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“عمــاء رابحــون مــدى الحيــاة” فعلى مــدى أكثر
مــن خمســين عامــ ًا ّ
مكنــت رؤيــة وفلســفة
مجموعــة الجيــدة قســم اآلليــات الثقيلــة مــن
دعــم عمالئهــا إلدارة أعمــال ناجحــة .قســم
المعــدات الثقيلــة فــي مجموعــة الجيــدة هــو
المــوزع المعتمــد والوحيــد فــي دولــة قطــر
آلليــات كوماتســو،بوبكات ،ســاكاي ،لينــك
بلــت ،شــاحنات يــو دي،بيــك أب و شــاحنات
ايســوزو ،شــاحنات إنترناشــيونال و رافعــات
بالفينجــر و أبــراج اضــاءة دوســان و رافعــات
ســاني بالفينجــر.
 .تقــع مرافــق الجيــدة للمعــدات الثقيلــة فــي
مواقــع مناســبة ســهلة الوصــول فــي جميــع

أنحــاء مدينــة الدوحةوكذلــك الخــور حيــث
تقــدم مجموعــة منوعــة مــن الخدمــات
لعمالئنــا.
لقــد حظينــا بســمعتنا بســبب قدراتنــا
و إلتزامنــا بتحقيــق مــا يناســب و يفــوق
توقعاتكــم مــن خــال:
• بناء عالقات قوية طويلة األمد إكتسبت
ثقة العمالء
• تقديم منتجات وخدمات من الدرجة
األولى
• توفير حلول مبتكرة تجد قيمة حقيقية
لألعمال
• جذب وتطوير أفضل فريق عمل

J

infrastructure, logistics and
warehousing.

We reached this position through
constantly focusing on creating
customer value, and thereby
building long term customers
relations.

To ensure the right skill levels in
order to meet the demands of our
customers our team of managers,
sales representatives, engineers
and technicians is constantly
updating their skills through
training both in Qatar and at the
training schools of our suppliers
around the world.

aidah is the largest Heavy
Equipment supplier in Qatar.

Jaidah supplies a complete
range of equipment products
and solutions for construction,

Our Products
• ISUZU.
• Heavy Machinery.
• Trucks & Cranes.
• Compact Machinery & Forklift Trucks.
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منتجاتنا
• إيسوزو
• معدات البناء والحفر
• شاحنات ورافعات
• معدات البناء المدمجة والرافعات الشوكية

إيسوزو دي-ماكس الجديدة بكل المعايير

ISUZU D-MAX RE-DEFINED

والمحســنة إيســوزو دي –
تفخــر إيســوزو بتقديــم مركبتهــا الجديــدة
ّ
ماكــس التــي تجمــع بيــن حيويــة التصميــم الرياضــي وابتــكار إيســوزو
جديــد وحديــث .ومــا أَن يقــع ناظــرك علــى إيســوزو
تصميــم
الهندســي مــع
ٍ
ٍ
دي – ماكــس بمظهرهــا الجديــد حتــى تلحــظ علــى الفــور الشــبكة االماميــة
بتصميمهــا الجــريء ،و العجــات المعدنيــة العصريــة األكبــر بمقــاس 18
بوصــة ،والمصابيــح األماميــة الرياضيــة الجديــدة مــع أضــواء مدمجــة تعمــل
أثنــاء النهــار.

Introducing the new and improved ISUZU D-MAX,
combining energetic sports styling and ISUZU
engineering innovation with a fresh new design. The
D-MAX’s distinctive new look includes an aggressive
front grill design, bigger and stylish 18 inch alloy
wheels, new sporty headlamps with integrated
daytime running lights, and a refined tailgate.

وتتعــدد اســتخدامات الجيــل الجديــد مــن إيســوزو دي – ماكــس
ّ
ـازة فــي اســتهالك الوقــود ،وأقصــى حدود
المفعمةباإللهــام ،مــع كفــاءة ممتـ ٍ
كمركبــة
تطورهــا
ومتانــة
الطاقــة عنــد اللــزوم،
فائقــة تُكمــل مســيرة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
حديثــة ً
مهمتهــا فــي نقــل األشــخاص مــع تمتعهــم
حقــا ،لتقــوم بإنجــاز
ٍ
ّ
بكافــة اشــكال الراحــة فــي حيــن تقــوم فــي الوقــت ذاتــه بنقــل األحمــال.

The new D-MAX offering inspired versatility, excellent
fuel efficiency, power when it’s needed most and
first-rate durability completes its evolution into a truly
modern vehicle, equally comfortable moving people
as it is moving loads.

تتميــز ايســوزو ديمكــس الرائــدة فــي عالــم البيــك اب بموديــل فريــد
ذو مســاحة تحميــل مســتوية الســطح.

Isuzu D-Max which is the leading brand in the World
of Diesel pickups has a specialty model Flat Deck. This
is a single cabin pickup which has a flat cargo space,
three sides opening cargo, making it ideal for small
loads. Also this vehicle can be customized into closed
box cargo carriers and can be fitted with Chiller units
or even freezer units.

وياتــي هــذا الموديــل مــع فئــة الكابينــة المفــردة و ينفــرد بامكانيــة
فتــح الصنــدوق مــن ثــاث جهــات مــا يعطــي مرونــة اكبــر فــي التحميــل
و التفريــغ لحمولــة الســياره البالغــة  1طــن.
كمــا توفــر الجيــدة للمعــدات الثقيلــة امكانيــة اضافــة صنــدوق
مغلــق بكامــل مســاحة التحميــل و كذلــك اضافــة وحــدة تبريــد أو
تجميــد حســب حاجــه العميــل ،موفــرة بذلــك حــل رائــع لنقــل البضائــع
المختلفــة داخــل صنــدوق مغلــق مــع التحكــم بدرجــة حرارتــه مــن
 20درجــة ســليزية وصــوال الــي  20درجــة تحــت الصفــر مــا يضيــف الــى
مميــزات الديمكــس مــن قوتهــا و توفيرهــا للوقــود وتحملهــا و
ســهولة صيانتهــا بعــدا اخــر.

