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HG Technology Co., Ltd.

HG Technology Co., Ltd. رآة هي ميم ش نيع تص ة وتص ألدوات تايواني ع  د القط  للعدي
ات من ة الماآين ك ،المختلف برة  وتمتل يرة خ ي آب نيع مجال ف  التص
 
ك ات وتمتل نيع تقني يزة التص بر المتم يزة أآ ية م رآة تنافس  لش
نيع  تي ،تص ا  ،وال دعي آم أة ،ت ا مكاف ى وإصرارها         تفانيه اج عل   إنت
ع أدوات ى قط ايير مع   تتماش راءات المع تي واإلج عتها ال ص وض  الم
ن ن نعي ليين األوروبيي ي األص ناعة مجال ف اآلالت ص . 
 
تخدم رآة تس بان الش د قض ة الكربي ودة عالي توردة الج ا من المس   ،ألماني
ات عن   فضًال خ ماآين ة CNC محاور 6 ذات التجلي ا  من المتقدم  و ألماني
را ي سويس اج ف ى عالوة .اإلنت ك عل تفيد ،ذل رمة هذه تس نعة الش   المص
ات أحد    من الء تقني ةال الط را من مستخلص ا ،سويس تخدم آم   أدوات تس
ص ة فح ة عالي ل ،الدق اس أجهزة مث ة القي تراة الرقمي ا  من المش   ،ألماني
ي نعها ف ي ،مص ة ف د  محاول ة من للتأآ ادة إمكاني اءة زي ي الكف ل ف   العم
ا ل لعمالئه ات وتقلي اج نفق تخدام اإلنت ع أدوات باس ة قط ة قوي ودة عالي  .الج
 
ي ة تغط ج فئ رآة منت عة ةمجموع الش ع أدوات من واس من القط لة تتض ع سلس حرية القط  الس
ع وأدوات ة القط ة القوي ة للغاي رعة وعالي اطع الس ريز ومق ة تف ة طرفي اطع ،آروي  ومق
ريز د تف ع وأدوات آربي ة مواد قط لة ناعم انك وسلس حرية ش ات الس اب وماآين د مثق  آربي
ر وأدوات د تقوي  .آربي

رآة حرص    ومع   ى الش اء عل ا إرض ق ،عمالئه موت ي خدمات دي  ف
ت ب الوق عار المناس ة وبأس ت ،معقول رآة نجح ي الش دير ف  تص
ا ى منتجاته ثر إل ة 30 من أآ ة دول الم حول    مختلف  مع   ،الع
ويق ض تس ت منها     البع ة تح ة العالم ث ،HGT التجاري  حي
ت ع أدوات لقي ي قبوًال القط ناعات ف ات ص باه ،3C منتج  وأش
الت ة وأدوات الموص ة الرعاي ات الطبي ةا والمرآب  لجوي
ائية  ة الفض ة والقولب  .الدقيق

HG Technology Co., Ltd. 
No.86, Dongfa Rd., Hemei Township, Changhua County 508, Taiwan 
اتف  2725-736-4-886 :ه
اآس  8357-736-4-886 :ف
د تروني البري  service@hgt.com.tw :اإللك
ع ب موق  www.hgt.com.tw :الوي
…………….www.hgt-endmills.com 

أدوات ــع  ــد قطـــ ــلب الآربيـــــــــــــ ،الصــــــ أدوات  ــع  ،قطـــ ــريز مقطـــــــع   تفــــــــ
،آــــــروي طــــــرفي ــريز مقطـــــــع  ــد طــــــرفي تفــــــــ ،آربيــــــــ ــد مثقــــــــــاب  ،آربيــــــــ  
ــريز مقطـــــــع  بســـــن طــــــرفي تفــــــــ



 
  

منتجات , آمامات للغبار , قنعة جراحة تستعمل مرة واحدة أ
   .غير المنسوجة) الفلترة ( الترشيح 

  
  
  

  

 فالتر هواء ، للجراحة  وآرست الشرآة لصناعة اقنعة الوجه التي تستخدم1993تأسست الشرآة عام 

زم الشرآة في لتتحيث قد بنت الشرآة لها ملف مميز بين نظرائها الشرآات في تايوان . ومعدات طبية 

  .عنصر الجودة 

لتقديم عروض تنافسية للزبائن تشدد الشرآة على اإللتزام بالجودة النتاج منتجات تتوافق مع المواصفات 

حصلت الشرآة آذلك على  .  ISO 9001:2008 و  ISO 13485 من هذه المواصفات ،الدولية 

  .جودة عالية  لمواصلة تعزيز صورتها آمصنع ذو  AS/N281716موافقة 

تقوم الشرآة بإستمرار بترقية مهارات , معرفة ان الجودة العالية تتوقف على القدرة على االنتاج 

