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القوالب والمتخصصة في القوالب مسبقة التشكيل المصنوعة من مادة البولي 
إيثيلين تيرفثاالت، أضحت شركة بي سي تي إي واحدة من الشركات القادرة 
مسبقة  القوالب  دراسة  على  تشتمل  التي  المعقدة  المشروعات  إدارة  على 
التشكيل، وتصميمها، وتعديل القوالب األصلية. وتضمن شركة بي سي تي إي 
صحة التصميم بنسبة 100%، والجودة الحقيقية، وتنفيذ القوالب، والمكونات 
النماذج األولية  المقدمة. كما تعمل شركة بي سي تي إي في ميدان تصنيع 

للقوالب مسبقة التشكيل والمنتجات الدليلية.
قوالب النفخ واألجزاء المخصصة للتحويل الفني )النفخ بالمط للبولي إيثيلين 

تيرفثاالت(:
بالتعاون مع شركة متخصصة في ميدان حفر القوالب، توفر شركة بي سي تي 
إي خدمات إدارة المشروع إدارة كاملة بدًء من الفكرة ووصواًل إلى تصنيع 
الميكانيكية،  السمات  ومحاكاة  الزجاجة،  وتصميم  الجدوى،  دراسة  الحاوية: 
المختبر،  في  الحاوية  واختبار  األولية،  النماذج  وتصنيع  النماذج،  وعينات 

وتوفير القوالب والملحقات، وتركيب بارمترات العملية وضبطها. 
قطع غيار ماكينات النفخ والملء:

)الميكانيكية،  الغيار  قطع  من  كاملة  مجموعة  إي  تي  سي  بي  شركة  توفر 
والهوائية، واإللكترونية( لماكينات النفخ، والملء، والخطوط الكاملة. وعمدت 
شبكة كبيرة من الشركات األوروبية المتخصصة إلى تصنيع قطع غيار شركة 
األصلية.  والنوعية  الفنية  المواصفات  كافة  تستوفي  والتي  إي  تي  سي  بي 
وبمرور الزمن، طورت شركة بي سي تي إي قاعدة بيانات ثمينة تحتوي على 
اآلالف من األكواد والمنتجات والتي بفضلها باتت الشركة قادرة على ضمان 
التسليم السريع. أما بالنسبة للمكونات غير المعروفة، تعتبر شركة بي سي تي 
إي من الشركات القادرة على إجراء الهندسة العكسية للمكون األصلي وإعادة 

إنتاجه في وقت قصير للغاية.
حلول توفير الطاقة لماكينات النفخ:

 "Technoplan" تدير شركة بي سي تي إي، باالشتراك مع شركة تكنوبالن
أنظمة  توريد  عبر  للطاقة  النفخ  ماكينات  استهالك  لتقليل  معقدة  مشروعات 
استرداد الهواء، وتحسين األفران إلى أبعد مدى ممكن. وتتابع عمالة شركة 
بي سي تي إي المشروع من الفحص المبدئي الذي يهدف إلى حساب المتوفر 

المحتمل ووصواًل إلى التركيب وإجراء التجربة النهائية لدى العميل.
منتجات ذات أداء عالي لتحسين كفاءة القالب والعملية اإلنتاجية:

إن خط المنتجات الذي توفره شركة بي سي تي إي هو نتاج دراسة تهدف 
إلى تيسير عمليات الصيانة والقضاء على مواطن الضعف واإلهدار المرتبطة 
باستخدام المنتجات التقليدية القديمة. وقد خولت الخبرة في القطاع، والدراسات 
تحسين  على  قادرة  منتجات  تنفيذ  من  الشركة  المتقدمة  والتقنيات  المخبرية، 
عملية تشكيل القوالب وجعلها أكثر إنتاجية. وتشتمل المجموعة على: الشحوم، 
والمزلقات، ومزيالت الشحوم، والمطهرات، والواقيات، ومضادات الصدأ، 
أيًضا على  ومانعات االلتصاق، واألغطية الخارجية. كما تشتمل المجموعة 
والبساطة  والسرعة،  بالكفاءة،  تتسم  تنظيف  لعملية  للتطهير  عملية  منتجات 
لألسطوانات، ولوالب التلدين، والفوهات، والقنوات الساخنة من بقايا المواد 
القالب،  تغيير  أثناء  الملوثات  أنواع  من  وغيرها  والملونات،  المكربنة، 
والمعدات، واللون. ويمكن استخدام كل منتج من هذه المنتجات بمفرده، ولكن 
عند استخدامها مًعا فإنها ترفع كفاءة القالب وإنتاجيته إلى أبعد الحدود. هذا 
باإلضافة إلى أن بعض المنتجات حاصلة على شهادة غذائية من دائرة حماية 

النباتات.
الرسالة:

تكمن رسالة شركة بي سي تي إي في تطوير مهارات تقنية وجديدة عالوة 
الكامل لعمالئها بخدمات سريعة،  لنيل الرضا  على حلول عملية واقتصادية 
ومنتجات فعالة لعمليات الصيانة قادرة على الحفاظ على أعلى قدر من الكفاءة 

لتسهيالت اإلنتاج الخاصة بالشركة.

