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. م ليو ا كة لشــر  ا

1962 أســس سيسل
  جريســلي الشــركة

1970عينت الشــركة 1969 تصديــر أول آلة
  أول عامــل تحــت التمرين

 1965تطوير
  أول ناقلــة متداخلــة

1975 انتقــال الشــركة إلــى مقرها
ــد (الحالي)   الجدي

1982 تأســيس شبكة
 موّزعيــن حــول العالم

 1981 حضــور معرض
  لمناولــة المــواد في باريس

1984 تطويــر أول ناقلــة
 متداخلــة ُيديرهــا مشــّغل

 1991 تطويــر أول
 محّمــل عربــات القطار

 1997 تكريــم العامــل تحــت التمريــن لدى
 الشــركة بحصولــه علــى جائــزة العام من

 صاحــب الســمو الملكــي دوق إدنبرة

 1991 انتشــار المقــرات لمضاعفــة
ــق التصنيع  مراف

1990 تطويــر أول محّمــل آلــي لتوفير
 تحميــل آلــي بالكامل  

1980 تطويــر أول
 ناقلــة متداخلــة متعــددة

2000 تأســيس الوجــود على
اإلنترنت  

 2006 تطويــر ناقلــة متداخلــة قويــة خاصة
 لشــركات تصنيــع الجينــز التركــي

إنها َلقصة مثيرة.نيوالند.
في عام 1962، أظهر أحد الرجال بصيرة نافذة بتبّينه الطلب المتزايد على ناقالت شحن المركبات وتفريغها المؤتمتة. وبوضع ذلك في 
االعتبار، أسس سيسل جريسلي شركة نيوالند إنجنيرينج )Newland Engineering(، مع تيقن البعض من أنها ستغدو الشركة 

الُمصّنعة الرائدة في قطاع تصنيع ناقالت شحن المركبات وتفريغها. وتحمل شركة نيوالند، التي تكرس جهودها لمواصلة تطوير منتجاتها 
وخدماتها وتحسينها، في جعبتها من المهارات والخبرات ما يمّكنها من تلبية احتياجات العمالء في بيئة يزداد فيها الطلب في جميع أنحاء 
العالم. واليوم تفخر نيوالند بعالقاتها القوية القائمة مع عمالئها كما تضع مساعدتها لعمالئها في تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف على 

قائمة أولوياتها وأهدافها.

ت
المحتويا

06   ناقالت متداخلة متعددة المراحل
11   المحّمل اآللي

12   محّمل يعمل بالبكرات
T 13   ناقالت يمكن نقلها من النوع

W 14   ناقالت يمكن نقلها من النوع
WS 15   ناقالت يمكن نقلها من النوع

Trader /16   محّمل الشاحنات الصغيرة
17   ناقالت الطابق األوسط

18   هندسة النظام
20   ناقلة الزجاج/ رافعة الشاحنات 

21  محّمل عربات القطار 
22   الخدمة/ التأجير/
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بكل فخر واعتزاز.

ابُتكرت
وُصّممت

وتمت هندستها
وإنتاجها

في بريطانيا العظمى

صّنعة بالكامل في مقراتنا المجهزة تجهيًزا ممتاًزا في هايد، شيشاير، على 
ناقالتنا م

ب 
ضمن برنامج التدري

ت عالية. ي
ضم فنيين ذوي مهارا

ص وملتزم ي
ص

يد فريق متخ
صل االستثمار في المستقبل

المهني المستمر الذي نقّدمه توا
تضمن المكونات عالية الجودة الُمستخدمة في كافة مراحل عملية التصنيع صالبة 

المنتج ومتانته. لذا فإّن كافة اآلالت تتوافق مع المعايير األوروبية وقواعد الممارسة 
المناسبة للوقاية من اآلالت وسالمة التصميم، وتحمل عالمة »CE« )يتبع قوانين 
الجودة واألمن والسالمة الموجودة في دول االتحاد األوروبي( وشهادة المطابقة. 

45
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يمكن تركيب MTC إّما على رصيف تحميل أو على 

مستوى سطح األرض وذلك عند إدخال الهيكل عالي 

المستوى والناقلة ذات النهاية المائلة في بعضهما البعض.

