


 

 

 

 

 

 החטיבה הטכנולוגית ללווי פרויקטים
 

 

 .  החטיבה מתמחה בתכנון ופיתוח מערכות ומוצרים מורכבים לפי אפיון הלקוח

 או בכל דרך אחרת לפי turn-key בצורת , לחטיבה יכולת ללוות פרויקטים החל משלב הקונספט ועד למסירת מוצר מוגמר

 .העדפת הלקוח

 .במטרה לתת מענה כולל לכל דרישות הלקוח, בחטיבה פועלים מעצבים ומהנדסים ממגוון תחומים בתעשייה

דרך שלבי התכנון וכלה בייצור ובאספקה של , מנהלי הפרויקטים בחטיבה מלווים את הלקוח ואת הפרויקט משלבי התמחור

 .תוך שימת דגש על איכות המוצר והתאמתו לצורכי הלקוח, המוצר

 

 :  בין הפרויקטים שבוצעו בעת האחרונה

         solar by yourselfהכפלת שטח ייצור אנרגיה לחברת : מערכות מתקדמות לייצור אנרגיה חילופית במגוון טכנולוגיות כגון  •

 .ועוד מגוון פרויקטים לחברות בשוק המקומי והעולמי" האואורה"מערכות מתנייעות עוקבות מסלול קרינת השמש עבור חברת   

 .בשיתוף עם חברת וורסיה דיזיין, ל"לאימון כוחות היבשה בצה 1:1מ "בקנ  Blackhawkדגם מסוק   •

 ".דיסקין"עבור חברת , בשילוב מופע מולטימדיה, תכנון ויצור מיצג סביבתי במרכז האולימפי לרכיבת סוסים בשוויץ  •

 .פיתוח וייצור מערך הריהוט המודולארי העתידי בכל סניפי דואר ישראל, תכנון, אפיון  •

 .תכנון פיתוח וייצור קו מוצרים חדש למתקני כושר בפארקים ציבוריים בשיתוף עם חברת עולם הספורט  •

 .עיצוב תכנון וייצור של קווי מוצרים חדשניים בתחום הריהוט המשרדי והריהוט האורבאני  •

 ופיתוח אותן המערכות תוך מתן אפשרות לשימוש באנרגיה חילופית ללא  , עיצוב פיתוח וייצור מערכות שילוט חוצות מתקדמות  •

 .שימוש במקור מתח חיצוני    



 :  מקבץ פרויקטים של החטיבה



פיתוח וייצור מערך הריהוט המודולארי העתידי בכל , תכנון, אפיון

 .סניפי דואר ישראל





. 
,  ל"לאימון כוחות היבשה בצה 1:1מ "בקנ  Blackhawkדגם מסוק 

 .בשיתוף עם חברת וורסיה דיזיין





. 
,  תכנון ויצור מיצג סביבתי במרכז האולימפי לרכיבת סוסים בשוויץ

 ".דיסקין"עבור חברת , בשילוב מופע מולטימדיה



. 



. 
מערכות מתנייעות עוקבות מסלול קרינת השמש עבור חברת 

 "האואורה"



. 
 לים  "שולחנות מעבדה ועמדות בקרה לחדרי שליטה וחמ



. 
מערכות מתקדמות לייצור אנרגיה חילופית במגוון טכנולוגיות  

  solar by yourselfהכפלת שטח ייצור אנרגיה לחברת : כגון



. 
 עמדות מכירה וקיוסקים  



. 



. 

 ופיתוח אותן      , עיצוב פיתוח וייצור מערכות שילוט חוצות מתקדמות 

 המערכות תוך מתן אפשרות לשימוש באנרגיה חילופית ללא   

 .שימוש במקור מתח חיצוני 



. 



. 

"  מכללת ספיר"פיתוח וייצור של עמדת מרצה מעוצבת עבור 

 .המשמשת כזיווד ללוח בקרה ושליטה פנימי



 