كمركز   2008 عام  في  النور   "PCTE" إي  تي  سي  بي  شركة  أبصرت 
 hot( الساخنة  والقنوات  القوالب  في  التقنية  المساعدة  تقديم  في  متخصص 
runner( المخصصة إلنتاج القوالب مسبقة التشكيل من مادة البولي إيثيلين 
تعهد  ما  وعادة  البالستيك.  من  المصنوعة  واألغطية   "PET" تيرفثاالت 
شركات اإلنتاج الرائدة في ميدان التعبئة الصلبة فيما يربو عن 30 دولة إلى 
ذات صلة  احتياجات  أي  استيفاء  أو  أي مشكلة  بحل  إي  تي  شركة بي سي 
بالقوالب والقنوات الساخنة؛ حيث تمثل شركة بي سي تي إي خياًرا مناسًبا 

.OEM" ."OEM" ومعتمًدا للشركات المصنعة للمعدات األصلية
طويلة  خبرة  لديهم  بأن  إي  تي  بي سي  لشركة  المؤسسون  الشركاء  ويفخر 
الصناعية  الماكينات  قطاع  في  الراسخة  بجذورها  تضرب  ومباشرة 
)مسبقة  البالستيك  من  المصنوعة  الصلبة  العبوات  إنتاج  في  المتخصصة 
وقد  المشروبات.  لصناعة  والحاويات(  واألغطية،  والزجاجات،  التشكيل، 
خولت تلك الخبرة والمعرفة في القطاع شركة بي سي تي إي من أن تنمو نمًوا 

يهدف إلى تطوير حلول مخصصة وعملية لخدمة قطاع المشروبات.
وعلى مدار السنوات، استثمرت شركة بي سي تي إي باستمرار في العاملين، 
والتدريب، والهيكل التنظيمي للشركة، والمعدات، وهي متطلبات ال غنى عنها 
لتطوير مهارات داخلية وقدرات من شأنها أن تقدم خدمات كبيرة ومنتجات 
مطلوبة بشدة في قطاع المشروبات الذي يتسم بالديناميكية وكثرة المتطلبات؛ 
حيث تبحث شركة بي سي تي إي باستمرار عن حلول ومنتجات مبتكرة تسمح 

بتحسين الخدمة للعمالء.
واليوم، باتت شركة بي سي تي إي حقيقة فريدة من نوعها، وشريًكا موثوًقا 

ومتخصًصا قادًرا على تقديم الخدمات والمنتجات التالية:
قطع غيار القنوات الساخنة للقوالب مسبقة التشكيل من مادة البولي إيثيلين 

تيرفثاالت واألغطية:
مجال  في  العاملة  الشركات  أكبر  من  واحدة  إي  تي  سي  بي  شركة  تعتبر 
توريد قطع الغيار للقنوات الساخنة المخصصة إلنتاج القوالب مسبقة التشكيل 
الفوهة،  وعوازل  الفوهة،  رؤوس  على:  الغيار  قطع  وتشتمل  واألغطية. 
الدليلية،  واألسطوانات  اإلدارة،  عمود  ومحمل  والمقاومات،  والصمامات، 
والسدادات... المباعدة،  الفوهات، ووسائل  وأجسام  الحرارية،  والمزدوجات 
الخ؛ فشركة بي سي تي إي تمتلك مخزًنا يضم بين جدرانه أالًفا من قطع الغيار 

الجاهزة لإلرسال في ذات اليوم.
صيانة القنوات الساخنة وتصليحها:

تساعد شركة بي سي تي إي عمالءها في الحفاظ على أقصى قدر من الكفاءة 
للقنوات الساخنة؛ حيث توفر العمالة المتخصصة التابعة لشركة بي سي تي 
والصيانة  الدوائر،  نظافة  العميل:  لطلبات  وفًقا  مهيأة  مخصصة  حلواًل  إي 
وفحص  تشققات،  تواجد  واختبار  الكهربائية،  التعديالت  وإدخال  والوقائية، 
الحراري-  التنظيف  نظام  المستهلكة. ويضمن  المكونات، واستبدال األجزاء 
نتيجة ممتازة، وآمنة،  الذي طورته شركة بي سي تي إي تحقيق  الكيميائي 

وسريعة، وصديقة للبيئة، واقتصادية. 
صيانة قوالب األشكال مسبقة التشكيل والمصنوعة من مادة البولي إيثيلين 

تيرفثاالت واألغطية:
يحتاج اإلنتاج المتسم بالكفاءة والجودة إلى صيانة منتظمة وخطة تصليحات 
مقررة. وبفضل العمالة المتخصصة والمؤهلة تأهياًل عالًيا، باتت شركة بي 
زيارة  يلي:  ما  على  تشتمل  متفانية  خدمات  تقديم  على  قادرة  إي  تي  سي 
تمهيدية للموقع، وتحرير تقرير عن حالة القالب، والصيانة الكاملة واستبدال 
األجزاء المستهلكة، والتحسينات الكهربائية، وتصليح المكونات القابلة إلعادة 
وأخذ  االختبارات،  وإجراء  التحسينية،  التقنية  الحلول  وتنفيذ  االستخدام، 

