
مقتحمة السماء

رائدة صناعة الرافعات.
The leader of the pack.
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شركة WOLFFKRAN رائدة صناعة الرافعات.

تعد شركة WOLFFKRAN اجلهة املتخصصة املعروفة في إنتاج  الرافعات البرجية 

ذات القمة الدوارة حيث الفن الهندسي رفيع املستوى وجودة التصميم الفوالذي “صنع 

في أملانيا“ وبرنامج رفع ذكي، وكل ذلك ميثل الركيزة األساسية لتلك املكانة املتميزة في 

السوق. كما نواصل املسير في تسطير قصة جناح رائدة في صناعة الرافعات، إنها قصة 

ترجع جذورها إلى 150 عاما في عالم صناعة الرافعات. إذ تحُرسي طرازات الرافعات اجلديدة 

املمهدة لطريق اإلبداع معاييرا جديدة وتقنع العمالء على مستوى العالم باقتصادية وقوة 

.WOLFF  “عمالقة“

فهال استفدت من ماركة  WOLFFKRAN وما تتسم به من قوة هائلة وجمال فاتن 

وأداء مبهر كي تحُكلل بالنجاح.

د. بيتر شيفر                                             د. هانز بيتر كوللر 

الشركاء املديرون للشركة 



XXL ت  فعا ا لر ا      | لعمل      ا قع  ا ملو جيستي  للو ا عم  لد ا      | جحة      ر ملتأ ا ع  ر ذ أل ا ت  ا ذ ت  فعا ا لر ا      | كة      ملتحر ا ت  با لعر ا و ع  ر ذ أل ا ت  ا ذ ت  فعا ا لر ا

WOLFFKRAN. على القمة.

أينما كانت رافعة WOLFF، فثمة قمة – حيث يتجلى مع ماركة WOLFFKRAN مدى الطول 

 WOLFFKRAN واالرتفاع الذي ميكن الوصول إليه مع الرافعات البرجية الدوارة.  كما تعد شركة

مبثابة الشركة ذات التقنية الرائدة بقائمة هائلة من اإلبداعات والتوصيات. ودائما ما تبرز احلاجة 

الستخدام رافعات WOLFF عند الرغبة في تنفيذ مشاريع إنشائية مفعمة بالطموحات بشكل 

فعال. فهناك الرافعات القوية ذات األذرع والعربات املتحركة والرافعات ذات األذرع املتأرجحة املوفرة 

للمكان والقوية األداء والرافعات املستخدمة داخل املدينة املتسمة بالسهولة الفائقة في تركيبها 

وكذلك الرافعات XXL شاسعة األبعاد باإلضافة إلى الدعم اللوجيستي للخدمة املتخصصة، كل 

ذلك يجعل عرض WOLFFKRAN فريدا من نوعه ومناسب متاما للمطلب املعني.

 وهذا ما يعرفه مديرو املشروعات واإلنشاءات في سائر أنحاء العالم – ولذا يعتمدون على التقنية 

.WOLFFKRAN  واخلدمة الدءوبة من
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عية لفر ا ت  كا لشر ا و صة  خلا ا ع  و لفر ا      | ن      خملتصو ا ن  ليو و لد ا ء  كا لشر      ا

.WOLFF إنه عالم رافعات

تعد سوق اإلنشاءات سوقا عاملية: فكما هو احلال مع التكنولوجيا التي لم تعد تعرف حدود، صارت أيضا 

املشاريع اإلنشائية مشاريع عاملية. ولم تتوقف شركة WOLFFKRAN عند حد معرفة هذا التطور بل 

شاركت في بلورته بشكل فعال. إذ تؤكد الشبكة املتشعبة للفروع اخلاصة وتأسيس الشراكات الدولية 

وتطويرها قرب شركة WOLFFKRAN منك.

إن رافعات “WOLFF“ املميزة تضع بصماتها اجللية على مالمح مواقع العمل احلديثة في أملانيا وسويسرا 

والنمسا كما في بريطانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبرج وفي الدول العربية كما في أستراليا وأسيا. أضف 

إلى ذلك قيامنا باإلدارة والتحكم في نشاطاتنا العاملية من مقرنا الرئيسي على املستوى الدولي في تسوج 

بسويسرا وذلك لتوفير مزيد من الفاعلية واالقتصادية في موقع العمل.



كيبية لتر ا ء  ا جز لأل ي  كز ملر ا ليق  لتز ا      | صيل      لتو ا ق  و صند      | ت      نيا و لكتر إل ا      |      WOLFF حمر  أ      | لص      خا ي  ذ ال فو تصميم 

صناعة يدوية في أملانيا.

بقيامك بجولة حول عمليات إنتاجنا في هايلبرون أو لوكاو يتجلى لك تضافر جهود البشر واملاكينة في العمل 

يدا بيد حيث متتلك شركة WOLFFKRAN اخلبرة الفنية املتخصصة للغاية بفضل عراقتها املتأصلة 

في تصنيع الرافعات. ومن أمثلة التفرد الرائع نذكر أعمال اللحام التي تظهر اإلتقان اخلالص للحرفة اليدوية. 

