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Ray Fu Enterprise Co., Ltd. 

التجارية مصنع "راي فو"وشرآة,2000أنشئت عام
ومصنع .متخصص ومصدر للمرابط وألسالك الفوالذ

تايوان جنوبي " آاوهسيونغ"أسالك الفوالذ خاصتها في 
وفرن تلدين ,مجهز بمستودع قضبان فوالذ

وماآنات سحب ,ومعدات تخليل سطح,آروي
ممكنا المنشأة من إخراج منتج ,وصانعات براغي,أسالك

والواليات ,سريع ومتوازن للزبائن في أوروبا
 .والشرق األوسط,واليابان,ونيوزالندا,وأستراليا,المتحدة

  
ا من تزويد مدى تمكنه" راي فو"والميزة التكنولوجية ل

براغي ذاتية (واسع من المنتجات بما فيها البراغي
وبراغي الجدران ,وبراغي الماآنات,اإلغالق
وبراغي ,وبراغي ألواح األقراص,الجافة
مسامير ملولبة ذات رأس (والمسامير الملولبة,)األثاث
ومساميرملولبة للحواف ,ومساميرملولبة للعربات,سداسي
وصموالت ,ت سداسيةصموال(والصموالت)البارزة
حلقات منع /والفلكات)وصموالت الحواف,مربعة

 . اإلرتشاح
ومنذ نشأتها إستثمرت الشرآة بقوة في معدات إختبار 

يات ضامنة ضبط صارم للعمل"آيو سي"
فإن تطويرفعالية اإلدارة واإلصرار ,إضافة.التصنيعية

راي "المضافة أآسبت -القيمة-على توفير منتجات عالية
سمعة قوية في السوق العالمية وساعدتها على خلق "فو

 .تبادلية مع الزبائن-عالقات منفعية
  

على شهادات "راي فو"وحازت 
تي /وآيزو,14001:2004وآيزو,9001:2008آيزو
إضافة إلى إعتمادية مختبرية من ,16949:2002إس

سي "ومصادقة " تي إيه إف/"مؤسسة اإلعتمادية التايواتية
 ).14566دي آي إن إي إن(إي

  
راي "فإن,ولتبقى في طليعة منافسيها في المجال,
سي إي إي "تحضر حاليا لتحصل على شهادة"فو
 ).14592إن
  

شرآة ال فإن ال,إضافة إلى التطوير المستمر لجودة المنتج
توفر جهدا لتوسيع أسواقها في الخارج عن طريق 

آة المتكررة في معارض التجارة الدولية مثل المشار
 المقبل وعن 2013معرض المرابط شتوتجارت ألمانيا 

طريق اإلنضمام إلى بعثة تايوان التجارية للبراغي 
 .والمرابط ألفريقيا

ومسامير ,براغي
حلقة رقيقة مطاطية (وفلكات,وصموالت,ملولبة

 ).أومعدنية إلحكام الوصل ومنع اإلرتشاح

Ray Fu Enterprise Co., Ltd. 
Address: 23F-1, 366 Bo’ai 2nd Rd., Zuoying 
Dist., Kaohsiung, Taiwan 813 
Tel: 886-7-556-0180 
Fax: 886-7-556-0174 
E-mail: export@ray-fu.com 
Website: http://www.ray-fu.com 



Top Screw Metal Corp. 

اطقم , براغي ذاتیة اللولبة , براغي جوزیة , مسامیر جوزیة 
  .براغي ذاتیة التثبیت , براغي عامودیة مثبتة 

 

 
معترف بھا كشركة , ) (ISO  9001:2008معروفة عالمیا وموجودة في تایوان وحاصلة على ,  1975تأسست عام 

  .لمختلف الصناعات  لتصنیع مختلف أنواع المثبتات والمشابك
  

اذ یستطیعون انتاج قوالب تصمیم وفقا لمتطلبات , فریق البحث والتطویر الخبیر في الشركة مدعوم بوفرة الخبرة والمعرفة 
. الزبائن وتجھیز العینات بفترة وجیزة 

