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نبذة عن الشركة

خالل قـرن من الزمان اسـتطعنا أن ننمو بأنفســنا من خالل بــدایاتنا في صناعة 

اإلسمنت إلى أن أصبحـنا أحـد أكبـر الكیانات الهندسـیة المتمیزة على المسـتوى 
العالمي. بــــــدایة من منظور العمل٬ ووصوال إلى تطبیقــــــھ ومن خالل تنفیذ ًً

المهّمات الموكلة إلیها وتقدیم خدمات ودعم ما بعد البیع٬ فإن "كلودیوس بیترز" 

اسـتطاعت أن تقـدم خدمة عالمیة المسـتوى إلى عمالء في ذات المسـتوى. وقـد 

اســتطعنا أن نضع بحـــق معیار التمیز التقـــني والتكنولوجي في الصناعة وما 

یفوقـها٬ ویعتبـر اسـم "كلودیوس بــیترز" المرادف الفعلي لالبــتكار والحــلول 

الرائدة.

یقـع المقـر الرئیسـي لمجموعة "كلودیوس بـیترز" في مقــاطعة "بوكســتیهود" 
بألمانیا حیث یقع المركز التقني التابـع للمؤسسـة٬ إضافة إلى العدید من المرافق ً
٤٤٬٩٠٠الصناعیة االخرى والتي تقـع على مساحـة تبـلغ تقریبــا  متر مربــع. ً

یتخصص القسم الصناعي الرئیسـي اآلخر للمجموعة في مجال الطیران حـیث 

یتخصص ھذا القســم في صناعة قــطع الغیار للطائرات في بـــرنامج طائرات 

إیرباص األوروبیة.

تتبـع مجموعة " كلودیوس بـیترز" بـأكملها مجموعة النغلي القابـضة والتي تتم 

الرقابـة علیها بشـكل خاص من قبـل مجموعة ھندسـیة بـالمملكة المتحـدة وتقـع 

مكاتبها اإلقلیمیة في كل من األمریكیتین والصین والهند وأوروبا.

كلودیوس بیترز٬ داالس٬ الوالیات المتحدة األمریكیة.

المقر الرئیسي لكلودیوس بیترز في بیوكستیهود٬ بالقرب من ھامبورج٬ ألمانیا.

كلودیوس بیترز٬ فرنسا.
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مجاالت العمل

اإلسمنت: 

ھذه ھي الصناعة التي وضعنا بـــــها خطانا األولى على الطریق٬ والتي ال زلنا 

روادھا على المسـتوى العالمي حـتى اآلن. تقـدم "كلودیوس بــیترز" العدید من 

االبـتكارات الجدیدة والحـلول الرائدة المتخصصة للطاقــات اإلنتاجیة الضخمة 

والمصحوبــة بـــتكالیف تشـــغیل منخفضة في جمیع مجاالت معالجة وتصنیع 

اإلسمنت.

نحن نستند إلى أساسات صلبـة في ھذه الصناعة٬ والتي اسـتطعنا الحـفاظ علیها 

وتطویرھا على مدى العدید من الســـنوات. والیوم٬ فإن تقــــنیاتنا المتطورة في 

مجاالت التخطیط٬ التصمیم٬ البناء والتكلیف وخدمات ما بعد البیع قـد تصدرت 

الریادة وذلك لضمان رضاء عمالءنا التام. 

مواد البناء

تتمیز "كلودیوس بـیترز" بسـجل طویل من خدماتها المقــدمة في مجال معالجة 
المواد الغیر معبأة والتي تستخدم بدورھا في مختلف التطبیقات. فبـدءا بـعملیات ً

الطحن في مطحنتنا الشهیرة ومرورا بعملیات النقل الهوائي٬ والتخزین والخلط ً
والتعبئة٬ فنحن نوفر لك الحل أیا كانت متطلباتك.ً

وقـد اســتطاعت كلودیوس بــیترز في الســنوات األخیرة أن تعمل على تطویر 

العدید من المنتجات الجدیدة المسـتخدمة مع المواد الغیر معبـأة والتي تؤثر على 

معالجة مواد البـناء وتصل بـها إلى حـالتها المثلى. وقـد تم التوصل ھذه الحـلول 

الرائدة من خالل التعاون مع عمالءنا وذلك بـناًء على عملیات المعالجة المتبـعة 

ومعرفتنا بالمواد المختلفة وھو ما تم تطبیقھ وإثباتھ في المركز التقني لمجموعة 

"كلودیوس بیترز". 

مع ما تتمتع بــــھ الشــــركة من الخبــــرات التي تغطي مجموعة واســــعة من 

َالصناعات٬ تعتبـر تقـنیات كلودیوس بـیترز من التقـنیات الموثوق بــها من ِقبل 
المزید من المنظمات والصناعات في جمیع أنحـاء العالم أكثر من أي إســم آخر 

في مجال الهندسة٬ وتقدیم حلول األداء في كل مرة. 

نحن نوفر لك حلوال تناسبك٬ وتساعدك على تحقیق النجاح.ً
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الجبس

الثقة التامة مصحوبـة بـتكالیف تشـغیل ذات فعالیة واضحـة تجعل من مجموعة 

"كلودیوس بــیترز" الشــریك المثالي في أي مشــروع كان. ویســـتطیع منتجو 
ً الجبـس اإلعتماد تماما على كلودیوس بـیترز بـدءا من أنظمة التعامل مع المواد ً

المختلفة والحـــظائر٬ طواحـــین المواد الكلســـیة٬ عملیات التكلیس٬ واألنظمة 
االخرى ووصوال إلى عملیات النقـــــل الهوائي٬ التخزین٬ الخلط٬ والتعبــــــئة ً

والتغلیف. 

لقـد اسـتطعنا بحـق العمل على ترســیخ جوھر الجودة والرعایة في منظمتنا في 

جمیع مراحـل خط اإلنتاج. كما نعمل على وضع دراســات الجدوى التي تغطي 

مجاالت عدة كتأسـیس المصانع وتقــییم المواد الخام٬ كما نقــوم بــتوفیر أنظمة 

المعالجة المختلفة التي تتضمن األجهزة والتحكم بالنسبـة لعملیة اإلنتاج بـأكملها 

كما یمكننا تقــــدیم المشــــورة في عملیة تحــــدیث وتطویر المرافق والمصانع 
الموجودة كي تلبي احـتیاجات معینة للعمیل٬ إضافة إلى احـتیاجاتھ المعتادة. إن ً

كلودیوس بیترز تمثل الباقة المتكاملة التي توفر لك الحلول المثلى. 

األلومینا واأللومنیوم

إن دور كلودیوس بـیترز في عالم معالجة وصناعة األلومینا مبـنیة بشـكل كامل 

على إدراك ووعي بیئي مصحوبة بباقـة من المنتجات التي تتمتع بثقـة عمالءھا 

وتنافسیتها. فخبـراتنا الواسـعة في مجاالت أنظمة الحـظائر٬ الطواحـین٬ النقـل 
الهوائي٬ وأنظمة التخزین والتغلیف تعني أننا قــــــــــادرون تماما على تطویر ً

األنظمة والحـلول التي تفید كال من عمالءنا والبــیئة على حــد ســواء. إن نظام ً

"فلودكون" الخاص بـمجموعة كلودیوس بـیترز یتمیز بسـرعة أقـل واسـتهالك 
منخفض جدا للطاقة. كما أن نظام التخزین المضاد للعزل یتمتع بغرف مصممة ً

خصیصا للعمل على للتوزیع المستمر للمواد بحجم الحبوب إضافة إلى عملیات ً

التفریغ المثالیة لمخزون األلومینا٬ كما أن نظام توزیع األلومینا لدینا یعمل على 
نقــــل المادة إلى وعاء التخزین. كل ھذا یمثل مجموعة من اإلبـــــتكارات التي ّ

أعادت تعریف الممكن في مجال الصناعة. 
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الرماد المتطایر٬ ومعالجة الفحم في محطات الطاقة:

ومن خالل وضع المستقبـــل نصب أعیننا٬ فقــــد ُعرفت "كلودیوس بــــیترز" 

بـتطویرھا المسـتمر لمعدات وأدوات معالجة الفحـم إضافة إلى أنظمة منخفضة 

االســــــتهالك للطاقــــــة لمعالجة الرماد المتطایر وھو ذلك النظام الذي عرف 

بتكالیف صیانتھ المنخفضة ووفرتھ.

ً توفر "كلودیوس بیترز" عددا كبیرا من التقنیات مثل تقـنیات وأنظمة الحـظائر٬ ً

المطاحــــن٬ أنظمة المعایرة والحقــــن٬ النقــــل الهوائي٬ الخلط الجاف للرماد 
المسـتخدم في الصناعة٬ إضافة إلى أنظمة التخزین. وقـد إســتطعنا العمل على ً

تطویر العدید من المفاھیم التي بــــــــــرعنا في جعلها عالیة الفعالیة ومنخفضة 
االسـتهالك وزودناھا بتقـنیات أمان متطورة – وقـد مكنتنا رؤیتنا وخبــرتنا من ّ

الحفاظ على مرتبة الریادة كما أننا جعلنا من عمالءنا متقدمین بـخطوة دائمة في 
سوق المنافسة ومواكبین دوما للمعاییر المتغیرة.ً

إننا نعتبر احدى تلك الشركات الهندسیة التي تتعامل مع عملیات التخزین٬ ونقل 
جمیع المواد الغیر معبـأة – كالفحـم أو الوقـود العضوي٬ وصوال إلى المنتجات ً

األخرى المشتقة من الرماد. 

المعادن والحدید:

إن التأثیر العالمي لمجموعة "كلودیوس بیترز" یتزاید یوما بعد یوم. ففي إیطالیا ً

على سبــیل المثال٬ اســتطعنا العمل على إنشــاء أكبــر مصنع على المســـتوى 

العالمي وھو متخصص في عملیات حقن الفحـم المسحـوق٬ حـیث توفر خمسـة 

محطات حقن مختلفة ما یقارب من ٦٠٠٠ طن من الفحـم المسحـوق إلى أربـعة 

من األفران الصناعیة. ومن خالل تجهیز ھذه المعدات على النطاق العالمي فإن 

مجموعة " كلودیوس بـــیترز" تتصدر مرتبــــة الریادة على الدوام في ســــوق 

الصناعة.

) المعروف عالمیـا٬ فإننـا نعمـل علـى تصمیـم وتوریـد ًً PCIإضافة إلى نظام (

أنظمة حقــــن ومعالجة متكاملة للمواد المختلفة وذلك ألنواع الوقـــــود الصلب 
والمسـتخدم في صناعات المعادن والحــدید متضمنین في ذلك كال من حــظائر ً

PHB سومیرال ومطاحن الفحم التابعة لمجموعة "كلودیوس بیترز".

إلتزام حقیقي باإلبتكار و التمّیز

مجاالت العمل
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Techniks

التقنیات الفردیة

التقنیات المستخدمة بالحظائر: 

إن الخبرة التي تتمتع بها "كلودیوس بیترز" في مجال معالجة مواد الحـظائر قـد 

تكونت من خالل ما یفوق عن مائة عملیة تركیب وتجهیز قـــــمنا بــــــها والتي 
تتضمن مدًى واسعا من المواد٬ والسعات واألنظمة المختلفة.ً

PHB Someralومن خالل اإلندماج مع المعرفة التي تتمتع بـها شـركة "  " 

بفرنسـا فإننا نسـتطیع أن نوفر أنظمة معالجة متطورة وموثوق بـها وذلك للعمل 

على تنظیم واســـــــــــــتصالح مجموعة من المواد الجافة التي تتضمن المواد 

اإلسمنتیة الخام٬ الفحم٬ نشارة الخشب٬ والمواد المسمدة.

