Их хэмжээгээр хэрэглэх материалууд
Bulk materials

−−
−−
−−
−−
−−
−−

−−
−−
−−
−−

Түлш, шатахуун
Тос, тослох материал
Багаж, тоног төхөөрөмж
Цемент
Агрегат болон хайрга
Шүршмэл бетоны дагалдах материал
−− Мяндсан утас
−− Шүршмэл бетоны хаталтыг хурдасгагч
бодис
−− Шүршмэл бетоны хаталтыг
удаашруулагч бодис
Химийн бодисууд
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
Механикийн хэрэгслүүд
−− Талбайд угсрах танк
−− Хавтан төмөр
Тэсрэх материал (өдөөгүүр, өдөөгүүр утас)

Нэн тэргүүнд
аюулгүй ажиллагаа

Бизнесийн ёс
зүйтэй ажиллана

−−
−−
−−
−−
−−
−−

−−
−−
−−
−−

Diesel fuel
Lubricants
Instrumentation
Cement
Aggregate and gravel
Shotcrete consumables
−− Poly fibres
−− Shotcrete accelerator
−− Shotcrete retarder
Chemicals
PPE
Mechanical bulks
−− Field erected tankage
−− Chutework, platework
Explosive consumables (detonators, nonels)

Үр өгөөжтэй урт
хугацааны түншлэл

Дэлхийд өрсөлдөхүйц
доmоодын ур чадвар

Үйлдвэрлэлийн болон иргэний барилга байгууламж
Construction, civil work and materials

-

Модулан байшин
Архитектурын материал
Дээвэр
Өрлөг
Хаалга
Цонх
Барилгын фасад
Шал
Тааз
Будаг
Өргүүрийн багаж, тоног төхөөрөмж (унжуурга
кабель, гинж, холбогч гогцоо, гогцооны суурь
гэх мэт)
Шүршмэл бетон
Бетон
Үйл ажиллагааны агуулах
Суурь төмөр хавтан, шат, бусад төмөр хийц
Шатны хашлага
Сараалж төмөр
Дотоод засал, сантехникийн ажил

Safety first, last
and always

Doing business
with integrity

-

Pre-fabricated buildings
Architectural materials
Roofing
Masonry
Doors
Windows
Building cladding
Flooring
Ceilings
Paint
Rigging Equipment (catenary cables, chains,
shackles, lifting lugs etc.)
Shotcrete supply
Concrete supply
Operations warehouse
Base plates, stairs and other steelwork
Handrailing
Grating
Interior furnishings and plumbing fixtures

Partnering for
long term value

Global expertise,
local excellence

Өрөмдлөг, өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл
Drilling

−− Өрөмдлөг (операторууд)
−− Өрөмдлөгийн машин, тоног төхөөрөмж
−− Өрөмдлөгийн машины сэлбэг
−− Өрөмдлөгийн дагалдах хэрэгслүүд
−− Өрөмний штангны адаптор
−− Хоёрлогч
−− Булцруут өрмийн хошуу
−− Өрмийн шарошкан хошуу
−− Өрөмдлөгийн төмөр
−− Өрөмдлөгийн хоолой
−− Өрмийн хошуу
−− Өгсүүр өрөмдлөгийн хошуу
−− Цөмлөх өрөмдлөгийн хошуу
−− Өгсүүр өрөмдлөгийн өрмийн штанг
−− Өдөөгүүр утас

Нэн тэргүүнд
аюулгүй ажиллагаа

Бизнесийн ёс
зүйтэй ажиллана

−− Drilling services (operators)
−− Drilling equipment, machines
−− Drilling machine spare parts
−− Drilling consumables
−− Shank adaptors
−− Couplings
−− Button bits
−− Reamer bits
−− Drill steel
−− Drill tubes
−− Drill bits
−− Raisebore cutters
−− Raiseboring pilot bit
−− Raiseboring steel
−− Nonels

Үр өгөөжтэй урт
хугацааны түншлэл

Дэлхийд өрсөлдөхүйц
доmоодын ур чадвар

Цахилгааны болон харилцаа холбооны хэрэгсэл
Electrical and telecommunications

−− Цахилгааны тоног төхөөрөмж
−− Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж
−− Мэдээлэл технологийн тоног
төхөөрөмж болон дагалдах хэрэгсэл
−− Нэвтрэх хяналтын систем
−− Хяналтын систем
−− Кабель
−− Бага хүчдэлийн кабель
−− Дунд хүчдэлийн кабель
−− Өндөр хүчдэлийн кабель
−− Сүлжээний кабель
−− Шилэн кабель
−− Хамгаалалтын хоолой
−− Цахилгаан хэлхээ
−− Сүлжээний техник, тоног төхөөрөмж
−− Унтраалга, таслагч, трансформатор

