
 

 
  .محدودة المسؤولية" يي آي "شرآة مصنع آليات 

Ye I Machinery Factory Co., Ltd. 
إل دي بي إي ماآنات أشرطة منفوخة انبوبية أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات /إل إل دي بي إي/إتش دي بي إي/بي بي 
وماآنات أشرطة ,وماآنات إعادة تدوير أشرطة,وماآنات إعادة تدويلر بالستيك,ات إعادة تدوير نفايات بالستيكيةوماآن

  .وماآنات إنجاز بثق,وماآنات صناعة حقائب محاآة,وماآنات أشرطة منفوخة متعددة الطبقات,منفوخة
  

المعدات المرتبطة بها ألآثر من نصف عقد من مع ماآنات إنجاز بثق البالستيك و" يي آي " لقد عملت شرآة مصنع آليات 
  .1960الزمان منذ تأسيسها عام 

  
وتهذيب المقدرة وزيادة حافته " آر آند دي"ولعقود إستثمر المصنع المتمرس باستمرار آميات آبيرة من المصادر في 

وأنظمة المراقبة ,جة اآللياتمجهزة بخبراء ماهرين في معال"آر آند دي"قيادية و-التنافسية بدائرة تكنولوجيات صناعية
  .والمواد

  
البيئة فإن الشرآة عززت ماآنات إعادة تدوير البالستيك خاصتها بمزيج من -و حمايةوللتكييف مع التوجهات المتنامية نح

إضافة إلى محوالت ,وماآنات صناعة األقراص الصغيرة للتعامل مع صف واسع من البالستيكات,لباثقاتوا,الشظايا
  .الشاشات السلندرية الهيدروليكية والتي تسمح للشاشات بالتغيير دون الحاجة إلى إطفاء الماآنات

  

منذ تأسيسها طورت باستمرار " آي يي "فإن شرآة,إضافة إلى ذلك

 مقياس ضبط جودة آلي من فحص المواد معايير جودتها ونفذت

وبالتزام ,الواردة والفحص العملياتي من خالل فحص ما قبل التسليم

وآسبت ,ولقد أثمرت هذه الجهود جيدا".آيو سي"آل عامل ب

  . وشهادة عالمة سي إي9001:2000الشرآة شهادة آيزو

   
 بي إي المنفوخة األنبوبية أحادية الطبقة ومتعددة إتش دي/بي بي "ماآنات صناعة أشرطة " يي آي "وتشمل مجموعة منتجات 

بي /وماآنة صناعة الحقائب,وماآنات األلواح المتموجة,بي في سي"وأنابيب ,وجميع أنواع ماآنات تدوير البالستيك,الطبقات
اآنات قص وم,بي إي/وماآنات صناعة قولبة أشرطة بي بي,بي بي/وماآنات صناعة حياآة نايلون ,إتش دي بي إي المحاآة/بي

من الماآنات % 80ويصدر حوالي .ومجموعة من ماآنات إنجاز البثق,بي إي/بي بي/بي سي/إيه بي إس/بي إس/بي إم إم إيه
  .ومعظمها يسوق تحت العالمة الخاصة بالشرآة,وأمريكا الوسطى والجنوبية,وأفريقيا,وروسيا,وترآيا,إلى مناطق آاليابان
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Ye I Machinery Factory Co., Ltd. 
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