ھناك خط كامل من اجھزة المراقبة بما فیھا 
اطواق معدنیة مسیطر علیھا باجھزة 

اختبارات , اختبار الشد  وماكنة, كمبیوتر 
ومكانة , كشاف ضوئي ثالثي االبعاد , للثقة 

مما یتیح للشركة . الختبار الصالبة " فایكر"
تزوید تقاریر اختبار الجودة الكاملة مما 

  .یزید من سرعة تجھیز المنتج للزبائن 
  

القدرة الھائلة على التصنیع ھي احدى 
ة تفتخر الشرك. المزایا التنافسیة للشركة 
والتي تستخدم , بخطوط انتاجھا االلیة 

معدات ابداعیة مثل ماكنات الصیاغة 
 ماكنات فرز , ماكنات فرز الیة , والتشكیل 

  .والكفائة العظمى , والنوعیة المتسقة , لضمان القدر االعلى , بصریة لتنفیذ دورة انتاجیة كاملة في خط االنتاج 
  

لضمان خدمة , معظم عملیات الشركة الیومیة من التصمیم واالنتاج والتخزین في المستودعات تحت سیطرة اجھزة الكمبیوتر 
  .كفائة التكلفة والتسلیم الفوري , الزبائن بالوقت المحدد 

  
وتشمل برشام  من مختلف االحجام والمواصفات 10,000تشكیلة منتجات الشركة تشمل مختلف انواع المثبتات واكثر من 

براغي , اطقم براغي عامودیة مثبتة , برغي ذاتي اللولبة , صمولة الرفع , برغي جوزي اعمى , جوزي اعمى ) مسمار(
  .وھذه من بین امور اخرى , قضیب اللحام , براغي ذاتیة التثبیت , مرساة التوسیع , براغي نقر ذاتي ملولبة , االدخال 

  
دول مختلفة وقد صنعت  10براءة اختراع للتكنولوجیا المتطورة في اكثر من  20ا على ھذا المزود العالمي حصل تقریب

الشركة لنفسھا ملف شخصي رفیع المستوى كشركة تصنیع معدات اصلیة وكشركة تصنیع تصامیم اصلیة وكمزود ألسامي 
 ) .بواسارد ,جیسیبا ,ویرث , فاستینال ( ضخمة كشركات 

 
Top Screw Metal Corp. 
No. 78, Lane 415, Taihe Rd., Sec. 2, Changhua City 500, Taiwan 
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براغي , براغي ألومنیوم , براغي فوالذیة غیر قابلة للصدأ , مسامیر , براغي 

  .الخ , براغي نحاسیة , ذ فوال
  

وھي مطور ومصنع محنك ,  1990تأسست الشركة عام 
التوسع المستمر للشركة ادى الى . للمسامیر والبراغي 

ملیون قطعة من االنتاج السنوي من  200وصولھا الى 
  .مالیین قطعة عن تأسیس الشركة  5أصل 

  
نجحت الشركة في تخطي االجرائات الصارمة للحصول 

وشھادة ,  2007في عام )  ISO 9001( دة على شھا
 )ISO/TS 16949  ( 2011في عام .  

  
, بسبب زعامة الشركة في كفاءة البحث والتطویر 
, تقدمت الشركة بشكل واسع في منتجاتھا من براغي 

براغي ذات رؤوس لإلدخال المسامیر و , مسامیر 
البراغي الخاصة بشكل یضمن الجودة العالیة والدقة 

  المواد المستخدمة في المنتجات ھي . ر المنافسة واألسعا
  .الفوالذ واأللمنیوم والنحاس 

  
, تصر الشركة على التطور بإستمرار وتحدیث المنتجات بشكل یغطي جمیع المواصفات والمقاییس الصناعیة 