The closed box is fabricated and hence provides
customization and has higher volume capacity than
similar sized delivery vans while being economical,
thus making it ideal for small businesses.
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تصميم يفيض بالجرأة و المغامرة.
تمتــاز ايســوزو  mu-Xباطاللــة تفــرض هيبتهــا علــى الطريــق .ومــع
تصميــم بديــع يحاكــي روائــع المــدن المعاصــرة ،و تجهيــزات جبــارة
لمجابهــة الــدروب الوعــرة ،ســتدير  mu-Xالــرؤوس أللــف ســبب و
ســبب .وألنهــا تتوافــر بتشــكيلة واســعة مــن المواصفــات  ،فــإن
ايســوزو  mu-Xمصممــة لــك حصريــ ًا ،ليــس بشــكلها الرائــع
فقــط ،بــل بمواصفاتهــا التــي تلبــي متطلبــات القيــادة المختلفــة.
و ســواء كنــت تريــد الحصــول علــى مظهــر متألــق ،أو االســتمتاع
بالقيــادة فــوق الــدروب الوعــرة ،ســتكون ايســوزو  mu-Xســيارتك
األنســب لالنطــاق بثقــة إلــى وجهتــك .وبمنتهى الســهولة و اليســر
تتخطــى ايســوزو  mu-Xأصعــب العقبــات و التحديــات لتحملــك
مــع عائلتــك إلــى أروع الوجهــات وتمنحــك مزيــدا ً مــن الخيــارات.
Bold, adventurous styling.
The ISUZU mu-X strikes a commanding stance. With
suave city-style meshed with tough off-road tones,
the mu-X will turn heads for all the right reasons.
Available in a variety of different specs levels,
there’s an ISUZU mu-X that not only looks the part,
but is appropriately designed with all the features
required to suit any driving purpose.
Whether your rendezvous is on the red carpet or
off the beaten track, the ISUZU mu-X looks at home
in any setting and on any terrain. Effortlessly, the
mu-X blurs the boundaries between the city and
the outback – providing you and your family an
endless choice of exciting destinations.

الفئة إن:
تتمتــع شــاحنات ريــوارد مــن السلســلة إن بــأداء رفيــع علــى جميــع المســتويات بتصميمهــا و قوتهــا وأدائهــا االقتصــادي
وميــزات الســامة التــي تزيــد مــن جدارتهــا.
توفــر شــاحنات ريــوارد تنوعـ ًا أكبــر مــن ناحيــة وزن الســيارة بكامــل الحمولــة ممــا يمكنهــا مــن تلبيــة االحتياجــات بموديالت
تناســب مختلــف الوظائــف وتعمــل بتناغــم مــع البيئــة والمجتمع.

N-Series
N-Series REWARD brings higher performance on every level with styling, power, economical
operation and safety features geared to increased capacity.
By offering a wide range of GVM, REWARD meets the needs of business with a model perfect
for every application while working in harmony with society and the environment.
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الفئة إف:
تعتمــد مختلــف الشــركات حــول العالــم علــى شــاحنات ايســوزو فــوروارد مــن الفئــة اف و ذلــك لتصميمهــا المبتكــر و انســيابية حركتهــا و أدائهــا
الموثــوق ،و هــي أمــور تشــكل جميعهــا نقاطــا هامــة للنجــاح.
و قــد اتبــع مهندســو ايســوزو عنــد تطويــر هــذه الفئــة ،التكنولوجيــا االحــدث فــي عالــم محــركات الديــزل للحصــول علــى طاقــة كبيــرة مــن محــرك
 4HK1-TCC/TCSالصغيــر الحجــم ذو االربــع اســطوانات ،فيصبــح مثالــي للعمــل فــي المــدن .أمــا لنقــل البضائــع لمســافات بعيــدة و للمهــام
االكثــر صعوبــة ،فيقــدم محــرك  4HK1-TCC/TCSذو الســت اســطوانات طاقــة و عــزم اكبــر التمــام هــذا النــوع مــن االعمــال بكفــاءة عاليــة.
A Better Way FORWARD:
Businesses around the world count on ISUZU FORWARD series for the innovative design, versatility and
dependable performance that are vital to success.
ISUZU engineers pushed the limits of engine technology to realize big power from the compact format of the
4HK-1TCC/TCS. This small displacement four-cylinder diesel is ideal for urban delivery. For long-haul transport
and more demanding applications, six-cylinder 6HK-1TCN/TCS engines have ample output and torque for the
biggest jobs.

الفئتين سي و اي :
مهمات تبني العصر
مــا يهــم فــي عالمنــا المتغيــر دائمــا هــو القــدرة المميــزة و العــزم و كفــاءة
اســتهالك الوقــود علــى الطــرق الســريعة ،وبراعــة التعامــل مــع جميــع
المهمــات فــي مــكان العمــل .و تجمــع شــاحنات الفئتيــن ســي و أي كل
هــذه الميــزات و أكثــر باإلعتمــاد علــى هندســة ايســوزو المميــزة التــي
تقــوم بتشــكيل طريقــة رؤيتنــا لكيفيــة بنــاء عالــم افضــل.

C&E series:
Tasks that build our Era
In today’s ever-changing world, what counts is
outstanding power, torque and fuel efficiency
on the highway. Versatility to handle any task
at the job site. The E series tractor units offer all
that and more, based on game changing ISUZU
engineering that is shaping the way we think
about building a better world.

مهما كان احتياجك من  1طن و حتى  60طن ستجد مع ايسوزو ما يناسبك تحت سقف واحد
From 1 Ton to 60 Tons, whatever be your transportation requirement,
Isuzu will have an option to provide under a Single roof.

In the Heavy Equipment segment in Jaidah with its Komatsu range of equipment, the Group partners the
infrastructure development of the nation. It lends a reliable hand in construction with a wide range of worldclass performers and customer service par excellence.

