www.ammc.com.sa

أكــثـــر مــن أربـعــيـن عــاما ً في خــدمـة الـ ُمـزارع
More Than 40 Years In The Service Of Farmers
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شـركـتـنـا
 حيث اننا،تعد شركة اآلالت والمواد الزراعية من اهم وأقدم الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية
.نقدم جميع الحلول الزراعية من أسمدة ومخصبات وبذور وعالجات زراعية وبيطرية وصحة عامة
نعمل مع أكبر الشركات العالمية وأكثرها شهرة لتقديم األفضل واألنسب لمزارعينا وشركائنا
.ما نسعى اليه هو العمل جنبا الى جنب مع عمالئنا بما نقدمه له من بداية عمله حتى نهايته
لدينا فريق محترف من المهندسين الزراعيين واألطباء البيطريين موزعين في كافة ارجاء المملكة مع فروعنا
. جاهزين لتقديم خبراتهم ودعمهم الفني لتحقيق اهدافكم،المنتشرة

Our Company
Agriculture Machinery & Materials Company has been and still one of the leading
agriculture companies in Saudi Arabia for decades, offering a wide range of crops
protection, seeds, fertilizer, agriculture equipment’s, veterinary products and public
Health Products. We work with the largest and most recognizable companies in the
world to bring the best and most advanced technology to our farms and partners.

Our ultimate goal is to work with our client's side by side to bring a wide range of
products that fit their needs from the early stage till the delivery. With our
professional team Engineers & agronomists across the Kingdom, AMMC’ is ready to
provide their best expertise in the field with a complete solution
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الخدمات

Services
• Research & Development.

.• البحث والتنمية

• Trial stations.

.• محـطـات تجريبية

• Screening and trials for all activities.

.• الفـرز والتجـارب لجميع األنـشطة

• Trials in cooperation with research institute.

.• التجـارب بالتـعـاون مع معهد البـحـوث

• Field visits.

.• الزيارات المـيـدانـيـة

• Development and launching of new products.

.• تـطـويـر وإطـالق منـتـجـات جـديـدة

• After sales service.

.• خـدمـات ما بـعـد الـبـيـع

• Up-to-date market analysis.

.• مـواكـبـة تـحـلـيـل السـوق

• Smart farming.

.• الـزراعـة الذكـيـة

• Standing on the most important problems
faced by the farmer and finding solutions.

• الوقوف على أهم المشاكل التي يواجهها المزارع
.وإيجاد الحلول

• Ensure the quality of storage and distribution.

.• ضمان جودة التخزين والتوزيع

األقسام

Divisions
Crop protection

المبيدات الزراعية

Vet Services

الخدمات البيطرية

Fertilizer

األسمدة الزراعية
البذور

Seeds

الصحة العامة

Public Health

اآلالت وعدد الزراعية

Tools & Machinery

المشتل

Nursery
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الخدمات

Public Health Unit
قسم الصحة العامة

• البحث والتنمية.

• Research & Development.

• محـطـات تجريبية.

• trial stations.

• الفـرز والتجـارب لجميع األنـشطة.

• Screening and trials for all activities.

• التجـارب بالتـعـاون مع معهد البـحـوث.

• Trials in cooperation with research institute.

• أيـام المـيـدانـيـة.
• تـطـويـر وإطـالق منـتـجـات جـديـدة.

Services

• Field days.
• Development and launching of new products.
• After sales service.

• خـدمـات ما بـعـد الـبـيـع.

• Up-to-date market analysis.

• مـواكـبـة تـحـلـيـل السـوق.

• Smart farming.

• الـزراعـة الذكـيـة.

األقسام

Divisions

المبيدات الزراعية

Crop protection

الخدمات البيطرية

Vet Services

األسمدة الزراعية

Fertilizer

البذور

Seeds

الصحة العامة

Public Health

اآلالت وعدد الزراعية

Tools & Machinery

المشتل

Nursery
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 متعدد االستخدامات على شكل,  عبارة عن مبيد حشري غير بيروثرويدي من مجموعة االوكساديازين:أدفيون دبليو دي جي
.حبيبات قابلة للذوبان بالماء
.%20  اندوكساكارب:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
. وسهل األستخدام وال يترك بقع على األسطح,  آمن,  بدون رائحة. آلية عمل فريدة ت ّميز الحشرات المستهدفة عن غير المستهدفة. تكامل ممتاز مع منتجات أدفيون األخرى لبرامج التخلص من الحشرات-

Advion WDG ®: is a versatile non-pyrethroid insecticide that provides effective and flexible control
of pyrethroid-resistant insects.

Active Ingredients: Indoxacarb 20%.
Main Features & Benefits:
- Odorless , safe , easy to use and don’t leave any stains on treated surfaces.
- Advion WDG differentiates between target insect pests and other non-target organisms.
- - Can be used in combination with Advion Gel baits.

