
SWU-310N, 10HP, 55 CFM 

Swan Compressors Group 
  

   ضاغطات هواء، ضاغطات حلزونية
  

  
  الريادة

وقد أنشأت .  منذ أآثر من خمسة عقودSWAN بإنتاج ضاغطات الهواء مارآة 1956م منذ تأسيسها عام .م.تقوم شرآة تونج شينغ ألعمال الفوالذ ذ
وهي قادرة على تنفيذ جميع مراحل اإلنتاج بدءا من صب . كفاءة التقنية خط إنتاج متكامل داخل منشآتهاالشرآة ذات الخبرة الواسعة في التصنيع وال

  . وتصميم وتطوير القطع انتهاءا بقولبتها
  

  
  تكامل اإلنتاج

 عامال على مستوى العالم، بتأسيس ثالث 750قامت شرآة تونغ شينغ، التي توظف 
الند، وَمصنعين للمعالجة والتجميع في فيتنام قواعد إنتاج في تايوان والصين وتاي

 50 موزعا في أآثر من 70واندونيسيا، وست شرآات فرعية مملوآة بالكامل و 
وقامت . دولة، مما يضمن إنشاء روابط وثيقة مع الزبائن العالميين وتحقيق إنتاج فّعال
السريعة الشرآة أيضا بتزويد ضاغطات هواء لنظام آبح القطارات لشبكة القطارات 

 و TUVالحاصلة على شهادة الجودة (وتزود هذه الشرآة ). TGV(الفرنسية 
ISO9001 وشهادة الجودة األوروبية CE ( ضاغطات هواء صامتة ال تستخدم

الزيت وتعمل بتبريد الماء ومجهزة بلوالب دوارة ومكبس صناعي، باإلضافة إلى 
يضا طلبيات لصنع ضاغطات وتقبل شرآة تونغ شينغ أ. مجففات هواء ومعدات فلترة

هواء وضاغطات حلزونية حسب الطلب الستخدامها في مجاالت النقل والطب 
والصيدلة وااللكترونيات والنسيج والمختبرات والطعام والشراب ومنشآت معالجة 
الماء والصناعة الكيميائية والمصافي والغازات الصناعية وتوليد الطاقة والعمليات 

  . الصناعية العامة
  
  

  التميز
 لتدوم طويال في االستخدامات SWANتم تصميم ضاغطات الهواء مارآة 

وتتميز هذه الضاغطات بتوفير الطاقة ومستوى ضجيج منخفض . الصناعية
ومن بين جميع أنواع . واعتمادية عالية وعمر خدمة طويل وتكاليف صيانة منخفضة

بضمان إزاحة " TS"ضاغطات الهواء، تتميز سلسلة ضاغطات الهواء الحلزونية 
التي ال تستخدم الزيت هواء " SD"عالية واقل استهالك للطاقة، وتوفر سلسلة 

مضغوطا أآثر نظافة، 
" N"ويتميز النوع 

المجهز بمكبس والمشّحم بالزيت نظام تشحيم مدمج يقاوم األحمال العالية المستمرة، مما 
  .يجعله مناسبا للعمليات الجارية على مدار الساعة

  
ضافة إلى اعتماد معايير صارمة لالختبار وضبط الجودة، تشدد شرآة تونغ شينغ وباإل

على تبني معاينة شاملة في المرحلة النهائية لضبط الجودة، هادفة بذلك تقديم منتجات خالية 
  . من العيوب وفعالية قصوى للمستخدمين النهائيين
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