Bicycle

Sun Chang Industry Co., Ltd.
شركة صن تشانغ الصناعية محدودة المسؤولية
حشىات فرامل الدراجات الهىائية  ،فرامل اسطىانية  ،وحشىات  ،خراطيم واسالك  ،مراوح دوارة  ،ومعدات
خدمات فرامل اسطىانية.
هٌز حبسسج ششكت صي حشبًغ الصٌبػيت هذذودة الوسؤوليت في الؼبم  ، 7891كبفذج الششكت
الصٌبػيت لخصبخ وادذة هي ابشص الصٌبع الخبيىاًييي لقطغ فشاهل الذساجبث الهىائيت .
وبؼذ ػذة ػقىد هي الخطىس  ،حقذم الششكت االى خطب كبهال هي اجضاء فشاهل الذساجبث الهىائيت  ،بوب
فيهب دشىاث "بي ام اكس، BMX/والذشىاث غيش الخقليذيت  ،ودشىاث فشاهل سويكت وكببىليت(سافذة
ًبحئت هثبخت هي طشف وادذ)  ،ودشىاث فشاهل اسطىاًيت  ،وفشاهل هشاوح دواسة اسطىاًيت  ،وفشاهل
هيذسولىكيت  ،وخشاطين واسالك داخيلت  ،ودشىاث دساجبث سببق هىائيت  ،ودشىاث فشاهل(في V
،) /واضبفبث اخشي.
واحيخ الخفبًي الوخ ىاصل لخشقيت الوٌخج هيضة حٌبفسيت قىيت وكسب الؼذيذ هي الجىائض
الذوليت للٌىػيت والوهٌيت الوذسٌت  ،ببالضبفت الً ػذد هي بشاءاث االخخشاع الصبدسة
ػي الىاليبث الوخذذة االهشيكيت  ،والوبًيب  ،واليبببى  ،وايطبليب  ،والصيي  ،وهبليضيب
وحبيىاى  ،اى ششكت صي حشبًغ هي ايضب وادذة هي بضغ هصٌؼييي حبيىاًييي
هشخصت هي قبل(.)DOSD-U-N-S
وهي ضوي هٌخجبث الششكت الببسصة ادزيت فشاهل هغ ًظبم (،)ABSهثبليت لالسخخذام
(،)Vوالخي حبشص هىاد جذيذة خبصت رو الخطىحيي لضوبى السالهت في
الفشاهل االهبهيت وفشاهل
وقذ بٌج ششكت صي حشبًغ ػالقت ػول ايجببيت هغ اكثش هي
( ) 064اسبؼوبئت وسخىى صبىًب في هخخلف اًذبء الؼبلن ،
السؼذاء ببلجىدة الؼبليت لقطغ فشاهل الششكت واسؼبسهب الوؼقىلت
والوكفىلت .

Sun Chang Industry Co., Ltd.
No. 75, Lame 260, Sec. 1, Zhongshan Rd., Beitou
Township, Changhua County, Taiwan
هاتف 886-4-887-4713 :
فاكس 886-4-888-8528 ،
البريد االلكتروني scs.com.tw@gmail.com; sunczang@ms19.hinet.net :
الموقع االلكتروني Website: www.scs-bicycle.com; www.sunczang.com.tw :

ﻣﻜﻮﻧﺎت أﻟﯿﺎف ﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ/ﻓﺎﯾﺒﺮ
ﻛﺮﺑﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وﻗﻄﻊ
ﻏﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎرات.

Caoton Sporting
Goods Co., Ltd.
أﺳﺴﺖ ﻋﺎم ,1990وﻛﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺔ"ﻛﺎوﺗﻮن ﺳﺒﻮرﺗﻨﻎ ﻏﻮدز/ﻛﺎوﺗﻮن
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ"ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻟﯿﺎف اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻟﻔﺎﯾﺒﺮ
اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ وھﻲ اﻵن واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﺮﺳﯿﻦ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
أﻟﯿﺎف اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻟﻔﺎﯾﺒﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎﯾﻮان.

ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ,إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻟﯿﺎف اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻟﻔﺎﯾﺒﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻀﺎرب ﺗﻨﺲ اﻟﺮﯾﺸﺔ وﻣﻀﺎرب اﻟﺘﻨﺲ,وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮرت
ﻹﻧﺘﺎج ﻗﻄﻊ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ.وأﺛﺒﺖ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻨﺠﺎح.وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق واﻹﺑﺘﻜﺎر,أﺳﺴﺖ"ﻛﺎوﺗﻮن"ﺳﯿﺮة ذاﺗﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﯾﻮاﻧﯿﺔ وﺗﻔﺮﻋﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺘﺰوﯾﺪﯾﺔ ﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ دوﻟﯿﺎ.وﺗﺤﺘﻔﻆ "ﻛﺎوﺗﻮن"ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻛﻤﺰود"أو إي إم)ﻣﺼﻨﻊ
ﻣﻌﺪات أﺻﻠﯿﺔ(,و"أو دي إم)ﻣﻤﺼﻨﻊ ﻧﻤﺎذج أﺻﻠﯿﺔ(.
وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ,وﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻟﯿﺎف
اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻟﻔﺎﯾﺒﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ,ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻘﺎود اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ,واﻟﻘﻀﺒﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺔ,وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺮﻓﻊ,واﻟﻘﻀﺒﺎن
اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ,وﻗﻀﺒﺎن اﻟﮭﺒﻮط,واﻟﺸﻌﺒﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ,وأﻋﻤﺪة اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ,واﻟﻜﻮاﺑﺢ,واٌﻗﻔﺎص اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت,إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺪات رﯾﺎﺿﯿﺔ
أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻀﺎرب وﻋﺼﻲ اﻟﮭﻮﻛﻲ.ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت"ﻛﺎوﺗﻮن"ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺗﮭﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ-ﻛﯿﻒ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل أﻟﯿﺎف
ﻛﺮﺑﻮن/ﻓﺎﯾﺒﺮﻛﺮﺑﻮﻧﻲ ﺧﻔﯿﻒ اﻟﻮزن وﻋﺎﻟﻲ-اﻟﻘﻮة ﻟﻘﻄﻊ ﻟﻸﻣﺘﻌﺔ,واﻟﺴﯿﺎرات وﺳﯿﺎرات-اﻟﺴﺒﺎق.
ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ"ﻛﺎوﺗﻮن" %90,ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺼﺪر,ﻣﺠﺘﺎزة إﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺧﺘﺒﺎر "إي
إن",وإﺧﺘﺒﺎر"ﻓﺎﺗﯿﻎ",وإس ﺟﻲ إس"ﻟﺠﻮدة ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﺗﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات,ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ ﺷﻌﺒﯿﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ودراﺟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ.ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﻮق أﯾﻀﺎ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وھﻲ"ﻛﺎوﺗﻮن",و"ﻻﯾﻨﺴﺒﯿﯿﺪ".وﺷﺮاﻛﺎت
ﻹﻧﺘﺎج"أو ﺑﻲ إم ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻋﻼﻣﺔ أﺻﻠﯿﺔ("ﻣﺮﺣﺐ ﺑﮭﺎ(

Caoton
Caoton Sporting
Sporting Goods Co., Ltd.
No. 17, Lane 397, Beiyang Rd., Fongyuan Dist., Taichung City
420, Taiwan
ھﺎﺗﻒ 886-4-2528-4505 :
ﻓﺎﻛﺲ 886-4-2525-0712 :
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ caotoncarbon@gmail.com :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.caoton.com.tw :