SFDA No: 205 – 12 – 1298
Manufacturer: Syngenta – USA
Packing : Sachet 10 gm
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. مبيد لمكافحة الذباب في صورة طعوم حبيبات جاهز لالستخدام لمكافحة جميع أنواع الذباب:زايروكس فالي
.%0.5  سيانترانيليبرول:المادة الفعالة
:المزايا والفوائد
 يعمل على كسر المناعة عند الذباب من المبيدات األخرى من خالل الجهاز العضلي للحشرة المستهدفة مما يسبب الشلل التاموالموت
.  جاذبية عالية لجميع أنواع الذباب مع معدل استخدام منخفض مرونة في التطبيق-

Zyrox Fly ®: is highly attractive granular bait for flies' control for long lasting.
Active Ingredients: Cyantraniliprole 0.5%.
Main Features & Benefits:
- The unique active ingredient can be used as a powerful tool in a resistance management strategy.
- Faster and higher control results.
- Flexible application for maximum control

SFDA No: 207 – 12 - 1284
Manufacturer: Syngenta – USA
Package Size : 500 gm bottle
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. مبيد حشري من مجموعة المركبات الفسفورية العضوية ذو طيف واسع لمكافحة آفات الصحة العامة:بيريالن
.%50  بريميفوس ميثيل:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد

. فعال جدا ً ضد جميع اآلفات الحشرية المقاومة للمبيدات البايريثرودية والكاربامايتة ومبيدات الحشرات األخرى وله عدة تطبيقات كالتضبيب الحراري و الرذاذ متناهي الصغر,  مرونة االستخدام وقابلية المزج مع الديزل أو الكيروسين أو الماء.والرش المتبقي

Pirilan®50EC: A broad-spectrum insecticide of organophosphate compounds for the control of
public health pests.

Active Ingredients: Pirimiphos-methyl EC50%.
Main Features & Benefits:
- Effective against insects resistant to pyrethroid, carbamates and other insecticides.
- Flexible to apply with more options of residual spray and ULV, addition to thermal fogging
treatment application.

SFDA No: 100 – 12 - 1315
Manufacturer: Syngenta – Colombia
Package Size : 1 & 5 Ltr
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K-Othrine®
EC25
 مبيد حشري بيروثرويدي على هيئة مركز قابل لالستحالب لمكافحة حشرات الصحة العامة مثل البعوض:كي – اوثرين إي سي
.والذباب والنمل والصراصير
.%2.5  دلتاميثرين:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
 والرذاذ,  ويستخدم في التضبيب الحراري, كي اوثرين أي سي متعدد االستخدام وقابل للمزج مع الديزل او الكيروسين او الماء. والرش السطحي, المتناهي الصغر
. معدالت إستخدام منخفضه ذو تأثير صعق سريع-

K-Othrine EC 25: is a broad-spectrum insecticide containing 25 g/l Deltamethrin and designed for
the control of a wide range of domestic and industrial insect pests.

Active Ingredients: Deltamethrin 2.5% .
Main Features & Benefits:
- Multi usable, Emulsifiable in diesel, Kerosene and water , used effectively in thermal fogging , ULV
and residual spray.
- Quick Knockdown and flushing action.

SFDA No: 12 – 34 -1083
Manufacturer: Bayer – France
Package Size : 1 Ltr
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. مبيد حشري جاهز لألستخدام على شكل بودرة من مجموعة البيروثريدات المصنعة المقاوم للماء:كي – أوثرين دي بي
.%0.05  دلتاميثرين:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
. السمك الفضي والعقارب,  البراغيث,  النمل,  كي اوثرين دي بي يستخدم ضد طيف واسع من الحشرات الزاحفة كالصراصير. يتميز بالقتل المباشر واألثر طويل األمد ويستخدم في الداخل والخارج,  سهل االستخدام-

K-Othrine DP ®: an innovative waterproof dust formulation that designed to PCOs to targeting
wide range of pests and the harbourages they seek.

Active Ingredients: Deltamethrin 0.05%.
Main Features & Benefits:
- Control a wide range of crawling insects like Cockroach, Ants, Fleas, Spiders, Scorpions, Wasps.
- Long lasting effect and Quick Knockdown
- used both indoor and outdoor

SFDA No: 35 – 12 - 1270
Manufacturer: Bayer – Spain
Package Size : 1 kg
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. مبيــــد حشــــري بيروثرويدي على شكل مركز م ّعلق لمكافحة آفات الصحـــة العامـــة: أس سي6 فندونا
.%6  الفاسيبرمثرين:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
. من مجموعة البايريثرودية قليلة السمية على االنسان والحيوان. عديم الرائحة مما يجعله يعمل بالحدود االمنة على البيئة-  البراغيـــث-  البـــق-  النمل- الصراصير-  يعمل بكفاءة عالية ضد مجموعة واسعة من آفات الصحـــة العامة مثل (البعوض) السمكـــة الفضيـــة

Fendona®: is a fast-acting pyrethroid insecticide that quickly and effectively eliminates diseasecausing insects.

Active Ingredients: Alphacypermethrin 6%.
Main Features & Benefits:
- Quick and effective.
- Long-lasting, residual control.
- Control a wide range of crawling insects like Cockroach, Ants, Bedbugs, Fleas, Silverfish and
mosquitos.

SFDA No: 35 – 12 - 1293
Manufacturer: BASF – France
Package Size : 1 Ltr
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. مبيد حشري بيروثرويدي لمكافحة آفات الصحة العامة على هيئة مستحلب مائي لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة:أكزت
% 10  سايبرمثرين:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
.)  بعوض و براغيث,  صراصير,  نمل,  عناكب,  بعوض,  فعال ضد طيف واسع من الحشرات الطائرة والزاحفة مثل ( الذبابULV  الرذاذ متناهي الصغر,  التضبيب الحراري,  مرونة في االستخدام على شكل رش سطحي-

Exit EW100: is a public health pesticide use for the control of flying and crawling insect.
Active Ingredients: Cypermethrin 10% EW.
Main Features & Benefits:
- Effective on a board spectrum of flying and crawling insects such as Ants, Wasps, Flies,
Cockroaches, Fleas , Mosquitoes.
- Flexible to apply with more options of residual spray and ULV, addition to thermal fogging treatment
application.

