
הסברכתובתמספר טלפוןשם

השכרת משאיות ומוסך לרכב כבד, משאיות, אוטובוסים, תיקוני דרך ושירות חילוץ אזור תעשיה כפר קאסם03-9007532טכנו דיזל שרותי רכב בעמ1

חלקי חילוף למשאיות, רכב מנועי, משומשים ומשופציםפארק תעשיה דלתון072-221070פלסאן ראמ רכב אזרחי ממוגן בעמ2

יצרן חלקי חילוף, מתמחה במערכת התרעה מפני התנגשות מלפניםהנחתום 25 אילת08-6311320בן גל ש. מוסך בעמ3

יצרן חלקי חילוףמשק 7 חירות050-6880922הדר אור4

מתמחים בהנדסה ותכנון מכני, הנדסת חשמל, ותכנון כלי רכב צבאייםא.ת כביש 444 טירה057-8883171ח.א.ש טכנולוגיה מחקר ופיתוח בעמ5

מיגון בליסטי, משאיות, בלדריות, רכבים דיפלומטיים, מיגון אישי ניידאמסטרדם 10 א.ת שדרות08-6496192טופ קאר שריון בעמ6

מתמחה בייצור ובבניית מרכבים קלים, הובלה בקירור ומרכבים סגורים להובלת מטענים כלליקיבוץ אפק04-8771516אפק מרכבים בעמ7

חלקי חילוף לרכב - חלפים לרכבקיבוץ בית אלפא04-6533060בית אלפא טכנולוגיות אגשח בעמ8

עוסקים בפיתוח, יצור ושיווק של גנרטורים ומערכות היברידיותיד חרוצים 14 נתניה09-8851213ב. רימון סוכנויות בעמ9

תחום פיתוח וייצור מרכבים מבודדים, סגורים ופתוחיםהתנופה 7 בית שאן04-6480215איזי יוגב טכנולוגיות בעמ10

עיבוד שבבי - עבודות מתכת - מכונות חיתוךידיד החולות 4 קיסריה04-6272767תורן מסטבוים תעשיות מתכת בעמ11

הנדסת מרכבים וקירור להובלה מתקדמתחיה פיינשטיין 1 פתח תקווה03-9340708אסף קרור בעמ12

היצירה 11 ראש העין03-9625524גדילוב את דסני מערכות בעמ13

מתמחה במערכות אבטחה, שירותי מערכות בטחון, שירותי יעוץשקד 13 חבל מודיעין שוהם03-6355030י.ט.ס מערכות בעמ14

התקנים לסגירת ארגז אחורי לטנדר מסחרי "פיק אפ" התקנת התקנים מיוחדים לרכב ייעודיהשקמה 9 פ.ספירים שער הנגב052-4767169אלטל טכנולוגיסטיקה בעמ15

ייצור והתקנה של מגוון מוצרים לרכב, בהם ארגזים ומרכבים במגוון גבהים וסוגיםב.מלאכה ג/7 תלפיות ירושלים02-6782605המרכיב שמואל שלם בעמ16

תחום המרכבים והטריילרים. התאמה אישית לצורכי הלקוח עם הטכנולוגיות המתקדמות בעולםנ.סירני א. תעשיה נצר סירני08-9244860מריומה חברה מרכזית ליצורמרכבים בעמ17

מתכננים, בונים ומרכיבים ארגזים לטנדריםא.תעשיה עקיבא 24 חולון03-5506033המייעל זנגי את זנגי בעמ18

פיתוח, יצור והתקנה של ארגזי מתכת, מגירות ומדפים. גגונים וווי גרירה לרכבי טכנאיםהמתכת 26 אשדוד08-8568755יעלי תעשיות בעמ19

חברה מובילה בתחום אבזור ודיגום פלטפורמות אוטומוטיביותת.דלק א.תעשיה כנות גדרה08-8693094רסטה 4 יו בעמ20