  .أداء وسعر , مھام , مواد , وتلبیة متطلبات العمالء المختلفة من مواصفات 
  

تصدر الشركة منتجاتھا الى عمالءھا في جمیع انحاء العالم وخصوصًا كبار عمالءھا في الوالیات المتحدة 
والشركة تثق من قدرتھا على , الشركة ترحب بالعمالء عند اتصالھم لتخصیص المنتجات . االمریكیة واوروبا 

  .توفیر افضل المنتجات والخدمات 
  
  
  
  
  
  
  

Changing Sun Metal Co., Ltd. 
No. 28, Alley 10, Lane 151, Donglai Rd., Hemei 

Town, Changhua County, Taiwan 508 

Tel: 886-4-733-0350 

Fax: 886-4-735-6289 

E-mail: changinsun330350@yahoo.com.tw 

Website: www.changingsun.com.tw 



 

Screw King Co., Ltd.  

. اللولبة إلخ-وبراغي ذاتية,الثقب-براغي ذاتية 

 

 

 

انصُبعُت يحذودة  .Screw King Co., Ltd و,1995أَشئج عبو 

وحطىَر وحصُُع ,انًطؤونُت هٍ شركت خبُرة حخخصص فٍ حصًُى 

. وإبخكبرَت,انًطخىي-انهىنبت عبنُت-براغٍ راحُت

  

نكثُر يٍ  انهىنبت-نمذ بذأ انصبَع كًخعبلذ فرعٍ رئُطٍ نهبراغٍ راحُت

وححىل إنً يطىر لبدر جذا وصبَع ,يُشآث انًرابط انشهُرة فٍ حبَىاٌ

انهىنبت راث انجىدة خالل انطُىاث األخُرة وبعذ -نًُخجبث انبراغٍ راحُت

. هبيت ولىي حصُُعُت"آر آَذ دٌ"يراكًت 

  

انهىنبت انًصُىعت بشكم رئُطٍ يٍ انفىالر انًمبوو نهصذأ -حُتانثمب ورا-حطىر راحُب صفب واضعب يٍ يُخجبث انبراغٍ راحُت "Screw King"فئٌ ,وحبنُب

. وأَضب حطىَر جًُع انًعذاث يحهُب,انصُف-عبنٍ

  

ونخهبُت انطهب انًخساَذ ببضخًرار يٍ زببئٍ كثُرٍَ يحهُب وخبرج 

حمىل أَهب كبَج حمىٌ وبمىة لذرحهب  "Screw King"فئٌ ,انبالد

إضبفت إنً ,يحطُت ويجذدة يعذاث انخصُُع,انخصًًُُت وانخطىَرَت

جًع أحذد يعهىيبث انطىق نخخرج بًُخجبث أجذد وأفضم نخطببك 

 . حىجهبث انطىق

 

حهمت رلُمت يطبطُت أو يعذَُت )ضذاضُتانثمب وبًب فُهب براغٍ رأش انفهكت ال-انهىنبت وراحُت-وَىفر انصبَع حمرَبب جًُع أَىاع انبراغٍ راحُت

وبراغٍ ,وبراغٍ َحبضُت,انًعذٌ-وبراغٍ ثُبئُت,يمبوو انصذأ-وبراغٍ انفىالر,انكربىٍَ-وبراغٍ انفىالر,(إلحكبو انىصم أويُع اإلرحشبح

. وببنخطهُى انفىرٌفخىرة جذا بخذيبث إرضبء انسببئٍ خبصخهب " Screw King"فئٌ ,إضبفت إنً انجىدة انجُذة.األنًُُىو إنخ-ضببئك

  

بؤٌ يُسحهب انخُبفطُت انًركسَت حعخًذ عهً إَخبج "Screw King"وحؤكذ

( كُى إل.)انخشطُب وانخغهُفيحهٍ يخكبيم يٍ انًعبنجت إنً 

 

Screw King Co., Ltd. 

