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عــلى مــدى أكــثر مــن 40 عــامًــا، كــانــت 
شـركـة تـصنيع الـمعادن، ومـا زالـت هـي 
الشـركـة الـرائـدة فـي تـصنيع الـمعدات 
عــــالــــية الــــجودة الــــتي تــــركــــب عــــلى 
الــشاحــنات والمســتخدمــة فــي مــجال 
واســـع مـــن الخـــدمـــات.  وهـــي تـــعتبر 

إحدى شركات مجموعة الثنيان. 

فــــمنذ مــــطلع يــــنايــــر عــــام 2017، تــــم تــــصنيع 
مــــنتجاتــــنا فــــي مــــنشأة حــــديــــثة بــــالــــكامــــل 
وبـــاســـتخدام أحـــدث الـــتقنيات بـــمصنع تـــبلغ 
مـساحـته 35000 مـتر مـربـع، بـالـمنطقة الـصناعـية 
بــالــمرحــلة الــثالــثة فــي مــديــنة جــدة. وهــا هــي 

منتجاتنا جاهزة بأعلى مستويات الجودة. 

يـتم بـيع مـنتجات شـركـة تـصنيع الـمعادن داخـل 
وخــارج الــمملكة وذلــك مــن خــالل شــبكة مــن 
الشــركــاء والــمبيعات الــمباشــرة فــي مــنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا، حــيث يــوجــد 

الدعم الكامل وخدمات ما بعد البيع.  

جـميع مـوادنـا الـخام  الـتي نسـتخدمـها بـما فـي 
ذلـك الـفوالذ الـعالـي الـمتانـة والـمقاوم لـلتآكـل 
تـتوافـق مـع أعـلى مـقايـيس الـجودة حـيث يـتم 

استيرادها من أوروبا واليابان وكوريا.

شــاركــت الشــركــة مــنذ تــأســيسها بــتصنيع 
وتوريد المعدات المستخدمة في: 

 معدات إدارة النفايات و إعادة التدوير             •
معدات الصرف الصحي والتنظيف •

الصناعي والطرقات 
كنس و نظافة الشوارع والطرقات •
 مركبات رفع ونقل البضائع والمواد الثقيلة •
 مركبات صيانة شبكات الكهرباء  •
مركبات الصيانة و الخدمات •

بـــاإلضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن شـــركـــة تـــصنيع 
الــمعادن تــقدم وتــورد مــعدات خــاصــة حســب 
مــتطلبات الــعمالء أيــضًا. نــحن نفتخــر بــتوفــير 
الـــمعدات بـــأعـــلى مـــعايـــير الـــجودة والـــمتانـــة 
والسـالمـة والـموثـوق بـها لـتعزيـز أداء عـمالئـنا 

وتقليل تكاليف التشغيل عليهم.

 المصنع الرائد 
للمعدات عالية الجودة باستخدام أحدث تقنيات التصنيع تقدماً. 

 تصنيع المعدات المتطورة المستخدمة
من قبل القطاعين العام والخاص 

لنظافة وخدمات المدن



شـركـة تـصنيع الـمعادن تـصمم وتـصنع مجـموعـة واسـعة مـن الهـياكـل الـتي تـركـب عـلى الـشاحـنات عـلى أيـدي فـريـقنا الـمهني ذو 
المهارات والخبرات العالية لتقديم حلوالً تناسب العمالء واحتياجات األسواق.  

تـتميز شـركـة تـصنيع الـمعادن فـي ابـتكار الـمنتجات بـاسـتمرار ونـمت لـتصبح أكـبر شـركـة إلنـتاج الهـياكـل الـتي تـركـب عـلى الـشاحـنات 
فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا، مـتخصصة فـي الـمعدات المسـتخدمـة فـي  نـقل الـنفايـات ، الـصرف الـصحي والـتنظيف 
الـصناعـي، كـنس الـطرق، مـعدات نـقل الـبضائـع والـمواد،  مـعدات الـصيانـة والخـدمـات، مـعدات صـيانـة شـبكات الكهـربـاء  وهـياكـل 

بتصميم خاص .   
 

يـتم اسـتخدام مجـموعـة مـعدات نـقل الـنفايـات لـنقلها مـن الـمدن الـى مـصانـع إعـادة الـتدويـر والـمدافـن  وقـد تـم تـصميم وصـنع الـمعدات 
إلدارة فعالة لجميع الجوانب العملية بما في ذلك:  

التجميع •
الدمج  •
النقل•

حلول ديناميكية لمستقبل مشرق



تـم تـصميم وتـصنيع مـنتجات شـركـة تـصنيع الـمعادن لـتتالئـم مـع أصـعب ظـروف الـعمل. فـقد صـممت صـناديـق 
ضغط النفايات ذات التحميل الخلفي خصيصاً لتتوافق مع أقصى ظروف التشغيل الشاقة.  

 
نـحن نـسعى بـاسـتمرار لتحسـين مـنتجاتـنا بـتصميم مـبتكر وجـودة عـالـية وذلـك بـاسـتخدام أحـدث مـا تـوصـلت 

إليه تقنيات التصنيع. 
 

وعـلى سـبيل الـمثال ، مـنذ عـام 2014 ، أنـشأنـا ثـالث مـنصات بـطول 30 مـتراً، مـزودة بـنظام روبـوتـي يـعمل عـلى 
لحام الهياكل التي تركب على الشاحنات، والتي تعمل على تحسين جودة تلك المعدات وتشطيبها. 

منتجاتنا مبنية على: 
 االبتكار •
 المتانة والكفاءة •
 االقتصادية •
 الجودة العالية •
 التصاميم الخاصة •

7

طرق متقدمة لجمع النفايات
إلكمال منتجاتنا ولإللتزام بمبادئ الشركة التي تأسست عليها، فإننا حريصون على تقوية عالقتنا مع شركائنا وموردينا. 

وفــي واقــع األمــر، نــحن نــعتمد عــلى الشــركــاء والــمورديــن ذوي الــخبرة الــذيــن يــقومــون بــتصنيع األجهــزة والــمعدات بــأعــلى 
مســتويــات الــجودة، فــكل مــورديــنا هــم الــرواد فــي األســواق الــخاصــة بــهم،  فــهم مــن يــضعون بــصماتــهم فــي مــجال 

صناعاتهم ، لذا يمكننا دائمًا االعتماد عليهم لتعزيز  جودة منتجاتنا، دقتها ومتانتها. 
تـقدم شـركـة تـصنيع الـمعادن مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـمنتجات جـميعها مجهـزة لـلتعامـل مـع الـظروف الـبيئية والـتشغيلية 
األكـثر صـعوبـة. كـما أن جـميع مـنتجاتـنا مـضمونـة  لـعام كـامـل مـع أعـلى مسـتوى مـن الـدعـم وخـدمـات مـا بـعد الـبيع. نـحن 
نــعمل بــاســتمرار عــلى تــطويــر وتــوســيع نــطاق مــنتجاتــنا حــتى نــتمكن مــن تــلبية مــتطلبات الــعمالء الــمتطورة دائــمًا فــي 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 



 تاريخنــــــــا
تـأسسـت شـركـة تـصنيع الـمعادن فـي عـام 1977  وذلـك خـالل االزدهـار االقـتصادي فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة 
وكـان ذلـك اسـتجابـة لـلطلب الـمتزايـد عـلى مـعدات الـنقل الـتي أُنـشأت عـليه الشـركـة. وبـناء عـلى هـذا الـطلب، تـوقـعت 
الشــركــة الــحاجــة الــماســة إلــى تــوســيع نــطاق مــنتجاتــها لــتشمل جــميع الــمعدات الــتي تــركــب عــلى الــشاحــنات فــي 

قطاعات نظافة المدن والخدمات والصيانة.  
 