מומחים לנגררים, לעבודות מסגרות, לווי גרירה ולברזנטיםבאקה אל גרביה א.ת. באקה אל-גרביה054-5414252אבו מוך למסגרות ונגררים בעמ21

התקנת התקנים מיוחדים לרכב ייעודידרך בר יהודה 31 חיפה04-8613200בזק טק - בזק החברה הישראלית בעמ22

כלי רכב ממוגניםברקת 11 א.ת עד הלום אשדוד08-9333860גלובל שילד בעמ23

עוסקים במיזוג אויר לרכב-אוטובוסים משאיות ופרטיים. ווליד דיזייןא.ת. דוחא ג.19169 סח'נין04-6740590וליד מזגנים בעמ24

מתמחה בייצור נגררים וקרוואנים למטרות שונות. עיצוב נגרריםהעוצמה 13 עטרות ירושלים052-5914000אפרתי עודד - אפרתי נגררים25

בתי עסק מורשים לסחר, יבוא ויצור חלקי חילוף 1.12.21



מכירת צמיגים של המותגים המובילים בעולם, התאמה למגוון כלי רכבדרך חברון 4 באר שבע08-6237105מרכז הצמיגים בנגב ליבוביץ יעקב בעמ26

חברה המתמחה בהענקת פתרונות חכמים בתחומי הנדסת מערכות ודיגום ייעודיהרותם 13 א.ת ברלב משגב04-887797פייט-טק הנדסה בר לב בעמ27

ייצור קורות והתקנת התקני צימוד ברכב גורר וגרור, התקנת כננות משיכה ברכבמושב מרחביה04-6424001אביב סוכנויות אופנועים וקטנועים בעמ28

עיצוב ואיבזור מיניבוסיםהמלאכה 16 א.ת נתניה09-8855441אלכס אורגינל בעמ29

מיזוג אויר לרכב. תחנת שירות לכל סוגי הרכב וייצור מזגנים לרכבבן ציון גאליס 51 פתח תקווה03-9342080אוטו קור תעשיות בעמ30

חברה וותיקה ומובילה בענף התחבורה והלוגיסטיקה, המספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמיםהקידמה 105 א.ת.צפון אשדוד08-8528777ח.גירש תעשיות (1985) בעמ31

מפתחים, משווקים ומשלבים פתרונות הובלה ומערכות תמיכה מקיפים ועבודות מתכת גדולות אחרות עבור פריסות מסחריות ובטחוניות מגוונותקרן היסוד 18 קריית אתא04-8412020שלדות בעמ32

יצור שיווק והפצה של מגון רחב ומקיף של מוצרים ושירותים לענף הרכבהסדנא 10 ציפורית נצרת04-6661900ליטו גרופ ליטובוס בעמ33

פיתוח וייצור מרכבים מבודדים, סגורים ופתוחים.אזור תעשיה צפוני בית שאן06-6581596איזי יוגב תעשיות בעמ34

מסגריית רכב - ייצור מרכביםקיבוץ בית אלפא04-6533060מפעלי נגררים בית אלפא35

ייצור מגוון מיגונים ומוצרים משלימים לרכבי השטח בישראלא.ת שגיא 2000 מגדל העמק04-6511320אספיר בעמ36

מתמחה בייצור מחסום נייד מהבהב (עגלת חץ), ובייצור אמצעי איתות והארה בטיחותיים לאבטחת אתרי עבודהיקותיאל בהרב 48 חיפה053-2249202דרך או ר.מ בעמ37

אבזור ודיגום לרכבי הסעה/אוטובוס זעיר עד 20 נוסעים, רכבים להסעת נכיםירוק 75 כנות08-9407797א. ציון מושבים לרכב בעמ38

אבזור ודיגום רכבים להסעת נוסעים, התקנת ספסלים, דיפון פנימיאמיל זולא 19 פתח תקווה03-9219213מסגרית רכב כהן הרצל בעמ39

שד' ההסתדרות 218 חיפה052-8509903שפר בר -החברה לפננסים והשקעות בעמ40

החברה מתמחה בשיפורים, התקנות ודיגום של רכבי שטחהיוצר 2 באר יעקב03-5616662גתוס בעמ41