EARTH MOVING EQUIPMENT : Excavators | Loaders | Graders | Dozers
Komatsu which is origin in Japan is one of the strongest construction and mining machines companies.
Founded in 1921, the cornerstone of Komatsu is its commitment to ‘Quality and Reliability’, guaranteeing
every Komatsu machine is both a high quality product and an optimum business solution.
Komatsu has developed the largest heavy equipment product range in the world.
Our hydraulic excavators range from the 0.8 m3 of PC200 to the monster 6.5 m3 bucket Capacity of PC1250.
Komatsu’s versatile wheel loader range covers every size from the WA320 with a bucket capacity of 2.6 m3 to
the Mountain Mover, the WA1200 with bucket capacity of 20 m3.
Komatsu Bulldozers & Motor Graders offer high production capabilities, along with mobility and versatility.
These outstanding utility machines are engineered for demanding work and are an excellent choice for
applications including surface mining, cleanup, stock piles, road maintenance and reclamation.
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تســــاهم مجموعــــة الجيدة فــــي تطويــــر أعمــــال البنيــة التحتيــــة فــي البــالد عبــر قسم المعــــدات الثقيلــة التــــي تضم تشــكيلة من معــدات
كوماتســــو حيــــث تعمــــل علــــى تحقيــــق ذلــــك عبــــر المســــاهمة فــي قطــــاع التشــــييد والبنــاء بتشــــكيلة عالميــــة مــن المعــــدات وخدمــة
الزبائــن الممتــازة.

معدات الجرف  :الحفارات الهيدروليكية /شيوالت /معدات تمهيد الطرق (جريدرات)  /بلدوزورات
تعتبــــر شــــركة كوماتســــو اليابانيــــة واحــــدة مــــن أقــوى الشــــركات فــي مجــــال المعــــدات اإلنشائية والتعديــن .تأسســت شــــركة كوماتســو
فــــي العــــام  ، ١٩٢١ويُعتبــــر حجــــر أســــاس الشــــركة هــــو إلتزامهــا ب “الجودة والكفــــاءة” مــا يضمــن أن تكــــون كل آليــة مــــن آليــات كوماتســو
منتــــج ذو جودة عاليــــة ومــــن حلــول االعمــــال المثلــى.
طــورت كوماتســو أكبــر مجموعــة مــن منتجــات اآلليــات الثقيلــة فــي العالــم.
ّ
فمجموعــة حفاراتنــا الهيدروليكيــة متفاوتــة الســعات مــن ســعة  0.8م 3للحفــارة  PC200وحتى الحفارة الوحش  PC1250بســعة
 6.5م.3

وتتنوع مجموعــــة شيوالت كوماتســــو ذات العجــــات لتغطى كافــــة المقاســــات مــــن شيول  WA320بســــعة  2.6م 3وحتــــى ناقلــــة الجبــال
 WA1200ذات ســــعة  20م.3
كذلك ّ
توفــر بلدوزرات ومعدات تمهيد الطرق (الجريدرات) من كوماتســو ذات قــدرات إنتاجيــة عاليــة إضافــة إلــى التنــوع وســهولة الحركــة.
تــــم تصميــــم هــــذه اآلليــــات المميــــزة لتواكــب متطلبــــات العمــــل الشــــاق المســــتمر وهــــي خيــــار ممتــــاز لإلســــتعمال فــــي العديــــد مــــن
تطبيقــــات العمــــل والتــى تشــمل أعمــــال التعديــن ،التنظيــــف ،تجميــع المــواد وأعمــــال تمهيــد وصيانــة الطــــرق.

والمتوســطة والثقيلــة والحافــات
أطلقــت شــاحنات يــو دي المعروفــة مســبق ًا بـــ «نيســان ديــزل» والرائــدة فــي صناعــة الشــاحنات الخفيفــة
ّ
وهيــاكل الحافــات والمركبــات ذات األغــراض الخاصــة والتابعــة لمجموعــة «فولفــو» ،مجموعــة جديــدة مــن الشــاحنات المتوســطة و الثقيلــة
المنضويــة تحــت مظلــة العالمــة التجاريــة «  ،»UD Trucksفــي قطــر .وت ّتســم المجموعتيــن الجديدتيــن ،الالتــي تحمــان إســمي «كويســتر»
ـددة األغــراض
( )Questerو « كرونــر ( ،»)Cronerبأ ّنهمــا
مصممتــان خصيص ـ ًا لتلبيــة إحتياجــات أســواق الشــرق األوســط مــن الشــاحنات متعـ ّ
ّ
وذات القــدرة علــى العمــل فــي الطــرق الســليمة والوعــرة ومواقــع البنــاء وكذلــك تولــي أعمــال التوزيــع والنقــل لمســافات طويلــة .ويشـ ّ
ـكل هــذا
اإلطــاق نقلــة نوعيــة وخطــوة هــي األكبــر مــن نوعهــا فــي تاريــخ « »UD Trucksالتــي تتط ّلــع لترســيخ مكانتهــا الرياديــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط.

ويأتــي تطويــر شــاحنات «كويســتر و كرونــر» ثمـ ً
ـرة للدراســات الدقيقــة وإختبــارات الجــودة التــي أجرتهــا كل مــن « »UD Trucksو»مجموعــة

فولفــو» باإلســتناد إلــى نهــج يابانــي مرتكــز علــى العمــاء .وتتم ّيــز المجموعــة الجديــدة بــاألداء القــوي والقــدرات ذات القيمــة المضافــة بمــا يضمن
تلبيــة متط ّلبــات العمــاء علــى كافــة األصعــدة ،إذ تــم تصنيــع «كويســتر و كرونــر» خصيصـ ًا لمواكبــة اإلحتياجــات اليوميــة للعمــاء وفــق أفضــل
الممارســات التــي تجمــع بيــن خبــرة « »UD Trucksفــي الســوق اإلقليميــة والســمعة القويــة لـــ «مجموعــة فولفــو» علــى الخارطــة العالميــة.

