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One of the UK’s leading suppliers of Bearings and ancillary equipment.

Redhill Trading, whose origins date back to 1979, is dedicated to 
servicing the needs of our export customers.

From our premises in the heart of England we can offer a next day service 
to the USA and Europe and a rapid service to the rest of the world.

Whatever your requirements our experienced and friendly sales team 
are ready and waiting to help you find the right product at the right price.

American, European and Obsolete Bearings

Immediate Access to Branded Bearings

When it comes to bearings Redhill are right on the ball with a service 
that’s unbeatable for speed, efficiency and value for money.

We have immediate access to a vast range of branded bearings from 
Europe, the USA, and Japan. Including SKF, FAG, NSK, RHP, Timken, 
Kaydon, Fafnir, Torrington, Ina, and Cooper.

From our own extensive stock we can instantly supply a full range of all 
popular quality bearings at highly competitive prices.

BEARINGS

Global Sourcing Service

Our knowledge of global stockholding is 
unrivalled and we can locate non-standard 
or difficult to obtain products from anywhere 
in the world, on very tight timescales. 

المحامل

تعد شركة ريدهيل تريدنج Redhill Trading من كبرى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة لتوريد المحامل والمعدات الملحقة بها. وتكرس الشركة، 
التي ترجع أصولها إلى عام 1979، جهودها في خدمة احتياجات عمالءنا  ممن نصدر لهم . 

ومن مقرنا في قلب انجلترا، نستطيع أن نقدم خدماتنا بالتسليم في اليوم التالي إلى الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وخدمة سريعة إلى بقية أنحاء العالم.

فمهما كانت احتياجاتكم، فإن فريق مبيعاتنا الذي يتمتع بالخبرة والمودة مستعد وفي انتظار تقديم المساعدة إليكم إليجاد المنتج المالئم بالسعر المالئم.

المحامل وفقاً للمواصفات األمريكية واألوروبية والقديمة
توصل فوري للمحامل ذات األسماء التجارية

عندما يتعلق األمر بالمحامل فإن شركة ريدهيل تريدنج Redhill Trading هي المكان األمثل الذي تبحث عنه للحصول على خدمات ال 
مثيل لها من ناحية السرعة والكفاءة والقيمة نظير ما تدفعه.

ولدينا إمكانية فورية للتوصل إلى مجموعة هائلة من المحامل ذات األسماء التجارية من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية واليابان ومنها  
.Cooper  و  Ina ، Torrington ، Fafnir ، Kaydon ، Timken ، RHP ، NSK ، FAG ، SKF

ومن مخزوننا الهائل نستطيع أن نقوم على وجه التو بتوريد مجموعة كاملة من كافة المحامل فائقة الجودة والشهيرة بأسعار منافسة للغاية.

خدمة عالمية إليجاد المنتج المطلوب

إن معرفتنا بمخزون المنتجات العالمية ال مثيل له، 
فباستطاعتنا أن نجد لكم المنتجات غير المعيارية 
أو التي يصعب الحصول عليها من أي مكان في 

العالم وخالل فترات زمنية قصيرة جداً.



BEARINGS

Redhill currently holds in stock SKF Spherical Roller Bearings 
and Ball Bearings up to 1.5 meters inside diameter

SKF Four-Row Cylindrical Roller Bearings 
destined for the mining industry in Chile

Obsolete Bearings

With many of the world’s leading manufacturers rationalizing their product range 
certain types of bearings are no longer available. Redhill has entered into a trading 
relationship with a leading U.K. manufacturer to supply discontinued sizes of ball and 
cylindrical roller bearings.
In addition they are also able to manufacture bearings in stainless steel for 
applications where corrosion is evident. All bearings are manufactured to customers 
specific requirements and to I.S.O. standards.

المحامل 

المحامل المتقادمة      

مع قيام العديد من كبرى المصانع العالمية بتقليص مجموعة منتجاتهم ألغراض اقتصادية، لم تعد هناك أنواع معينة 
من المحامل متوفرة في األسواق. ولقد دخلت ريدهيل Redhill في عالقة تجارية مع مصنع يُعد من أكبر مصانع 

المملكة المتحدة في توريد المقاسات التي توقف إنتاجها من المحامل الكروية واألسطوانية الدرفيلية.

