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AEPS Trading Co., Ltd. محترف مورد ھي 

 سيما ال المحركات، أجزاء من للعديد ومتخصص

 على عالوة والكورية، اليابانية والطرازات المنتجات

 قطاع في جيدة سمعة لديھا أن كما األخرى، المركبات

 .البيع بعد ما خدمة في سيما ال المركبات صناعة

واسعة من أجزاء نظام تشمل  منتجات الشركة مجموعة 

المحرك، بما في ذلك بطانات األسطوانات والمكابس 

ومسامير المكابس وحلقات المكابس وصمامات 

المحركات وأدلة الصمامات وبطانات المسامير والحلقات الدائرية والحشيات ومحامل المحركات وفلكات دفعية والملحقات األخرى 

شھورة مثل يانمار وكوبوتا وكوماتسو وفوسو وإيسوزو وھينو ويو دي وتويوتا ونيسان للشاحنات والحافالت من عالمات تجارية م

 .وميتسوبيشي وھوندا ومازدا وسوبارو وسوزوكي وديھاتسو وھيونداي وكيا

 معروفة دراتق لديھا والتي فقط المؤھلة التصنيع شركات إلى اإلنتاج عملية الشركة ُتسند لھا، مثيل ال الجودة عالية منتجات تقديم لضمان

 يتماشى بما الجودة على صارمة رقابة تحت المنتجات كل تصنيع مع وتايوان، اليابان في الكبيرة قدراتھا بجانب التصنيع في متميز وتاريخ

 .التسليم قبل لما صارم لفحص وتخضع الدولية المعايير مع

 بشكل المدار مستودعھا في كبير بمخزون الشركة تحتفظ تنافسية،ال دائم سوق في النجاح إلى المفتاحً دائما ھي الكفاءة أن اإليمان ومع

 على خطوة التقدم في يساعدھا مما الصغيرة، الطلبات عنً فضال قصير وقت في العاجلة عمالئھا طلبات تلبية على قادرة تكون كي منھجي،

 لفترات معھا العمل وتم عليھا االعتماد يمكن والتي معھا المتعاقد التصنيع شركات من العديد من مؤلفة فعالة تصنيع شبكة وھناك .منافسيھا

 .وسريعة فعالة خدمة مع العمالء متطلبات تلبية من التايواني المورد تمكن التي الرئيسية العوامل منً أيضا ھي طويلة

 واعتمادات D&B D-U-N-S شھادة على حاصلة الشركة

SGS بتقديم ةملتزم الشركة .توفرھا التي المنتجات من للعديد 

 متميزة وجودة تنافسية وأسعار مضافة قيمة ذات خدمة

 واسع نطاق على الشركة تشتھر كما العمالء، رضا واكتساب

 أعمال بناء عن الباحثين للمشترين ًموثوقا ًمثاليا ًشريكا بكونھا

 (SC) .البيع بعد ما خدمات قطاع في ناجحة

   

 

 وأطقم المحرك ومحامل األسطوانات وبطانات المكابس وحلقات األسطوانة بطانة وأطقم المكابس

 األخرى المحرك وأجزاء المحرك وصمامات المحرك وحشيات الحشية تصليح
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