
) Dynaway(شرکت ماشين آالت ديناوای 
  با مسئوليت محدود

ماشين های فرز زانويی، ماشين های  فرز مرکز عمودی، ماشين  
، ماشين های فرز برج گردان افقی عمودی، متعلقات CNCتراش 

  . و قطعات ابزار ماشينی

 
از   در تايوان مرکزی تاسيس شد،2005 که در سال با مسئوليت محدود) Dynaway(شرکت ماشين آالت ديناوای 

اکنون، اين شرکت راه حل های جامع برای قطعات و ماشين .  به توليد متعلقات و ابزار ماشينی پرداخته است2012

،  خط جامعی از ماشين ابزار »مکانهمه چيز در يک «قالب سازی ارائه می دهد، و به صورت يک فروشگاه 

  . تخصصی و غير تخصصی برای کارهای سخت و پيچيده عرضه می نمايد

اين . مبادرت کرده است» DYNAWAY « تحت برند خودش ،شرکت، از امسال به بازاريابی محصوالت خود

، که بيانگر هدف شرکت »به کسب و کار خود قدرت ببخش«: رکت استبرند به چيزی داللت دارد که مورد تاکيد ش

 .  در راهبری مشتريانش به سمت ايجاد بيشترين حاشيه سود، می باشد

 شامل سری  کهارائه می دهد،) مطابقت با استاندارد اروپايی (CE ديناوای طيف کاملی از ماشين ابزار تاييد شده

اين شرکت با خروجی .  استCNC املی از ماشين های فرز زانويی، دو ستونه، و عمودی، به همراه تراش های ک

 .  ميليون دالر امريکا دارد3 ماشين، انتظار درآمد ساالنه ای معادل 10ماهانه حدود 

در که  ماهه دارد که از زمان بارگيری شروع می شود، و تعمير ماشين آالت فروخته شده خود 18شرکت گارانتی 

 ام شرکت ادعا می کند که تم. شرايط کار عادی خراب شده اند را تضمين می کند

 سال تجربه در امر ماشين آالت بوده، و تقريبًا همه چيز را در مورد ماشين ها 15نمايندگان فروش آن دارای حداقل 

  . می دانند و می توانند در يافتن راه حل هر مشکلی به مشتريان کمک نمايند

ن می ديناوی تاکيد می کند که از سرمايه گذاری عظيم مشتريان بر ماشين آالت و تجهيزات آگاه است، بنابراين تضمي

 . کيفيت ارائه می شوند-نمايد که ماشين های شرکت فقط با باالترين کيفيت و با بهترين نسبت قيمت
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