تــأسســت شــركــة تــصنيع الــمعادن خــالل فــترة 
االزدهـار االقـتصادي لـلمملكة الـعربـية الـسعوديـة 
فــــي عــــام 1977. وقــــد جــــاء اســــتجابــــة لــــلطلب 
الـمتزايـد عـلى مـعدات الـنقل الـتي أُنـشأت شـركـة 
تـصنيع  الـمعادن عـليه، فـعزمـت الشـركـة عـلى 
تــــوســــيع نــــطاق مــــنتجاتــــها  لــــتشمل جــــميع 
الـمعدات الـتي تـركـب عـلى الـشاحـنات لخـدمـات 

النظافة والصيانة في المدن. 
 وفـــي أوائـــل الـــثمانـــينيات، بـــدأنـــا فـــي تـــوســـيع 
نــطاق مــنتجاتــنا لــيشمل الــصناديــق الــضاغــطة 
لــلنفايــات وغــيرهــا مــن مــعدات جــمع الــنفايــات 
والتخــلص مــنها. وفــي عــام 1982 قــمنا بــتوريــد 
كامل أسطول النظافة والخدمات لمدينة جدة. 

أمـا فـي أواخـر الـثمانـينات، فـقد تخـطينا 
حـدود إنـتاجـيتنا الـسابـقة، حـيث وسـعّنا 
نـطاق مـنتجاتـنا لـتشمل الـمعدات الـتي 
تـــــعمل بـــــصيانـــــة وخـــــدمـــــة شـــــبكات 
الكهــــربــــاء واإلنــــارة. ومــــنذ الــــبدايــــات 
الــــمتواضــــعة، فــــإن الــــتميز والســــرعــــة 
والــتكيف كــانــت هــي الــعرف والــتقليد 

المتبعان في نمو الشركة المطرد.  

فـي الـسنوات العشـريـن الـماضـية ، قـمنا 
بـاسـتبدال وتـوسـيع غـالـبية آالت اإلنـتاج 
الـخاصـة بـنا، كـما قـمنا أيـضاُ بـإدراج آلـية 
مــــتقدمــــة لــــلتحكم الــــرقــــمي وذلــــك 
لـمساعـدتـنا فـي الـزيـادة اإلنـتاجـية وتـعزيـز 

ثقة الجميع بنا وتطوير جودة المنتج.

فـي أوائـل الـثمانـينات، بـدأنـا فـي تـوسـيع 
نـطاق مـنتجاتـنا لـيشمل شـاحـنات ضـغط 
الـــــــنـفـايـــــــات ذات الـتـحـــــــمـيـل الـخـــــــلـفـي 
ومجـــــموعـــــة الـــــمعدات األخـــــرى لجـــــمع 
الـنفايـات والتخـلص مـنها.وفـي عـام 1982 
تــمكنا مــن تــزويــد مــديــنة جــدة بــكامــل 

أسطول النظافة والخدمات. 
 

بـــعد ذلـــك ،فـــي عـــام 1984 ، بـــدأنـــا فـــي 
تـصنيع مـعدات نـظافـة وصـيانـة شـبكات 
وخــطوط الــصرف الــصحي.وبحــلول عــام 
1985، أصـبحت لـديـنا اإلمـكانـيات لـتصنيع 
كــامــل مــعدات نــقل الــنفايــات ومــعدات 
الخــدمــات والــصيانــة المســتخدمــة فــي 
جـــــــمـيـع مـــــــدن الـــــــمـمـلـكـة الـــــــعـربـــــــيـة 
السعودية، الصغيرة منها والكبيرة. 

تـــماشـــياً مـــع الـــطموحـــات الـــتي وضـــعتها رؤيـــة 2030 فـــي 
الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة،  فـإن شـركـة تـصنيع الـمعادن 
تـلتزم بـشكل مسـتمر ومـضطرد فـي تـطويـر مـشاريـعها 
الــبيئية والــهندســية األخــرى لــلمساعــدة فــي بــناء مــجتمع 
مستدام من أجل تحسين نوعية الحياة في المستقبل. 

 1977 >
 1977-1979

بدأ تصنيع خزانات الوقود والمياه 

 1980 >
1980 - 1982 

بدأت توسعة مجموعة منتجاتنا لتشمل  
نــصف مــقطورات. كــما تــوســعت مجــموعــة 
مــنتجاتــنا لــتشمل مــعدات ضــغط الــنفايــات 
ذات التحــــميل الخــــلفي، رافــــعات حــــاويــــات 

ذراعية ورافعات حاويات خطافية.

 1983 >
 1983 - 1985

إضـافـة خـزانـات الـشفط (فـاكـيوم) بـإسـتخدام 
تــقنية تــفريــغ الــهواء، إلــى قــائــمة مــنتجاتــنا  
بـــاإلضـــافـــة الـــى خـــزانـــات الـــنفث لتســـليك  
وتـــــنظيف مـــــواســـــير الـــــصرف الـــــصحي، و 

الخزانات المدمجة الى مجموعة منتجاتنا. 

 1986 >
  1986 - 1988

بـدايـة إنـتاج الـمنصات الـتلسكوبـية الـهوائـية 
الـــمعزولـــة عـــن الكهـــربـــاء وإطـــالق الـــجيل 
الــثانــي مــن صــناديــق ضــغط الــنفايــات ذات 

التحميل الخلفي

 1990 >
طـــرح الـــجيل الـــثالـــث مـــن صـــناديـــق ضـــغط 
الـنفايـات ذات التحـميل الخـلفي مـع اإلسـتثمار 
فـي الـمخارط وبـعض الـماكـينات الـتي تـعمل 

بالبرمجة الرقمية (سي إن سي).  

 2000 >
إضـــافـــة آالت كـــنس وتـــنظيف الـــطرق إلـــى 
مجـموعـة مـنتجاتـنا وإنـتاج الـجيل الـرابـع مـن 
صــــناديــــق ضــــغط الــــنفايــــات ذات التحــــميل 
الخـلفي  وإدراج مـاكـينات ثـني الـواح الـمعادن 
(بــبرمــجة رقــمية) وقــدرة 500 طــن، مــاكــينات 
قـــص األلـــواح الـــمعدنـــية بـــبمرجـــة رقـــمية و 
مـاكـينة قـص بـاسـتخدام تـقنية الـبالزمـا ذات 

برمجة رقمية كذلك

 2005 >
تــــم تــــصنيع وتــــركــــيب 250 خــــزان إطــــفاء 
الحـريـق بـكامـل تجهـيزاتـها عـلى شـاحـنات 
مـــرســـيدس لـــلدفـــاع الـــمدنـــي، وتـــم إدراج 
مـاكـينة ثـني ألـواح الـمعادن  قـدرة 300 طـن 

تعمل بالبرمجة الرقمية (سي إن سي) 

 2012 >
 2012 - 2013

طــــرح الــــجيل األول مــــن مــــكانــــس الــــطرق 
بـــــنظام دائـــــرة الـــــهواء المتجـــــددة (دائـــــرة 
مـــغلقة) والـــجيل الـــخامـــس مـــن صـــناديـــق 

ضغط النفايات ذات التحميل الخلفي

 2014 >
2014 - 2015

أســتحدثــت ثــالث محــطات لــحام آلــي بــنظام 
روبـورتـي لـلحام الهـياكـل وتحسـين جـودتـنا 
اسـتثمرت شـركـة تـصنيع الـمعادن عشـريـن 
مــليون دوالراً أمــريــكياً فــي بــناء مــنشأتــها 
الــصناعــية الجــديــدة ومــكاتــب حــديــثة.  كــما 
اسـتثمرت الشـركـة فـي نـظام قـطع الـبالزمـا، 
مــن أجــل الــحصول عــلى أقــصى أداء، جــودة 

وإنتاجية.

