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שלום לבאי תערוכת ישראכם אנליזה 2019

שמח להציג לפניכם את הקטלוג הרשמי של תערוכת ישראכם אנליזה 2019.
כמו בכל שנה, תוכלו למצוא בקטלוג את האינדקסים של כל המציגים, מפות התערוכה, ודבר המארגנים.

השנה לראשונה תוכלו למצוא גם את תכניות הכנסים המלאות.

החל מהשנה הקטלוג יופיע בכל ימות השנה באתר הרשמי של קבוצת שטיר ובעתיד ניצור קישור אשר יפנה את 
הקורא מעמוד הפרסום בקטלוג לאתר החברה.

מעתה, תוכלו להתעדכן בכתבות מערכת מקוריות, ומדור חידושים בענף אשר יחשוף מוצרים ושירותים חדשים 
ובלעדיים לענף.

שמחנו לראות השנה את ההיענות הגבוהה מצד החברות לשתף אותנו בחידושים הקיימים. 

נשמח לשמוע מכם רעיונות לכתבות מקוריות והצעות כלליות לשיפור.
 

                                                                                     בברכה,
                                                                                  שמוליק מילס
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חידושים בתערוכת 
ישראכם אנליזה 

בביתן המניע משאבות
חברת SPECK הגרמנית מציגה מגוון משאבות 
לתעשיה - תעשית הפלסטיק, תעשיה כימית, 
מיכשור רפואי, מערכות אנרגיה, קירור וחימום 

ובתעשיית התרופות.

540 עד  לספיקות  צנטריפוגליות  משאבות 
מק"ש ולחצים עד 630 מטר 

של  לטמפרטורות  עד  חם  לשמן  משאבות 
400 מעלות 

משאבות ואקום בשיטת "טבעת מים" עד 33
מיליבר וספיקות אוויר של 1,600 מק"ש.

עם  דרגתיות  רב   SIDE CHANNEL משאבות 
גזים  עם  נוזלים  לשאיבת  עצמית  יניקה 
בספיקות של עד 35 מק"ש ולחצים של עד 

400 מטר. 
שונים  מבנה  מחומרי  מיוצרות  המשאבות 
ובמבנה לפי דרישת הלקוח - אופקי מונובלוק, 
גוף  עם  אופקי  או  ומקשר  בסיס  על  אופקי 
מחבר על רגליות. אטימה עם אטם מכני  או 

עם הנעה מגנטית לאטימה מושלמת.

מאיטליה   Salvatore Robuschi (SR) חברת 
מציגה מגוון סוגי משאבות לתעשית התרופות, 

כימיה, מזון וטיפול בשפכים.
מאיצים  סוגי  מגוון  עם  מיוצרות  המשאבות 

בקר לחץ רב ממדי  
מוצר מהפכני מבית רוטל 

טכנולוגיות חדשניות
Rotal מתוצרת  החדשני   DPS ה  מכשיר  על 
לבצע  המסוגל   Innovative Technologies

לחץ  במערכות  הקשורות  הפעולות  כל  את 
נתונים  אוגר  לחץ,  מפסק  שידור,  מדידה,   -

ותקשורת עם אפליקציה ועוד.
על מדידה מדויקת, בעיות ואתגרים

האתגר המרכזי העומד בפני כל מכשיר העוסק 
מערכות  המדידה.  דיוק  הוא  הלחץ  בתחום 
המדידה ה”רגילות” המקובלות בתעשייה מאז 
מכניות  מערכות  הן  התעשייתית”  “המהפכה 
”דיאפרגמה”.  או  בורדון”  “צינור  מבוססות 
מובנים  דיוקים  אי  קיימים  כאלו  במערכות 
רכיבים  באמצעות  רק  להתגבר  ניתן  עליהם 
המיועדים  מכשירים  כך,  משום  מאד.  יקרים 
לפעול  יכולים  אינם  הפרשי  בלחץ  לטפל 
באמצעות מדידות נפרדות לכל אחד ממקורות 

הלחץ והשוואה ביניהם.
ההפרשי  הלחץ  מכשירי  של  מוחלט  רוב 
באמצעות  פועלים  בתעשייה  הקיימים 
דיאפרגמה - מקור לחץ אחד מחובר לצד אחד 
של הקרום ומקור לחץ שני מחובר לצד השני. 
הדיאפרגמה נעה לכוון הלחץ הנמוך מהשניים 
של  והפעלה  שידור  מדידה,  לבצע  ניתן  וכך 

מכשירים כתוצאה מהלחץ ההפרשי הנמדד.