يوفر تصميم MTC الفريد من نوعه من نيوالند أصغر 

اآلالت حجًما، فهذه اآللة تتميز بإمكانية استخدامها 

في أصغر مساحة أرضية في مناطق أرصفة التحميل 

المشغولة. إلى جانب ذلك، ُيغني التصميم الكابولي بالكامل 

عن الحاجة إلى دعم أرضية المركبة وكذلك ممّهدات 

الرصيف.

تتجلى تعددية استعماالت MTC من خالل النطاق الواسع 

من أنواع البضائع التي يتم التعامل معها عبر العديد من 

قطاعات األعمال.  وتشمل المنتجات النمطية: الكرتون، 

واألكياس، والطرود، والبراميل، وإطارات السيارات، 

والسجاد، والمراتب.

ومجموعة آالت MTC التي نقّدمها، ُمصّممة ومصّنعة 

ُبغية تحقيق معدالت مناولة عالية، مناسبة لشحن عربات 

النقل والمقطورات والحاويات والشاحنات الصغيرة 

وتفريغها، وذلك من خالل استخدام ذراع تطويل متداخلة 

يمكن مّدها إلى ما يصل إلى 18 متًرا بلمسة زر واحدة.

ناقالت متداخلة متعددة المراحل

mtc
 تستوفي ناقالت MTCالمتداخلة متعددة المراحل ذات ذراع التطويل من نيوالند كافة المعايير الالزمة لتقديم حلول فّعالة من 
حيث التكلفة وسريعة لشحن المركبات وتفريغها، وذلك من خالل تلبية المطالب المتزايدة من جانب مراكز التخزين والتوزيع 

اليوم.

6
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B

E

A
C

ناقالت متداخلة متعددة المراحل

صيل
M، والتفا

TC
ت 

ض األشكال المتاحة لكافة طرازا
ضيح بع

ت. يرد هنا تو
الخيارا

ب.
ت الطل

 الكاملة متوفرة تح

mtc
M

ob
ile

   
M

TC

طراز MTC الخاص بالهياكل المنخفضة 
القياسية المناسب لالستخدام بعيًدا عن رصيف 

التحميل المرتفع.

الطراز الخاص بالهياكل المرتفعة للسماح 
باستخدام MTC عندما يكون رصيف التحميل 

في مستوى سطح األرض. خيار الناقلة ذات 
ذراع التطويل.

يوفر الهيكل الذي يمكن نقله بالكامل الذي يعمل بالطاقة والهيكل جانبي الحركة المرونة الالزمة 
لمكان التحميل. كما يتوفر الهيكل الذي ُيدار يدوًيا.

مرّكب على قرص دوار مزود بأداة تثبيت في األرض وهيكل قياسي أو عالي المستوى. ويمكن 
تحريكه أو تشغيله يدوًيا.

سير نقل مرتفع. سير الناقلة مرتفع من الجزء الرئيسي من أجل النقل إلى ناقلة مائلة. 

يمكن استخدام MTC باعتبارها ناقلة قائمة بذاتها في 
مكان التحميل أو مع نظام ناقلة ثابتة، وذلك باستخدام 

 كال خياري الهيكل الثابت والمتحرك.
وبالنسبة لمتطلبات المناولة بالغة التعقيد، يمكن إجراء 

دمج متوافق في عملية التخزين عبر تحديد الخيار.  
استلهم معرفتنا الواسعة لتقديم الحل األمثل.

تضمن مواصفات الجهاز العالية مالءمة الناقلة القياسية 
لمجموعة كبيرة من االستخدامات.

ويضم التصميم القوي الجزء العلوي الفوالذي المطوي 
واألجزاء الجانبية لكل ذراع تطويل متداخلة، مّما يوفر 
القوة التامة الالزمة لألعمال الشاقة. وتضمن العناصر 

عالية الجودة الصالبة طويلة األمد وراحة البال الالزمة 
ألكثر العمليات مشقًة.

MTC 2MTC 2xMTC 3MTC 3xMTC 4MTC 4x

)B( 520059005200590052005900الطول الُمدمج

)A( 6500790010000120001250015250العمل المتداخل

)C( 116501375015150178501765021100الطول الكلي

)E( 575600750775925955االرتفاع

840840866866890890العرض أكبر من الجسم الرئيسي

111511151140114011651165العرض أكبر من ناقل الحركة

األبعاد العامة )مم(

الهيكل يمكن نقله بالكامل

هيكل جانبي الحركة 

هيكل دوران

هيكل التزلّج بالثقل
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اإلجابة الحصيفة 
للتحميل بكفاءة. 

