
  
  

  /شركة تشینغ دي المنقحة : ملف 
  .العالمیة   Censعالمة اجتیاز  

  رافعات سالسل كھربائیة 
  رافعات حبال اسالك 

  رافعات یدویة
  رافعات جسریة 

 
  

CHENG DAY Taiwan lifts you forward 
االبتكارات الوتقنیات الجدیدة دائمًا متوفرة طالما تسعى للتحسین 

دة تساعدك على الحصول على افضل معدات ھنالك حالة واح. المستمر 
والعملیات , تعاملك مع المواد , تخزینك , الرفع للحفاظ على تصنیعك 

  .اللوجستیة 
  

  التطبیق العملي والكفاءة , االیمان  –صنع في تایوان 
الشركة تصنع وتسوق مجموعة واسعة من الرافعات عالمیًا لجمیع 

  .التطبیقات 
  

  الرافعات
كم من الممكن ان تغیر الشركة . بالصدفة بل بالتغییر  حیاتك التتحسن

؟ المرحلة واضحة وحیة مثل  1971عام منذ تأسیسھا سنة  42خالل 
لكن العالم من حولنا یستمر بالتغیر جنبًا الى جنب مع ادراكات . األمس

تكنولوجیا , نسق صناعي , نسق حیاة متطور . الناس المختلفة 
نستمر في التقدم واالمور ستتحسن  ندرك اننا یجب ان. متطورة 
وتقدم تصامیم حسب , فالشركة تعرف تحدیدًا متطلبات العمالء , لألفضل 
  . تدخل الشركة خصائص جدیدة لتحسین وتطویر المنتجات . الطلب 

عام لتوسیع  وكذلك تخترع نماذج جدیدة كل, للرافعات و سالسل الرفع , ولدیھا براءات اختراع دولیة في القطع وانظمة الرفع
, عملیات الصب , بما في ذلك مصانع الصلب , منتجات الشركة مناسبة لمجموعة  متنوعة من التطبیقات , لغایة االن . االستعمال 

, غرف نظیفة , االت ثقیلة , مباني , مصانع ورق , وسائل نقل , سفن , تعدین , محطات نوویة , محطات تولید طاقة , مصانع مختلفة 
  .الشركة كرست نفسھا إلختراق االسواق واجراء البحوث . الخ 
  

  .االت وسالسل الرفع 
كما توفر . لرفع وتحریك الحمولة , بما في ذلك انواع كھربائیة ویدویة , الشركة توفر االت رفع صناعیة بحبال سلكیة او سالسل 

. وكذلك رافعة الحفالت وتستخدم في مسارح الترفیھ , سلة رفع ھوائیة لإلستخدام باألماكن الال شراریة رافعات للبیئة الخطرة مثل سل
 200كغم الى  125السعات التحمیلیة للرافعات لدینا من . وتضمن الشركة بأن تفي وتوافق معاییر السالمة التشغیلیة والدولیة الالزمة 

  .كما انھا امنھ وتعمل بسالسة , طن 
  
  .  U-Mega و  Black bear –المات التجاریة الع

فأنت تكسب مصدر نادر في الخبرة الدولیة والمعرفة المصحوبة بالمعرفة التامة لتمكین . تایوان  –عندما تختار شركة تشینغ دي 
  .وفعالة من حیث التكلفة , حلول الرفع وزیادة االنتاجیة 

  

  

  

Cheng Day Machinery Works Co., Ltd. 

  No. 173, Wen-Chiu Road, Da-jia District, 
Taichung City 437, Taiwan 
Tel: 886 4 26881581 
Fax: 886 4 26881509  
E mail : info@chengday.com.tw  
Web site : www.chengday.com.tw 


