ENGINE
PARTS
AND
SOLUTIONS
ENGLISH | العربية

THE VERY

HEART
OF THE

MOVEMENT
قلب الحركة

3

PRO
DU
CTS
املنتجات
4

TECHNOLOGY, EXPERIENCE
ANDCUSTOMER-ORIENTATION:
THE FUNDAMENTALS FOR TOPQUALITY PARTS.

We specialise in parts for petrol, Diesel and gas engines for
cars, commercial and industrial vehicles, and construction
machinery. We deliver them to original equipment standards,
alongside our own line of engines, under the ERB® brand,
created to combine quality with competitive costs.
Our name may be ERB®, but this really stands for ”3Ts”:
technology, time and transport. “Technology” because we
only supply innovative, guaranteed, high-end products. “Time”
because our experience makes all the difference when it comes
to customer service. Last but not least, “Transport”, which is
not only the industry in which we operate but also our passion
for what we do, which becomes a trust-based relationship with
the customer, founded in attention to his needs. ERB® is a
game-changing choice for those in search of international
standard quality, with the luxury of customised service.

 هكذا تخرج إىل الوجود قطع غيار: وخدمة العمالء، والخربة،التكنولوجيات
عىل أعىل مستويات الجودة

يتلخص عملنا يف انتاج وتصنيع كافة قطع الغيار لجميع أنواع محركات البنزين والديزل
 للسيارات والعربات التجارية والصناعية وجميع اآلليات الثقيلة املعدة لالستخدام،والغاز
 يستجيب عملنا للمقاييس واملعايري املعتمدة يف إنتاج املعدات األصلية.يف األعامل اإلنشائية
 تحمل عالمتنا، مع مجموعة كاملة من قطع غيار املحركات من إنتاجنا،من الطراز األول
 التجاريةERB®، نشأت من رغبتنا يف الجمع بني ال ُيرس والجودة.
 تُكتب عالمتنا التجاريةERB® 3“ لكننا نختزل قراءتها يف الواقع يف ثالث حروفT”:
“التكنولوجيا/TECHNOLOGY”،  مبتكرة،ألننا نوفر مجموعة منتجات يف قمة الجودة
 “الزمن.ومضمونة/ TIME”، .ألن تجربتنا وخربتنا متنحنا التفوق والتميز يف خدمة العمالء
 “النقل،ً وأخريا/ TRANSPORT”،  ولكنه،ألنه ليس فقط قطاع عملنا ومجال اختصاصنا
 والذي يتحول نحو اهتاممنا األول يف تقديم خدمة متفردة تستجيب لحاجيات،ًَولعنا أيضا
العمالء. ERB® فرصة فريدة طموحة ومتميزة ملن يرغب يف ال ّرهان عىل جودة عاملية
 دون التخيل عن خدمة ُمخصصة،املستوى.
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THE PRODUCT RANGE
INCLUDES PARTS
AND AUXILIARY
COMPONENTS PERFECTLY
INTERCHANGEABLE WITH
THE OEM PRODUCT:

تشمل مجموعة منتجاتنا قطع الغيار واملكونات
:اإلضافية والتي ميكنها استبدال وتعويض املكونات األصلية

CRANK CASES

CAMSHAFTS

CRANKSHAFTS

CYLINDER LINERS

MAIN, CONROD AND
THRUST BEARINGS

CONNECTING RODS

علب املرافق

بطانات األسطوانات

أعمدة الكامات

محامل ضبط الوضع وذراع املكبس

أعمدة مرفقية

محامل ضبط الوضع وذراع املكبس
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AIR COMPRESSORS AND
REPAIR KITS

