


ة في  نصف قرن من الخبر
اإلنتاج

ي 70تصدير إىل أكثر من 
قارات6دولة ف 

القارات



...1972منذ عام 

ي عام تم 
 
كة  أونتل للكابالت ف كات 1972تأسيس شر بهدف أن تصبح واحدة من الشر
ي العالم

 
ي صناعة الكابالت ف

 
. الرائدة ف

قبل تهدف أونتل أن تكون األفضل وأن ترفع عالمتها التجارية إىل القمة برؤيتها الواعدة للمست
دائما

تاريخية



1972
1983

1991 1994 

1997
2010

2016 

1998

2006

تاريخية

اسطنبول/ تم تأسيسها في  جاغاليان
انتقلت إىل مصنع أومرانية

اد و إنتاج كابالت بنا  ء بدأ إعتماد الشهادات إلستثر
السفن 

بولافتتاح متجر بيع بالتجزئة في اسطن

األوىلالكابالت متوسطة الجهد إنتاج 
(MV)

TSE و ISO 9001 شهادات

دخول قائمة
ISO  ي أفضل

في تركيا500ثان 
كات الصناعية الشر

ديلوفاسي اإلنتقال إىل مصنع تم 
للكابالت2بناء خط اإلستثمارو 

المطاطية بتكنولوجيا
CCV lines
(Catenary Continuous Vulcanization)

دخول قائمةسي وي جديد2استثمار خط 
كة آيزو تركيا500أفضل  شر

كات الصناعية الشر

2020



نبذة عنا 

، أونتل  ي
اكة عائلت  كة عائلية ومؤسسة بشر 1972منذ " أونلو"و" كونان"للكابالت شر

. تم تأسيسها لغرض انتاج الكابالت المطاطية والمتخصصة أوال

ي التصنيع والمعرفة 
 
ة ف الواسعةنصف قرن من الخثر

ي قائمة أفضل تقع 
 
ي 500ف

 
كة صناعية ف شر ISO تركيا.

ي 70من المبيعات إىل األكثر من % 60يتم  تصدير : األسواق
 
قارات6بلدا ف

ي مجال الكابالت الخاصة 
 
كة الرائدة ف والصناعيةالشر

العمل الودود مع كل من المستخدمير  النهائيير  والموزعير  



ل  لا ن خ م ودة  ج ل ا

برة خ ل ا

شهادات دولية + 200

أحدث نظم اإلنتاج

افية  الخدمة اإلحث 

التسليم الشي    ع 

التكنولوجيا العالية 
ة تقنية عريقة خثر

الكابالت المتخصصة 

األسعار المنافسة 

مجموعة إنتاج+ 15.000

المصالح



نظام إدارة الجودة 

,TSE, ISO ,IQNetشهادةنظام ادارة الجودة ذو 

  أنظمة ادارة الجودةLR ISO 9001:2008, 
TSE ISO 9001, IQNet ISO 9001:2008        

 ادارة البيئةISO 14001

 صحة وسالمة  العملISO 45001

 سالمة المعلومةISO 27001 

 ى  العمالء والشكاو رضاISO 10002

 الطاقةإدارةISO 50001 



المرفق

ي مصنع التكنولوج•
 
كة أونتل للكبل باالنتاج ف يا األخثر تقوم  شر
ي كوجا أىلي منذ 

 
2010الجديد  والكائن  ف

(  دقيقة30اسطنبول –بير  المصنع و مطار صبيحة كوكجن المسافة )

المساحة الموجودة•
2م42.000: األرضمساحة 

2م32.000: مغلقةمساحة 

منيقربماهناك للمرافقاإلضافيةالمساحةمنمرب  عمث   20.000
ي الجديدةواالستثمارات

 
المستقبلف .

ة العم ل متوسط   فبر
سنوات+ 10هو 

تعب     :

51 ذوي الياقات البيضاء 

25 مهندس                  

187 وي الياقات الزرقاء

263 الموظفير  مجموع

سمات      :

(  سلسال كابل الفلكنة المستمر) مطاط سي سي وي 4خط •

ألمانيا-تروسث  من الموردة 

التكنولوجيا المتقدمةالمعامل المصدقة ذات •

ي1000: سعة معالجة النحاس• شهريا/ طن مث 

المتطورةتقنيات ومرافق تحضثر المركب •

كيةمركز البحث والتطوير المسجل من قبل وزارة الصناعة والتجارة ا• لث 

االنتاج الصديق للبيئة •





المنتجات



كبالت مطاطية 

كة مجموعة المنتجات الرئيسية • منذ تأسيسهاأونتللشر

ي تصنيع مركبات المطاط الداخلية•
 
ة ف نصف قرن من الخثر

(  يمكن إنتاج كالهما مع التدري    ع)تصميمات مستديرة ومسطحة •

المواد وUVللغاية،  متينة، مقاومة ضد التوترات الميكانيكية  والزيت ومرنة •
الكيميائية

ي أس أم والرافعات والبكرات وصناعة الح• ديد كبالت البنية التحتية لجر
والمضخاتوالفوالذ وصناعة األسمنت وآالت اللحام واألجهزة المتحركة  