Safety first, last
and always

Doing business
with integrity

−−
−−
−−
−−
−−
−−

−−
−−
−−
−−

Electrical equipment and instrumentation
Communication equipment
IT equipment and accessories
Access control systems
Control systems
Cables
−− Low voltage cabling
−− Medium voltage cabling
−− High voltage cabling
−− Instrumentation cabling
−− Fibre optic cabling
Conduits
Circuits
Network hardware
Switchgear, breakers and transformers

Partnering for
long term value

Global expertise,
local excellence

Галын аюулаас сэргийлэх үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж
Fire services

−−
−−
−−
−−
−−

Галын эрсдлийн шинжилгээ
Гал хамгаалахын усны шугам хоолой*
Гидрант*
Шүршигч*
Галын унтраагуур*

* Олон улсын гал хамгаалах нийгэмлэгийн
стандартад нийцсэн байх

Нэн тэргүүнд
аюулгүй ажиллагаа

Бизнесийн ёс
зүйтэй ажиллана

−−
−−
−−
−−
−−

Fire risk assessment
Fire water piping*
Hydrants*
Sprinklers*
Fire extinguishers*

* All to NFPA standards

Үр өгөөжтэй урт
хугацааны түншлэл

Дэлхийд өрсөлдөхүйц
доmоодын ур чадвар

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, дагалдах үйлчилгээ
Underground mining fleet

- Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж (тээвэр,
засвар үйлчилгээ)
- 20, 25 тонны даацтай уртасгадаг сумтай
Франа кран
- Уртасгадаг сумтай сэрээт өргөгч
- Ачааны задгай тэвштэй тэрэг
- Өөрөө буулгагч задгай тэвштэй тэрэг
- Трактор
- Сунадаг хошуутай бетон цутгагч
- Экскаватор
- Жижиг оврын шанагат трактор
- Бетон зуурмагийн машин
- Өөрөө явагч сунадаг сагс
- 12 суудлын жижиг автобус
- 3.5 тонны ачааны машин
- Ажилтан зөөх тээврийн хэрэгсэл
- Сэлбэг хэрэгсэл
- Дугуй болон дагалдах эд ангиуд

Safety first, last
and always

Doing business
with integrity

- Mobile equipment (haulage, support,
ancilliary)
- 20t, 25t Frannas
- Telehandler
- Flatbed truck
- Tilt tray truck
- IT loader
- Concrete boom truck
- Excavators
- Backhoes
- Concrete aggregate mixers
- Elevating work platforms
- 12 seater vans
- 3.5t trucks
- Troop carriers
- Spare parts
- Tyres and accessories

Partnering for
long term value

Global expertise,
local excellence

Тээвэр зууч, ложистик
Freight and logistics

-

Далай
Агаар
Газар (дотоод)
Газар (Хятад)

Нэн тэргүүнд
аюулгүй ажиллагаа

-

Бизнесийн ёс
зүйтэй ажиллана

Sea
Air
Road (in country)
Road (China)

Үр өгөөжтэй урт
хугацааны түншлэл

Дэлхийд өрсөлдөхүйц
доmоодын ур чадвар

Түлшний систем
Fuel systems

−− Түлш хүргэлтийн систем
−− Түлшний шугам хоолой
−− Түлш түгээлтийн багаж, тоног
төхөөрөмж
−− Түлш хадгалах сав (үйлдвэрийн)

Safety first, last
and always

Doing business
with integrity

−− Fuel delivery systems
−− Fuel piping
−− Instrumentation and dispensing
equipment
−− Bulk fuel storage tanks (pre-fabricated)

Partnering for
long term value

Global expertise,
local excellence

Далд уурхайн тулгуур бэхэлгээний материал
Ground support

- Далд уурхайн бэхэлгээний тор
- Цайрдсан тор
- Oсро страп, төмөр утас
- Бэхэлгээний боолт
−− Бэхэлгээний боолт
−− Бэхэлгээний таваг
−− Далд уурхайн бэхэлгээний боолтны
цавуу
−− Боолтны ган арматур төмөр
−− Виллиам №7 загварын арматур төмөр
−− Бэхэлгээний хадаас
−− Цавуу
−− Таваг
−− Эрэг
−− Шураг
−− Модон шаантаг

Нэн тэргүүнд
аюулгүй ажиллагаа

Бизнесийн ёс
зүйтэй ажиллана

- Mesh
- Galvanised mesh
- OSRO strap, wire
- Rockbolt
−− Rock anchor
−− Plates
−− Resin packs
−− Galvanised resin rebar
−− William №7 rebar
−− Split set
−− Resin
−− Plates
−− Anchors
−− Nuts
−− Dowels

