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 ٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤ فاكس ٩٦٦٢٢٠٦٢٦٠٧

ة متخصصة لتركيب وتغيير زجاج الحاف�ت والمعدات الثقيلة
يسر شركة الكون للتجھيزات ان تعلن عن توفر تشكيلة خاصة باجھزة تغيير وتركب زجاج 

.البلدوزرات والمعدات الثقيلة بجميع انواعھا ومودي�تھا

شخص واحد يمكنه ،  ت والجھد

فك وتركيب زجاج قطار او حافلة وا3جھزة متحركة على عج�ت سھلة ا1ستخدام  مزودة 

فولت قابلة للشحن توفر الطاقة المناسبة لتشغيل الجھاز في مواقع 1 يوجد بھا 

اج يصل وزنه حتى درجة ويمكن لبعض المودي�ت حمل لوح زج

.ا3سعار 1 تشمل الشحن والتسليم مدينة جدة يضاف قيمة الشحن حسب الكميات والموديل 
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٩٦٦٢٢٠٦٢٦٠٧ المعرض ٩٦٦٥٦٥٣٨٤٢٣٤ المعرض مدير ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢

ة متخصصة لتركيب وتغيير زجاج الحاف�ت والمعدات الثقيلة
يسر شركة الكون للتجھيزات ان تعلن عن توفر تشكيلة خاصة باجھزة تغيير وتركب زجاج 

البلدوزرات والمعدات الثقيلة بجميع انواعھا ومودي�تھا -التري�ت 

ت والجھدالوقية عالمية عالية الجودة توفر ھذه ا3جھزة صناعة اوروب

فك وتركيب زجاج قطار او حافلة وا3جھزة متحركة على عج�ت سھلة ا1ستخدام  مزودة 

فولت قابلة للشحن توفر الطاقة المناسبة لتشغيل الجھاز في مواقع 1 يوجد بھا 

درجة ويمكن لبعض المودي�ت حمل لوح زج ١٨٠الجھاز يعمل على 

.الف D  ١٧٥الف D وتصل حتى  ١٢٠

.تقوم الشركة بالتدريب مجانا في مركز الشركة الخاص بذلك

ا3سعار 1 تشمل الشحن والتسليم مدينة جدة يضاف قيمة الشحن حسب الكميات والموديل 
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٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

ddah 

٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢ تليفون

ة متخصصة لتركيب وتغيير زجاج الحاف�ت والمعدات الثقيلةاجھز  
يسر شركة الكون للتجھيزات ان تعلن عن توفر تشكيلة خاصة باجھزة تغيير وتركب زجاج 

التري�ت  الحاف�ت  

ھذه ا3جھزة صناعة اوروب

فك وتركيب زجاج قطار او حافلة وا3جھزة متحركة على عج�ت سھلة ا1ستخدام  مزودة 

فولت قابلة للشحن توفر الطاقة المناسبة لتشغيل الجھاز في مواقع 1 يوجد بھا  ٢٤ببطارية 

.كھرباء   

الجھاز يعمل على 

.كغم  ٢٠٠  

١٢٠تبدأ ا3سعار من   

 تقوم الشركة بالتدريب مجانا في مركز الشركة الخاص بذلك

 ا3سعار 1 تشمل الشحن والتسليم مدينة جدة يضاف قيمة الشحن حسب الكميات والموديل 
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Windscreen Repair Kit Windscreen Repair Kit Windscreen Repair Kit Windscreen Repair Kit ح زجاج السيارات المكسورجھاز اص�  

 

حدث ا�جھزة ا�مريكية وا�وروبية �ص�ح زجاج السيارات المكسور أ

بدون الحاجة لفك الزجاج او تحديد الكسر وتتم عملية ا�ص�ح في دقائق 

معدودة والزجاج راكب في مكانة يصلح الجھاز الكسور التي � تتجاوز 

 .هات5 مع كامل ملحق ٨٥٠٠بسعر  سم بكفاءة تامة وجودة عالية١٠

.والتدريب بالمجان والسعر � يشمل اجور الشحن  
 

A self contained kit  
for the repair of stone chips and bulls eye breaks to laminated windscreens. All 

the tools and consumable items needed for an easy and professional repair. 
Tools included in the kit require a separate 12 volt power source. 

Leads and adaptors supplied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Items included in the kit  
      

�  Image Spider Jig �  Probe 
�  12v Mini-Drill �  O-Ring Small (10) 
�  12v UV Lamp �  O-Ring Large (10) 
�  Vacuum/Pressure Pump �  Razor Blades 
�  Moisture Tube �  Large Pit Adaptor 
�  Connector Tube (injector) �  Drill Bur 
�  Injector �  Curing Film (booklet) 
�  Pit polish �  Needle 
�  Crax Fill Poly Resin �  Syringe 
�  Pit Fill Poly Resin  
�  Inspection Mirror  
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  جھزة ازالة الزجاج المكسور من برواز السيارة

  .السيارة والمعدات الثقيلة

  .الف لایر سعودي ١٠موديل يعمل بضغط الھواء مع كامل اكسسوارته بسعر 

  .لایر سعودي ٩٧٠٠بسعر 

  .يارات ومح6ت بيع وتغيير الزجاج 
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جھزة ازالة الزجاج المكسور من برواز السيارة

   
السيارة والمعدات الثقيلة - اجھزة متخصصة في ازالة الزجاج من برواز الحافلة 

  -:متوفر منھا موديلين 

موديل يعمل بضغط الھواء مع كامل اكسسوارته بسعر 

بسعر  هموديل يعمل ببطارية قابلة للشحن مع كامل اكسسوارت

D جھزةEيارات ومح6ت بيع وتغيير الزجاج ستخدام ورش السھذه ا

  .صناعة عالمية عالية الجودة 
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جھزة ازالة الزجاج المكسور من برواز السيارةأ

اجھزة متخصصة في ازالة الزجاج من برواز الحافلة 

متوفر منھا موديلين 

  

موديل يعمل بضغط الھواء مع كامل اكسسوارته بسعر 

  

موديل يعمل ببطارية قابلة للشحن مع كامل اكسسوارت

  

D جھزةEھذه ا

  

صناعة عالمية عالية الجودة 

  

  

    