UD Trucks, previously known as Nissan Diesel, part of the Volvo Group, has unveiled a range of trucks
specifically built with Middle East customers in mind. The all-new Quester & Croner are multi-purpose
trucks for a wide variety of applications, including off and on-road use, construction, distribution
’and long-haul transportation. The launch of new ranges mark the largest step to date in UD Trucks
proud history which aims to challenge the truck market in the Middle East.
After years of extensive quality control tests conducted by UD Trucks and the Volvo Group, the
Quester & Croner ranges was developed with a Japanese hands-on approach established on a
customer perspective. Both Quester & Croner perform impressively, provide great value and satisfy
’owners’ expectations in every aspect. They are built and refined based on insights from customers
day-to-day needs and cutting-edge knowhow gained from UD Trucks’ experience in Middle East
and the Volvo Group’s global footprint.
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With Quester, UD Trucks offers a vehicle that allows customization for any transport requirement. So we
can provide you as truck owner, or bodybuilder, with great freedom of choice at a competitive price.
كمــا تقــدم شــاحنات يــو دي امكانيــة تعديــل الشــاحنة لتالئــم الغــرض الــذي ستســتخدم فيــه .فيمكنــك ســواء كنــت مالــك للشــاحنة أو صانعــا
الجســام الشــاحنات ان تتمتــع بحريــة االختيــار بيــن العديــد مــن المزايــا باســعار تنافســية.
UD Telematics Services is a high-tech wireless communications system supported by our network
of UD dealers and specialists. It is designed to improve your competitive position through business
improvement and efficiency.
جديــر بالذكــر ان شــاحنات يــو دي مــزودة بنظــام تيليماتيكــس المتطــور و الــذي يمثــل نظــام تواصــل الســلكيا مدعومــا مــن شــبكة وكالء يــو دي و
مجموعــة مــن المتخصصيــن .وقــد صمــم هــذا النظــان المتطــور ،لرفــع القــدرة التنافســية العمالــك مــن خــال تطويــر اعمالــك و ايضــا تعزيــز الكفــاءة.
At UD Trucks we understand that productivity counts because your truck is your business.
Therefore, with UD Trucks Service Agreements our aim is to keep your business on the road and
ultimately maximise your profits. A UD Trucks Service Agreement gives you an optimum service
solution that will meet all the technical maintenance requirements of your truck.
نؤمن في يو دي تراكس ان االنتاجية هي محور اهتمامك و أن شاحنتك هي عملك.
ولذلــك ،مــع عقــود الصيانــة مــن يــو دي نهــدف الــى الحفــاظ علــى ســير أعمالــك علــى الطريــق مــع تعظيــم أرباحــك ألقصــى مــدى .انعقــد يــو دي
للصيانــة يوفــر لــك الحــل المثالــي للصيانــة موفــرا كل مــا تتطلبــه شــاحنتك مــن الصيانــة.

INTERNATIONAL TRUCK
The smart, productive, hardworking truck capable of performing in any situation.
Powerful
Built to work hard wherever and
whenever you need it to

Visibility
One piece wraparound windshield
for outstanding visibility

State of the art
Modern, spacious cab
design with contemporary
interior styling

Comfort
Standard air-ride cab provides
smooth ride and increases
driver comfort.

17 ١7

MILES AHEAD
قوية

الرؤية

بُنيت لتعمل بقوة أينما وكلما دعت الحاجة

زجاج أمامي من قطعة واحدة لرؤية بوضوح متميز

تحفة فنية

الراحة

حديثة ،كابينة قيادة رحبة مع تصميم داخلي معاصر

كابينـــة مـــزودة بممتـــص صدمـــات هوائـــي حســـب
المواصفـــات القياســـية ّ
يوفـــر قيـــادة سلســـة وراحـــة
أكثـــر للســـائق

رافعات تحمل قابلة للطي

KNUCKLE-BOOM LOADING CRANES

لعــدة ســنوات كانــت شــركة بالفينجــر ضمــن طليعــة الشــركات
الدوليــة التــي تصنــع مجموعــة واســعة مــن اآلليــات الهيدروليكيــة
فــي مجــاالت الرفــع ،النقــل والمناولــة.
ـإن مجموعــة الجيــدة تقــدم
وكمــوزع حصــري لهــا فــي دولــة قطــر ،فـ ّ
مجموعــة مــن رافعــات بالفينجــر عاليــة الجــودة للســوق القطــري،
حيــث تــم إختبــار كل آليــة منهــا فــي البيئــة القطريــة الصعبــة.

For many years Palfinger has been among the leading
international manufacturers offering an extensive
range of hydraulic lifting, loading and handling systems.

• رافعات تحميل قابلة للطي.
• أنظمة مناولة الحاويات
• رافعات خلفية للشاحنات
• أنظمة نقل الحاويات
• منصات الرفع
• معدات فحص وتقييم الجسور
• رافعات إلستخدامات المزارع
• رافعات تلسكوبية
• ملحقات ومعدات إضافية لزيادة كفاءة الرافعة

As sole distributor in Qatar, Jaidah Heavy Equipment
offers a range of high quality Palfinger cranes to the
Qatari market, each machine tried and tested in the
tough Qatari environment.
• Knuckle-boom loading cranes
• Container handling systems
• Tail-lifts
• Container transfer systems
• Lifting platforms
• Bridge inspection equipment
• Farm cranes
• Telescopic cranes
• Attachments and equipment
for increasing crane efficiency.
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منــذ قيــام شــركة لينــك بلــت لمعــدات البنــاء في عــام  1874وهي ترســم
المواصفــات القياســية العالميــة بوصفهــا الشــركة الرائــدة فــي مجــاالت
التصميــم و التصنيــع و المبيعــات للرافعــات ذات األذرع التلســكوبية
والمشــبكة بواليــة كنتاكــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .
وبفضــل مجموعــة متنوعــة مــن رافعــات تلســكوبية عاليــة التحمل،
مجنــزرات هيدروليكيــة ذات ذراع تحميــل متمــددة وكذلــك وكذلــك
رافعــات مجنــزرة لحمــوالت اكبــر ومناســبة لــكل انــواع الطــرق
الممهــدة وغيرالممهــد ذات إعتماديــة ومرونــة وأداء عالــي الكفــاءة.
وكمــا هــو متوقــع مــن الشــركة الرائــدة فــي هــذا المجــال فــإن ذلــك
يوفــر اآلليــة المثاليــة لإلســتخدام فــي مشــروعك القــادم.
تبقــى شــركة لينــك بلــت ملتزمــة بكفــاءة التصميــم و التصنيــع
والصيانــة لمنتجــات متميــزة ترضــي إحتياجــات عمالئهــا حــول العالم .
كمــا تعمــل الشــركة ضمــن مبــادئ التطويــر المســتمر و آيــزو 9001
 ،باإلضافــة إلــى القيــم التــي اسســتها دعمــ ًا لرؤيتهــا نحــو الجــودة
الفائقــة .

