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تمتع بحصة أكبر في السوق واكسب ثقة 
العمالء، وَخفِّض تكاليف التشغيل لديك 

في ذات الوقت

نحن الشركة الرائدة عالميًا في صناعة أسطوانات الغاز البترولي المسال المركبة )LPG( للعديد من االستخدامات. إن تركيزنا على األمان، وسهولة االستخدام، 
والمقاومة العالية للصدأ وكذلك التصميم، يفيد كاًل من ُمسوقي أسطوانات الغاز البترولي المسال )LPG( وكذلك عمالئهم في جميع أنحاء العالم.



الفوائد التي ستعود على عملك

زيادة و حماية حصتك بالسوق. 
إن توفير أسطوانات سهلة االستخدام، سيساعدك في كسب ثقة عمالئك، وسيمنح شركتك الفرصة 

.)LPG( لجذب المزيد من مستخدمي الغاز البترولي المسال

تعدُّ تلبية توقعات العمالء مع اإلنتاج بتكلفة معقولة وبشكل آمن أمًرا أساسيًا لشركتك. مهمتنا هي تحويل عملية 
استخدام الغاز البترولي المسال )LPG( إلى تجربة أكثر أمانًا وسهولة للجميع. أنتجنا منذ عام 2000 أكثر 
من 20 مليون أسطوانة بمجموعة فريدة من الميزات لتسهيل االستخدام مع تحقيق مركز قياسي في األمان 

بال منافس. سيساعدك توزيع الغاز البترولي المسال باستخدام اسطواناتنا:

منح عالمتك التجارية المزيد من القوة 
إن أسطواناتنا الخفيفة واألكثر أمانًا ذات المظهر الجمالي األنيق، ستساعد شركتك على التميز في 
السوق. يمكن تصميم األسطوانات بحيث تحمل نفس لون وشعار شركتك لربطها الفوري بالعالمة 

التجارية الخاصة بالشركة بمجرد رؤيتها. 

تحسين قوة التسعير الخاصة بك 
مع أسطوانات الغاز البترولي المسال المركبة )LPG( لدينا، أصبح بإمكانك إضافة منتج متميز 

لقائمتك، والحصول على قسط عند إعادة التعبئة.



 خفض تكاليف
الصيانة والنقل 

ال تتعرض أسطوانات الغاز البترولي المسال )LPG( للتلف مثل األسطوانات 
المصنوعة من الصلب، كما أنها تحتاج إلى صيانة أقل بفضل خصائصها 

المضادة للصدأ. 

لن تنفق شركتك الموارد على عملية التجديد؛ حيث إن األسطوانات سهلة 
التنظيف، وقد ُصممت لتكون سهلة استبدال الغطاء.

ي وزنها الخفيف وإمكانية رصها فوق بعضها، إلى زيادة االنتفاع  يؤّدِ  •
بسعة الشاحنة، وتقليل تكاليف النقل. إن خصائصها المطابقة لشروط 
الصحة والسالمة والبيئة )HSE(، توفر الوقت في التعامل اليدوي.

انخفاض تكلفة الصيانة لخط التعبئة حيث يتم تقليل البلى في خط التعبئة   •
الدوار و خطوط النقل.

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث الضوضائي.  •

زيادة األمان 
لقد حققنا مركًزا قياسيًا في األمان بال منافس بفضل 20 عاًما من الخبرة، 

وبيع ما يزيد عن 20 مليون أسطوانة في 100 دولة تقريبًا.

تتميز أسطواناتنا بعدم انفجارها نتيجة ضغط الغاز المسال عند تعرضه 
للحرارة )BLEVE(، وتوفر ميزة األمان العالي للشركات. تضمن مقاومتها 
الميكانيكية المرتفعة تحمل ضغط انفجار 50% أكثر من مثيالتها المصنوعة 
من الصلب، مما يجعلها أكثر تحماًل حتى بعد سنوات عديدة من االستخدام.

توفر المواد المضادة للصدأ تحكًما في الجودة أكثر راحة وسرعة، كما 
تساعد كذلك في سهولة رؤية واكتشاف أي تلف. العالمات التنظيمية 

 محفورة بشكل دائم على وعاء الضغط نفسه.

وزنها الخفيف متوافق مع حدود الحد األقصى للوزن، مما يقلل من خطر 
إصابة العاملين بالشركة. 