מכשירי מדידה ובקרה הקיימים בתעשייה
מערכות לחץ תעשייתיות כוללות מגוון יחידות 

וחיישנים המיועדים לפיקוד ולבקרה:
- מד לחץ )מדידת הלחץ במערכת בכל רגע נתון),

- משדר לחץ )מדידת לחץ ובעקבותיה שידור 
הנתון הנמדד למערכת אחרת או לחדר בקרה)
- מפסק לחץ )מדידת לחץ ובעקבותיה שידור 

אות חשמלי לשם הפעלת מערכת אחרת)
הפרשי  לחץ  עבור  ומפסק  שידור  מדידה,   -
)מדידת הלחץ בשתי נקודות שונות בתהליך, 
הלחץ  הצגת  ובעקבותיה  הלחצים  השוואת 
ההפרשי, שידור שלו לשם תצוגה או הפעלת 

מערכת אחרת)

בהתאם לנוזל הנשאב ולצורכי הלקוח. 
ISO תקן  לפי  פתוחים  או  סגורים  מאיצים 
עם   VORTEX וורטקס  מאיצי   ,5199-2858
 .CHANNEL מעבר חופשי מלא למוצקים מאיצי
את המשאבות ניתן להזמין במבנה מונובלוק 
או כמשאבת ציר חופשי על בסיס או רגליות 

עם מקשר ובתצורה אופקית או אנכית.

עד    - רחב  המשאבות  של  העבודה  תחום 
2,000 מק”ש ועד עומד של 144 מטר. חומרי 
המבנה -  יציקת ברזל, יציקת נירוסטה 316, 
DUPLEX/ כמו  מיוחדות  וסגסוגות  או    304

למשאבות   .SUPER DUPLEX/ HASTELLOY

יעילות אנרגטית גבוהה וערכי NPSH נמוכים. 
אטמים  עם  לספק  נתן  המשאבות  את 
אטמים  שונים,  וחומרים  מסוגים  מכאניים 

בודדים, כפולים, מחסנית וחבל אטימה. 
מלאי  הוא  החברות  שתי  של  הגדול  היתרון 

זמני  המבטיח  ומנועים  חלקים  של  גדול 
)שבועות  למשאבות  קצרים  מאד  אספקה 
בודדים) ולחלקי חילוף )לעיתים מספר ימים 

בודדים) - יתרון בולט על פני כל מתחרה. 
שתי החברות מיוצגות בישראל על ידי חברת 

המניע משאבות.

מלאי  הוא  החברות  שתי  של  הגדול  היתרון 

סרוק להרשמה חינם 
למגזין המשאבות של
המניע משאבות



Data Logger )שמירה  - רישום נתוני לחץ בזיכרון
של נתוני לחץ ונתונים נוספים בזיכרון ממוחשב(.

מבית  מהפכני  מוצר   - ממדי  רב  לחץ  בקר 
“רוטל טכנולוגיות חדשניות”

חברת הסטארט אפ של רוטל - רוטל טכנולוגיות 
עסקה   Rotal Innovative Technologies חדשניות 
במשך שנים אחדות במחקר ופיתוח של הדרך 
באמצעים  לחצים  למדוד  והנכונה  היעילה 
על  התגברה  החברה  גבוה.  בדיוק  אלקטרוניים 
גבוה  בדיוק  והיא מצליחה למדוד לחץ  האתגר 
מאד בתנאי סביבה )טמפרטורות, לחצים, אווירת 
התוצאה  ומגוונים.  קשים  תוקפניים(  חומרים 
המדויקת  הלחץ  מדידת  יכולות  של  המעשית 
שפותחה היא מכשיר ה-DPS. המכשיר יחיד, קטן 
ממדים, קל משקל ובמחיר אטרקטיבי המאפשר 
המכשיר  הלחץ.  בתחום  יכולות  של  גדול  מגוון 
מודד באופן אלקטרוני ובנפרד את הלחץ בשתי 
נקודות מדידה, משווה ביניהם באמצעות כרטיס 
אלקטרוני ומספק סדרת נתונים רחבה. מכשיר ה 
DPS מפיתוח ומתוצרת רוטל טכנולוגיות חדשניות 

Rotal Innovative Technologies מסוגל לבצע 

לחץ  במערכות  הקשורות  הפעולות  כל  את 
את  וכולל  תפקודים  של  עצום  מגוון  ומאפשר 
היכולות הבאות )כולן יחד ובמקביל במארז אחד(:

שני מדי לחץ דיגיטאליים.
שני משדרי לחץ.
שני מפסקי לחץ.

מד לחץ הפרשי דיגיטאלי. 
משדר לחץ הפרשי.

מפסק לחץ הפרשי. 
אוגר נתונים.

בקר הפעלה מבוסס תזמון למערכות 
אחרות )כגון בקרת ברזי השקיה(.

הצגת נתוני הלחץ בכל יחידות המדידה 
 , BAR, PSI, MM-Hg ,Pascal המקובלות )כגון

MM וכו’(. Water

מתחי וזרמי מוצא - כל אלו המקובלים 
במכשור ובקרה תעשייתיים.

תקשורת עם אפליקצייה חינמית 
בסמארטפון, הן לקבלת נתונים נמדדים 

והן לשליטה בפעולת המכשיר.
תקשורת נתונים במערכת סלולרית מכל 

נקודה לכל נקודה בעולם )כאשר קיים 
כיסוי של טלפוניה סלולרית(.

מוקשח תואם פעולה בתנאי סביבה בדרג 
IP68 ובעל עמידות מפני חומרים כימיים 

מאכלים ותוקפניים.
0-1Bar, 0-7Bar, 0-20Ba כמה טווחי לחץ

דיוק - כמה רמות דיוק, עד 0.25%
המכשיר מיוצר באופן סדרתי ומוכן 

להספקה ללקוחות.

מאת : מיטל טוקר, חברת ״לאור הנדסה
לחץ מים גבוה הינו פתרון ניקוי מדויק, ידידותי 
הוא  גבוה  ויעיל. שימוש בלחץ מים  לסביבה 
ניקוי  כגון  משימות  עבור  מצוינת  בחירה 
משקעים  הסרת  מכלים,  צנרת,  מערכות 

קשים , הסרת ציפוי ישן , ניקוי משטחים,
פריצת סתימות ואפילו חיתוך והסרת בטון.

אינן  הנכונות  השיטות  כאשר  זאת,  עם   
מיושמות , 

יכול להיות מסוכן מאוד  גבוה  שימוש בלחץ 
לפציעות  להביא  עלול  המפעיל/ים,  עבור 

חמורות ואף למוות .
בקרב העוסקים בתחום זה , מוכרת תופעות 

,Rocketing -פיזיקליות כגון ה״בומרנג״ וה
שבהן חוטר ניקוי שבתוכו זורמים מים בלחץ 
המוכנס  יותר(  אף  )ולעתים  בר  מאות  של 
ולחזור  כיוון  לשנות  בקלות  יכול   , לצינור 

לאחור במהירות, לצאת מהצינור תוך שבריר 
מים  ״לירות״  ממשיך  שהוא  תוך  שנייה  של 
גדולה  סכנה  טמונה  וכאן   - גבוה  בלחץ 
הבאה  בחוטר.התמונה  האוחז  למפעיל 
ממחישה פציעה קלה , יחסית, אשר נגרמה 
כתוצאה משימוש לא נכון בציוד לניקוי בלחץ 

מים גבוה :
 כיצד משיגים בטיחות בעבודה ?

כל העוסק בעבודה עם לחץ מים גבוה, נדרש 
בין  שגרה,  כבדרך  פעולות  מספר  לקיים 

השאר : 
1. בדיקות תחזוקה שוטפות לציוד

2. תכנית הכשרה והדרכות ריענון תקופתיות 
למפעילים

3. שימוש בציוד בטיחות לעבודה עם לחץ גבוה
מורשים  שאינם  אנשים  כניסת  מניעת   .4
בטיחות  להשגת  פתרונות  העבודה  לאתר 
רובוט לניקוי בלחץ גבוה בשלט רחוק. חברת 

STONEAGE  מארה״ב פיתחה פתרון טכנולוגי 

אשר מפחית משמעותית את הסיכון לפגיעות 
במהלך ניקוי צינורות מחליפי חום בלחץ מים 

גבוה.
אם הניקוי המסורתי מתבסס על עובד אשר 
מחדיר בידיו חוטר )גמיש או קשיח( בלחץ מים 
גבוה אל תוך כל אחד מצינורות מחליף החום,

מתבצע  הניקוי   STONEAGE של  בפיתוח 
אשר  וניידת  קומפקטית  מכונה  באמצעות 
וכך מתאפשר  ״מולבשת״ על לוח הצינורות, 
והפעלה  צינורות  זמנית של שלושה  בו  ניקוי 

בטוחה ע״י שלט רחוק.
התוצאה טובה גם ללקוח וגם למפעילים הן

בסיכונים  הפחתה  הן   , הניקוי  בזמן  צמצום 
מעצם השימוש בלחץ מים גבוה.

ביגוד בטיחות
שימוש  מחייבת  גבוה  מים  בלחץ  עבודה 

כזה  למפעילים,  מתאים  ובציוד  בביגוד 
של  פגיעות  מפני  הגוף  על  להגנה  המותאם 

לחץ מים גבוה.
חשוב לדעת כי ביגוד בטיחות כללי לעבודה

הנדרשים  בסטנדרטים  עומד  בהכרח  אינו 
לעבודה עם לחצים גבוהים של 500 בר ויותר.

לביגוד ולציוד מגן בעבודה בלחץ מים גבוה יש 
קריטריונים שונים

קסדה להגנה על אזור הראש והפנים .1
ביגוד המותאם לעבודה עם לחץ גבוה     .2

)עד 1000 בר( ולחץ אולטרה גבוה )עד
3000 בר(

מגני זרועות ורגליים .3
4. כפפות מיוחדות

מגפיים ומגני קרסול .5
בלחצים  לעבודה  ייעודי  מגן  בביגוד  שימוש 
יכול לעשות את ההבדל בין פציעות  גבוהים 

קלות לפגיעות קטלניות, ובסיכומו של דבר -
להציל חיים.

על סיכונים ובטיחות בעבודה עם לחץ מים גבוה





אי.אס.אי מכשור מדעי לישראל בע״מ

משאבות וציוד היקפי
.PVR/ Agilentמשאבות מכניות, משאבות טורבו-מולקולריות, משאבות דיפוזיה ומשאבות יוניות תוצרת 

.Agilent מכשירי מדידה: מדי ואקום ומדי לחץ בטכנולוגיות מדידה מגוונות תוצרת 
 ברזים: ברזי ואקום וגזים לאטימה ובקרה תוצרת VAT שוויץ.

.CF -ו KF, ISO -מחברים: אביזרי צנרת ומתאמים בסטנדרטים שונים 
 מלכודות ומסננים: מלכודות שמן וחלקיקים להגנה על משאבות ומערכות ואקום.

 גלאי דליפות: מס ספקטרומטר הליום ומכשירים בטכנולוגיות נוספות לגילוי דליפות.

מכשור למדידת גודל חלקיקים אונליין
ENTEGRIS האמריקאית, חברת בת של PSS קו מכשירים מתוצרת חברת

 מדידת גודל חלקיקים ופוטנציאל Zeta בנוזלים ישירות בקוי הייצור.
המאפשר מניית חלקיקים ומדידת ריכוזם. Light Obscuration-ו DLS מגוון טכנולוגיות כגון

.0.3nm-10um טווחי מדידה 
.(Multi Engel) אפשרות למדידה בזויות שונות המאפשר מדידת חלקיקים גדולים וקטנים בו זמנית 

 מתאים לטכנולוגית דיו, מערכות לסינון מים, מערכות פארמה, סמי קונדקטורים (CMP( ועוד.
 אפשרות למכשור למעבדת QC עם אוטוסמפלר או למכשור אונליין.

מערכות HPLC פרפרטיביות
חברת KNAUER הגרמנית מייצרת מגוון רחב של מערכות פרפרטיביות מבוססות על כרומטוגרפיה 
נוזלית. המערכות של החברה ידועות בעולם באיכותן הגבוהה ובנוחות התפעול. קיימות מערכות בעלות 
ספיקות גבוהות )עד 1000 מ"ל/דקה( וערבוב מדויק של הגרדיאנט. מתאים לשלבי ייצור שונים, כגון 

הפרדת המוצר למטרת נקיון או שלבי הכנת חומר פעיל ועבודת מעבדה.

צוות המהנדסים והטכנאים של אי.אס.אי הינו בעל ניסיון רב בתכנון, בניה, שדרוג
ותחזוקה של מערכות ואקום וציוד תהליכי לתעשיה הכולל:

משפחתית  חברה  הינה  בע"מ  מדעי  מכשור  אי.אס.אי  חברת 
הקיימת יותר מ-40 שנה. צוות המהנדסים המנוסה ישמח לעמוד 

לרשותכם בכל שאלה. ניתן לתאם פגישת ייעוץ ללא עלות.

www.isil.co.il  | 03-9232202 :לפרטים נוספים
talrm@isil.co.il :למחלקת מכשור ואנליטיקה shlomi.sofer@isil.co.il  :למחלקת ציוד תהליכי