Since 1874, the Link-Belt Construction Equipment
Company have set the global standard as the
undisputed leader in the design, manufacture
and sales of telescopic and lattice boom cranes,
with headquarters in Kentucky, USA.
Thanks to the versatile combination of heavy
duty telescopic booms, hydraulically extendable
crawlers and all-terrain lattice crawlers with the
dependability, versatility and performance
expected of a market leader and you have the
ideal machine for your next project.
Link-Belt is committed to the design, manufacture
and service of quality products that satisfy the
needs of its customers worldwide. Link- Belt
operates on the principles of continuous quality
improvement, ISO 9001, and established values
that support the vision of quality.

The Bobcat Company invented the compact skid-steer
loader back in 1958. Ever since, Bobcat has celebrated a
history of value, performance and reliability. As your versatile
partner with more than a dozen models and a range of
genuine Bobcat® attachments to suit all your applications,
we can help you complete even the toughest jobs.

فــي عــام  ،1958اخترعــت شــركة ( Bobcatبوبــكات) لــودرًا صغيـرًا مزو ًدا بســيور
انزالقيــة .ومنــذ ذلــك الحيــن ،اشــتهرت شــركة ( Bobcatبوبــكات) بتاريــخ
حافــل بالقيمــة واألداء القــوي والموثوقيــة .بصفتهــا شــريكك الــذي يتســم
باالســتخدامات المتعــددة والــذي يوفــر أكثــر مــن عشــرات ُ
الطــرز ومجموعــة
مــن الملحقــات الفائقــة المتوفــرة مــن شــركة( Bobcat®بوبــكات) لتناســب
كل اســتخداماتك ،يمكننــا مســاعدتك إلنهــاء أصعــب المهــام.

Bobcat® compact track loaders take you to a new level
of loader performance and productivity. Our track loaders
outperform conventional wheeled machines with high lift
capacity, great stability and stronger traction. With their
lower ground pressure, they also enable you to work on soft
ground or where you want minimal ground disturbance. While
continuing the Bobcat reputation for reliability and durability,
our compact track loaders add value to your work. Choose
!from our wide model line-up …there’s one ready to help you

تنقلــك اللــوادر المجنــزرة الصغيــرة المتوفــرة مــن شــركة( Bobcat®بوبــكات)
إلــى مســتوى جديــد مــن اللــوادر التــي تعمــل بأفضــل أداء وإنتاجيــة .تتفــوق اللــوادر
المجنــزرة الخاصــة بنــا علــى اآلالت العاديــة المتوفــرة بعجــات ،بحيــث تتســم
هــذه اللــوادر بقــدرة رفــع عاليــة وثبــات كبيــر وســحب أقــوى .فمــن خــال انخفــاض
تمكنــك ً
ّ
أيضــا مــن العمــل فــي األرض اللينــة أو حيثمــا ترغــب فــي
ضغــط األرض،
توفيــر أدنــى اضطــراب أرضــي .واســتكما ًال لســمعة شــركة ( Bobcatبوبــكات)
فيمــا يتعلــق بالموثوقيــة والثبــات ،تضيــف اللــوادر المجنــزرة الصغيــرة قيمــة
لعملــك .اختــر مــن بيــن مجموعــة كبيــرة مــن منتجاتنا…لدينــا موظفــون علــى
دومــا لمســاعدتك!
اســتعداد ً
عندمــا يقــع اختيــارك علــى الحفــارات الصغيــرة المتوفــرة
مــن شــركة( Bobcat®بوبــكات) ،فتوقــع أنهــا أفضــل
آالت بحيــث تتميــز بــأداء ممتــاز ومزيــد مــن اإلنتاجيــة .كما
أن كل الحفــارات الصغيــرة (المعروفــة ً
أيضــا بالحفــارات
األصغــر) المتوفــرة مــن شــركة ( Bobcatبوبــكات)
خضعــت الختبــار العمــل فــي أصعــب الظــروف لضمــان
الحفــاظ علــى ســمعة شــركة ( Bobcatبوبــكات) فيمــا
يتعلــق بالموثوقيــة والثبــات.
When you choose Bobcat® compact
excavators you can expect top class
machines with excellent performance and
productivity. Bobcat compact excavators
(also known as mini excavators) are all
tested in the toughest conditions, ensuring
that they maintain the Bobcat reputation for
reliability and durability.
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آالت المناولــة التلســكوبية المتوفــرة
مــن شــركة ( Bobcatبوبــكات) :تتميــز
بــاألداء القــوي ،وتوفيــر اســتهالك
الوقــود! ويتميــز محــرك Perkins
بســعة  4.4لتــر الخــاص بالمهــام
الشــاقة بجاهزيتــه مــع أصعــب الظــروف
أداء عاليًــا ،باإلضافــة
البيئيــة ،ويوفــر
ً
إلــى انخفــاض معــدل اســتهالك الوقــود
بشــكل كبيــر .كمــا أنهــا مثاليــة للعمــل
فــي الظــروف الصعبــة فــي مجــال الزراعــة
واإلنشــاءات وإدارة النفايــات وغيرهــا مــن
االســتخدامات المتعــددة.

Bobcat
Telehandlers:
high
!performance but economical
The
heavy-duty
4.4
litre
Perkins Engine is well adapted
to even the most severe
environment and provides high
performance while keeping
fuel consumption very low. Ideal
for working in tough conditions
in agriculture, construction,
waste management and many
other applications.

تتميــز اللــوادر بمحــراث خلفــي المتوفــرة مــن شــركة ( Bobcat®بوبــكات) بأنهــا آالت متعــددة االســتخدامات ويمكــن تكوينهــا بســهولة
لمختلــف االســتخدامات مــن خــال تركيــب الملحقــات االختياريــة المتوفــرة مــن شــركة ( Bobcatبوبــكات) .وأ ًّيــا كانــت مهمتــك ســواء حفــر
أو حفــر خنــادق أو تكســير أو مناولــة مــواد (علــى ســبيل المثــال) ،فــإن اللــوادر بمحــراث خلفــي المتوفــرة مــن شــركة ( Bobcatبوبــكات) لديهــا
القــدرة علــى إنهــاء المهمــة بكفــاءة .وأســفل الغطــاء ،يوجــد أفضــل محــرك بقــدرة  100قــدرة حصانيــة إلجــراء المهــام الصعبــة بــأداء قــوي
وتوفيــر اســتهالك الوقــود.
Bobcat® Backhoe Loaders are versatile machines and can easily be configured for different applications by
coupling with Bobcat optional attachments. Whatever your job – digging, trenching, breaking or material
handling (to name but a few) – Bobcat Backhoe Loaders have the power to get it done efficiently. Under the
hood, they have the best-in-class 100 hp engine to take on tough jobs with powerful performance and high
fuel economy.