یمكن لألنظمة خاصتنا أن تتعامل مع مدى واســـــــــــــــع من إعدادات التنظیم 

واالسـتصالح إضافة إلى عرض الســعات الممكنة للقــدرات االستیعابــیة التي 

١٥٠٠تتراوح ما بین  طن في الساعة إلى ما یزید عن  طن في الساعة نسبـة  ٥٠

إلى المخازن المتسعة . 

وقد نجحت " كلودیوس بیترز" في أن تضع سویة مجموعة من التقنیات لتوفر لعمالءھا الراحة في عقد إتفاقـیة واحـدة مع مؤسسـة تكون قـادرة على إدارة المشـاریع 
ً وأن توفر المعرفة الالزمة لعملیات المعالجة المطلوبـة في خط اإلنتاج بـدایة من عملیات التصمیم المبــدئي مرورا بــعملیات التورید ووصوال إلى عملیات التركیب ً

والضبط والتنفیذ. ال یوجد مثیل "لكلودیوس بـیترز" فیما یتعلق بـعملها الجاد لتحـافظ على عمالئها دوما في مقـدمة مجاالتهم٬ حـیث أن معرفتنا في مجاالت الطحـن٬ ً

النقـل الهوائي على مدى طویل من المسـافات٬ إضافة إلى خبـرة طویلة في عملیات التخزین من خالل عملیات القـیاس الدقیقـة٬ وتقـنیات جرعات الفحــم في صناعة 

الحدید تعتبر فقط أمثلة قلیلة . 
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Techniks

تقنیة النقل الهوائي

وباعتبـارنا أحـد األسـماء الرائدة على المسـتوى العالمي في مجال تورید أنظمة 

ومعدات النقل الهوائي للمواد الجافة بـكمیات كبـیرة٬ فإنك سـوف تتوقـع درایتنا 

ببـعض األمور عن اإلبـداع٬ وأنت محـق في ذلك. فعلى سبــیل المثال٬ تشــتهر 

"كلودیوس بیترز” بالمضخة من الطراز "X" والتي تعد أسـطوریة في مجالها٬ 

إضافة إلى جهاز "اإلیروســالید" (اإلنزالق الهوائي) واللذان اعتبــرا ثورة في 

مجال النقـل الهوائي٬ و"الفلودكون" والذي ھو عبـارة عن أنبـوب نقـل یسـتخدم 
كناقل ھوائي ولكنھ یتمیز باستهالك منخفض جدا للطاقة.ً

۸٠ومن خالل ما یقارب من  عاما من الخبرة في المجال فإن تقنیات "كلودیوس ً

بـیترز" في النقـل الهوائي قـد شـملت سلسـلة عریضة من احـتیاجات الصناعة. 
وفعلیا فقـد تم اختبــار اآلالف من المواد المختلفة بمقــراتنا في تكنیكام ( المركز ً

التقني ) في ألمانیا٬ وال زالت الشركة تتابع تقدمها٬ وتستمر في مزید من اإلبداع 

وذلك لتخطي حدود وعوائق المستحیل في أنظمتنا. 

FLUIDCON

التقنیات الفردیة

وفعلیا فقد تم اختبار اآلالف من المواد ً
المختلفة بمقراتنا في تكنیكام
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تقنیة الصوامع

إن تقـنیتنا الرائدة قـد نشـرت أیضا ریادتها في مجال الســعة التخزینیة المرتفعة ً

صوامع الخلط. فإذا ما كانت لدیك متطلبـات تتعلق بســعة تخزینیة عالیة٬ والتي 

٥٠٠٠٠تتراوح بشـــكل قیاســـي ما بـــین  إلى  طن من خامات المعادن  ٥٠٠٠

المسالة٬ فإن تقنیات "كلودیوس بیترز" ھي تلك التقـنیات التي أثبـتت تفوقـها في 

ھذا المجال.