SFDA No: 32 – 12 - 1313

Manufacturer: Arysta LifeScience – Belgium
Package Size : 250 ml /1 ltr / 5 ltr
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بريميس®  ٢٠٠أس سي :مبيد حشري متخصص لمكافحة النمل األبيض (األرضة) على هيئة سائل مركز معلق أس سي.
المادة الفعالة :إميداكلوبريد .%20

المزايا والفوائد:
 مبيد حشري يتبع لمجموعة نيونيكوتينوند لمكافحة النمل األبيض على هيئة سائل مركز معلق التي تعمل بالمالمسة وعن طريقالمعدة باإلضافة الى الخاصية الجهازية
 قليل التكلفة وذو فعالية عالية  ,ومعدل استخدام منخفض مقارنة بالمبيدات النمل األبيض االخرى. -من المبيدات الغير طاردة مما يتيح انتقال المادة الفعالة لمكان تجمع اآلفة

Premise 200SC: A suspension concentrate insecticide for the control of ants and the protection of
buildings against subterranean wood destroying termites.

Active Ingredients: Imidacloprid 20 %
Main Features & Benefits:
- A neonicotinoid insecticide for termite control.
-Non-repellent termiticide with transfer effect.
- Post-Construction & Pre-Construction.

SFDA No: 188 – 12 - 1087
Manufacturer: Bayer- Australia
Package Size : 1 ltr
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 طعم على شكل جل هالمي جاهز لالستخدام عديم الرائحة يحوي على مواد جاذبة لمكافحة جميع أنواع:ماكس فورس أكتيف
 مادة فعالة جديدة لقتل الصراصير وكسر المناعة المكتسبة من. الصراصير بجميع اطوار حياتها في المواقع الداخلية والخارجية
.المبيدات االخرى
.%١  كلوثينيدين:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
. يحتوي على مادة فعالة حديثة تعمل على كسر المناعة من المبيدات األخرى. شكل ومظهر جديد ويبقى فعاليته حتى عندما يجف.) اشهر بفضل خاصية القتل المتتابع (الدومينو١٢  حماية طويلة األمد تزيد عن مدة-

Maxforce Activ ®: is the latest gel, in the line of 'new generation' cockroach control products by
Bayer. Bayer has created this product from the ground up, gel placements even look different.

Active Ingredients: Clothianidin 1%.
Main Features & Benefits:
- A new active ingredient which helps to avoid building resistance of actives other than
neonicotinoid.
- A different look and feel : gets dry and remains efficient
- long lasting protection up to 12 month through Domino effect feature.

SFDA No: 206 – 12 - 1278
Manufacturer: Bayer- France
Package : Syringe 30 gm
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. هو طعم على شكل جل هالمي جاهز لالستخدام يحتوي مواد جاذبة لمكافحة جميع أنواع الصراصير:أدفيون جل للصراصير
.%0.06  اندوكساكارب:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
. نتائج فعالة وسريعة ضد جميع أنواع الصراصير. و مصرح باستخدامه في المؤسسات الغذائية والصحية والمباني السكنية,  لالستخدام الداخلي و الخارجي.) اشهر بفضل خاصية القتل المتتابع (الدومينو٦  حماية طويلة األمد تزيد عن مدة-

Advion ®: Ready to use gel bait for controls all prevailing cockroach species.
Active Ingredients: Indoxacarb 0.06% .
Main Features & Benefits:
- Very effective and broad-spectrum against main cockroaches' species.
- Ideal for indoor /outdoor use , authorized to use in food and health sites , residential buildings.
- long lasting protection up to 6 month through Domino effect feature.

SFDA No: 205 – 12 - 1272
Manufacturer: Syngenta –USA
Package Size: Syringe 30 gm
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 هو طعم على شكل جل هالمي جاهز لالستخدام يحتوي مواد جاذبة لمكافحة جميع أنواع النمل بما فيها النمل:أدفيون جل للنمل
.المتغذية على السكر
%0.05  اندوكساكارب:المادة الفعالة
.

:المزايا والفوائد

. نتائج فعالة وسريعة ضد طيف واسع من أنواع النمل. لالستخدام الداخلي و الخارجي. يمتاز بدرجة ثبات عالية في درجات الحرارة المختلفة-

Advion Ant Gel bait: contains Indoxacarb in a highly palatable gel bait formulation designed for
indoor and outdoor control of key ant species.

Active Ingredients: Indoxacarb 0.05%.
Main Features & Benefits:
- Very effective and broad-spectrum against main ant species.
- Ideal for indoor /outdoor use.
- A true gel formulation, the ideal viscosity for all situations.