SHORT AND LONGBLOCK,
TURN-KEY ENGINES

PISTONI E FASCE
ELASTICHE

WATER AND OIL PUMPS

ENGINE GASKET SETS

BELT TENSIONERS

CYLINDER HEADS

INTAKE AND EXHAUST
VALVES

FLYWHEELS AND RING
GEARS

ضواغط الهواء وطقم إصالح

مضخات املياه والزيت

رؤوس أسطوانات املحرك

محركات خفيفة وكاملة

طقم حاشيات رؤوس أسطوانات املحرك

صاممات دخول و خروج للعادم

مكابس حلقات دفعية

السيور
ّ شدّ اد

ٌ َ)حذافات وأ
طواق مسننة (ترس الفوالن
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TESTED, CERTIFIED,
GUARANTEED
ITALIAN-MADE QUALITY.
Italy is famous for its quality not only in clothing, furniture
and food but also in mechanical engineering. And our
company works within this Italian tradition of excellence.
Many of our parts are manufactured directly in Italy, and
we provide the guarantee of a sound Italian firm with
outstanding expertise on all our products, an assurance of
durability, safety and performance. In fact, only products
that come up to domestic and international standards and
those of our own business tradition carry the ERB® brand,
indicating Italian grade quality, service and creative ideas.

 معتمدة ومضمونة،جودة إيطالية مشهود لها.

 بل وأيضا يف مجال األمتتة، والغذاء، واألثاث،ال تنحرص جودة املنتجات اإليطالية يف املالبس
 يتم إنتاج جزء. وتندرج منتجات رشكتنا ضمن تقاليد صناعية عريقة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ.امليكانيكية
 من حيث املتانة والسالمة واألداء- من قطع الغيار مبارشة يف إيطاليا وتحىض جميع منتجاتنا
 ال مننح عالمتنا التجارية إال للمنتجات العالية. بضامنة و كفاءة رشكة إيطالية متينة ومختصة وملن ينال عن استحقاق العالمة،الجودة وامل ُلبية للمعايري الوطنية و الدولية وتقاليدنا الصناعية
ERB®، رمز الصناعة اإليطالية وجودة املنتج والخدمات واألفكار اإلبداعية.
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ERB® STANDS FOR CONSTANTLY
HIGH-END RELIABILITY,
MACHINES AND PROCESSES.
Reliability and service are our trademarks. We guarantee
not only our products (which all hold ISO9001/
TS16949 certification), but also the before and after
sale process, thanks to consulting and services tailored to
the customer’s needs. In other words, when we sell a part,
our relationship with the customer does not end there; this
is just the beginning, in terms of service and continuity. In
the world of parts, ERB® is a travelling companion which thanks to its quality - makes the journey last much longer.

ERB®  آالت وخدمات دينامكية دامئا يف القمة:يعني املوثوقية.

 نوفر أعىل مستويات الضامن عىل جميع.االعتامدية والخدمة هام رمز عالماتنا التجارية
 منتجاتنا (الحاصلة جميعها عىل شهاداتISO9001/TS16949)، ونحرص عىل أن
 بفضل املشورة والخدمات،تشمل أيضا جميع اإلجراءات السابقة والالحقة لعملية الرشاء
 بل نعتربها البداية نحو عالقة قوية، ال تنحرص عالقاتنا يف مجرد بيع قطع الغيار.امل ُخصصة
عامدها الدعم واالستمرارية. ERB®  يصطحبكم ألطول،رفيق دربكم يف عامل قطع الغيار
مدة ممكنة تحت شعار الجودة العالية.
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FROM THE SMALLEST
TO THE LARGEST,
EVERYTHING YOU NEED.
We always have the solutions you are looking for, a
completeness of offering only possible thanks to the
successful partnership between services and production.
The best subcontractors in the Automotive industry work
for us, and all our pieces are guaranteed by a meticulous
inspection, certification, sale and assembly service. But
that’s not all: we offer both off-the-shelf solutions and parts
built to measure for you. Reliability is not just a slogan: it is
a clearly defined corporate strategy that enables us to work
with customers of widely varying sizes across a spread of
different industries. Because a spare part does not inevitably
mean “second best”: quite the contrary, our parts help our
customers to move up a gear.

 لن ينقصكم يشء بعد اليوم،من أدق وأصغر القطع إىل أكربها.