الفوائد التي ستعود على عمالئك
لقد نالت أسطواناتنا رضا المستهلكين لما تتمتع به من ميزاٍت فريدة، مما جعلها 

المعيار القياسي للغاز البترولي المسال سهل االستخدام.

أخف وزنًا
تمثل ميزة الوزن األخف لألسطوانات لدينا إحدى أكثر 

ميزاتها التي تسهل االستخدام فهي تتيح تعامالً سهالً 
ومريًحا للمستخدم النهائي. فهي تزن فعليًا نصف وزن 
مثيالتها المصنوعة من الصلب، مما يجعلها أسهل في 

حملها ورفعها والتعامل معها لجميع األفراد تقريبًا.

أكثر أمانًا
حققت األسطوانات لدينا مركًزا ال مثيل له في مجال األمان 

بدليل استخدام ماليين األسطوانات في المنازل في جميع 
أنحاء العالم. ألكثر من 20 عاًما، استمرت أسطواناتنا تعمل 

في مختلف الظروف الجوية التي تتراوح بين -40 درجة 
مئوية في مناطق القطب الشمالي إلى +65 درجة مئوية 

في المناطق االستوائية والساحلية والصحراوية.



شفافة
يستطيع المستخدمون بسهولة رؤية مستوى الغاز ومعرفة 

متى يجب إعادة الملء، ومن ثم يقل احتمال نفاذ الغاز 
لديهم أثناء استخدام األسطوانة. يؤدي التصميم شبه الشفاف 

إلى االستغناء عن استخدام مقاييس غير دقيقة. فمجرد 
نظرة سريعة كافية للتحقق من كمية الغاز البترولي المسال 

)LPG( المتبقي.

مضادة للصدأ
ال تتعرض األسطوانات لدينا للصدأ، مما يحد من خطر 

تسرب الغاز الناتج عن التآكل، وال تترك بقعًا على 
األسطح، فتحافظ على خزائن المطبخ، أو المكاتب، 

أو السيارات، أو القوارب. ال تحتاج المواد غير القابلة 
للصدأ إلى تجديد، وهي عملية شائعة تمر بها اسطوانات 
الصلب  فتولد مخلفات سامة. وباستخدامنا لتلك المواد، 

فنحن نحافظ على البيئة ونعمل على توفير الطاقة.



 ملتزمون بالجودة، واألمان،
 واالبتكار فيما يتعلق بتقنية

األسطوانات المركبة
 وضعت األسطوانات المركبة لدينا معياًرا جديًدا للغاز البترولي المسال )LPG( سهل االستخدام من خالل استخدام أكثر من 20 مليون أسطوانة

في 100 دولة تقريبًا.

مهمتنا هي تحويل عملية استخدام الغاز البترولي المسال )LPG( إلى تجربة أكثر أمانًا وسهولة للجميع. توفر أسطواناتنا الخفيفة الوزن والُمعمرة الثقة 
عند استخدام الغاز البترولي المسال )LPG(، مما يساعد المستخدمين على التركيز على األمور المهمة في حياتهم اليومية.

تُستخدم أسطواناتنا في جميع أنحاء العالم في العديد من المجاالت المنزلية والترفيهيَّة:
• الطهي
• الشواء
• التدفئة

• المالحة البحرية 
• سيارات الرحالت

باإلضافة إلى استخدامها في الصناعة:
• شاحنات الرافعة الشوكية 

• جز العشب
• البناء

تصنيع بجودة مضمونة 

يتم تصنيع األسطوانات لدينا في مصنعنا في النرويج المزود بأحدث التقنيات. خط اإلنتاج لدينا الُمدار أوتوماتيكيا بالكامل هو الوحيد من نوعه في العالم 
ويتمتع قدرة إنتاج حتى 2 مليون أسطوانة كل عام. ويتم التحقق من الجودة في جميع الخطوات في سلسلة القيم واعتماد جميع العمليات وفقًا لمعيار 

ISO 9001. أثناء عملية التصنيع، يوجد أكثر من 35 نقطة لجمع بيانات اإلنتاج الخاصة بكل أسطوانة وتخزينها إلمكانية تتبعها بالكامل.



