع ومنتجات 

ویشمل .وصفائح الفوالذ,وأنابیب الفوالذ,واسالك الفوالذ,الفوالذ المقاوم للصدأ
وأرفف ,وتلبیس سلكي,وبكرات ثني سلكیة,حاویات ثني سلكیة,خط إنتاج الشركة 

وأرفف عرض ,وحشیات قش معدنیة,وإطارات تصفیف سلكیة,تخزین سلكیة
 سلكي وتشبیك,وسالل سلكیة,سلكیة

  
أو إي (و)أو دي إم(بشكل أساسي على أسس عقد "سان جین"وتصنع منتجات

ویمكن إستخدامھا للتزویدات وتخزین .تصنیع نموذج/معدات أصلیة)/إم
وھي مثالیة لتخزین قطع ,وعرض األسواق الكبیرة والمحالت,المستودع
والمعدات ,والمعدات الكھربائیة,وقطع الدراجات الناریة,السیارات

 .وغیرھا من األشیاء,وقطع األثاث وملحقاتھا,كانیكیةالمی
  

مدرب جیدا "آر آند دي"تستخدم فریق"سان جین"ولضمان جودة المنتج فإن
كما انھا تخضع منتجاتھا لفحوصات .وترتبط بتعاون تكنولوجي مع عمالء یابانیین

 .جودة صارمة قبل شحنھا
  

لقد صدرت .سمعة عالمیة قویة وتدفق ثابت للطلبات"سان جین"ة األمد لتطویر منتجات رائد- لقدأكسب إلتزامھا طویل
وأسواق تصدیر أخرى تشمل الشرق ,خاصة إلى الیابان,بنجاح لمدة خمس وعشرین عاما

 .ونیوزلندا,وأسترالیا,وأمریكا الوسطى والجنوبیة,وأمریكا الشمالیة,)باستثناء الصین(وآسیا,وأوروبا,الوسط
  

وتستطیع الشحن من أي میناء ,قدم وحدة متساویة- عشرین/تي إي یو"الشركة ھو حاویة بضائع إن الحد األدنى لشحنة 
 .معتمدة على طلبات العمیل,في تایوان

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .الصناعیة محدودة المسؤولیة"سان جین:شركة 

  62154تایوان,مقاطعة تشیا یي,مین شیونغ تاون شیب,منطقة مین شیونغ الصناعیة,طریق زونغ شان,10رقم :العنوان: العنوان 
886-5-213-4789 : ھاتف   
886-5-213-4699 : فاكس   

sj-storage@umail.hinet.net:البرید االلكتروني 
www.sj-storage.com.tw : الموقع االلكتروني 



  

Chain Tail Co., Ltd.  

ب ، ل مخل اطؤ الفرام ابح  ،  والتب اطیس المك ناعي المغن الص ، مغناطیس دائم الفرامل   
راثن . یة ب ل  الكھرومغناطیس  والفرام

  
محدودة "تشاین تیل"وتتخصص شركة,وسط  تایوان" تاي تشنغ"في  1984أنشئت عام 

 .بح الكھرومغناطیسیةوالمكا) الكلتشات(المسؤولیة في تصنیع مجموعة من المعشقات

 

بما ,ومكابح معتمدة ومصنوعة حسب الطلب) كلتشات(وتزود الشركة بشكل رئیسي معشقات

ومكابح ,عملیة كھرومغناطیسیة- ومكابح زنبركیة,ومكابح سرعة,فیھا مكابح مغناطیسیة دائمة

ومكابح ) كلتشات(ومعدالت معشقات,كھرومغناطیسیة صغیرة عملیة- زنبركیة

) كلتشات(ومكابح إحتكاك كھرومغناطیسیة ومعشقات) كلتشات(معشقاتو,كھرومغناطیسیة

ومكابح كھرومغناطیسیة ,كھربائیا  ومكابح أمان جودة محررة,ومكابح مغناطیسیة الذرة

 متعددة

  األقراص إلخ.

