רם-אפ
המותגים המובילים בעולם
לשינוע וניטול מטענים

יבוא ושיווק ציוד שינוע הנדסי
www.rum-up.com

מלגזות חשמליות CROWN
סדרהSC6000 :
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הסדרה החדשה מצטיינת בעוצמה ויכולות תימרון מעולים,
העונים על מגוון דרישות תפעוליות ליעילות ובטיחות בעבודה.

מלגזות חשמליות

בקרת מהירויות בהתאם לגובה ההרמה הטיית התורן וזווית ההיגוי תורמת
משמעותית לבטיחות בעבודה.
מערכת הנעה  ACשל המלגזה מעניקה מהירות מרבית של  16קמ"ש.

דגםSCF6000 :

כושר הרמה 2.0 /1.8/1.6 :טון
גובה הרמה 7.490-2.895 :מטר

המנועים החזקים תוצרת  Crownמספקים את המומנט הדרוש לשינוע וניטול
מטענים כבדים במישורים משופעים.

מבחר ידיות הידראוליות נוחות להפעלה:
• בקרי הפעלה בעזרת האצבעות )(fingertip
• בקרי הפעלה מסוג ג'ויסטיק
• ידיות הפעלה סטנדרטיות

דגםSCT6000 :

כושר הרמה 2.0 /1.8/1.6/1.3 :טון
גובה הרמה 7.490-2.895 :מטר

מגוון תכונות המשפרות את יעילות ונוחות המפעיל:
• מושב מיתלים מתכוונן ע"פ משקל המפעיל הכולל תמיכה לאזור המותניים.
• גלגל הגה מתכוונן לנוחות הפעלה.
• מדרגת עליה נמוכה והגה ניתן להטיה מקלים על כניסה ויציאה מהמלגזה.
• התאמת ביצועי המלגזה לנוחות המפעיל ואופי העבודה.
• ריצפת תא המפעיל רחבה ומרווחת.

www.rum-up.com
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מלגזות חשמליות XILIN

מלגזות חשמליות MAXIMAL

סדרהCSD :

סדרהAQJZ :

סדרת  Aהחדשה תוכננה על ידי צוות ההנדסה המנוסה של
היצרן .תכונות טכנולוגיות מתקדמות מנוע חזק במיוחד
ועיצוב ברמה עולמית.
דגםFB-AQJZ :

מלגזות חשמליות

כושר הרמה 5.0-1.5 :טון
גובה הרמה 6.0-3.5 :מטר

סדרת  ,CSDמלגזה ייחודית עם  4כיווני נסיעה יכולה לנוע
קדימה ,אחורה ולצדדים בשני הכיוונים .בעלת גמישות,
נוחות ויכולת תמרון מעולים ומתריעה על אירועי הפעלה
באופן ברור למשתמש.
דגםCSD :

כושר הרמה 2.0-1.6 :טון
גובה הרמה 3.0 :מטר

מערכת הפעלה קונבנציונאלית ,נוחה ,יציבה ואמינה.
מנוע נסיעה  ACחזק במיוחד ומותקן במקביל
לרוחב המסגרת ,מאפשר למצבר מיקום נמוך יותר
המגדיל את יציבות המלגזה וגישה נוחה לצורך
תחזוקה.
משאבת השמן ומנועי ההיגוי ממוקמים מתחת
לרצפת המפעיל ,מיקום התורם ליציבות ולגישה נוחה
לצורך תחזוקה.
כסא המפעיל מורכב על בולמי זעזועים וניתן לכוונון מלא.

www.rum-up.com
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לוח פיקוד תוצרת  ZAPIמאפשר שליטה רגישות
ודיוק בהפעלה תוך התמקדות בחיסכון באנרגיה.
ידיות הפעלה ארגונומיות ממוקמות מימין למפעיל
ומאפשרות גישה נוחה לכניסה ויציאה מהמלגזה.
ניתנות לבחירה כ“מנופים“ או כ"סטיקים".
דוושת תאוצה מבוקרת מחשב לנסיעה מדוייקת
ולביצועי בלימה מצויינים.

המלגזה ידידותית לסביבה ואינה פולטת חומרים
מסוכנים.

שטח רצפה גדול לנוחיות ובטיחות המפעיל.

לוח התצוגה מראה את מצב המצבר ,שעות העבודה,
התראות ואיבחון תקלות.

