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Moog supplies precision motion control 
solutions to meet a range 
of demanding applications:
• Powergeneration gas 
 and steam turbines
• Plastics
• Metal forming 
 and hydraulic presses
• Steel / Heavy Industry
• FlightTesting & Simulation
• Oil & Gas
• Wind Turbines

Within the applications above Moog designed 
and delivered a set of high-performance 
products and solutions. In particular:

OUR KEY MARKETS
AND APPLICATIONS

OUR PRODUCTS املنتجات

التطبيقات

شركة موج لها حلول ومنتجات غاية في الدقة في عدة

تطبيقات - على سبيل المثال:

تطبيقات الطاقة في توربينات الغاز و توربينات البخار

صناعات البالستيك

تشكيل المعادن

إنتاج الصلب

االختبار العملي والرقمي في مجال تطوير السيارات

الغاز والبترول

مولدات الطاقة المتجددة من الرياح

 لقد وفرت شركة موج في هذه التطبيقات
منتجات غاية في الدقة ذو أداء مميز - على سبيل المثال:

SERVO AND PROPORTIONAL VALVES 
Moog offers an extensive product range 
of valves:  with mechanical position  feedback, 
with electrical position feedback, valves with 
analog or digital onboard electronics.

MOTION AND MACHINE CONTROLLERS
Motion controllers and software for electric 
and hydraulic servo actuation applications.

RADIAL PISTON  PUMPS 
Moog Radial Piston Pump (RKP) is a variable 
displacement pump, available in various sizes 
(from 19 to 250 cm3 per revolution and offers 
a highly control of pressure, flow and horse power.

SERVOMOTOR
Moog deliver an extensive range of Servo 
Motors specifically designed for highly dynamic 
applications.

EM AND EH SERVOACTUATORS
Moog EM and EH servo Actuators are 
a pre-engineered and highly customisable solution 
for high perfomance industrial applications 
that need maximum precision, speed and force. 

For more info please look at www.moogglobalsupport.com

 موج توفر نطاق واسع من الصمامات – يشمل ذات التحكم
 الميكانيكي وذات التحكم الكهربائي وأيضا الصمامات التي

لها وحدة الكترونية مدمجة.

 وذلك للتحكم الحركي عالي الدقة ويشمل برامج للتحكم

الحركي للمشغالت المؤازرة الهيدروليكية أو الكهربية.

وحدات التحكم

 مضخة متغيرة اإلزاحة تسمح بالتحكم
 الدقيق للضغط او للتدفق او للقدرة وهي متوفرة في احجام
 من 19 الي 250 سم مكعب في الدورة الواحدة ولها انتشار

واسع في ماكينات حقن البالستيك.

املضخة )الطلمبة( الهيدروليكية

 موج توفر نطاق واسع من المحركات الكهربية المؤازرة
(السرفو( المستخدمة في التطبيقات عالية الديناميكية.

املحركات الكهربية املؤازرة

 موج صممت وفرت عدد كبير من المشغالت المؤازرة
 الهيدروليكية أو الكهربية في تطبيقات ذات احتياجات عالية

 الدقة او عالية القدرة او عالية السرعة تعمل تحت ظروف
عمل قاسية.

املشغالت املؤازرة الهيدروليكية أو الكهربية

 للمزيد من المعلومات أنظر

الصاممات املؤازرة والتناسبية )الرسفو(



Machine performance matters. 
Moog Authorized Distributor is the best way 
to achieve a safe and reliable solution.

YOUR MOOG AUTHORIZED 
DISTRIBUTOR DELIVERS 
PRODUCTIVITY

 املوزع املعتمد لرشكة موج
سوف يوفر لك أعيل جودة وكفاءة

أداء الماكينة هو مفتاح النجاح - الموزع المعتمد لشركة 

  موج هو أسلم السبل لتحقيق أحسن أداء. سوف تجد الحل 

للمشكلة واإلجابة للسؤال :باألخص نعرض الخدمات التالية.

WARRANTY
Moog product repairs through 
your Moog Authorized Distributor include 
a renewed warranty of 12 months 
on the replaced parts and the labor cost.

12 شهر على جميع قطع الغيار األصلية 
التي تم ابدالها والعمالة 

الضامن

ORIGINAL REPLACEMENT PRODUCTS
You can obtain new replacement products 
based on your needs.

