
براك للمصاعد



Barrak Elevators



GEARBOX
Gearboxes for li�s and escalators.

COMPONENTS
Speed governors, safety gears, pulleys, rope 
a�achments, supports, tension devices

COMPONENTS
Cylindrical and flat Gearless for installa�ons 
with and without machines room.



 براك للمصاعد هو فرع من شركة مجموعة البراك للصناعة
 والتجارة والمقاوالت . تلبية للطلب العالي في قطاع التشييد
 والبناء . قام براك للمصاعد بالدخول في شراكات مع شركات
وتركيب وتوريد  لتصنيع  المصاعد  صناعه  في   عالمية 
براك يسعى  السعودي.  السوق  في  المصاعد   منتجات 
 للمصاعد �عطاء العمالء منتجات ذات جودة عالية مع اسعار
متنوعة ومنتجات  الجودة  عالية  بصيانة  مدعومة   منافسة 

تناسب اذواق العمالء

Barak Elevators Is a branch of the well-know  albar-
rak industrial group . to meet the construc�on boom 
and the increasing demands in Saudi Arabia .barrak 
elevators has entered into a co-opera�on agree-
ment with interna�onal elevator companies to 
manufacture, supply and install elevators products 
to the Saudi Arabian market . Barrak elevators aims 
to provide its customers with the best quality at the 
most compe��ve prices backed up by unsurpassed 
quality of service & wide range of elevator decora-
�on choices 

Our partnersشركائنا

ABOUT USمن نحن
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 تقوم براك للمصاعد بصيانة كامل مهمات المصعد وذلك
السالمة �نظمة  عليها  المتفق  وا�حكام  للشروط   طبًقا 
 وا�مان. والتي يقوم بها فنيين مدربين ، كما تقوم بزيارات
والمهمات ا�جهزة  صيانة  بغرض  بالشهر  مرتين   دورية 
قطع استبدال  وكذلك  وا�صالحات  التضبيطات   وعمل 
بحالة تشغيل المصعد  �بقاء  الحاجة  الالزمة حسب   الغيار 
 جيدة وذلك على أساس أن العمل المطلوب ناتًجا فقط عن
بالصورة المصعد  استعمال  وعن  الطبيعي   االستهالك 

العادية والمألوفة

فنية اختبارات  بعمل  دورية  بصورة  للمصاعد   براك   تقوم 
المصعد يعمل بصورة للتأكد من أن  ا�مان وذلك   �جهزة 
 جيدة وآمنة كما تقوم بالعناية بأية عيوب قد تظهر بنتيجة
أعطال لطلبات  بتلبية سريعة  نقوم  كما  االختبارات.   هذه 
 المصاعد التي تبلغ لنا وسنقوم با�صالحات الالزمة في خالل

 24 ساعة
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ا�ختبارات الفنية:

C a b i n  W a l l



www.barrakelevators.com

BarrakElevators

Barrak Elevators

elevator@al-barrakgroup.com

920005339

PO Box: 10170 - Al-Ahsa 31982
Kingdom of Saudi Arabia 

Fax: 966 13 5870212 
Sales: 966 541490813

Sharqiyah - Al Khobar - ALOlaya
Sales Branch:

Head Office:


