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יכולות ייחודיות

IN-HOUSE מפעל תבניות

צוותים המשלבים הנדסה - תבניות - הזרקהאנליזות התך בתבנית

אנליזות זרימה ומאמצים

אוטומציהציוד הזרקה מתקדם

הזרקת חומרים מיוחדיםבדיקות איכות אל הרס



ריאון תעשיות מקבוצת "פלסאון" מספקת מוצרי פלסטיק מורכבים וטכנלוגיים בקבלנות משנה לשוק המקומי והבינלאומי.
מפעלי החברה, שהוקמה לפני כ- 20 שנה ממוקמים בקיבוץ כברי בצפון ואזור תעשיה באר טוביה )פלסטוקיט(. 

הניסיון העצום, הציוד החדשני, הצוות האיכותי והמחויבות לסטנדרטים הגבוהים ביותר הפכו את ריאון תעשיות לחברה מוערכת ואמינה 
המספקת שירותים לחברות המובילות בתחומים: הולכת זורמים, ייצור מכוני חליבה, תעשיית המזון, ציוד רפואי -דיאגנוסטיקה ומוצרים מתכלים.

אודות ריאון תעשיות

תחומי פעילות

חומרים
הזרקות איכותיות במגוון רחב של חומרים מורכבים ומיוחדים 

על מנת לקבוע מראש את תכונות המוצר הסופי ולהשפיע על 
פרמטרים רבים ומשמעותיים, ריאון משלבת את מומחיותה וניסיונה 
הרבה בעבודה עם מגוון של חומרי גלם פלסטיים ותוספים ייעודיים. 

באמצעות עבודה צמודה עם מיטב המומחים בתחום ייעוץ החומרים 
והיכולת לעבוד עם כמעט כל חומר הקיים היום בשוק, ריאון תעשיות 

מתאימה לכל לקוח את הפתרון האופטימלי עבורו ובכך מספקת 
יתרון משמעותי ללקוחותיה.

 Ultem | Peek | Reinforced Materials | Polysulfone
TPE/TPV | PVDF | PVC | Others

מוצרי זרימה
 מוצרי פלסטיק מורכבים לתחום הזרימה 

באמצעות התמחות ב: 
תכנון המוצר ■
בחירת חומרי הגלם המתאימים ■
תכנון ובייצור תבניות מתאימות ■
הזרקה ובקרת איכות מתאימה  ■

ריאון תעשיות מתמודדת בהצלחה מוכחת עם אתגרים ובעיות 
המאפיינים מוצרי זרימה טכניים ומורכבים מפלסטיק, הפועלים 
בלחצים הידראולים משתנים ובספיקות שונות לאורך מהלך חיי 

המוצר,  והנדרשים לעמוד במאמצים לאורך זמן לעיתים לתקופות 
עבודה של מעל 50 שנה. 

ריאון תעשיות מתמחה בייצור מוצרי פלסטיק מורכבים בעלי 
מאפיינים מיוחדים כגון:

חומרים מיוחדים | מוצרים בעלי תבריגים | מוצרים עבי דופי 
מוצרים גדולים
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פתרונות
תכנון וייצור פתרונות מיוחדים ותפורים אישית עפ"י צרכי הלקוח 

לריאון תעשיות צוות מקצועי בעל מומחיות, יצירתיות וניסיון רב 
בחשיבה מחוץ לקופסה, המאפשר לה להציע ללקוחותיה ייצור 
מוצרים חדשים וייחודיים, כמו גם שיפור משמעותי של תהליכי 

הייצור של מוצרים קיימים, באמצעות תכנון תהליכי ייצור ייעילים 
ואופטימליים.

בבואה לעבוד עם מוצרים מורכבים ומאתגרים, ריאון תעשיות 
תופרת תהליך ייצור שלם, המותאם באופן ייעודי לייצור המוצר 

וזאת על מנת לממש את מאפייני המוצר הייחודיים. 

 PLASTIC OVER MOLDING | INSERT MOLDING 
הלחמה אולטראסונית | הזרקת חומרים מוקצפים | סימון בלייזר

ציוד רפואי
תכנון וייצור מוצרי פלסטיק דיאגנוסטיים לתחום הרפואי 

                          מתמחה בייצור מכשירים רפואיים מתקדמים. 

השירותים כוללים: הנדסה מנוסה ומקצועית, תכנון וייצור תבניות, 
הזרקת פלסטיק בחדרים נקיים עפ"י צרכי הלקוח, קווי ייצור 

מותאמים אישית ובקרת איכות קפדנית.