اإلبداع في كل أسطوانة 

نحن رواد صناعة األسطوانات المركبة غير الملحومة. وعملية التصنيع هي كما يلي:
أوالً، قولبة بطانة داخلية من البولي إيثيلن )HDPE( بالنفخ.   •

ثم إحكام البطانة باأللياف الزجاجية والراتينج لصنع وعاء الضغط.   •
•  ولتوفير دعم أكبر وإدخال عنصر التصميم في األسطوانة، قمنا بإضافة طبقة خارجية على شكل غالف من البولي إيثيلن )HDPE(. يوفر هذا الغالف 
الفريد من نوعه بالعالمة التجارية لشركة Hexagon Ragasco كل من الحماية والقبضة المريحة. باإلضافة إلى أنه يسمح للعمالء بوضع عالمهتم 

التجارية على األسطوانات الخاصة بهم. 

تتم العملية بأكملها في مصنع الشركة وبشكل اوتوماتيكي بالكامل، بدءاً من المواد الخام وإلى األسطوانات النهائية على منصة نقالة جاهزة للشحن.
ونعيد تدوير معظم المخلفات الناتجة من تصنيع البطانات البالستيكية في مصنع الشركة، ولذلك يعمل مصنعنا بطاقة كهرومائية متجددة بنسبة %100. 

ومن خالل تركيزنا على االستدامة والتصنيع االوتوماتيكي ، فيجعل ذلك األسطوانات المركبة لدينا أكثر األسطوانات ذات كفاءة إنتاجية في العالم.

مطابقة للمواصفات القياسية

تتوافق  أسطوانات Hexagon Ragasco مع مجموعة واسعة من المواصفات و الموافقات الدولية.  وتشمل األساسية منها:

 سياراتالمالحة البحريةالتدفئةالشواءالطهي
الرحالت

المولدالبناءجز العشبشاحنات الرافعة الشوكية 

 التصنيع
ISO 9001 •

ISO 14001 •
ISO 50001 •

األسطوانات  
 EN 14427 •

 ISO 11119-3 •
 EN 12245 •

DOT-SP 12706 •
TC-SU-5931 •



"إن عالمة Antargaz التجارية مرادفة لمعنى الجدارة بالثقة وسهولة 
 ،)Hexagon Ragasco المصنعة بواسطة( Calypso االستخدام. أسطوانات

بفضل الميزات العديدة التي تقدمها إلى المستخدم النهائي وسجل السالمة 
الممتاز لـ Hexagon Ragasco، تجسد وعودنا لعمالئنا. لقد أصبحت ذائعة 

الصيت في السوق الفرنسي."

.UGI فرنسا، مجموعة ،Antargaz ،أنتوني ويليام، مدير التسويق واالتصاالت

"وقد قدمنا أسطوانات Kosangas الخفيفة )األسطوانات المركبة من 
Hexagon Ragasco( إلى السوق الدانماركي في عام 2001. ومنذ ذلك، 

 .)LPG( تمتع أكثر من مليون عميل بمزايا أسطوانة الغاز البترولي المسال
ساهمت أسطوانات Kosangas الخفيفة في تسهيل األمور لموزعينا وعمالئنا 

التجاريين والمحليين، سواء لالستخدام الخارجي أو الداخلي. أثرت األسطوانة 
خفيفة الوزن بشكل هائل على شعبية أسطوانات الغاز لالستخدام المنزلي 

وهي اليوم االختيار األول بين أسطوانات الغاز، هي حقًا قصة نجاح.

 سان مولير نيلسون، المدير التسويقي بدول الشمال،
.UGI الدانمارك، مجموعة ،Kosan Gas a/s

"إن Hexagon Ragasco، وهي الشركة الرائدة في تقنية أسطوانات الغاز 
البترولي المسال )IPG(، هي المورد االستراتيجي الرئيسي لنا منذ البداية. 
فقد مكنتنا من إحداث نقلة نوعية في الطهي بسرعة وأمان لسكان بنغالديش 

عموًما. لقد أصبحت Hexagon Ragasco شريكنا الموثوق به بفضل احترافها 
وثقافتها الموجهة نحو الخدمة وجودة منتجاتها الفائقة".