טכנולוגיית ואקום
וציוד תהליכי לתעשיה

 הגרמנית מייצרת מגוון רחב של מערכות פרפרטיביות מבוססות על כרומטוגרפיה 
נוזלית. המערכות של החברה ידועות בעולם באיכותן הגבוהה ובנוחות התפעול. קיימות מערכות בעלות 
 מ"ל/דקה( וערבוב מדויק של הגרדיאנט. מתאים לשלבי ייצור שונים, כגון 
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המניע משאבות
תמיכה הנדסית - מוצרי איכות



אוניספורט טרידינג ל.ל. בע"מ
שנקר 9 הרצליה

טלפון: 09-7681270
פקס: 09-7996680

office@unisport.co.il :דוא"ל
www.unisport.co.il :אתר

מנכ"ל: דורון מלמד
מנהל שיווק: טלי וקסלר

תיאור השירותים / המוצרים: 
"אוניספורט טרידיינג" הינה נציגת נייקי הבלעדית 

בישראל לתחום אביזרי הספורט )אקססוריז(. 
ומפיצה הרשמית למוצרי הריצה והטניס לחנויות 
מתמחות. כמו כן, מפיצה של טייפים קינזיולוגים 

Hidow הקנדית וחברת  Spider-Techשל חברת
EMS -ו TENS המתמחה במכשירי

אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
החרוצים 10, ק. אריה, פ"ת

טלפון: 03-9100333
פקס: 03-5796679

polak@polak.co.il :דוא"ל
www.polak.co.il  :אתר

מנכ"ל: אריה פולק
מנהל שיווק: משה רוזנבלום

תיאור השירותים / המוצרים:
שיווק כל משאבות הוואקום, מפוחי אויר ומשאבות 

נוזלים לתעשייה. התמחות במשאבות הנעה 
מגנטית לכימיקלים ומשאבות סגורות )הרמטיות( 

לתעשייה. היצרנים המובילים בעולם מיוצגים 
בלעדית על ידינו. מלאי שוטף – מקצועיות – בית 

מלאכה לגיבוי ותיקוני חירום.

אי.די.אס למינאר
גשר העץ אזה"ת עמק חפר 3877701 ת"ד 12035

טלפון: 04-6247330
פקס: 04-6247331

www.adslaminar.com :אתר
eyal@adslaminar.com :דוא"ל

מנכ"ל: ברנרד ביג'אוי
מנהל שיווק: אייל פלח

תיאור השירותים/המוצרים:
חברת אי.די.אס למינאר מתמחה ביצור מנדפים 

ביולוגים, כימיים, יחידות למינאריות וחדרים נקיים.
כמו-כן יצור ושיווק של מסננים אבסולוטיים 

משניים וראשוניים. בחברה מערך שרות הכולל 
טכנאים מקצועיים למתן שרות שטח לבדיקות 

תקופתיות, ולידציה לחדרים נקיים ותיקון תקלות. 
לאי. די.אס  מחלקת ציוד מתכלה ענפה המשווקת 
את כל צרכי הביגוד, כפפות, מטליות ניקוי, שטיחים 
דביקים ועוד הנדרש לעבודה השוטפת במעבדות 

בכלל, במנדפים ובחדרים נקיים.
בנוסף החברה הינה נציגה רשמית של מונה 

חלקיקים באוויר מתוצרת TSI  ומפעילה מעבדת 
כיולים ושרות למונים וכן מגוון מכשירי מדידה 

.TSI-ו KIMO מתוצרת

איגוד לשכות המסחר
החשמונאים 84 , תל-אביב 67132

טלפון: 03-5631028
פקס: 03-5623274

naamat@chamber.org.il :דוא"ל
www.chamber.org.il :אתר

נשיא: עו"ד אוריאל לין
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי: אייל כביר

תיאור השירותים / המוצרים: 
איגוד לשכות המסחר הוא ארגון העסקים הגדול 

בישראל הנלחם למען קידום האינטרסים של 
המגזר העסקי ועל כן למען קידום מטרותיך 

שלך. לשכת המסחר מעניקה מאגר אדיר של 
שירותים שבאמצעותו, אתה, החבר, יכול לפתח 
את עצמך ולמנף את העסק תוך חיסכון בכסף, 
זמן וביורוקרטיה. סל השירותים הרחב כולל בין 

השאר הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם, תערוכות 
בינלאומיות, מכרזים, קורסים וסדנאות, ייעוץ 

כלכלי ומשפטי ומועדונים עסקיים.

