تعتبر شركة روبينا " "Rubenaالمساھمة ،بمكتبھا المسجل في ھارديك كرالوفيه " "Hradec Královéبجمھورية التشيك ،شركة رائدة في
صناعة منتجات المطاط منذ عام  .1908وتتضمن المجموعة التقليدية للشركة السيور المثلثة "المصنوعة على شكل  "Vالتي يتم إنتاجھا في
المصانع الموجودة في زلين " "Zlínوناكود " "Náchodبجمھورية التشيك .ويرجع تراث تاريخ إنتاج الشركة إلى العام  1934عندما تم
إنشاؤھا وتطويرھا بنجاح من قبل شركة باتا .ثم استمر تراث اإلنتاج الخاص بھا متمثالً في العالمتين التجاريتين بيلتاير " " Beltyrوباروم "
 " Barumثم وصوالً إلى العالمة الحالية وھي روبينا "."Rubena
كما أن شركة روبينا " "Rubenaحاصلة على شھادتي األيزو  "ISO 9001" 9001واأليزو  ."ISO 14001" 14001حيث تم اعتماد
مجموعة متنوعة من مخلوطات المطاط ،باإلضافة إلى إنتاج المطاط التقني ،من خالل معيار .ISO TS 16949
ويتكون برنامج اإلنتاج الخاص بشركة روبينا " "Rubenaمن األنواع المذكورة أدناه للسيور المثلثة:
 سيور مثلثة ملفوفة لالستخدام الصناعي سيور مثلثة ملفوفة لآلليات الزراعية الحديثة – التصميم المق َوى والمطور حديثًا – سير الحقل "®"Farm belt سيور مثلثة القطع سيور مثلثة متعددةوقد تم صنع كافة السيور المثلثة وفق معايير منظمة المعايير الوطنية األلمانية " "DINو المنظمة الدولية للمعايير " ."ISOوتتم عملية اإلنتاج
باستخدام آالت يتم التحكم بھا من خالل الحاسب اآللي في التصميم " L=Lجاھز لضبط عملية التشغيل".
ويتم تصميم كافة ھذه المنتجات لتناسب التطبيقات الصناعية واستخدامھا في اآلالت الزراعية ،كما في السيارات .ويتم تصدير  %70من اإلنتاج
الكلي إلى بلدان شرق وغرب أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق األدنى.
المميزات:
-

إنتاج صناعي أوروبي أساسي تقليدي
جودة وموثوقية عالية على مستوى المصنعين األوربيين اآلخرين للسيور المثلثة
كما أن السيور المثلثة الملفوفة معتمدة مع الموصلية الكھربائية ليتم استخدامھا في نطاق البيئة المنفجرة "المناجم ،إنتاج البترول
الخام ،محطات البترول ،الخ".
معدل سعر/جودة ممتازين
تطوير منتجات جديدة وفق متطلبات العميل

المراجع :شركة روبينا " "Rubenaھي مورد صناع المعدات األصلية للعديد من الفروع والمصنعين:
المصنعون األوروبيون األساسيون للشاحنات واللوريات واألتوبيسات
 المصنعون األوروبيون األساسيون لتكنولوجيا الحدائق المنتجون األوروبيون األساسيون لحامالت التسليم بمحطات البترول الصانعون اإليطاليون للتكنولوجيا الحقلية صانعوا المحركات والسيارات ودراجات الجليد النارية في االتحاد الروسي منتجوا محركات الطائرات في الواليات المتحدة األمريكية: كما نقوم بالتوريد إلى الصناع األلمانيين ممن يقومون بتصنيع السيور المثلثة  ContiTechو Tagex والكثير من الموزعين في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا.وبجانب السيور المثلثة ،تشتمل المنتجات األخرى من حقيبة شركة روبينا " "Rubenaعلى المنتجات المصنوعة من المطاط والمنسوجات
المطاطية والمعدن المطاطي .تلك األنظمة المضادة لالھتزاز بصورة رئيسية والزنبركات الھوائية وھياكل االسطوانات وقضبان القمع
وصھاريج وحقائب اإلنقاذ وأنظمة مكافحة الفيضان واألختام وأختام  guferoوما إلى ذلك .يرجى قراءة المزيد عن المجموعة الكاملة في
الملحقات المتاحة على مواقع الويب الخاصة بالشركة.www.rubena.eu :
نؤمن بأنك ستجد عرضنا مغريًا ونتطلع إلى التعاون المحتمل معك.
فريق تجارة روبينا ""Rubena
نرجوا أال تترددوا في االتصال بنا علىvbelts@rubena.cgs.cz :