العينات، والتركيب، وبدء التشغيل في مقر العميل، والتدريب. 
معدات تغيير القوالب، ومكونات القوالب مسبقة التشكيل وتخفيف وزنها:

حفر  ميدان  في  العاملة  الشركات  من  واحدة  مع  الراسخة  الشراكة  بفضل 
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PCTE was founded in 2008 to create a specialized 
technical service centre for PET preform and caps hot 
runner moulds. PCTE’s dedicated engineering team 
supports leading packaging converters with any hot 
runner and mould need in more than 30 countries. 
PCTE represents a true alternative to OEM.
PCTE founders come from a long experience in 
developing and installing turn-key industrial equipment 
for the production of rigid plastic packaging (PET 
preforms, bottles, caps, containers) for the beverage 
industry. This experience and knowledge of the sector 
allowed PCTE to be focused and develop dedicated 
and practical solutions for the beverage industry. 
Through the years, PCTE has consistently invested in 
human resources, training, and equipment to develop 
the necessary skills and experience to offer additional 
valuable services and products which are highly 
requested by the dynamic beverage plastic packaging 
industry. PCTE constantly searches for innovative 
solutions to ensure quick lead times, consistent quality, 
and competitive prices.
Today, PCTE represents a unique partner capable to 
deliver the following services and products:
• Hot runner parts (PET preform and caps):
PCTE is one of the largest suppliers of replacement part 
for PET preform and caps hot runners. The parts include 

nozzle tips, nozzle tip insulators, valve pins, heaters, 
valve bushings, cylinders, thermocouples, nozzle 
housings, spacers, seals, etc. PCTE keeps in stock a 
large volume of parts that can be shipped immediately.
• Hot runner maintenance and refurbishing (any 
hot runner):
PCTE helps its customers to keep their hot runners 
working at maximum efficiency. PCTE’s team of 
specialists provides customized solutions to any 
hot runner need: melt channel cleaning, preventive 
maintenance, electric retrofit, manifold leak test, 
inspection of all components and replacement of worn 
out parts. Its thermochemical cleaning techniques assure 
excellent, safe, fast cost-effective, environmentally 
friendly metal cleaning results. 
• PET moulds and caps moulds refurbishment:
Efficient and quality production requires regular 
maintenance and scheduled refurbishing programs. 
PCTE’s team is dedicated to specific aspects: on-site 
preliminary inspection, mould status report and audit, 
troubleshooting, replacing of worn out components, 
upgrading of outdated mechanical and electronic 
system, cleaning and repair of components, training, 
start-up and process set-up.
• PET moulds conversion and light weighing:
Through a solid partnership with a leading mould 
maker PCTE provides full support in designing new 
preform designs and in converting client’s existing 
moulds with top of the quality and cost-effective 
changeover kits and parts. Preform development and 
prototyping activities are also feasible.
• Blow moulds and adaptation parts (stretch 
blowing) 
In partnership with a leading mould maker, PCTE 
provides bottle design services and blow moulds with 
adaptation parts for any PET blowing machine. Rapid 
prototyping, bottle mock up and full laboratory testing 
are also part of the services that PCTE is able to offer.
• Spare parts for blowing and filling machines
PCTE supplies high value replacement parts (made in 

Europe) for first class PET blow moulding machines 
and filling lines. PCTE possesses a network of 
specialized suppliers with many years of experience in 
the PET blowing and filling industry. PCTE’s data base 
includes thousands of OEM codes and part numbers. 
PCTE has also the capacity to reverse engineer, design 
and supply any new part. 
• Energy saving solutions for blowing machines
In partnership with Technoplan Engineering, PCTE 
manages complex energy saving projects for rotary 
and linear blowing machines with leading international 
bottlers. PCTE’s solutions are proven to be the most 
advanced and performing in the market reaching up 
to 50% saving. PCTE’s engineering staff will make 
the preliminary audit of client’s equipment and will 
calculate the real saving before starting the project. 
PCTE’s commitment on results is absolute, if real 
savings are below the promise PCTE will take back the 
system and refund the investment. 
• High performance maintenance products 
“food grade” to improve mould and production 
efficiency
PCTE’s products are designed to work as an integrated 
family of products with the purpose of making the 
plastic injection moulding process more efficient. This 
simplified grouping is formulated to eliminate waste 
and inefficiencies caused by the traditional mould 
maintenance products. No other company in the market 
has the products to make the moulding process run 
as productively as PCTE. PCTE’s family of maintenance 
products includes grease lubricants, rust & corrosion 
preventatives, cleaners & degreasers, specialty 
cleaners, spray-on mould releases, purging compound 
in cream. Each product is formulated to simplify mould 
maintenance and improve production efficiency. 
Mission
PCTE’s mission is to supply its customers full support 
and assistance with the best quality, price and delivery 
possible ensuring continuing top performance of their 
equipment.