 .No. 151, Lane 1, Wenchang Rd., Sec:انعُىاٌ 

3,Chengkung Borough, Dadu Dist., Taichung 

City, Taiwan 432 

 1986-2698-4-886: هبحف 

 8199-2699-4-886: فبكص 

 jinjing.a2@msa.hinet.net :انبرَذ االنكخروٍَ 

 www.jinjeng.com: انًىلع االنكخروٍَ 

 

http://www.jinjeng.com/


 

 
 .المسؤولية محدودة"التجارية رين هومن "شرآة

 Homn Reen Enterprise Co., Ltd.
                                         ).او اي ام( براغي خاصة ومعدلة ، تجهيزات تصنيع معدات اصلية, معيارية 

 
 رين هومن "شرآة تخصصت,1985 عام تأسيسها منذ

 الجودة عالية براغي إنتاج في المسؤولية ةمحدود"التجارية
 معدات مصنع(إم إي أو"ك واآللية اإلنشائية لإلستخدامات

 .16949 إس تي/آيزو "بشهادة مدعوم)أصلية
  

 صفا تصنع"رين هومن "فإن,وفييتنام تايوان في إنتاج وبقواعد
 وبراغي,الثقب ذاتية البراغي فيها بما,المثبتات من واسعا

 التشكيل وبراغي,النقر وبراغي,المرآبة األلواح وبراغي,التسقيف
 لوح وبراغي,للصدأ المقاوم الفوالذ وبراغي ,اللولبي
 والفلكات,المتالزمة والبراغي,العازل الجدار وبراغي,التقطيع

 منع أو الوصل إلحكام معدنية أو مطاطية حلقة(
 .ومعدلة معيارية بمواصفات والمتوفرة,)اإلرتشاح

 
 الميزة إليها تعزى آبيرة وسعة ةقوي تصنيع قدرات
 إستثمرت,السنوات مدى وعلى".رين هومن"ل التنافسية
 وتحسين اإلنتاج وسائل تحسين في باستمرار الشرآة
 هندسية و"سي آيو "وبدوائر.التصنيع تقنيات
 عالمية معايير مع المنتج تناغم على أيضا رآزت,آاملة
 التقني المستوى بوسائل مدعومة.وشهادات متعددة

 1,500 تعادل الشهرية المنتج هذا مخرجات فإن,للصناعة
 .طن

 
 في مصنع تشييد" رين هومن "أنهت ومؤخرا
 هذا.2010 العام في قدم جهدا آان والذي ,فييتنام
 بينما,معيارية منتجات لصناعة مكرس المصنع
 قطع على يرآز تايوان في مصنعها
 ستتطور هذه اإلنتاج إستراتيجية.هدفا-أعلى

  والذين,العالميين زبائنها إلرضاء لألفضل
 األسواق في رئيسي بشكل يترآزون
 واألسواق,الالتينية أمريكا وأسواق,األمريكية
 .األوروبية

  
 في جديد متكامل إنتاج خط فإن,للشرآة ووفقا
 هذا تشغيله في للبدء مخطط فييتنام مصنع
 بين تتراوح شهرية منتجات لرفد,العام
 فيما طن 2,000-1,000و,مبدئيا طن400-500
 بكامل يعمل عندما القريب المستقبل في بعد

 .طاقته
 

 
 .المسؤولية محدودة" التجارية رين هومن"شرآة

 Homn Reen Enterprise Co., Ltd. 
 مدينة,لوزهو قطاع,تاتونغ طريق,513 مسار,136.رقم: العنوان 
 تايوان,821 آاوهسيونغ

 0597-696-7-886: هاتف 
  3606-696-7-886: فاآس 

  tw.com.homnreen.mail@homnreen: البريد االلكتروني 
 www.homnreen.com                                :الموقع االلكتروني 



 

Joiner Fastener Enterprise Co., Ltd. 