فبالنسبــة لبــعض المواد مثل اإلســمنت والمواد الكلســیة٬ الجبــس٬ واأللومینا 

(أكسید األلومنیوم) فإن كلودیوس بیترز قـد اسـتطاعت أن توفر سلسـلة متنوعة 

من أشــكال الصوامع واضعین في االعتبــار خصائص كل مادة من المواد فیما 

یتعلق بشروط تخزینها وتدفقها.

وأیا كانت المواصفات التي تطلبــها فإننا ســـوف نعتمد على معرفتنا الواســـعة ً

الخاصة بمدى واسع من المواد المختلفة وتصمیمات الصوامع وذلك لنصل إلى 

الحل األمثل الذي سوف یعمل بكفاءة في أي وقت.
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Techniks

تقنیة تبرید الكلنكر

ـ " كلودیوس  من خالل التعاقـد على أكثر من ٦٠٠ وحـدة تبـرید كلنكر خاصة بـ

بیترز" حول العالم٬ یمكنك أن تقول أن سمعتنا تتحدث عن نفسـها. فقـد كنا ھناك 
عند البـدایة٬ والیوم وبــعد مرور ما یقــرب من ســتین عاما٬ فإننا ال زلنا نتابــع ً

إبداعنا بحـیث نبقـى متقـدمین بـخطوة في صناعة اإلسـمنت التي تتطور بشـكل 

ســریع. فعلى سبــیل المثال فإن أول مبــرد من "كلودیوس بــیترز" كانت تبــلغ 
طاقتها اإلنتاجیة ٥٠٠ طن یومیا٬ والیوم فإن "كلودیوس بـیترز" قـد اسـتطاعت ً

بـناء العدید من األنظمة التي تبـلغ طاقـتها اإلنتاجیة إلى ما یقـارب ١٣٠٠٠ طن 

یومیاً.

كما أن الخبرة والمعرفة التي تتمتع بها "كلودیوس بـیترز" في مجال التعامل مع 

الكلنكر الحـار ومعالجتھ تعتبـر غیر مسبوقـة. ولنأخذ على سبـیل المثال المبـرد 
) والذي یلخص بشـكل كامل تطّور تقـنیات تبـرید الكلنكر في ّ ETAمن طراز (

نظام واحـد متكامل. ومن خالل نظام النقـل الفرید من نوعھ والمبـني على نظام 

األرض المتحـركة الذي أثبــت جدارتھ٬ فإن ھذا المبــرد ســریع التركیب یوفر 
ً لمستخدمیھ أیضا تكالیف تشغیل منخفضة٬ إضافة إلى المصداقیة العالیة. ً

التقنیات الفردیة

نحن ال نقوم فقـط بالمحـاولة ومواكبـة التطور – نحـن 
نقوم بالمبادرة.



11

تقنیة التعبئة والفصل 

توفر "كلودیوس بیترز" أفضل أنظمة التعبئة المتوفرة في العالم الیوم من حـیث 

طاقتها وقدرتها االستیعابیة. ومن خالل العمل سـویة مع عمالئنا٬ فقـد إسـتطعنا 

العمل على تطویر العدید من األنظمة التي تصل إلى قـــــدرة إنتاجیة تعمل على 

إنتاج ٤۸٠٠ وحـــدة × ٥٠ كیلوجرام كل ســـاعة من خالل خط إنتاج واحــــد. 

٤۸٠٠٢٤٠ وحدة في الساعة أي ما یزید عن  طن! 