وباإلضافة إلى ذلك، فباستطاعتهم صنع المحامل من فوالذ ستنلس لالستخدامات التي تحتاج إلى مقاومة للتآكل. ويتم 
I.S.O.  صنع كافة المحامل وفقاً للمتطلبات الخاصة للعمالء ووفقاً لمعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي أيزو

يوجد لدى ريدهيل Redhill في الوقت الحالي مخزون من المحامل الدرفيلية الدورانية 
والمحامل الكروية SKF بأقطار داخلية تصل إلى 1.5 متراً

محامل درفيلية اسطوانية بأربع صفوف SKF  يجري شحنها 
لصناعة التعدين في شيلي





Repairs

All repairs are bought back to the manufacturers original 
specification in our ISO9002 approved facility. Serving 
industries such as Quarrying, Paper, Steel and Power 
generation. We cater for the following gearbox types:

David Brown

David Brown manufactures a range of geared motors, worm 
gears, industrial gearboxes, geared pumps and grith gears 
to make your process faster, more efficient and more cost 
effective. It also uses its design knowledge, the latest 
manufacturing techniques, technology and materials to 
produce a range of custom-made gearboxes (mill drive, 
high speed and custom drives). David Brown has been 
operating for 150 years and is at the forefront of the 
engineering industry.

Hansen Transmissions

Hansen’s industrial gearboxes are used in a range of 
specialist settings – from the energy and environment 
industries, to steel and construction. The gearboxes cover 
over 100 applications that are suitable for both right angle 
and parallel shaft configurations, in either horizontal or 
vertical arrangements. The latest generation of gearboxes 
includes the Hansen P4, which can be adapted to suit 
customer requirements, and the M4, a competitively priced 
product at the lower end of the Hansen P4 torque range.

GEAR BOXES

Single & double worm reduction

Helical & bevel geared motors

Hydrostatic variators

Ball & belt variators

Epicyclic units

Shaft mounted gear units

Bevel units etc.

Spur gears to 3 meters diameter

Helical gears to 2 meters diameter

Herringbone gears to 1.8 meters diameter

Bevel gears to 1 meter diameter

Manufacturing

We can also manufacture the following:

صناديق التروس

  شركة هانسن ترانسميشنز                                                                                ديفيد براون

اإلصالحات
يتم إصالح كل المنتجات لتعود إلى مواصفات المصنع األصلية 
وذلك في مرفقنا المعتمدة وفقاَ لمقاييس أيزو ISO9002. وإننا 

نعمل لخدمة الصناعات مثل المحاجر وصناعات الورق والفوالذ 
وتوليد الطاقة حيث نُغطي أنواع صناديق التروس التالية:

صندوق تروس خافض للسرعة بالتروس الدودية المفردة  • 	 
والمزدوجة

•  موتورات ذات تروس حلزونية ومخروطية	
•  ُمغيّرات السرعة الهيدروستاتية	
•  ُمغيّرات السرعة الكروية والمزودة بالسيور 	
•  وحدات التروس التداويرية	
•  وحدات تروس مثبتة على عمود تدوير 	
•  وحدات مخروطية المقطع الخ.	

الصنع
نستطيع صنع صناديق التروس التالية:

•  تروس مهمازية بقطر يصل إلى 3 أمتار 	
•  تروس حلزونية بقطر يصل إلى مترين	
•  تروس لولبية مزدوجة بقطر يصل إلى 1.8 متراً 	

تروس مخروطية مائلة بقطر يصل إلى متر واحد • 	 

تقوم شركة ديفيد براون David Brown بصنع مجموعة من الموتورات 
والمضخات  الصناعية  التروس  وصناديق  الدودية  والتروس  الترسية 
الترسية والتروس الطوقية لجعل العمليات الصناعية أكثر  سرعة وكفاءة 
وأكثر فاعلية من ناحية التكلفة االقتصادية. كما تستخدم أيضاً خبراتها في 
التصميم وأحدث تقنيات الصنع والتكنولوجيا والمواد إلنتاج مجموعة من 
الدفلنة  ماكينات  إدارة  )محركات  خصيصاً  المصنوعة  التروس  صناديق 
ظلت  ولقد  المخصوصة(.  والمحركات  العالية  السرعة  ذات  والمحركات 
ديفيد براون David Brown  تمارس نشاطها التجاري على مدار 150 

عاماً وتحتل مكان الصدارة في الصناعات الهندسية.

