كتالوج ويستـرن
جهاز الري المحوري

شــــــريكــــــك الــــدائــــم للنـجــــاح

منتج موثوق
و فريق فعال
يهدف المنتجين و المستثمريين الزراعيين اليوم إلى إختيار أنظمة الري و
المعدات التي تلبي إحتياجاتهم و تحقق أقصى إستفاده من كل جزء من
المساحة المنزرعة  ،لضمان خفض تكاليف التشغيل و زيادة العائد على
اإلستثمار.
ولتحقيق هذا الهدف قام مهندسينا بتطوير جهاز  WESTERNبتصميمه
الجديد موديل  CP600لتلبية اإلحتياجات المائية المتغيره للمحاصيل ؛
التغلب على تضاريس و نوعية األراضي المختلفه ؛ العوامل الجوية ؛ ونوعية
المياه المستخدمه في الري.
يتمتع جهاز  WESTERNموديل  CP600بخيارات عدة من أقطار المواسير
؛ وأطوال األبراج ؛ طرق الحماية سواء الجلفنة أو التبطين بالبولي إيثيلين عالي
الكثافه ؛ باإلضافة إلي منظومة المرشات المختلفة لتناسب األراضي الخفيفة
و المتوسطة و الثقيلة القوام لضمان تحقيق أعلى كفاءة ري.
إن النجاح الذي تتميز به أجهزة الري  WESTERNموديل  CP600يرجع من
ناحية الى التصميم المتميز لهيكل الجهاز القوي الذي يحافظ على مرونة
الحركة وإلى النظام الكهربائي ذو المستوى الرفيع ونظام األمان الذي
يحقق للجهاز والمشغل في آن واحد أقصى درجات الحماية  ،ومن ناحية
أخرى إلى اإلهتمام الكبير الذي تولية شركة صناعات الخريف لتأمين خدمات
ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار وذلك عن طريق مراكز الصيانة المجهزة
بأحدث المعدات والعماله المدربة على مستوى عالي.
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لماذا  WESTERNموديل  CP600بتصميمه الجديد؟
عند إختيارك جهاز الري  WESTERNبتصميمه الجديد موديل  CP600فإنك تختار منتج موثوق و فريق
عمل من الفنيين و المهندسين و اإلستشاريين المؤهلين لتقديم دعم منقطع النظير خالل كافة مراحل
المشروع ؛ بداية من تخطيط المشروع و تصميم المعدات المطلوبة و توريد المعدات و الصيانة و برامج
الضمان المختلفة لضمان الحفاظ على مستوى األداء العالي موسم بعد موسم .
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WESTERN - Providing
حلول الري
Irrigation Solutions
حول العالم
Around the Globe

الجودة العالية
تصنع أنظمة الري  WESTERN CP600تحت نظام صارم من نظام
الجودة .ISO 9001
أنظمة الري  WESTERN CP600ال مثيل لها في األسواق من ناحية
المتانة و الموثوقية
إستدامة الري
من خالل فروعنا ووكالئنا المنتشرين حول العالم يمكننا توفير كافة قطع
الغيار التي تلزم أجهزة الري  WESTERN CP600باإلضافة إلى برامج
الضمان المختلفة لضمان األداء المستمر بكفاءة عالية خالل موسم الزراعة
خدمة العمالء
فريق خدمة العمالء من فنيين و مهندسين و إستشاريين حاصلين على
درجة الدكتوراه في تخصصهم ؛ حريصين دائما على تقديم خدمات ما
قبل البيع لعمالء أجهزة  WESTERN CP600بداية من تخطيط المشروع
؛ و إقتراح المحاصيل التي تناسب مشروعك ؛ و تصميم المضخات ؛ المولدات
؛ و أنظمة الري و الوصالت المائية و المعدات الزراعية ؛ باإلضافة إلى دارسات
الجدوى و توفير حلول التمويل ؛ حتى مرحلة توريد المعدات.
بعد عملية البيع تبدأ خدمات ما بعد البيع بالتركيب األمثل لألجهزة و توزيع
منظومة المرشات على كامل الجهاز بالصورة التي تضمن كفاءة التوزيع
المثلى لمياه الري لتلبية إحتياجات المحاصيل خالل موسم النمو.