 للتأآد من ان جميع منتجات ،  TSIالتصنيع والمعدات وتشمل اختبارات متقدمة لعملية الفلترة 

 إصرار آهذا يفصل الشرآة .الكمامات تقابل تتوافق مع متطلبات الزبائن الصارمة والمقاييس الطبية 

  .عن منافسيها في السوق العالمية التنافسية على نحو متزايد 

 CE/EN149 : 2001آمامات للجراحين  ,  N95خط انتاج الشرآة يشمل أقنعة 

FFP1 , FFP2  ، وآمامات غبار ffp3  واقنعة وجه معترف بها GMP  ووسائل 

 ومنتجات اخرى متعلقة بالمعدات الطبية مثل مالبس الجراحة ،تنقية هواء غير منسوجة 

منتجات الفلترة الخاصة بالشرآة مصنوعة . وقبعات جراحية إضافتا الى االستعمال الطبي 

 حقائب وفالتر عادمة يمكن استعمالها في المكانس ،من مرآبات خاصة لجعلها مرنة للطوي 

  .رات الطالء الكهربائية وحجرات السيارات والمنازل ومقصو

اإلرتكاز على فلسفة عمل الشرآة بالترآيز على السالمة والجودة االستثنائية والتقنيات الرائدة في 

 AERO(  منتجات هذه الشرآة في جميع اسواق العالم معظمها موجود تحت عالمة ،الصناعة 

PRO (  التجارية.  

  

  

  

  

  

  

Aero Pro Co., Ltd. 
  .تايوان  , 520مقاطعة شانغهوا , بلدية تينشونغ  , 6طريق , هسينكونغ  , 90رقم : لعنوان ا

  3~6141-875-4-886: هاتف 

  6145-875-4-886: فاآس 

  shuennbao@hotmail.com: البريد االلكتروني 

  www.aeropro.com.tw: الموقع االلكتروني 



Special Protectors Co., Ltd. 

  معدات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل

 تفرعت 1982 آمصنع متعاقد للدعامات الصناعية التي تستهدف بالعادة االصابات التي لها عالقة بالرياضة ثم في عام 1978تأسست الشرآة عام 
  .الشرآة  إلى قطاع معدات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل 

 بما في ذلك احزمة البط,رآة جميع أنواع معدات ما بعد العمليات الجراحية للمرضى وأولئك الذين يتلقون عالجا طبيعيا أو إعادة تأهيل تقدم الش

 مثبت الرك, احزمة خصر مرنه , الترقوة , اطواق عنق الرحم , دعامات المشد الظهراني القطني , أحزمة العظام , ذراع الرافعات , ن 

  .روابط لالضالع وسترات سالمة , احزمة عجزية نيوبرينية , جبائر رآبة لما بعد الجراحة , الرآبة جبيرة , بة 

  وتستخدم الشرآة المواد الفنية علية الجودة لصناعةISO134585 : 2012 و  ISO 9001 : 2008الشرآة حاصلة على شهادة 

  . جميع منتجاتها 

 للبدء في خطة لتحول نفسها من مصنع متعاقد الى مور "  SPECIAL" الخاصة بها  أسست الشرآة العالمة التجارية 1994في عام 

 د ذو عالمة تجارية معروفة الذي ينتج عادة هوامش ربح اعلى ألن الصانع يمكنه فرض رسوم على الملكية الفكرية والقيمة المض

 اندونيس, التجارية مروجة بهونغ آونغ  "  SPECIAL " عالمة.افة ملتصقة بالعالمة التجارية بدال من مجرد أن تدفع لتصنيع الباطن 

 يا، آوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة، 

 سريالنكا، تايالند، البحرين، قبرص، الكويت، لبنان، قطر، اإلمارات، اليمن، استراليا، المكسيك، بيرو، وترينيداد والواليات المتحدة

 اليونان، إيطاليا، مقدونيا، بولندا،  األمريكية، أوروغواي، آرواتيا، ألمانيا، 

 وقد شكلت الشرآة  قوة تقنية متينة مدعومة بمعدات التص.رومانيا، والمملكة المتحدة باإلضافة إلى تايوان من خالل وآالء محليين 

 لمالحظة بالشرآةومن الجدير با.فحص الجودة الصارمة ، واإلدارة العلمية وفريق بحث وتطوير مختص ومدرب جيدًا , نيع الدقيقة 

 والشحن الموح, معالجات ما قبل الشحن والتفتيش الكامل لكل منتج على حدة باالضافة الى بقعة الفحص ,  مزايا التسويق التي تشمل 