مرينال روي، المدير التنفيذي، شركة Beximco للغاز البترولي المسال، بنغالدش 

"خلق إدخال األسطوانات المركبة نقطة تحول لشركتنا. فلم تساعدنا فقط في كسب 
جزء كبير من السوق، و لكنها سمحت لنا أيًضا بتقديم منتج جديد تماًما وكسب 

مجموعة عمالء جدد. مع النمو المستمر في دخلنا التشغيلي واالنخفاض الملحوظ 
في تكاليف الخدمات اللوجستية، نحن متفائلون بالنمو المستقبلي حيث أصبحت 
األسطوانات أكثر شيوًعا بين مستخدمي غاز البترول المسال في أوروجواي ".

خوليو فييرا، المدير التنفيذي، Megal S.A، األوروجواي

"يمكننا مشاركة خبراتنا لقول إن السوق لدينا قد رحب بطرح أسطوانات 
Hexagon Ragasco المركبة، وأن المزايا التي حققتها ملحوظة خاصةً في 

الظروف البيئية – حيث لم يحدث صدأ. أشار بعض األشخاص إلى سهولة االستخدام 
حيث إنها أخف وزنًا، ، ولم يبد أحدهم أي مخاوف كبيرة بشأن السالمة. نتحمل 

معظم تكلفة الصيانة، ونحن من ندرك فائدة التكاليف التشغيلية المباشرة الستخدام 
األسطوانات المركبة بعكس األسطوانات المصنعة من الصلب. وفي الوقت ذاته، فإن 
الشكل الجمالي لألسطوانات المركبة يفوق تلك المصنعة من الصلب. بصفة عامة إننا 

" Hexagon Ragasco راضون تماما عن منتجات

.Seychelles Petroleum ،سارة روماين، المدير العام - التجاري

"لقد كان السوق اللبناني في حاجٍة إلى أسطواناٍت أكثر أمنًا في أعقاب سلسلة من 
الحوادث المتعلقة بالغاز البترولي المسال )LPG( في بالدنا. إن إطالق أسطوانات 

Hexagon Ragasco في لبنان، بسجل األمان الخاص بها الذي ال تشوبه شائبة، 
حدٌث رحبَّ به الشعب اللبناني بأذرعٍ مفتوحة. نعم، األمر كله يتعلق بالسالمة، كل 

شيٍء يتعلق بثقتنا الكاملة في شركة Hexagon Ragasco لتوفير األمان ألَُسِرنا." 

روك شالال، المدير العام، غاز روكس ، لبنان.

شهادات تقدير



االستدامة
التزامنا

نحن ملتزمون، بصفتنا المورد الرئيسي ألسطوانات غاز البترول المسال المركبة، بلعب دوًرا مهًما في انتقال 
الطاقة نحو مستقبل أكثر نظافة وصحة. من خالل استرشادنا بمبادئنا وقيمنا وقيادتنا، فإننا نقوم بأنشطة مسؤولة 

وآمنة باإلضافة إلى تعزيز ثقافة عمل شاملة قائمة على التمكين. ومن خالل االبتكار والتصنيع على مستوى 
عالمي، فإننا نسعى جاهدين لضمان الربحية والنمو على المدى الطويل لشركائنا وأنفسنا. 

الصحة واألمان

بالشراكة مع مسوقي الغاز البترولي المسال )LPG( والبرامج المعروفة مثل Cooking4life، فإننا نسعى جاهدين لجعل الغاز البترولي 
المسال )LPG( المعبأ متاًحا في جميع أنحاء العالم، وبذلك نكون قد ساهمنا في تغيير الحياة  من خالل تحسين  الصحة، وحماية البيئة، 

وتمكين المرأة عن طريق توفير طاقة نظيفة ورخيصة ومتوفرة بسهولة لهن. نحن نشجع ثقافة التطوير االستباقية "لألمان والعافية"، كما نفخر 
.)GPTW( .Great Place to Work بكوننا معتمدين من

البيئة
يتأثر تقييم دورة الحياة لدينا إيجابًا من خالل استخدامنا للطاقة الكهرومائية المتجددة، واألسطوانات خفيفة الوزن التي تقلل من انبعاثات 

الكربون خالل عمليات النقل، وكذلك عمرها االفتراضي الذي يزيد عن 20 عاًما. وباإلضافة إلى ذلك، فإننا معتمدون وحائزون على شهادة  
ISO 14001 )اإلدارة البيئية(. ومن خالل التزامنا باستراتيجية االستدامة لدينا، فإن تركيزنا سيبقى منصبًا دائًما على تحسين اآلثار البيئية.