يروي  WESTERNأكثر من خمسة ماليين من
الهكتارات في أكثر من ثمانين دولة حول العالم
في كل من الشرق األوسط ؛ أفريقيا ؛ أوروبا ؛ أمريكا
الشمالية و الجنوبية و أستراليا و الصين.
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الضمان
توفر شركة صناعات الخريف الضمان الكامل على الهيكل المعدني ؛ و المواسير ؛ و المكونات الكهربائية
ألجهزة  WESTERN CP600لمدة  ٦،٠٠٠ساعة أو عامان (أيهما أقرب) من تاريخ الشحن ضد عيوب التصنيع.
في حالة المواسير المبطنة يمتد الضمان على المواسير لمدة عشر سنوات.
برامج الضمان
لضمان إستمرار األداء المثالي ألجهزة  WESTERN CP600يوفر فريق خدمة ما بعد البيع برامج ضمان
مختلفة لفترة تمتد لخمس سنوات باألتفاق مع العميل.
يوفر فريق خدمة ما بعد البيع برامج ضمان أيضا لمختلف أجهزة الري الموجودة باألسواق.
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زيادة العائد على اإلستثمار
يقوم فريق عملنا المحترف بالتصميم األمثل لجهاز الري المحوري و إختيار منظومة المرشات التي تناسب
المحصول المنزرع ؛ العوامل الجوية ؛ و نوع التربة ؛ باإلضافة إلى خدمة إستشارات إدارة مياه الري لمختلف
المحاصيل مثل القمح والبرسيم و بنجر السكر و البطاطس و القطن .أوضحت نتائج تطبيق خدمة
إستشارلت إدارة مياه الري مع عمالئنا حول العالم خفض إستهالك مياه الري بنسبة تصل إلى  ٪٢٥مقارنة
مع مثيالتها في األعوام السابقة في نفس المشروع و على نفس المحصول .كما يوفر أيضا فريق العمل
برامج تدريب مختلفة تهدف إلى رفع مهارات التشغيل و الصيانة للعاملين في المشروع.
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جهاز الري المحوري
WESTERN CP600
األقوى و األطول عمرا
ألكثر من  ٥٠عاما وشركة صناعات الخريف هي
الرائده في إنتاج أنظمة الري حول العالم  ،ومنذ
إنشائها وهي تعمل على تطوير وإبتكار أجهزة
الري وخالل تلك المده إبتكرت وطورت أجهزة الري
المحورية والخطية والمحاور الصغيره باإلضافة إلى
أنظمة التحكم مما ساعد المزراعين من الحصول
على أعلى إنتاجية مع المحافظة على مصادر المياه
وإدارتها بشكل جيد  ،كل هذا التاريخ الحافل كان
السبب في إعتماد وثقة الكثر من المنتجين الزراعيين
في مشاريعهم على أجهزة الري التي تنتجها
شركة صناعات الخريف