איטלטג  יבוא 
זאב רכטר 6, תל-אביב
טלפון: 050-7782076

פקס: 03-7256760
ilan@italteg.com :דוא"ל

www.italteg.com :אתר
מנכ"ל: אילן אשכנזי 

מנהל שיווק: אילן אשכנזי
תיאור השירותים / המוצרים: 

איטלטג יבוא מתמחה בשיווק ציוד תהליכי 
ופתרונות טכנולוגיים לתעשייה הכימית, 

פרמצבטיקה, מזון, מינרלים ושפכים.
צנטריפוגות רציפות ומנתיות, מייבשי וואקום ומצע  
מרחף, מטחנות, נפות, מטחנות כדורים, מיקסרים, 

גלאי מתכות ועוד... 

אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית 
בע"מ

המלאכה 8 אזור תעשייה חדש נתניה
טלפון: 09-8357090
פקס: 09-8350619

info@instrumetrics-ic.co.il :דוא"ל
www.inst-ic.co.il :אתר

מנכ"ל: עופר בן-אפרים
תיאור השירותים / המוצרים: 

פתרונות כוללים בתחום המכשור והבקרה 
לתעשייה התהליכית. מדידות מפלס, מדידות 

ספיקה, אנליטיקת נוזלים, מדידות לחץ, 
מדידות טמפרטורה, רשמים וצגים, גלאי גז, 

פתרונות אוטומציה ותקשורת. חברות מיוצגות: 
Endress+Hauser, Procentec, Acromag,

 ,Bihl+Wiedemann, EKS, Fint, Iconics
Nautilus Infotech

א
א.ב.מולי סחר ושרותים בע"מ

הנגר 3,  ת"ד 1397 כ"ס
טלפון: 09-7434264, 072-2127007

פקס: 09-7440681
info@abmoli.com :דוא״ל

www.abmoli.com :אתר
מנכ"ל: משה עשהאל

מנהל שיווק : מור עשהאל
תיאור השירותים / המוצרים: 

משנת 1986 א.ב.מולי מתמחה ביבוא ושיווק 
של מוצרים וציוד לתעשיות המים. מבין מוצרינו 
ניתן למצוא: משאבות מינון, מכשירים לאנליזת 
מים, בוחשים לתעשייה ועוד. א.ב. מולי משלבת 

חשיבה חדשנית לצד חדשנות טכנולוגית בבחירת 
המוצרים שאנו מלקטים עבורכם מרחבי העולם. 

אנו עובדים עם חברות בתחומי התעשייה השונים: 
מערכות מים, מזון, בתי אריזה, תעשייה כימית, 

טיפול בשפכים )מטש"ים(, איכות סביבה, חקלאות, 
בתי חולים ועוד. אנו מציעים ללקוחותינו חבילת 

שירותים מלאה הכוללת: ייעוץ מקצועי בבחירת 
המוצר, אספקת המוצר, התקנה בשטח, הדרכה, 

חלקי חילוף, תמיכה שוטפת ואחריות. חשוב 
לנו שלקוחותינו ידעו שתמיד ניתן למצוא אצלנו 

מענה מקצועי ומקיף. אנו מייצגים מספר רב של 
חברות מן העולם על מנת להציע לכם את הפתרון 

האופטימלי ביותר הקיים בשוק. החברות שאנו 
מייצגים מתמחות, כל אחת בנישה שלה, בייצור 

מוצרים לטיפול במים. 
בין מוצרינו: מיקסרים סטטיים, בוחשים  הנעה 

ישירה/ עם גיר, משאבות מינון דיאפרגמה/ 
בוכנתיות, מנועיות/ אלקטרומגנטיות, 

פריסטלטיות, בקרים ואלקטרודות- pH, מוליכות, 
חמצן מומס, כלור, מי חמצן, אוזון, ניטראט/ניטריט, 

אמוניה ניידים ומערכות Online, מערכות הכנת 
פולימר.

אבוט אינפורמטיקס טכנולוגיות בע"מ
פארק מדע עתידים, בניין 4 קומה 5, ת. ד. 58099

תל-אביב 6158002
טלפון: 03-7691413,

נייד: 052-8113145
פקס: 03-7691048

yoav.eshel@abbott.com :דוא"ל
www.informatics.abbott  :אתר

מנהל שיווק: ד"ר יואב אשל
תיאור השירותים / המוצרים: 

תוכנת לימס לצורך בקרת איכות במעבדות. 
התוכנה עוזרת לנהל באופן אוטומטי את המעבדה. 

מציגים 2019 אינדקס
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 .Sherwin Williams ומוצרים משלימים מבית
בעיקר צבעים בתחום מעכבי בעירה וצבעים 

משלימים לשוק הישראלי(.
חברתנו חרטה על דיגלה להוביל את השוק 

בחדשנות, בפיתוחים חדשניים ובהובלת השוק 
לכיוון של צבעים ידידותיים לסביבה )צבעים 100%

מוצקים( ובעיקר צבעים על בסיס מים.