 حلول متكاملة بفضل املزاوجة الناجحة بني:نوفر جميع الحلول التي تبحثون عنها
 يعمل إىل جانبنا مجموعة من خرية الرشكات يف مجال السيارات ونوفر.الخدمات واإلنتاج
الضامن لكل قطعة بفضل تحكم دقيق يف جميع مراحل اإلنتاج واملراقبة واستصدار
 بل ميكنكم، وال يقترص األمر عىل هذا فقط.الشهادات وخدمات البيع وعمليات الرتكيب
 قدرتنا. وأخرى ُمنجزة عىل مقاسكم ووفق حاجياتكم،أيضا إيجاد حلول جاهزة لالستخدام
 بل اختيار دقيق يسمح لنا بالعمل مع عمالء من مختلف، ليست مجرد شعار،عىل التكيف
 بل نعتربها وسيلة نحو،” قطع الغيار ال تعني بالرضورة “الخيار الثاين.القطاعات واألحجام
نقلة نوعية للعميل
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WE HELP YOU TO MAKE
THE RIGHT CHOICE.
We don’t just find the product you want; we help you to
identify the product you really need. A spare part is not a
mere replacement; it can actually improve your vehicle’s
performance. The right purchase always starts with the right
choice, and the right choice is only made on the basis of
facts and a long-term approach: the way we do business.

نرشدكم نحو الخيار األفضل.

 بل نساعدكم عىل فهم املنتج الذي،ال يقترص دورنا يف العثور عىل املنتج الذي تبحثون عنه
 بل ميكنها أيضا أن تحسن من أداء، وفقط، قطع الغيار ليست مجرد بديل.ًتحتاجونه حقا
 الرشاء الجيد يبدأ دامئاً باالختيار الجيد واالختيار الجيد وليد الواقعية والرؤية.مركباتكم
 وهذه هي خصائصنا:البعيدة املدى.
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WE HAVE THE RIGHT
SOLUTION FOR EVERY
VEHICLE.

The ERB® brand only appears on high quality parts with OEM
standards, but it also guarantees solutions suited to every
customer’s and every vehicle’s needs, and guarantees them
over time, with a long-term consulting service. This “holistic”
approach generates immediate savings and a continuative
relationship with our customers which reaches far beyond the
individual purchase. Our experts will help you to find not only your
part, but often a good idea too.

كل وسائلنا تحقق أهدافها.

 تحدد رشكةERB® قطع الغيار العالية الجودة والتي تستجيب للمعايري القياسية للمعدات
 كام توفر حلوال تتكيف مع احتياجات كل عميل ولجميع أنواع املركبات؛ عالوة،األصلية
 خدماتنا. وتوفري خدمة استشارية عىل املدى الطويل،عىل ضامن القطع طيلة مدة تشغيلها
 تتجاوز مجرد،الشاملة تضمن توفريا فوريا وتساعدنا عىل توطيد عالقة مستمرة مع عمالئنا
 ميكنكم االستعانة بخربائنا للعثور عىل قطع الغيار املناسبة، باختصار.رشاء قطعة واحدة
 الخروج بفكرة جيدة، و يف كثري من األحيان، بل وأيضا،لحاجياتكم.
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CARS, TRUCKS,
BUSES AND COACHES, TRACTORS,
EARTHMOVING, MARINE ENGINES
AND GENERATORS.

3

CONSULTING, SPARE
PARTS AND SOLUTIONS AT

A

G

B
F
C

E
D
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360°
A

CARS

FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, PSA
(PEUGEOT/CITROEN), RENAULT,
HYUNDAI, ISUZU, MAZDA,
MITSUBISHI

C

BUSES AND COACHES

E

EARTH MOVING

FG

FG

G

EF

IVECO, DAF, DEUTZ, EVOBUS,
MAN, RVI, SCANIA, VOLVO

CATERPILLAR, CUMMINS,
DETROIT DIESEL, KOMATSU,
PERKINS

B

FG

D
F

EG

TRUCKS

IVECO, DAF, DEUTZ, EVOBUS,
MAN, RVI, SCANIA, VOLVO

TRACTORS
CNH (NEW HOLLAND),
LOMBARDINI, RUGGERINI, SAME,
VM

MARINE ENGINES

AIFO, CUMMINS, DETROIT DIESEL,
DEUTZ, MTU, MWM, VOLVO-PENTA

GENERATORS
CUMMINS, DEUTZ, JENBACHER,
MTU, MWM, PERKINS
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SAFETY AND QUALITY, IN
COMPLIANCE WITH ALL
INTERNATIONAL STANDARDS.
We operate on a worldwide basis: in terms of our products, distribution and mentality. All ERB® brand products meet international
safety and quality standards. We are also able to reach and serve you wherever in the world you may be. Last but not least, we
believe our business must be open to innovation, globalisation and foreign markets. Movement is in our genes, and we work to
keep you moving at all times, with safety and quality.

