
تصنيع مضخات هيدروليكية ُصنعت بفخر في الواليات املتحدة األمريكية.

املضخة األفضل. بالسعر األفضل. 
لتجربة أفضل.

بسعر املضخة املُعاد تصنيعها، ونفس جودة املعدات األصلية.





تصنيع مضخات هيدروليكية

مضخة جديدة ــــ بسعر املضخة املُعاد تصنيعها.

.Panagon :عند ذكر املضخات فائقة األداء في سوق ما بعد البيع، ال يوجد سوى مكان واحد ميكن التوجه إليه

بصفتنا أكبر ُمصنّعي سوق ما بعد البيع ملضخات املكابس الهيدروليكية في أمريكا الشمالية، فنحن نضمن االلتزام باجلودة في 

كل مرحلة من مراحل التصنيع ـــ بدًءا باملواد اخلام وانتهاًء باملضخة مكتملة التصنيع. والنتيجة هي مضخة تتمتع بجودة املعدات 

األصلية احلائزة على اجلوائز، والقادرة على املنافسة مع املضخات املُعاد تصنيعها. عندما تكون في أمس احلاجة إلي اجلودة، ال تطلب 

.Panagon أقل من

.PVB45 املضخة



أكبر ُمصنّع ملضخات سوق ما بعد البيع هو أيًضا األفضل.

هذا باإلضافة لكوننا جهة التصنيع الوحيدة في أمريكا الشمالية التي تنتج خط اإلنتاج Eaton/Vickers الذي يتضمن سلسلة طرازات PVH، و 

PVQ، و PVB، و PVE، وPFB، وMFB، وMFE، وTA19، و TA1919 للمضخات واملوتورات. ويتضح مدى التزامنا الشديد بتحقيق كل من 

اخلدمة واجلودة في أعلى مستوياتهما من خالل عمل إدارات البناء واالختبار لدينا، ومن خالل مجموعة أخصائيينا وفنيينا احلاصلني على أفضل الدورات 

التدريبية واملعتمدين في مجال طاقة السوائل.

PVH سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 4000 رطل لكل بوصة مربعة

اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )3.5 بوصة مكعبة/دورة( حتى 
)8.64 بوصة مكعبة/دورة( )27–67 غالون في الدقيقة(



PVE12 سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 3000 رطل لكل بوصة مربعة

 اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )1.54 بوصة مكعبة/دورة(
)12 غالون في الدقيقة(

TA1919V20 سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 5000 رطل لكل بوصة مربعة

V20 اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )2.50 بوصة مكعبة/دورة( + تدفق 
)V20 19 غالون في الدقيقة لكل قسم + تدفق(

اخلدمة واجلودة على أفضل ما يكون. Panagon Systems هي اختيارك األفضل 
للمكونات البديلة اخلاصة باملعدات األصلية.

MFE سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 5000 رطل لكل بوصة مربعة

 اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )2.0 بوصة مكعبة/دورة( حتى
)2.5 بوصة مكعبة/دورة( )15–19 غالون في الدقيقة(

PVE19 سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 3000 رطل لكل بوصة مربعة

 اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )2.50 بوصة مكعبة/دورة(
)19 غالون في الدقيقة(



PVB سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 3000 رطل لكل بوصة مربعة

اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )0.64 بوصة مكعبة/دورة( حتى 
)12.04 بوصة مكعبة/دورة( )5–90 غالون في الدقيقة(

PVQ سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 3000 رطل لكل بوصة مربعة

اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )0.64 بوصة مكعبة/دورة( حتى 
)3.84 بوصة مكعبة/دورة( )5–30 غالون في الدقيقة(

MFB/PFB سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 3000 رطل لكل بوصة مربعة

اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )0.643 بوصة مكعبة/دورة( حتى 
)5.76 بوصة مكعبة/دورة( )5–45 غالون في الدقيقة(

TA1515V10 سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 4500 رطل لكل بوصة مربعة

V10 اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )2.01 بوصة مكعبة/دورة( + تدفق 
)V10 15 غالون في الدقيقة لكل قسم + تدفق(

مع Panagon، لن تصبح مضختك غير صاحلة لالستخدام أبًدا.

تقوم جهات تصنيع مثل Vickers، وDenison، وRexroth، وCaterpillar بإخراج مضخاتها وقطع غيارها من اخلدمة باستمرار. ما هي األخبار 

السارة؟ اجلديد هو أننا نقوم بتصنيع نفس املضخات عالية اجلودة ـــ حسب الطلب. لذا، فبدالً من القلق من انخفاض القدرة التشغيلية لديك، قم 

باالستفادة من مضخاتنا ومحركاتنا ذات جودة املعدات األصلية، والتي سيتم جتميعها، واختبارها، ودهانها، وشحنها بسرعة إلى موقع عملك.