تُستخدم صناديق التروس الصناعية من صنع هانسن  Hansen’s في 
إلى  والبيئة  الطاقة  المتخصصة – من صناعات  األجواء  من  مجموعة 
عن  يزيد  ما  التروس  صناديق  وتغطي  واإلنشاءات.  الفوالذ  صناعات 
قائمة  بزاوية  التدوير  عمود  تخطيطات  من  لكل  مالئم  استخدام   100
والموازي، وذلك في الترتيبات األفقية أو الرأسية. ويشتمل أحدث جيل 
تطويعه  يمكن  الذي   Hansen P4 نوع  على  التروس  صناديق  من 
منافس ضمن  بسعر  منتج  M4، وهو  الزبون، ونوع  احتياجات  ليالءم 
عزم  ذات  الحركة  نقل  آلليات  التكلفة  قليلة  هانسن  منتجات  مجموعة 

 .Hansen P4 دوران



Supplying a range of high quality chains manufactured 
from superior materials using state of the art technology. 
Our range of chains give the benefit of longer wear life, 
greater fatigue strength and greater tensile strength.

We supply the following types of chain:

Renold

Renold conveyor chains serve industries all over 
the world – in settings such as asphalt, cement, 
and coal mining, as well as in the environmental 
industry and for funfair rides at amusement parks. 
Renold also manufacture draw bench and drive 
chains, and a heavy-duty drag chain for severely 
abrasive and extreme temperature situations. 
The conveyor chains – hollow-bearing pin chains, 
deep link chains and solid bearing pin conveyor 
chains – are manufactured to British Standard 
and ISO standard specifications.

CHAINS

Roller chain

Attachment chain

Stainless steel chain

Nickel plated chain

Leaf chains

Water resistant chains

Lubricant free chains

Plastic chain

Table top chain

Conveyor chain

Anchor chain

Cranked link chai

السالسل

نقوم بتوريد مجموعة من السالسل فائقة الجودة المصنوعة من أفضل 
المواد باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. وتحقق مجموعة 
للبلى  المقاوم  األطول  التشغيلي  العمر  ميزة  السالسل  من  منتجاتنا 

ومقاومة اإلجهاد األكبر ومقاومة الشد األكبر.

ونقوم بتوريد أنواع السالسل التالية:
سالسل درفيلية • 	 

•  سالسل الملحقات	
•  سالسل من فوالذ ستنلس 	
•  سالسل مطلية بالنيكل	
•  سالسل صفائحية	
•  سالسل مقاومة للماء 	
•  سالسل ال تحتاج إلى مزلقات 	
•  سالسل بالستيك	
•  سالسل لسطح النضد 	
•  سالسل الناقالت 	
•  سالسل المرساة 	

•سالسل بوصالت مرفقية 	

 رينولد
خدمة  في    Renold رينولد   ناقالت  سيور  سالسل  تعمل 
الصناعات بكافة أنحاء العالم في أوساط مثل األسفلت واألسمنت 
وتعدين الفحم باإلضافة إلى الصناعات البيئية وللركوبات في 
المنتزهات والمالهي كما تقوم رينولد Renold  أيضاً بصنع 
الثقيل  الجر  اإلدارة وسالسل  السحب وسالسل  سالسل نضد 
الحرارة  ودرجات  الشديد  االحتكاك  يسودها  التي  للمواقف 
المتطرفة. ويتم أيضاً  صنع سالسل السيور الناقلة، وسالسل 
وسالسل  عميقة  وصالت  وسالسل  جوفاء  محامل  بمسامير 
وفقاً  وذلك   ، المصمت  التحميل  محور  ذات  الناقلة  السيور 

للمقاييس البريطانية ومواصفات األيزو ISO  القياسية. 