החברה נותנת פתרונות תכנוניים וביצועיים לדרישות הלקוחותא.תעשיה מבנה 8 כנות08-8693773רדלר ש.ב. שווק 78 בעמ42

ייצור מגוון מיגונים ומוצרים משלימים לרכבי השטח בישראלמגרש 81 משמר השבעה04-6511400אספיר בעמ43

מתמחים בתכנון ופיתוח של רכבי שטח ייחודיים עבור שטח אקסטרים וקשהא. תעשיה פרדס חנה-כרכור04-6270633עידו שיפור רכב בעמ44

ייצור מגוון מיגונים ומוצרים משלימים לרכבי השטח בישראלא.ת שגיא 2000 מגדל העמק04-6511420אספיר טכנולוגיות בעמ45



תיקוני דרך ושירות חילוץ 24 שעות ביממה

מתמחה במערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים, התראה על סטייה מנתיב

ותכנון כלי רכב צבאיים

מיגון אישי נייד, אוטובוסים

הובלה בקירור ומרכבים סגורים להובלת מטענים כללי

יצור ושיווק של גנרטורים ומערכות היברידיות, דיגום כלי רכב ונגררים, וכן פתרונות תאורה מתקדמים

שירותי יעוץ, מנגנוני הגנה ובטחון

התקנת התקנים מיוחדים לרכב ייעודי

בהם ארגזים ומרכבים במגוון גבהים וסוגים

התאמה אישית לצורכי הלקוח עם הטכנולוגיות המתקדמות בעולם

גגונים וווי גרירה לרכבי טכנאים

חברה מובילה בתחום אבזור ודיגום פלטפורמות אוטומוטיביות

לווי גרירה ולברזנטים

ווליד דיזיין-התקנת מושבים לרכב ושינויי מבנה

נגררים לפי הזמנת הלקוח



התאמה למגוון כלי רכב, התאמת צמיגים מותאמת אישית 

חברה המתמחה בהענקת פתרונות חכמים בתחומי הנדסת מערכות ודיגום ייעודי

התקנת כננות משיכה ברכב, התקנת התקנים מיוחדים לרכב ייעודי, מסגרות בטיחות לטרקטרונים

תחנת שירות לכל סוגי הרכב וייצור מזגנים לרכב

המספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים

משווקים ומשלבים פתרונות הובלה ומערכות תמיכה מקיפים ועבודות מתכת גדולות אחרות עבור פריסות מסחריות ובטחוניות מגוונות

יצור שיווק והפצה של מגון רחב ומקיף של מוצרים ושירותים לענף הרכב

ייצור מגוון מיגונים ומוצרים משלימים לרכבי השטח בישראל

ובייצור אמצעי איתות והארה בטיחותיים לאבטחת אתרי עבודה

רכבים להסעת נכים, רכבי שירות הביטחון, מוניות, משא אחוד, אמבולנסים ועוד

דיפון פנימי, ומיזוג אוויר לרכב מסחרי. כולל שינוי מבנה הרכב במשרד הרישוי

התקנות ודיגום של רכבי שטח, פנאי, רכבי ביטחון ועבודה. בחברה 5 מחלקות :  הנדסה ופיתוח, מסגרות, התקנות, התקנות חוץ,  חשמל

החברה נותנת פתרונות תכנוניים וביצועיים לדרישות הלקוחות, בדיגומים סטנדרטיים ובפרוייקטים מיוחדים, דוגמת ניידות, רכבי שרות וטכנאים, אמבולנסים, חפ״קים וכו׳

ייצור מגוון מיגונים ומוצרים משלימים לרכבי השטח בישראל

מתמחים בתכנון ופיתוח של רכבי שטח ייחודיים עבור שטח אקסטרים וקשה, צבא ובטחון כמו גם מרוצי ראלי

ייצור מגוון מיגונים ומוצרים משלימים לרכבי השטח בישראל