وبراغي ,السد-وبراغي ذاتية,وبراغي لوح تقطيع,براغي حائط صلب 
 .وبراغي فوالذ مقاومة للصدأ,وبراغي صلبة,الثقب-ذاتية

 وآرست لتصبح واحدة من أآثر 2003التجارية محدودة المسؤولية عام"جوينر فاستينير"أنشئت شرآة
وبجودة منتج ثابتة وتصميم ممتاز حسب الطلب والتي ,راغي متعددي القدرات في تايوانمصنعي الب

وفي السنوات الماضية نقلت الشرآة تدريجيا أهمية مبيعاتها إلى اليابان .يقدرها عاليا الزبائن في آل مكان
حدثون الذين يت-المبيعات-ضاربة األسواق هناك بقوة من خالل فريقها المتخصص من رجال,وأوروبا

  .اللغات األجنبية
 

خمسة عشر عاما من الخبرة في "أنتوني تشوانغ"وللمدير العام  للشرآة 
مطورا وعيا حادا في آيفية قيادة تطوير العمل (األسواق اليابانية واألوروبية 

من العائدات اإلجمالية % 60إن اليابان واوروبا تشكالن ما نسبته .هناك
   .والنسبة ترتفع بثبات,للمنشأة

   
 9001:2008قد منحت شهادة حسب معايير آيزو "جوينر فاستينير"إن 

وإصرارها على التطوير المستمرلجودة ,14001:2004وآيزو
والمهنية معروفة على مدى واسع ومقدرة بشكل عظيم ,والتكنولوجيا,المنتج

على أن شرآته "تشيانغ"ويؤآد المدير العام.الزبائن في أرجاء العالممن قبل 

Joiner Fastener Enterprise Co., Ltd. 
No. 50, Jiahua Rd., Gangshan District, Kaohsiung, Taiwan
Tel: +886-7-628-1096 
Fax: +886-7-628-1097 
E-mail: anthony@joiner-fastener.com.tw 
Website: http://www.joiner-fastener.com.tw 

متمرسة جيدا في تطوير براغي حسب الطلب من الكربون 
الفوالذي وبراغي فوالذية مقاومة للصدأ معتمدة على 

ولتلبية الطلبات عالية الجودة لزبائنها .مواصفات الزبون
دا لتطبيق فإن الشرآة لم توفر جه,األوروبيين واليابانيين

 .تحكمات جودة صارمة عند آل خطوة في العملية اإلنتاجية
   

تهدف إلى تطبيق "جوينر"فإن,وبالنظر إلى المستقبل
والعمل عن قرب مع باعة ضد ,إستراتيجية عملياتية مرنة

وأآثر من ذلك رفع قدرة ,التيار ومع التيار وشرآاء تعاونيين

دات من اليابان وأوروبا اإلنتاج وضبط الجودة حتى تتمكن نسبة العائ
  %.100أو حتى إلى % 80من النمو إلى 

   
تطويرها ألسواق دولية تعزيزا في "جوينر فاستينير" لقد أعطت

ومشارآة .السنوات األخيرة عن طريق حضور معارض تجارية دولية
هذا العام تتضمن معرض مواد الهندسة المعمارية واإلنشائية 

 .آذار8-5لفترة والذي سيقام في طوآيو في ا,2013



 

Boss Precision Works Co., Ltd. 
 ومثبتات النقر-ذاتية براغي

 عام)بوس(المسؤولية محدودة"وورآس بريسيشينبوس "شرآةأسست
 وخاصة,للمثبتات متخصص" إم دي أو"و"إم إي أو "مزود وهي,1994
 الفوالذ وبراغي,النقر ذاتية وبراغي,الثقب ذاتية وبراغي,نشاءاإل براغي
 بمختبر ومجهزة الخبرة ذات الفرعية بمصانعها مدعومة.للصدأ المقاوم
 جودة على المحافظة على قادرة الشرآة فإن,رزم وإمكانية جودة ضبط
 .الوقت نفس في اإلنتاج تكلفة بتخفيض لكن ومتفوقة متينة

