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SABTECH designs hydraulic system (Power Packs) for different applica-
tion as per customer requirements and repair all kinds of hydraulic 
systems (Power Packs) using branded parts with test certificate.
SABTECH repairs all types of hydraulic pumps, motors, valves and test 
on highly sophisticated test bench which makes sure 100% guaranteed 
repair.

تقوم ساب تكـ بتصميم النظم الهيدروليكية لالستخدامات المختلفة وفًقا لمتطلبات العمالء ,

وإصالح جميع أنواع األنظمة الهيدروليكية باستخدام قطع غيار من المصانع ذات العالمات

التجارية المعروفة و الحاصلة على شهادات الجودة العالمية .

تقوم ساب تكـ بإصالح جميع أنواع المضخات الهيدروليكية والمحركات الهيدروليكية

والصمامات , تتم اإلختبارات بواسطة أجهزة إختبار متطورة للغاية وذلك لضمانة اإلصالح

االختبار بنسبة 100 ٪ . 

أنظمة الهيدروليك
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ISO 9001 2015
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Chromes thickness test

Fabricate & assembly 
of customized 
power packs

Fabricate of 
hydraulic 

cylinder parts

Machining of 
hydraulic 

cylinder parts

Manufacturing of 
hydraulic seals

Polishing of 
chrome rods

Precision machining of 
hydraulic cylinder 
by CNC machines

Repair of 
power packs

إختبار س�كة الكروم تصنيع وتجميع
األنظمة الهيدروليكية 

تصنيع أجزاء
البساتم الهيدروليكية 

تصنيع أجزاء
البساتم الهيدروليكية 

تصنيع صوف
بساتم الهيدروليك 

تلميع أعمدة الكروم صيانة وحدات
الهيدروليك 

تصنيع بساتم الهيدروليك
بدقة عالية بواسطة االت 

تصنيع بإستخدام الحاسب االيل 

اإلختبار والكشف عيل
املضخات الهيدروليكية 

Testing & diagnose 
of hydraulic pumps

جهاز إختبار للمضخات والمحركات وصمامات الهيدروليك

تصميم و تطوير للدوائر الهيدروليكية للمنظومات الهيدروليكية المحمولة والصناعية

إكتشاف المشاكل و صيانة األنظمة الهيدروليكية للمنظومات الهيدروليكية المتحركة والصناعية

إستشارات تقنية وفنية لصيانة وتصميم للمنظومات الهيدروليكية

إستخدام أحدث البرامج وادوات التحليل لتطوير المنتجات

تصنيع و تجميع ألجزاء منظومات الهيدروليك

خدمات ذات جودة وضمان عالي

تصميم وتطوير للبساتم الهيدروليكية

االالت التى يتم التحكم فيها بالكمبيوتر لمختلف األغرا ض

تصنيع مقاسات مختلفة من بساتم الهيدروليك

Hydraulic Test Bench for Pumps, motors and valve testing

Fabrication and Assembly of Hydraulic Systems

Design and develop hydraulic circuits for mobile and industrial applications

Trouble shooting of hydraulic systems of mobile and industrial equipment

Technical consultation of maintaining and manufacturing hydraulic systems

Using latest software and analytic tools to develop products

Quality and Guaranteed Service

Designing and developing Hydraulic Cylinders

CNC facilities for many purposes

Manufacturing various sizes of Hydraulic Cylinders
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