
info@targetpumps.com

www.targetpumps.com

info@targetpumps.com www.targetpumps.com

                                  +971 - 688 28011

                             +971 - 688 28015

                        201 ADIB Building, Al Dhaid 

                  P.O. Box: 14765 

             Sharjah - U.A.E

       info@targetpumps.com

www.targetpumps.com

exporttarget

targetpumps

targetpumps

target-pupms-pvt-ltd-815aba79

TOKYO WATER PUMPS & WELLS DRILLING    (UAE) 

INNOVATION
TRUST QUALITY

طوكيو     لمضخات المياه وحفر اآلبار – إ.ع.م



حفر آبار المياه.
الحفر األرضية.

تعميق وتنظيف وصيانة اآلبار المحفورة.
حفر اآلبار والحفر باآلبار ٨ بوصة و١٠ بوصة و١٢ بوصة و١٤ بوصة و ١٨ بوصة.

معدات متخصصة فائقة السرعة عالية الطاقة ونظام التحميل
 التلقائي مع طرق االستشعار التلقائي وماكينات الحفر المتخصص

 في سدّ اآلبار المخفورة وأعمال تنظيف مناطق الهدم.
كما نتولى أيضًا أعمال إعادة الحفر وإزالة الطمي من اآلبار المحفورة.

متخصصون في توريد أعمال الحفر البطيئة بالمناطق المسدودة بالطمي.
كما نتولى أيضًا أعمال التركيب بعد حفر اآلبار أو الحفر في اآلبار.

+971 50 810 8977
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أعمال الحفر والكيسنج والتركيب

+971 50 800 9935

Drilling, Casing & Installation Services
Water Well Drilling

Earthling Hole

Deepening, Cleaning and maintenance of exis�ng Bore-wells. 

8” 10” 12” 14” 18” Bore well and In Well Drilling.

Specialist superfast high power equipment & auto loading

System with auto sensor methods, rig machines.

Specialist in silted also Bore Well cleaning works collapse area.

We also under take re-drilling works removing of silt air bore well.

Specialist and expert in slow rig works in silted area’s.

We also undertake installa�on work a�er bore well and in well drilling. 

Drilling, Casing & Installation of Submersible Motors & Pumps

We are providing all materials related to borewell installa�on Such as Submersible 

motor pumps cables GI pipes and plas�c casing, motor pumps repairing etc.

We have many years of experience in installa�on and removal of submersible motors

and pumps in water well. Our installa�on and removal teams are very efficient in their

work and they complete their work on �me with perfec�on.

We have skilled and experienced  team for doing broken well types of works.

We provide 24/7 service assistance for our customers.

+971 50 233 2950
+971 50 800 9935

حفر، تلبيس و تثبيت الموتورات و المضخات الغاطسة

نحن نقوم بتوريد كل المواد المتعلقة بالبئر اإلرتوازية مثل أسالك موتور المضخة
 الغاطسة، األنابيب المجلفنة و تكسية البالستيك و موتورات المضخات المطلوبة وغيرها.

لدينا سنوات من الخبرة فى تركيب و إزالة الموتورات الغاطسة و مضخات آبار المياه و أن
 فرق التركيب واإلزلة فى قمة الكفاءة فى أداء عملهم و يقومون بإكمال العمل الموكل

 لديهم فى الوقت المحدد وبإتقان .
نحن لدينا فرق ماهرة و ذات خبرة فى التعامل مع شغل كل أنواع اآلبار المكسرة .

نحن نقدم خدمة مساعدة ٢٤/٧ لكل عمالئنا .
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