SFDA No: 205 – 12 - 1276
Manufacturer: Syngenta –USA
Package Size: Syringe 30 gm
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 مجموعة طعوم قوارض جاهزة لالستخدام المباشر تحتوي على مواد جاذبة عالية الجودة وف ّعالة لمكافحة جميع انواع:روبان
.الفئران والجرذان
.%0.005  دايفيناكوم- :المادة الفعالة
.%0,001  ديناتونيوم بنزوات-

:المزايا والفوائد
٥-٤  جيل جديد بتكنولوجيا فعالة من مبيدات القوارض المانعة لتخثر الدم من مبيدات الجيل الثاني وقاتل بجرعة واحدة بعد مرور. أيام
. استساغة عالية وجذاب لجميع أنواع للقوارض. كمية طعم اقل وتكلفة اقل لمكافحة كاملة مقارنة بمبيدات القوارض األخرى. حبوب قمح/  حبيبات/  مكعبات شمعية/  متوفر على شكل طعوم لينة-

Roban®: is a ready-to-use rodent bait that contains high-quality and effective attractants to control
all species of mice and rats.

Active Ingredients: - Difenacoum 0.005%.
- Denatonium benzoate 0.001%.

Main Features & Benefits:
- Effective ,second-generation Rodenticides, anticoagulant rodenticide.
- Requires less bait and less labour than most rodenticides.
- Available in many formulations : Pasta / Wax Blocks / Pellets / Whole Wheat bait.

SFDA No:
Roban WB: 152–12–1211
Roban Pellet : 152-12-1212
Roban Wheat : 152-12-1213
Roban Pasta: 152-12-1214

Manufacturer: Pelgar -UK
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 مجموعة طعوم قوارض جاهزة لالستخدام المباشر تحتوي على مواد جاذبة عالية الجودة وفعّالة لمكافحة جميع انواع:فيرتوكس
الفئران والجرذان يتبع للمجموعة الكيميائية هيدروكسي كومارين
%0.005  بروديفاكيوم- :المادة الفعالة
%0,001  ديناتونيوم بنزوات-

:المزايا والفوائد
. من مبيدات الجيل الثاني المانعة لتخثر الدم أيام٤-٣  استساغة عالية وجذاب لجميع أنواع للقوارض وقاتل بجرعة واحدة بعد مرور. كمية طعم اقل وتكلفة اقل لمكافحة كاملة مقارنة بمبيدات القوارض األخرى. حبوب قمح/  مكعبات شمعية/  متوفر على شكل طعوم لينة-

Vertox®: is a ready-to-use rodenticide to control all species of mice and rats as house mouse , field
mouse , sewer rat , black rat , Norwegian rat.

Active Ingredients: - Brodifacoum 0.005%.
- Denatonium Benzoate 0.001%.

Main Features & Benefits:
- Effective, anticoagulant rodenticide, second-generation Rodenticides
- Prepared in the form of high-quality baits, Single-Feed rodenticides killing after 3-4 days
- Available in many formulations: Pasta / Wax Blocks / Whole Wheat baits.

SFDA No:
Vertox WB: 157–12–1282
Vertox Wheat : 157-12-1334
Vertox Pasta: 152-12-1283
Manufacturer: Pelgar -UK
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 مجموعة طعوم قوارض جاهزة لالستخدام المباشر تحتوي على مواد جاذبة عالية الجودة وف ّعالة لمكافحة جميع انواع:روديكس
.الفئران والجرذان
.%0.005  برومادايلون- :المادة الفعالة
.%0,001  ديناتونيوم بنزوات-

:المزايا والفوائد
٥-٤  جيل جديد بتكنولوجيا فعالة من مبيدات القوارض المانعة لتخثر الدم من مبيدات الجيل الثاني وقاتل بجرعة واحدة بعد مرور. أيام
. كمية طعم اقل وتكلفة اقل لمكافحة كاملة مقارنة بمبيدات القوارض األخرى. حبوب قمح/  مكعبات شمعية/  متوفر على شكل طعوم لينة-

Rodex®: Is a ready-to-use bait made from a mixture of high-quality wheat flour, chopped grains
with artificial peanut flavor that is attractive to all types of mice and rats such as house mouse ,field
mouse , sewer rat ,black rat , Norwegian rat.

Active Ingredients: - Bromadiolone 0.005%.
- Denatonium benzoate 0.001%.

Main Features & Benefits:
- New generation , anticoagulant rodenticide , second generation Rodenticides
- Prepared in the form of high-quality baits, Single dose rodenticides killing after 4-5 days
- Available in many formulations: Pasta / Wax Blocks / Whole Wheat baits.

SFDA No:
Rodex WB: 128-12-1353
Rodex Wheat : 128-12-1352
Rodex Pasta: 128-12-1354
Rodex Pellet: 128-12-1355
Manufacturer: Pelgar -UK
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 مجموعة طعوم قوارض جاهزة لالستخدام المباشر تحتوي على مواد جاذبة ذات جودة عالية وف ّعالة لمكافحة جميع انواع:روزول
.القوارض
.%0.005  كلوروفاسينون- :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
. متوفرة ألول مرة بالمملكة العربية السعودية,مجموعة جديدة بتكنولوجيا فعالة من مبيدات القوارض المانعة لتخثر الدم
.استساغة عالية وجذاب لجميع أنواع للقوارض
.  أيام٦ -٥ من مبيدات الجيل الثاني وقاتل بأكثر من بجرعة بعد مرور
. حبوب قمح/  مكعبات شمعية/ متوفر على شكل طعوم لينة

ROZOL ®: Is a ready-to-use bait made from a mixture of high-quality wheat flour, chopped grains
with artificial.

Active Ingredients: - Chlorophacinone 0.005%.
Main Features & Benefits:
- New generation , Anticoagulant rodenticide.
- highly palatable formulation with new Active Ingredient, available first time in KSA
- Multi-Feed rodenticides killing after 5-6 days
- Available in Formulations Pasta / Wax Blocks / Whole Wheat.