ويسري األمر ذاته أيضا على أعمال الثقب وهنا تصل “عمالقة“ WOLFF على الثقوب املناسبة لوصالت 

القالووظ التقليدية WOLFF بدقة تبلغ 5/100 مم )وهو ما مياثل سمك شعرة اإلنسان!(.

وبجانب التصميم الفوالذي تأتي اإللكترونيات لتمثل أهمية متزايدة.  حيث يتم تركيب أنظمة التحكم 

اإللكترونية PROFIBUS املتسمة بالدقة واالعتمادية في صناديق التوصيل. ثم تحُدهن الرافعات في ورشة 

�الطالء باللون األحمر WOLFF املميز لها، وهو خليط لون خاص خال من الرصاص لرافعات

WOLFFKRAN – إنه إحدى العالمات املميزة ملاركتنا.

وفي مكان التخزين املوجود بجوار صاالت التصنيع مباشرة يتم إخضاع الرافعات اجلديدة الختبار مكثف ألدائها 

الوظيفي وفحص نهائي – قبل أن تبدأ رحلتها إلى أماكن استخداماتها املتنوعة.
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لم     لعا ا حول       | ة      ز ر لبا ا ت  لسما ا ع  بدا إ متخصصو       | ن      و يلبر ها لقة  عما      |      1913 لى  ألو ا لبرجية  ا ة  ر ا لدو ا فعة  ا لر ا

عمل دؤوب منذ 1854.

إن إبداعات شركة WOLFFKRAN والقصص املغزولة حولها متلء متحفا تقنيا بأكمله دون نصب أو تعب. 

فقد مت تأسيسها كورشة حلام للحديد في هايلبرون، وركز WOLFF أكثر فأكثر على معدات الرفع والنقل. 

وفي عام  1913 وضع WOLFF أول عالمة هادية على طريق اإلبداع ففي معرض اليبتسيج مت عرض أول 

رافعة برجية ذات قمة دوارة حديثة. وسرعان ما أضحى طراز الرافعة هذا طابعا مميزا ملواقع العمل – ومما جعل 

منه معدة إنشاءات مثالية تلك الطريقة التصميمية للوحدات وسمات املرونة الفائقة وقدرة رفع األحمال 

الثقيلة. وهكذا تسهم رافعات WOLFFKRAN في تصميم الوجه املعماري البديع للعصر احلديث ونذكر 

من إبداعاتها: محطة سكك حديد مايليندر، السد العالي بأسوان، محطة زانتيس في سويسرا، البنك التجاري 

وناطحة السحاب اإلسكايبر في فرانكفورت، محطة السكك احلديدية الرئيسية اجلديدة في برلني، مطار فيينا 

ودبي وأبوظبي – وقائمة اإلجنازات طويلة ومبهرة. وتفتح لنا تلك العراقة اإلبداعية املتفردة وقصص اخلبرة الفنية 

آفاقا رحبة إلجنازات جديدة.



ر     إليجا ا و ء  ا لشر ا     | لتركيب      ا ق  فر       | نت      إلنتر ا خالل  من  اخلدمة       | ل      جلبا ا تسلق 

نشاط بالنهار والليل.

سواء كنت تقرأ تلك السطور في الصباح أو وقت الظهيرة أو بالليل، فاألمر سيان: ففي ذلك احلني ترك 

رافعة WOLFF أحمالها وتدور وتعمل في بقعة من بقاع األرض من أجل إجناز عملية اإلنشاء بشكل 

فعال. حقا يعتمد عليها.

يتميز قطاع أعمال اإلنشاءات بالسرعة الفائقة – ومن اجليد معرفة أن شركة  WOLFFKRAN ال 

تعرف النوم وتتيح إمكانية القيام باألعمال بسالسة بفضل خدمتها احمليطة.

تعطينا تقنية اإلنترنت نظرة عامة سريعة حول الرافعات اجلاهزة لالستخدام سواء من أسطول اإليجار 

الكبير WOLFFKRAN أو من مخزن املبيعات – وهكذا نضمن تخطيط مرن في موقع العمل وتنفيذ 

املشروعات.

ومن أجل التركيب الفني السليم تأتيك فرق التركيب من WOLFFKRAN في موعد يتفق عليه 

في موقعك. واعلم أنهم يستطيعون أيضا التغلب على املواقف املستعصية: حيث مواقع العمل التي 

يصعب الوصول إليها في ضواحي املدينة، تسلق اجلبال من اخلارج أو الداخل، أعمال التركيب عن طريق 

الطائرة الهليكوبتر في األراضي وعرة املسالك – أينما كنت تأتيك رائدة صناعة الرافعات.