 2017 >
  2017 - 2018

تــم نــقل مــنتجاتــنا الــرائــعة الــى مــقر مــنشأة 
الـتصنيع  الحـديـثة الـخاصـة بـنا فـي الـمديـنة 
الـــصناعـــية، الـــمرحـــلة الـــثالـــثة، فـــي جـــنوب 
مـديـنة جـدة بـالـمملك  الـعربـية  الـسعوديـة 
كــما أنــتجت شــركــة تــصنيع الــمعادن الــجيل 
الــــثانــــي مــــن مــــكانــــس الــــطرق بــــالــــدائــــرة 
المتجـددة بـاسـتخدام لـوحـة الـتحكم الـرقـمية 
و (بــــي ال ســــي) مــــن أجــــل دعــــم وتــــزويــــد 

المشغل باألدوات الالزمة
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مشاريع نظافة المدن
صنَّعت ووردت شركة تصنيع المعادن أساطيل المعدات المستخدمة في نظافة وخدمة المدن، لكبار المقاولين 

في هذا المجال، في معظم مدن المملكة الرئيسية. 

في األربعين سنة الماضية أوجدنا المعدات التي يعتمد عليها كبار مقاولي نظافة المدن الرئيسية في هذا البلد، 
بحيث تسمح لهم بأداء وإدارة مشاريعهم بكل كفاءة عالية. 

قد نمينا وتطورنا حتى أصبحنا  اآلن أكبر مصنِّعيِ معدات النظافة والخدمات المركبة على الشاحنات في 
المملكة العربية السعودية. 

الرياض

جدة

المدينة

مكة

الدمام

أبها

الخبر

تبوك

الطائف

االحساء

جبيل

جازان

ينبع

بريدة

أكملنا أكثر من 50 مشروع نظافة في المدن الرئيسية



	

مصر

السودان

العراق

 سوريا

لبنان

البحرين

 االمارات العربية

المتحدة

قطر
المملكة العربية السعودية

عـلى مـر الـسنين، قـمنا بـتصديـر مـنتجاتـنا الـى مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال 
أفريقيا من خالل شبكة موزعينا والمبيعات المباشرة. 

 
لـديـنا وفـرة مـن الـخبرة فـي جـميع جـوانـب الـتصنيع والـلوجيسـتية الـمتعلقة 
بـاسـتيراد وإعـادة تـصديـر شـاحـنات الـعمالء بـعد إتـمام عـملية تـصنيع وتـركـيب 

المعدات الخاصة عليها.  
 

كـما لـديـنا اإلمـكانـية عـلى تـوفـير الـمعدات الـتي يـمكن تـركـيبها بـسهولـة عـلى 
الشاحنات في موقع العميل.  

نــحن نــركــز عــلى الــمزيــد مــن الــتوســع فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا

أسواق المبيعات 

منطقة شمال أفريقيا
25%

السوق السعودي
اليمن75%

عمان

األردن

الكويت

 بيان تحليلي للمبيعات



يـوجـد لـديـنا أكـثر مـن 350 مـوظـفاً، لـذا فـإن الـقدرة اإلنـتاجـية لشـركـة تـصنيع الـمعادن تـلبي 
غالبية متطلبات التسليم. 

 
وقــد ثــبت ذلــك مــراراً وتــكراراً فــي الــمدن الــكبيرة مــن خــالل عــمليات تســليم أســطولــنا 
لطلبات الخدمة والنظافة لجميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.  

 
وبفضل مصنعنا الجديد، لدينا قدرة إنتاجية تزيد عن  1,500 معدة سنوياً. 

يـقع مـقرنـا اإلنـتاجـي الـرئيسـي الجـديـد فـي مـديـنة جـدة، بـالـمديـنة الـصناعـية بـالـمرحـلة  
الثالثة على مساحة تغطي ٣٥،٠٠٠ متر مربع. 

إن مـــصنعنا مجهـــز بـــأحـــدث تـــقنيات اإلنـــتاج لـــضمان الـــجودة الـــممتازة وتســـليمنا 
للطلبيات في الوقت المحدد. 

االبتكار والنمو
من خالل االبتكار المستمر وتقديم أحدث تقنيات التصنيع، فإننا بالتأكيد نعمل 

على تعزيز منتجاتنا المتميزة أساساً بجودتها العالية.

350 
موظف

35,000 m2 

 المساحة التي تغطيها
منشأتنا التصنيعية

 وحدة 1,500
قدرة التصنيع السنوية

 وحدة 40,200
تم صناعتها منذ بدايتنا

 وحدة 10,600
 تم تصنيع صناديق ضغط نفايات

تحميل خلفي



تــكمن نــقاط الــقوة لشــركــة تــصنيع الــمعادن فــي مخــزونــها الــشامــل لــقطع 
الغيار والخدمات الفورية لما بعد البيع باإلضافة إلى الدعم والخدمة.  

يـتوقـع عـمالؤنـا دائـما تـوافـر خـدمـاتـنا مـنقطعة الـنظير الـتي يـمكنهم االعـتماد 
عـليها، هـذا بـاإلضـافـة إلـى تـوفـر قـطع الـغيار. ونـحن نـقدم ذلـك مـن خـالل فـروعـنا 
فـى الـريـاض وجـدة والـدمـام حـيث لـديـنا فـرقـاً مـن الـمهندسـين والـفنييَّن عـلى 
مسـتوى عـالٍ مـن الـمهارة والـخبرات الـكامـلة فـي الـتعامـل مـع جـميع احـتياجـات 

خدمات العمالء وتأمين قطع الغيار.  

ماذا نقدم 
دعم فني قوي •
قطع غيار أصلية في جدة والرياض والدمام •
ثالث ورش صيانة في جدة والرياض والدمام •
أسطول مكون من سيارات ورش صيانة متنقلة •
مهندسون وفنيون جاهزون للخدمة بمجرد االتصال بهم •

بـفضل مخـزونـنا الـكبير مـن قـطع الـغيار األصـلية، لـديـنا الـقدرة عـلى الـتقليل 
مـن وقـت تـوقـف أو تـعطيل الـعمالء عـن أعـمالـهم. فـنحن نـضمن تـوفـر قـطع 
الــغيار طــوال فــترة أداء مــعداتــنا. حــيث يســتطيع أخــصائــيو قــطع الــغيار فــي 
شــركــة  تــصنيع الــمعادن الــوصــول إلــى األرقــام التســلسلية لــمعدات الــعمالء 

وتحديد أي قطعة غيار مطلوبة بكل سهولة.   

الجودة العالية، الدقة 
والمتانة 

 كشركة متمكنة وتحترم تخصصها
نحن نقدم ضماناً على منتجاتنا



�11
خدمات ما بعد البيع

تـوفـر خـدمـة الـدعـم االسـتثنائـي لخـدمـات مـا بـعد الـبيع لـلعمالء تجـربـة 
رائـعة عـلى اإلطـالق لـمنتجات طـويـلة األجـل. نـحن نفتخـر بـاسـتجابـتنا 
للخـدمـات الجـديـرة بـثقة عـمالئـنا وبـقسم فـريـق قـطع الـغيار الـموثـوق 
بـه والـمدرَب عـلى أكـمل وجـه. كـما نـؤمـن بـأنـنا نـضمن مجـموعـة مـن 

منتجات ال تضاهى في مجال صناعتنا. 
 

بهـذا الـتركـيز الـفريـد عـلى خـدمـة الـعمالء، نـحن قـادرون عـلى تـوفـير 
تـدريـب شـامـل لـلتقنيين والـمشغلين. كـما يـمكننا تـقديـم خـدمـة 
فـي الـموقـع واسـتشارات فـنية فـي مـواقـع عـمالئـنا كـدعـم مـنا عـلى 

استثماراتهم معنا. 
  

نـحن فـي شـركـة تـصنيع الـمعادن نـعمل بـشكل وثـيق مـع عـمالئـنا 
مـن أجـل تـفهـّم احـتياجـاتـهم بـشكل كـامـل وتـحقيق أعـلى مسـتوى 
مــن رضــا الــعمالء، حــيث نهــدف بهــذا إلــى بــناء شــراكــات قــويــة مــع 

جميع عمالئنا. 