ATTACHMENTS
تســاعدك الملحقــات واللــوازم المتوفــرة مــن شــركةBobcat®
(بوبــكات) علــى تطويــر عملــك والعمــل بميــزة االســتخدامات
المتعــددة واســتبدال اآلالت التــي تعمــل بكفــاءة أقــل ،كمــا
أنهــا تــزودك بــأدوات تســاعدك علــى إنجــاز المشــروعات الكبــرى.
يمكنــك االختيــار مــن بيــن ملحقــات اللــوادر المــزودة بســيور
انزالقيــة وملحقــات اللــوادر المجنــزرة الصغيــرة وملحقــات اللــوادر
المجنــزرة األصغــر وملحقــات الحفــار الصغيــر (الحفــار األصغــر)
وملحقــات ولــوازم اآللــة التــي تعمــل بــأداة Toolcat™وملحقــات
آلــة المناولــة التلســكوبية وملحقــات المركبــات البديلــة.

BOBCAT® ATTACHMENTS AND IMPLEMENTS HELP YOU
GROW YOUR BUSINESS, GAIN VERSATILITY, REPLACE
LESS-EFFICIENT MACHINES AND GIVE YOU THE TOOLS
TO ACCOMPLISH MAJOR PROJECTS. CHOOSE
FROM SKID-STEER LOADER ATTACHMENTS, COMPACT
TRACK LOADER ATTACHMENTS, MINI TRACK LOADER
ATTACHMENTS,
COMPACT
EXCAVATOR
(MINI
EXCAVATOR) ATTACHMENTS, TOOLCAT™ UTILITY
WORK MACHINE ATTACHMENTS AND IMPLEMENTS,
TELEHANDLER ATTACHMENTS AND UTILITY VEHICLE
ATTACHMENTS.
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فــي شــهر فبرايــر لعــام  ،2012وقعــت مجموعتــي ســاني و بالفنجــر اتفاقيــة تعــاون مشــترك و التــي تــم بموجبهــا انشــاء شــركة ســاني بالفنجــر
(اس بــي فــي) للمعــدات بهــدف تصميــم و تصنيــع و بيــع الرافعــات التــي تثبــت علــى الشــاحنات و كذلــك بعــض المعــدات الخاصــة بالشــاحنات .و
قــد تخصصــت شــركة اس بــي فــي لتطويــر الرافعــات التــي تثبــت علــى الشــاحنات بمــا لديهــا مــن قــدرات تســاعدها علــى االبتــكار لتصبــح األولــى
عالميــا بمنتجاتهــا و خدماتهــا الممتــازة.
On February 28th, 2012, Sany Group and Palfinger Group signed cooperation agreement, officially founding
SanyPalfinger SPV Equipment Co., Ltd. which aims at designing, manufacturing and selling truck mounted
cranes and other special vehicle equipment. SPV devotes itself to the development of truck mounted crane
with its innovation and be the first class brand with its excellent products and service.

INTEGRATED ELECTRIC SYSTEM

ERGONOMIC DESIGN

WORKING LIGHTS

HIGH DENSITY PAINT SYSTEM

HIGH PRESSURE AND RETURN FILTER

ADVANCED PROPORTIONAL
HYDRAULIC SYSTEM

لوحة تحكم كهربائية مدمجة

تصميم عملي و مريح

كشاف اضاءة

نظام دهان بتقنية اتش دي عالي الكثافة

فلتر لمعالجة الضغط العالي
و آخر لالرتجاع

نظام هيدروليكي نسبي متطور يضمن
سالسة الحركة

و وفقـ ًا الحتياجــات الســوق القطــري ،فقــد اختــارت شــركة الجيــدة للمعــدات الثقيلــة بصفتهــا وكيــا حصريــا لمنتجــات اس بــي فــي ،موديــات ذات
حمــوالت تبــدأ مــن  ٥طــن وحتــى  ٢٠طــن لتطرحهــم باســعار منافســة .
Jaidah Heavy equipment the sole distributor for SPV in Qatar, has selected 5 Ton - 20 ton Cruch mounted stiff
boom crane models for Qatar market, based on existing needs, believing with level of quality and competitive
prices both will achieve a new success story for Jaidah Heavy Equipment in Qatar.

مصادر إنارة
أبراج إنارة قابلة للنقل
توفــر مجموعــة أبــراج اإلنــارة الخاصــة دوســان رانــد الحلــول
المتكاملــة إلحتياجــات الطاقــة الخاصــة بــك .تــم تصميــم هــذه
الوحــدات لإلســتعمال المســتمر فــي أقســى الظــروف مــا يجعلهــا
الخيــار األمثــل للعديــد مــن اإلســتخدامات مثــل المناســبات الخاصــة،
اإلنشــاءات والتأجيــر.

الرافعة (ونش)
رافعة كهربائية داخلية مفردة
سهلة التشغيل من قبل شخص واحد
• مكانية تعديل األضواء بدون معدات
• شريط كهربائي قابل للسحب
• مصابيح هاليد بقوة  ١٠٠٠وات

الصاري

• إمكانية دوران  360درجة بسهولة وإضاءة محيطة
• حماية أوتوماتيكية في كل  ١٠٠كلم  /الساعة لمقاومة الرياح
• معدات قياس المستوى

أضواء كاشفة

• ميزة أضواء كاشفة حديثة

لوحة التحكم

• تصميم بسيط وسهل
• حماية ضد العوامل الجوية
• مفتاح تشغيل واحد لرفع الصاري
• مفاتيح إنارة منفصلة
• مقياس للوقت

LIGHT SOURCE
PORTABLE LIGHT TOWER
Doosan Light Towers range offers a complete
solution for all your power needs. These units have
been designed for continuous use
in harsh environments, making it the perfect
choice for demanding applications such as
special events, construction and rental.