במקרה של כיבוי המלגזה באופן פתאומי,
הפעלתה מחדש תאתחל ותביא את המערכות למצבם
הנכון תוך זמן קצר ביותר.

5

מלגזות דיזל
סדרהZ :

TAILIFT
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מלגזות  TAILIFTטאיוואן  -יוקרה מבית טויוטה העולמית ,שימוש
במרכיבים מהאיכות הגבוהה ביותר .ללא פשרות לניטול מטענים
ואחסנתם.

דגםFD25-35 :

מלגזות דיזל

כושר הרמה  3.5/3.0/2.5טון
גובה הרמה 4.8 - 3.5 :מטר

מנוע  YANMARחזק ,שקט במיוחד
וחסכוני בצריכת הדלק.

www.rum-up.com
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מבחר גדול של תרנים למלגזה ,עם צידוד
ואופציה להרמה חופשית .מבנה מיוחד של התורן ,בו
הגלגלות והצינורות מורכבים באותו קו ראיה ,מרחיב
את שדה הראיה של המפעיל.

מערכת בלמים טבולים בשמן המאפשרת בלימה
בטוחה ללא מאמץ ,מורידה משמעותית את הצורך
בתחזוקה והעלויות הנילוות.

תחזוקת המלגזה פשוטה ונוחה  -גישה קלה לכל
מרכיבי המלגזה המאפשרת השלמת טיפולי התחזוקה
בזמן קצר וללא מאמץ.

רדיוס סיבוב קטן במיוחד כתוצאה מזוויות היגוי
גבוהות.

7

מלגזות דיזל MAXIMAL
סדרהA :
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סדרת  Aהחדשה ,מלגזה בעיצוב חדשני,
חסכונית יותר בצריכת דלק ,בעלת נוחות משופרת.

מערכת מתלים כפולה
• תא המפעיל בנוי כיחידה נפרדת ומורכב על בולמי זעזועים
לספיגת תנודות ורעידות.

מנוע מיצובישי  S4Sחזק וחסכוני

מלגזות דיזל

בטיחות ויציבות שדה ראיה רחב יותר ,צינור מפלט ומנוע
מוגנים .מגן תא מפעיל מחוזק ,מרכז כובד נמוך.
עיצוב חדשני המלגזה תוכננה כך שהראות תיהיה מירבית לכל כיוון.
חסכונית יותר בצריכת דלק חיישני עומס דינמיים במערכת ההיגוי
מביאים לחיסכון משמעותי בצריכת הדלק.
נוחות משופרת לוח מחוונים דיגיטלי בגודל  3.5אינץ,
מרחב מפעיל גדול וגלגל הגה הניתן לכוונון.

מהירות ההרמה של המלגזה
הינה גדולה ב25%-
מן הדגמים המוצעים בשוק.
דגםA :

כושר הרמה 3.5-2.5 :טון
גובה הרמה 6.0-3.5 :מטר

www.rum-up.com
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מלגזות צריח CROWN

מלגזות הגש CROWN

סדרהTSP6000-7000 :

סדרהESR5200 :

מלגזות הגש/מלגזות צריח

CROWN

מציעות ביצועים מהמתקדמים ביותר

מלגזות ההגש של
בתעשייה.
תכונות כגון מערכות  ,ACבלימה בכל הגלגלים ,תורן ייחודי ,נוחות
וראות ללא תחרות ,מאפשרים לסדרת  ESR5200להגדיל משמעותית
את תפוקות העבודה בבטיחות ונוחות מירבית.
התאמת ביצועי המלגזה לנוחות המפעיל ואופי העבודה.

י ב ו א ו ש י ו וק צ י ו ד ש י נ ו ע ה נ דסי

מלגזות איסוף/צריח
 TSP6000-7000של  CROWNקובעות
סטנדרטים חדשים של תפוקה.
על מלגזות הצריח להתמודד עם משימות תובעניות
ביותר .משימות שקובעות את הקצב של כל התהליכים
האחרים במפעל.
כל מלגזות הצריח של קראון מצויידות בתורן Mono Lift
פורץ הדרך ומושב מפעיל  Move Controlאשר מספקים
למפעיל את הכלים והביטחון להשלים את משימותיו
ביעילות.
למלגזה מצבר בקיבול גבוה של עד  1395אמפר/שעה,
המספק שעות עבודה ארוכות בין טעינות.