 وفقا لجميع املعايري الدولية،السالمة والجودة.

 جميع منتجات. املنتج والتوزيع والعقلية:” نعترب أنفسنا رشكة “عامليةERB®  وتوفري الخدمة، كام أننا قادرون عىل بلوغ موقعكم.تلبي متطلبات املعايري الدولية من حيث السالمة والجودة
 قلب رشكتنا ينبض بالحركية ونعمل عىل ضامن سري أعاملكم عىل. ومنفتحة عىل الخارج، والعوملة، فإننا نؤمن بفكرة رشكة منفتحة عىل االبتكار،ً  وأخريا.أينام كنتم يف أي مكان حول العامل
 يف أمان وبجودة عالية، ونبذل جهدنا حتى ال يتوقف عملكم ولو للحظة،أكمل وجه.
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A SIMPLE CORPORATE
PHILOSOPHY: IDENTITY,
RELIABILITY AND QUALITY
OF LIFE.
During the last few years, our firm - a long-established
industry operator - has packed its bags and got ready
to travel to foreign markets. So now, we are small
enough to be flexible and responsive to the customer’s
needs, but also fully equipped to ensure constant
service, continuity and product reliability. This is our
corporate vision: to accept the challenges of a
continually changing market and technology, while
maintaining our own distinctive identity. The identity
of a company of integrity, formed by people
to serve people, with respect for them and the
environment in which they live. Today ERB® is the
jewel in our crown, a brand which encapsulates all
our past history and our determination to grow: “E”
stands for our Experience in the industry, “R” for our
Respect for our customers and the environment and,
above all, “B” stands for the Best products you can
find, not only for repairing faults but also for finding
solutions, together.

WWW

ERB-ITALY.COM

 وجودة الحياة، موثوقية، هوية:فلسفة أعامل بسيطة.
لنا باع طويل يف التنقل استجابة ملتطلبات القطاع يف السنوات األخرية كام أن أبوابنا ُمرشعة
 ونحن اليوم رشكة صغرية مبا يكفي من املرونة واالستجابة الدقيقة.عىل األسواق األجنبية
، بل ونتوفر أيضا عىل ما يكفي من الهياكل التنظيمية لضامن خدماتنا،الحتياجات العمالء
 قبول: وهذه باختصار رؤيتنا املؤسساتية.واستمراريتها و السهر عىل موثوقية منتجاتنا
 والهوية تهني. دون التفريط يف هويتنا،تحديات السوق والتكنولوجيا املتغرية باستمرار
. يف احرتام تام لألفراد والبيئة، نشأت بني األشخاص ومن أجلهم، رشكة سليمة،بالنسبة لنا
 وتعترب اليوم رشكةERB®  بفضل تاريخها املتميز ورغبتها،جوهرة ترصع قمة التفوق
 فحرف، ولحروفها دالالت عميقة وإيحاءات رمزية،“ الجامعة يف تحقيق النجاح املتواصلE”
( يرمز إىل التجربةExperience) “ و حرفR” ( إىل االحرتامRespect) ،للعميل و البيئة
“ وحرفB” ( إىل األفضلBest)  بل وأيضا، أُعيد إصالحه،و والخري و الربكة يف منتج مضمون
ًيف توفري حلول متكاملة معا.
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TRUSTWORTHY TRAVELLING COMPANIONS
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ENGINE PARTS
AND SOLUTIONS
HEADQUARTERS
Via Ugo Foscolo, 28/30
35010 VIGONZA (PD) - Italy
Tel. +39 049 893 18 17 r.a
Fax +39 049 893 64 36
info@erb-italy.com
www.erb-italy.com

CERTIFIED COMPANY: UNI EN ISO 9001:2008
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