وتشجع التقنیین على التركیز ,عوائدھا لتجدید اإلنتاجمن % 10وتخصص ,تركز على تجدید اإلنتاج"تشاین تیل"فإن,متطور"آر آند دي"ومدعومة بتكنولوجیات متطورة وفریق 

عالیة الجودة ) حریر صخري(وبطانة مكابح غیر إسبیستوسیة,وتستخدم الشركة أیضا مواد تتمیز بخاصیة إمتصاصیة عالیة ومخلفات مغناطیسیة منخفضة.على تعزیز الجودة

 . للتلف لدیمومة محسنة- مبرزة مؤشرإحتكاك عالي ومقاوم

 من المنتجات المصنوعة حسب الطلب) 1000(على األقل ألف نوع"تشاین تیل"وتقدم

ومرنة للعمالء ,كما أنھا تتباھى بحلول اقتصادیة,إن إم200-0.1بمدى عزم یتراوح بین

 .لبناء مقدرة ربحیة بسھولة

  

تشاین "یو إل فإن"و,"سي إي"و,آر أو إتش إس"ومصادقة 9001:2000- بشھادة آیزو

 .معتمد-ومزودعالمي"كیو سي"وح ھي موجھة بكل وض"تیل

  

فإن الصانع ,وحدة شھریا60000ومئة وخمسین مستخدما وقدرة تصل إلى ,وبثالثة مصانع 

ویباع ما نسبتھ ,والیابان,والوالیات المتحدة,من منتجاتھ عالمیا إلى أوروبا%70یصدر 

ملیون دوالر 12همحققا عائدا سنویا قدر"تشاین تیل"محلیا تحت العالمة التجاریة30%

 .أمریكي

  

 

 

 
Chain Tail Co., Ltd. 

No. 305, Lane 460, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri 
Dist., Taichung City, Taiwan 41462 

886-4-2335-3024 :ھاتف   
886-4-2335-4027 :فاكس   

ct.sales@msa.hinet.net: البرید االلكتروني 
http://www.chaintail.com: الموقع االلكتروني 



 

الحمات لیزریة,آلي,مثبتات خراطة,الحمات شق طولي,موضع  
 

May Shuay Technology Co., Ltd.  
No. 631-1, Dongsing Rd., Dali Dist.,  

Taichung City 41257, Taiwan 
886-4-2407-0628 :ھاتف    
886-4-2407-2849 : فاكس   

may.shuay@msa.hinet.net: البرید االلكتروني 
www.mayshuay.com :االلكتروني  الموقع  

وھي ,2001أنشئت شركة ما شواي للتكنولوجیا محدودة المسؤولیة عام 
  .مزود تایواني ناشئ لالحمات والمعدات الثانویة في السوق العالمیة

  
دخلت ,2002ومنذ تصدیرھا ألول الحمة إلى جنوب شرق آسیا عام 

والوالیات ,وبسرعة إلى األسواق العالمیة في الشرق األوسطالشركة 
وذلك خالل ,وأمریكا الجنوبیة,وأمریكا الوسطى,وأوروبا,وروسیا,المتحدة

بإنجازات كھذه ممكن عزوھا إلى التركیز على الطلب على ,العقد الماضي
  .العمالة ومعدات اللحام اآللیة الخرطومیة-األداء وموفرة- الالحمات عالیة

  
بینما ,ورفعت الشركة باستمرار قدراتھا اإلنتاجیة ومعدات التصنیع

إستخدمت معدات قیاس متطورة تفحص دوریا وتصان لتلبي معاییر 
فإن الشركة ركزت أیضا ,وعالوة على ذلك.العالیة-العالیة والدقة- الجودة
مستغلة برامج الكمبیوتر العلمیة التقنیة مقرونة " آر آند دي"على 

  .مرسین لتطویر منتجات جدیدة تلبي طلبات السوق المتغییرةبمھندسین مت
  

من ماكنات اللحام مشتركة الملف رائجة البیع ھي "إس دبیلو"إن سلسلة 
وبنماذج ".آر آند دي"منتج التكنولوجیا األھم للشركة والمكرس األھم ل

فإن اآللة تستخدم شفرات ھیدرولیكیة مزدوجة ,ھیكلیة مسجلة
ویمكن ,ووصل الملفات الفوالذیة,واللحام,للقطع وتكنولوجیات متطورة

إدارتھا یدویا أو ھیدرولیكیا لتثبیت قوالب النحاس البسیطة الممركزة 
  .أوتوماتیكیا ألجل عملیة دقیقة وسریعة

  
فإن اآللة موجھة بمحرك دقیق لضمان تحرك مسدس ,وعالوة على ذلك
) ن خاملغاز تنجستو"(تي آي جي"ومعززة بمحول,اللحام بثبات ودقة

وعلیھ لتكون مناسبة لصناعة األنابیب الدائریة ,لنوعیة لحام متینة
وضغط شرائح السیلیكون والقطع ,اللفائف-ومناصب تشكیل,والمربعة

  .اإللكترونیة
 

ومثبتات ,وتقدم الشركة الحمات شق طولي
تي "وسلسلة الحمات,والحمات آلیة,موضعیة-الحمات,خراطة

والحمات ,ثاني أكسید الكربون/والحمات سي أو تو,"آي جي
وماكنات قطع بالزمیة ,الدقة-وماكنات ختم قالب فائقة,لیزریة