قاعدة الجهاز
مصنعة من مقاطع الصلب المجلفن بطريقة
الغمر الساخن تتحمل اإلجهاد ومترابطة بدعمات
أفقية عددها اإلجمالي  ١٩دعامة على كامل محيط
القاعدة لتمنح أجهزتنا القوة والثبات وتتيح إستخدام
أبراج يصل طولها إلى  ٦٢متر
ماسورة الدفع مقاس  8بوصة من الصلب “جدول
 ”٢٠والمجلفن من الداخل والخارج وتنتهي بجوان
ثالثي لمنع تسرب المياه.
مركز دوران الجهاز مصنوع من الحديد المجلفن
ويدور داخل أنبوب فوالذي مصنع بمواصفات ذات
جوده عالية ويحتوي على أماكن خاصة للتشحيم.
بداية مركز الدوران مصنوعة من الفوالذ الغير قابل
للصدأ لضمان حرية الدوران داخل الماسورة الصاعدة
وزيادة العمر االفتراضي لحشوات منع التسرب.
رقبة الدوران مقاومة للتآكل ومصنوعة من الفوالذ بمقاس يتراوح من ١٦٨٫٣مم إلى ٢٢٨٫٦مم و تدور
بسالسة وتحتوى على شفاه لمنع التسرب وبها عدة أماكن خاصة للتشحيم.
المجمع الحلقي الكهربائي يمر ضمن مجرى مصنع من الفوالذ الذي ال يصدأ ويقع المجمع الحلقى فى
أعلى القاعدة ومجهز بغطاء محكم يمنع التسرب.
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أنواع قاعدة الجهاز
قاعدة الجهاز المناسبة لألبراج  ٥بوصة
قاعدة الجهاز المناسبة لألبراج  ٦-٨/٥؛  ٨-٨/٥بوصة
قاعدة الجهاز المتحرك بأربع عجالت
بروفيل قاعدة الجهاز
بروفيل منخفض ؛ بإرتفاع عن األرض  ٢،٦٥متر لتناسب الخضروات
بروفيل القياسي ؛ بإرتفاع عن األرض  ٣،٧١متر الأغلب أنواع المحاصيل
بروفيل مرتفع ؛ بإرتفاع عن األرض  ٥،٣٣متر للمحاصيل العالية مثل قصب السكر
الهيكل المعدنــي واألبراج
أبراج أنظمة الري  WESTERN CP600متعددة األطوال تبدأ من  ٣٨م وحتى  ٦٢م وأقطار أنانبيب تتراوح
بين  ٦-٨/٥بوصه و  ٨-٨/٥بوصه وذلك لخفض ضغط التشغيل عند قاعدة الجهاز وبالتالي خفض تكلفة
التشغيل.
خط لحام األنابيب دائما لألعلى لضمان عمر أطول لألنابيب جميع قطع وأنابيب جهاز WESTERN CP600
تجلفن على الساخن بغرض حماية الجهاز من الصدأ الناتج عن التالمس المباشر للمياه حسب المواصفة
العالمية ( )ASTM 123؛ UNE EN ISO 1461
تتراوح أطوال األبراج من  ٣٨،٢متر و حتى  ٦٢متر في حالة إستخدام أقطار  ٥بوصه و  ٦-٨/٥بوصه للمواسير
المشكلة لألبراج .عندما تكون أقطار المواسير  ٨-٨/٥بوصه فإن األطوال المتاحة تبدأ من  ٣٨متر و حتى ٥٠
متر البليتة الداعمة للدعائم الجمالونية على شكل زاوية شبة منحرف بسماكة ٣مم تعمل على الربط بين
الدعائم الجمالونية لألبراج إلضافة المزيد من الثبات و القوة لألبراج في األماكن التي قد تحتاج لتلك الدعامة
وفقا لطول البرج .سماكة المواسير تتراوح بين  ٢،٧٧مم و حتى  ٣،٠مم ؛ وسماكة الجلفنة من الداخل و
الخارج هي  ٧٠ميكرون التصميم الفريد والمبتكر ألجهزتنا المحورية جعلها قادرة على العمل في الظروف
الشاقة والحقول ذات الميول و الغير مستوية
طول البرج  ، -متر
٣٨٫٢٥
٤٤٫٢
٥٠
٥٦٫١
٦٢

طول البرج  ، -متر
٪١٨
٪١٦
٪١٥
٪١٢
٪٩

وصالت قضبان الشد
وحدة تجميع قضبان الشد الجديدة تتميز بتصميمها الفريد الذي يزيد من قوة اإلحكام حول الرؤوس
المستديرة لقضبان الشد لمنع إنزالقها و خروجها من وحدة التجميع مقارنة بمثيالتها  ،كما تتميز بتحملها
إلجهاد حتى  ٢٦٫٠٠٠رطل باإلضافة إلى إستخدامها لنفس المقاس من المسامير  ٢/١بوصة لسهولة التركيب.
الوصالت الداعمة
الوصالت المجلفنة الداعمة للهيكل تعمل على توزيع قوى العزم بالتساوي و تساعد على متانة الهيكل و
ثباتة
بروفيل األبراج
بروفيل منخفض ؛ بإرتفاع عن األرض  ١،٩متر لتناسب الخضروات
بروفيل القياسي ؛ بإرتفاع عن األرض ٢،٩متر الأغلب أنواع المحاصيل
بروفيل مرتفع ؛ بإرتفاع عن األرض  ٤،٥٢متر للمحاصيل العالية مثل قصب السكر