WINCH
• Single internal electrical winch
”• “one man easy operation
• “Tool free” light fixture adjustment
• Retractable power cord
• 4 x 1000 Watt metal halide lamps

MAST
• °360 mast rotation – easy all round light
• Automatic safety ing 100 km/h wind resistance
• Inbuilt level gauge

FLOOD LIGHTS
• Modern slim line floodlight fixture

CONTROL PANEL
• Clear, simple layout featuring
• Weatherproof casing
• Single switch mast rising
• Individual lamp switches
• Hour meter
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 لتقديمهــا إلــى الســوق مجموعــة كبيــرة و متنوعــة مــن، تعتبــر صناعــات ســاكاي الثقيلــة الرائــدة فــي مجــال صناعــة معــدات إنشــاء الطــرق
.مداحــل الطــرق عاليــة األداء و معــدات الضغــط متعــددة المجــاالت
. تمتعت ساكاي بسمعة مميزة على مدى قرن كامل لتقديمها منتجات يمكن االعتماد عليها في جميع أنحاء العالم
 هو تقديم منتجات أفضل إلى العمالء بشكل أسرع و بسعر أفضل. المبدأ األساسي لفلسفة التصنيع الخاصة بساكاي

Sakai Heavy Industries has pioneered the field
of road construction equipment manufacture,
providing

market

with

numerous

SAKAI

products ranging from high performance road
roller to diverse field compaction equipment.
With a history spanning around a century, Sakai
enjoys an excellent reputation for providing
dependable products worldwide.
Providing

customer

with

better

products

more quickly and economically has been
fundamental precept of Sakai’s manufacturing
philosophy.

KOMATSU FORKLIFT:
Komatsu offer variety sizes of Forklift starting from 3 ton
through 5 ton, 7 ton, 10 ton to 15 ton size.

STANDARD FEATURES:
• Mast Size – 3 meter, 2 stage free View mast
• 2 Way Valve.

OPTIONAL EQUIPMENTS:
• Mast height up to 6.5 m.
• 3 STAGE FULL FREE VIEW MAST.
• SIDE SHIFTER
• FORK POSITIONER

الرافعات الشوكية من كوماتسو
توفــر كوماتســو مجموعــة متنوعة مــن الرافعات الشــوكية
بدايــة مــن حمولــة  3طــن مــرورا ب  5طــن و 7طــن و 10طــن
وحتــى حمولــة  15طــن.

مواصفات قياسية:
• صاري مفتوح ثنائي المرحلة بارتفاع  3متر.
• صمام مزدوج

مواصفات إختيارية:
• صاري بارتفاعات مختلفة تصل حتى  6.5متر.
• صاري مفتوح ثالثي المراحل.
• خاصية االزاحة الجانبية.
• خاصية تعديل وضع الشوكة.

• 2 Way Valve.
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HYDRAULIC BREAKER
Komatsu Hydraulic Breakers are designed to a very
simple and reliable concept: only two moving parts,
the piston and control valve. This concept keeps
Komatsu breakers ahead of the completion, by
guaranteeing lower operating costs, easier, faster
maintenance and extremely high productivity and
reliability.
Every Komatsu Breaker offers a range of oil setting
flows to suit different applications, from construction
to mining to quarrying.
Komatsu breaker features:
• Maximum reliability
• Reduced operating costs & maintenance
• Less vibration & noise
• Gas cushion absorbs piston recoil to reduce vibration
• High impact energy & productivity
• Recoil energy is absorbed & recycled for the next blow*
• No rubber bladder-type accumulator
• Protected threads
• Less stress on the machine & operator

دقاق صخور هيدروليكي
صممــت دقاقــات الصخــور الهيدروليكيــة بمفهمــوم بســيط
ُ
 المكبــس و، تحتــوي علــى جزئيــن متحركيــن فقــط:ومضمــون
 يضمــن هــذا المفهــوم أن تبقــى آليــات كوماتســو. صمــام التحكــم
 ســهولة،فــي المقدمــة بضمــان تخفيــض تكاليــف التشــغيل
.ًوســرعة الصيانــة وكفــاءة وإنتاجيــة عاليــة جــدا
وتقــدم آليــات هــدم كوماتســو مجموعــة وضعيــات لضبــط
تدفــق البتــرول وذلــك لتناســب مختلــف التطبيقــات العمليــة مــن
.اإلنشــاءات حتــى التعديــن والمحاجــر
:مواصفات دقاقات كوماتسو الهيدروليكية
• كفاءة قصوى
• تكاليف تشغيل وصيانة منخفضة
• معدل إهتزاز وضوضاء أقل
• وسائد غاز إلمتصاص إرتداد المكبس للحد من اإلهتزاز
• إرتفاع طاقة التأثير واإلنتاجية إمتصاص طاقة اإلرتداد
و تسخيرها للعمل
• بدون مجمع هواء
• سنون ملولبة مدعمة
• جهد أقل على اآللية والمشغل