  .ومقص تعدیل ملفات  والحمات شق,آیونیة كھربائیة
 



Eastar Machine Tools Corp. 
وماكنات ,وماكنات معالجة معادن,ومحاور آلیات,ماكنات شق

  .وملحقات ذات عالقة,صناعات خشبیة
  

  .كرست شركة إیستار لمعدات الماكنات جھودھا إلنتاج مجموعة من الماكنات وملحقاتھا 1967منذ إنشائھا عام 

تطورت الشركة إلى مزود متخصص لماكنات األشغال المعدنیة واألشغال ,وبعد أكثر من أربعة عقود من جھود تطویر المنتج

  مثل معامل ,التعلیمیة) سي إن سي(رفعت من مستواھا عن طریق إشتراكھا بتطویر ماكنات  2009ومنذ عام .الخشبیة

  .ومخارط التدریب لكلي األسواق الصناعیة والتعلیمیة,التدریب المھني

منتجا مدى واسعا ,متر مربع في تایوان 6000مساحتھ  الیوم تدیر إیستار مصنعا حدیثا

وماكنات الثقب ,ومخارط الخراطة,وماكنات الصقل,من المنتجات بما فیھا محاور اآللیات

سي إن (وماكنات قیاس ,وماكنات لف الخیوط,وماكنات الخیاطة,وماكنات الطحن,واللولبة

اكنات وم,وماكنات معالجة األلواح واألنابیب,وماكنات الصقل,)سي

  .وماكنات التثبیت,المثبتات-صناعة

ر أیضا مشھورة بتزویدھا خدمات منشأ فإن إیستا,إضافة إلى تصنیع ماكناتھا الخاصة

الجودة -الصنع عالیة–لمشترین أجانب مھتمین بأنواع أخرى من معدات ماكنات تایوانیة 

فإن ,ولمساعدة عمالئھا بالحصول على ماكنات بأسعار مرضیة وبوقت ممتاز.وملحقاتھا

دائرة التجارة التابعة للشركة تدیر موقع تسوق على الشبكة 

یحدث باستمرار لتوفیر دخول سھل لمدى ,,(www.taiwantool.com.tw)وھو

ومعدات ,ومعدات القیاس,واسع من المنتجات بما فیھا معدات الطاقة والمعدات الیدویة

التابع إلیستار والمدرب جیدا العمالء بفحوصات ما قبل ) كیو سي(ویساعد طاقم.الورش

  .التسلیم

  والخدمات الحذرة سمعة إلیستار كشریك ,العالیة والدقیقة-وبنت الماكنات ذات الجودة

  .وھي تدعو الشركات من كافة أرجاء العالم لإلنضمام إلى شبكة عملھا من الشراكات,أعمال جدیر بالثقة

 

 

 

Eastar Machine Tools Corp. 
No. 372, Lane 742, Shanfeng Rd., Fengyuan Dist., Taichung  

City 420, Taiwan 
886-4-2522-4667, 2522-9856 : ھاتف   

886-4-2520-5010 : فاكس   
sales@eastar.com.tw : االلكتروني  البرید  
www.eastar.com.tw : روني الموقع  االلكت  

 



Chyau Ban Machinery Co., Ltd. 
  إس سي/سي إي إن إس غلوبال باس/تشاياو بان

  .شرآة تشاياو بان لآلليات محدودة المسؤولية
  
  
  

وهي واحدة من أآثر ,1987أسست شرآة تشاياو لآلليات محدودة المسؤولية عام 
ا على وباعتماده.المصنعيين التايوانيين العريقين لماآنات صناعة المناديل الورقية

فإن تشاياو أصبحت مصنعا ,خبرة تزيد عن الخمس وعشرين عاما في القولبة
أخصائيا لماآنات التصفيف المتتالي ولف المناديل الورقية من خالل تكنولوجيتها 

خاصة الشرآة تبتكر قدرة إنتاجية عالية بين " آر آند دي"فإن دائرة,وحاليا.المتقدمة
  V"."ماآنات تصفيف المناديل الورقية

  
سيخلق إنتاجا أآثر فعالية "نظام الكل في واحد"وتؤمن الشرآة إيمانا آبيرا بأن

نظام الكل "إن تشاياو بان هي ضليعة في..وأآثرآفاءة في مجمل العملية اإلنتاجية
بشاآير اليدين "و,"المناديل الصحية"مثل,لماآنات المناديل الورقية"في واحد