قضبان الشد
قضبان شد الجمالون أو الهيكل الحديدي تتنوع أقطارها بين  ”٤/٣و  ”١٣/١٦كما تختلف أطوالها من  ٢٣٢إلى
 ٢٦٦بوصة وفقا لطول البرج ولها أربعة ألوان لتسهيل عملية التركيب.
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حلول التآكل و الحامضية و المياه عالية الملوحة
تقنية فريدة إبتكرت و تطورت في شركة صناعات الخريف
و انتشرت في جميع أنحاء العالم وأصبحت اآلن من أفضل
وسائط الحماية ضد الصدأ والتآكل عند إستخدام المياه الرديئة
يستخدم نظام التبطين مادة البولي إيثلين ذات الكثافة
العالية و التي تمتاز بخاصية اإلستقرار الكيميائي و المقاومة
العالية للمياه القارضة والحاكة
ميزات إضافية
• األنابيب المبطنة ال تحتاج إلي إستخدام موانع تسريب بين
األنابيب
• نظام أنابيب نازلة فريد مقاوم لظروف الطبيعة أو مرور
الحيوانات
• تبطين األنابيب المجلفنه يعطي حمايه مزدوجه لألنبوب
•ينفرد نظام التبطين باستخدام قطع خاصة عند مخارج المياه
و مصنوعة من مواد ذات مقاومة صدم عالية
•مع األنابيب المبطنة أمكن استخدام مياه البحر الغير
المعالجة في الري

وصالت نهاية الجهاز
تتمتع أجهزة الري المحوري WESTERN CP600
بخيارات عديدة لوصالت نهاية الجهاز لتمنها من إرواء
المساحة الفعلية المطلوب ريها .تتراوح أصوال وصالت
النهاية من  ١،٨متر و حتى  ٢٥،٦متر.
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وحدة الحركة
ذات تصميم جديد وفريد للمواسير الواصلة بين األبراج
لتوفير قوة تثبيت أعلى من مثيالتها  ٪١٥لتناسب العمل
في الظروف الشاقة.
وصالت مطاطية مرنه تتحمل ضغط حتى  20بار و
تسمح بحركة الجهاز بكافه االتجاهات بمساعده
الوصلة المفصلية المعدنية مدعمة بأربطة من الفوالذ
الغير قابل للصدأ لمنع التسرب ،ويكون الربط بين األبراج
بوصالت كرويه مفصليه لضمان حرية الحركة في
جميع االتجاهات الممكنة أثناء حركة الجهاز دون
التسبب في ضغوط إضافية على خط المواسير
توافر الدعامات المثلثة الشكل الملفوفة بالكامل
حول الماسورة والمتصلة مع السيقان ووصالت التقوية
الملحمة دعما لخط المواسير و ثباتا لوحدة الدفع عند
التحرك لألمام و الخلف والتي تثبت عند اربع مواضع
لكل دعامة.
الدعامة المثلثة الشكل تجعل ماسورة البرج محمولة
من أعلى ومثبتة بمسمارين من كل جانب تقوم بتوزيع
الحمل على كامل دوران ماسورة البرج.
الزوايا األربعة مع الدعامات المثلثة باإلضافة إلى عارضة
القاعدة تشكل وحدة الدفع والحركة
دعامات البرج عبارة عن أنابيب مستديرة مربوطة الي
قضبان الدعم الجمالونى لمزيد من الدعم في حال
مرور الجهاز على المرتفعات و األراضي الوعرة ،وتنتهي
الدعامات المثلثية المركبة على وحدات الدفع إلى
عارضة القاعدة التي يركب عليها صندوق التروس مما
يسمح بنقل وزن البرج لألرض وتخفيف الحمولة على
عارضة القاعدة.
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صندوق التروس

المحركات الكهربائية

• صناديق التروس ( الجيربوكس ) مصنعة من
صلب درجة . 1045
• عمود اإلدارة عبارة عن ترس دودي كبير مصنع
وفق أرقى المواصفات الهندسية ليتحمل
التشغيل الشاق والمستمر ومصنع من قطعة
واحدة
• العمود ذو مدخل ثنائي حيث يمكن استخدامه
للجر االمامي أو الخلفي .
• غرفة تمدد الزيت تكون كبيره الحجم (cubic 42
 )inchوذلك لتسمح لزيت التشحيم بالتمدد
والتقلص وتحول دون تكثف الرطوبة داخل
صندوق التروس مما يطيل عمر الجيربوكس و
موانع التسرب .
• عمود المخرج مدمج مع الفلنجة كقطعة
واحدة وذلك لضمان عدم كسرها ولعمر
تشغيلي أكبر وتحمل العمل في أقصي الظروف
• تشكيل عجلة الفلنجة بحيث تحتوى على
صرة بقطر متطابق مع الجنط الحديدي لإلطار
الكاوتش وذلك لضبطه في موقعه و إلحكام
تركيب اإلطار مع الصرة .