זוכה ב  2פרסים:

פרס החדשנות  -איגוד ציוד השינוע האירופאי FLTA -

זוכה ב  3פרסים:

הפורום לתכנון ועיצוב
מוצרים )כולל רכבים(

Industrial Award
International design
excellence gold award
הפורום לתכנון ועיצוב מוצרים
)כולל רכבים(

דגםESR5200 :

כושר הרמה 2.0-1.4 :טון
גובה הרמה 13.00 - 4.4 :מטר
דגםTSP7000 :

כושר הרמה 1.5-1.0 :טון
גובה הרמה 17.0-5.0 :מטר
www.rum-up.com
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מלקטות CROWN

מלקטת CROWN
סדרהWAVE :

מלקטות

סדרהGPC3000 :
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חישבו על הזמן שלוקח לאדם
להעביר ,להוריד ולספק מוצרים
באמצעות ציוד ידני כגון סולמות
ועגלות.

מלקטת  GPC 3000לתפוקה גבוהה

ה Wave Work Assist Vehicle -הינו רעיון מהפכני
שתוכנן ע”י  CROWNלסיוע בעבודה בטוחה יותר וחכמה
יותר .ה Wave 50 -יכול למעשה להפחית את זמן העבודה
ואת עלויות העבודה במחצית!
ה Wave -הוא כלי פרודוקטיבי נייד ומהפכני ,שמבטל את
הסיכונים שבטיפוס על סולמות ומשפר את הטיפול במטען
כדי להפחית תאונות ופגיעות אחרות.
ה Wave -עובד ביעילות ובשקט כמעט בכל יישום בחלל
פנימי .הוא מסוגל להרים מפעיל ומטען עד גובה של  5מטר.
מהירותו כפולה ממהירות הליכה טיפוסית .הוא מתמרן
בקלות במקומות הצרים ביותר.

אין תהליך במרכז הלוגיסטי שתלוי יותר במפעיל מתהליך
ליקוט הזמנות .חקר התהליך מלמד שהזמן בו המפעיל
מבלה מחוץ למלקטת יכול להגיע עד לכ 90%-ממחזור
הליקוט.
תכנון סדרת ה 3000-החדשה ,עטורת הפרסים הביא
בחשבון את תהליך הליקוט כולו .הסדרה מציעה ביצועים
עילאיים ,נוחות שמפחיתה עייפות ומספר משמעותי של
תכונות שמצמצמות ומפשטות את תנועת המפעיל בעת
ביצוע המשימות על המלקטת ומחוצה לה .התוצאה היא
פריון משופר ,עמידות ויציבות באמצעות העיצוב החדשני,
הטכנולוגיה המתקדמת והמבנה החזק.

אין דרך בטוחה יותר ,מהירה יותר או חסכונית
יותר כדי לסייע לעובדים שלך ,להרים או לשנע
מוצרים ,כלים ,ציוד או אספקה.

מרחוק

דגםGPC3000 :

כושר הרמה 2.7-2.0 :טון

הפעלת

המלקטת

באמצעות כפפה מבטלת את הצורך
של המפעיל להגיע לתאו ובכך לחסוך
בזמן יקר.

דגםWAVE :

גובה יד מירבי 5.0 :מטר

www.rum-up.com
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מלגזונים חשמליים CROWN

סדרותWF3000, DT3000, ST3000, ET4000, ES4000 :
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מלגזונים חשמליים

המלגזונים רבי העוצמה של  CROWNעומדים בהצלחה
באתגרים רבים לרבות ,אילוצי מקום ,מצב הרצפה ובצרכים
ייחודיים .מגוון המלגזונים של  CROWNמאפשרים לך למצוא
את הפתרון המתאים ביותר לצרכים שלך.

מערכת בלמים חכמה  e-GENשל קראון עושה שימוש
בכוחו של מנוע הנסיעה  ACלעצור את המלגזון גם על משטחים
בזוויות חדות .מערכת  e-GENזו מבטלת את הצורך בכוונונם של
הבלמים ומבטלת נקודות שחיקה ובכך מאפשרת שימוש ללא
תחזוקה.