SFDA No:
Rozol WB: 26-12-1326
Rozol Wheat : 26-12-137
Rozol Pasta: 26-12-1325

Manufacturer: LiphaTech - France
Package Size:
Rozol Pasta : 200 gm & 2.5 Kg
Wax Block : 3.5 kg
Whole Wheat : 12 & 14 Kg
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 مبيد تالون لمكافحة جميع أنواع القوارض من تغذية واحدة يجمع بين قوة البروديفاكوم وطيف واسع من الطعوم عالية:تالون
.الجودة
.%0.005  بروديفاكوم- :المادة الفعالة
.%0,001  ديناتونيوم بنزوات-

:المزايا والفوائد
. أيام٥-٤ استساغة عالية وجذاب لجميع أنواع للقوارض وقاتل بجرعة واحدة بعد مرور
.يكافح جميع القوارض التي اكتسبت مناعة لمضادات التخثر
يتميز مبيد تالون بانه مصنوع بأجود أنواع الحبوب والمادة الفعالة موزعة بشكل متوازي على شكل جسميات دقيقة
. وحبيبات/ متوفر على شكل مكعبات شمعية

Talon®: Is a single feed rodenticide that combines power of brodifacoum with a broad spectrum of
high-quality baits.

Active Ingredients: Brodifacoum 0.005%.
Main Features & Benefits:
- Contains brodifacoum, which is effective against both resistant rats and mice and is Single-feed is
required to kill all rats and mice effect after 4-5 days
- Controls all anticoagulant-resistant rodents.
- Fine particle matrix of ground high quality cereal grain
- Available in Formulations Wax Blocks / Pallets

SFDA No:
Talon WB: 157-12-1342
Rozol Pellet: 157-12-1343
Manufacturer: Syngenta –
Greece/Hungary
Package Size: 2.5 Kg
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-

محطات طعوم الفئران
Rat Bait Station

.• محطة طعوم للفئران هي محطة صديقة للبيئة والمصنعة من مواد بالستيكية قابلة إلعادة التدوير بالكامل
 غرام من الطعوم المحببة او حبوب القمح مع توفر قضبان عامودية100 • تحتوي على خزانين ( حجرتين) كل منها يتسع ل
.وافقية الستخدام الطعوم اللينة ومكعبات الشمعية
• متوفرة بعدة اشكال واحجام والوان مختلفة

- The Rat Station is environmentally friendly being made from recycled plastics and is fully recyclable
in normal household waste.
- The two bait reservoirs each comfortably hold 100g pellets and vertical and horizontal bars can be
added to secure blocks and pasta bait.
- Available in Different Color , Size and shapes
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مصائد فيكتورالميكانيكية
Snap Traps – Mechanical Trap

.مصائد فئران سهلة األستخدام ومصممة لوضع طعم جاذب
.زناد ذو متانة عالية لالمساك بالقوارض
.قابلة إلعادة االستخدام
.أيضا يمكن استخدامها داخل محطات طعوم القوارض

-

Pre-baited easy-to-set mouse trap.
Expanded trigger plate for the highest catch rates.
Easy disposal.
Can using inside Rat Bait Station

Manufacturer: VICTOR - USA

Manufacturer: VICTOR - USA
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Manufacturer: VICTOR - USA

-

مصائد راتيمور الالصقة للفئران
Ratimor – Rat Glue trap

. مصائد الصقة لمكافحة جميع أنواع القوارض في االماكن الداخلية والخارجية. تحتوي على مادة غراء قوية وأيضا تحتوي على رائحة جاذبة لمكافحة القوارض. أيضا يمكن إستخدامها داخل محطات طعوم الفئران-

- Ratimor Rat glue trap for the control of rodents for indoor and outdoor use.
- Suitable for use inside rat bait stations.
- Traps contain a strong glue with attractant.

Manufacturer: Unichem - Slovenia

Manufacturer: Unichem - Slovenia
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(مضخات الستانلس ستيل )ميستو
Stainless Steel Sprayer (MESTO)
. لتر من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ والتأكل والتحلل من المبيدات١٠  و٦  متوفرة بخزان حجم. بار٦  مزودة بساعة لقياس الضغط. خرطوم حلزوني طوله مترين ونصف مزودة بقفل امان. مزودة بفوهات نحاسية مقاومة للتحلل-

.المزارع, الحدائق,  مناسبة لجميع االحتياجات لشركات مكافحة الحشرات والتعقيم. جميع قطع الغيار متوفرة- Tank of stainless steel 6 L & 10 L, pressure 6 bar.
- Combines the robust stainless-steel container with the chemical stability of the plastic tank in a
perfect way.
- Pump holder Spiral hose 2,5 m with safety interlock.
- Flat spray nozzle & Nylon case for spare nozzles.
- Perfect comfort for all uses such as pest control , sanitization and garden.
-

- All Spare parts available

Model: 3615F - 10 Litres

Model: 3595F – 6 Litres

Manufacturer: Mesto - Germany

Manufacturer: Mesto - Germany
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 لتر5-مضخة جاكتو أتش أتش
HH-5 Compression Sprayer
 ويوجد,  وفوهه مخروطية قابلة للتعديل,  مجهزة بمكبس للضغط وخزانها عالي المتانة,  مضخة جاكتو محمولة وسهلة االستخدام.بها صمام لتخفيف الضغط بسهولة وتعتبر مضخة جاكتو مناسبة لمكافحة الحشرات والحدائق ومجاالت التعقيم
. صمام التحكم صمام للتحكم بالضغط لتمكين إزالة غطاء الخزان بآمان. فوهة الرش مزودة بفوهة مخروطية قابلة للتعديل حسب االستخدام-