لية الكهربائية ،الغاطسة واألجهزة المث  

كيلو فولت،45القابلة لألستخدام حت  (  MV)كبالت الجهد المتوسط •

 (FO)تتوفر الحلول المركبة باستخدام األلياف البرصية•

مسطحة األساسية؛ كابالت اللحام وكابالت الرافعة والمكبس وكابالت المصعد ال

SJOOW)و  SOOWو  H07RN-Fمثل )وكابالت الطاقة والتحكم المطاطية 



والكابالت الصناعية  ي العملياتكابالت 
 
األجهزة والتحكم ف

كة أونتل للكبل؛  تقدم حلول  الكبل عاىلي الجودة وذي الشه•
ادة للكثثر شر

ة و من القطاعات مثل المصاف ومحطات الكهرباء و البنيات التحتي

.  المصانع

حلول فعالة وفقا للمعايثر الدولية والمتطلبات الخاصة، •

المنتجات المقياسية و االنتاجات الخاصة، •

،BSو ENإنتاج كابالت األجهزة المطابقة لمعايثر •

، (MOQ)للطلبكميات منخفضة أو ال يوجد حد أدن  •

الشي    ع ، أوقات التسليم •

 LSZHكابالت الطاقة ، كابالت التحكم ، كابالت: مجموعة المنتجات

ت ، الكبالت المقاومة للزيت،  الكبال ( منخفضة الدخان صفر هالوجير  )

المحمية، الكبالت المدرعة ،

و  FG7OH2Rو  FG7ORو  RE2X (St) YWAY-PIMF: بشكل عام 

H07VVH6-F  وH05VVC4V5-K  وYSLCY ها .وغثر



ةبناء السفن وكابالت السفن العسكري

ا للقواعد واللوائح منذ ع•
ً
1994ام حلول كبالت بناء السفن الموثوقة وفق

ة حلول الكابالت الخالية من الهالوجير  والمطاط ذات الخصائص الخاص•

،مثل ؛ دخان منخفض ، مثبطات اللهب ومقاومة للزيت 

30كبالت الجهد المتوسط  المعتمدة  من النوع القابل لالستخدام حت  •

كيلو فولت، 

الشاط  حل كابل إمداد طاقة •

،ABSتمت الموافقة عىل جميع األنواع من قبل المنظمات العالمية مثل •

LR ،DNV-GL ،RINA ،BV ،UL ،TL

،محفظة مخزون واسعة وأوقات تسليم شيعة •

الجودة المثبتة بالمراجع العالمية، •

Russian Riverو  RMRSو  BVتتوفر كابالت  Registerكابالت وH07RN-F 

ي مجموعة منتجاتنا TLالمعتمدة من 
 
.ف



الكابالت واألسالك لبناء المنصات البحرية

وحدة ) FPSOكبالت الطاقة و التوزي    ع و التحكم وارسال االشارات ل  •
وأبراج( التخزين والتفري    غ العائم)FSOو ( تخزين وتفري    غ اإلنتاج العائمة

ي النفط والحفر، النفط 
 
ومصاف

:مطابقة للمعايثر •
IEEE 1580 TYPE P, NEK 606, BS 6883         

از و التآكل الملحية و الطير  • قوة و مقاومة  ضد الحرارة الشديدة و االهث  
الشد العالية و الظروف الصعبة

DNV-GL،ABS،LR،UL: الموافقات من •

المثبتة بالمراجع العالمية، الجودة •

ي محفظتنا مع انسداد •
 
المياه حلول الكابالت تحت الماء والرياح موجودة ف

والدروع ولب األلياف الضوئية



كابالت التعدين واألنفاق

السالمةكابالت وأنفاق التعدين معتمدة بأعىل معايثر •

  :لالكابالت •
،عمليات التعدين ، مشاري    ع حفر األنفاق 

 TBM’S(آلة حفر األنفاق)الحفر و عمليات 

ي الظروف القاسية•
 
،مصممة لالستخدام ف

والتآكل،للهب والنفط وأشعة الشمس والتمزق والتشقق مقاوم •

،ايجاد حلول الكبالت المصممة الخاصة حسب الظروف البيئية•

.ف.ك45كابالت جهد متوسط   حت  •

:يتم االنتاج للمعايثر التالية  أسفله  رئاسيا•

873-0250و DIN VDE 0250-812: المعايثر األلمانية
يطانية  BS6708: المعايثر الثر
الية  2802و AS/NZS 1802: نيوزيلندية/ المعايثر أسث 

كيةالمعايثر  MGM 101-109-110-111-112-115-118: الث 
2-1520-1-1520: معايثر جنوب افريقيا

PN89/E-29100: المعايثر البولندية



كبالت الرافعة

بكرات كابالت الطاقة والتحكم لمجموعة متنوعة من أنظمة النقل والرفع و •
الكابالت والمعدات المنقولة وأنظمة معدات المناولة ،

