
09 41 41 63 94  We Reduce Maintenance & Production Cost www.mmcsy.com 

 

 

 

 

  1936شركة سويسرية تأسست عام. 

 :مم1925/ وخارجي حتى مم 2.5من ابتداًء داخلي  تنتج رولمانات بقطر. 

  في مستودعاتهاجاهزة نوع  5000لديها ما يقارب و نوع رولمانات، 8000تنتج أكثر من. 

 تصننن م منتتاتهننا وفننا للسننتاندرات ال الم ننة   ISO, ANSI/ABMA , GOST  أو حسنن

 .بون الخاصةمتطلبات الز

 :حائزة على شهادات التودة ال الم ة مثل   ISO 9001:2015,    ISO 14001:2015     

 OHSAS 18001:2007 

 
 

 

 
 

 

دولة حول ال الم: 50توزع منتتاتها في   
 

 RKB  رولمانات
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طن من الفوالذ  350انتاج ة شهرية تزيد عن 

ع كاآلتي:تتوز الُمشغ ل  

 تغطي منتتاتها أهم القطاعات الصناع ة وخاصة الثق لة منها:
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موزعة على أرب ة قطاعات  نوع من الرولمانات 8000تنتج أكثر من   

 حس  أنواع الرولمانات وأماكن تصن  ها:

تماشنن ا مننم نهننج م رننم الشننركات المت ننددة التنسنن ات ال املننة فنني هنن ا 

نتتاتهنا فني عندة دول فني ال نالم، تصنن م م RKBالقطاع، فإن متموعة 

ال مل نات الموجنودة  وبراعنة والتنودة لكنها تحافظ على  جنوهر الكفناءة

ئ سي في سويسرا. هن ا يت لننا نقنول و بكنل فخنر أن كنل في المركز الر

 (RKBمنتتات المتموعة تستحا بشكل تام عبارة )صنم في 

ث % منن م زان تهنا لقسنم البحن10تخصص سننويا  RKBإن متموعة 

تكنولوج نة، البراعنة، الهندسنة ال....ونت تة ل لك فإن : ال لمي والتطوير

و التصننننم م، المخننننابر المتهننننزة بشننننكل محتننننر  الختبننننار الم ننننادن 

واالختبنننننارات والق اسنننننات الدق قنننننة، البنننننرامج المتفوقنننننة للتصنننننام م 

الم كان ك ة، مركز كشف التالع  الدائم ...كل ه ه ال وامل الخاصنة بن  

RKB  من تصن م المحامل الدحروج ة بالتودة األعلى. تمكننا 
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  s.comwww.rkbbearingموقع الشركة على االنترنت: 

 في سوريا: لها دراجنا بقائمة الممثلينة التالية من موقع الشركة وتظهر إوالصور

 

 مؤسسة رمضان التجارية    

 كافة مستلزمات الصيانة الحديثة   
 

 توريد أجهزة ومستلزمات & حلول & خدمات & تدريب ... يما يتعلق باآلالت الدّوارة:
 –الرولمانزات  –تشزيي  اععازال  –تحليل االهتززاز  –زرية السنترة اللي –الموازنة في الموقع 
 أجهزة ومستلزمات الصيانة الحديثة ... –الزيوت والشحوم 

 موزعون معتمدون للشركات التالية:
أجهننزة  –السززويدية  EASY LASERأجهزززة السززنترة الليزريززة  –السويسننرية  RKBرولمانززات 

 –االيااليزززة  SYNECOزيزززوت وشزززحوم  –التشننن ك ة  ADASHاالهتنننزاز والموازننننة الحقل نننة 
 MOBIUSتندري   –االمريك نة  POLYTRONالزيوت والشحوم الياصزة المقاومزة لتحتكزا  

 اللبنانية APPشركاء لشركة  -االمريكي االسترالي 

 5895599-011 هاتف/فاكس:              عدرا:

 2565485-043  هاتف/فاكس:        طرطوس:

   0941416394                   هاتف محمول:
 230اراوسص.ب: /  35657 سجل تجاري:

  comsywww.mmc.         موقع الكتروني:   

   mmc.syr@gmail.com        بريد الكتروني:
                      .comsymmcmohsen.r@   

          مركز الص انة الحديثة                    فيس بوك:

 

 الدعم الفني

وخاللل قب   

وب د الب م   

اقتصادي س ر

في   وسرعة

 التوريد

 التودة ال ال ة

 وال راقة 

 والتدري 

RKB 
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