








رغوة الذاكرة Pu :المواد
مم أو حسب الطلب 461 * 429 * 65 :(LWH) الحجم
اللون: أسود ، رمادي ، وأكثر تخصيصًا
إيداع 30٪ ، 70٪ قبل الشحن ، T / T :الدفع
الاستعمال: كرسي متحرك
موك: جهاز كمبيوتر شخصى 100
RoHS ، REACH ، EN71-3 ، CA65 :الشهادة
OEM: مقبول



.بشكل مستمر منذ عام ISO 9001 2003 على شهادة Finehope حصلت

:IATF16949 شهادة
على شهادة Finehope الصين بو أجزاء جزازة العشب المورد حصلت
IATF16949 50 لنظم إدارة الجودة للسيارات في عام 2021. تضمن أكثر من
وثيقة تقدم تطوير المنتجات الجديدة والجودة ووقت التسليم وتكلفة
التجربة ومنتجات الإنتاج الضخم.
في عام 2007 ، استخدمت Caterpillar و Finehope منذ التعاون بين
Finehope نظام إدارة جودة السيارات لإدخال المنتج الجديد ، باستخدام
والتي نالت ، PPAP و APQP و FMEA و MSA و SPC الأدوات الخمسة وهي
وأقامت مكانًا Caterpillar الثناء من المديرين التنفيذيين لشركة
.طويلاً - الشراكة حتى الآن

PU قدرات البحث والتطوير في المواد الخام
منذ عام manufcaturer ، 2002 الصين بو العشب جزازة مقعد
.PU بتصميم وتصنيع منتجات رغوة مصبوبة Finehope تلتزم
يعتبر البحث والتطوير المستقل لمواد الصيغة والقدرة
الإنتاجية المستقرة أساس ضمان الجودة.
تعديل صيغة المنتج في أي وقت وفقًا Finehope يمكن لـ
للاحتياجات المخصصة للعملاء "المنتجات الشخصية ، مثل
متطلبات الصلابة والمرونة والدعم والشعور والكثافة
واللون والخصائص الفيزيائية والكيميائية الأخرى ،
ويمكن أن تجعل متطلبات الصياغة متوافقة مع قوانين
بالطبع ، يجب أن تراعي الصيغةولوائح مختلف البلدان. 
الجيدة أيضًا أفضل أداء من حيث التكلفة.بالنسبة
PU للمشروعات الجديدة ، تعد القدرة على تطوير تركيبات
شرطًا أساسيًا لضمان جودة تطوير المنتج ووقت التسليم
.والتكلفة

تصميم معدات الأتمتة وقدرات التصنيع
على تصميم وتصنيع معدات الأتمتة نادرة Finehope إن قدرة
PU في الصناعة. من خلال المشاركة في تصميم معدات خلط حقن
الجديدة وتحويل الأتمتة لخط الإنتاج ، لضمان تقليل
العائد الديموغرافي للصين في ظل المنافسة وتستمر تكاليف
العمالة في الارتفاع ، ويمكن أيضًا تحسين كفاءة الإنتاج
، ويمكن تقليل تكاليف العمالة والمواد. بالإضافة إلى ذلك
، فإن التصميم المستمر وقدرات التصنيع للمعدات الرئيسية
مثل التركيبات والمعدات الخاصة والقوالب الأوتوماتيكية
تحتل مكانة رائدة Finehope هي أيضًا الأسباب التي تجعل
في جميع الجوانب.
على خفض التكاليف باستمرار وابتكار Finehope إن قدرة
المنتجات يمكن أن تساعد العملاء على تحقيق قيمة أكبر ،
لذلك فهي شريك موثوق به طويل الأمد للعديد من شركات
Fortune 500 والشركات الرائدة في الصناعة.
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القدرة العلمية على الإدارة
ونموذج Toyota على أهمية نظام إنتاج Finehope تؤكد
التدريب المؤسسي لتحسين كفاءة الإدارة. التحسين المستمر
لكفاءة وجودة جميع الموظفين والإدارة وموظفي الإنتاج تم
تحسينهما بشكل فعال ومستمر ، وتم تخفيض تكاليف الإدارة
والإنتاج بشكل مستمر ، ولكن أكثر أهمية من
الكفاءة والتكلفة هي تنمية نمو الموظفين من خلال
التحسين المستمر ، لأن هذا هو جوهر التنمية المستدامة
.للشركات

صقل يوريثان  البولي  رغوة  بو  مصنع  الصين   Finehope يقلل" 
نظام في  الإهمال  من  يقلل  لأنه   ، للعملاء  المتاعب  من 
المهنية الخبرة  تراكم  على  والقدرة  البشرية  العمليات 
جميع من  الانتهاء  تضمن  أن  يمكن  والتي   ، باستمرار 
ممكن وقت  أقصر  في  الجديدة  .المشاريع 

التعليمات

؟Finehope لماذا تختار .1
Finehope هي الشركة المصنعة لـ PU الأكثر احترافًا في الصين ، والتي لديها فريق بحث وتطوير محترف
متطورة ، ومعدات اختبار احترافية ونظام إدارة جودة مثالي. لدينا خبرة تعاون PU ، ومعدات إنتاج
وغيرها من الشركات الشهيرة. نحن نقدم لهم خدمة من STIGA و TVH و FIAT و CAT لمدة 12 عامًا مع
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.خطوة واحدة من البحث والتطوير إلى الإنتاج لتلبية احتياجات التخصيص الخاصة بهم

؟Finehope ما هي مزايا اختيار .2
1) ضمان جودة المنتج ، وضمان التسليم ، وخدمة جيدة بعد البيع.
2) فعالية من حيث التكلفة ، كفاءة التطوير السريع ، التشغيل المهني بنزاهة.
جميع تحليلات الاختبار ثم تعمل على وضع معايير الاختبار لتقليل الخلاف حول Finehope 3) ستجري
معايير الجودة
العملاء والمصنعين.
4) وضع إدارة الإنتاج العجاف.
5) مساعدة العملاء على تطوير وتصميم منتجات جديدة.
.PU 6) لديه خبرة غنية في تصميم ومعالجة منتجات
7) Finehope هي مؤسسة ذات تقنية عالية في الصين مع تكنولوجيا براءات اختراع محلية ودولية وفكرية
.منشأه

والأقران المحليين؟ Finehope ما هو الفرق بين .3
.(APQP) 1) ضمان الجودة: التخطيط المتقدم للجودة
بخبرة غنية في خدمة المؤسسات الدولية الكبيرة. Finehope تتمتع (2
3) لديه فريق بحث علمي محترف من مادة البولي يوريثين.
4) لديه قدرة تصميم وتصنيع وابتكار مستقلة لمعدات الإنتاج والقوالب.
.5) لديه فريق مهندس مسؤول عن نظام ضمان الجودة ومراقبة الجودة

ونظرائها الأوروبيين والأمريكيين؟ Finehope ما هي الاختلافات بين .4
1) لديه سلسلة التوريد الداعمة الكاملة والناضجة.
2) انخفاض تكاليف العفن.
3) كفاءة عالية في التطوير والقدرة على التصميم ووقت قصير للعملية.
.4) ميزة التكلفة وموقف الخدمة الجيدة

؟PU ما هي تطبيقات منتجات .5
السيارات والآلات الهندسية ومعدات اللياقة البدنية والآلات الطبية والأدوات المنزلية اليومية
.وما إلى ذلك











المشاريع الصغيرة والمتوسطة
والمتناهية الصغر الموجهة نحو النمو
في شيامن

شيامن المتخصصة ، والتكرير ، والتمييز ،
والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة

شيامن للعلوم والتكنولوجيا شركة رائدة
عملاقة صغيرة

على أنها "مؤسسات Finehope تم تصنيف
صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر موجهة
 نحو النمو في شيامن" منذ عام 2019.
إنها نتيجة تسجيل حكومة بلدية شيامن
الشاملة Finehope بناءً على مؤشرات
المتنوعة ونماذج النمو وقوة العلامة
التجارية في الصناعة وسمعة الشركة
الجيدة ، ثم قم بإصدار هذه الشهادة. إنه
تبرز بين آلاف Finehope دليل على أن
الشركات الصغيرة والمتوسطة في
.المدينة