الناقلة المتداخلة متعددة المراحل

ارتفاع قابل للتعديل 
الناقلة المتداخلة متعددة المراحل

ُيديرها مشّغل 

اإلجابة 
الحصيفة 

للتحميل بكفاءة. 

نظام الناقلة. المنصة التي ُيديرها مشّغل )لمشّغل واحد أو اثنين( 

منصة اختيارية، وتسمح بحرية التنقل داخل المركبة وتشغيل 

 عناصر التحكم في الناقلة. 

اآللة مرّكبة على هيكل ومزودة بأسطوانات هيدروليكية للسماح 

برفع ذراع التطويل وخفضها.

تيّسر نقطة االتصال المفصلي الموجودة في الزاوية العليا لجسم 

MTC دمجه في 

يتحكم نظام استشعار بسيط وذكي يعمل بالكمبيوتر في اآللة وهي المحّمل اآللي

تتحرك تلقائًيا داخل المركبة، ويعمل على تزّلج الطرود بحرية من 

األرضية إلى السقف،

 وهي تتكيف مع أحجام المركبات المختلفة حيث »تبدو« وكأنها 

بمسارها الخاص.

محّمل نيوالند اآللي هو على األرجح ناقلة تحميل المركبات اآللية 

بالكامل األولى في العالم؛ فالناقلة قادرة على تحميل أي مركبة 

بأي طول بحرية دون الحاجة إلى مشّغل.

لمحّمل نيوالند اآللي تاريخ موثوق وُمختَبر ميدانًيا ال ُيضاهى، 

يستند إلى سلسلة MTC طويلة األمد.

دائًما ما تمّثل السالمة االعتبار األول في تصميم ناقالت MTC. ويتم تشغيل اآللة من لوحة تحكم مصممة لتقليل الجهد 
 وزيادة الكفاءة في الجزء األمامي من ذراع التطويل.

وُتتيح األزرار التي يتم الضغط عليها لتشغيل اآللة تعديل وضع ذراع التطويل داخل المركبة لتناسب المشّغل والبضائع، ومن 
ثم تقليل خطر اإلصابة الناجم عن عمليات مناولة البضائع. علًما بأّن جميع بكرات الناقلة مخفية بالكامل، وذلك لطمس نقاط 

السحب واإلصابة.

11
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ضالً عن 
ت القوية التي يمكن نقلها المرونة الالزمة في مكان التحميل، ف

توفر الناقال
القدرة على نقلها من مكان تحميل إلى آخر تبًعا لحجم العمل. وبالنسبة لالستخدام من 

ض، فإّن العمل المتداخل بالطاقة وتعديل االرتفاع الهيدروليكي على 
مستوى سطح األر

ضع
صى قدر من المرونة أًيا كان الو

الجانبين األمامي والخلفي يوفر أق

T

محّمل يعمل بالبكرات

AB
C

D

يمكن تمديد المحّمل الذي يعمل بالبكرات المزود بذراع تطويل متداخلة 

والذي ال يعتمد على أرضية المركبة أو انكماشه بواسطة نظام يعمل 

يدوًيا أو بالطاقة. فهو يستخدم قاعدة لبكرة تعمل بتأثير الجاذبية لتحميل 

الطرود في المركبة.

بالنسبة لالستخدامات متعددة الوحدات للبضائع الداخلة في المحّمل 

الذي يعمل بالبكرات، يوفر المحّمل بديالً فعاالً من حيث التكلفة آللة 

.MTC

األبعاد العامة )مم(
MRC 1MRC 1xMRC 2MRC 2xMRC 3MRC 3x

)A( 489055904895559549005600الطول الُمدمج

)B( 40004600710081001000011500العمل المتداخل

)C( 88901019011995136951490017100الطول الكلي

)D( 410455610670800875ارتفاع االنحدار

940940966966992992عرض الهيكل

التي يمكن نقلهاالناقالت 

B

E

F

D

3700

A

C

(النوع TC/33 فقط )

ت األمامية 1145 مم.
ض الكلي لدى العجال

األبعاد األخرى لجميع الطرازات:  يبلغ العر
ض الكلي لدى وحدة طاقة السير 1045 مم.