Special Steels
All products & services meet the requirements of National, European, 
International and / or customer standards including the supply of 
steel in accordance with the requirements of ISO 9001:2008.
RS 384     RS 431     RS 22990    FS 86076

Available in Rod, Bar, Sheet, Block and Tube stock shapes.
These include, Acetals and Delrins (Pom-C, Pom-H and HTF), Extruded 
Nylons (PA66, PA6, Nylatron GS, Stanyl, Glass filled), Cast Nylons (6PLA, 
GSM, MC901, LFX, Oilon), PETP Ertalyte including standard and TX 
bearing grade, PTFE, Teflon (virgin grade, glass or carbon filled), 
Engineering grade polycarbonate, Tufnol, Polypropylene

Materials
Petrochemical Grades
Carbon and Alloy Steels
Stainless Steels
Duplex and Super-Duplex
Nickel / Cupro Nickel Alloys
Non-ferrous
Exotics

INDUSTRIAL SUPPLIES

Plastics

Fasteners

Oil Seals
To complement our vast range of Oil Seals, Redhill also offers metal encased 
seals from 2" to 48" which are manufactured to suit customers specifications 
using drawings or samples. Various materials such as silicon, viton, nitrile, 
leather, neoprene and felt can be utilised for sealing whiles the case can be 
manufactured in stainless steel, brass or mild steel. These can be supplied on a 
7 day delivery.

 المواد االستهالكية الصناعية

أنواع الفوالذ الخاص

اللدائن )البالستيك(

وسائل التثبيت

موانع تسرب الزيت

تُلبي كافة المنتجات والخدمات متطلبات المواصفات القياسية الوطنية واألوروبية والدولية و/ أو الخاصة 
 .ISO 9001:2008  : بالزبون والتي تشمل توريد الفوالذ وفقاً لمتطلبات مقاييس األيزو

RS 384 RS 431                        RS 22990                          FS 86076

  Delrinsو  Acetals  : تتوفر بالمخازن بأشكال قضبان وأسياخ وألواح وكتل وأنابيب. وتشمل األنواع
  Nylatron GS  ، PA6   ، PA66  ( أنواع النايلون الُمشكل بالبثق )HTF و  Pom-H ، Pom-C(

 ،  LFX ،  MC901 ،  GSM ، 6PLA( أنواع النايلون الصب .)المحشو بالزجاج  ،  Stanyl ،
TX وتشمل أنواع المحامل المعيارية و PETP )Oilon

PTFE، تفلون Teflon )النوع األصلي أو النوع المحشو بالزجاج أو الكربون(.
بولي كربونات من نوع صناعي تافنول Tufnol ، بولي بروبلين.

المواد
أنواع لصناعات البتروكيماويات

أنواع فوالذ كربوني وكسبائك
أنواع فوالذ ال يصدأ ستنلس

Super- وسوبر دوبلكس Duplex دوبلكس
Duplex

نيكل/ سبائك نحاس ونيكل
سبائك من مواد غير حديدية

مواد غريبة

لتكميل مجموعة منتجاتنا الهائلة من موانع تسرب الزيت، تعرض شركة ريدهيل Redhill أيضاً موانع 
تسرب معدنية مغلفة بمقاسات تتراوح من 2 بوصة إلى 48 بوصة حيث يتم صنعها لتالئم مواصفات الزبون 

باستخدام الرسومات أو العينات. ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل السليكون وفيتون والنايتريل والجلد 
والنيوبرين واللباد إلحكام منع التسرب بينما يمكن صنع الخزنة من فوالذ ستنلس أو نحاس أصفر أو فوالذ 

طري. ويمكن توريدها خالل مدة سبعة أيام.



Redhill House, Claverley, Wolverhampton, WV5 7DH, England
Tel: +44 (0)1746 710890   Fax: +44 (0)207 117 1012

Email: jon@rhtrd.com   Website: www.rhtrd.com

Redhill Trading Ltd

ريدهيل تريدنج ليمتد
Redhill House, Claverley, Wolverhampton, WV5 7DH, England

هاتف:  710890 1746(0) 44+    فاكس:   1012 117 207(0) 44+
www.rhtrd.com  :إنترنت   jon@rhtrd.com :بريد الكتروني    
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