
اتصاالت 
کابلهای بسته ای  

ها سوئیچ 
ت  قطعا

 نظامی    هوانوردی    حمل و نقل     استخراج



سیستم های       معدن        
تجهیزات معدن 

تجهیزات حفاری در دریا و در زمیّن 
اتصاالت و سیستم های کنترل 

راه حل های کامل اتصاالت 

 صنعت حمل ونقل
کابل های دسته ای

سوئیچ ها 
قطعات

اتصاالت   •    کابل های دسته ای   •    سویچ ها   •    قطعات
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صنعت     حمل ونقل         
سنگین  نقلیه  وسایل 

لکوموتیّو 
کشش  تسمه 

ثقیل جر
 

صنعت       هوا و فضا         
هواپیما  بدنهء  موتورها، 

دستگاه  پردازنده 
زمینی  تجهیزات 

کمکی برق  سیستمهای 

تجهیزات      نظامی 

پتر  هلیکو
وسایل نقلیه زره پوش 

فن آوری حمل و نقل نظامی 
قدرت و سیستم های کنترل 

ابزار و اندازه گیری 
رادار تجهیزات 



22 کشور صادر می کنیم ما به 
ما به لطف محصوالت دقیق و بنای روابط بلند مدت تجاری عالی خود موفق هستیم.

ان
جه

تحویل در سراسر 
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 صنعت حمل ونقل
کابل های دسته ای

سوئیچ ها 
قطعات

ما بازارهای 



محصول  توسعه 
مجرب تیم 

سریع سازی  نمونه 
جامع آزمون 

آزمایشگاه خود ما در 
دانشگاه با  همکاری 

خود   تولید 
باال ماشین آالت سطح 

طیف گسترده ای از فن آوری
فرآیندهای تولید منحصر به فرد

پیشرفته کنترل  های  سیستم 

نصب حرفه ای  
تیم نصب و راه اندازی با تجربه

نصب و راه اندازی در سراسر جهان
خدمات بعدی

کار در شرایط دشوار
 

1500
اتصال نوع 

در انبارهای طیف گسترده ای از انواع اتصال با تنوع تقریبا 

نامحدود وجود دارد.

تجهیزات نظامی غیره

هوائی صنایع 

استخراج سیستم های 

صنایع حمل و نقل

ما مشتریان  اکسپدیشن

ما بازارهای 

آمریکا

اروپا آسیا

% 25 

% 40

بقیه

تا دو ماه

تا 48 ساعت تا یک هفته

تا یک ماه
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توسعه   •    تولید    •    منتاژ

تا 1000 آمپر
جریان بار 

اتصاالت ما طیف گسترده ای از کاربردی را پوشش می دهد

.A 1000 از 1 میلی آمپر تا

تا 96
رابطه در اتصال 

تمامی اتصاالت خود را می توانیم طبق خواسته مشتری تولید کنیم

با تقریبا“ انحتاف پذیری نامحدود

20
سال تجربه در این رشته
بیش از دو دهه توسعه و تولید اتصاالت که جوابگوی استانداردهای جهان 

و شرایط مشکل هستند.

22
کشور جهان
ما با همکاران خود در سراسر جهان همکاری داریم. بازارهای اصلی ما 

در اتحادیه اروپا، ایاالت متحده آمریکا و ژاپن است.

200
تجاری شرکای 
محصوالت ما در کاربردهای دشوار خوب عمل می نمایند

بیش از 200 شرکا.

% 20 

% 15 

% 25 
% 30 

% 5 

% 40 
% 25 % 10 

% 45 

% 5 

% 15 



راه حل های بسیار جهت توسعه و طیف وسیع کاال

BS اتصال
پیمائی  هوا

SR اتصال
ارتش

SR اتصال
ارتش

VS اتصال
پیمائی  هوا

VS اتصال
پیمائی  هوا

BN اتصال
حمل و نقل

PK اتصال
حمل و نقل

EP
استخراج

ZGT اتصال
استخراج

مواد مورد استفاده

آلومینیوم برنج فوالد ضد زنگ ترموپالست االستومر

BS اتصال
پیمائی  هوا

اتصالی های  سیستم 

کابل دسته ای
استخراج

اتصالی های  سیستم 

اتصالی های  سیستم 
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TNR-Power  اتصال
استخراج

کابل دسته ای
استخراج

PN سوئیچ 
حمل و نقل

سوئیچ
حمل و نقل

EP
استخراج

TNR-Power  اتصال
استخراج

کارها نمونه  محصول 

کابل دسته ای
استخراج، ارتش، حمل نقل، هواپیمائی



مدیریت مناسب

مدیریت کیفیت

امکانات
مدرن

ایده های جدید و 
گذاری سرمایه 

تجربه

تیم حرفه ای
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چند کلمه درباره ما

1980
توسعه و ساخت اتصاالت به اوج خود می رسد. تولید ساالنه 25 میلیون 

.ŠR, VŠ, RM, BN, VN, PK قطعه در گروه های

2001
و  تمرکز  با  کرد.  تغیر   TENEO 3000 شرکت  به   EMS شرکت 

تاکید بر تولید اتصاالت و قطعات. 

2004
TENEO در فن آوری های جدید CNC و PNC و تجهیزات برای 

تولید محافظ کابل به طور قابل توجهی سرمایه گذاری کرد.

2007
 ŠR, VŠ, ها،  گروه  در  دایره  اتصال  هزار   160 تولید   TENEO
RM, BN, a PK. شرکت TENEO  استانداردهای ISO 9001 و 

ISO 14001 بدست آورد.

2008
و  آلومینیوم  بدنه  تولید  در  ارتقا  آوری  فن  بزرگ  پارک  بعدی  انجام 

اتصاالت. مخابرات 

2012
ختم بازسازی شرکت می باشد.

2013
انجام بعدی پارک بزرگ فن آوری و ارتقا، گسترش تولید اتصاالت و 

قطعات.

2014
معدن، عرضه،  برای صنعت  دهندها  اتصال  جدید  توسعه سری  تکمیل 
نصب و راه اندازی اتصاالت و کابل ها دسته ای برای تجهیزات حفاری 

در جمهوری چک و فدراسیون روسیه.

آنچه در پی   
موفقیت ما قرار دارد

ما یک شرکت چک با یک سنت طوالنی مدت، که تولید کننده اتصاالت با کارایی باال، کنترل سیم کشی، قطعات و سوئیچ.

در کار خود ما به تجربه انباشته خود تکیه داریم، ما با استفاده از دانش و کار تیمی خود و در تولید رعایت استانداردهای کنترل کیفیت سخت را می نمایم.

محصوالت نوآورانه ما در سخت ترین شرایط مفید است.

ما دارای گواهی: 

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005

 Top Rating® 2014

در مورد شرکت   •    تاریخچه
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