ر     إليجا ا و ء  ا لشر ا     | لتركيب      ا ق  فر       | نت      إلنتر ا خالل  من  اخلدمة       | ل      جلبا ا 19تسلق 



20



لتخطيط     ا و ر  و لتشا ا      | للوجيستي      ا لدعم  ا      | لهندسة      ا      | لتصميم      ا

.WOLFF عمال

.WOLFF لقد مت إعداد التقنية واخلدمة الدءوبة على أيدي أشخاص هم عمال

إنهم أشخاص بوسعهم اإلصغاء والتفكير والتطوير والتصميم واإلعداد – ويحملون على عاتقهم 

مسؤولية تقدم املنشأة. يعمل لدى شركة WOLFFKRAN متخصصون باألقسام اخملتلفة. وألننا نقوم 

بعملية التصنيع في مصنعنا نستطيع التعاون بشكل وثيق ومترابط للغاية في عمليات التطوير واإلنتاج 

والتوزيع.

ومحصلة ذلك: تقنية وخدمة دءوبة تتوائم مع احتياجات العمالء.

تفكر شركة WOLFFKRAN بشكل مستشرف للمستقبل – وتقدم التدريب وتواصل التطوير، وبذلك 

تظل اخلبرة الفنية الثمينة هنا في الشركة ومن ثم ميكن مواصلة التطوير. وهكذا نحصل كشركة 

وسيطة على التقدير الرفيع من عمالئنا الذين يرون فينا التفوق التكنولوجي الفريد.



نت     إلنتر ا و ت  ملطبوعا ا      | فعة       ا لر ا كتيب       | لفنية      ا ت  ملستندا ا      | ت      فعا ا لر ا منسق 

معلومات هائلة.

عد بشكل أفضل من قبل مخطط املشروع، وكلما كانت عملية التركيب  كلما كان تخطيط موقع العمل محُ

والفك أسرع من قبل فني التركيب، وكلما كان تعرف قائد الرافعة على “رافعته“ أكثر تركيزا، ازدادت اقتصادية 

موقع العمل. ولذلك تتيح شركة WOLFFKRAN دعما شامال وبالغ األثر: على هيئة بيانات ومشورة خاصة 

بتخطيط موقع العمل، وفي صورة أوراق بيانات وتنزبالت محدثة على اإلنترنت، ومن أمثلة ذلك أيضا منسق 

الرافعات اخلاص باختيار رافعة WOLFF املناسبة من خالل اإلنترنت. أضف إلى ذلك دورات اخلدمة والدورات 

التدريبية املتخصصة من WOLFFKRAN والتي يتعرف فيها فنيو التركيب على كل ما يجب معرفته حول 

“رافعاتهم“ WOLFF. وهكذا ميكن إطالق واستغالل جميع قدرات معدة اإلنشاءات متعددة املهام أو الرافعة 

بشكل مثالي. ولسوف نطلعك على االبتكارات والتطويرات على موقعنا على شبكة اإلنترنت وفي املعارض وعن 

طريق املقاالت احملررة في اجملالت الدولية املتخصصة: WOLFFKRAN حاضرة على الدوام.



نت     إلنتر ا و ت  ملطبوعا ا      | فعة       ا لر ا كتيب       | لفنية      ا ت  ملستندا ا      | ت      فعا ا لر ا 23منسق 
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ت    لوحدا ا ة  فكر      | اخملصص      لتصميم  ا      |       WOLFF مل  معا      |      i  -  WOLFF       | ت      ما خلا ا ت  اسا ر د

براءات االختراع واجلمال الفاتن.

أية تقنية رافعات سوف نستخدمها مستقبال في إنشاء املنازل واملصانع ومجموعات املباني واملدن؟ كيف ميكن الربط 

بطريقة ذكية بني الرافعة باعتبارها محور موقع العمل ومعدات اإلنشاءات األخرى لننشئ مركز عمل متعدد املهام؟ 

ما هي اخلامات اخلفيفة التي تستطيع رغم خفتها حمل األغراض الثقيلة؟ كيف ميكن تصميم مقصورة عمالنية 

للرافعة؟ تلك هي األسئلة التي يطرحها مصممو ومهندسو WOLFFKRAN على أنفسهم ويعتبرونها مبثابة 

تديات – ويطورون بولع رافعات WOLFF الغد. وللوصول إلى هذا الهدف تتضافر في معامل WOLFF اخلاصة 

جهود فريق WOLFF أيضا مع جهود اجلامعات واملؤسسات البحثية الرائدة. وقد أثمرت لنا تلك اجلهود رافعات متهد 

طريق اإلبداع  كرافعات WOLFF املدمجة غير املزودة بذراع واملستخدمة داخل املدينة أو اجليل اجلديد من الرافعات 

ذات األذرع املتأرجحة في هيئة تصميمية حاصلة على براءة اختراع عاملية – الرافعة WOLFF 355 B والرافعة  

WOLFF 1250 B  )“رافعة WOLFF العمالقة“(: يالها من تقنية ذكية مالئمة للمتطلبات املتنامية ملوقع 

العمل احلديث. ولذا ستصبح رافعة املستقبل هي رافعة WOLFF – مقتحمة السماء احلقيقية.







www.wolffkran.com

WOLFFKRAN International AG

Baarermattstrasse 6
CH-6300 Zug

 +41 766 85 00 
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info@wolffkran.com

WOLFFKRAN Arabia LLC

Office 511
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Dubai U.A.E 
 +971 4 39 90 905 
 +971 4 39 90 910
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رائدة صناعة الرافعات.
The leader of the pack.
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