 التكنولوجيا الحديثة
 والمبتكرة

تسـتثمر شـركـة تـصنيع الـمعادن فـي مـجال الـبحث والـتطويـر الـتكنولـوجـي واسـتخدام 
الوسائل والمواد الحديثة من أجل مستقبل أكثر استدامة. 

نسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير منتجاتنا لتحقيق أعلى مستويات الجودة. 

يـتمثل هـدفـنا دائـمًا فـي فـهم مـتطلبات الـعمالء لـنقدم لـهم أفـضل الحـلول الـتي تـالئـم 
احـتياجـاتـهم. فـنحن نـنتج الـمعدات الـتي تـم تـصميمها وتـصنيعها بـاسـتخدام أحـدث 

التقنيات لتلبية متطلبات عمالئنا وبيئتنا.  
 

نهـــدف دائـــمًا إلـــى تـــقديـــم مـــنتجات وحـــلول مـــبتكرة يـــمكن لـــلعمالء االعـــتماد عـــليها 
لمساعدتهم على تحسين نتائج أعمالهم. 



 قوة الشركة من قوة
العاملين بها

إن فريقنا المحترف والمتفاني قد أتقن بإبداع تام فن أعماله وذلك من خالل تقديم معدات ذات جودة 
عالية ال مثيل لها في المنطقة.

لدينا أكثر من 350 موظفًا متفانين بكل إخالص لتقديم 
معدات عالية الجودة

تـكمن قـوة شـركـتنا فـي قـيمة الـعامـلين بـها، ومـن هـنا كـانـت نـشأتـنا، فـنحن فـي شـركـة تـصنيع الـمعادن نـعمل كـل يـوم بهـدف التحسـين 
المسـتمر والـتعليم الـذاتـي فـي عـالـم كـبير يـتجه بـقوة نـحو مسـتقبل مسـتديـم. وتـعتبر كـل هـذه الـمبادئ هـي قـلب وعـقل جـميع الـعامـلين داخـل 

منشأتنا. 

تـؤمـن شـركـة تـصنيع الـمعادن بـقيمة اإلنـسان وإنـطالقـاً مـن إيـمانـنا هـذا، كـان اسـتثمارنـا فـي مـواردنـا البشـريـة أولـى اهـتمامـاتـنا لـمنحهم مـساحـة 
لإلبداع والمبادرات وإثبات الشخصية. فنحن نشارك العمليات ونحلل النتائج من خالل عالقة شفافة تقود نحو إنعاش األعمال ونموها ونجاحها. 

  
نحن نفتخر بالمعايير المتميزة للجودة العالية، السالمة، األداء والنهايات التي حققها موظفونا في مجموعة منتجاتنا. 



 (CNC) آالت التحكم العددي بالكمبيوتر المتطورة

CNC ـثالث ـمنصات ـباـلبرـمجة اـلرـقمية 
ـللحام اـلروـبوـتي

آـلة ـقطع ـبتقنية اـلبالزـما ـبنظام 
CNC اـلبرـمجة اـلرـقمية

آـلة ـكبس ـلتشكيل األـلواح اـلمعدـنية 
CNC ـبنظام اـلبرـمجة اـلرـقمية

  آـلة ـقطع األـلواح اـلمعدـنية ـبتقنية
اـلمرـفاع اـلمقصي

آـلة ـلف األـلواح اـلمعدـنية  ـبنظام اـلبرـمجة 
CNC   اـلرـقمية

آـلة ـقص وـثني ـنهاـيات الـخزاـنات

CNC آـلة ـتفرـيز ـبنظام اـلبرـمجة اـلرـقمية 

 CNC مـخرـطة ـبنظام اـلبرـمجة اـلرـقمية



إدارة النفايات

الصرف الصحي 
والتنظيف الصناعي 

  
خزان مدمج (شفط - نفث) •
خزان النفث •
خزان الشفط •
صهريج شفط نصف مقطورة•

نقل المواد والبضائع 

سطحات نقل بضائع مفتوحة وبجوانب •
مفصلية 

رافعات (كرينات) ماركة فاسي اإليطالية •
رافعات (كرينات) لألحمال الخفيفة •
رافعات (كرينات) لألحمال المتوسطة  •
رافعات (كرينات) لألحمال الشاقة•

معدات صيانة الشبكات 
الكهربائية 

معدات غسيل وتنظيف خطوط الضغط العالي •
سالت هوائية رافعة بأذرع تلسكوبية •
كرينات فاسي مع سالت من الفبرجالس العازل •

صندوق ضغط النفايات ذات تحميل خلفي •
صندوق ضغط النفايات ذات تحميل جانبي •
صندوق ضغط النفايات/ خلفي من األعلى •
ضاغط ثابت •
نصف-مقطورة لضغط النفايات/ تحميل •

خلفي 50 متر مكعب 

محطة نقل (نفايات البلدية) •
مقطورة نقل (نفايات البلدية) •
خزانات لتنظيف الحاويات (داخلي / خارجي) •
مكنسة تنظيف الطرق •
خزانات غسيل الطرق•

حاوية نفايات سعة: 1100 و 1700 •
لـتر لضواغط النفايات 

رافعات حاويات خطافية •
رافعات حاويات ذراعية  •
حاوية ردميات •



النماذج األساسية لمنتجاتنا هي المبيَّنة أدناه. نوفر الحلول الكاملة لالختيارات المتنوعة المطلوبة على  مجموعة 
منتجاتنا، فمهما كان اختيارك فإن منتجاتنا ستلبي بالتأكيد متطلباتك على الوجه المطلوب.

جودة يعتمد عليهامنتجاتنا

إدارة النفايات

نقل البضائع والمواد

صناديق بجوانب مفصلية/ سطحات مفتوحة/ حامالت -
سيارات 

كرينات فاسي/ أحمال خفيفة- متوسطة- ثقيلة-

الصرف الصحي والتنظيف الصناعي

صيانة شبكات الكهرباء

 منصات السلم الكهربائي
CTE  الهوائي

  فاسي رافعات مفصلية مع
سلة من الفيبر جالس

خزان الشفط

 صهريج شفط نصف
مقطورة

 منصات تلسكوبية
                                      هوائية

 فئة ( سي ) قدرة عزل 46
كيلو فولت

                                      منصات تلسكوبية هوائية
 فئة ( سي ) قدرة عزل 46

 كيلو فولت لغسيل خطوط
 الضغط العالي باستخدام

خاصية الماء المقطر

خزان النفث

خزان مدمج  صندوق ضغط نفايات ذات
تحميل خلفي

صندوق ضغط نفايات ذات 
تحميل جانبي

 صندوق ضغط نفايات ذات
تحميل علوي

ضاغط نفايات ثابت

 نصف-مقطورة لضغط النفايات
بتحميل خلفي

 محـطة إـنتقاـلية (مـشارـيع
بلديـات) اـل

 نصف-مقطورة للنفايات
             المحولة (مشاريع البلديات)

رافعة حاويات خطافية

رافعة حاويات ذراعية

رافعة حاويات سحَّاب

 مكنسة الطرق

خزان غسيل الطرق

حاويات للمعدات المتعددة: 
- ضواغط النفايات. 

- رافعات خطافية (هوك لفت). 
- رافعات ذراعية (لود لوجر).

خزان غسيل حاويات النفايات 
(داخلي- خارجي)

سيارة غسيل االنفاق
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 صـندوق ضـغط اـلنفاـيات ذات
التحـميل الخـلفي

لـقد تـم تـصميم وهـندسـة صـندوق ضـغط الـنفايـات ذات التحـميل الخـلفي، الـخاص بشـركـة 
تـصنيع الـمعادن ،لـتوفـير أداءً مـتميزاً عـلى الـطرقـات. حـيث تـقدم الشـركـة مجـموعـة واسـعة مـن 
الهـياكـل تـصل سـعتها إلـى 32 يـاردة مـكعبة (24 مـتر مـكعب) والـتي تـمتاز بـأكـبر سـعة ضـغط 

بآلية فعالة كأسرع زمن دورة ضغط تشهدها الصناعة.

