
حلول فردية مصممةعلى حسب خياراتك االستفادة من المزايا دوليا

تأمين إن شركتنا هي حل للمشاكل في جميع التطبيقات في المجاالت المتعلقة بالسالمة ، حيث يتعلق األمر ب

لألنضمة الصناعية ، من قطاع النقل البحري إلى حلول الطاقة في حاالت الطوارئ ، -إمدادات الطاقة 

.حيث يجب ضمان إمدادات الطاقة غير المنقطعة تماًما

في التخطيط و إدارة المشاريع ، نعتمد على الخبرة الواسعة لمهندسينا األلمان في مقرنا الرئيسي في 

سانغ ووشى واإلنتاج في تايت( الهندسة والتطوير)استناداً إلى مواقعنا الثالثة إنغولشتات . إنغولشتات ، بافاريا

لى ، فإن مجموعة شركاتنا تقف ع" الهندسة والتطوير في ألمانيا"في الصين ، حيث ننتج اآلالت الكهربائية 

.أساس متين

كفرد مثلك-المحركات والمولدات 

امدادات الطاقة غير المنقطعة المجال البحري · · مولدات الطوارئ · محطة توليد الطاقة 
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للمنتجات الفردية من B.E.M Power نحن نقدم لعمالئنا مع عالمتنا التجارية الخاصة بشركة

(kVA  كيلو فولت أمبير30000إلى( (kVA) كيلو فولت أمبير500

بفضل محفظة منتجاتنا المخصصة للمحركات والمولدات ،يمكن لعمالئنا إيجاد حلول نظام متكاملة 

ومستدامة لآلالت ذات الجهد المنخفض واآلالت عالية الجهد التي أثبتت نفسها في جميع أنحاء 

.العالم
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شركة اآلالت الكهربائية الهندسية الباڤارية



اإلمكانية عن طريق سنوات من الخبرة

الهدف هو تصميم آالتنا ذات الجهد العالي وآالت الجهد -إن عقود خبرة موظفينا هي المعرفة التي يحتاجها عمالؤنا 

.المنخفض ألعلى كفاءة ممكنة ، انخفاض استهالك الوقود مع كفاءة الطاقة العالية

ات مقنعة هذه النقاط تؤدي إلى أفضل نسبة التكلفة والربح للمستخدم وقد تم تقديم حجج مبيع. كذالك تقصير أوقات الصيانة

٪ ، يتم تبسيط 90تصميم ألطول عمر خدمة ممكن بأقل تكاليف صيانة وبأجزاء متماثلة تصل إلى . لعمالئنا لعقود

الصيانة على فترات خدمة طويلة ويتم 

H20 H30 H40 H50 H60 H70 H80 L08 L09 L10 L11 L12

هندسة

معظم برامج التطوير الحديثة

محاكاة ونمذجة

تحليل التحريك الحراري

حساب اإلهتزازات

الحساب الثابت والحركي الديناميكي

تركيب تسليم              | التصنيع                | ضمان الجودة               | البناء الميكانيكي                 |

نضام مدمج

تحسين مساحة التثبيت

تحسين الوزن األمثل

متوافقة مع ماركات تجارية

حساب السوائل الديناميكيةوحدات التخزينقمة  تحليل بطريقة العناصر المنتهية 

اآلالت ذات الجهد العالي اآلالت ذات الجهد المنخفظ