דגםES4000 :

דגם זה זכה בפרס

כושר הרמה 1.6-1.2 :טון
גובה הרמה 5.4-2.44 :מטר

International design
excellence gold award

דגםST3000-1.0 :

כושר הרמה 1.0 :טון
גובה הרמה 4.2-2.4 :מטר

דגםDT3000-2.0 :

כושר הרמה 2.0 :טון
גובה הרמה 2.6-1.67 :מטר

www.rum-up.com
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דגםWF3000-1.2 :

כושר הרמה 1.2 :טון
גובה הרמה 4.3-2.5 :מטר

דגםET4000 :

כושר הרמה 1.6-1.2 :טון
גובה הרמה 5.4-2.44 :מטר
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משנעי משטחים חשמליים CROWN
סדרותWP3000, WT3000 :
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משנעי משטחים חשמליים

כאשר אתם נדרשים לתפוקה גבוהה בתנאים מאתגרים .לסדרת WT3000/

זוכה ב  2-פרסי יוקרה של התעשיה:
IDEA International Design
Excellence Gold Award
)Industry Forum (iF
Product Design Award

 WP3000יש את מה שנדרש כדי להבטיח הצלחה .הנדסה מתקדמת וייצור
רובוסטי גורמים לעמידות הטובה ביותר מבין המשנעים מסוג זה ,יעילותם
ונוחותם מספקים תנועה קלה בחללים צרים במיוחד.
מבנה קשיח לאורך חיים גדול יותר .מגני צד קשיחים
מורכבים על המלגזה ויוצרים מבנה מוקשח במיוחד,
גלגלים המותקנים על קפיצי פיתול סופגים ומונעים נזק
לשלדה ולמבנה המשנע .בלימת הזעזועים מאריכה גם
היא את חיי הגלגלים .מערכת המתלים היעילה ומערכת
מעצורי ה e-Gen-המהפכנית ונטולת התחזוקה מבטלים
את הצורך בטיפול ואחזקת מערכת הבלימה ומבטיחים את
פעילותה התקינה ,ממזערים את זמן ההשבתה לתיקונים
ומבטיחים את פעילותו התקינה של המשנע לאורך זמן.

נוחות מפעיל שווה תפוקה רבה יותר .מערכת
ה ,FlexRide-נושאת הפטנט ,של  ,CROWNמפחיתה
רעידות עד כ .80%-מערכת המתלים מפחיתה את עייפות
המפעיל ומונעת כאבי גב וברכיים והטוב מכל – מפעילים
לא צריכים יותר להאט בזמן מעבר על לוחות או מפתנים
משום שמערכת המתלים סופגת ההלם "מחליקה" רצפות
לא ישרות .התוצאה היא זמני טעינה ופריקה מהירים
ופריון רב יותר.

דגמי  WT3000/WP3000מצויידים במערכת האבחון
והבקרה  Access 123המתקדמת של .CROWN
ניתן לתכנת פרמטרים שונים של ביצועים בהתאם
לכישורי הפעלה שונים .שינוי ההגדרות הוא פשוט ואין
צורך במחשב נוסף.

דגםWP3000 :

כושר הרמה 2.0-1.6 :טון

דגםWT3020-2.0 :

כושר הרמה 2.0 :טון
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מלגזונים חשמליים PRAMAC
סדרותLX, GX :
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מלגזונים חשמליים

 ,GX12המלגזון הקומפקטי המספק את הפתרון המושלם
לשטחים צפופים .דגמים חזקים ואמינים במיוחד המספקים את
פתרון השינוע היעיל והמושלם לכל המחסנים.
טכנולוגיה של גלגלי הינע מופרדים )(SEM
מבטיחה מהירות קבועה עם או בלי עומסים.
מערכת בקרה מדגם  MOSFETנועדה להסדיר
תנועה מלאה ושליטה חלקה בנסיעה.
פלדה חזקה במיוחד וכיסויי מגן איכותיים ביותר.

צג חיווי מצב סוללה ומד שעות עבודה.
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מלגזון  ,LXהמלגזון המושלם לביצוע משימות יעודיות במחסן
ובמרלוג .למלגזון מהירויות ,קיבולות ,צריכת אנרגיה חסכונית
ויכולת הרמה המתאימות במדויק לצרכי היישום שלך.

by

דגםGX12 :

כושר הרמה 1.2 :טון
גובה הרמה 3.5/2.9/2.5/1.6 :מטר

ידית ארגונומית המספקת יכולת שליטה נוחה
במיוחד .משקלו הנמוך מאפשר זמן עבודה ארוך בין
טעינה לטעינה.
דרגש נסיעה משוכך דלת צידית להחלפה נוחה
של המצבר.