سهولة التشغيل           الخدمة الشاقة          الجودة العالية   
المتانة والجدارة بالثقة               تفوق هندسي

صُـــنع ألصـعب اـلطرق
إن نـظامـنا الـمحكم لـمنع التسـريـب بـين الـصندوق والـباب الخـلفي يـمنع نـهائـيا تسـريـب أي سـوائـل. 
يـعتبر تـشغيل صـندوق ضـغط الـنفايـات ذات التحـميل الخـلفي سهـالً ومـريـحاً لـلغايـة بـفضل أدوات 

التحكم الموجودة به مع دورات الضغط التلقائي للتقليل من مخاطر أرهاق المشغِّل. 
مــتين ومــوثــوق بــه ومســتدام، ألن تــصميمنا يــتضمن اســتخدام حــديــد مــقاوم للشــد الــعالــي و 

للتآكل وذلك إلطالة عمر التشغيل وقوة التحمل للمكبس الخلفي.  
لقد تم تصميمه وهندسته بلحام داخلي وخارجي كامل لمنعه من التآكل والتسريب. 

تـصميم السـطح الـخارجـي حـديـث وأمـلس بـإسـتخدام ألـواح مـن قـطع واحـدة يـلغي الـحاجـة إلـى أي 

تـعزيـزات أخـرى لـلتقويـة ويـتيح الـمجال لـوضـع الـملصقات الـإلعـالنـية بـأبـعاد كـافـية لـلمشاهـدة 

الواضحة. 

تفاصيل المنتج 
اردة ـمكعبة (5 - 24 ـمتر ـمكعب) • اـلسعة: 7 - 32 ـي
حجـم الــقادوس: حـتى سـعة 1700 ـلتر •
دورة ضـغط ـنصف أوـتومـاـتيكية •
أرضـيات صـلبة ـلمقاومـة ـعاـلية ضـد اـلتآكـل •
اـلجواـنب ـمن قـطعة واحـدة مـلساء •
وـنش هـيدروـليكي للخـدمـة اـلشاـقة قـدرة 12000 رطـل (5443 كجـم) •
• EN جـهاز رـفع ـللحاوـيات 240، 1100 و 1700 ـلتر حسـب اـلمواصـفات اـلقياسـية ٨٤٠
• EN جـهاز رـفع خـاص للخـدمـة اـلشاـقة ـللحاوـيات سـعة  2.5 و 4.5 مـتر مـكعب حسـب اـلمواصـفات اـلقياسـية ١٢٥٧٤
دورة سـرـيعة لـلكبس •
سـتارة خـلفية ـمن شـراح األلــمنيوم بـنظام ـلف عـلى سـوسـتة او سـتارة ـمن الـقماش الـمشمع ـتعمل هـيدرولـيكياً •
خـزان تجـميع اـلسواـئل •
ـنظام غسـيل ـعاـلي الـضغط •
كـامـيرا خـلفية •
اضـاءة تـشغيل خـلفية•



اـلسعة: 8,000 - 12,000 ـلتر

خزان غسيل حاويات النفايات

تفاصيل المنتج 
سعة الخزان: ٢،١٠٠ إلى ٣،٢٠٠ جالون أمريكي (٨،٠٠٠ الى ١٢،٠٠٠ لتر) •
• EN رافعة للحاويات سعة: 240 و 1100 و 1700 لتر حسب المواصفات القياسية  ٨٤٠
غرفة الغسيل محكمة الغلق لمنع التسريب •
خزانان لمياه الغسيل وخزان للمياة المتسخة •
لوحة التحكم مع نظام ال PLC موضوعة هندسياً بالقرب من غرفة الغسيل •

مع كامل أزرار التحكم األوتوماتيكي  
بكرة خرطوم عالية الضغط مع مسدس ضغط عالي للغسيل الخارجي •
خزان من الصلب المجلفن على الساخن لمقاومة الصدأ •
غسيل أتوماتيكي للحاويات داخلي وخارجي مع مؤقت زمني •
مضخة مياه بضغط عالي 54 لتر / بالدقيقة، عند ضغط أقصى 200 بار •
سخان مياه اختياري للغسيل بالماء الساخن •
خزان للتطهير •
مضخة شفط لضخ المياه المتسخة إلى الخانة الخاصة بها•



مكنسة الطرق المطورة
 تفاصيل المنتج

محرك احتياطي بقوة تصل إلى : ١٥٨ حصان (١١٨ كيلو وات) عند •
٢٥٠٠ لفة/د،  ٦ اسطوانات ، شحن تيربو يعمل بالديزل 

حجم خزان الغبار: 5 - 8  متر مكعب  •
الحد األقصى لعرض الكنس: 3600 ملم •
قطر الفرش الجانبية: 900 ملم لكل واحده  منهما  •
1100)  ملم • x  أبعاد فوهة الشفط (2280

300) ملم • x 1500) أبعاد الفرشاة الوسطى 
مواد خزان المياه : ستانلس ستيل 316 إل•

تــم تــصميم الــمكنسة الــمطورة لــتمنح الــمقاولــين والــبلديــات مــكنسة قــويــة 
متعددة المزايا بمرونة وإنتاجية عالية. 

تــتالئــم الــمكنسة الــمطورة مــن شــركــة تــصنيع الــمعادن مــع أقــصى ظــروف 
الكنس ووفقاً لبيئتنا.  

 
تــمتاز الــمكنسة الــمطورة بــأنــها تــكنس بــمهارة عــالــية وبــشكل كــبير فــي 

المناطق المسفلتة والمسطحة مثل الشوارع ومواقف السيارات. 
 

سهولة التشغيل والصيانة البسيطة، مصممة لتغطية مساحات كبيرة.  
 

تـركـب عـلى شـاحـنة ذو قـاعـدة عـجالت قـصيرة لـسهولـة الـدوران فـي الـمنعطفات 
الـضيقة. الـمكنسة يـمكن تـشغيلها بـلوحـة تـحكم رقـمية بسـيطة وتـحكم الـ 

 .PLC
 

بـفضل سـعة خـزان الـغبار الـكبيرة وخـزان الـمياه، بـاإلضـافـة إلـى كـفاءة الـوقـود 
الــممتازة، يــمكن لهــذه الــمكنسة أن تــعمل لــفترات أطــول ومــسافــات بــعيدة 

قبل تفريغها وإعادة ملئها بالماء والوقود. 

سعة خزان الماء: تصل الى 1800 لتر •
مروحة بقدرة عالية: تصل الى 567 متر مكعب/ بالدقيقة (٢0٠٠٠ قدم •

مكعب/الدقيقة) 
تصميم خفيف و متين •
لوحة تحكم رقمية بنظام PLC داخل المقصورة للوظائف التلقائية  •
شاشة رقمية مقاس 7 بوصة داخل المقصورة مع 2 كاميرا عالية الدقة •

لسهولة التحكم في عملية التشغيل 
ماسورة أمامية مع رشاشات ماء لغسيل الطرق •



تفاصيل المنتج 
سعة الخزان: ٢،١٠٠ إلى ٣،٢٠٠ جالون أمريكي (٨،٠٠٠ الى ١٢،٠٠٠ لتر) •
رافعة: FASSI F32A.0.21 (إيطاليا) •
أقصى مدى وصول أفقي: ٦ متر •
أقصى ارتفاع رأسي من األرض: ٩ متر •
سهولة التحكم في عملية التنظيف من خالل محرك هيدروستاتيكي •
سرعة محرك هيدروستاتيكي من 0 إلى 15 كم / ساعة •
عدد اثنان (2) مضخة مياه ضغط عالي •
شريط رش أمامي مع ثمانية (8) فوهات مياه لغسيل الشوارع •
فرشاة نايلون تركب في نهاية ذراع الرافعة و يمكن دورانها بزاوية من صفر الى تسعين درجة •
فرشاة الذراع مصنعة من نايلون البولي برولين بقطر ١،٠٠٠ و بطول ٢،٠٠٠ ملم  •
فرشاة الذراع مركب عليها شريط رش مكون من ثمانية (٨) فوهات مياه •
خرطوم قياس ٣/٨ بوصة و طول ١٥ متر على بكرة بسستة للف اليدوي مع رشاش ماء قابل •

