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תנורים תעשיתיים

לחימום:
אולמות תעשייה
מחסנים
מוסכים
אולמות ספורט
גני ארועים

תותחי חימום חשמליים
EK-C דגמי

SP דגמי

מפזרי חום חשמליים

תנורי גז לחימום נפחי במבנים
GP דגמי

אדירום הנדסת חימום ואיוורור בע”מ

מאפיינים עיקריים:
ספיקות אויר גבוהות
הספקי חשמל נמוכים
נצילות גבוהה
דרגות רעש נמוכות
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EC דגמי
תותחי חימום ניידים חברת מדפסות תלת 

ממד ישראלית גייסה 
1.4 מיליון דולר

FormLabs , יצרנית ישראלית של מדפסות 
היסטוריה  עשתה  מוזלת,  בעלות  מימד  תלת 
דולר  מיליון   1.45 לגייס  כשהצליחה  לאחרונה 
בתוך   Kickstarter המימון  בפלטפורמת 

שבוע בלבד.
מייסדיה  שעל   ,FormLabs של  המדפסות 
ודיוויד  לובובסקי  מקסים  לינדר,  נתן  נמנים 
קרנור ואשר גייסה בנובמבר 2011 חצי מיליון 
לחלוציות  נחשבות  ראשון,  גיוס  בסבב  דולר 

בתחומן היות שהן פונות למגזר הפרטי.

מדפסות  כה  עד  הוצעו  הגבוה,  מחירן  בשל 
ייחודן  בלבד.  העסקי  לסקטור  ממדיות  תלת 
שהן  בכך  טמון  המתקדמות  המדפסות  של 
שנוצרו  שרטוטים  של  פיזיים  דגמים  יוצרות 
טומנות  האלו  המדפסות  מחשב.  בתוכנות 
אריזה,  כמו  בתחומים  לזינוק  הבטחה  בחובן 
עיצוב תעשייתי ואדריכלות, ובעלות פוטנציאל 
חפצים  או  בובות  ליצירת  מעצבים  לשמש 

שונים להפצה מסחרית. 
מדפסות  בפני  שניצב  המרכזי  המכשול 
התלת מימד אל עולם האלקטרוניקה הצרכני 
מימד  תלת  מדפסת  מחיר  הגבוה.  מחירן  הוא 
דולר.  למיליון  דולר   10,000 בין  נע  מקצועית 
 2,000 של  בטווח  נמכרות  חובבים  מדפסות 
עד 3,000 דולר, ואינן עומדות בסטנדרטים של 

המדפסות המקצועיות. 
לעומת   ,FormLabs של   Form 1 מדפסת 
מדפסת  של  יכולות  לבעלת  נחשבת  זאת, 
מקצועית בעלות ריאלית עבור הלקוח הפרטי. 

חברת אופק מן הטבע משתדרגת בקווי אריזה של דויטש
אופק מן הטבע, העוסקת בפיתוח קמחים 
רכשה  גלוטן,  ללא  ואפייה  בישול  ומוצרי 
הנדסת  דויטש  מחברת  האחרון  בחודש 
אוטומטים  אריזה  קווי  שני  אריזה,  שיטות 

לחלוטין למפעלה המחודש בבית שמש.
אלי אזולאי, מנכ”ל ’אופק’: “שוק הגלוטן 
איתו,  ואנחנו  בהתמדה  הגדל  שוק  הנו 
הלקוח,  עבור  איכותי  מוצר  למתן  מעבר 
מתמיד  מוצרים  בפיתוח  עוסקת  חברתנו 
לקוחות  לקהל  נגישים  היו  לא  היום  שעד 

“הללא גלוטן”. 
באה  לא  הטעם  על  התפשרות  כמובן, 
גם  גדולה  השקעה  עשינו  כן  ועל  בחשבון 
בבחירת אנשי המקצוע המובילים בתחום 
הקווים  שנרכש.  האיכותי  במיכון  וכן 
לתת  באים  גדולה  בהשקעה  שנרכשו 

מענה לדרישה הגוברת למוצרנו בארץ ובחו”ל 
בסדרות הקמחים והאפייה, וכן לטובת מחלקה 
בצק  במוצרי  תעסוק  אשר  במפעל  חדשה 
קפואים ללא גלוטן, כגון: בורקסים, קרואסונים 
בצק עלים וכדומה. חברת דויטש מלווים אותי 

מתחילת דרכי כיצרן באמינות ובמקצועיות רבה וזוהי 
כן  על  ציוד,  מהם  רוכש  שאני  הראשונה  הפעם  אינה 

הבחירה הייתה טבעית”.
שלומי דויטש, סמנכ”ל השיווק של דויטש ציין כי “את 
הדרך  בקפיצת  שמחים  ואנו  רב  זמן  מלווים  אנו  אלי 
שעשה כתעשיין לעניין הקווים לטובת סדרות הקמחים 

והאבקות. 
הקו שנרכש הנו קו שקילה ואריזה אוטומטי לשקיות 
מינון  שיחידת  לציין  יש   ”stand up bag” עומדות. 
נוספת אשר ברשותו תשרת את עניין מילוי הצנצנות, 
הנו  הקפואים  מחלקת  לטובת  שנרכש  הנוסף  הקו 
תוצרת חברת רקורד איטליה, מותג שכבר שמו הולך 
לפניו, המכונה שנבחרה הנה מדגם יגואר, הדגם הגדול 

והחזק ביותר שקיים”.

אריזה