االمتثال واألخالق

وفقًا لقيمنا، ونزاهتها، وقيادتنا، وشراكاتنا مع عمالئنا، وموردينا، والمؤسسات الصناعية مثل جمعيات الغاز البترولي المسال العالمية 
)WLPGA(، والغاز األوروبي المسال )LPG(، وجمعية الغاز البترولي المسال األمريكي ايبيرو )AIGLP(، وجمعية غاز البروبان 

الوطنية األمريكية )NPGA(، فنحن نهدف إلى وضع أعلى المعايير للمنتجات الموثوقة والعمليات التجارية المسؤولة. باإلضافة إلى ذلك، 
تعد Hexagon عضًوا في الميثاق العالمي لألمم المتحدة.

التقنية
وبصفتنا رواًدا في مجال التكنولوجيا ألسطوانات غاز البترول المسال )LPG( المركبة، فقد قمنا على مدار العشرين عاًما الماضية ببناء قدرة 

تصنيع عالمية ذات كفاءة عالية في استخدام الموارد. ولهذا، نحن معتمدون وحائزون على شهادة ISO 50001 إلدارة الطاقة. تعتمد إدارة 
البحث والتطوير لدينا على أهداف االستدامة لدينا، والتي تهدف إلى الحفاظ على تحسين البصمة البيئية لمنتجاتنا في جميع أنحاء سلسلة القيمة.

إجراءات أهداف 
التنمية المستدامة

ركائزنا

اختبار وتطوير مواد حيوية جديدة.  •

المشاركة في مشروعات مختلفة  مع منظمة سين تف، والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من ُمصنعي االمرّكبات، الكتشاف حلول إعادة استخدام/  •
إعادة تدوير المخلفات المركبة

نشر تصاريح المنتجات البيئية )EPDs( الخاصة باألسطوانات المركبة  •

•إجراء تقييم دورة الحياة لسيناريوهات مراحل االستخدامات المختلفة، ومرحلة نهاية الصالحية

تطوير أداة حساب الغاز البترولي المسال )IPG( التي تتوافق مع جميع مجاالت العمل  •

نحن ملتزمون بإعادة تدوير العبوات البالستيكية بنسبة 100% الناتجة عن صناعتنا  •

األهداف الرئيسية والطموحات 2022-2021



هيكساغون راغاسكو إيه إس
شركة Hexagon Ragasco، هي إحدى شركات Hexagon Composites، هي الشركة الرائدة في العالم في إنتاج أسطوانات الغاز البترولي 

المسال )LPG( المركبة. تُعد منشأة اإلنتاج ااالوتوماتيكية  عالية الكفاءة وكبيرة الحجم في النرويج، هي المنشأة األكثر تطوًرا  من نوعها في العالم. تقدم 
Hexagon Composites حلواًل آمنة ومبتكرة من أجل مستقبل أكثر نظافة. توفر الحلول لدينا خدمات التخزين والنقل والتحويل إلى طاقة نظيفة في 

مجموعة واسعة من تطبيقات التنقل والتطبيقات الصناعية واالستهالكية.
www.hexagonragasco.com

الفرع الرئيسي 

Hexagon Ragasco AS
Raufoss Industrial Park B306

P.O. Box 50, 2831 Raufoss
Norway

الهاتف: 00 16 15 61 47 +

الموقع اإلداري واإلنتاجي

ممثلو مبيعات

األمريكيتان 

أمريكا الشمالية
northamerica@hexagonragasco.com

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
latinamerica@hexagonragasco.com

آسيا والمحيط الهادئ 

آسيا والمحيط الهادئ
asiapacific@hexagonragasco.com

أوروبا 

europe@hexagonragasco.com 

روسيا واتحاد الدول المستقلة
Info@hexagoncomposites.ru

الشرق األوسط وأفريقيا 

الشرق األوسط
middleeast@hexagonragasco.com

أفريقيا
africa@hexagonragasco.com

)IPG( بالشراكة مع صناعة الغاز البترولي المسال
نحن شريك فعال بين المؤسسات الصناعية الرائدة في العالم.


