
Refurbishment
Equipment 

تقديم قسم جديد من  البناء تطوير منتجاتها وخدماتها من خالل  تواصل كايس لمعدات 
معدات الخرسانة »مضخات الخرسانة وخالطات المتنقلة المجددة« للبيع.

أحدث  باستخدام  الخرسانة،  لمعدات  الكامل  التجديد  عملية  في  رائداً  كايس  فريق  يعتبر 
النظم والتقنيات لضمان جودة منتجاتها ورضا عمالئها.

وقطع  األنابيب  المضخة،  ذراع  استبدال  على  كايس  ستعمل  الكاملة،  التجديد  عملية  أثناء 
الهيدروليكية والمسامير والبطانات في مضخة الخرسانة الخاصة بكل عميل.

تشتري كايس العالمات التجارية المستخدمة من المضخات الخرسانية باإلضافة إلى خالطات 
المتنقلة وتجديدها بالكامل لمساعدة العمالء على إنجاز المهام باستثمار ميسور التكلفة.

عملية تجديد معدات الخرسانة
من نقطة البداية للفحص العام لمعدات الخرسانة، يتأكد فريق العمل من 
أن كل مكون في مضخات الخرسانة المستخدمة وخالطات المتنقلة في 

حالة عمل مثالية قبل وضعها للبيع.
يمكن  التي  األجزاء  جميع  واستبدال  وإصالح  بفحص  الصيانة  فريق  يقوم 
الطوارئ،  أجهزة  الكهربائي،  النظام  ذات  مضخة  كل  في  استخدامها 

اإلطارات، المحاور، األنظمة الهيدروليكية، وضغط المحرك.

بيع وشراء المعدات المستعملة

KiCE Construction Equipment continue to develop its products and services by offering new division 
of concrete equipment “Refurbished Concrete pumps and Transit mixers” for sale. 
KiCE team are pioneers in the process of complete refurbishment of concrete equipment, using 
the latest systems and techniques to ensure the quality of its products and the satisfaction of its 
customers. 
During the complete refurbishing process, KiCE will replace the boom, pipes, hopper parts, pins, and 
bushings in your concrete pump. 
KiCE buy used brands of concrete pumps as well as transit mixers and fully restore them to help 
customers get job done at an affordable investment. 

Concrete Equipment Restoring Process
From the starting point of the initial machine inspection, KiCE make sure that every component in the 
used concrete pumps and transit mixers that we sell are in perfect working order before placing it for sale. 
KiCE maintenance team inspect, repair, and replace all wearable parts in each pump or trucks electrical 
system, emergency devices, frame and sub frame, axles, hydraulic systems, and engine compression. 
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توفر الشركة مجموعة كاملة من قطع الغيار لجميع الماركات 
من خالطات الخرسانة المتنقلة ، بما في ذلك:

بكرات الخالطة	 
مزلق الخرسانة 	 
مزلق الخرسانة الممتد	 
كابالت الخالطة	 
 	PMP و ZF  جهاز ناقل الحركة
خزانات المياه )150 لتر / 210 	 

لتر(

واقيات من البالستيك والصلب	 
المصابيح الخلفية	 
اختبار سمك الخالطة	 

نحن نحتفظ بمجموعة 
واسعة من قطع الغيار لضمان 

التسليم السريع.

• Drum rollers
• Chutes
• Extension chutes
• Drum cables
• ZF and PMP transmissions
• Aluminium water tanks (150 

litre/ 210 litre)

KiCE supply a complete range of spares parts and accessories for all 
makes of concrete mixer drums, including:

• Plastic and Steel mudguards
• Rear lights
• Drum thickness testing

We keep stock of a wide variety 
of spares parts to ensure quick 
delivery.

تجديد خالطة الخرسانة المتنقلة
المتنقلة،  الخرسانة  خالطات  بتحديث  العمل  فريق  سيقوم 
وذلك من خالل استبدال األجزاء البالية. وصيانة خالطة الخرسانة 

وتحديثها.

الخرسانة  	  خالطات  واحجام  أنواع  جميع  وصيانة  وإصالح  تجديد 
)من 9 متر مكعب إلى 12 متر مكعب(

استبدال حلقات الدعم للخالطة	 
تجديد كامل لتجميع الخالطة على الشاحنة	 

1. Drum mixer Refurbishment
KiCE can refresh drum mixers, worn parts can be replaced; the drum 
can be blasted and blades re-tipped. 
 
