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ضىاغظ وحجهيش انوهي انيىو واحذة يٍ أبزس يمذيي خذياث طياَت  1979شزكت بزيطاَيت حأسسج في انًًهكت انًخحذة ػاو هي        

طيف واسغ يٍ لطغ غيارهًا و ألبزس انؼالياث انخجاريت في وانًجففاث في بزيطاَيا وكذنك حمىو بخجهيش وحظُيغ )كىيبزسزس( انهىائيت 

 هذا انًجال في يؼًم انشزكت انحاطم ػهً شهادة االيشو انؼانًيت .

 
انف لذو يزبغ  83ساحت اجًاني ي يحخهىا يؼا ألدارة وانخظُيغ وننهشزكت ويظُؼها باألػخًاد ػهً انخمُيت انحذيثت ًكخب انزئيسي يًخاس ان

نًؼظى اَىاع انضىاغظ انهىائيت  خىريذ لطغ انغيارحمىو بحُشظ انشزكت في يجال انخظذيز وحظُيغ. يٍ يزافك أدارة و حخشيٍ و

 تيكىَ  رئيسيت انً ػُاطز سخهالكيت أغيار حجهيشاحها يٍ لطغ  حخُىعوشؼبت انخظذيز نذيها جًيغ أَحاء انؼانى ػٍ طزيك  انًوانًجففاث 

نخظُيغ يُظىيت حذيثت ولديها كذلك  وغيزها تانًزفمي ةذػًاألو بسالضباٌ انًكانًكابس واث واالسطىاَنهضىاغظ وانًجففاث ك

 .ػُذ انطهبأػادة حأهيم انظًاياث انًسخؼًهت أيضا حشًم و اثظًايان

 

 انخاني : حشًم و انالسيتكافت انخسهيالث انخجاريت انًخُىػت ونخىفيز نذي انشزكت انىرش وانًخاسٌ انضزوريت ألسُاد أَشطت انشزكت  

 

 .Bare Pumpsكذنك انـ وانًجففاث و يٍ انضىاغظ ويخُىع يخشوٌ شايم • 
 انضىاغظ ويجففاث. لطغ غيار يٍ كبيزة نًجًىػت يخشوٌ شايم ويخُىع • 
 . يثال سطىاَاثسخهالكيت كاالأحى أػادة حأهيهها نًىاد غيز  يخشوٌ نمطغ• 
 . (Cylinder Machining / Relining Section) إػادة حبطيُهااألسطىاَاث وأدايت • 
 . حأهيههاوإػادة انبيُيت نهخبزيذ َابيج األفحض وأطالح • 
 .CNCورش يذويت ورلًيت •

في نفس الوقت ال تزال تدرب كوادرها الجديدة  لكن مواكبة أحدث التقنيات والتطورات في مجال أختصاصهاالشركة على فلسفة تعتمد 
 بأدامة وذلك كتقوم الشركة  وعلى صيانة االجهزة القديمة الشائعة االستعمال والتي ال تزال تستخدم في اماكن عديدة حول العالم 

 .عقد مستمر خدمات لضواغط الهواء والمجففات في المملكة المتحدة وخارجها 833تجهيز قطع الغيار لما يزيد عن 

 
و  بأسعار تنافسيةالكفاءة على قدرتنا على توفير طيف واسع من ضواغط الهواء وقطع الغيارعالية الجودة يعتمد أن مستقبل الشركة 

 : منتجاتهم نا تجهيز قطع غيارهالتي يمكنالضواغط والمجففات شركات دناه نموذج من أ

 
Compair Broomwade /Gardner Denver / Belliss & Morcom Domnick Hunter / Almig / Gardner Denver 
Belliss & Morcom (i.e. WH100H3N , WH28H3N WH29H3N WH40H3N) / Josef Mehrer / Burnett & 
Lewis / Delair / Deltech / Pall / PPC / Joy / Hankinson / Domnick Hunter / Ingersoll Rand / Hankison / 
Bryan Donkin /Atlas Copco /Aga Cryo / Sullivan / Hamworthy / Williams & James. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
      البريطانيةالبوابة العراقية       

     العراقفي  سـتيـدفيـلل ــوكي    

 
 
 
 

باالعتماد على نظام إدارة الجودة مصّنف و معتمد ليضمن لدينا أهتمام كبير ومتزايد في فحوص الدقة وأختبارات كفاءة االداء مترافقا 
 .المقدمة من قبلنا تمتاز بمستويات جودة عاليةخدمات الأن جميع قطع الغيار و

 
 أدناه تفاصيل أعتمادنا من قبل سجل لويدز لضمان الجودة :

  
Accreditation Body: Lloyds Register of Quality Assurance  
Certificate No: LRQ 0871764  
Certificate Expiry: 31st July 2015  
Standard: BS EN ISO 9001:2008  

 

َأيم اٌ حكىٌ يحاور أخخظاص شزكخُا يحم أهخًايكى ويًكُُا انؼًم جُبا إنً جُب يؼكى نهحذ يٍ حكانيفكى  انخشغيهيت و ححسيٍ كفاءة 

  حطىيز ػاللاث ػًم طىيهت انًذي يغ ػًالئُا يبُيت ػهً انًُفؼت انًخبادنت نهطزفيٍ.ػًم ضىاغطكى انهىائيت. هذف شزكخُا هى 

  :نالسخفسار، يزجً االحظال نذيُا وكيم في انؼزاق

  Contact@Iraq-UK-Gateway.co.uk :  انؼزاق بىابت انًًهكت انًخحذة

 يغ أطيب انخحياث

Steadvale Air Systems 

 

 

 


