
w w w . a s l a n l i t e l . c o m





مقدمة

 والتي یتطور ، Kurtköy على مساحة 23.000 متر مربع في منطقة Aslanlı Wire Industry تم إنشاء
 مقرھا الرئیسي وإنتاجھا األسرع في إسطنبول ، في عام 1992. یعود تاریخ العالمة التجاریة "أصالنلي" إلى
 سنوات التأسیس لجمھوریة عام 1923. تواصل شركتنا ، المعروفة بمستثمرھا وشخصیتھا الموثوقة والجودة

.والبیئیة في القطاع ، اتخاذ خطوات حازمة نحو زیادة حصتھا في األسواق الدولیة یوًما بعد یوم

 الیوم ، تتقدم التكنولوجیا یوًما بعد یوم ، وأصبحت مواكبة ھذه التكنولوجیا ضرورة. إن تشكیل مجاالت استخدام
 جدیدة لمنتجاتنا ، وزیادة مطالب العمالء وتوقعاتھم ، وھیكلنا الدینامیكي والمفتوح للتطویر ، كل ذلك یستمر في
 تشجیعنا على االستثمارات الجدیدة. تتمثل أكبر أھدافنا في تزوید عمالئنا بالدعم والخدمة التي یستحقونھا ، وزیادة
.حصتنا في األسواق الدولیة ، بجودتنا المتزایدة باستمرار ، وقراراتنا الناجحة وفریقنا المتمرس







سلك مسحوب على البارد

www.aslanlitel.com

المواصفات الفنیة
معیار المنتج
نطاق القطر
قوة الشد
وزن الملف
قطر الملف الداخلي / الخارجي

EN 10218

ملم 10.00 - 0.80

نیوتن / مم 2 1800 - 500

كجم 1000 - 10

سم / 45-80 سم / 50-100 سم 20-40
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 تخدم األسالك المسحوبة على البارد الخاصة بنا مناطق استخدام مختلفة مع محتوى منخفض أو مرتفع
 من الكربون. تماشیاً مع طلب عمالئنا ، یمكننا تنویع خصائص السطح باللون األسود أو الالمع. تستخدم

.أسالكنا الالمعة بشكل عام في طالء البالستیك أو الزنك



سلك مجلفن بالغمس الساخن

 الغرض من األسالك المجلفنة بالغمس الساخن ، التي یتم إنتاجھا عن طریق غمس األسالك الالمعة
 المسحوبة على البارد في حوض الزنك المصھور ، ھو إطالة عمر خدمة السلك من خالل توفیر مقاومة

 ضد التآكل. أكثر مجاالت االستخدام شیوًعا لھذه األسالك ھي السیاج الشبكي ، وسیاج األلواح ،
 والتراب ، واألسالك الشائكة ، واألسالك الشائكة ، وشماعات المالبس ، واألسالك البالستیكیة ، إلخ.

.یتم استخدامھ للتعلیق في مزارع الكروم وكذلك إلنتاج المنتجات النھائیة

 لقد قمنا بتركیب خط الجلفنة الذي صممتھ الشركة في منشأتنا. في .F.I.B في عام 2010 ، أصل بلجیكي
 المحلیة. وصلنا الیوم CSM عام 2014 ، قمنا بتكلیف خط الجلفنة الخاص بنا المصمم من قبل شركة
.إلى طاقة إنتاجیة 4500 طن / شھر من األسالك المجلفنة التي یتراوح قطرھا بین 1.50 - 10.00 ملم س الساخن

سلك مجلفن بالغم

المواصفات الفنیة
معیار المنتج
نطاق القطر
قوة الشد

وزن الملف
قطر الملف الداخلي / الخارجي

EN 10244-2

ملم 10.00 - 1.50

نیوتن / مم 2 1800 - 400

 جم / م 2 (1.50 - 10.00 مم) 30-90

 100-300 جم / م 2 (2.00 - 4.00 مم)

100-1500 كجم

سم / 50-90 سم 45-80

كمیة طالء الزنك
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 األسالك الشائكة ھي أسالك تستخدم ألغراض الحمایة وترسیم الحدود في مناطق مثل المباني والتشیید
 والحقول. یتم تقویة أجسام األسالك الشائكة عن طریق لف اثنین من األسالك المجلفنة بالغمس الساخن.