ב
בוב בטיחות ובטחון

המעיין 4, ליגד סנטר 2, מודיעין
טלפון: 08-9263764
פקס: 08-9265582

bob@bob.co.il :דוא"ל
www.bob.co.il :אתר

מנכ"ל: אברהם לוי
מנהל שיווק: איציק לוי

תיאור השירותים / המוצרים:
• שירותי ממונה בטיחות

• קורסי הכשרה לממונים על בטיחות
• קורס לבניית תוכנית לניהול בטיחות )תקנה חדשה(

• קורסים והכשרות בבטיחות
• הכנת ארגונים ומפעלים למצבי חירום

• הטמעת תקני בטיחות ת"י 18001 איכות הסביבה 
14001

• קורסים וימי כשירות לממונים
תיקי שטח ורישוי עסקים

בוש ואקום ישראל בע"מ
מבוא סיון 1, קרית גת

טלפון: 08-6810485
פקס: 08-6810486

service_sales@busch.co.il :דוא"ל
www.busch.co.il :אתר

מנכ"ל: ליאור מן
מנהל שיווק: לביא יוסף

תיאור השירותים / המוצרים: 
בוש ואקום ישראל בע"מ הינה חלק מחברת בוש 
העולמית, יצרנית המשאבות הגרמנית המובילה 

בעולם. אנו מתמחים ביצור ותכנון משאבות 
ומפוחים וכן בשיפוץ כל סוגי המשאבות הקיימות 

בתעשייה.

בפקס בע"מ
תד9081 אבן יהודה 40500

טלפון: 09-9727600
פקס: 09-9547244

Yossi@bepex.co.il :דוא"ל
מנהל שיווק: יוסי בלומנפלד

תיאור השירותים / המוצרים:
משאבות פרסטלטיות ומערכות מלוי אספטיות

BACCARA
קבוצת גבע, 1891500

טלפון: 04-6535960
פקס: :04-6531445

erez.madari@baccara-geva.com :דוא"ל
www.baccara.co.il :אתר

מנכ"ל: יפתח רונן
סמנכ"ל שיווק: שלומי אטש

מנהל חטיבת הסחר: ארז מדרי

www.amirim-he.co.il :אתר
מנכ"לית: רחל מלנקי

תיאור השירותים / המוצרים: 
סביבת העבודה ואיכות  בריאות העובד,  איכות

הסביבה, ייעוץ לקראת סקרים מקדימים וניטורים, 
סקרי סיכונים גהותיים,  הדרכות עובדים,   

וקורסי נאמנים במגוון תחומים, סקרים סביבתיים, 
ליווי לקבלת היתר רעלים, טיפול בתסמונת הבניין 

החולה.

אס. די.איי טאק
המסגר 9 אזור תעשיה, מגדל העמק

טלפון: 0523-493-207
פקס: 08-8666-882

saar@sda-tech.com :דוא"ל
www.sda-tech.com :אתר

מנכ"ל: סער סער גליקליך
מנהל שיווק: דוד כהן 

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת S.D.A. Tech  נמנית עם החברות המובילות 

בישראל בתחומים:
• ייצור ושיפוץ משאבות וואקום של מיטב היצרנים.

• שירותי הקמה ואחזקה של מערכות 
אלקטרומכניות.

• שיווק של משאבות,צ'ילרים, פילטרים וציוד 
לענפי תעשיית הסמיקונדקטור, לבתי-חולים 

ולמעבדות.
• ניסיון החברה והגמישות בתכנון, מוביל אותנו 

למתן פתרונות מהירים ומהימנים ללקוחות.

אסטרגל בע"מ
עתיר ידע 14 כפר סבא

טלפון: 03-5591660
פקס: 03-5592340

astragal@astragal.co.il :דוא"ל
www.astragal.co.il :אתר

מנכ"ל: מאיר גלעדי
מנהל שיווק: אילן מישר

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת אסטרגל הינה בין החברות המובילות 

בישראל בתחומי האלקטרוניקה, אלקטרו-מכניקה 
וחשמל, מכשור ובקרה. הניסיון והידע הרב שצברה 
חברת אסטרגל עם השנים, הביא לכ–20 תאגידים 

בינלאומיים מהמובילים בעולם ,לבחור בה כמייצגת 
הבלעדית שלהם בישראל. 