PVM سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 4000 رطل لكل بوصة مربعة

 اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )1.10 بوصة مكعبة/دورة( حتى
)8.6 بوصة مكعبة/دورة( )8–67 غالون في الدقيقة(

TDV10/20 سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 2500 رطل لكل بوصة مربعة

TDV10: اإلزاحة عند 1200 دورة في الدقيقة )0.77 بوصة مكعبة/دورة( 
 حتى )1.34 بوصة مكعبة/دورة( )4–7 غالون في الدقيقة(.

TDV20: اإلزاحة عند 1200 دورة في الدقيقة )1.15 بوصة مكعبة/دورة( 
حتى )2.50 بوصة مكعبة/دورة( )6–13 غالون في الدقيقة(

TA19 سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 5000 رطل لكل بوصة مربعة

 اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )2.50 بوصة مكعبة/دورة(
)19 غالون في الدقيقة(

A10V سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 4000 رطل لكل بوصة مربعة

اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )1.10 بوصة مكعبة/دورة( حتى 
)8.54 بوصة مكعبة/دورة( )8–67 غالون في الدقيقة(

 تقوم Panagon Systems بتصنيع املكونات البديلة لـ
Vickers و Rexroth بجودة املعدات األصلية.



PVH سلسلة

أقصى ضغط تشغيلي حتى 4000 رطل لكل بوصة مربعة

 اإلزاحة عند 1800 دورة في الدقيقة )3.5 بوصة مكعبة/دورة( حتى
)8.64 بوصة مكعبة/دورة( )27–67 غالون في الدقيقة(

خدمات التصنيع حسب الطلب

تضم منشآت التصنيع لدينا أحدث طرازات املاكينات ذات التحكم الرقمي احلوسبي CNC، والقادرة على إنتاج معظم املكونات الهيدروليكية. وعلى 

الرغم من تخصصنا في إنتاج قطع بديلة ملضخات املكابس املصنّعة من قبل Vickers وRexroth، وCaterpillar، إال أننا نرحب بأية فرصة 

لتصنيع أية أصناف مخصصة طبًقا ملتطلباتكم.



طلب عرض أسعار
للحصول على مكونات هيدروليكية ذات سعر مناسب وجودة هندسية عالية املستوى، فلتتعامل مع الشركة الرائدة في ذلك. 

sales@panagonsystems.com اتصل بخبرائنا على 8423-500-800، أو راسلنا عبر البريد اإللكتروني على

تتوافر لدينا العديد من أعمدة التدوير، وأدوات التحكم، وشفاه التركيب، والسنون اللولبية، وأحجام 
منافذ التصريف، وقوالب الصمامات، والتعديالت اخلاصة األخرى إلنتاج مضختك حسب الطلب.

لدينا العديد من خيارات التركيب حسب 
الطلب ملضختك.



قطع الغيار البديلة

تقوم Panagon Systems بتصنيع مختلف قطع الغيار مبا في ذلك... اجملموعات الدوارة/ وقوالب االسطوانات، وأطقم املكابس، وألواح 

النعال/األلواح املثبتة، واألقراص املتراوحة، واملقارن/احلماالت، واملعادالت، واملبايت، وألواح الصمامات، واأللواح الرقاقية، ومحامل السنادات/

احلماالت، والعواميد، وأطقم الترسبية، ومحابس الكمية القصوى القابلة للضبط، والسدادات، والقضبان، والبراغي، واجللب، ومكابس االنحياز، 

وقضبان االنحياز، واليايات، وأطقم املباعدات، ومكابس التحكم، وقضبان التحكم، وسالسل التحكم، واخلوابير العمودية، ومحددات الرفع، 

والسنون، والسالسل، وحلقات التثبيت، واملقاعد، وبكرات امللف املعادلة، وبكرات امللف املعادلة األكبر بأكثر من قياس 10، وكرات التثبيت، 

واحللقات الكروية، وأطقم موانع التسرب، واألجسام املعادلة.





تصنيع مضخات هيدروليكية

اجلودة ميثاقنا.
إننا في Panagon Systems لدينا من املضخات، واحملركات، وقطع الغيار ما يفي مبواصفات املكون األصلي أو يفوقه، وبأسعار مناسبة. لذا فال 

شك أن استخدام مكوناتنا الهيدروليكية سيعمل على احلفاظ على كفاءة تشغيل معداتك وكأنها جديدة. هذه هي اجلودة التي ميكن االعتماد عليها، 

وهذا هو تعهدنا بتقدميها إليك.

للحصول على مكونات هيدروليكية ذات سعر مناسب وجودة هندسية عالية املستوى، فلتتعامل مع اجلهة الرائدة في ذلك. اتصل 
sales@panagonsystems.com بخبرائنا على 8423-500-800، أو راسلنا عبر البريد اإللكتروني على

51375 Regency Center Drive
Macomb, Michigan 48042

هاتف: 3920-786-586 فاكس: 586-786-7331

panagonsystems.com

تستخدم جميع أسماء وأرقام قطع وتوصيفات جهة التصنيع بغرض مرجعي فقط. لن يتم التلميح إلى أن أي صنف يتم توريده هو املنتج األصلي من جهة التصنيع األصلية.


