רשימת כתובות ,טלפונים ודואר אלקטרוני של החברות לציוד חליבה
שם החברה

כתובת

אפימילק

א .מויאל ציוד חליבה בע"מ
יבואני פולווד

טלפון

קיבוץ אפיקים14151 ,

טל45-1145111 :
פקס45-1141116 :
 - 444-4364434חן סטפמן
 – 444-3444415טל כהן

מושב בני עטרות

טל43 - 0131314 :

ת.ד 661 .מיקוד
בי .אמ .מערכות חליבה בע"מ 14001

דואר אלקטרוני
market@afimilk.co.il

Moyal_fem@hotmail.com

נייד 444 – 4633443 :אלי
נייד 444 – 1011165 :מיקי

M_berger@012.net.il

פקס0131311-43 :
טל43 - 0144333 :

אחים פולק ,יבואני באומטיק

רח' המפלסים 0
אזוה"ת קרית אריה
פתח תקוה ,50441
ת.ד14443 .

נייד 445 -1110551 :רם

אס.סי.אר – מהנדסים בע"מ
סוכני Delaval

רח' האומנות 18

טל40 - 1146444 :

ת.ד 415 .נתניה
56145

40 - 1141111

פקס43 – 4101110 :

פקס40 - 1144143 :
נייד446 – 3646444 :

טי.אר.אם תירם סוכנויות יבוא
בע"מ

מושב עמקא ד.נ.
אשרת 64643

יבואן מורשה פולווד

יבואן MILK-RITE
יבואן DENMARK
STRANGKO

פקס45 -0014314 :

rams@polak.co.il
sales@scr.co.il
www.scr.co.il
מוקד שירות לקוחות  65שעות
ביממה 1144440044
Tiram32@bezeqint.net
sales@trm.org.il
www.trm.org.il

נייד 444 – 4161155 :רמי

orvalex
פול  -לבאל מכונות חליבה -
(רן סילביאנו)

טל45 -0010411 :

נייד 446 – 5111111 :רמי

Frigomilk kurtsan

polak@polak.co.il

נייד 446-511110 :משה
ת.ד  1436קרית –
חיים 61144

טל45 - 1515111 :
פקס45 - 1515131 :
נייד - 444 -4644451 :רן
נייד 1644451-446 :רן
נייד -1111363-446 :עדנה

silvianu@isdn.net.il

ר"מ  -ציוד לבע"ח בע"מ

כפר ידידיה דואר כפר
ידידיה 56054

דובי שמיר בע"מ

באר טוביה

כליל מערכות – יואל מלר

מושב אמץ

יבואני ספג'ארי טרימאק

טל40 - 1116114 :

Rmltd1@bezeqint.net

פקס40 - 1161301 :
נייד446 -3341306 :
נייד446 -3444144 :
נייד444-4610115 :

dubi@dubishamir.co.il

טל41-1414111 :

office@dubishamir.co.il

פקס41-1443114 :

www.dubishamir.co.il

נייד444-4341456 :

Kalil-ma@014.net.il

ד.נ .חפר 31114
נייד446-3611615 :

אלישע רייבי
דגניה סיליקון

קיבוץ דגניה ב' 14134

נייד 446-6010341 :גלעד
לוי

טרפלקס  -פל-ים

מושב תנובות ,מק ,41
ד.נ .לב השרון 56134

טל40-1051133 :

מכון יציב תחזוקת מכוני
חליבה זאב שרף

עין הנציב ד.נ .עמק
בית שאן 14144

elishar1@012.net.il

t-p-y@t-p-y.co.il

פקס40-1011536:
נייד 445-1114415 :עידו
טל45 – 1416014 :
פקס45 – 1416011 :
נייד444 – 1611134 :

sherf@hanatziv.org.il