،للظروف القاسية ومقاومة إجهادات الشد واالنحناء الشديدة مصممة •

(  يمكن إنتاج كالهما مع التدري    ع)مستديرة ومسطحة تصميمات •

، PVC، ، المحمية أو غثر المعزولة ، المعزولة والمغلفة بالمطاطالكابالت •
 ، البوىلي يوريثير  ، تجديل النسيج والعن

ارص الداعمة ،البوىلي بروبيلير 

فع المنصةتصميم خاصة لبكرات الكابالت العمودية وتطبيقات ر منتجات •

المعلقة لوحدات تحكم الرافعةالكابالت •

ذات األلياف البرصية موجودة،المركبةاإلصدارات •

نظمة البكرات الحلزونية واألسطوانية ، البكرات العمودية ، أ: التطبيقات
ة بها ، البكرات التوجيهية ، السالسل ، سالل الرافعات وأدوات التحكم الخاص

الرافعات القنطرية للميناء



كبالت المطار

مجموعة المنتجات الواسعة للكبالت األولية والثانوية،•

DHMiو FAAالمطابقة ل  (إضاءة مدرج المطار) AGLكبالت •
، والمواصفات العسكرية

مغلفة بالمطاط ، خالية ، Cو  Bاألولية والثانوية من النوع  AGLكابالت •
، PEو  PVC،من الهالوجير  

،الحماية من النحاس والنحاس األصفر خيارات •
يط ، مطبق حلزونًيا) (مضفر أو شر

،LR-UNو  MAK AERODROMEو  FAAالمالكة عىل شهادة الكبالت •

هرتز، 400كبالت الطاقة و التحكم للطائرات مجموعة   •

:AGLالمراجع المرموقة لعمل 

مطار اسطنبول الثالث
ليك الجوية العسكرية قاعدة انجثر

تجديدات المدرج بمطار صبيحة كوكجن، 
ملقة / مطار أسبانيا 

مطار الكويت الدوىلي 



كابالت السكك الحديدية 

اري    ع كابالت الطاقة و إرسال اإلشارات لمستلزمات السكك الحديدية ومش•
،السكك الحديدية 

وارضالقتصميم الكابل مع التدري    ع ، التدري    ع ، مقاومة الحريق ومقاومة •

كة • Network Rail)المورد المسجل لشر UK)  المملكة المتحدة((AFER 
كية ، (TCDD)السكك الحديدية الرومانية  خطوط السكك الحديدية الث 

،4GKWو  3GKWألنواع  TÜVموافقات راينالند •

ي أعمال السكك الحديدية
 
:المراجع الرئيسية ف

 كية ،TCDD))السكك الحديدية الث 
 كة تركيا المساهمة لصناعة القاطرة والمحرك ،TÜLOMSAŞ))شر
 كة تركيا المساهمة لصناعة عربة  القاطرة ،)TÜVASAŞ)شر
 ي المملكة المتحدة

 
Network Rail))شبكة  السكك الحديدية  ف UK،

سكة حديد سيمث   تركيا



كابالت صناعة الدفاع

ة و التكنولوجيا المتقدمة للمواصفات • العسكريةالخثر

:الكابالت ل •

ية العسكرية كبالت المركبات الثر
والمطارمهبط الهليكوبث  واضاءات 
البحريةالبحرية عىل مي   السفن المعايثر 

البحرية التطبيقات 

،معايثر دفاع الناتو : مطابقة  للمعايثر التالية •
العسكرية، المواصفات 

:المراجع العالمية •

 وع األسطول الهولندي كJSS (مشر ،(سفينة الدعم المشث 
 المرصيةوزارة الدفاع،
 األسطول، األندونسي
 األسطول، ي

األوكران 
 كي الجيش واألسطول

الث 
(TCG   مائية متعددة األغراض، -أناضولو سفينة الهجوم الثر

ASELSAN  وHAVELSAN  وHVKK و أخرى)



كابالت التصميم الخاصة

كة • كة تصنيع خاصة للكابالت منذ أونتل للكابالتشر هي شر

،تأسيسها 

يك الحل • لعمالئنا،فلسفتنا األساسي هي أن نكون شر

ي المؤهلير  تأ•
هيال عاليا فريق البحث والتطوير والتصميم الفت 

ة  ،وذوي الخثر

ي الكابالت ولدي•
 
ها حلول مواد كيميائية عالية الجودة مستخدمة ف

،تحضثر مركب داخلية 

،(MOQ)كميات منخفضة أو ال يوجد حد أدن  للطلب•

الفحوص من قبل الطرف الثالث بناء عىل الطلب،•



المراجع الرئيسية 

مطاراسطنبول الثالث

ي  ي سي جر
أناضولو سفينة هجموية ن 

TBM أناضولو

روسيةسفينة رحلة نهرية 
PV 300 

مطار ملقة

محطة كهرباء كوستوالج

جش عثمان غازي 



المراجع الرئيسية 

ي 
 
شبكة  السكك الحديدية  ف
المملكة المتحدة

ا مناجم الذهب ماسث 

سفينة ركاب كانزفيل كوين

ي 
 
ف حقل الزيت الشر

مصفاة الزرقاء

 الدوىلي 
ميناء مرسير 

مصفاة كالوندبورج



شكرا جزيال

ة الجودة من خالل الخبر