. بار٢.٤  لترات بضغط٥  التنك سعة الخزان. مقبض المضخة خفيف الوزن ومثالي للعمل طوال اليوم- The Jacto-5 compression sprayer is portable and easy to use. Equipped with a piston-type pump,
high-durability tank, adjustable cone nozzle, decompression valve for easy opening, and a wide
funnel-type top for easy filling, the Jacto-5 is ideal for pest control services.
- DECOMPRESSION VALVE Pressure control and decompression valve to enable the spray tank lid to
be safely removed.
- NOZZLE equipped with adjustable cone nozzle. A full range of nozzles is available.
- Pressurize up to 2.4 Bar.
- TRIGGER VALVE Lightweight and tough. Ideal for all-day work.

Model: HH-5 – 5 Liters
Manufacturer: Jacto – Barisal/Thailand
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 بطارية- 20 مضخة جاكتو بي جاي بي
Jacto PJB20 – Battery
 لوحة التحكم تتميز لوحة التحكم الجديدة بوجود قياس للجهد حسب احتياجات التطبيق المتبع للرش ويبقى الضغط ثابت بغض.النظر عن مستوى شحن البطارية
. سهولة التحكم بالخرطوم تتميز مضخة جاكتو بي جي بي بسهولة التحكم بالخرطوم اثناء علمية الرش مما يحافظ عليها من التلف بتصميم اكثر راحه للمقبض يمنع الفالتر الداخلية من االنسداد المحتمل اثناء عملية الرش و٣  اليه الرش يتميز صمام ال بي.يحافظ القفل على التدفق مفتوحا مما يجنب الهدر والجهد على المقبض
 وبطاريتها من الليثيوم والبطارية الجديدة زادت,  البطارية والتنك من المميزات الرئيسة لمضخة بي جي بي انها مقاومة ومتينة.%٢٥ من التحكم بمقدار
- PANEL The new panel improved the usability of the sprayer. By having the potentiometer, it is
easier to turn it on and allows fine pressure adjustments according to the application's needs.
- Quick Hose Coupler it is easier to connect and move the hose during spraying.
- SPRAYER MODE The trigger valve LP-3 has a different design for comfort in its grip. The internal
filter prevents possible clogging. The trigger lock keeps the flow open, avoiding excessive efforts
on the operator's hand.
- BATTERY AND PUMP Resistance and durability are the main features of the new JEP-80 Pump.
With greater capacity, the new Battery JB-1680 increased the autonomy of the sprayer by 25%.

Model: PJB20 – 20 Liters
Manufacturer: Jacto – Barisal/Thailand
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جهاز الرذاذ متناهي الصغر – فيكتور  DC20+بطارية
ULV Fogger - VectorFog DC20+ Battery
 تصميم جذاب وخفيف الوزن مع بطارية ليثيوم ذات كفاءة عالية تعمل لمدة  45دقيقة. محرك  12فولت متطور من شركة إل جي . فوهة قابلة للتعديل تنتج قطرات من  5إلى  50ميكرون وتغطي ما مساحته من  7 -2متر مربع. الحل المثالي للرش متناهي الصغر في المساحات المنزلية ومناطق إعداد الطعام  ،وخدمة صف السيارات  ،والمكاتب ،والمستشفيات  ،والمدارس.
 -مناسبة للتطهير والتعقيم ضد الفيروسات

Model: DC20+
Manufacturer: Vector Fog - Korea
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جهاز الرذاذ متناهي الصغر – فيكتور C100+
ULV Cold Fogger C100+ - Vectorfog
 واحدة من اقوى أجهزة الرذاذ متناهي الصغر في السوق وذات الكفاءة العالية. مزود بخزان سعة  ٤لترات ومحرك سامسونج  ١٢٥٠واط. معدل تدفق قوي بين  LPH ٦٠ -٣٠ويمكنه بسهولة تغطية مساحة  ١٠٠متر مربع في أقل من دقيقة. -فوهة قابلة للتعديل تنتج قطرات بين  ٥٠-٥ميكرون ومسافة رش تصل إلى  ٨أمتار بزاوية تصل إلى  ٨٠درجة.

 تم تجهيز  C100+بمدخل هواء جديد  ،مما يقلل درجة الحرارة األساسية للمبيد بنسبة  ، ٪٢٨ويعزز أدائه في ظروف العملالطويلة.
 معتمد ومدرج لدى هيئة الغذاء والدواء والمؤسسات األمر. -مناسب لمكافحة آفات الصحة العامة والحشرات الطائرة ولغايات التطهير والتعقيم ضد الفيروسات

Model: C100+
Manufacturer: Vector Fog - Korea
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مصائد إيكوتراب  -لمكافحة الذباب
Ecotrap Fly Trap
 مصيدة إيكو تراب هي كيس قوي شديد التحمل بغطاء بالستيكي  ,تحتوي على مادة جاذبة قوية داخل الكيس قابل للذوبان فيالماء تبدا فعاليتها بمجرد اضافة الماء الى الكيس والغطاء مصمم بشكل ال يسمح للذباب بالخروج مرة أخرى.
 ال تحتوي على أي مبيدات حشرية او مواد كيماوية. -تستمر فعاليتها ألكثر من  6اشهر وقادرة على جذب اكثر من عشرون الف ذبابة.