للتعديل لغسيل المعدة نفسها و تنظيف االماكن الضيقة 
الفرشاة الخلفية مصنعة من البولي بروبلين بقطر ٣٠٠ ملم و بطول ١٥٠٠ ملم •
نظام التحكم موجود خلف الخزان لسهولة التشغيل و التحكم في الفرشاة•

سيارة غسيل األنفاق



  MWC-S1000E :اـلمودـيل
 

ـتفاـصيل اـلمنتج 
صــممت مــكنسة MWC-S1000E لــكنس الــطرق لــلتتماشــى مــع مــعظم مــتطلبات الــتشغيل والــحفاظ 
عــلى الــبيئة ، صــممت لــتغطي الــمساحــات الــواســعة والــضيقة بــنظام الــقيادة الكهــربــائــي بــأعــلى أداء دون 
إصــدار أي انــبعاثــات. فهــي قــادرة عــلى الــعمل بــكل أمــان وفــعالــية فــي بــيئات مــغلقة ألكــثر مــن 8 ســاعــات 

ـمتواصـلة. 

اـلمواـصفات 
سـعة خـزان اـلغبار :1000 ـلتر •
ـعرض اـلكنس  :2350 ~  2000 ـملم •
كـفاءة اـلكنس  :20،000 ـمتر ـمرـبع / ـباـلساـعة  •
ـمزود اـلطاـقة  :48 ـفوـلت (ـبطارـية ـليثيوم) •
ـفترة ـعمل اـلبطارـية :8- 6 سـاـعات •
طـاـقة اـلقيادة  :5.5  كـيلو واط •
سـرـعة اـلعمل  :10 ـكم / ـباـلساـعة •
األـبعاد  :2150 × 2350 ×  4200 ـملم (اـلطول × اـلعرض × االرتـفاع) •
سـعة خـزان اـلمياه :350 ـلتر•

مركبة كنس الطرق الكهربائية   مركبة كنس األرضيات الكهربائية
 MWC-S180E : اـلمودـيل

 
ـتفاـصيل اـلمنتج 

صـممت ـمرـكبات ـكنس اـلطرق اـلتي تُـشغّل ـبواسـطة الكهـرـباء ـللعمل ـبكل ـفعاـلية ـفي األـماـكن اـلخاصـة وـللحفاظ 
ـعلى ـباـلبيئة. فهـي صـممت ـلتعمل ـبأـقصى أداء وـبدون اصـدار اـنبعاـثات. صـممت ـللعمل ـبفعاـلية ـفي اـلمساحـات 

اـلضيقة ـلتقدـيم أـعلى جـودة ـفي اـلتنظيف.    

اـلمواـصفات 
سـعة خـزان اـلغبار :180 ـلتر •
ـعرض اـلكنس  :1900 ـملم •
كـفاءة اـلكنس  :12000 ـمتر ـمرـبع / اـلساـعة •
اـلتيار الكهـرـباـئي :48 ـفوـلت (ـبطارـية ـليثيوم) •
ـفترة ـعمل اـلبطارـية :8-6 سـاـعات •
ـقدرة اـلقيادة  :2.5 كـيلو واط •
سـرـعة اـلعمل  :7 ـكم / سـاـعة •
األـبعاد  :2040 × 1900 × 2150 (اـلطول × اـلعرض × االرتـفاع) •
سـعة خـزان اـلمياه :30 ـلتر•

معدات تعمل بالكهرباء لمستقبل أكثر نظافة بدون انبعاثات ملّوثة للبيئة
المجــمعات الــسكنية، المجــمعات الـتجاريـة، مـواقـف الســيارات والـعديـد مـن األمـاكـن األخــرى.  وبـفضل  حجـم 
هــذه الـــمعدات الــمدمــجة ، فهــي قـــادرة عــلى الــوصــول إلــى األمــاكــن والـــمساحـــات الـــضيقة بــكل كـــفاءة 
وإـمكاـنية ـموـثوق ـبها وقـادرة ـعلى اـلعمل ـلمدة ـتصل إـلى 8 سـاـعات ـمتواصـلة وـبشحنة واحـدة لهـذه اآلـلة. 

ولـزيـادة تـعزيـز الـتزامـنا تـجاه الــبيئة، قـمنا بـتوسـيع مـنتجاتـنا لــتشمل مـركـبات كـنس الـطرقـات وصـناديـق 
ضــغط الــنفايــات الــتي تــعمل بــواســطة الكهــربــاء بــدون إصــدار أي انــبعاثــات لــلعمل فــي األمــاكــن الــداخــلية 

واـلخارجـية . ـفقد صـممت هـذه اـلمعدات اـلتي ـتعمل ـعلى الكهـرـباء وـيمكن ـقيادـتها ـلتنظيف اـلمدارس ، 



 ضاغط نفايات صغير يعمل بواسطة
الكهرباء (تحميل خلفي)

   MWC-3000 RLC-E : طـراز
 

ـتفاـصيل اـلمنتج 
MWC-3000 RLC-E  ـهي ـمرـكبة صـغيرة ـتعمل ـبالكهـرـباء ـلضغط اـلنفاـيات •
وحـدة رـفع ـحاوـيات سـعة 240 ـلتر •
اـلنظام الهـيدروـليكي ـيتكون ـمن اسـطواـنة رـفع هـيدروـليكية  ، أسـطواـنتين هـيدروـليكية ـللضغط •

أسـطواـنة هـيدروـليكية ـلقلب اـلصندوق و أسـطواـنتين هـيدروـليكية ـلتوازن اـلمرـكبة أـثناء اـلتشغيل  
أزرار اـلتحکم ـموـجودة ـفي اـلنھاـیة الخـلفیة ـللمرـكبة ـلسهوـلة اـلتشغيل •

اـلمواـصفات 
سـعة اـلصندوق  : 3,000 ـلتر •
األـبعاد  : 2,430 × 1,590 × 4,340 ـملم (اـلطول × اـلعرض × االرتـفاع) •
السـرـعة أـثناء اـلعمل : 24 ـكم / سـاـعة •
مـجموـعة اـلبطارـية : 210 أـمبير/سـاـعة (ـبطارـية ـمن ـغير صـياـنة) •
طـاـقة اـلقيادة  : 7.5 كـيلووات •
ـمزود اـلطاـقة  : 72 ـفوـلت•

 ضاغط نفايات صغير يعمل بواسطة
الكهرباء (تحميل جانبي)

  MWC-3200 SLC : طـراز
 

ـتفاـصيل اـلمنتج 
هـذا اـلضاـغط اـلصغير ـيعمل كهـرـباـئياً ويسـتخدم •

ـلرـفع اـلحاوـيات سـعة 240 ـلتر 
ـيعزز ـنظام اـلتفرـيغ الهـيدروـليكي اـلذاـتي كـفاءة اـلعمل •

وـنظام اـلتشغيل اـلتلقاـئي ـيجعل اآلـلة آـمنة وـموـثوق ـبها 
سـهوـلة اـلتحكم ـفي اآلـلة ـبمقبض ـمتعدد اـلوظـاـئف •
ـحاوـية ـنفاـيات كـبيرة الحجـم ـمصنوـعة ـمن سـتاـنلس سـتيل •

ـيمكنها تحـميل 10 ـحاوـيات سـعة ـكل ـمنها 240 ـلتر 

اـلمواـصفات 

سـعة اـلحاوـية   :3200 ـلتر 
األـبعاد (طـول- ـعرض – ارـتفاع)  :4000 × 1400 × 2100 ـملم  

