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  GAS  سلسلة من قريدر موتر

 العالم في األولى والميكانيكية الهيدروليكية النقل نظام

 انتقال قوية

 ( ٌجمع بٌن مزاٌا قوٌة لنقل الحركة الهٌدرولٌكٌة والمٌكانٌكٌة على حد سواء1

 ً، وتعزٌز تزامن( المحور الخلفً ٌنطبق ال تدور تكنولوجٌا القفل التفاضل2

فً  ويق، مما ٌجعل النصل أكثر حمولة زائدةلدودة العتاد مع حماٌة  علبةكبٌر والعزم ال مع ىدورانال الموتر(3

 تسطح األرض.وظٌفة 

 كفاءة ممتازة والتحكم الذكية

 ( تغٌٌر السٌارات من التروس، وسهل التشغٌل، كفاءة عالٌة1

 ن قبل المشغل، مما ٌجعل من السهل للغاٌة العاملة( السرعة والعتاد األولً ٌمكن تعٌٌن م2

 الوقت للتحول االتجاه تنقص الذكٌة تحرك فً االتجاه المعاكس عن( تكنولوجٌا 3

 السالمة والراحة

 وعملٌة مرٌحة دنىاألتأثٌر التحول والعتاد الخطوة ، و  بدون( سرعة التغٌٌر1

 مسافة، قادرة على تحقٌق اإلجراءات المتزامنة( المقود ٌتطلب مجهود أقل من القوة البدنٌة وأقل 2

( الكبح الثالثً )عند السفر، عندما كانت متوقفة، وٌساعده فً ذلك النظام الهٌدرولٌكً( مما ٌؤدي إلى مزٌد من 3

 األمان والموثوقٌة

 صيانة سهلة

نقاط الصٌانة ( باب محرك المقصورة على كل من الجانبٌن والذي ٌمكن فتحه على نطاق أوسع، مما ٌجعل 1

 أكثر سهولة وإعطاء مساحة أكبر ألعمال الصٌانة

 ( وشاع استخدام األجهزة الكهربائٌة رتبت مركزٌا، مما ٌجعل من االسهل للتحقق2

 ( مرشحات مرتبة مركزٌا، وأسهل للوصول والمحافظة3



 المجتهدتصنٌع ال

 ونحن نحاول جاهدٌن إلنتاج أفضل اآلالت.

 ونحن باستمرار تحدٌث السجالت التً حققناها. 

 وراء كل الشرف هو التزامنا لعمالئنا. 

 

 

 تصميم فريد من نوعه، والتخطيط األمثل، وتقنية ثورية، واالنتباه إلى مراقبة الجودة، والعمل 

 التصنيع الحديثة.

 

األوتوماتٌكٌة، و مستودع موجهة العربة ال وتوماتٌكٌة ،الروبوتات اللحام بالكامل األ ادارة المنتجات الرقمنة ، 

D3 تمتتىاأل . 

حكم الت ووبحوث التكنولوجٌا الذكٌة، وتطبٌق واسع من التقنٌات الجدٌدة والمعدات، والمواد،  و المستمر األتمتة

 .الصارمة للغاٌة على الجودة 

ترب من مثال و ٌستطٌع أن كل من هذه األشٌاء جعلت كل منتجات و كل انسان من صناعة معدات الطرق أن ٌتق

 ٌعمل فً أى بٌئة عملٌة معقدة ممتازا.

عتماد على التكنولوجٌا واالبتكار، ووضع معاٌٌر جدٌدة فً هذه ٌ الذى نتابع مسار جدٌد للتنمٌة فً سانى نحن 

 الصناعة.

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساني المجموعة المحدودة

 102201الصٌن، بكٌن، تشانغبٌنغ، الحٌاة، علوم حدٌقة ، بٌقٌنج الطرٌق 8العنوان:

 318-098-4006-0086+ الساخن: الخط خدمة

 crd@sany.com.cn اإللكترونً: البرٌد

 www.sanygroup.com زٌارة: الرجاء المعلومات، من مزٌد على للحصول
                                                                    


