הדור הבא של
עגורני הצריח

T-7530

Ton 16/20

תכנון של חברת  JOSTהגרמנית
מאושר  EN 144339 C-25 CEמכון TUV
גרמניה  +מכון התקנים הישראלי
חוליות מגדל ״מרובעות״ רוחב  2.20מ׳
ליציבות מכסימלית  +סולמות אלכסוניים
ומרפסות רחבות
חוזק מבנה (מעל  A3הנדרש בתקן)

יציבות עוצמה וקידמה
קבינה אמריקאית מרווחת במיוחד-אבזור מכסימלי ושדה
ראייה מורחב ,כסא גדול ,מגבים ,ספרינקלרים ,מסכי תצוגה-
מדדים ויזואליים (מומנט מהירות רוח ,גיזרה ,מצלמות ,מקרר,
תאורה ,רפודי פנים מערכת בקרה ושליטה Schnelder /
 Panasonicמערכת הגבלת גיזרה אוטומטית ומערכת אנטי
התנגשות בין מנופים  Anti collisionמרחק גדול בין קשירות
לבניין  -פחות קשירות יותר גובה כננות הרמה מהירות במיוחד
שלט רחוק תוצרת גרמניה מצלמות הקפיות עם מוניטור
בקבינה מערכת גירוז אוטומטית חשמלית לקורונה  4שכבות
צבע להגנה מירבית.

דגמים T7530 | 16/20 ton -
 61מטר

גובה חופשי ללא קשירות

 75מטר

אורך זרוע

 3טון

מקס׳ משקל הרמה בקצה הזרוע

משרד 04-8471222 :גיא בן-דוד Email: guyb@feldman.co.il 050-8148601
מיכאל בורוביק | 058-4788813 :מיכאלEmail: misha@feldman.co.il 052-9123769 :
התמונות להמחשה בלבד *ט.ל.ח*

הדור הבא של
עגורני הצריח

חברת ניו פלדמן הינה החברה המובילה בישראל בתחום הייבוא
והשיווק של ציוד חקלאות וציוד מכאני הנדסי .החברה ,שנוסדה
ב 1934-על-ידי משפחת פלדמן ,נחשבת לעוגן בתחומה והעניקה
במהלך שנות פעילותה שירות כולל לענף באמצעות רשת של
ספקים ויצרנים מובילים בעולם .במסגרת זו טיפלה החברה ביבוא
ושיווק טרקטורים וציוד נלווה לחקלאות ,יבוא ושיווק ציוד צמ"ה,
עגורני צריח ,שמני פרימיום ,חלקי חילוף ואבזור משלים.
בשנת  2016נרכשה החברה על-ידי קבוצת תפארת אחזקות
( ,)TG TIFERET GROUPהמעסיקה למעלה מ 400-עובדים בפריסה
ארצית והינה חברה מובילה בעלת עסקים בענף הרכב הישראלי.
במסגרת פעילותה ,קבוצת תפארת הינה שותפה עסקית בחברת
הליסינג אופרייט ,המחזיקה בין היתר במרכזי השירות המורשים
לרכב של המותגים המובילים פיג'ו וסיטרואן בישראל  ,סוכנות
מכירה מובילה לרכבי פיג'ו וסיטרואן וסוכנות ביטוח.
קבוצת תפארת אחזקות מקפידה לשמור על ה DNA-המשפחתי
שייסדה פלדמן ועל המוניטין הקיים זה למעלה מ 85-שנה,
תוך אסטרטגיה ברורה של הרחבת הפעילות ופיתוח מוצרים
ושירותים נוספים בעתיד.
ניו פלדמן מהווה שחקן מרכזי בשוק החקלאי ומייצגת יצרנים
מובילים בתחומם בישראל .במסגרת פעילותה ,מציעה החברה
שירותי יבוא ושיווק לענף החקלאות ,ציוד הנדסי בתחום הצמ"ה,
ציוד מקצועי לענף הבניה ,חלקי חילוף לעולם רכבי העבודה וכן
שמנים .כמו כן מציעה החברה שירות אחזקה ותיקונים למוצרים
אותם הם מייבאת ומשווקת ,באמצעות רשת של מוסכים בפריסה

ארצית .בדרך זו מעניקה ניו פלדמן שירות איכותי כולל תחת גג
אחד לכל לקוחותיה בארץ.
החברה מעסיקה כיום כ 80-עובדים מקצועיים בעלי ידע רחב
וניסיון רב שנים בתחומי ענף החקלאות ,הצמ"ה ,השמנים וחלקי
החילוף ,ביניהם מהנדסים ואנשי מקצוע מומחים בתחומם.
שירותי החברה:
ציוד לענף החקלאות :יבוא ושיווק טרקטורים מקונצרן FIAT CNH
של מותגי  CASEו ,NEW HOLLAND-וכן ציוד נלווה וציוד משלים
מהמותגים המובילים בעולם.

ציוד לתחום הצמ"ה :יבוא ושיווק ציוד הנדסי כבד וקל מתוצרת
 KOMATSUהעולמית ,ציוד קומפקטי לעבודות עפר מתוצרת
 ,GEHLציוד הנדסי מבית  New Hollandוכן מכבשים של חברת
.DYNAPAC

ציוד לענף הבניה :יבוא ושיווק עגורני צריח ומעליות ,מבית היצרן
 ZOOMLIONהמוביל בסין.
שמנים :יבוא ושיווק שמנים וחומרי סיכה מיצרנים שונים ובראשם
 ,CASTROLהמותג האיכותי והמוביל בעולם.
מערך חלקי החילוף :יבוא ושיווק חלקי חילוף לכלי רכב ,משאיות,
ציוד חקלאי וכלי צמ"ה.
שירות לקוחות ותמיכה ארצית :החברה מפעילה מוסך מרכזי וכן
רשת מוסכים בפריסה ארצית המעניקים שירות איכותי ,מהיר
ומקצועי ללקוחותיה עבור המוצרים אותם היא מייבאת.
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