רשימת ספקים של מיכלי חלב ,שרותי קירור ,חשמל ובקרה
(עדכון )51.55.51
שם החברה

טלפון

איש מכירות

1

מג"ט

40 – 1126919

אמיר טריפמן

9

אגמו

40 – 1255191

יצחק אלקלעי

9

חיש-קור

טלפון נייד

459 – 9250222

40 – 1255129
40 – 1519926

דני בן נתן

40 – 1090540
0

התכוף

40 – 2010026

אלי מימון

459 – 9902444

5

אקלימה הנדסת קירור

40 – 6042620

מאיר בקר

450 – 0922229

6

אחים פולק

49 – 1144944

דוד ניניו

450-6611064

2

"רגב תעשיות נירוסטה"
(לשעבר מג"ת)

40-1525655

מיכאל אמוס

450 – 0905006

2

שרותי קרור לחקלאות
ולתעשיה

42 – 2519601

כפיר כהן

459 – 9966949

1

דובי שמיר

טל42-2524662 :

דובי שמיר

11

חמי ברזילי

459 - 9021969
454-5921210

פקס42-2549125:
טלפקס

חמי ברזילי

450-2292241

42-6569991
19

שלום קירור בע"מ

40-2205266

שלום חזן

459-9595169

19

נ.א אספקת שירותים
לרפתות בע"מ (קירור+
בקרה)

40-2042299

ניצן הופמן

459-0641991

10

מאיר אריה-לי (בקרה)

15

שלמה מוזס בע"מ  -חשמל
בקרה ואוטומציה

פקס40-2042290:

40-6922590

autocon@012.net.il

459-9099192

s_moses@netvision.net.i

דורון 459-9591629

פקס 40-6924496

שלמה 459-9525221

16

גירית (בקרה)

41-2699124

אלן 450-5611110

12

עלוטק

42-1192190

(בקרה)

פקס 42-1192196

דוד 459-9504159
http://www.alutech.co.il/

12

אוטוכון (בקרה)

11

אביטל גבע פז-אור בע"מ
(חשמל ובקרה)

459-9099192

מאיר

 http://pazor.co.il/אביטל גבע

42-254-1519

459-992-5494

פקס42-252-1652 :

94

הסקוש קירור  -מיזוג אוויר
ואנרגיה

40-1595151

משה צלס

450-0202101

91

אייל קור  -מערכות התרעה

טלפון454- :
5922042

office@eyalkor.co.il

454-6222142

עוזי

הערות:
.5
.2
.3
.4
.1

בהצעת המחיר מהספק למיכל חלב יש לכלול מערכת שטיפה עצמאית לניקוי מיכל החלב.
מומלץ לבקש גם מערכת בקרה עצמאית על טמפרטורת החלב של המיכל ,עם פלט או מחוברת
למחשב ברפת כולל התראות .SMS
לכלול בהצעה הובלה והתקנה (כולל לוח חשמל או חיבור ללוח קיים).
יש להשוות בהצעות של הספקים את הספק יחידות הקירור לגודל המיכל.
אם יש לך שאלות נוספות פנה למדריך ממשק חליבה של מאל"ה.
אברהם הראל
מנהל איכות וקשרי יצרנים
מועצת החלב