 سهلة االستخدام وتستخدم باألماكن الخارجية مثل حضائر الحيوانات و مكبات النفايات و المزارع  ,واالسطبالت و أماكن تكاثرالذباب.
- Eco Trap contains a fast-acting fly attractant that starts working as soon as you add water. Food
and feed additives are combined with other dried ingredients to make the Ecotrap ! attractant.
Lured by the scent, flies enter through the yellow top cap and drown in the water.
- DOMESTIC trap holds up to 20,000 flies and lasts up to 6 months.
- SAFE: Non-toxic, chemical-free, pesticide-free bio-control product.

Manufacturer: Ecotap – Mexico
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 لمكافحة الذباب- أشرطة إفكت فالي ريبون
Effect House Flytrap with Honey

 إفكت فالي ريبون أشرطة الصقة لمكافحة الذباب في المنازل والحظائر واإلسطبالت والمزارع والحدائق وغيرها من أماكن.تجمع الذباب
. تحتوي على جاذب طبيعي ومادة الصقة لجذب الذباب بقوة. ال تحتوي على مبيدات حشرية وامن على االنسان والحيوان-

. ذو جودة تصنيع عالية وغراء ال يجف في الهواء. سهل االستخدام ومناسب ألغراض مراقبة تعداد الذباب- Effect Fly Ribbon ® Its effective and completely natural mechanical protection against flies.
- No toxic additives.

- Safe for humans and warm-blooded animals.
- Special air-resistant glue.
-

Adhesive stripe with honey strongly attracts flies.

-

Suitable for monitoring purposes.

- Length of the rolls may be adjusted.

Manufacturer: Unichem - Slovenia
Package Size: Carton 100 pcs
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 لمكافحة للذباب- مصائد إفكت رول
Effect ® Flytrap Roll

 وينصح،  مصائد إفكت رول الصق للذباب هي حماية ميكانيكية فعالة ضد أعداد أكبر من الذباب دون أي تلوث بيئي كيميائي. المزارع,  الحدائق, واإلسطبالت,باستخدامه في الحظائر
. ذباب40.000  يجذب الرول بما يصل إلى. يحتوي على مادة الصقة لجذب الذباب بقوة والقضاء عليه-

. ال يحتوي على مبيدات حشرية وامن على االنسان والحيوان. ذو جودة تصنيع عالية وغراء ال يجف في الهواء- Effect ® Flytrap Roll Effective mechanical protection against larger fly populations without any
chemical environmental contamination.
- The roll catches up to 40,000 flies.
-

Special air-resistant glue.

-

No toxic additives.

-

Suitable for monitoring purposes.

-

Safe for humans and warm-blooded animals.

-

A single adhesive side - simple and easy to use.

-

Length of the rolls may be adjusted.

Manufacturer: Unichem - Slovenia
Package Size: 1 role 10 meter
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مصائد جيانت الصقة  -لمكافحة الذباب
Giant Fly Glue Traps

مصائد جيانت الالصقة  :لمكافحة جميع أنواع الذباب والحشرات الطائرة
وتتميز :
 -1تتناسب المصائد في األماكن الرطبة الجافة
 -2الصق قوي و عالي الجودة
 -3صديقة للبيئة وغير ضار
 -4متعددة الوظائف ومناسبة لجميع أنواع الحشرات الطائرة
 -5متوفرة بحجم  20سم *  45سم

Main Features & Benefits:
1.Long Validity
2.Strong Stickiness
3.Special glue formula for under UV lamp
4.non toxic, non hazardous & environment friendly.
5.Attractive, sturdy, easy to maintain.
6.Available Size 20cm * 45 cm

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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 لمكافحة الذباب- مصائد ايكو ماجنيت جاذبة
Fly Bottle Traps

 لمكافحة جميع أنواع الذباب والحشرات الطائرة:مصائد ايكو ماجنيت البالستيكية
: وتتميز
%100  تحتوي مصائد ايكو ماجنيت البالستيكية جاذب طبيعي-1
 مصيدة بالستيكية ذو جودة عالية-2
 صديقة للبيئة وغير ضار-3
 الف حشرة طائرة20  الف الى15  متعددة الوظائف ومناسبة لجميع أنواع الحشرات الطائرة وقادرة على جذب ما يقارب من-4

Main Features & Benefits:
1.Disposable Fly Trap with 100% Natural Attractant.
2.No pesticides! Will not harm beneficial insects.
3.The attractant is contained within the bag itself.
4.Attractant dissolves and activates quickly when water is added to the bag.
5.The flies enter, cannot escape and drown.
6.Captures 15,000 to 20,000 of the most prevalent species of flies.

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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مصائد ماكس الالصقة لمكافحة القوارض
Rodent Glue Traps

مصائد الفئران الالصقة  :لمكافحة جميع أنواع القوارض متوفرة بعدة احجام واشكال لتناسب األماكن المراد مكافحتها

وتتميز :
 -1تتناسب المصائد في األماكن الرطبة الجافة
 -2الصق قوي و عالي الجودة
 -3صديقة للبيئة وغير ضارة
 -4متعددة الوظائف ومناسبة للحشرات األخرى كالصراصير والوزغ وغيرها
 -5متوفرة بعدة اشكال واحجام ( ذو قاعدة بالستيكية و أيضا متوفرة بكرتون مقوى)

Main Features & Benefits:
1.Long Validity
2.Strong Stickiness
3.Special glue formula for under UV lamp
4.Nontoxic, Non-hazardous & environment friendly.
5.Attractive, sturdy, easy to maintain.

