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الفهرس

من نحن؟

المنتجات

العملية اإلنتاجية      

جودة

 الخدمات اللوجستية

شاحنة قالبة

العربات نصف المقطورة متعددة

ألغراض زراعية متعددة        

حاويات

إكسسوارات     



من نحن؟ تقدم الحلول اللوجستية JIMECA منتجات
مريحة وآمنة وسهلة االستخدام ويمكن 

استخدامها في العديد من المجاالت المختلفة: 
إدارة النفايات الحضرية ومراكز إعادة التدوير 

وصناديق إعادة التدوير ومخلفات الغابات، 
والعمل الزراعي، مخلفات، والبناء ... في أي 

من هذه البيئات يمكننا أن نرى براعة قالبة 
ومختلف هيئاتها والحاويات.

ويستند نجاح الشركة في تحقيق التصاميم 
الخاصة تحت براءات االختراع المنشورة 

في نشرة الملكية الصناعية، في أجهزة شحن 
وتفريغ مائل لحاويات السيارات الصناعية 
التي يرتكز عليها عملنا. نحن نستخدم مواد 

ذات جودة عالية فقط ودمج أحدث التطورات 
التكنولوجية.

الشركة تنتج ٪95 من العربات الصناعية في 
األندلس و٪70 في إسبانيا، وتصل إلى األسواق 

الدولية في بلدان مثل فرنسا وايرلندا وهولندا 
وانكلترا والبرازيل، تشيلي، كولومبيا، ألمانيا، 
البرتغال، الخ يتم تصنيع لدينا تحميل وتفريغ 
جهاز هوك JIMECA إمالة حاويات قابلة 

للتبديل في أي حجم وقدرة المطلوب، اقتران 
ذلك إلى العديد من النماذج شاحنة وفقا للمهام 

المطلوبة.
 

النشاط العملي من خالل 7 مؤسسين عملوا في 
بدأت JIMECA منشأة تبلغ مساحتها 200 متر 

مربع. اليوم، بعد أن أنتجت أكثر من 23000 
وحدة من المعدات القالبات فإن الشركة تتوفر 

على200 عامل موزعين على مختلف اإلدارات 
على مساحة تقدر ب 86.000 متر مربع.

موظفينا هم من ذوي خبرة واسعة ومدربين 
تدريبا جيدا، مما جعل شركتنا مرجعا في هذا 

القطاع. 



3

5

15

17

18

5

7

9

11

13

3

5

15

17

18

5

7

9

11

13

3

5

15

17

18

5

7

9

11

13

شاحنة قالبة

آلة ضغط الرمال
التفجير

قابلة للتخصيص 
بشكل تام 

 أسالك الفوالذ 
عالية القوة 

اعداد السطح المراد طالء

   روبوتات لحام

طالء فرن 

الصفات
• آلة ضغط الرمال التفجير

• اللحام الروبوتية
• إعداد السطح المراد طالء

• االنتهاء من الطالء في فرن التجفيف 
• الفوالذ عالي القوة

• تخصيص بشكل كامل

مزايا
• منصات نقل الحاويات و

• منصات لآلالت
• حاويات مزودة برافعات

• صهريج للري
• حاوية المخلفات

• مخلفات البناء
• إدارة مخلفات الغابات

• البستنة وتنسيق الحدائق
• إدارة النقاط الخضراء

• مواقع العمل
• المركبة طالقة حركة

• القدرة على العمل مع الحاوية دون الحاجة 
إلى شل حركة السيارة 
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نصف مقطورة هيدروليكية متعددة

الصفات
• آلة ضغط الرمال التفجير

• اللحام الروبوتية
• إعداد السطح المراد طالء

• فرن تجفيف نهائي 
• الفوالذ عالي القوة

• قابلة للتخصيص بشكل تام
• جهاز متكامل في الشاسيه لتخفيض ارتفاع 

التحميل 
• خيار البكرات الخلفية المتحركة لتسهيل 

التعامل مع الحاويات

مزايا
• نقل الحاويات و منصات 

• منصات لآلالت
• حاويات مزودة برافعات

• صهريج للري
• حاوية المخلفات

• مخلفات البناء
• إدارة مخلفات الغابات

• البستنة وتنسيق الحدائق
• إدارة النقاط الخضراء

• مواقع العمل
• النفايات الحضرية
)آليات رص تربة(

• اطالقة حركة المركبة 
• القدرة على العمل مع الحاوية دون الحاجة 

إلى شل حركة السيارة

معدات متكاملة 
في الشاسيه

قابلة للتخصيص 
بشكل تام 

آلة ضغط الرمال التفجير

الفوالذ عالي القوة

روبوتات لحام

إعداد السطح                
المطلي          

فرن طالء
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ألغراض زراعية متعددة

