
كتالوج المنتجات

عندما ترتقي األھداف
نحن

نرتقي أیضا



��ادات ���ل ������ ا��أس ������

2



شدادات حبال ثابتة الرأس للمصاعد
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ر�� ا��� ���ات 

 أظافر تثبیت سكك المصاعد 
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معدات ربط السكك

Tمقاسات ظفر التثبیت
ظفرالتثبیت للمصعد 
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���ات ا�����

بكرة حبل توازن المصعد 

ا����  ��� ��ازن

ا����  ��� ��ازن

 حبل توازن المصعد 
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��ا�� ا����

الكابل المرن الكھربائي المدور الكابل األرضي  ١٠ ملم (نیاف)

DT4-DT8-DT13-DT16

 ا���� ا��ن ا����
2X0.75 - 3X0.75 - 4X0.75 - 5X0.75

3X1.5 - 3X2.5       

للمصعد الكابل الرقمي (الدیجیتال)  (نیاف )ملم٤ كابل   (نیاف )ملم٦ كابل      

(نیاف)ملم٠٫٧٥ كابل   الكابل الكھربائي    

مجموعة  الكوابل
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زوایا ربط سكك المصاعد

زاویة تثبیت سكك األثقال للمصاعد

زاویة تثبیت الباب األوتوماتیكي للمصاعد  (براكیت) 

   زاویة تثبیت سكك المصاعد (براكیت)
60x80
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زوایا ربط سكك المصاعد

  زاویة تثبیت سكك المصاعد  (براكیت)  

  زاویة تثبیت سكك المصاعد  (براكیت)  

  زاویة تثبیت سكك المصاعد  (براكیت)  

60x100

60x120

60x150
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مجرى الكوابل

 مجرى الكوابل الكھربائیة وخرطوم البالستیك الحلزوني

ملم١٤ خرطوم بالستیك حلزوني  ١٨خرطوم بالستیك حلزوني    
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 مجموعة األظافر الحدیدیة

 

الظفر الحدیدي المربع لسكك ٥٠

 

٧٠الظفر الحدیدي المربع لسكك   

 

الظفر الحدیدي المربع لسكك ٩٠

 

 الظفر الحدیدي ملعقي الشكل (مدور)
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���ات ا�����

زر التوقف للمصاعد زر إنذار مع بطاریة للمصاعد زر إنذار للمصاعد 

سنادة كابین بالستیكیة مع برغي سنادة تثبیت قاعدة الماكینة سنادة تثبیت الكابین على شكل حرف ل

ساللم المصعد أوزان للمصعد 

مفتاح مع قفل للمصعد  مفتاح انتھاء المرحلة مع بكرة للمصعد 

قاعدة قفل انتھاء المرحلة سنادة تثبیت قاعدة الماكینة مع برغي مكبح مع قاعدة للمصعد

كشتبان للمصعد
 

 

مفتاح من غیر قفل للمصعد
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 قاعدة المحرك للمصعد 

قاعدة مضاد الصدمات متغیرة المقاس للمصعد 

قاعدة تثبیت السكك متغیرة المقاسات للمصعد 

���ات ا�����
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ممتص صدمات بالستیكي للمصعد  ممتص  صدمات بالستیكي للمصعد  ممتص صدمات ھیدرولیكي للمصعد 

سنادة الكابل المرن للمصعد حباسات حبال للمصعد  حساس حركة المصعد

زیاتة للمصعد  قاعدة جمع الزیت للمصعد غطاء الحبل للمصعد 

مسمار فوالذي أنبوبي للمصعد  مسمار فوالذي مع مشبك للمصعد حبل فوالذي للمصعد

قفل باب المصعد سنادة قفل باب المصعد مضخة فتح وإغالق باب المصعد

���ات ا�����
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لوحة كھربائیة للمصعد  مصباح للمصعد حساس حركة كھربائي

لوحة التحكم للمصعد مصباح طولي (لید) مزالجة بالستیكیة للمصعد

بكرة االنحراف منظم سرعة حذاء قاعدة المزالج الحدیدیة للمصعد 

البراغي والصوامیل حباسة تجمیع الحبل للمصعد  شریط بالستیكي لتثبیت السكك

جھاز استشعار الزالزل والحرائق للمصعد  زر استدعاء المصعد في الطابق  غطاء حمایة البكرة

���ات ا�����
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