


الجزء األول

  الشيء الوحيدف. اذا كنت تحب أو ال تحب 
:الذي ال يمكن تجنبه في هذا العالم هو 

كل شيء
صنع في الصين



دعابة بالواليات المتحدة االمريكية   
االطفالمنلمجموعةالمقدسالكتابيدرسأمريكيقس

.الصغار
:األطفالسأل

“البشر؟خلقالذيمن "
:قالواوالفتياتالفتيانكل
"اهللا"
"حقعلىأنتم"

:سألهموالقسابتسم



البشر؟اهللاخلقأين
 جميع األطفال:

في الصين      
قالوالقسغضب:

عدنفيبل ،ال  
ولكننا لم نرأى هذا ، فالذي نراه هو أن

  كل شيء صنع في الصين



الصين هي البلد األسرع نموا في هذا العالم
 أصبحت الصين المصنعة لجميع المنتجات لجميع أنحاء العالم.
 الصين تقريبا لديها جميع التكنولوجيات المتقدمة  عالميا.
 يمكن للعائالت الصينية التي لديها طفل واحد ان تدعمة

.للحصول على التعليم الجيد 
  ساعة يوميا باالضافة   12الشعب الصينى يعمل بجد ،  نحو

.ايام في االسبوع  6الى 
 الصينيون يتعلمون بتواضع من األميركيين و األوروبيين و

.الروس 



أصبحت تشاهد لمنتجات ذات صنع في الصين 
جودة عالية

والوالياتاألوروبيةالبلدانإلىالناسمنالماليينأرسلنالقد
.جديدةتقنياتلتعلموروسياالمتحدة

العالميللتصنيعالقياسيالنظامقبلنالقد.
الـالجودةمراقبةنظاممراقبةجميعاعليناISO .
للتحكمالكمبيوترأنظمةجميعلدينا.
"منوسيئةرخيصةنوعية"تمثلالأصبحت " الصينفيصنع

." المنتجات



الجزء الثاني

حول مدينتنا
  

داليان 



تقع على ” داليان“
خط عرض 

38°55’30.43” 
و خط طول 

121°39’59.72”



ميناءباعتبارها  1898عامفيالروسقبلمنشيدتداليان
.االقصىالشرقفيبحري



مدينةاسموجاء
الروسيةمن"داليان"
على "دالينيفوستوك"

غرار
 . "فالديفوستوك"

منصورهيهذه
عامفيالبحريالميناء

 2009و  1902



.    1904  عاماليابانمعحربهمفيالروسفشلفقدلألسفولكن
جوزيفالسيدأوفد.1945عامحتىداليانالياباناحتلتثممنو

-- 1945عامفيأخرىمرةداليانالىالجيشستالين 1955  .
 1904عامفيالتي دارت الحربموقعهوالبعيدالجبلهذا



في  " بنك الصين"
و   1909عام 

2009



مبنى مكاتب البلدية 
في " داليان"لحكومة 

و عام  1909عام 
2009.



تستخدم نتكا
ولكنهاككنيسة

وقتفيأصبحت
سياسيمقرالحق

عصور في
اليابانياالحتالل



فندق داليان 
-1909عام 

2006



.الصينشمالفىالصناعيةالمدنأهممنواحدةهيداليان
.للطائراتحاملةأولهنابنيت



:الرئيسيةالصناعات
القاطرات

أدوات الترقيم اآللية 
الرافعات الشوكية

رولمان البلى وكراسى التحميل
تكرير النفط
المضخات

الصلبمصانع
كهرباءمحطة

اإلنشاءات



الجزء الثالث

حول راين فاين



للريراين فاين 
2002مارسمنذالريآالتعملبدأنالقد  .
االنتاجطلباتتلبيةعلىهائلةقدرةواألدواتمنضخمتصميملدينا

.الكبيرة
الـشهاداتلديناISO9001  .
التقنيللتطويركبيرفريقلدينا .  
متطورةتدريببرنامجوكفاءاتلدينا.
البيعبعدمالخدماتجيدفريقلدينا .