Үр өгөөжтэй урт
хугацааны түншлэл

Дэлхийд өрсөлдөхүйц
доmоодын ур чадвар

Хоолой, шахуурга
Pipes and pumps

−− Шугам хоолой
−− Хүчитгэсэн хуванцар хоолой
−− Хар төмрөн хоолой
−− Цайрдсан төмөр хоолой
−− Шугам хоолой холболтын эд ангиуд
−− Хавхлага
−− Шахуурга
−− Шахуургын засвар үйлчилгээ, угсралт
−− Шугам хоолойн нийлүүлэлт болон
холболтын эд ангиуд
−− Шугам хоолойн засвар үйлчилгээ

Safety first, last
and always

Doing business
with integrity

−− Pipe supply
−− HDPE piping
−− Black carbon steel piping
−− Galvanized carbon steel piping
−− Pipe fitting
−− Valves
−− Pump supply
−− Pump repair, rebuild
−− Hoses supply and fitting
−− Hoses maintanance

Partnering for
long term value

Global expertise,
local excellence

Боловсруулалт болон материалын дэд бүтэц
Process and materials infrastructure

−−
−−
−−
−−

Бетон зуурмагын материалууд
Туузан дамжуулагч системүүд
Туузан дамжуулагчийн туузнууд
Туузан дамжуулагчийн хөтлөгчийн эд
ангиуд
−− Туузан дамжуулагчийн дамарууд
−− Туузан дамжуулагчийн залгалтын
мөчлөгүүд
−− Туузан дамжуулагчийн
тогтворжуулагчууд

Нэн тэргүүнд
аюулгүй ажиллагаа

Бизнесийн ёс
зүйтэй ажиллана

−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Batchplant materials
Conveyor systems
Conveyor belts
Conveyor drive assemblies
Conveyor idlers
Conveyor splicing
Conveyor pulleys

Үр өгөөжтэй урт
хугацааны түншлэл

Дэлхийд өрсөлдөхүйц
доmоодын ур чадвар

Мэргэжлийн үйлчилгээ
Professional services

- Барилгын материалын шинжилгээний
лаборатори
- Тусгай зөвшөөрөл болон
баримтжуулалт
-	Орчуулга
- Цемент, бетоны чанарын туршилт
- Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Safety first, last
and always

Doing business
with integrity

−−
−−
−−
−−
−−

Civil laboratory testing services
Permitting and documentation
Translation
Cement and concrete testing
Medevac and medicals

Partnering for
long term value

Global expertise,
local excellence

Далд уурхайн хоргодох байр
Refuge

−− Хоргодох байр
−− Дагалдах хэрэгслүүд
−− Гарцын систем

Нэн тэргүүнд
аюулгүй ажиллагаа

−− Refuge chamber
−− Consumables
−− Egress systems

Бизнесийн ёс
зүйтэй ажиллана

Үр өгөөжтэй урт
хугацааны түншлэл

Дэлхийд өрсөлдөхүйц
доmоодын ур чадвар

Уурхайн үйлчилгээ
Site services

−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Хог, хаягдал зайлуулах систем
Агуулахын үйл ажиллагаа
Харуул хамгаалалт
Үйл ажиллагааны кемп
Кемпийн зам, материал буулгах газар,
хашаа
Байгаль орчны үнэлгээ
Ан амьтаны гарц, зөрлөг
35кВт-ын цахилгаан дамжуулах
агаарын шугам
Байр, хоол, аялал, хүн тээвэр

Safety first, last
and always

Doing business
with integrity

−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Waste removal and management
Warehouse operation and craneage
Security
Operations camp
Site roads, laydown areas and fencing
Site survey
Wildlife crossing
35KV+ overhead power line
Accommodation, food and travel

Partnering for
long term value

Global expertise,
local excellence

Металл хийц, төмөр
Steel

- Барилгын ган төмөр
- Хөнгөн
- Дунд
- Хүнд
- Маш хүнд
- Бусад ангилалууд
- Хүчитгэсэн ган төмөр

Нэн тэргүүнд
аюулгүй ажиллагаа

- Structural steel
- Light
- Medium
- Heavy
- Very heavy
- Other classifications
- Reinforcement steel

Бизнесийн ёс
зүйтэй ажиллана

Үр өгөөжтэй урт
хугацааны түншлэл

Дэлхийд өрсөлдөхүйц
доmоодын ур чадвар

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмж, дагалдах үйлчилгээ
Ventilation

-

Агааржуулалтын дизайн
Агааржуулалтын уян хоолой
Техникийн засвар үйлчилгээ
Агааржуулалтын менежментийн
програм хангамж, компьютер хэрэгсэл
Сэнс
Ус цэвэрлэх төхөөрөмж
Агаар халаагч
Агааржуулалтын хаалга
Компрессор

Safety first, last
and always

Doing business
with integrity

-

Ventilation design
Ducting
Technical support
Hardware, firmware and software for
ventilation management
Fans
Water clarification equipment
Air heaters
Ventilation doors
Compressors

Partnering for
long term value

Global expertise,
local excellence