 د في حاوية واحدة آلما أمكن لتقليل التكلفة على العمالء، ف

الخدمة واالبتكار فقد بنت الشرآة سمعة صلبة , الجودة , لبحث والتطوير ومع الترآيز الشديد على ا.ضال عن ضمان وصول الطلبات في نفس الوقت 
 .لتطوير المنتجات المبتكرة لتلبية متطلبات العمالء الخاصة 

 
 
 
 
 

Special Protectors Co., Ltd. 
2Fl., No. 130, Shin Hu 3rd Rd., Nei Hu District, 

Taipei,11494, Taiwan 
Tel: 886-2-2792-1812 

Fax: 886-2-2792-1836 
E-mail: sales@sp-supports.com 
Website: www.sp-supports.com 



Kuen Horng Co., Ltd. 
ووصالت ,"إتش دي إف"ووصالت ,"آي في"أطقم  

ومكونات ألطقم خط ,"إتش إم إي"فالتر /ومصافي,تنقیة/تصفیة

 لدمووصالت إنحالل ا,وإبر,الساللة

  
محدودة المسؤولیة إلى مصنع متخصص ألطقم العنایة الصحیة "كویین ھورنغ"تطورت شركة  1993منذ تأسیسھا عام 

 بقدرة إنتاجیة كاملة
  

  آي"وتشمل أطقم العنایة بالصحة خاصة الشركة أطقم خطوط دیلزة الدورة الدمویة ومكونات انبوب اإلمتصاص 
وإبر ,ومغارز الدحرجة,وعلیبات سكب,بما فیھا أغطیة اإلبر,)ضموریدي"(في 

محول تسخین (إتش إم إي"فالتر/إضافة إلى مصافي.إلخ,وقواعد اإلبر,ومقحمات,شرجیة
 .وأنوف إصطناعیة,ومصفیات بكتیریا,)وترطیب

  
مرتكزة على عقود من الخبرات في قولبة الحقن البالستیكیة "كویین ھورنغ"إن تنافسیة 

  ھذه الحقائق مكنت الشركة من .القولبة البالستیكیةمقرونة بمعرفة متمرسة في تطویر 
وقطع بالستیكیة لعربات األمتعة والدراجات ,ومقابض,ثانویة" حواسیب شخصیة/بي سي"توسیع نطاق عملھا من

 ولكسب سریع لوجود عالمي في ھذا القطاع  المالئم الجدید,الھوائیة إلى أجھزة عنایة صحیة
  

إضافة إلى أدوات ,والذي یتكون من إثنین وعشرین ماكنة قولبة بالستیك,إن الشركة مشھورة لخط إنتاجھا المتین
وبفضل القیادة من .ومعدات قیاس أخرى في حجرتھا الخالیة,وشاشات قوالب,وجرارات,وقوالب شاملة,"دي2.5"قیاس

واإلنتاج عالي ,مساعدة في ضمان الفعالیة,2011عام  13485كسبت شھادة آیزو "كویین ھورنغ"فإن " إس جي إس"قبل
 والجودة غیر المشكوك فیھا,الدقة والمتین

  
لتقدیم أكثر العملیات "آر آند دي"كیف و- فإن الشركة تستخدم قدرة معرفة,وفیما تركز على تطویر وابتكار مستمر

والصادرات إلى ,والمبیعات المحلیة,وترحب بشراكات في المجال اإلنتاجي.جودة- اإلنتاجیة موثوقیة والمنتجات األعلى
 .أرجاء العالم

  
Kuen Horng Co., Ltd. 
No. 51, Alley 128, Fuling Lane, Fu’an Village, 
Xiushui Township, Changhua County 504, Taiwan 
Tel: 886-4-769-5688 
Fax: 886-4-768-1770 
E-mail: pro@kuenhorng.com.tw 
Website: www.kuenhorng.com 

www.kuenhorng.com.tw 



  
  

  
مقص اشرطة , مقصات طبیة ,   EMTمقصات , ادوات التقطیع , مصنع للمقصات 

مقص , مقص صید , مقص حدائق , ) للمواد  االساسیة  ( مقص عادي , متحرك 
  .احواض مزروعة 

  
  
  
  

واجتازت الشركة اختبارات الزمن , كمصنع متمرس للمقصات  1976تأسست الشركة عام 
  . والمھارة والمعرفة الكاملة

  
وال تدخر أي جھد , ركزت الشركة باستمرار على االحترافیة و التحسین , على مر أربعة عقود 

  .في التطویر المستمر للجودة والتكنولوجیا إلنشاء اسم ممیز في ھذا المجال 
  

تزود الشركة , التقنیین المھرة والمعرفة المتراكمة , باالعتماد على مھارات إنتاجھا البارعة 
وتشمل منتجات . مقصات ذات التصامیم المبتكرة لتلبي متطلبات العمالء والسوق وتطور ال