تتضمن األنظمة التقـلیدیة معدات تغذیة وتخزین في الجهاز المعبـئ٬ بـاإلضافة 

إلى جهاز تعبئة دوار یحتوي على قضیب للوحدات الفارغة٬ إضافة إلى معدات 

التعامل مع وحـــــــدات األكیاس المنتجة وطارد لألكیاس. كما توفر المجموعة 
أیضا أنظمة آلیة للتعبــئة والتغلیف٬ ھذه األنظمة تســـمح بـــالعمل على تعبـــئة ً

المنتجات بحیث تصبح آلیة تقریبا وتضمن درجة عالیة من الجودة والدقة.ً
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Techniks

تقنیة الطحن

تعتبر كلودیوس بـیترز أحـد الخبـراء المعترف بـهم في مجال تكنولوجیا طحـن 

المعادن والفحم. ومع الخبـرة التي إكتسبـتها كلودیوس بـیترز في أكثر من ٧٠٠ 
"٬ فنحن نقدم حلوال موثوقـة لتحـدیات المعالجة ً EMتطبیق لمطحنتنا الشهیرة "

األكثر تطرفاً.

ومن خالل تصمیمها الذي ال یحـتوي على حـوامل أو نقـاط تشحــیم داخل قســم 

EMالطحـن٬ تبقـى مطحـنة  ھي الوسـیلة األكثر بسـاطة و التي یمكن اإلعتماد 

علیها في طحن الفحـم و العدید من المعادن األخرى. ویمكن للمجموعة الواحـدة 

من عناصر الطحــــن أن تمنحــــنا ما یصل إلى ٥٠٫٠٠٠ ســـــاعة من العمل. 

وبــاإلضافة إلى الطحــن٬ فهناك عملیة التكلیس. تجمع كلودیوس بــیترز بـــین 

EMعملیتي الطحن والتكلیس في نسخة واحدة معدلة من مطاحن  – ھذا المزج ّ
ً الذي أصبح معیارا صناعیا في معالجة بعض المعادن. ً

التقنیات الفردیة

ً نحـــــن نوفر حـــــلوال یمكن اإلعتماد علیها في ّ
التحدیات األكثر صعوبة
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 تقنیة التكلیس 

یمكن لـ"كلودیوس بـــیترز" أن تكون المورد المتكامل لجمیع إحــــتیاجاتك فیما 

یتعلق بأنظمة معالجة الجبس. المكّون الرئیسـي لهذا النظام ھو مصنع التكلیس٬ 

حـــیث تهتم "كلودیوس بــــیترز" بــــالعمل على توفیر عدد من أنظمة التكلیس 

EMوالمخصصة لكل تطبـیق على حـدة. وتوجد مطحـنة  الخاصة بـكلودیوس 

بــیترز في قــلب نظام معالجة الجبــس حـــیث تجمع ما بـــین أنظمة الطحـــن٬ 

والتجفیف٬ وتصنیف المواد الجبسیة في وحدة واحدة. وبالنسبة إلى المواد الخام 

الممتازة مثل مصادر الجبــس االصطناعي فإن نظام التكلیس األفقـــي یســـمح 

بالقیام بعملیة التكلیس مباشرة دون الحاجة إلى المرور بـخطوة الطحـن. كما أن 

أنظمة الخلط الخاصة "بــكلودیوس بــیترز" توفر جودة أعلى في اللصق بــینما 

تعمل أجهزة ومعدات التبرید الدوارة على تبرید وتخفیض درجة حـرارة المنتج 

من درجات الحرارة العالیة أثناء عملیة التكلیس إلى درجات الحرارة المطلوبـة 

بحیث تتم معالجتھ في مراحل أخرى. 

یمكننا أیضا القـیام بـعملیات تكلیس منفصلة للتطبیقــات ذات درجات الحــرارة ً
المرتفعة التي تنتج جبــــس األنهدرایت من خالل عملیات التكلیس الومضي أو ُ

أنظمة غالیات التكلیس من أجل عملیات اللصق المحـــــددة. عملیة الطحــــــن 

والتكلیس المرتبـطة بـخطوط اإلنتاج األخرى الخاصة بــكلودیوس بــیترز مثل 

أنظمة الحــــــظائر٬ النقـــــــل الهوائي٬ و أنظمة التوزیع٬ كلها توفر العدید من 

اإلمكانات تحت سقف واحد. 