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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مصيدة الصقة للوزغ واالفاعي والجرذان

 مصيدة بكرتون مقوى مع الصق ذو جودة عالية لمكافحة الوزغ واالفاعي والجرذان صديقة للبيئة سم65*40 :  متوفرة بمقاس-

Main Features & Benefits:
- A trap with a high-quality reinforced cardboard to control lizards , snakes and rats.
- Environmentally friendly.
- Available in a size: 40 * 65 cm.

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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 لمكافحة الذباب- أشرطة فيلم ريبون
House Fly Ribbon film
أشرطة الصقة لمكافحة الذباب في المنازل والحظائر واإلسطبالت والمزارع والحدائق وغيرها من أماكن

فالي ريبون فيلم
.تجمع الذباب

.تحتوي على جاذب طبيعي ومادة الصقة لجذب الذباب بقوة
.ال تحتوي على مبيدات حشرية وامن على االنسان والحيوان
.ذو جودة تصنيع عالية وغراء ال يجف في الهواء
.سهل االستخدام ومناسب ألغراض مراقبة تعداد الذباب

Fly Ribbon Film ® Its effective and completely natural mechanical protection against flies.

-

No toxic additives.
Safe for humans and warm-blooded animals.
Special air-resistant glue.
Adhesive stripe with honey strongly attracts flies.
Suitable for monitoring purposes.
Length of the rolls may be adjusted.

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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-

مصائد معدنية للقطط والكالب والفئران
Metal Mouse & Animals Cage
 مصائد معدنية للقطط والكالب والفئران زناد معدني ذو متانة عالية قابلة ألعادة االستخدامالمقاسات المتوفرة :
مصيدة القطط والكالب  23*26*66 :سم
مصيدة الفئران 28*14*14 :سم

Main Features & Benefits:
Cages
- Highly Sensitive Trigger
- Reusable
Sizes Available:
Animals Cage: 66*26*23 cm
Rat Cage: 14*14*28 cm

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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مصائد فرمونية لمكافحة الذباب
Fly Catcher Bag Trap

مصائد فرمونية لمكافحة الذباب
%100 مصيدة ذباب بالستيكية مع جاذب طبيعي
 صديقة للبيئة وال تحتوي على مواد كيميائية ذبابة20.000  القدرة على التقاط اكثر ما يقارب سهلة االستخدام وقابلية عالية لذوبان الجاذب بعد إضافة الماء-

Main Features & Benefits:
- Plastic fly trap with 100% natural attractant.
- Environmentally friendly and does not contain chemicals.
- Catching more than 20,000 flies.
- Easy to use and high solubility of attractant after adding water.

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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محطات طعوم الذباب

صا ل ُ
هي محطات ُ
طعوم الذباب الحبيبية .
طعوم جديدة ومبتكرة مصممة خصي ً
يمكن تركيبها على األسوار أو الجدران أو األسطح أخرى بالقرب من حاويات القمامة أو خلف المطاعم أو فـي أي أماكن
أخرى حيث يمثل الذباب مشكلة.
تحتوي محطات طعوم الذباب على غطاء يسمح للذباب بالدخول فقط وذلك لحماية الطعم من العبث به من قِبَل األطفال
والحيوانات األليفة .
يمكن تركيب المحطات بسهولة على جميع أنواع األسطح

Main Features & Benefits: :
- New and innovative bait stations specially designed for granular fly baits.
- Fly bait stations have a cover that allows flies to enter only in order to protect the bait from
being tampered with by children and pets.
- Can be easily installed on all types of surfaces.

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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غراء الصق للفئران والجرذان
RAT GLUE TUBE

مميزات الغراء
الصق قوي
•
نستخدم مادة الصقة عالية الجودة
•
غراء قوي ال يأثر بعوامل الجو
•
. غير ضار وصديق للبيئة،  بدون الرائحة، غير سامة
•
 هذه المصائد الالصقة مناسبة أيضًا الصطياد الصراصير أو الحشرات األخرى- متعددة الوظائف
•

RAT GLUE TUBE Features:
1.Strong adhesive, no escape once be trapped.
2.We use the high quality adhesive, this kind of glue won’t dry no matter exposure or rain.
3.Non-toxic,odorless, harmless and eco-friendly.
4.Multi-functional – these glue traps are also suitable for trapping cockroaches or other insects.

Manufacturer: -KUNDA TECHNOLOGY CO
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اتصل بنا

Contact us

المكتب الرئيسي جدة
+966 (12) 6534325 :هاتف

Head Office Jeddah
Tel: +966 (12) 6534325

الرياض
+966 (11) 4768430 :هاتف

Riyadh
Tel: +966 (11) 4768430

الخرج

Al Kharj
Tel: +966 (11) 5501678

+966 (11) 5501678 :هاتف

Buraida

بريدة
+966 (16) 3249932 :هاتف

Tel: +966 (16) 3249932

الرقم الموحد
920011133 :هاتف

Consolidated
Tel. No: 920011133

اإليميل

E-mail
ammc.sa@ammc-sa.com

ammc.sa@ammc-sa.com

الموقع اإللكتروني

Website
www.ammc.com.sa

www.ammc.com.sa
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