FAILURE ANALYSIS
In case of product failure, the product 
will be analyzed and a viable solution 
will be recommended.

TECHNICAL AUDIT
An audit of existing installed base ensures 
we have the right products on hand to meet 
your specific needs.

FACTORY REPAIR
All spare parts are original and exclusive, 
the product will be repaired as if it is newly 
manufactured.

 

أو البديل الذي يؤدي نفس األداء بنفس

الكفاءة أو أفضل 

 تتوفري املنتج األصيل

في حالة الفشل أو عند

ظهور عيوب أولية 

تحليل املنتج

مع مركز الصيانة المعتمد في الخارج

 

تنسيق اإلصالح

لجميع منتجات موج في الموقع
عمل فحص عام

MOOG GLOBAL SUPPORT

Is our promise to help Maintenance professionals 
worldwide Maximize uptime 
and get more from your Machine investment. 
We are your  trusted service partner 
for responsive support and motion control know-how

 موج تقدم الدعم الشامل

 لمشغلي ماكينات اإلنتاج والعاملين بالصيانة حتى يتم

ضمان استمرارية عمل الماكينات بأعلى أداء

 ويتم ذلك بالمشاركة مع موزعين محليين

موثوق في جودة اداءهم.



WHAT MOVES YOUR WORLD

Moog Italiana s.r.l.
Via Pastore 4
21046 Malnate (VA) Italy
Tel. +39 0332 421111
info.italy@moog.com
service.italy@moog.com
www.moog.it

Sherif El Henaoui
115, Gomhureya Str.

11111 Cairo-Egypt
Tel. 0225901902 

egypt.moog@gmail.com

For product information, visit 

www.moog.com/industrial 
www.moog.it
For service information, visit  

www.moogglobalsupport.com
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Moog Inc. headquartered in East Aurora, 
New York, USA, publicly listed company NYSE 
(MOG.A and MOG.B) since 1959, is a worldwide 
designer, manufacturer and integrator 
of precision control components and systems. 

Moog Industrial Group designs and manufactures 
high performance motion control products, 
solutions and services combining electric, 
hydraulic, and hybrid technologies with expert 
consultative support in a range of applications 
in energy, industrial machinery, simulation 
and test markets. We help performance-driven 
companies to design and develop their 
next-generation equipment.

Our products of servo and proportional valves, 
pumps, servo-motors and actuators are 
high-performance solutions for the demanding 
industrial applications.

MOOG GLOBAL SUPPORT

Is our promise to help Maintenance 
professionals worldwide Maximize uptime 
and get more from your Machine investment. 
We are your  trusted service partner 
for responsive support and motion control 
know-how

 وتقدم خطوط إنتاجنا العالمية من الصمامات المؤازرة

 والتناسبية والمحركات ونظم الدفع المؤازرة والمشغالت

المؤازرة وأجهزة الحركة ووحدات التحكم والبرمجة الخاصة

 بها والحلقات المنزلقة لنقل الطاقة والبيانات، أعلى أداء 

لألنظمة الهيدروليكية والكهربية ولألنظمة المزدوجة

في مجال النشاط الصناعي تركز موج على تصميم

وتصنيع مكونات التحكم عالية الدقة للماكينات 

الصناعية – قد يكون المنتج هيدروليكي أو كهرباءي 

 أوحل مركب – وتطبق موج أحدث االبتكارات 

 والتطويرات في تصميم هذه المنتجات التكنولوجية حيث

 جمعت الخبرة على مدار أكثر من 60 عاماً. وتعتبر هذه

المنتجات أساسية لنجاح حلول التحكم الحركي عالية

األداء في كثير من الماكينات 

 شركة موج مقرها بمدينة ايست اورورا بوالية نيويورك

 بالواليات المتحدة – شركة مساهمة منذ 1959

ونشاطها العالمي هو تصميم وانتاج نظم التحكم

الحركي عالي الجودة في مجاالت عديدة 

 موج تقدم الدعم الشامل

 لمشغلي ماكينات اإلنتاج والعاملين بالصيانة حتى يتم

ضمان استمرارية عمل الماكينات بأعلى أداء

 ويتم ذلك بالمشاركة مع موزعين محليين

موثوق في جودة اداءهم.

WHO IS MOOG? من هي رشكة موج؟

115 ش الجمهورية – القاهرة
د رشيف الحناوي


