
الميكانيكية والكهربائية والتكنولوجيا المحدودة (HOUDRY) سوتشو هودري
العنصر ورقة عمل تصنيع المعادن

قالب
األدوات في المنزل
يسمح تهمة قوالب مقدما على أجزاء خاصة
بعد كمية معينة، يمكن أن نعود إليكم

وتشمل المنتجات

أصناف من األجزاء المعدنية ختم وقطع الصحافة المعدن ختم وقطع لحام المعادن وقطع الرسم المعادن وقطع لكمة المعدن
أجزاء تشكيل المعادن، المعادن باستخدام الحاسب اآللي آلة قطع التصنيع CNC ،وقطع المعادن باستخدام الحاسب اآللي
باستخدام الحاسب اآللي الطحن المعدن أجزاء األلومنيوم، المعادن باستخدام الحاسب اآللي تحول أجزاء من الصلب المقاوم
للصدأ، هيكل معدني، وخزانات معدنية، خزانات معدنية، المعادن حاالت، االسوار المصنوعة من المعدن، صناديق معدنية اآلالت
المعدنية غالف، ومنتجات االتصاالت المعدنية وقطع غيار السيارات المعدنية وقطع معدنية ثالجة، غسالة أجزاء معدنية، آلة البيع
 .قذيفة تلفيق، ومجلس الوزراء االتصاالت تلفيق، قالب تصميم صنع وهلم جرا

المواد المتاحة الفوسفور، وغيرها)، ،berylium) الخ)، والفوالذ المقاوم للصدأ، الصلب الربيع، البرونز ،CRS / SPCC، SECC) الكربون الصلب
،والنحاس، وسبائك النحاس، سبائك األلومنيوم، وصفيح، النيكل

المعالجة
السطحية المتاحة

الزنك / النيكل / الكروم / تصفيح القصدير (لون أو طبيعي)، جلفنة، والنمش، والنفط الرش، ومسحوق الطالء، وتلميع، إيقاف
.فاعلية، وفرشاة، واألسالك الرسم، إلخ

معالجة المعادن
متاح

ختم العفن
 
ورقة عمل تصنيع المعادن: صنع األدوات، وموافقة العينات، والقطع، وختم،
واللكم، والتنصت، واللحام، واالنحناء، وتشكيل، واالنتهاء، والتجمع؛
تحول، والحفر، والتنصت، والتشطيب، CNC مخرطة الطحن، مخرطة CNC :قطع التصنيع باستخدام الحاسب اآللي
 التجمع، والتعبئة

مواصفة OEM / ODM، وفقا للرسم العميل أو عينة
تسامح mmقطع غيار اآلالت: mm، CNC 0.002-0.1ختم أجزاء: 0.1-0.01
الخدمات
المتوفرة قبل اإلنتاج الضخم، ونحن توريد عينات ما قبل اإلنتاج لتأكيد العمالء النهائي، وصيانة األدوات واألدوات تغيير طفيف مجانا

حزم
التعبئة الداخلية: بوليباغ؛ 
التغليف الخارجي: كرتون التصدير؛ 
.التعبئة المخصصة المتاحة

تسليم عن طريق البحر أو عن طريق الجو، وتاريخ التسليم وفقا ألوامر محددة
عادة في غضون 30 يوما بعد تلقي 30٪ دفعة أولى

دفع L / C أو B / L مقابل نسخة من T / T 70٪ ،مقدما T / T 30٪ :الدرجة األولى

؟(HOUDRY) ماذا يمكن أن تفعل هودري
.؛ لدينا فريق تقني محترف، يمكن أن تساعدك مع تصميم المنتجاتGT & ؛GTو
،؛ يتضمن إنتاجنا التصنيع باستخدام الحاسب اآللي وتصنيع اآلالت والصفائح المعدنية، واللحامGT & ؛GTو
مساعدتك في مجمع etc.can القطع بالليزر، وقطع األسالك، الرسم العميق
.تجهيز المنتجات
 ؛دعم مستقر من أجل المعالجة الحرارية، والمعالجة السطحية مختلفة لGT & ؛GTو
.تلبية احتياجات العمالء بشكل عام الصورة المتطلبات
وجودة عالية ودقة مهلة GT & ؛GTو

كيف يمكننا ضمان الجودة؟
 
 ؛ وبمجرد إطالق سراح النظام، وقسم تكنولوجيا دراسة كلياGT & ؛GTو
 تجهيز واالهتمام وفقا لمتطلبات العمالء، و جعل
،وتحسين تتحلل رسومات من كل عملية ،QC، SIP جدول
.دعوة كل قسم معا لتركيز كل نقطة مراقبة العملية
 
 ؛ مراقبة الجودة يتفقد خالل كل اإلنتاج من المواد الخامGT & ؛GTو
 الشراء واإلنتاج،العالج وحزمة السطح، حتى يتمكنوا من تعديل
.في الوقت مرة واحدة وقعت المسألة