مصنع تكلیس كلودیوس بیترزنس 

جهاز الخلط الخاص بكلودیوس بیترز
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الكفاءة العالمیة

عالقاتنا ممتدة إلى كافة أنحاء العالم

ٍتحافظ كلودیوس بیترز على البقاء بالقرب من عمالئها بأكبر قدر ممكن٬ والحـفاظ على التواصل وتطویر شـراكات مثمرة طویلة األجل. 
وتقوم فروع شركة كلودیوس بیترز بتقدیم الدعم اإلقلیمي للمبیعات وإدارة المشـاریع وخدمات ما بـعد البـیع. وتقـوم شبـكة من الموزعین 
والمندوبین بتعزیز شركات كلودیوس بیترز. ھذه التغطیة العالمیة تمك!ن كاودیوس بـیترز من تقـدیم نفس المعاییر العالیة من الخدمة في 

جمیع أنحاء العالم.
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المقار الرئیسیة "تیكنیكام"

تعتبر عملیات البحث والتطویر بحق ھي أكثر شبـكات األمان أمنا٬ وذلك حـیث ً

أن جمیع تقنیات "كلودیوس بیترز" تتمتع بالترابط والموثوقیة التي استطعنا من 

خاللها أن نجعل عمالءنا یشــــعرون بحـــــس دائم من الطمأنینة. وفي تیكنیكام 

(المركز التقني) بألمانیا٬ فإنك سوف تجد أكثر المرافق االختبـاریة والتجریبـیة 
نشـاطا وحـیویة٬ حـیث یتم تقـییم كل تطبـیق جدید بشـكل كامل قبــل إدراجھ في ً

عملیة التصنیع المتكاملة٬ كما یتم تقــییم كل من مشـــاكل التطبـــیق والبـــیانات 

الهندسیة٬ وتحلیل المخاطر٬ والتحكم بمعاییر الجودة والتي تعتبر كلها أجزاء ال 

تتجزأ من البــرنامج الذي یتم إنشــاؤه. فإذا قـــمت بـــدمج كل ذلك مع الدورات 

والندوات التدریبـــیة المتعددة والمخصصة للطاقــــم الفني٬ ومدیري المصنع٬ 

باإلضافة إلى عملیة البحث المستمرة والمتعلقة بفعالیة استخدام الطاقة والتقـلیل 
ً من التكالیف٬ فإنك سوف تجد بین یدیك مرفقا صناعیا یجعل من الجودة أساسـھ ً

ومحوره. 

وباعتبـاره أحــد أكثر المرافق الصناعیة شــمولیة وتفردا من نوعھ٬ فإن مبــنى ً
ً ً "تیكنیكام" یضم أیضا معرضا دائما لتقنیات "كلودیوس بیترز" األساسـیة وذلك ً

لتصحبك في رحلة نحو عالم من التمیز الهندسي. 

دعم ما بعد البیع

تستند فلسفتنا على أنھ بمجرد أن نقوم بتسلیم المعدات – فإننا نظل مسـئولین عن 

ھذه المعدات حتى تنتهي فترة صالحیتها. فسمعتنا الجیدة تتوقف على كیفیة أداء 
تقنیاتنا٬ لذا فنحن نقطع وعدا بالحفاظ على أداء ھذه التقنیات طوال سـنین عملها ً

كما كانت في الیوم األول من تركیبها. 

ال تقوم مجموعة ما بعد البیع بالتركیب أو اإلشـراف على التركیب فقـط٬ ولكنها 
توفر أیضا إدارة للمرافق على المدى الطویل. نحــن نقــدم نظام الصیانة األمثل ً

طوال فترة عمل المصنع٬ والتي یدعمها التوفیر الشـــامل لقــــطع الغیار والتي 

یمكن الوصول إلیها بســـهولة إما مباشـــرة من مراكزنا التقـــنیة أو عن طریق 

مكاتبنا اإلقلیمیة في جمیع أنحاء العالم.

ً المركز التقني لكلودیوس بیترز یضم معرضا دائما لتقنیات " كلودیوس بیترز" األساسیة.ً
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