
           حزمة الحلول الكاملة

 نبذة عنا

 في كرواد نتمتع باعتراف عالمينحن و ضغطوصناعات ال اكتشاف التسربو مكانة في مجال التخلية الشركات األكثر واحدة من( Vaseco)إن فاسيكو 

 بسرعة بحلولاالستجابة و فريدة من نوعهاال متطلباتكوفهم  التحديات التي تواجهك االستماع إلى، لذلك فإن والمال قيمة الوقت نحن نفهم مجال عملنا.

  .كل ما نقوم به حجر الزاوية في مصممة خصيصاً لتالئمك، كل ذلك يشكلو مبتكرة

على  قدراتناإن  في جميع األوقات. السالمة والجودة أعلى معايير مع الحفاظ على والقدرة على التكيف الحاجة إلى المرونة نحن ندرك ألننا شركة مستقلة،

  .في جميع مراحل دورة المشروع ضمان لرضاء العمالءهي خير  استجابتنا السريعة ومعدالت المشاكل حل

والتخلية والبتروكيماويات والفضاء  النوويةوصناعات الغمر والصناعات  النفط والغاز الصناعات بما في ذلك فاسيكو نطاقاً واسعاً من خبراتتشمل 

 والسيارات وتلك العملية والبحثية والعلمية.

  فلم ال تدعنا نساعدك على إيجاد حل يناسبك؟

 

 مرافق فاسيكو األحدث على اإلطالق:

 يضمن لنامما  العاملين لدينا جربةبجانب خبرة وتهذا وهي األحدث على اإلطالق. لذلك من خالل مرافق بنيت خصيصاً  في المستقبل استثمرنا بكثافة لقد

  .التي نشتهر بها رضاء العمالء عالية منال مستوياتمواصلة تقديم الو صناعتنا في طليعة البقاء

 نقل ممتازة بوصالت يتمتع شمال غرب انجلترا في فدان 6,1مساحته  موقع 

 المنتجواسعة ب وخبرة ومعرفة ذوي مهارات عالية موظفون 

 في جميع األوقات معايير الجودة تلبية أعلى يضمن لناالذي  1006آيزو  اعتماد 

 الوطنية مطابقة للمعاييرمعدات و السالمة حمايةمستلزمات  أحدث  

 الوقت الحقيقي وبرمجيات دوائر تلفزيونية مغلقة األطراف الثالثة مع ومفتشي للعمالء مساحة للمشاهدة اآلمنة 

 يمكن دخولها كبيرة غرفة بما في ذلك ئيةالبي االختبارات غرف العديد من 

 والتفتيش تقييمومناطق للخدمة مخصصة لل خلجان 

  طن 7طن وشاحنة رفع حمولة  60ونش حمولة 

 أحدث األدوات التشخيصية 

 مرآب مقوى مناسب لصف المركبات الضخمة 

 

 عملنا األساسي اإلدارات التالية: شملي

  االختبارات البيئية

 نحن نواصل البيئية. ختباراتاال مجال فاسيكو في طليعة لضمان بقاءالحديثة لدينا وذلك ل مرافق االختبارتعزيز باستثمارات ضخمة لتوسعة ولقد تم القيام 

  بيئتنا. أو و عمالئناأ سالمة موظفيناب دون المساس االبتكار والجودة التركيز على

 المبردة االنبعاثات، واختبار (PR2اختبارات التحقق من األداء ) بما في ذلكفي مختبراتنا  التجاربمن  شاملة نحن نقدم مجموعة مستقلة تماماً، ألننا شركة

   في جميع األوقات. معايير السالمة والجودة وذلك وفقاً ألعلىالهاربة و



 المنتجات

بهذا  الواسعة معرفتنا وخبرتنا وذلك على أساسكشف التسرب والمكونات لكل ما تتطلبونه من تطبيقات التخلية و نممةاأل لقد شكلنا مجموعة كاملة من

ويمكن  في مخزوننامتوفرة  إن العديد من المنتجات األسعار. بأفضل مصدر، يمكننا تزويدكم بمنتجات ذات جودة عاليةوحيد ال باعتبارنا مورد .المجال

 .في نفس اليومشحنها 

 الخدمة

باستطاعة فريقنا المتخصص التعامل مع  الصيانة والتصليح.و العيوب اكتشاف رعة الخدمة من حيثسمعداتنا المتخصصة الحديثة و تضمن مرافقنا

 التخلية. ومضخاتالمحمولة  تسربلوازمها وأجهزة الكشف عن الو الهليوم تسرب أجهزة الكشف عن بما في ذلك من المنتجات، مجموعة واسعة

 قطع الغيار

بأنها ال توفر سوى لهذا السبب تشتهر فاسيكو  .دون المستوى قطع غيار ستخدمأن ن، ليس من المنطقي باهمة الثمنمعدات  الستثمار فيا بعدما اتخذنا قرار

  قطع الغيار عالية الجودة من الشركات األصلية الرئيسية المصنعة ألجهزة الكشف عن تسرب الهليوم ومضخات التخلية.

   

 المعايرة

إذ توفر خدمة المعايرة لدينا أدق  للتخلية وتسرب المواد المضغوطة، ستجد لدينا المعايير الالزمة لتلبية هذه المتطلباتعندما تتطلب إمكانية التتبع والدقة 

 القياسات في هذا المجال وهي ذات تنافسية عالية من حيث السعر ومدة التسليم.

 التأجير

التقنيات لمشروع معين أو إذا أصيب جزء حيوي من المعدات بعطب مفاجئ، عندما يزداد عبء العمل على نحو غير متوقع أو عندما تحتاج إلى أحدث 

ألننا الشركة الرائدة في مجال تأجير أجهزة الكشف عن التسرب في المملكة المتحدة، لدينا أسطول كبير من  يصبح تأجير المعدات حالً مؤقتاً عميماً.

 إلى وجهات عالمية وفي وقت قصير في أغلب األحيان. المعدات المتاحة التي يمكن شحنها داخل المملكة المتحدة أو

". يمكنكم أيضاً االتصال بنا وإبالغنا باحتياجاتكم كتيب االختبارات البيئية" أو "كتيب الشركةللحصول على معلومات كاملة عن كل قدراتنا، يرجى تنزيل "

  لنزودكم بعرض معد خصيصاً لكم.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 فاسيكو المحدودة

 العنوان:

Bromley House  

Barlow Drive 

Woodford Park Industrial Estate  

Winsford 

Cheshire CW7 2JZ 

 المملكة المتحدة

 +44 6101 010000 هاتف:

 sales@vaseco.com بريد إلكتروني:

 www.vaseco.com الموقع:

      وسائل التواصل االجتماعي:

 

mailto:sales@vaseco.com
http://www.vaseco.com/
https://www.facebook.com/pages/Vaseco-Ltd/320359218106339
https://twitter.com/VasecoLtd
http://www.linkedin.com/company/vaseco?trk=top_nav_home