مقصات , مقصات الشعر , مقصات تصفیف الشعر , اللولب القاطع , مقصات الخیاطة , الشركة 
, مقصات للضمادات الطبیة , مقصات للحیوانات األلیفة , مقصات انحنائیة التصمیم , یابانیة 

مقصات , مقصات أشرطة متحركة , مقصات عادیة , مغطاة بالتفلون مقصات ,  EMTمجزات 
مقصات , مقصات مكتبیة , مقصات حدائق , جراحیة ومالقط جراحیة ذات استعمال لمرة واحدة 

, أدوات صید لألحواض المائیة المزروعة , مقصات للمطبخ , مقصات لمسات أخیرة , حرفیة 
  .ع أدوات القص والتقطیع وجمی, صنانیر صید محبوكة , صنارات صید 

  
  في مصنع الشركة الذي , آالت تلمیع , آالت تقطیع , مكابس خرم , الشركة تزود خط اإلنتاج بكامل المعدات الالزمة , لتعزیز المزایا التنافسیة 

یث صممت األرضیة وتدار اإلنتاجیة بدقة بحیث تتماشى مع ح, متر مربع  72000تبلغ مساحتھ 
  .المعاییر الدولیة لتقدیم القیمة المضافة كسرعة التوصیل واألسعار المنافسة 

  
تقدیم األسعار المنافسة والتصامیم  المبتكرة موجھة للسوق وجودة عالیة تلبي المعاییر الموضوعة 

إذ تصدر . ة من قبل العمالء على مستوى العالم مقصات الشركة مطلوب. في االتحاد األوروبي 
, والیابان , جنوب أسیا , الشرق األوسط , الى الوالیات المتحدة % 90الشركة من منتجاتھا 

تمكن المورد من تزوید متطلبات صناعة , باإلضافة إلى شراكة طویلة األجل مع عمالء من الیابان 
 .وحدة  500000المنتج االصلي مع قدرة شھریة تتجاوز 

  

 
Lung Hsin Scissors Co., Ltd. 

No. 11, Jihhsin Lane, Mahsin Village, Hsiushui 
Township, Changhua County 504, Taiwan 

  6933-752-4-886: ھاتف 
  3836-761-4-886: فاكس 

 lunghsin@ms12.hinet.net:  البرید االلكتروني

  www.scissors.com.tw: الموقع االلكتروني 



 

آراسي مقعدين، اسرة منزلية، مشايات، آراسي بحمام، وسلسلة 
 الرعاية المنزلية، دراجات التنقل

  
  

 بواسطة ريتشارد سانغ وقد رآزت جينيماآس 1992تاسست في وسط تايوان عام 
لصناعة المنتجات الطبية على تصميم وانتاج التجهيزات الطبية وتجهيز المستشفيات 

  .لةوالمواد االخرى ذات الص
يشتمل خط انتاج الشرآة على آراسي مقعدين، اسرة منزلية، مشايات وآراسي بحمام 
ومقاعد استحمام وتجهيزات اعادة التاهيل، اعمدة وريدية وعربات خزان االآسجين 

 وسكوترات الرآبة وآراسي الراحة ومنتجات الرعاية ودراجات التنقلودواسة التمرين 
 تصنع من المعادن والبالستيك والمنسوجات المعالجة معظم المنتجات. المنزلية االخرى

  .على وجه الخصوص من مصادر محلية ومضمونة الجودة
رة، حازت جينيماآس بعد سنوات من بذل الجهود والتطوير في العمليات التصنيعية واالدا

منتجات الشرآة . 2003 عام 13485 وااليزو 2000 عام 9001على شهادة االيزو 
  .معتمدة من ادارة االغذية والعقاقير في امريكا والصحة والسالمة في اوروبا

حاليا تقوم الشرآة بتسويق المنتجات بشكل رئيسي في الواليات المتحدة واوروبا واليابان 
  .ع في مناطق اخرى في المستقبل القريبلكنها تخطط للتوس

للحفاظ على مستوى التنافس على الساحة العالمية، عملت جينيماآس بقوة على تطوير 
ترحب الشرآة بطلبات التصنيع للمعدات . وتحسين المنتجات االبتكارية من حين الخر

تع االصلية والتصميم االصلي وطلبات خاصة اخرى وهي منتجات مضمونة الجودة وتتم
  .بالتسليم السريع ايضا

 
 
 
 
 
Genemax Medical Products Industry Corp.   
No. 86, Lane 226, Taiming Rd., Wuri District, 
Taichung City, Taiwan 41468 
: هاتف 886-4-2335-8500 
: فاآس 886-4-2335-6780 
د تروني البري  medical@genemax.com.tw :االلك
تروني الموقع  /http://www.genemaxmedical.com :االلك
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