• التروس مصنعة من أسنان فوالذية شديدة الصالبة
معالجة بالحرارة لضمان حياة أطول ولتحمل
التشغيل الشاق والمستمر ،يتم استخدام ترسان
فقط ضمن علبة التروس لتخفيض السرعة وذلك
للوصول إلى فاعلية اكبر وتشغيل أهدأ ووجود
تطابق مثالي لألسنان المائلة تضمن كفاءة عالية
لنقل القدرة من مصدر الحركة إلى العمود وهو
مصنوع من األلمونيوم ومزود بزعانف خارجية لزيادة
السطح المعرض للهواء الخارجي ورفع كفاءة
التبريد.
• معزول بشكل يعطى آمان للتشغيل المستمر.
• عزل الملفات للمحرك بالدرجة .F
• معامل الخدمة . 1.3
• سهولة تغيير المحرك من الجهاز عن طريق فك
مسمار مصنع من الحديد المقاوم للصدأ .
• موانع التسرب ذوات كفاءة لتزيدعمر المحرك للحد
األقصى وهى عبارة عن طبقات متداخلة لضمان
منع الغبار والسوائل من الوصول لداخل المحرك أو
صندوق التروس .
• سهولة الوصول لفتحة سدادة الزيت لتسهيل
عملية تفريغ الزيت .

- Horizontal aluminium motors -
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- 52.1 long axle gearbox -

- 50.1 short axle gearbox -
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وصلة نقل الحركة
الوصلة المرنة لنقل الحركة من المحرك الى صندوق
التروس وتتكون من جزئين:
 .1القطعة المرنة اللدنة المصنوعة من مادة بوليورثين و
ليست من المطاط .
 .2القطع األلمونيوم المعالجة حراريًا و ذلك لتتحمل
أقصى درجات اإلجهاد .

اإلطارات
 .1الجنوط من الصلب المجلفن
بطريقة الغمر الساخن و
مصنعة لتحمل أقصى درجات
اإلجهاد والخدمة الشاقة فى
ظروف البيئة الصحراوية .
 .2اإلطارات من النوع العريض
عاليه الطفو ذات  ٤أو  ٦طبقات
؛ عدد القباقيب  ٣٨وارتفاع
القبقاب  ٣٢مم ؛ مقاومه
لألنزالق لتعطى قوه التصاق
عاليه على األرض المبتلة.
 .3مقاس اإلطارات المستخدم
عادة هو  ”٢٤ X ”١٤،٩و لكن يوجد
لدينا خيارات عدة من المقاسات
المختلفة لتناسب اإلحتياجات
المختلفة وفقا لطبيعة التربة و
نوع المحصول.
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اللوحات الكهربائية

تم تصميمها الخاص و تطويرها في معامل مجموعة “الخريف” المتواجدة في المملكة العربية السعودية و
الواليات المتحدة األمريكية تحت نظام صارم من نظام الجودة  .ISO 9001تراعي اللوحة معايير السالمة واألمان طبقا
للمواصفات القياسية االمريكية . UL 508
مصممة للعمل في ظروف المواقع بهيكل خارجي من الفوالذ المقاوم للصدأ نوع  304مع باب مزدوج وبدرجة
حماية  IP65تمنع كليا دخول الغبار و مضادة لدفقات الماء من كل اإلتجاهات “في حال اتباع تعليمات التشغيل”.
تختلف أنواع لوحات التحكم في جهاز الري المحوري  WESTERN CP600وفقا لمتطلبات العميل فهنا من يوفر
الوظائف األساسية مثل لوحة الباسيك و منها من يوفر خصائص المتابعة و التحكم عن بعد مثل لوحة اإليفو.

