
 BRECO International (BRECO ) -إحدى شركات Fairbanks Morse- مركز الخدمة والتوريد الوحيد المعتمد من الشركة المصنعة للمعدات األصلية لقطع 
الغيار المعاد تصنيعها لمحركات ALCO. تمتلك شركة BRECO أكبر مخزون لقطع غيار محركات ALCO في العالم، وكلها مدعومة من الشركة المصنعة للمعدات 

األصلية. ومع الخدمة العالمية والضمانات القوية التي يقدمها فريقنا من مهندسي الخدمة الخبراء والمدربين في المصنع، فإن BRECO من الشركات التي تركز على العمالء 
وتستهدف الحلول، وتبقى متاحة على مدار الساعة يومًيا لتوفير االستجابة السريعة.

إصالح المحركات
 • تافصاوملا قفو حالصإلا متي 

 ةكرشلا اهددحت يتلا ةديدجلا
ةيلصألا تادعملل ةعنصملا

• ةيرصح تادعم
 • ةلماك ةيكيناكيم شرو يف حالصإ

تامدخلا
 • يف/ةيناديم لتك عينصت ةمدخ 

عقوملا

إعادة تجميع المحركات
 • تافصاوملا قفو عيمجتلا ةداعإ متت

 تادعملل ةعنصملا ةكرشلل ةديدجلا
ةيلصألا

• كرحملا رابتخال ةصنم
• ةشرولا يف عيمجت ةداعإ تايلمع

 • /ةيناديم ةمدخلل عيمجت ةداعإ تايلمع
عقوملا يف

قطع الغيار في المخزون.
 • تادعملل ةعنصملا ةكرشلا نم ةدمتعم

 Fairbanks تاكرحمل ةيلصألا
Morse ALCO 

 • تاكرحم رايغ عطقل نوزخم ربكأ
ALCO 

• ملاعلا ءاحنأ عيمج ىلإ نحشلل ةزهاج
 • ةديدجلا تاعيمجتلا عيمج ىلع نامض

اهعينصت داعملاو

خدماتنا
إننا نقدم مجموعة كاملة من الخدمات وقطع الغيار المخزنة لمحركات الديزل.

قطع غيار للمحرك عالية الجودة معتمدة من الشركة 
المصنعة للمعدات األصلية مع أكثر من 40 عاًما من 

ALCO الخبرة لشركة



 BRECO International 
.La Paseo St 6830 

77087 Houston, TX 
6073-641-713-1 

bridgette.barnes@brecointernational.com
www.brecointernational.comالنموذج 1000.0821

ال تلجأ إلى قطع غيار المحرك منخفضة الجودة التي ال تدوم طويالً! اتصل بـ BRECO اليوم للحصول على قطع غيار محرك عالية الجودة تدوم طويالً، 
ومدعومة من الشركة المصنعة للمعدات األصلية. بفضل امتالكنا أكبر مخزون لمحركات ALCO في العالم، أصبحت لدينا القدرة على شحن قطع الغيار 

في اليوم نفسه بضمان قوي! ومهما كان نوع التطبيق الذي تقوم بتشغيله، فإن لدينا قطع الغيار والخدمات التي تحتاج إليها للحفاظ على عمل محركك بسالسة 
لسنوات قادمة.

� لماكلاب كرحملل عيمجت ةداعإ 
� مويلا نحشلا متيسو ،مويلا لصتا - رايغلا عطقل ريبك نوزخم 
� ةيسفانت راعسأ 
� ءاربخ نوسدنهم 
� ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تعنص ةدوجلا ةيلاع تانوكم 

اتصل بنا اليوم

وفر الوقت والمال مع قطع الغيار والخدمة المعتمدة من 
الشركة المصنعة للمعدات األصلية