على أنها "شركات صغيرة Finehope تم تصنيف
ومتوسطة متخصصة في شيامن ، تنقية ، مميزة ،
ومبتكرة" منذ عام 2020. تشير عبارة "متخصصة
، تكرير ، مميزة ، مبتكرة" إلى الشركات
الصغيرة والمتوسطة ذات الأعمال الرئيسية
المتميزة ، والقدرات المهنية القوية ،
وقدرات البحث والتطوير والابتكار القوية ،
وإمكانات التطوير. تتركز بشكل أساسي في
الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات ،
وتصنيع المعدات المتطورة ، والطاقة
الجديدة ، والمواد الجديدة ، والطب الحيوي
وغيرها من الصناعات المتوسطة إلى الراقية.
Finehope وتؤكد الحكومة وتقر بتخصص
والابتكار الخاص هو تشجيع الابتكار وتحقيق
.التخصص والإصلاح والتخصص

كشركة Finehope منذ عام 2019 ، تم اختيار
Xiamen Science and Technology رائدة في
Little Giant. تم إصدار هذه الشهادة بشكل
مشترك من قبل خمس إدارات في حكومة بلدية
شيامن. تركز معايير الاختيار على الصناعات
الناشئة الاستراتيجية مثل تكنولوجيا
المعلومات للجيل الجديد ، والمعدات
المتطورة ، والمواد الجديدة ، والطاقة
الجديدة ، والبيولوجيا والطب الجديد ،
وتوفير الطاقة وحماية البيئة ،
والتكنولوجيا البحرية العالية. يظهر الفوز
في طليعة الصناعة Finehope بهذا التكريم أن
في تكنولوجيا المعلومات الجديدة والمواد
.الجديدة



شهادة إدارة الغذاء والدواء شهادة تكامل نظم إدارة المعلومات والتصنيع شهادة توحيد معايير سلامة العمل

على شهادة إدارة الغذاء Finehope حصلت
والدواء كل عام منذ ذلك الحين
2018. موافقة إدارة الغذاء والدواء
تعني أن المنتجات التي تنتجها
Finehope قد حصلت على شهادات حكومية
ويمكنها دخول السوق (CFG) أجنبية
.العالمية بسلاسة

يتم تقييم الشهادة من قبل حكومة بلدية
شيامن وتصدرها أكاديمية شنغهاي لعلوم
إدارة الجودة.
Finehope تعكس هذه الشهادة مستوى تكامل
المتعمق للمعلوماتية والتصنيع. سوف تستمر
Finehope في اتخاذ مسار جديد 

تعتبر سلامة التصنيع مهمة لمنع أو تقليل
مخاطر الإصابة في مكان العمل والمرض
.والوفاة
Finehope General Manager Tiger Side: "فقط
تلك المنشآت التصنيعية التي تواصل التأكيد
على السلامة كقضية عالية المستوى ستظل
."منتجة للغاية وتنافسية في سوق اليوم

تصريح تفريغ التلوث في مقاطعة فوجيان TUV الطرف الثالث - شهادة



تصاريح تصريف التلوث هي "بطاقات الهوية" لجميع
الكيانات المشاركة في تصريف الملوثات ويصدرها
 مكتب حماية البيئة في بلدية شيامن.
شدد الأمين العام شي جين بينغ على أنه "يجب
حماية البيئة البيئية مثل العيون ، ويجب معاملة
البيئة البيئية مثل الحياة". قال رئيس مجلس
الدولة لي كه تشيانغ: "التلوث البيئي خطر على
 .معيشة الناس وآلام قلوب الناس

باستمرار على Finehope منذ عام 2007 ، حصلت
.Alibaba وأصبحت موردًا معتمدًا من TUV شهادة
المورد المعتمد هو مورد عالي الجودة تم التحقق
من .Alibaba منه من خلال القوة الموثوقة لمنصة
خلال عمليات التدقيق في الموقع عبر الإنترنت
وغير المتصلة بالإنترنت ، تتم مراجعة مؤهلات
الشركات التجارية ومؤهلات المنتج وقدرات
الشركة ونقاط القوة الشاملة الأخرى والتحقق
.منها