  
 شهادة على الحائز الصانع فإن,جيدا-معروفة دولية رمعايي مع وبالتوافق

 مصادر تخطيط"(بي آر إي "نظام على يحافظ9001:2008آيزو
 تدفقات لضمان خاصته والخارجية الداخلية والعمليات)الشرآة
 مراقبة من المنتج ضبط طاقم يمكن أيضا والذي,سليمة إنتاج/صفقات

  .الوقت يف التسليم من للتأآد إنتاجية خطوة آل تقدم
 

 من واسعا مدى تقدم"بوس " فإن,الفرعيين  متعاقديها من وبدعم
 براغي فيها  بما,النقر  ذاتية براغي رئيسي بشكل ولو المنتجات
 وبراغي,التسقيف  وبراغي,التقطيع  لوح  وبراغي,الجاف  الحائط

  ومنتجات,الماآنات   وبراغي,والثقب  النقر-ذاتية  وبراغي,خرسانية 
 أو مطاطية رقيقة حلقات/ وفلكات, وصموالت ,مزاليج (بالطل حسب

المقاومالفوالذمنمصنوعة)اإلرتشاح أومنع الوصل إلحكاممعدنية
 الممكن من  والتي,الفوالذية  السبائك أو,الكربوني  والفوالذ,للصدأ

 ."إس آي جيه"و"إن آي دي"و"آي إف آي"معايير على معتمدة صناعتها
  

 من العديد على حازت"بوس"فإن,آيف-معرفة من عاما عشرين وبخبرة
 وظيفة تعزز والتي" دي آند آر"وبقدرة,تايوان في اإلختراع براءات
 لتمكين بالسلع بقوائم تحتفظ"بوس "فإن,أفضل خدمات إلى إضافة.اإلنتاج
 تكاليف توفير على المشترين تساعد أيضا والتي,المتزاحمة للطلبات التسليم

 .المستودعات
  

 تنتج الشرآة فإن,أمريكي دوالر ماليين ةتس إلى تصل سنوية توبمبيعا
 إلى المنتجات رئيسي بشكل وتصدر,سنويا البراغي من متري طن 2,000
 متكرر عارضا آانت الشرآة إن.واليابان,وأوروبا,وآندا,المتحدة الواليات

 الدولي تايوان معرض فيها بما,الشهيرة الدولية المثبتات معارض في
تايوان جنوبي" آاوهوسيونغ "في أقيم الذيو للمثبتات . 

 

Boss Precision Works Co., Ltd.  

No. 200, Chiawei St., Weisui Borough, Kangshan Dist., 
Kaohsiung City, Taiwan 820  
Te: 886-7-622-0718  
Fax: 886-7-622-0725  
E-mail: bossp@ms11.hinet.net  
Website: www.screwboss.com  



 

Yow Chern Co., Ltd.
 .مثبتات مشكلة آبراغي 

مصنع تكنولوجي قيادي للمثبتات وبخبرة تزيد على "ياو تشيرن"إن شرآة
 ".آستر سيكروز" عالمية-العشرين عاما وبمارآة ذات منزلة

  
قد حققت بهيئة موظفين "ياو تشيرن"فإن الميزة التنافسية ل,وحسب الشرآة
ا لبذل أآثر ما في قدراتهم ومعرفتهم لحل والتي دربت جيد,ماهرين وخبيرين

 .مشاآل الزبائن وخلق القيمة
  

ياو "لقد طورت".آر آند دي"إن النجاح الحالي للصانع بني على إلتزامه القوي ب
ويدج "و,"آستر سيكرو"بما فيها براغي ,منتجات عديدة مسجلة عالميا"تشيرن
ابلة  للتسويق ومعظمها من التي تثبت أنها ق,"سيكرو آنكور"و,"آنكور
تظهر لولبيات خماسية األضالع "آستر سيكرو"فإن,وعلى سبيل المثال.وعملية
وفقا لألقطار " دي6"إلى"دي3"والتي يمكن تشكيلها مقنطرة اإلتجاه من,دوارة