الحـموـلة اـلقصوى  :600 كـجم 
ـمساـفة اـلقيادة   :100-120 ـكم 

طـاـقة اـلقيادة   :7،5 كـيلو وات  
ـمزود اـلطاـقة   :72 ـفوـلت



خزان الشفط والتسليك المدمج

ـتفاـصيل اـلمنتج 

ـسعة الـخزان: 2,100 إـلى 5,300  ـجاـلون أـمرـيكي  (8,000 اـلى 20,000 ـلتر). •
ـمضخة شـفط/ ـتفرـيغ اـلهواء: ـمن شـرـكة "جـيروب " االـيطاـلية،ـقدرة ـمن 8,200 اـلى 53,333 ـلتر هـواء/ •

ـباـلدـقيقة، ـما ـيعادل (492 إـلى 200,.3) ـمتر ـمكعب/اـلساـعة 
اـلمضخات أعـاله ـتبرد ـباـلهواء أو اـلماء ـمزودة ـبصمام ـيدوي أو ـهواـئي ذو أرـبعة اـتجاهـات الـنعكاس مجـرى •

اـلهواء اـلشفط/ اـلتفرـيغ  
أـقصى نسـبة خـلخلة اـلهواء: 95 ٪ •
أـقصى ضـغط ـمطلق: 2 ـبار •
ـمضخة اـلنفث أو التسـليك: ـمن شـرـكة "ـبراـتيسوـلي" اإلـيطاـلية- ـتتدـفق ـمن 142 إـلى 406 ـلتر/اـلدـقيقة.  •
ضـغط اـلعمل: ـمن 100 اـلى 250 ـبار •
ـعلبة ـتروس إضـاـفية ـلتشغيل اـلمضختين سـوـياً ـباـلتزاـمن •
ـلوـحة ـتحكم ـمتكاـملة ـبشكل ـهندسـي ـتقع ـفي اـلجاـنب الخـلفي ـللساـئق ـللتشغيل السـرـيع  •
صـاـئد ـللرطـوـبة، ـفلتر أـمان ـمع ـخرطـوشـة ـقاـبلة للغسـيل، ـفاصـل اـلزـيت ـمع ـكاـتم ـللصوت، ـخرطـوم سـحب ، •

ـحاـمل ـجاـنبي للخـراطـيم 
مجهـزة ـبصماـمات األمـان ـلظبط أـنظمة اـلشفط واـلنفث •
ـباب خـلفي ـيفتح ـيدوـياً او هـيدروـليكياً ـباـلكاـمل •
ـقفل اـلباب الخـلفي ـيدوـياً أو هـيدروـليكياً •
ـنظام ـقالب هـيدروـليكي •
ذراع ـعلوي ـللشفط ـبقطر 4 اـلى 6 ـبوصـة ـبالـخرطـوم ـمع وحـدة ـتحكم (كـيبل) ـعن ـبعد •
ـبكرة رئيسـية هـيدروـليكية بـخرطـوم تسـليك ـبطول ـمن 60 اـلى 120 ـمتر ـبضغط ـعاـلي ـيصل اـلى 250 ـبار •
ـبكرة غسـيل ـيدوـية بسسـتة ـلإلرـتداد اـلتلقاـئي ـمع ـخرطـوم ـللضغط اـلعاـلي ورشـاش للغسـيل  •
اـنواع مـختلفة ـمن رؤوس ـنفث اـلماء •
ـقاـبلية ـتعدـيل سـعة الخـزاـنات وـقدرة اـلمضخات٬ حسـب طـلب اـلعميل•

يــضمن الخــزان الــمدمــج األداء، الــثقة وتــعدد االســتخدامــات. إن تــركــيب مــضخات الــنفث ومــضخات 
اـلشفط ـمن صـناـعة شـرـكة "ـبراـتيسوـلي" وشـرـكة "جـيروب" اإلـيطاـليتين ،ـيعزز أداء ـمنتجاـتنا. 

كــما أن ســهولــة اإلســتخدام والــتشغيل تــضمن فــترة تــعلّم وجــيزة لــلمشغل بــحيث يــصبح مــلماً 
تشغيل والـصيانـة الـدوريـة، فهـي اآللـة األكــثر تـنوعـاً  عـلى اإلطــالق فـي تـنظيف شـبكات  بـطريـقة الــ

اـلصرف اـلصحي، شـفط اـلمجاري، ـنقل وـتفرـيغ اـلسواـئل اـلمبتذـلة.

ـفعال وـمرن وـموـثوق ـبأداـئه



 ـتفاـصيل اـلمنتج

اـلسعة: ٨٠٠ اـلى ٥٬٨٠٠ ـجاـلون أـمرـيكي (٣٬٠٠٠ اـلى ٢٢٬٠٠٠ ـلتر) •
ـمضخة اـلشفط: إـيطاـلية، ـقدرة شـفظ / طـرد اـلهواء ـمن 8,200 إـلى 53,333  ـلتر هـواء / ـباـلدـقيقة  •
(492 إـلى 3,200) ـمتر ـمكعب/اـلساـعة •
أـقصى نسـبة خـلخلة اـلهواء:  : ٪95 •
أـقصى ضـغط ـمطلق: 2 ـبار •
ـمضخات ـتبرَّد ـباـلهواء أو اـلساـئل ـمع صـمام ـيدوي بـ 4 اـتجاهـات ـلعكس مجـرى اـلهواء شـفط/ ضـغط •

ـخيارات إـضاـفية  

ـباب خـلفي ـيفتح ـباـلكاـمل ـيدوـياً أو هـيدروـليكياً  •
أـقفال ـيدوـية أو هـيدروـليكية ـللباب الخـلفي •
ـنظام  ـقلّاب هـيدروـليكي •
ذراع شـفط ـبقطر 4 اـلى 6ـبوصـة ـبالـخرطـوم ـمع وحـدة ـتحكم (كـيبل) ـعن ـبعد •
خـزان ـمياه ـمع ـمضخة غسـيل ذات ضـغط ـعاـلي ـتعمل ـباـلدـيزل •
ـبكرة غسـيل ـيدوـية بسسـتة ـلإلرـتداد اـلتلقاـئي ـمع ـخرطـوم ـللضغط اـلعاـلي •

ورشـاش للغسـيل 
ـقاـبلية اـلتعدـيل حسـب مـتطلبات اـلعميل•

خزان الشفط



خزان الشفط  نصف مقطورة

 تفاصيل المنتج

سعة الخزان: 6،500 إلى 8،500  جالون أمريكي  (24,000 الى 32,000 لتر) •
مضخة التفريغ: من إيطاليا، قدرة شفط / طرد الهواء من 15،000 إلى 53،333 لتر هواء/ بالدقيقة،    •

(900 إلى 3.200) متر مكعب/الساعة 
مضخات تبرَّد بالهواء أو السائل مع صمام يدوي بـ 4 اتجاهات لعكس مجرى الهواء شفط/ ضغط •
أقصى نسبة خلخلة الهواء تصل إلى %95  •
أقصى ضغط مطلق 2 بار •
تدار بواسطة محرك ديزل مبردة بالهواء بقوة من 56 الى 118 كيلووات عند سرعة  2200 لفة/الدقيقة •
صائد للرطوبة، فاصل الزيت مع كاتم للصوت، خرطوم سحب ، حامل جانبي للخراطيم ، مبادل حراري •
باب خلفي يفتح يدوياً او هيدروليكياً بالكامل  •
قفل الباب الخلفي يدوياً أو هيدروليكياٍ •
نظام قالب هيدروليكي •
ذراع علوي للشفط بقطر 4 الى 6 بوصة بالخرطوم مع وحدة تحكم (كيبل) عن بعد •
قابلية التعديل حسب متطلبات العميل •

ـنحن ـنقدم أـفضل الحـلول ـللشفط  ـبأـكبر كـمية ـممكنة واـلنقل اآلـمن ـعبر ـمكاـئن شـفط مخـلفات اـلصرف 
اـلصحي و المخـلفات اـلساـئلة ـمن اـلقنوات، اـلصرف اـلصحي واـلمنشآت اـلصناـعية.