صيل 820 مم. ويبلغ العر
صة التو

ض الكلي لدى نهاية من
ويبلغ العر

تدور ذراع التطويل المفصلية المزدوجة 

للنوع T على محاور ترتكز إلى 

مجموعتين من المكابس الهيدروليكية من 

أجل مالءمة اآللة للعمل من مستوى سطح 

األرض أو بعيًدا عن رصيف التحميل 

المرتفع.

T من النوع
تتمّيز الناقالت المتداخلة التي تعمل بقوة 33 حصان، 

الموضحة، بذراع تطويل متداخلة كي تضيف مزيًدا من 

المرونة وإمكانية الوصول، في حين تتميّز الناقالت من 

الطرازين T20 وT26 بذراع تطويل ثابت الطول.

)مم( ةماعلا داعبألا
T20T26TC/33

)A( 6100800010000نقطة الوصول داخل المركبة

)B( 8200100008200الحد األدنى للطول

)C( 305040604060طول الهيكل

)D( 600600600ارتفاع التحميل

130022003500الحد األدنى الرتفاع منصة التوصيل من مستوى سطح األرض

490058006700الحد األقصى الرتفاع منصة التوصيل

األبعاد العامة )مم(

1213
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W
C

D

F

E

D

A

B

G
(النوع WTC's فقط)

ت 1500مم.
ض الكلي لدى اإلطارا

األبعاد األخرى لجميع الطرازات: يبلغ العر
ض البديلة بسهولة.

ض اللوح الخشبي 600 مم. وتتوافر األعرا
ويبلغ عر

C

E E

D

B

D

M

L

A

تتمّيز الناقلة من النوع WTC بذراع تطويل رئيسية متداخلة، 

بينما يتمّيز الطرازان W20 وW26 بأذرع تطويل ثابتة الطول

يالئم النوع W كافة االستخدامات التي تتطلب تعديل ارتفاع أذرع 

تطويل الناقلة لدى كال طرفيها

W  - النوع

WS

WS النوع

الناقلة ذات السلسلة واأللواح المتصلة 

مثالية لرّص األكياس في المخازن 

وتفريغها، وهي ُتستخدم كذلك لشحن/تفريغ 

 المركبات. 

تجعل األلواح الخشبية الصلبة المنّمقة 

وسلسلة الناقلة الدقيقة هذه اآللة مثالية 

لظروف العمل القاسية حيث ال توجد سوى 

مرافق الصيانة األساسية.

األبعاد العامة )مم(
W20W26WTC33WTC38

)A( 610080001000011550العمل المتداخل

)B( 930011200960010350الطول الكلي

)C( 5200610070007800ارتفاع منصة التوصيل

)D( 200200200200ارتفاع منصة التلقيم

)E( 4000400040004000ارتفاع منصة التوصيل

)F( 2100210021002100ارتفاع السارية

)G( 36854310--طول ممتد

األبعاد العامة )مم(
WS12WS20WS26WS30

)A( 4110411041104110طول ذراع التطويل القصيرة

)B( 3660610079309150طول ذراع التطويل الطويلة

)L( 711097801166012880الطول الكلي

)C( 4270579071007980 ارتفاع منصة التوصيل

)E( 380380380380ارتفاع منصة التلقيم

)M( 4570457045704570 ارتفاع منصة التوصيل

)D( 2120212021202120ارتفاع السارية

14

ت األمامية 1145 مم.
ض الكلي لدى العجال

األبعاد األخرى لجميع الطرازات:  يبلغ العر
ض الكلي لدى وحدة طاقة السير 1045 مم.

صيل 820 مم. ويبلغ العر
صة التو

ض الكلي لدى نهاية من
ويبلغ العر
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محمل الشاحنات 
الصغيرة

D D

C

B

E

A

الناقالت التي ُتستخدم للنقل بين مكانين على مستوى أرضي واحد.

Hالطابق األوسط

600

600

L2

1200 L1

25

طول 1 = حوالي x 2.14االرتفاع
طول 2 = حوالي x 2.37االرتفاع

تناسب ذراع التطويل المتداخلة لمقبض محمل الشاحنات الصغيرة 

-التي ُتدار يدوًيا أو بالطاقة مع إمكانية تعديل ارتفاعها بكال 

طرفيها- االستخداَم مع المركبات الصغيرة.