الصفات
• آلة ضغط الرمال التفجير

• اللحام الروبوتية
• إعداد السطح المراد طالء

• فرن تجفيف نهائي
• الفوالذ عالي القوة

• قابلة للتخصيص بشكل تام
• جهاز متكامل في الشاسيه لتخفيض ارتفاع 

التحميل
• األعراض المتعددة إلطارات 

مزايا
• نقل الحاويات و منصات

• منصات لآلالت
• حاويات مزودة برافعات

• صهريج للري
• حاوية المخلفات

• إدارة مخلفات الغابات
• إدارة مخلفات الغابات

• البستنة وتنسيق الحدائق
• إدارة النقاط الخضراء

• جمع حصاد
• طالقة ا حركة المركبة

•  القدرة على العمل مع الحاوية دون 
الحاجة إلى شل حركة السيارة

 
 الفوالذ عالي 

القوة

قابلة للتخصيص بشكل تام 

آلة ضغط الرمال التفجير  

فرن طالء

I إعداد السطح المراد طالء

روبوتات لحام 

جهاز متكامل في األعراض المتعددة إلطارات 
الشاسيه لتخفيض 

ارتفاع التحميل 
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حاويات

الصفات
• آلة ضغط الرمال التفجير

• لحام روبوتية
• إعداد السطح المراد طالء

• فرن تجفيف نهائي
• الفوالذ عالي القوة

• قابلة للتخصيص بشكل تام
• جهاز متكامل في الشاسيه لتخفيض ارتفاع 

التحميل 

تطبيقات
•: أنواع الحاويات

• مقطورات مفصلية الجوانب
• حاويات مزودة برافعات

• صهريج للري
• حاوية المخلفات

• مخلفات البناء
• إدارة مخلفات الغابات

• صناديق البستنة والتقليم
• حاويات إلدارة نقاط نظيفة

• حاويات تحت أرضية لتجميع النفايات
• النفايات الحضرية

)مداميج(

قابلة للتخصيص بشكل تام 

آلة ضغط الرمال التفجير

وضع العالمات 
المخصصة الفوالذ عالي القوة

إعداد السطح المراد طالء

لحام روبوتية

فرن طالء





العملية 
اإلنتاجية

متوافق معها، وتحليل التغيرات المختلفة 
التي من شأنها في وقت الحق أن تنفذ وتقديم 

المشورة للعميل لتحسين أداء وجودة التركيب.

إمكانية تخصيص المنتجات يعطي مرونة 
كبيرة: أن نتكيف مع احتياجاتك، وتقدم العديد 
من الخيارات وإضافات لتلبية الطلب محددة.

 
عملية تصنيع منتجاتنا تعتمد على أحدث 

التقنيات في مجال الروبوتات واآلالت، وبفضل 

ذلك نحن قادرون على تقديم منتجات ذات جودة 
عالية بأسعار تنافسية للغاية، مما يجعل منتجاتنا 

أفضل حل الحتياجاتهم من خالل الجودة 
والموثوقية والمتانة واالقتصاد.

قسم التقنية لدينا يجري دراسة أولية عن 
الشاحنة التي سيتم تركيب عليها المعدات القالبة 

والنماذج.

آلة ضغط الرمال التفجيروقود أوكسي والبالزما 

 روبوت قادر على طيروبوت لحام                                                                                  

روبوت لحام                                                                      المنشار الحزامي للتحكم العددي

كابينة الطالءمخرطة التحكم العددي                                                        



الخصائص الخدمات اللوجستية
نحن متخصصون في تحقيق االستفادة المثلى من الحمل في حاوية

النقل البحري والشاحنات للحد من التكاليف اللوجستية إلى الحد األقصى

في الوقت الحاضر كل األجهزة 
لدينا تتوفر فضال عن وجود تطبيق 

CE على عالمة       نظام إدارة 
 :ISO 90012008الجودة وفقا ل

شهادة مقدمة من قبل مكتب فيريتاس

وبالتتالي فإن جميع موردينا 
يتوفرون على شهادات الجودة 



Ctra. Arahal-Morón, km. 0,5
CP. 41600 Arahal (Sevilla)

 +34 954 840 579 -        +34 955 842 144
ventas@jimeca.com
www.jimeca.com

الهاتف    فاكس  