وآبراغي سطحية ,ومزخرفة بسعة آبراغي سطحية.الخارجية للبراغي
 الملولب يؤآد إنجازات هذا التصميم,وآبراغي عملية إلخ,وآبراغي إنشاء,مرآبة

إن سلسلة البراغي هذه آلها لديها قوة عزم وسرعة ثقب ".آر آند دي"الشرآة من
 .14592إي إن "و"14566سي إي "وتلبي معايير ,أعلى من النماذج المنافسة

  
فإن الشرآة تعرض مثبتات ذاتية الحرآة متنوعة مثل ,إضافة

وتطور مثبتات ,"إم إيه تي بوينت"و,"إم إيه لولبي"و,"تورآس بلس"و,"تورآس"
من عائدها السنوي الثابت .متنوعة مجدول إطالقها في السنوات القليلة المقبلة

تاير "يتولد من المثبتات اآللية المشحونة لمزودي% 40فإن ,النمو
  .اآلليين"2تاير"و"1
 
وتستخدم الشرآة خطا آامال .اآلخر"ياو تشيرن"إن التصنيع الفعال هو موطن قوة,

من إمكانيات التصنيع المتقدمة في 
تي /مصنعها الحديث الحائز على آيزو

جميع المنتجات تجتاز مقاييس ضبط جودة صارمة واختبارات تلبي .16949إس
 .خاصتها المعتمدة"تي إيه إف"في مختبرات"سي إي"و"آي سي سي"مصادقة

  
وعلى األغلب إلى ,تصدر"ياو تشيرن"من منتجات % 95فإن ,وحاليا
وآندا وبعضها إلى أمريكا الوسطى والجنوبية ,والواليات المتحدة,أوروبا

إن للكثير من الشرآات األعظم في اوروبا صالت عمل .وجنوب شرق آسيا
 .وثيقة مع الشرآة
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Ray Fu Enterprise Co., Ltd. 

التجارية مصنع "راي فو"وشرآة,2000أنشئت عام
ومصنع .متخصص ومصدر للمرابط وألسالك الفوالذ

تايوان جنوبي " آاوهسيونغ"أسالك الفوالذ خاصتها في 
وفرن تلدين ,مجهز بمستودع قضبان فوالذ

وماآنات سحب ,ومعدات تخليل سطح,آروي
ممكنا المنشأة من إخراج منتج ,وصانعات براغي,أسالك

والواليات ,سريع ومتوازن للزبائن في أوروبا
 .والشرق األوسط,واليابان,ونيوزالندا,وأستراليا,المتحدة

  
ا من تزويد مدى تمكنه" راي فو"والميزة التكنولوجية ل

براغي ذاتية (واسع من المنتجات بما فيها البراغي
وبراغي الجدران ,وبراغي الماآنات,اإلغالق
وبراغي ,وبراغي ألواح األقراص,الجافة
مسامير ملولبة ذات رأس (والمسامير الملولبة,)األثاث
ومساميرملولبة للحواف ,ومساميرملولبة للعربات,سداسي
وصموالت ,ت سداسيةصموال(والصموالت)البارزة
حلقات منع /والفلكات)وصموالت الحواف,مربعة

 . اإلرتشاح
ومنذ نشأتها إستثمرت الشرآة بقوة في معدات إختبار 

يات ضامنة ضبط صارم للعمل"آيو سي"
فإن تطويرفعالية اإلدارة واإلصرار ,إضافة.التصنيعية

راي "المضافة أآسبت -القيمة-على توفير منتجات عالية
سمعة قوية في السوق العالمية وساعدتها على خلق "فو

 .تبادلية مع الزبائن-عالقات منفعية
  

على شهادات "راي فو"وحازت 
تي /وآيزو,14001:2004وآيزو,9001:2008آيزو
إضافة إلى إعتمادية مختبرية من ,16949:2002إس