D

C

B

A

يتميز بقوته وسهولة تحريكه وطول ناقلة السير القابلة للتعديل 

المثالية لشحن/تفريغ المركبات، أو عملية الرّص أو باعتباره ناقلة 

طابق أوسط متحركة.

 يمكن إدخالها في الطابق األوسط لديك.

يمكننا كذلك تقديم نظام متعدد الطوابق ليتيح لك االستفادة من كامل 

مساحة مستودعك.

نظام ُيستخدم للنقل بين مكانين على مستوى أرضي واحد ويمكن 

التخطيط له بدقة بحيث يلبي احتياجاتك على أكمل وجه، سواء 

كان نظاًما متحرًكا يمكن تشغيله بعجالت من منطقة إلى أخرى 

أو ناقلة ثابتة 

E

D

A

C

B

Trader

الطراز 23
 معد بشكل رئيسي ألغراض شحن المركبات وتفريغها، فالطراز 

.Trader 23 هو نسخة معدلة من الطراز

األبعاد العامة )مم(
الطراز 23محمل الشاحنات الصغيرة

)A( 50004880اختراق

)B( 45007000الطول الكلي

)C( 1280760الحد األقصى الرتفاع منصة التلقيم

)D( 300760الحد األدنى الرتفاع منصة التلقيم

)E( 25502750الحد األقصى الرتفاع منصة التوصيل

)D( 3001520الحد األدنى الرتفاع منصة التوصيل

األبعاد العامة )مم(
TRADER 12TRADER 16TRADER 20TRADER 24

)A( 1220208029003720اختراق داخل المركبة

)B( 3660488061007320الطول الكلي

)C( 760760760760ارتفاع منصة التلقيم

)D( 2600320038004400ارتفاع منصة التوصيل

17
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ب.
صلة عند الطل

ت مف
صفا

تتوافر أوراق موا

النظامهندسة

أضِف مزيًدا من السهولة واليسر على عمليات الشحن 
والتفريغ داخل مستودعك بفضل مجموعة كاملة من 

الناقالت العاملة بالسير وبالكهرباء وباألسطوانات الدّوارة 
التي تعمل بتأثير الجاذبية التي يمكن توصيلها مباشرًة بناقلة 

شحن/تفريغ المركبات للوصول في النهاية إلى نظام آلي 
بالكامل.

الناقالت المتداخلة التي تعمل بتأثير الجاذبيةاألسطوانات الدّوارة العاملة بتأثير الجاذبيةناقلة آلية بأسطوانات دوارة / بسير مسؤول القياسناقالت تحميل/ناقالت تفريغ المركبات

الناقالت الطابقية

18
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سرعة الرفع:  رفع 2000 كجم - 85 مم/ثانية
رفع 3000 كجم - 50 مم/ثانية

رافعة الشاحنات
رافعة الشاحنات هي منصة رفع بجانب خلفي قابل 

للحركة لتحميل أو تفريغ عربات اليد ولوح التحميل 

المثبت على عجالت.

تعني آلة الرفع المثبتة على جانب رافعة الشحن أن 

المشغل ال يجب عليه سوى رفع الحمولة ألعلى على 

منصة ارتفاعها 56 مم.

تكون ألواح القنطرة مثبتة في أي من طرفي المنصة 

للسماح بنقل البضائع على عجالت مباشرًة إلى 

المركبة أو منها.

E

A

G

D

C

B

F

J

I

A

C

L M

D EL

S

أصبحت المهمة الصعبة لشحن البضائع السائبة وتفريغها من عربات 
السكك الحديدية غاية في السهولة بفضل مجموعة رافعات تحميل 

عربات السكك الحديدية من نيوالند.
يمكن لرافعة تحميل عربات السكك الحديدية باستخدام زراع االرتكاز 

الوصول إلى الجانب األيمن من خالل باب عربة السكك الحديدية ومن 
ثم الدوران على محور مسافة 90 درجة حتى الوصول إلى طرف عربة 

السكك الحديدية.

