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 الفاكس 144 842 955 (34+)
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نتكیف مع احتیاجاتك

في JIMECA نقوم بدراسة دقیقة ومسبقة للمعدات الفالحیة والنماذج، كما أننا نقوم بتحلیل مختلف التعدیالت التي من شأنھا في وقت

الحق أن تنفذ. ھذا النموذج یضفي على منتجاتنا صفة التنوع الكبیر والجودة في جمیع الجوانب.

ھما السمتان اللتان تمیزان مقطوراتنا, السھولة والراحة، سواء في مجال النقل والشحن                                                                                                       

دعم أمامیة توظف للتحكم
 بمحور االتجاه الھیدرولیكي

.معداتنا مفیدة وصالحة جدا في أي مكان ومجال أو حقل

JIMECA 10 ،8 ،من خمس طرازات ھما: ٥ تقوم بتصنیع المقطورات الزراعیة و الفالحیة، 
.و١٦ طنا بمحور التوجیھ الذاتي للخلف طنا. في حین تم تجھیز الطرازین ١٤ 16 و 14

معدة ھیدرولیكیة مستقلة مدفوعة من خالل
 آلة تستخدم لنقل الطاقة أو نقل الحركة من

.نقطة أو من جھاز واحد إلى آخر

محور التوجیھ الذاتي الخلفي

قمنا بتنفیذ نظام إدارة .CE جمیع معداتنا تتوفر على عالمة

وقد تم التصدیق على ،ISO: 9001:2000 الجودة وفقا للمعیار

BUREAU VERITAS ھذا النظام من طرف 

I Net

CE

نقوم بتصنیع مجموعة واسعة من صنادیق
 للمقطورات، بدأ من التقلیدیة إلى نصف مقطورة صھریج.

حاویات
ھیكل المقطورة

صندوق النفایات حاویات

صناعة قالبات، ھیاكل، حاویات وصنادیق مستطیلة

قد تم تجھیز جمیع مقطوراتنا بجھاز
 التحكم عن بعد لتشغیل المعدات من الجرار.

صندوق النفایات -الحدائق

المیزات التقنیة
الوزن
األقصى

المسموح
(كلغ) (كلغ) (كلغ)

المودیل
قدرة

 حمولة المعدة
(كلغ)

وزن المعدة - المقطورة الحمولة النافعة طول
حاویة

اإلطارات

متعددة األغراض الزراعیة
   طن   

متعددة األغراض الزراعیة
   طن   

متعددة األغراض الزراعیة
   طن   

متعددة األغراض الزراعیة
   طن   

متعددة األغراض الزراعیة
   طن   

متعددة األغراض الزراعیة
   طن   

متعددة األغراض الزراعیة
   طن   

متعددة األغراض الزراعیة
   طن   

7.000 - 7.200

10.000

5.000

8.000

2.100 - 2.200

2.300 - 2.400

4.900 - 5.000 

7.600 - 7.700

4,00 - 4,40

 4,40 - 4,80

4 - 10,0/75 - 15,3”

4 - 265/70R - 19,5”

12.000 10.000 3.000 9.000 5,30 4 - 285/70R 19,5”

18.000 16.000 5.300 12.700 6,65 4 - 385/55R 22,5”

17.500 14.000 5.000 12.500 6,05 4 - 385/55R 22,5”

جھاز التحكم من بعد

24.000 20.000 6.700 17.300 7,35 6 - 385/65R 22,5”

15.500 12.000 4.700 10.800 5,45 4 - 315/70R 22,5”

24.000 25.000 6.800 - 7.000 17.000 - 17200 7,35 - 7,85 6 - 385/65R 22,5”

بالنسبة لعملیات التصنیع التي نتوفر علیھا، لدینا
أحدث التقنیات، وأحدث اآلالت وفریق مؤھل من
المھنیین والتقنیین. كل ھذا یجعل منتجاتنا تكون

أفضل الحلول الحتیاجاتھم من حیث الجودة
والموثوقیة والمتانة واالقتصاد.

الستكمال االحتیاجات الالزمة 
للعمل، جمیع العربات المقطورة 
التي نقوم بتصنیعھا ھي من نوع 

قالبة.

إذا كنت ترید غیرھا من المواصفات أو دراسة شخصیة قم بالتشاور مع إدارتنا الفنیة
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