عـلى مـدار 30 عـامًـا ، قـمنا بـتزويـد شـركـات األعـمال الكهـربـائـية فـي الـمملكة 

الــعربــية الــسعوديــة بــمنصات تــلسكوبــية هــوائــية فــئة (ســي) بــعزل 46 

كـــيلوفـــولـــت، ومـــعدات غســـيل الـــعوازل فـــي شـــبكات نـــقل الـــتيار ذات 

الـفولـطية الـعالـية. ولـديـنا مجـموعـة واسـعة مـن الـخيارات الـتي يـتم تـقديـمها 
بناء على احتياجات ومتطلبات العمالء.  

ويـــعتبر هـــو أول ذراع مـــصنوع مـــن األلـــياف الـــزجـــاجـــية وتـــم اســـتيراده مـــن 
الواليات المتحدة األمريكية. 

 

 اـختيارات

ـتشغيل / إطـفاء محـرك اـلشاـحنة ـمن السـلة •
ضـبط ـتلقاـئي لسـرـعة المحـرك  •
دوران السـلة •
ـتبطين السـلة  •
ـبكرة اـلتأرـيض •
ـنظام الغسـيل اـلساـخن•

منصات تلسكوبية هوائية                                      
فئة ( سي ) قدرة عزل 46 كيلو فولت

 ـتفاـصيل اـلمنتج

•     ANSI A92.2 ـعزل ألكـثر ـمن 46 كـيلو ـفوـلت - ـفئة (سـي) وـفقا  ـلمعاـيير
 إرـتفاـعات اـلعمل : 12 إـلى 22 ـمتر •
 ـنصف ـقطر اـلعمل: ـمن 8.5 إـلى 11.٥ ـمتر ـفي سـلة ـمن األـلياف اـلزـجاـجية تتحـمل وزن ـحتى 250 •

كجـم، اـلتحكم ـباـلذراع ـمن السـلة وـمن ـعلى السـطحة، وزن السـلة أوـتوـماـتيكي ـباـلتناسـب ـمع 
زاوـية اـلرـفع



CTE  منصات السلم الكهربائي الهوائي تـعتبر شـركـة تـصنيع الـمعادن هـي الـموزع اـلوحـيد لـمنتجات (سـي ـتي اي) فـي الـمملكة اـلعربـية الـسعوديـة. 

ومــنذ عــام 2016 عــقدنــا شــراكــة مــع شــركــة (ســي تــي اي) بــإيــطالــيا الــتي تــعد ثــانــي أكــبر مــصنّع لــلمنصات 
اـلهواـئية ـفي أوروـبا واـلتي حـازت ـعلى اـلعدـيد ـمن اـلجواـئز ـلتصميماـتها وـمنتجاـتها.  

 جـائـزة APA  ـفي ـعام 2011. 

 جـائـزة APA ـفي ـعام 2017. 

ـنحن ـنقدم مـجموـعة ـمنتجاـتهم اـلكاـملة وـيتم ـترـكيبها محـلياً ـفي ـمنشأـتنا.  
ـيتراوح ـنطاق ارـتفاع األعـمال ـمن 12 اـلى 61 ـمتر ـللمنصات اـلمثبتة ـعلى اـلشاحـنات. 
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التشغيلي العالي والسالمة
 شركة تصنيع المعادن هي الموزع الوحيد لرافعات فاسي في

المملكة العربية السعودية
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رافعات مفصلية منذ عام 1965

ــات  ــاعـ ــرافـ ــثل لـ ــل األمــ ــموديـ ــتيار الـ ــدتـــك فــي اخــ ــمساعـ ــام لـ ــلى اســــتعداد تـ ــنا عـ ــبيعاتـ فــريــق مـ
ــنة  ــشاحـ ــتيار الـ ــدك فـــي اخـــ ــنساعـ ــما سـ ــك. كـ ــمالــ ــك وأعــ ــتطلباتــ ــناســـب مــ ــتي تـ ــفاســـي الــ الـ
ــثل  ــضل وضـــــمان األداء األمـــ ــشكل أفــ ــفاســــي بــ ــوديـــل رافـــــعة الــ ــم مـــع مـ ــتتالئــ ــة لــ ــمطلوبــ الــ

واألكـــثر أمــانــاً عــلى الــشاحــنة. 
ــة  ــالمــ ــتشغيلي والســ ــ ــلى مســــتوى مـــن األداء الــ ــهم أعــ ــنا نـــوفـــر لـ ــأنـ ــا مـــــطمئنون بـ ــمالؤنـ عـ

ــتشغيل. ــ أثـــناء ال

 اـلراـفعات ـلألـعمال اـلخفيفة: ـقدرة اـلرـفع مـن ١  اـلى١٢  طـن ـمتري   1.
 اـلراـفعات ـلألـعمال اـلمتوسـطة : ـقدرة اـلرـفع ـمن 13  إـلى  34.1  طـن ـمتري  2.
رافـعات ـلألعـمال الـثقيلة واـلشاقـة: قـدرة اـلرفـع مـن  37،55  إـلى  160 طـن مـتري مـع أقـصى 3.  اـل

ـقدر ـمن ـنطاق اـلعمل ـيصل إـلى 41.3 ـمتر ـمع ذراع إضـاـفي 
 سـطحة ـيصل طـوـلها اـلى ٧ ـمتر (حسـب طـول اـلشاسـيه)4.

لدينا مخزوناً كبيراً لموديالت الرافعات بعزم تحميل مختلف



 هذه قائمة لجميع الشركات المصنعة للشاحنات والتي لديها معرفة تفصيلية والخبرة
الكاملة عن تصنيع هياكل مجموعة منتجاتنا:

وكــــــالء الشاحنــــات
نـحن فـي شـركـة تـصنيع الـمعادن نـعمل بـقرب مـع جـميع الـوكـالء ولـديـنا كـافـة الـمعلومـات 
الـتفصيلية ألنـواع الـشاحـنات ومـواصـفاتـها. فـعالقـتنا قـويـة وفـعالـة مـع وكـالء الـشاحـنات فـي 
الــمملكة الــعربــية الــسعوديــة والــدول الــمجاورة، وهــذا يــمكننا مــن ضــبط الــلوجســتيات 

الخاصة بإعداد الهياكل بدقة تفصيلية. 
 

إن فــريــق الــمبيعات والــفريــق الــتقني فــي شــركــة تــصنيع الــمعادن عــلى أهــبة االســتعداد 
لمساعدة عمالئنا في اختيار طراز الشاحنات المناسبة للمعدات المطلوبة. 



 شركاؤنا وموردونا



رؤيتنــــــــــا
نـحن مـلتزمـون بـتقديـم مـنتجات مـتميزة مـن خـالل تـطويـر وتـصنيع وتـوريـد مـعدات مسـتدامـة إلدارة 
الـنفايـات وإعـادة الـتدويـر تـتالئـم مـع الـمتطلبات المسـتقبلية بـمعدات نـظافـة الـمدن مـن أجـل مسـتقبل 

مشرق. 
ولـلقيام بهـذا، فـنحن نـدمـج أنـظمة ذكـية لتحسـين كـفاءة وفـعالـية جـمع الـنفايـات. االسـتثمار المسـتمر 
فـي  الـبحث وتـطويـر مـنتجنا، الـعمل عـن قـرب مـع عـمالئـنا وتـطويـر مـوظـفينا ، جـميعها تـعتبر مـفتاح 
نـجاحـنا فـي المسـتقبل، حـيث يـكمن هـدفـنا بـأن نـصبح عـامـالً عـالـمياً فـي مـجال تـوفـير مـعدات نـظافـة 

وصيانة المدن.
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  المكتب الرئيسي في جدة، المدينة الصناعية الثالثة

                                هاتف
                                      فاكس

                         البريد االلكتروني للمبيعات
              البريد االلكتروني اللمشتريات
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ـيرـجى ـمسح اـلرـمز أدـناه ـلمعرـفة ـخرـيطة اـلموـقع ـلمكاـتبنا

+966 12 6990222                
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