דגםLX :

כושר הרמה 1.6-1.4 :טון
גובה הרמה 5.5 :מטר
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משנעי משטחים חשמליים PRAMAC
סדרותCX14, QX20 :

י ב ו א ו ש י ו וק צ י ו ד ש י נ ו ע ה נ דסי

משנעי משטחים חשמליים

משנע  ,QX20Pמשנע משטחים
מפעיל רוכב.

by

דרגש הרכיבה עם מהירות נסיעה של עד  8ק”מ
לשעה ,וכושר הרמה של עד  2טון QX20P ,הינו מלגזה
של ממש.

מערכת הינע מתקדמת ומערכת בלימה מצוינת
הן רק חלק קטן מהטכנולוגיה המשולבת במשנע
משטחים זה.

משנע משטחים  ,CX14פיתרון מושלם למשאיות ומעברים צרים.

לוח פיקוד  MOSFETשולט על מנועי הנסיעה
ומשאבת ההרמה הופכים את  QX20Pלאטרקטיבי
במיוחד במשקלים אלו.

מצויד בטכנולוגיה  MOSFETמצטיין בנשיאת
משאות על רצפות ומשטחים חלקים.
הגודל הקומפקטי ורדיוס הסיבוב הקטן ,הופכים
את ה  CX14למותאם ביותר לעבודה באזורים צפופים
ודחוסים כגון משאיות או מעברים צרים.

דגםCX14 :

כושר הרמה 1.4 :טון

דגםQX20P :

כושר הרמה 2.0 :טון

מטען מובנה בתוך המלגזון ,שקע טעינה חד פאזי.
כפתורי הרמה והורדה בשני צידי הידית.

צג חיווי מצב סוללה ומד שעות עבודה.
משקל עצמי נמוך של  207ק”ג בלבד.

www.rum-up.com

20

21

מלגזונים ומשנעי משטחים חשמליים

מלגזונים ומשנעי משטחים חשמליים

סדרותCBD, CDD :

XILIN
י ב ו א ו ש י ו וק צ י ו ד ש י נ ו ע ה נ דסי

מלגזונים חשמליים תוצרת .XILIN
בטיחות ויעילות:

• מנועי  ACללא פחמים.
• לוח רב תצוגות :מצב מצבר ,קודי תקלה ,מד שעות
עבודה ורמת מהירות.
• תא מצבר המאפשר תחזוקה נוחה.
• מערכת ריכוך למניעת רעשי תפעול.
• מערכת חירום להפיכת כיוון בידית ההפעלה לבטיחות
מירבית במצבי תפעול שונים.
• מערכת האטה אוטומטית להפעלה בטוחה.
• שסתום פריקה מובנה המגן בפני עומס יתר.
• בלמים מופעלים כאשר ידית הבקרה נמצאת במצב
אנכי או מאוזן להגברת הבטיחות.
• מתג ניתוק חירום.

משנעי משטחים

חשמליים .CBD

תכנון מבני אופטימאלי:

בטיחות ויעילות:

• מרכז כובד נמוך מבטיח יציבות מייטבית .גלגל הינע
אנכי מבטיח נוחות בתחזוקה ומאפשר רדיוס סיבוב
קטן ,מבנה המנוע מונע חדירת מים ואבק ומבטיח
בלימה יעילה וחיי מנוע ארוכים.
• תורן ההרמה ניתן להחלפה.
• הרמה חופשית מאפשרת הפעלה במקומות בעלי
מגבלות עיליות.
• הגנה בפני פריקת יתר של המצבר מבטיחה חיי
מצבר ארוכים.
• ריכוז המכללים האלקטרונים מפשט את המעגלים
ומאפשר גישה נוחה לתיקון ותחזוקה.
• טכנולוגיית  CANbusמפחיתה את כמות החיווט
ומגבירה את האמינות.
• מפסקים אלקטרוניים השראתיים מאפשרים אורך
חיים אינסופי.

• מנועי נסיעה ז"י ללא פחמים מאפשר בקרה מיטבית
• מערכת בלימה משולבת באלקטרו מגנט ובלימה
חשמלית ,מאפשרת בלימה בטוחה ואמינה
לאורך זמן.
• הוצאת מצבר נוחה משני צידי המשנע.
• גלגלונים מובילים בקצות המזלגות מאפשרים
כניסה נוחה למשטחים.
• מנוע בעל יעילות גבוהה מאפשר עבודה רציפה
חיסכון באנרגיה וידידותיות לסביבה.
• מהירות נסיעה בעומס הינה  5קמ"ש ואחוז הטיפוס
בשיפועים הינו .6%
• גלגל מייצב אשר אינו חשוף מאפשר עבודה בטוחה.
• חלקי תחזוקה נוחים לגישה.

