


 אודותינו
 מוכר ומוערך לתעשיית הפלסטיקמשנה קבלן •

 מקבוצת  •

 טון   2200טון עד  50הזרקה מ מכונות  80מעל •

 טוביה-ריאון בגליל המערבי ופלסטוקיט באזור תעשיה באר -אתרי ייצור •

 עובדים 300מעל •



הנדסה ופיתוח  
פיתוח ופתרונות כוללים לפרויקטים 

הסבת מוצרים קיימים , מורכבים
 הנדסת מוצר, לפלסטיק

תבניות
שיפוץ  , אחזקה, ל"ייצור בארץ ובחו

 והשבחת תבניות

הזרקת פלסטיק
 פתרונות הזרקה למוצרי פלסטיק 

 בעלי מפרטים טכניים ייחודים 
 וחומרים מיוחדים

 
הרכבה ואוטומציה

בניה והתאמה של פתרונות , תכנון
משלים בשילוב בדיקות  עיבוד , להרכבה

 י מפרט לקוח"מתוחכמות והרכבה עפ
 

בדיקות איכות והרכבה
לתקנים בדיקות איכות קפדניות המחויבות 

 הבין לאומיים המחמירים ביותר

פתרונות כוללים לתעשיית הפלסטיק



 ניהול פרוייקט•

 פיתוח מוצר•

 התאמה לפלסטיק•

 עיצוב מחדש, מוצר מותאמים ללקוחפתרונות פיתוח •

 CADתוכנות •

 טיפוספיתוח אב יכולות •

 חומרים חדשים•

 טיפוסלאב   3Dהדפסת •

 

   
הנדסה ופיתוח



 תבניות

 תוך מתן דגשי תבנית, בשלב תכנון המוצרסיוע •

 ”IN-HOUSE”תכנון תבניות •

 פי סטנדרטים אחידים-ל על”תבניות בארץ ובחוייצור •

 תבניות שוטפת ומתן מענה לבעיות שבר ותיקוניםאחזקת •

 תבניות קיימותהשבחת •

 הלקוחאיכותיים המותאמים לצרכי שירותי תבניות מגוון רחב של 



ייצור והרכבה

 מוצרי פלסטיק טכנולוגייםייצור •

 חומרים מיוחדיםהזרקת •

 Insert moldingבשיטת הזרקה •

 קווי הרכבה למוצרים מורכביםהקמת •

 כולל תחת קורת גג אחתפתרון •

 תפורים לצרכי הלקוחפתרונות •

 מקצועית מלאהתמיכה •

 בעלויות ובזמןחסכון •

 בדיקה מתקדםקווי הרכבה מותאמים לצרכי הלקוח וציוד 



אוטומציה

 אוטומציהבדגש על לפני הכנסת מוצר לייצור שוטף ייעוץ •

 ובנייתםלבדיקות תכנון מערכי אוטומציה •

 קיימיםקווי הרכבה השבחת •

 אוטומציהמכונות אחזקת •

 פתרונות סימון ועקיבות•

משלים עיבוד , בניה והתאמה של פתרונות להרכבה, התמחות בתכנון
 מתוחכמותובדיקות 



הבטחת איכות קפדנית

 בדיקות בתהליך•

 ציוד מדידה מתקדם•
 Comparator, XYZ, X-Ray) וציוד קליברציה) 

 כלים למדידת איכות•
 (DFMEA, SPC, IQ, OQ and PQ ) 
 



 תעודות ותקני איכות

ISO 9001 

OSHAS 18001 

 ISO 14001תקן איכות הסביבה  

ISO 13485 

 EN 1555י  "עפעבודה 

 TS 16949י "עבודה עפ 



תעשיה רפואית 

-התאמה לייצור ולאריזה של ציוד רפואי 
 .דיאגנוסטיקה ומוצרים מתכלים

 .שימוש בחומרים ייחודים ומתקדמים



תעשיה צבאית

 לחברות בתעשייה הביטחונית מהמובילות בעולםניסיון רב בייצור מוצרים •

מוצרים ייחודיים הכוללים חומרים הנדסיים  בין מוצרינו ניתן למצוא •
 במיוחדמתקדמים לצד מוצרים שפותחו 

 רמות ייצור מקצועיות גבוהות ביותר•

 המחמירים ביותרהאיכות בקרת ייצור על פי נהלי •



תעשיית ה 

לאורך השנים עבור הפיקה ריאון תעשיות •
 לקוחותיה מיליונים של גלגלי שיניים ייחודיים

 באופן  על מנת למלא מיוצר כל גלגל •
 הדרישות הייחודיות והצרכים את מלא 

 לקוחותינושל המשתנים 

 באיכותם מצטיינים שלנו    SMT-גלגלי ה•
 הגבוהה ובעמידותם



מים וחקלאות

של  והזרקה לייצור מגוון רחב של פתרונות
  נלווים ומוצרים ברזים ,אביזרים ,מחברים

תפעולי  לחץ עד  PEלמערכות צנרת
 PSI 200 של



 ()יצרן ציוד מקורי 

מזון : עבור ייצור ציוד מקורי בתחומים מגוונים תפורים מתן פתרונות
 'וכו חלב ,ומשקאות



צנרת ייחודית לתעשיית הגז  

 -ו  PEמגוון רחב של פתרונות לייצור והזרקה של אבזרי צנרת ומחברים 
PEX  ן'אלקטרו פיוזהמחוברים באמצעות טכנולוגית 



תודה

 