• KiCE refurbishes, repairs and maintains all makes of concrete mixer 

drums
• Re-blading of all makes of concrete mixer drums (9 m3 up to 12 m3)
• Replacement of track rings
• Refurbishment of complete mixer assembly

مميزات الشركة ا لرئيسية لتجديد خالطات ا لخرسانة المتنقلة
يوفر للعميل خالطة بحالة ممتازة.	 
خالطة أكثر قابلية للعمل في ميادين المشاريع وموثوق بها مقابل مبلغ مادي اقل.	 
مصممة لتزويد العميل بكفاءة تكلفة دورة حياة طويلة ألسطول خالطاتهم عن طريق 	 

عملية تجديد شاملة.
يتيح للعمالء تشغيل الخالطات التي يكون سائقوها على دراية بالمواصفات والعمليات.	 

KiCE Refurbished Truck mixers Key Features
• Provides the customer a new truck alternative.
• More workable and reliable trucks for less money.
• Designed to offer the customer extended life cycle cost efficiencies of their truck fleet by means of 

an extensive reconditioning process.
• Allows customer to operate trucks which their drivers and mechanics are familiar with specifications 

and operations.

2( تجديد مضخة الخرسانة
تقدم الشركة إصالحات ممتازة وإعادة بناء وإعادة طالء لجميع 
العقد  توقيع  عند  الخرسانية.  المضخات  وأنواع  التجارية  العالمات 
مع عمالئنا، سيتم تسليم المعدات إلى مركز خدمتنا وتفكيكها؛ 
بحيث  والطالء  التنظيف  عمليات  بعد  مفصل  فحص  إجراء  يتم 
وتجديد  المعدات  تجميع  ويتم  التالفة  األجزاء  استبدال  سيتم 

أسالكها.

2. Concrete Pump Refurbishment
KiCE provides excellent repairs, rebuilds, re-trucks and repainting of all 
brands and types of concrete pumps. Upon signing of the contract with 
our client, the equipment will be delivered to our service center and 
disassembled; A detailed inspection is carried out post the cleaning 
and painting operations. The damaged parts will be replaced and the 
equipment is assembled and rewired.

خطوة بخطوة إلعادة بناء مثل الجديد:
الخطوة 1 - إعادة محاور المضحة على وحدة جديدة	 
الخطوة 2 - استبدال أو إعادة إنشاء ذراع الرافعة	 
الخطوة 3 - إصالح ذراع التطويل 	 
الخطوة 4 - إضافة أنبوب جديد لذراع الرافعة 	 
الخطوة 5 - إعادة بناء أو استبدال األجزاء األساسية 	 

للمضخة 
الخطوة 6 - استبدال أجزاء اناء الخرسانة	 
الخطوة 7 - تجديد األسالك	 
الخطوة 8 - تحديث جهاز التحكم برفع أنبوب المضخة	 
الخطوة 9 - استبدال الخطوط الهيدروليكية	 
الخطوة 10 - إعادة بناء ناقل الحركة	 
الخطوة 11 - استبدال االجزاء الهيدروليكية للمضخة	 
الخطوة 12 - إعادة تحديث أذرع المساندة للمضخة	 
الخطوة 13 - إجراء اختبار فحص كامل للمضخة 	 

Step by Step to Rebuild Like New:
• Step   1 – Reposition axles or re-truck with new unit
• Step   2 – Replace or rebuild boom cylinders
• Step   3 – Repair boom using jig if necessary
• Step   4 – Add new boom pipe
• Step   5 – Rebuild or replace pump kit
• Step   6 – Replace wear parts and hopper
• Step   7 – Rewire
• Step   8 – Update your remote systems
• Step   9 – Replace hydraulic lines
• Step 10 – Rebuild transfer case
• Step 11 – Replace hydraulic pumps
• Step 12 – Reseal boom and outrigger manual valves
• Step 13 – Perform complete factory test

مميزات تجديد مضخة الخرسانة
تقوم الشركة باستعادة واختبار كل مضخات الخرسانة 	 

المستخدمة للبيع في مركز الصيانة الذي تم تجديده
إمكانية اختبار المعدات في مواقع العمل قبل شراء العميل 	 

إذا لزم األمر
تقدم الشركة أسعاًرا تنافسية لمضخات الخرسانة عالية 	 

الجودة المستخدمة للبيع

KiCE Refurbished Concrete Pump Key Features
• KiCE fully restore and test every used concrete pumps for sale in the 

refurbished inventory
• KiCE can test equipment at job sites before customer buy, if needed
• KiCE offer competitive prices for high quality used concrete pumps for sale