اللوحة الباسيك تعمل علي التحكم في وظائف الجهاز األساسية:
• تشغيل  /إيقاف
• دوران أمامي  /دوران عكسي
• تشغيل في الوضع الجاف  /مع الماء  /أخري
• عكس الحركة تلقائي  /إيقاف تلقائي
• إعادة تشغيل النظام تلقائيا
• التحكم في سرعة الري

كما يمكن للمشغل الحصول علي المعلومات التالية:
• وضع الجهاز الحالي “يعمل  /حركة أمامية  /حركة عكسية”
• حالة أخر برج
• شارة األمان
• جهد المصدر الكهربائي
• عدد ساعات التشغيل

المرشات
تحتوي أنظمة الري  WESTERN CP600على مجموعة كاملة من
مرشات المياه الثابتة أو الدوارة والتي تناسب كافة أنواع األراضي
الرملية والطينية والظروف المناخية وأنواع المحاصيل المختلفة.
تعمل تحت ضغط تشغيلي منخفض وذلك لخفض تكاليف طاقة
التشغيل باإلضافة إلى أن توزيع المرشات على طول الجهاز يتم
بواسطة برامج كمبيوتر متقدمه هدفها الوصول إلى أعلى كفاءة ري
ممكنه وخفض الماء المفقود بالرياح والجريان السطحي إلى أدنى
مستوى.

اللوحة اإليفو توفر للعميل الخصائص التالية

• متابعة موقع الجهاز بفضل البوصلة الدقيقة الملحقة باللوحة
• تنفيذ أوامر التشغيل عن بعد سواء داخل المزرعة أو خارجها
• متابعة حالة أجهزة الري المحورية من خالل اإلنترنت دون الحاجة لبرامج خاصة
• تخزين برامج ري مختلفة لتطبيقها عند الحاجة
• تحميل أوامر تشغيل مختلفة داخل كل برنامج ري
• إمكانية تقسيم المساحة المروية حتى  ٢٤جزء
• تطبيق معدالت ري مختلفة لكل جزء تحت جهاز الري المحوري

• إعادة تشغيل النظام تلقائيا
• التحكم في سرعة الري
22
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خطوط توصيل المياه المباشرة و غير المباشرة
عبارة عن جميع الوصالت و األنابيب الالزمة لتوصيل المياه إلى قاعدة الجهاز
في حالة توفر المياه بالقرب من قاعدة الجهاز (توصيل مباشر)
في حالة توفر المياه خارج محيط الجهاز (توصيل غير مباشر)
متوفر بنظامين للحماية من الصدأ  -المجلفن أو الفوالذ الغير قابل للصدأ ()Stainless Steel
متوفر بعدة أقطار تبعا لحاجة العميل

وحدات حقن السماد
تتوفر وحدات حقن السماد بكامل ملحقاتها (مضخة الحقن ؛ مضخة الخلط ؛ خزان السماد) لضمان األداء
األمثل لعملية حقن األسمدة داخل الجهاز.
متوفرة بعدة معدالت تدفق مختلفه تتراوح من  ٢٠٠لتر/ساعة إلى  ٥٠٠لتر/ساعة

منظمات الضغط
منظمات الضغط تركب على المرشات
لضمان ثبات الضغط بجميع األبراج وبذلك
يكون الضغط متساوي على طول جهاز
الرى للحصول على أفضل كفاءة ري ؛ و قطر
االبتالل ؛ وحجم القطرات ؛ وتجانس ري ثابت
على طول الجهاز.

مسار اإلطار الجاف
منظومة خاصة تضاف إلى وحدة الحركة للحيلولة دون
وصول الماء إلى مسار اإلطارات للحد من مشكلة التغريز
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شركة بيرس
الواليات المتحدة األمريكية

شركة صناعات الخريف
الرياض

Phone: +1-541-998-0300 :ت
+1-541-998-0301 :ف
http://www.piercecorporation.com
info.us@piercecorporation.com

+966112651124 :ت
www.alkhorayef.com
western@alkhorayef.com
Info@western-irrigation.com

شركة آماكو
أوكرانيا

شركة آيسكويروب
 مدريد- أسبانيا

+38 (044) 490-77-81
+38 (044) 490-77-80
+38 (044) 490-77-82
http://www.amacoint.com
ukraine@amacoint.com

+34 913 510 766 :ت
www.aiscosolutions.com
info@aiscosolutions.com

شركة تيانجين
الصين
+86-22-68608866 :ت
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التواجد اإلقليمي و الدولي

شركة عبر الشرق للتسويق
جمهورية مصر العربية
+20238308091 :ت
www.alkhorayef.com
AIC_Egypt@alkhorayef.com
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www.alkhorayef.com
western@alkhorayef.com

www.western-irrigation.com
info@western-irrigation.com

+٩٦٦-١١-2652348 : ف+٩٦٦-١١-2651124 : ت11551  الرياض42852 الممـــلكة العـــربية الســـعودية صندوق بريد

