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، كبفذج الششكت  7891هٌز حبسسج ششكت صي حشبًغ الصٌبػيت هذذودة الوسؤوليت في الؼبم 

 .الصٌبػيت لخصبخ وادذة هي ابشص الصٌبع الخبيىاًييي لقطغ فشاهل الذساجبث الهىائيت 

شكت االى خطب كبهال هي اجضاء فشاهل الذساجبث الهىائيت ، بوب وبؼذ ػذة ػقىد هي الخطىس ، حقذم الش

سافذة )،والذشىاث غيش الخقليذيت ، ودشىاث فشاهل سويكت وكببىليت/BMX بي ام اكس"فيهب دشىاث 

، ودشىاث فشاهل اسطىاًيت ، وفشاهل هشاوح دواسة اسطىاًيت ، وفشاهل ( ًبحئت هثبخت هي طشف وادذ

 Vفي)الك داخيلت ، ودشىاث دساجبث سببق هىائيت ، ودشىاث فشاهلهيذسولىكيت ، وخشاطين واس

 .،واضبفبث اخشي( /
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حشىات فرامل الدراجات الهىائية ، فرامل اسطىانية ، وحشىات ، خراطيم واسالك ، مراوح دوارة ، ومعدات 

 .خدمات فرامل اسطىانية

ىاصل لخشقيت الوٌخج هيضة حٌبفسيت قىيت وكسب الؼذيذ هي الجىائض واحيخ الخفبًي الوخ

الذوليت للٌىػيت والوهٌيت الوذسٌت ، ببالضبفت الً ػذد هي بشاءاث االخخشاع الصبدسة 

ػي الىاليبث الوخذذة االهشيكيت ، والوبًيب ، واليبببى ، وايطبليب ، والصيي ، وهبليضيب 

وادذة هي بضغ هصٌؼييي حبيىاًييي  وحبيىاى ، اى ششكت صي حشبًغ هي ايضب

 (.DOSD-U-N-S)هشخصت  هي قبل

،هثبليت لالسخخذام (ABS)وهي ضوي هٌخجبث الششكت الببسصة ادزيت فشاهل هغ ًظبم 

(V) والخي حبشص هىاد جذيذة خبصت رو الخطىحيي لضوبى السالهت في، 

 الفشاهل االهبهيت وفشاهل

وقذ بٌج ششكت صي حشبًغ ػالقت ػول ايجببيت هغ اكثش هي 

اسبؼوبئت وسخىى صبىًب في هخخلف اًذبء الؼبلن ، (  064)

جىدة الؼبليت لقطغ فشاهل الششكت واسؼبسهب الوؼقىلت  السؼذاء ببل

 .والوكفىلت 
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كاوتون /كاوتون سبورتنغ غودز"وكرست شركة,1990أسست عام 
الفایبر /محدودة المسؤولیة الستخدام ألیاف الكربون"للبضائع الریاضیة

الكربوني وھي اآلن واحدة من أكثر المصنعین المتمرسین لمكونات 
الفایبر الكربوني للدراجات الھوائیة والمعدات الریاضیة /ألیاف الكربون

 .تایوان في
  

الفایبر الكربوني لصناعة /إستخدمت الشركة ألیاف الكربون,في البدایة
 وبعد ذلك تطورت,منتجات مثل مضارب تنس الریشة ومضارب التنس

وبعد سنوات .وأثبت ھذا التحول النجاح.إلنتاج قطع الدراجات الھوائیة
 عةسیرة ذاتیة عالیة في صنا"كاوتون"أسست,من العمل الشاق واإلبتكار

  الدراجات الھوائیة التایوانیة وتفرعت إلى السالسل التزویدیة  لعالمات
مصنع (أو إي إم"بسمعة قویة كمزود"كاوتون"وتحتفظ .الدراجات الھوائیة وقطع الدراجات الھوائیة المعروفة دولیا 

 ).ممصنع نماذج أصلیة(أو دي إم"و,)معدات أصلیة
  

وجمیعھا مصنوعة من ألیاف ,ة واسعة من مكونات الدراجات الھوائیةوتشمل مجموعة إنتاج الشركة الحالیة سلسل
والقضبان ,وقضبان الرفع,والقضبان المستویة,بما فیھا مقاود الدراجات الھوائیة,الفایبر الكربوني/الكربون
یاضیة إضافة إلى معدات ر,وٌاقفاص الزجاجات,والكوابح,وأعمدة المقاعد,والشعبة األمامیة,وقضبان الھبوط,الھوائیة

كیف إلستعمال ألیاف -على خبرتھا ومعرفة"كاوتون"لقد اعتمدت.أخرى مثل مضارب وعصي الھوكي
 .السباق-والسیارات وسیارات,القوة لقطع لألمتعة-فایبركربوني خفیف الوزن وعالي/كربون

  
إي "مجتازة إختبار من قبل إختبار ,منھا تصدر% 90,"كاوتون"جمیع قطع الدراجات الھوائیة خاصة

مساعدة في دعم شعبیتھا مع مشترین ,لجودة موثوقة وتأتي مع كفالة ثالث سنوات"وإس جي إس,"فاتیغ"وإختبار,"إن
في أرجاء العالم تحت العالمات كما أن المنتجات تسوق أیضا .متخصصین ودراجین في الوالیات المتحدة وأوروبا

  وشراكات".الینسبیید"و,"كاوتون"التجاریة الخاصة بالشركة وھي
 )مرحب بھا)"أو بي إم تصنیع عالمة أصلیة"إلنتاج 
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فایبر /نیةمكونات ألیاف كربو
كربوني للدراجات الھوائیة 

وقطع  والمعدات الریاضیة
 .غیار السیارات

Caoton Sporting Goods Co., Ltd. 
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