 מוצרי דיאגנוסטיקה | מוצרים למעבדות  
מוצרי בדיקות | מוצרים רפואיים מתכלים
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אוטומציה
מחלקת האוטומציה של ריאון מתמחה בתכנון, בניה והתאמה של פתרונות להרכבה, עיבוד משלים ובדיקות מתוחכמות. 

יכולות אלו מאפשרות שירותי הרכבה ובדיקה למוצרים ברמה גבוהה ומבטיחות קבלת איכות אחידה לאורך זמן.

הזרקה 
לריאון תעשיות מעל ל- 80 מכונות הזרקה מתקדמות בעוצמת נעילה של 50 – 2200 טון, העושות שימוש במערכת 

הזנה אוטומטית המייעלת את תהליך הייצור, משפרת את איכות המוצר וחוסכת ללקוח משאבים רבים. לריאון יכולת 
לייצור מוצרים שונים במקביל תוך ביצוע אופטימיזציה ושמירה על הדירות האיכות.

שירות כולל

רכש ולוגיסטיקה 
ריאון מבצעת עבור לקוחותיה מערך רכש של מכלול הרכיבים הנדרשים למוצר – חומרי גלם, אטמים, קפיצים, 

ברגים, מכסים, מעגלים אלקטרוניים, חומרי אריזה ועוד. לריאון יכולות שינוע ושילוח בארץ ובחו"ל, עפ"י צרכי הלקוח.

הרכבה ואריזה 
בקווי ההרכבה הייעודיים מורכבים על המוצר באופן אוטומטי או ידני מגוון רכיבים משלימים.

המוצרים נארזים ומוכנים למשלוח בתיאום עם הלקוח ועפ"י דרישותיו.

עיבוד משלים 
ריאון מספקת ללקוח את מגוון שירותי העיבוד הדרושים לו - עיבוד מתכת, מרכזי כרסום וחריטה, הלחמה 

אולטרסונית, החדרת אינסרטים, הדפסת טמפון, סימון בלייזר וכן חיבור מעגלים חשמליים ובכך חוסכת ממנו את 
השימוש היקר בקבלני משנה נוספים.

תבניות 
שירות התבניות של ריאון תעשיות כולל תכנון תבניות אופטימאלי וקפדני "IN-HOUSE" בהתאם למוצר מבחינת גודלו, 

בהתייחס לכמויות הייצור הנדרשות, מאפייני החומר המוזרק, הכנה לייצור המוני וייצור מקצועי של התבנית שתשמש 
להזרקת המוצר המבוקש וייצור בפועל בארץ ובחו”ל על-פי סטנדרטים אחידים. 

איכות 
בחברה פועלת מעבדה מצוידת היטב לבקרה ולהבטחת איכות של תהליכים ומוצרים, וכן ציוד מתקדם להבטחת 

איכות, הכולל קומפרטור, מעבדה הידראולית, X-ray ,XYZ וציוד קליברציה. בנוסף מטמיעה החברה כלי הנדסת 

איכות כגון SPC, FMEA ואחרים, והיא מחויבת לתקנים הבינ”ל המחמירים ביותר:

■ ISO 9001
■ OHSAS 18001 תקן בטיחות וגהות
■  ISO14001 תקן סביבתי
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■ ISO13485 תקן רפואי
■ EN 1555 עבודה לפי
■ TS16949 עבודה לפי

תבניות 
הקמת ריאון רווה תבניות ע"י שילוב של רווה תבניות בריאון תעשיות, טומנת בחובה כ-45 שנות ניסיון בתכנון ובייצור 

תבניות להזרקת פלסטיק. המחויבות ללקוחותינו דורשת עמידה בחזית הטכנולוגיה ושימוש באמצעים כמו תוכנת 

אנליזות זרימה IN HOUSE. בנוסף, מפעל התבניות מאפשר ללקוחותינו להנות משירותי השבחה ותחזוקה של תבניות.

תכנון, פיתוח והנדסה
מחלקת הפיתוח וההנדסה המתקדמת של ריאון מספקת שלושה שירותים מרכזיים:

שירותי פיתוח כלליים  ■
והנדסת מוצר

הסבה לפלסטיק של  ■
מוצרים קיימים

פתרונות כוללים לפרויקטים  ■
רב מערכתיים מורכבים

כל אחד מהשירותים יכול לעמוד בפני עצמו או להוות חלק ממכלול רחב, הכולל פיתוח רעיון למוצר, 
עיצוב מוצר, בניית אב טיפוס, תכנון תבניות וייצורן וייצור המוצר הסופי.


