
 السمكري العجيب

احدث جھاز سحب الصدمات بدون سمكرة يعمل بالھواء                              

. يسحب الصدمات والطعجات الخفيفة سھل التركيب والتشغيل  

ة يتحول الضغط الى قوو بي اس اي ١١٠يعمل بضغط ھواء على ان $ تتجاوز قوة الضغط 

 ٦انش والثانية بقطر  ٤رطل يوصل بكمبروسور ھواء له راسين بقطر  ٧٥-٦٠سحب تعادل 
ا ترى يد الفني اليمنى تسحب اليد بقوة عدة معة من الربر القوي مطرقة سحب كوانش مصن

 ٢٧٠٠يد الصلب سعر الجھاز مرات الى ان يرجع البودي كما كان مصنوع من ا8لمنيوم وال
لكي  بحر أو بر -الشحن جو هفيدله بالدو$ر ويجب تحديد الكمية وكيعا ما وأ> سعودي 

.يمكن عمل سعر للشحن  

The Dent Puller Tool. 

It is the most unique tool that pulls most light dents from the car body  

The dent must be on flat part of the car body. 

Works by pressurized compressed air Max air pressure 110psi 

  

 



بالنسة لجھاز اص@ح كسور الزجاج فھو احدث طريقة 8ص@ح الزجاج المكسور دون الحاجة 
".سم طو$ ١٠لفكة او تغييرة يصل كسور العيون النجمة والمضاعفة وكسور تصل الى 

ببطارية كسر زجاج مع كامل مستلزماته يعمل 
يال كامل مع مواده ومستلزماتة السعر $ يشمل الشحن بالنسبة للمواد 

".نحن $ نبيع المواد بدون اجھزة وفي حالة شرائكم للجھاز تستطيعون شراء المواد مستقب@

 منجھاز ازالة خدوش زجاج السيارات يزيل جروح وخدوش مساحات السيارة والخدوش 
.مايعادله بالدو$ر 

فداكس  –ھذة ا8جھزة غير ثقيلة ويمكن شحنھا عن طريق شركات النقل مثل دي اتش ال 

يوبي اس او عبر شركات اطيران شحن جوي يمكنكم دفع قيمة الشحن عن طريقكم وارسال 
عتمادات البنكية للكميات ونقبل الحوا$ت السريعة و ا8

 ٩٦٦٥٥١٢٦٦٩٠٩جوال  ٠٢٦٦٢٩٩٢٩فاكس 

albarakatgroup@gmail.com   http://albarakatdetailplus.com
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بالنسة لجھاز اص@ح كسور الزجاج فھو احدث طريقة 8ص@ح الزجاج المكسور دون الحاجة 
لفكة او تغييرة يصل كسور العيون النجمة والمضاعفة وكسور تصل الى 

كسر زجاج مع كامل مستلزماته يعمل  ٥٠- ٤٠مع الجھاز مواد تكفي 8ص@ح عدد 
يال كامل مع مواده ومستلزماتة السعر $ يشمل الشحن بالنسبة للمواد 

نحن $ نبيع المواد بدون اجھزة وفي حالة شرائكم للجھاز تستطيعون شراء المواد مستقب@

     

جھاز ازالة خدوش زجاج السيارات يزيل جروح وخدوش مساحات السيارة والخدوش 
مايعادله بالدو$ر  و> سعودي ا ٩٥٠٠بسعر مع مستلزماته 

 

ھذة ا8جھزة غير ثقيلة ويمكن شحنھا عن طريق شركات النقل مثل دي اتش ال 

يوبي اس او عبر شركات اطيران شحن جوي يمكنكم دفع قيمة الشحن عن طريقكم وارسال 
ونقبل الحوا$ت السريعة و ا8 قيمة ا8جھزة وتحديد جھة ا8رسال

.شاكرين حسن تعاونكم   

 المدير العام

 نبيل حمــــزة

فاكس  ٠٢٢٧٥١٨٣٨/  ٠٢٦٣٩٣٣٩٤تلفون  ٣٢١١رمز بريدي  ١٠١٠٢٦
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بالنسة لجھاز اص@ح كسور الزجاج فھو احدث طريقة 8ص@ح الزجاج المكسور دون الحاجة 
 لفكة او تغييرة يصل كسور العيون النجمة والمضاعفة وكسور تصل الى 

مع الجھاز مواد تكفي 8ص@ح عدد 
يال كامل مع مواده ومستلزماتة السعر $ يشمل الشحن بالنسبة للمواد  ٨٥٠٠السيارة بسعر 

 نحن $ نبيع المواد بدون اجھزة وفي حالة شرائكم للجھاز تستطيعون شراء المواد مستقب@

جھاز ازالة خدوش زجاج السيارات يزيل جروح وخدوش مساحات السيارة والخدوش 
مع مستلزماته الشمعات ا8مامية   

 ھذة ا8جھزة غير ثقيلة ويمكن شحنھا عن طريق شركات النقل مثل دي اتش ال 

يوبي اس او عبر شركات اطيران شحن جوي يمكنكم دفع قيمة الشحن عن طريقكم وارسال 
قيمة ا8جھزة وتحديد جھة ا8رسال

              . الكبيرة 

١٠١٠٢٦جدة المملكة العربية السعودية ص ب   

Master Distributor in all Arabian Countries:- 

6629929  Mobile  966551266909  