AFTERSALES SUPPORT
The key to excellence is to have the right skills and the right spirit in your team; this is the reason we are
investing in people by recruiting the best talent and regularly trained technicians and parts salesman, both
in Qatar and at our principals’ facilities around the world. Training Modules are tailor-made by our technical
Trainer and our supplier’s contribution, to develop the excising competencies. The technician’s profiles are
designed then, to meet our business needs and our supplier’s standards. Our commitment is First Class
Aftersales Support.
The Aftersales support is providing full option of services to support the business:
•Parts sales
•Maintenance and service
•Diesel Pump Service
•Field Service
• Service and maintenance contracts For hassle free and low operating cost equipment
Our dedicated team, in the Parts, has more 65000 line items in stock with service level more than %85 and
emergency order process to support the machine shutdown and the warranty cases, able to deliver not only
over the counter but also door to door.
The service becomes stronger than before with dedicated field service team and emergency service with
fully equipped Field Service vehicle and qualified technician. The Workshop is operating on the principal
standards to carry out the service and major job according our supplier specification.
Our dedicated team, in the Parts, has more 65000 line items in stock with service level more than 85% and
emergency order process to support the machine shutdown and the warranty cases, able to deliver not only
over the counter but also door to door.”
We add below points under “The Aftersales support is providing full option of services to support the business:”
• Special prices for bulk orders with partial deliveries based on customer requirements.
• Dedicated team for customers inquires within 24 HR.
• PSSR dedicated for all customers to provide Parts & Service Support. Single contact point for Parts & Service solution.
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خدمات ما بعد البيع
إن المفتــاح للتميــز هــو توفــر المهــارات الصحيحــة والــروح المعنويــة العاليــة ضمــن فريــق عملــك؛ فهــذا هــو الســبب الرئيســي فــي كوننــا
نســتثمر فــي األشــخاص بتوظيفنــا أفضــل المهــارات وتدريبهــا بإســتمرار ضمــن فريــق عملنــا مــن الفنييــن ومندوبــي مبيعــات قطــع الغيــار،
ســواء فــي دولــة قطــر أو فــي مرافقنــا حــول العالــم .يتــم تصميــم البرامــج التدريبيــة مــن قبــل مدربنــا الفنــي وبمســاهمة مورّدنــا لتطويــر
كفاءاتنــا ،فيتــم تصميــم نظــام العمــل الخــاص بالفنييــن لمقابلــة متطلبــات أعمالنــا ومعاييــر موردينــا .إن إلتزامنــا األساســي هــو تقديــم
خدمــات مــا بعــد
البيع من الدرجة األولى ،حيث نقدم إختيارات عديدة من خدمات الدعم الفني لألعمال :
• بيع قطع الغيار.
• الخدمة والصيانة.
• خدمة مضخات الديزل.
• الخدمة الميدانية.
• عقود الخدمة والصيانة لمعدات خالية من المشاكل وتكلفة إنتاج أقل.
فريقنــا المتفانــي فــي قســم قطــع الغيــار لديــه مــا يزيــد عــن  ٦٥٠٠٠صنــف موجــود فــي المخــازن وبنســبة خدمــة تفــوق  ٪٨٥وخدمــة الطلــب
ّ
تمكنهــم مــن توصيــل الخدمــة ليــس مــن خــال كاونتــر الخدمــة
فــي الحــاالت الطارئــة للتغلــب علــى مشــكلة تعطــل اآللــة وحــاالت الضمــان،
فقــط بــل مــن البــاب للبــاب.
أصبحــت الخدمــة أقــوى مــن الســابق بفضــل فريــق الخدمــة الميدانــي وخدمــة الطــوارئ بمركبــة خدمــة ميدانيــة مجهــزة بالكامــل ومــع فنــي
مؤهــل .كمــا أن مشــغل الصيانــة يعمــل حســب المعاييــر األساســية للقيــام بأعمــال الخدمــة وغيرهــا حســب متطلبــات مورّدنــا.
يضــم قســم قطــع الغيــار بخدمــات مــا بعــد البيــع ،أكثــر مــن  65000صنــف مــع نســبة اتاحــة تفــوق ال  %85مــا يســهل عمليــة توفيــر قطــع الغيــار
فــي حــاالت الطــوارئ وكذلــك تلبيــة متطلبــات الضمــان ليــس فقــط مــن خــال منفــذي البيــع فــي قطــر و لكــن متــاح ايضــا خدمــة التوصيــل
لموقــع العميــل.
وحرصا منا على تقديم كافة الخدمات الخاصة بالدعم لعمالئنا ،اضفنا ما يلي لخدماتنا:
• أسعار خاصة لطلبات الكميات الكبيرة ،مع امكانية التسليم على مراحل (حسب رغبة العميل).
• فريق مختص بتلبية طلبات عمالئنا واالستجابة لها خالل  24ساعة.
• تخصيص ممثلي دعم المنتج لعمالئنا لتوفير ما يلزم من قطع الغيار او الصيانة و ليكونوا نقطة االتصال لخدمات ما بعد البيع المتنوعة .

DIESEL PUMP SERVICE
Jaidah Heavy Equipment is offering a unique service
for service and maintenance of Diesel Pumps and
injectors. Being the distributor for Stanadyne, Cummins,
Delphi and Denso fuel injectors and being equipped
with the state of the art computerized equipment,
we offer a first class service of equipment from Bosch,
Zexel, Caterpillar, Yanmar, Micro, Motopal, Ambac
and Bryce.

We are also caring out warranty services for Delphi,
Cummins, Stanadyne and Denso fuel injection
equipment.
Over the last 20 years we build up a reputation for
quality workmanship and fast and efficient service.
All our work comes with 6 months warranty on labor
plus the manufactures warranty on parts.
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خدمة مضخات الديزل
يقــدم قســم مــا بعــد البيــع بالجيــدة للمعــدات الثقيلــة لعمالئــه
خدمــة فريــدة مــن حيــث خدمــة وصيانــة مضخــات و بخاخــات
الديــزل .ولكوننــا موزعــي حواقــن الوقــود ســتاناداين،و كومينــز ،و
ديلفــي ودينــزو وكذلــك ألننــا مجهــزون بأفضــل المعــدات المحوســبة
الحديثــة ،فإ ّننــا نقــدم خدمــة مــن الدرجــة األولــى لعمالئنــا مثــل بــوش،
زيكســيل ،كاتربيــار ،يانمــار ،مايكــرو ،موتوبــال ،آمبــاك وبرايــس.

كمــا نقــوم بتقديــم خدمــة الضمــان لمعــدات حقــن الوقــود لــكل
مــن ديلفــي ،كومينــز ،ســتاناداين ودينــزو.
حظينــا خــال العشــرين ســنة الماضيــة بالســمعة الطيبــة لكفــاءة
موظفينــا وخدماتنــا الســريعة ذات الكفــاءة.
جديــر بالذكــر اننــا نمنــح لعمالئنــا ضمــان لمــدة ســتة أشــهر علــى
األيــدي العاملــة باإلضافــة إلــى ضمــان التصنيــع علــى قطــع الغيــار.

CONTACT US
Showroom
Doha Downtown:
Salwa Road By Jaidah Flyover
T: 44466752 F: 44466784
E: info@jaidahhed.com
Parts
Doha- Industrial Area:
Gate 69, Al Wakalat Street.
T: 44638854 F: 44606290
E: hep-quote@jaidah.com.qa

Doha- Industrial Area:
Main Industrial Area Road:
T: 44638804 F: 44602440
E: info@jaidahhed.com
Service
Doha- Industrial Area:
Gate 57, Al Wakalat Street.
T: 44638866 F: 44602440
E: heservice@jaidah.com.qa

Quick Service & Parts
Al Khor :
Infront of Al Khor Mall
T: 44170388 F: 44170351