.األشواك أربعة في العدد

 یتم إنتاج األسالك الشائكة الخاصة بنا في نوعین ھما: عكسي ملتوي (متر) وتقلیدي. یتم إنتاج أسالكنا
 الشائكة الملتویة العكسیة بمقاییس 250 متر و 125 متًرا كمعیار. أقطار ھذه األسالك الشائكة أقل من
 األسالك الشائكة التقلیدیة وھي مفضلة في الغالب ألغراض ترسیم الحدود. یُفضل استخدام األسالك

.الشائكة التقلیدیة في التطبیقات التي تتطلب القوة ، مثل منع ھجمات الحیوانات
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المواصفات الفنیة
معیار المنتج

قطر الجذع

EN 10223-1

عكس األسالك الشائكة الملتویة

طول الكرةوزن الكرةبین األشواكقطر الشوكة

مم 1,50

مم 1,70

مم 1,40

مم 1,50

مم 100

مم 100

كلغ 10

كلغ 13

متر 250

متر 250

قطر الجذع

األسالك الشائكة التقلیدیة

طول الكرةوزن الكرةبین األشواكقطر الشوكة

متر 165   كلغ 22-20مم 75مم 2,15مم 2,50
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مم 1,80

مم 2,00

مم 1,80

مم 2,00

مم 100

مم 100

كلغ 17

كلغ 20

متر 250

متر 250
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اسالك شائكة

.مالحظة: یمكن تغییر أقطار األسالك وأطوال الكرة وفقًا لطلب العمیل



سلك قضبان مستقیم
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ضبان مستقیم
سلك ق

المواصفات الفنیة
معیار المنتج
نطاق القطر
مدى الطول
قوة الشد
وزن الملف

EN 10218

 مم 10.00 - 2.00

 مم 350 6000 - 200

- 900 N/- 100 2مم 

2500 كلغ

 یتم إنتاج أسالك القضبان عن طریق تقویم األسالك المجلفنة أو المسحوبة على البارد وتقطیعھا إلى
 أطوال مختلفة. االستخدام األكثر شیوًعا ھو إنتاج الشبكات السلكیة واألسوار اللوحیة في صناعة
 البناء ، وإنتاج الشبكات واألرفف والسالل في صناعة السلع البیضاء ، وتحویل أغطیة الدفیئة في

 الصناعة الزراعیة. نحن ننتج بدون أخطاء في القطر والطول من خالل تقنیتنا والجودة التي نطورھا
.یوًما بعد یوم



المواصفات الفنیة
معیار المنتج
قطر األسالك البالستیكیة المغلفة
PVC كمیة طالء

قوة الشد
وزن الملف
قطر الملف الداخلي / الخارجي

EN 10245-2 2.50 

مم 1.00 مم 5.00 -

400 - 550 N/2مم 

 كلغ 45 1000 - 100

– 80 سم

األسالك البالستیكیة المغطاة
طاة
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 ھو زیادة مقاومة PVC مع إدارة بثق البالستیك. الغرض من األسالك المطلیة بـ PVC یتم إنتاج األسالك المطلیة بـ
 كمعیار. الغرض األكثر شیوًعا RAL 6005 األسالك ضد األكسدة وإطالة عمر الخدمة. یتم إنتاجھ باللون األخضر

.لالستخدام ھو تصنیع أسالك الحیاكة واألسالك الشائكة
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 یتم إنتاج أسالكنا الملدنة السوداء ، والتي تستخدم بشكل شائع لتوصیل حدید التسلیح ، في ملفات
 صغیرة بقطر 1.30 مم و 25 كجم لسھولة النقل. توفر أسالك ربط البناء الخاصة بنا ، والتي