ونئيسيالرعمالئنا
 المتحدةبالوالياتالريشركاتجميعتقريبا

منمكوناتهمبشراءيقومونوأوروبااالمريكية
قدرتهاوزيادةاإلنتاجتكلفةمنللحدالصين

.التنافسية

.الشركاتلهذهالرئيسيالموردفنحن



)داليان(بـراين فاين هذا هو مصنع 



الصلبمنالمحوريةالهياكللصناعةتدريبيبرنامج



مراقبة الجودة لهياكل الصلب



قضبانلتغليفالوتعبئةالوالجودة مراقبة
الجمالون



الجلفنةلعمليةالجاهزةاالجزاء



هذا هو مصنع الجلفنة



السيطرة ومراقبة الجودة لعملية 
الجلفنة بالتغطيس







سمك الزنك يفي 
/ ASTM A 123 بمعيار

A 123M - للواليات  02
المتحدة األمريكية



 45'حاوياتفيتشحن  44'أنابيب



تحميل قضبان الجمالون



العبوات الصغيرة المستخدمة في الشحن



  650وصلة على امتداد  12راين فاين  
مولدونهايتهافيمتر باالضافة الى بندقية

2011عام  بكازاخستانكيلوفولت 12



  500وصالت على امتداد  9راين فاين  
2011بكازاخستان عام  جرمتر قابلة لل



فالي تتحداراين فاين  



للجرقابلةوصالت 7



التركيب والتدريب في الموقع



التكليف



الجزء الرابع
التكنولوجيةالتفاصيلبعض



نيلسونومضخةبندقية



الموجود بالزاوية بالبندقيةالتحكمجهاز









الضغطومفتاحمقياس



الدفعمقبضذوالمركزيالمحرك



الجروضعفيالتروسعلبة



القيام عندوصلةاخرفيةالصلبالكبالتإلىالحاجة
السحبعمليةب



نيلسونعجلةمعالرشاشالمحوريالبرجهيكل
D3000PCالجافة



المحوريالعكسيالتلقائيالنظام



االساسيتوزيعال

الرشاشاتاختيارمبادئ

演示者
演示文稿备注
A centre pivot is a fantastic way to irrigate but it does have some special considerations…we need to put most of the water at the end of the machine and that gives us extra design challenges



كبيراعوناتكوندائمانيلسونرشاشات



نيلسونرشاشاتتصميم

الضغطمنظم الرشاشات الوحداتمناجزاء
الدائرية



الرشاشاتمنتشكيلة



التحكمدوائر
مصمةالكهربائية

. متقدمةبتكنولوجية



وعلبةالرئيسيالمحرك
بالموصفاتالتروس

القياسيةاألمريكية



الخامسالجزء

والمياهالكهرباءإمداداتتصميم



فيوقودخزانو الذي به كيلووات15-10ديزلمولديوضع
لآلالتالكهربائيةالطاقةلتوفيرمحوريمركز



  75 لمحركيمكن.  شبكةبهامتوفرغيرلمنطقةجيدخيارهوهذا
مولداتوإمدادالبئرفيالغاطسةللمضخاتطاقةإمدادالكبيركيلووات

.كيلووات 10بـالري



المولدات +المضخات +المحركاتمنالنوعهذا
رانهاالمناالتيةللمياه ,جدامفيد



كازاخستانفيالمحوريالتصميم



.هكتار 700لـغانامضخةمشروعوتصميماألنابيبخط



.ناتبالمشروعإثيوبيافيالمياهأنابيبخطتصميم



المحمية المطرقةالمياهحساب



ووصالتها  HDPEأنابيب



 HDPEأنابيب
باللحامالمتصلة



السادسالجزء

:المركزيةالمحوريةاآلالت
للصناعةالفنيةاألعمالوالتناغم







راين فاينلصناعاتالفنيةاالعمال



قزحقوسوراين فاين 





الخاصةلمزرعتكجيدةتآال:راين فاين  



الثراءإلىجسرك: راين فاين 



للحصادحلمك  :راين فاين 



ألرضككبيرةبوصلة:راين فاين 



 األرضإدارةفيالفن:راين فاين



:لالتصالمعلومات
 جةوانغ :االستاذ

المدير
 داليان(بـشركة راين فاين للري المحدودة(
86-411-82731882   :هاتف
 82723748-411-86 :   فاكس 
 2553-4097-139-86:  الخلويالهاتف
 االلكترونيالبريد  :

.com163@2000Wangzhi
 االنترنتعلىالموقع: 

http://www.centerpivotchina.com

mailto:Wangzhi2000@163.com�
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