محور ارتكاز وحيد

محور ارتكاز مزدوج

ب.
صلة عند الطل

ت مف
صفا

تتوافر أوراق موا

تتوفر رافعة تحميل عربة السكك الحديدية في شكل إما ناقلة شحن أو تفريغ بسير، 

فال يمكن عكسها لتقوم بالدورين. وتضم محاور ارتكاز الذراع نظام كبح فريًدا 

من نوعه يساعدك على ضبط اآللة في الوضع الذي تريده. يمكن لرافعة تحميل 

عربات السكك الحديدية باستخدام أزرع االرتكاز الوصول إلى الجانب األيمن من 

خالل الباب في المنتصف ومن ثم الدوران على محور مسافة 90 درجة حتى 

الوصول إلى طرف عربة السكك الحديدية. ومع ذلك، إذا كان باب عربة السكك 

الحديدية مسدوًدا

 عند دخول اآللة أو خروجها، فسوف ينزلق محور االرتكاز على المكابح بسرعة، 

للحيلولة دون إلحاق اآللة التلف بنظام محور االرتكاز أو بعربة السكك الحديدية.

األبعاد العامة )مم( )تتوافر أيًضا أبعاد بديلة لآللة(
4 لوح تحميل - 6 قفص2 لوح تحميل - 4 قفص1 لوح تحميل - 2 قفص

)A( 185020002550عمق المنصة

)B( 150024502450عرض المنصة

 )C( 464646رفع وزن يبلغ 2000 كجماالرتفاع المنخفض

565656رفع وزن يبلغ 3000 كجم

106106106موديل ثابت

)D( 160016001600ارتفاع مرتفع

)E( +200 207022202770الطول الكلي

)F( 224031903190العرض الكلي

)G( 224022402240االرتفاع الكلي

ناقلة الزجاج

رافعة الشاحنات

D

S

J

I

A

C

L M

2021

األبعاد العامة )مم(
ناقالت تفريغ ناقالت تحميل 

A28502850

C14001100

D54604800

J500400

I900900

L26002600

M11001100

S3005150

تسمح ناقلة الزجاج 
»Glassveyor« من نيوالند 
بالمحافظة على سالمة الوحدات 

الزجاجية المزدوجة المختومة أثناء 
نقلها من عملية الربط إلى مركبة 
التوزيع. كما أن األلواح مصنوعة 
من صلب مطلي مشكل بصورة 

خاصة مع حوامل بالستيكية مدمجة 
لحمل الزجاج. وتدعم المسامير 
الخشبية القابلة لإلزالة المثبتة 

باأللواح الوحدات الزجاجية في 
وضع مستقيم. كما تمنع السرعة 
المنخفضة باإلضافة إلى ميزات 
البدء واإليقاف الناعمة الحركة 
الحادة، األمر الذي يحول تماًما 
دون تعرض المنتجات للكسر.  

محور ارتكاز وحيد

األبعاد العامة )مم(
ناقالت تفريغ ناقالت تحميل 

A28502850

C15501250

D54604800

EL19401940

J500400

I900900

L33003300

M400400

S68707090
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قطع الغيار 
والصيانة.

 Hire« تملك نيوالند أسطواًل شاماًل لتأجير الناقالت

Fleet« متاًحا للتأجير قصير أو طويل األجل. وحتى 

تنعموا براحة البال، فإن خدمة »استأجر بهدف الشراء« 

)Hire With a View to Purchase( مثالي للعمالء 

الذين يرغبون في تجربة موديل بعينه في موقعهم الخاص. 

وفي حالة اتخاذكم قرار بالشراء في غضون شهر واحد، 

فسوف تستردون رسوم اإليجار.

لإليجار  من نيوالند إنجنيرينج.

22

احتياجاتكم في غضون 24 ساعة في العادة، سواء كنت 

تحتاج إلى خدمة صيانة /إصالح لمرة واحدة أو الدخول

في عقد صيانة منتظمة وذلك بفضل فريق مهندسي الصيانة 

المتخصص.  ويضمن مخزوننا الشامل من قطع الغيار 

التوافر الفوري لمعظم العناصر.

نفتخر في Newland بتقديمنا أعلى مستويات خدمة 

العمالء وخدمة ما بعد البيع. ونحن ملتزمون بضمان أن 

يكون شرائك إلحدى الناقالت من نيوالند بداية لعالقة 

طويلة ومثمرة معنا.  كما نتمتع بالقدرة على الوفاء بجميع 
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Newland Engineering Co. Ltd.

Captain Clarke Road

Broadway Industrial Estate

Hyde

Cheshire

SK14 4RF

هاتف: 0326 368 161)0( 44+

فاكس: 8004 367 161)0( 44+
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