
  

و مشدات ) مقبسیة ( مشدات مجوفة 
مفاتیح , مفاتیح براغي , عادیة ) مفاتیح(

و اطقم ) قطاعات ( كماشات قطع , انجلیزي 
  . الخ, مشدات ومفكات 

  
  

بعد ان حافظت , الشركة معروفة عالمیا بتصنیع االدوات الیدویة لالستعماالت الحرفیة والصناعیة 
تایوان وتمتعت بسمعة ممتازة في االسواق العالمیة منذ ان تم  على مكانتھا القیادیة في مجالھا في

  . 1973انشائھا عام 
  

بعد اكثر من . الشركة في موقع یمكنھا من تزوید الزبائن باالدوات الصلبة والثقیلة بأسعار مناسبة 
نوع من  9,000عام من الخبرة في التصنیع في تایوان تستطیع االن الشركة تزوید اكثر من  40

, منتجاتھا تشمل .منتجات مع مجموعة كاملة من االدوات وكافة االحجام وخصائص متعددة كذلك ال
مفاتیح , رؤوس مفكات , مفكات براغي , مفاتیح براغي , مشدات عزم الدوران , مشدات مجوفة 

ادوات خاصة , صنادیق ادوات , مطارق , مشارط , مناشیر , كماشات , معكوفة الرأس 
, ومجموعات ادوات خزائن , ادوات خزائن , مجموعات ادوات , قم ادوات مختلفة اط, بالسیارات 

  .ایضا متوفر ادوات حسب خیارات الزبائن 
  

, السیارات , الطائرات , ادوات الشركة یمكن تطبیقھا على صیانة واصالح اجھزة المحالت 
, مصادر میاه , دفاع , غاز , المجاالت البتروكیماویة , زوارق , جرافات , رافعات , ت الشاحنا

مزودات الكھرباء وقاطعات الكوابل وكذلك البنیات االساسیة , كوابل التلفزیون , االتصاالت 
  یستطیع الزبائن توسیع خطھم التجاري حتى االنضمام لعطائات. والتعدین والصناعات الثقیلة 

  .مة من خالل الشركة ومجموعتھا الكاملة من االدوات الیدویة المتوفرة بكافة االحجام و المواصفات الحكو 
  

جمیع االدوات مصنوعة بالكامل في تایوان وتوافق المواصفات 
تراقب الشركة الجودة بشكل صارم , )   ISO , DIN( االلمانیة 

من .  خالل كامل عملیة االنتاج وتضمن اداء المنتج بشكل كامل
خالل المجھود المبذول من قبل الشركة تحقق الشركة تسویق 

, التي یتم تصدیرھا الى اسیا , ناجح لمنتجاتھا من العیار الثقیل 
, اوكرانیا , روسیا , الشرق االوسط  , امریكا الجنوبیة , اوروبا 

یمكن للزبائن ان یعتمدوا على منتجات . افریقیا و اوقیانوسیا 
  . الشركة وخدماتھا
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