سي "ومصادقة " تي إيه إف/"مؤسسة اإلعتمادية التايواتية
 ).14566دي آي إن إي إن(إي

  
راي "فإن,ولتبقى في طليعة منافسيها في المجال,
سي إي إي "تحضر حاليا لتحصل على شهادة"فو
 ).14592إن
  

شرآة ال فإن ال,إضافة إلى التطوير المستمر لجودة المنتج
توفر جهدا لتوسيع أسواقها في الخارج عن طريق 

آة المتكررة في معارض التجارة الدولية مثل المشار
 المقبل وعن 2013معرض المرابط شتوتجارت ألمانيا 

طريق اإلنضمام إلى بعثة تايوان التجارية للبراغي 
 .والمرابط ألفريقيا

ومسامير ,براغي
حلقة رقيقة مطاطية (وفلكات,وصموالت,ملولبة

 ).أومعدنية إلحكام الوصل ومنع اإلرتشاح
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صموالت تجهيزات ,986"دي آي إن"صموالت ,صموالت غسالة مخروطية

 .وصموالت غطاء بلوطة" يو"صموالت ,صموالت لحام,منزلية

 ونمت لتصبح معروفة عالميا آمصنع مرابط وبسمعة لتكنولوجيات اإلنتاج 1989للمرابط عام " تشونغ تشينغ"تأسست شرآة
 .عالية والتسليم في الموعدالمستوى وإلتزام قوي بالجودة ال-عالمية

  
منها تصنع من الفوالذ الكربوني والبقية % 60و, طن متري من المرابط متعددة األنواع شهريا في الوردية الواحدة600وتنتج الشرآة حاليا 

والطلبات اإلنشائية ,ج اآلليواليابان إلستخدامها في اإلنتا,والواليات المتحدة,وتصدر معظم المنتجات إلى أوروبا.من الفوالذ المقاوم للصدأ
تشونغ "فقد أخلصت,الفوالذ المقاوم للصدأ/إضافة إلى الكربون.إضافة إلى اإلستخدامات الخاصة في األسواق المختلفة,والصناعية

 .لألسواق المالئمة والنحاس والفوالذ المقاوم للصدأ المزدوج,مثل األلمنيوم,لتطوير المرابط من مواد خاصة"تشينغ
 

 متر 18000اإلستردادي اآللي من /فإن الشرآة تعمل على توسيع منطقة نظامها التخزيني,ل حدها التنافسي في السوق العالميةوإلستغال
 موقع تخزيني وسيكون قادرا على 5700فإن المستودع سيصبح لديه ,2013وعندما يكتمل التوسع في العام . متر مربع22700ع إلى مرب

فإن المستودع اآللي سيمكن ,العمودية-وباستخدام اإلدارة المحوسبة وأنظمة الترميز.طن متري من المرابط فورا6000تزويد يصل إلى 
 .بالتسليم في الموعد والفوري وفعالية عملياتية مطورة,بشكل أفضلالشرآة من إرضاء المستهلك 

  
فإن الشرآة تتبنى معايير ضبط جودة متصلبة وتضع باستمرار ماآنات فرز بصرية متقدمة قبل ,وآجزء من إلتزامها المستمر بالجودة

تي إس / وآيزو9001ت على شهادتي آيزو فإن الشرآة حاز,األداء-وآونها مزود رئيسي في صناعة المرابط اآللية عالية.التعبئة
ودي آي إن ,986دي آي إن:مثال,العالية مع زبائنها على المدى الطويل-القيمة-وهي ال توفر جهدا أبدا في السعي لقطع مضافة.16949

سم غير معا ومع أنواع متعددة من منتجات الر,إلخ...وصموالت غسالة مخروطية وتجهيزات منزلية,ولحام,917ودي آي إن ,1587
 .المعيارية

 