דגםCBD20R :

כושר הרמה 2.5-2.0 :טון

דגםCBD20H :

כושר הרמה 2.0 :טון

דגםCDDK :

כושר הרמה 1.5 :טון
גובה הרמה5.6-2.5 :

דגםCDDR :

כושר הרמה1.2 :
גובה הרמה3.3-1.6 :
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דגםCBD15W :

כושר הרמה 1.5 :טון
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חברת רם-אפ בע"מ הינה יבואנית ומפיצה בלעדית של חברות ומותגים מובילים בעולם המתמקדת במתן פתרונות טכנולוגיים
מתקדמים בתחומי השינוע וההרמה ללקוחות בתעשייה ובמרכזים הלוגיסטים.
בין החברות המיוצגות:
 - Crownחברה אמריקאית אשר מפעליה פרוסים ברחבי העולם בין היתר ארה"ב ,גרמניה ואוסטרליה והינה החברה הגדולה והמובילה בעולם כיום ליצור
מלגזות וכלי שינוע חשמליים .החברה הופיעה לפחות למעלה מעשר פעמים במגזין פורבס כאחת מהחברות הפרטיות הגדולות והחזקות ביותר בארה"ב .לחברה
קו מוצרים זוכה פרסים לעיצוב מוצרים וחדשנות הנדסית בתהליכי ייצור מהמתקדמים בעולם .לחברה מגוון רחב של מוצרים המכסה את כל תחומי השינוע והניטול,
טכנולוגיות לניהול אוטומציה ,אספקת פיתרונות ומוצרים המגדירים את העתיד בתהליכים ושיטות לניהול ותפעול מרכזים לוגיסטים.
 -Tailiftחברה הממוקמת בטאיוון ,יצרנית מלגזות דיזל וחשמל ,כיום בבעלות חלקית של חברת טויוטה העולמית .בעלת אחוזי ייצוא גבוהים )כ (80%-במערב
אירופה וארה"ב ,מוצריה עושים שימוש בטכנולוגית קצה לדרישות עבודה גבוהות ומאתגרות .החברה זכתה השנה בפרס חדשנות ומחקר ,שניתן על ידי המשרד
לענייני כלכלה – טיוואן ,תחת קטגוריית מוצרים חדשניים מובילים בכפיפה לתקני ה.ISO -
 –Maximalיצרנית מלגזות דיזל וחשמל המיוצאות ליותר מ 100-מדינות ברחבי העולם .החברה מייצרת ומקפידה על תכנון ארגונומי מתקדם ומפעליה
מהמתקדמים ביותר בתחום.
 -Lifterחברה איטלקית המשתייכת לקבוצת פראמק העולמית מתמחה ביצור משנעי משטחים לעבודות המשלימות את קו המוצרים הנדרש לתעשייה ומסחר.
 -Xilinחברה סינית וותיקה ומובילה ליצור מוצרי שינוע וניטול .סילין היתה מהחברות הראשונות שקיבלה אישורים לייצא לארה"ב ואירופה בתקנים הדרושים.
מפעלי החברה הינם מהמתקדמים מסוגם המייעלים ומאפשרים עלויות יצור נמוכות ביותר.
חברת רם-אפ הציבה כיעד ראשון במעלה את חשיבות שביעות רצון לקוחותיה .השגת יעד מרכזי זה מתבטא בליווי מקצועי ומתן מענה מרגע פניית הלקוח ,קבלת
יעוץ ורקע מקדים מצוות המכירה באולם התצוגה המשתרע על שטח של  1,200מ"ר והדרכה מקיפה ומקצועית על כל אחד מכלי השינוע.
כמו כן ,ניתן ללקוח הסבר מפורט וחשוב לגבי הטיפול ושרות התחזוקה היעילים ביותר .לחברה מחלקת שירות וחלפים עם ניידות שירות הפרוסות בכל רחבי הארץ
מאויישות בצוותים מקצועיים המספקים פתרונות ומענה לכל סוגי כלי השינוע ולכל המותגים.

רם-אפ :קיבוץ מענית ,ד.נ .מנשה 3785500
טל052-6508885 ,04-6375123 .
פקס04-6375599 .
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