ين المصففة على شكل وبشاآير اليد,"v"المصففة على شكل حرف 
والمناديل ,والمناديل الورقية المستخدمة في المحافظ,ومناديل المائدة,"z"حرف
وولفافات المناديل المستخدمة في ,"مناديل الحمام/ولفافات دورات المياه,"المبللة
  .,ولفافات  دورات المياه الصناعية,"مناديل المطبخ/المطابخ

  
ذي " z"وبفضل جهودها لتطوير ماآنة تصفيف بشاآير اليدين على شكل حرف

إن أآثر ميزة ..فإن الشرآة ربحت سمعة جيدة في أوروبا,الطبقتين المبتكرة
لصاقالت الورق هي اإلستفادة منها بإستمرارعن طريق ماآنة تصفيف بشاآير 

نظام التصفيح ذي الطبقتين خاصة الشرآة بالتعاون مع "z"اليدين على شكل حرف
والتمويجات الزخرفية المزدوجة لتوحيد أوراق بشاآير اليدين مزدوجة الطبقة إلى 

آما أنها رفعت بشكل جيد قدرة إمتصاص الماء عن طريق أنماط .قطعة واحدة
  .زخرفة نقوش متموجة

  
  
  
  
  
  

  .شرآة تشاياو بان لآلليات محدودة المسؤولية
Chyau Ban Machinery Co., Ltd. 
No.53, Sanlong St., Shulin Dist., New Taipei 
City, Taiwan, 238 
Tel: 886-2-2688-5971 
Fax: 886-2-2689-8355 
Email: chyau.ban@gmail.com 
Website: www.chyauban.com 
 

 .بنظام تصفيح-زد ماآنة تصفيف بشاآير ورقية2تي زد 3 228ي سي ب
 

 . تي في ماآنة تصفيف مناديل صحية14 228سي بي

  

.بنظام تصفيح-في ماآنة تصفيف مناديل يد ورقية2تي في 6 228سي بي   



 

 .شركة تایي یي لآللیات محدودة المسؤولیة 
ماكنات رزم ,أنابیب كمش,السرعة-خاتمات جانب عالیة,إل-ماكنات ختم من نوع

 أطعمة أوتوماتیكیة
 
 

لتطویر وإنتاج  ست شركة تایي یي لآللیات محدودة المسؤولیة نفسھاكر
والیوم فھي واحدة من األعرق في ,1977ماكنات الرزم منذ إنشائھا عام 

 .تایوان في ھذا المجال
  

وتحسین التكنولوجیا بنت للشركة "آر آند دي"إلتزام ألكثر من ثالثین عاما ب
وأكسبتھا العدید من البراءات للتطویرات التي ,سمعة قویة كمصنع مبدع

 .حسنت أداء ماكناتھا
  

إس "ومثال على جھود التطویر خاصة تایي یي ھو ماكنة الرزم
 .والمتوفرة في شكلین واحد من النوع األسطواني ونماذج الخطین المزدوجین,األوتوماتیكة كلیا بالعد والرزم مفردة الطبقة ملونة الشریط"2-106-إیھ

  
معا  وبھیكلة ماكنة معیاریة ونظام قیادة إلكتروني ,في تصمیمھا وخصائصھا التكوینیةإن واحدة من میزات الماكنة الرئیسیة ھي سھولة الصیانة المتوفرة  

 .مخفضة إحتمالیة الضرر خالل الصیانة,إن بعض األجزاء معدلة وعالیة المتانة.مبتكر
  

مساعدة المشغلین بالسیطرة على األداء والمنتج بسھولة وموثوقیة خالل اإلنتاج ,وتشمل الماكنة حساسات إلكترونیة مستوردة من أوروبا والیابان
ایة إن جھاز حم.یوفر إستقرارا محسنا" إس سي آر"وأنبوب تسخین القط مقرونا بضبط حرارة,وبتعاون مع شفرة ختم برونزیة من قطعة واحدة,الكبیر

 .للرزمالشفرة المصمم خصیصا یستخدم حساسا صغیرا جدا ویساعد الشفرة على التراجع أوتوماتیكیا بعد كل قصة لحمایة ھیكل الماكنة وتخفیف الضرر 
  

 .واألسعار التنافسیة,ریعةوخدمات العمالء الس,واإلبتكار المتطور,والفضل في ذلك إللتزامھا بالجودة العالیة,وتتمتع تایي یي بإسم جید في السوق العالمیة

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
  شركة تایي یي لآللیات محدودة المسؤولیة

 تایوان,630إقلیم یونلین,مدینة داونان,طریق یانغ بینغ,191.رقم: العنوان 
886-5-597-1159 : فاكس   

tayiyeh@ms24.hinet.net : البرید االلكتروني 
www.tayi-yeh.com الموقع االلكتروني ك 

–– 

886-5-597-1159 : فاكس   

 