.تتمیز بنعومة مثالیة ، میزة كبیرة للمستخدمین من خالل سھولة تشكیلھا أثناء التطبیق

المواصفات الفنیة
معیار المنتج
نطاق القطر
قوة الشد
وزن الملف
قطر الملف الداخلي / الخارجي

EN 10218

مم 10.00 - 0.80

300 - 450 N/2مم

كلغ 500 - 10

سم / 45 - 80 سم 40 - 20

سلك أسود
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 یتم إنتاج أسالك البالة المزیتة عن طریق طالء الزیت على سطح األسالك الملدنة السوداء. یوفر الزیت
 Oiled الموجود على السطح میزة التخفیف وحمایة ضد األكسدة. االستخدام األكثر شیوًعا ألسالك

Bale Wire ھو الورق البالي ، والكرتون ، والزجاجات البالستیكیة ، والقش لصناعة إعادة التدویر 
 والصناعة الزراعیة. یوفر الزیت الموجود على السطح میزة التخفیف وحمایة ضد األكسدة. االستخدام
 ھو الورق البالي والكرتون والزجاجات البالستیكیة والقش Oiled Bale Wire األكثر شیوًعا ألسالك

.لصناعة إعادة التدویر والصناعة الزراعیة

سلك بالة الزیت
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المواصفات الفنیة
معیار المنتج
نطاق القطر
قوة الشد
وزن الملف
قطر الملف الداخلي / الخارجي
لف الشكل

EN 10218

مم 4.50 - 1.80

ن / مم 2 300-450

كلغ 30-500

 سم / 45 - 80 سم لف مستقیم 32 - 16

أو ملف روزیت



مسمار البناء
مسمار البناء
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 یتم إنتاج مسامیر البناء الخاصة بنا ، والتي تستخدم في الغالب في بناء القوالب الخشبیة في البناء ،
 بأطوال 6-8-10 سم كمعیار. یتم إنتاج رؤوس المسامیر مربعة لمنع ضربات المطرقة من االنزالق. من

 أجل حملھا بسھولة ، یتم تغلیف الصنادیق الكرتونیة سعة 25 كجم بالتمدد وتقویتھا وشحنھا على
.منصات نقالة

المواصفات الفنیة
معیار المنتج
قوة الشد

TS 155

700 – 900 N/2مم

وزن الصندوققطر الدائرةحجم األظافر

مم 60

مم 80

مم 100

مم 3.00

مم 3.50

مم 4.00

أبعاد الكرتون
(العرض × الطول × االرتفاع)

 25 x 40 x 20 سم

25 x 40 x 20 سم

25 x 40 x 20 سم

كلغ 25

كلغ 25

كلغ 25



 یتم إنتاج أسالكنا المكسوة بالنحاس عن طریق غمس األسالك الالمعة في محلول نحاسي. نسبة النحاس
 على السطح حوالي 0.2 میكرون. الغرض من طالء النحاس ھو تأخیر الصدأ ، وزیادة جودة السطح ،
 وإعداد بیئة أكثر مالءمة للطالء وزیادة الموصلیة في تطبیقات اللحام النقطي. منطقة االستخدام األكثر

.شیوًعا ھي إنتاج المكثف في صناعة السلع البیضاء

معیار المنتج
نطاق القطر
قوة الشد
وزن الملف
قطر الملف الداخلي / الخارجي

 المواصفات الفنیة
EN 10244 - 6

مم 6.00 - 1.00

نیوتن / مم 2 500-1100

كلغ 200 - 100

سم 45-80

سلك مغطى بالنحاس
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www.aslanlitel.com • info@aslanlitel.com

ASLANLI TEL SANAY‹
Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No.36 Pendik, Istanbul, TURKIYE

Phone: +90 216 378 20 76 • Fax: +90 216 378 18 35




