


مصنع تخصيص بو البولي يوريثين الحديد الناضجة المطاط الصناعي الأسطوانة

النوع: رغوة البولي يوريثين
الحجم: 1690 * 135 * 135 ملم
المواد: البولي يوريثين إلاستومر
الكثافة: 970-1150 كجم / م 3
الشكل: تصميم العميل
السطح: تخصيص الأسطح المتاحة
في منتج شكل القالب PU التكنولوجيا: حقن
الوزن: يعتمد على الكثافة
موك: 100
الاستعمال: بكرة حديد من مادة البولي يوريثين
RoHS ، REACH ، EN71-3 ، CA65 :الشهادة
الموقع: شيامن ، فوجيان

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

:IATF16949 شهادة
على شهادة Finehope الصين بو الحديد الأسطوانة 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 منتج جديد ، وذلك باستخدام
والتي حازت ، PPAP و APQP و FMEA و MSA و SPC الأدوات الخمس وهي
وأقامت مكانًا Caterpillar على ثناء المديرين التنفيذيين لشركة
.طويلاً - الشراكة حتى الآن

https://www.polyurethanesupplier.com/ar/product/manufacturer-customize-pu-polyurethane-iron-pipe-elastomer-glue-rolloer-roll.html


PU قدرات البحث والتطوير في المواد الخام
بتصميم وتصنيع منتجات Finehope منذ عام 2002 ، تلتزم
يعتبر البحث والتطوير المستقل لمواد .PU رغوة مصبوبة
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 بشكل مستمر وابتكار Finehope إن قدرة
المنتجات يمكن أن تساعد العملاء على تحقيق قيمة أكبر ،
لذلك فهي شريك موثوق به على المدى الطويل للعديد من شركات
Fortune 500 والشركات الرائدة في هذه الصناعة.

القدرة على الإدارة العلمية
ونموذج Toyota على أهمية نظام إنتاج Finehope تؤكد
التدريب المؤسسي لتحسين كفاءة الإدارة. التحسين المستمر
في كفاءة 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   ، مستمر  بشكل 
ممكن وقت  أقصر  في  الجديدة  .المشاريع 
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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
.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 ، تطوير سريع ، عملية احترافية بنزاهة.
بإجراء جميع تحليلات الاختبار ومن ثم تعمل على وضع معايير الاختبار لتقليل Finehope 3) سوف تقوم
الخلاف بين 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 الاختراع المحلية والدولية
والفكرية
.خاصية

والأقران المحليين؟ Finehope ما هو الفرق بين .3
.(APQP) 1) ضمان الجودة: تخطيط الجودة المتقدم
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



ونظراءها 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









.مادة البولي يوريثين موقع شيامن ، فوجيان الوزن يعتمد على الكثافة

اللون أسود ، رمادي ، متوفر أكثر على
لون بانتون
3) كفاءة عالية في التطوير والقدرة على
.التصميم ووقت قصير للعملية

لديه فريق المهندس المسؤول عن نظام ضمان (5
.الجودة ومراقبة الجودة



شهادة إدارة الغذاء والدواء شهادة إدارة الغذاء والدواء شهادة توحيد معايير سلامة العمل

التلوث بمقاطعة فوجيان
شيامن للعلوم والتكنولوجيا القائد
العملاق الصغير

PU وظائف البحث والتطوير للمواد الخام
تصميم جهاز الأتمتة وقدرات التصنيع

حقن التكنولوجيا في منتج مصبوب
والزملاء Finehope 3. ما هو الفرق بين
المحليين؟

تصريح التخلص من التلوث في مقاطعة فوجيان TUV الطرف الثالث - شهادة
الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة والتكرير
والمميزة والمبتكرة
يقوم المصنعون بتوريد مادة البولي يوريثين
المصنوعة من الحديد البولي يوريثين دور
الأسطوانة اللاصقة

؟FineHope ما هي مزايا اختيار .2
1) ضمان جودة المنتج ، وضمان التسليم ، وخدمة
.جيدة بعد البيع