 

ام       ا ع وان للتكنولوجي غ ي رآة تزون ست ش أس
ات 2006 غ لآللي شرآة وو تزون ة ل  آخليف

ام      ,الكهربائية شئت ع إن    .1980والتي أن وم ف والي
ايوانيين          تزونغ يوان هي واحدة من المصنعين الت
ة وزين المتخصصة عالي ات الت سيين لماآن -الرئي

  .األداء في تايوان
وير والتح   ة للتط وان مكرس غ ي سين إن تزون

المستمر لماآنات التوزين بالتوازي مع إتجاهات        
إطالقها .تفان يثبتها على الرغم من أندادها    ,السوق

و ا وه ب آلي وذج محوس ش إم(ألول نم ي إت -ت

وع -ووحدات دوران أخرى قرصية     ,)الكلتشات(والذي طور لكشف توازن ديناميكي وتصحيح المقابض      ,)311 سوقي     ,الن صاعد ال ة الت تظهر بداي
  .رآة عن طريق التحول من ماآنات التوزين التقليدية إلى النماذج الرقميةلحرآة الش
ة     ) 311-تي إتش إم  (ويظهر ا لماآن شغيل           -سطحا بيني ة ت سير وفق أنظم سانية مطورة ت دوز "إن ات            ,"وين ددة من الترتيب ا متع شاشة تظهر أنواع وب

  .وزن سهل وقراءة واضحة للمعلومات-إلختبار توزين
ة     , الماآنة تضبط أوتوماتيكيا زوايا الالتوازن إلى الوضعيات المرغوبةفإن,ولتحقيق أداء أفضل   وزين لقطع يم الت وتتيح للمستخدمين إعادة ضبط ق

  .حاسوبيا وبكبسة زر واحدة-وهذا يسمح بقياسات وتصحيحات موضع سهلة موجهة.عمل مع مؤشر لوضعية معيارية أو دومعيارية
ات        شمل ماآن شرآة ي اج ال ط إنت إن خ وم ف ية والي وزين دوارة أوتوماتيكيةخماس ة -ت ة   ,المرحل ة ثنائي وزين دوارة أوتوماتيكي ات ت -وماآن

وزين قرص    ,المرحلة ة   -وماآنات ت ابح أوتوماتيكي ع    ,مك وزين تصحيح موق ات ت سية     -وماآن ة مع آاشفات لم ة عمودي دات    ,آلي وزين لمع ات ت وماآن
دوران   ,وماآنات توزين صغيرة ,وماآنات توزين ديناميكي  ,خراطة الخشب  ة ال ع أوتوماتيكي راوح     ,وماآنات توزين ودف وزين شفرات م ات ت وماآن

ة ورياضة  ,ت الطحن السرعة لعجال -وماآنات فحص تلف دوارة عالية    ,مستطيلة موجهة حاسوبيا     وزين دوارة  ,ومعدات لياق ات ت ومزودات  ,وماآن
  .العالية-)آر بي إم(وصلصال توزين لدوارات ,)بي+إيه(وراتينج ,وقطع آليات وملحقاتها,وعدادات سرعة رقمية,)دي سي(طاقة 

ة أنشئت تزونغ يوان مختبر فحص وزن محلي حيث تستخدم محلالت صوتية مت             ,وإلرضاء عمالئها بشكل أفضل    ددة  ,قدم اييس  ,وعدادات متع ومق
  . لتوفير خدمات رقابة وإختبار اإلهتزاز الميكانيكي والتوازن17025آي إي سي /جميعها حاصلة على شهادة آيزو-سرعة معتمدة

ة إضا        ,وبفروع في الصين,وبتقدم تكنولوجي جيد والتزام قوي بالجودة ورضى العميل     ك الدول دة في تل سمعة جي وان أسست ل ى  فإن تزونغ ي فة إل
 .وتايلندا,وماليزيا,والسويد,وهونغ آونغ,)دبي(واإلمارات العربية المتحدة,وفيتنام,وإندونيسيا,والهند,وإيران,والفلبين,واليابان,المتحدة الواليات

 .ماآنات توزين محوسبة آليا

Tzung Yuan Technology Co., Ltd. 

Tzung Yuan Technology Co., Ltd. 

No. 60, Lane 523, Zhongzheng Rd., Sec. 3, Rende Dist., Tainan City 717, Taiwan 

Tel: 886-6-272-5000         E-mail: tzung.hsin39@msa.hinet.net          

Fax: 886-6-207-1000         Website: www.tzungyuan.com.tw 
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