Grasslin, :בין התאגידים הבינלאומיים ניתן למצוא
Wieland, Cherry, Sirena, Hioki, Hirose,

.Drago, Elspro, Bernstein, IFM and more

אפולק בע"מ
המרכבה 2 א.ת ציפורית ת.ד 747

טלפון: 046518851
פקס: 046519151

alex@epolac.com :דוא"ל
www.epolac.com :אתר

מנכ"ל: אורי זמלר
מנהל שיווק: ראובן דיין

תיאור השירותים / המוצרים: 
אפולק נוסדה בשנת 1974 אפולק שהוקמה 

בחברה משפחתית, מתמחה בתחום של צבעים 
וציפויים רטובים לתעשייה הכבדה: כימית, 

פטרוכימית, מזון, ים, בניה, מתכת ועוד.
המוצרים מתחלקים למספר משפחות:

תעשייה כבדה, תעשיית העץ וDIY , ציפויי רצפות 

Otaiot
פארק תעשייה עומר
טלפון: 0523651491

eladkaner@gmail.com :דוא"ל
www.ota-iot.com :אתר

מנכ"ל: אלעד כנר
מנהל שיווק: אלעד כנר

תיאור השירותים / המוצרים:
החברה מייצרת בקרים אלחוטים וסביבת עבודה 

גרפית שמאפשרת לתכתנת את הבקרים מרחוק 
ובזמן אמת.תכנות הבקרים בסביבה הגרפית לא 

מצריך לדעת תוכנה כמו כן ניתן להוסיף בינה 
מלאכותית בצורה פשוטה. 

אלקטרוטרם שיווק )1978( בע"מ
המתכת 3, א.ת. רמת גבריאל, מגדל העמק

טלפון: 077-8660777
פקס: 04-8590900

sales@electrotherm.co.il :דוא"ל
www.electrotherm.co.il :אתר

מנכ"ל: מר מאיר וגנר
תיאור השירותים/המוצרים:

אלקטרוטרם היא החברה המובילה למוצרי איכות 
לחימום תעשייתי ומעבדתי. החברה מייצרת 

ומשווקת תנורים תעשייתיים ומעבדתיים, גופי 
חימום, ציוד לבקרת ומדידת טמפרטורה ועוד. 

החברה מייצרת פתרונות Taylor Made ומעניקה 
יעוץ הנדסי.

אלמנט הנדסת סביבה
שד' לכיש 7 ת.ד 766 קרית גת 8210701

טלפון: 073-7314780
פקס: 153-73-7314780

office@elm.co.il :דוא"ל
www.elm.co.il :אתר

מנכ"ל ובעלים: מיכאל קופליק ומור אחימאיר
תיאור השירותים / המוצרים:

אלמנט הנדסת סביבה מתמחה בייעוץ וליווי 
מפעלים , רשויות ותאגידים בסוגיות איכות סביבה, 

שפכי תעשייה, חומרים מסוכנים, ניהול פסולות 
קרקעות מזוהמות, פיקוח וניהול פרויקטים 

סביבתיים.

אלקון ממב
נחל שניר 8, א.ת צפוני, יבנה

טלפון: 08-9433630
פקס: 08-9433633

Tal@elcon.co.il :דוא"ל
www.elcon.co.il :אתר

מנכ"ל: גיורא ברנדווין
מנהל שיווק: טל דולב

תיאור השירותים / המוצרים:
מיכשור ובקרה לתעשייה, ציוד מדידת טמפרטורה 
לחץ מפלס זרימה לחות ומוליכות, מערכות בקרה 

ורישום, גופי חימום, ברזי בקרה לתעשייה, מערכות 
אלחוטיות, מערכות ענן.

אמירים בריאות וסביבה מקבוצת 
בוב בטיחות ובטחון

המעין 4 ליגד סנטר 2 מודיעין 71724
טלפון: 083730057
פקס: 083730055

info@amirim-he.co.il :דוא"ל



 deconex® חומרי ניקוי וחיטוי 
תוצרת חברת Borer Chemie AG שוויצריה

דטרגנטים לניקוי ללא שאריות בתחום מדעי החיים. ניקוי כלי זכוכית מעבדתיים במדיחי 
.CIP כלים ובהשריה ידנית. תהליכי ניקוי אפקטיביים בתהליך יצור תרופות, סדרת

חומרי חיטוי וניקוי למשטחים, חיטוי והכשרה חוזרת של ציוד רפואי. דטרגנטים לתהליכי 
ניקוי בתעשיית האופטיקה והמתכת.

יבוא והפצה: רונלי טכנולוגיות )1988( בע"מ
טל: 03-9696804 | נייד 052-3150101 | 054-7126100 | 052-8741000

ronly@ronly.co.il | www.ronly.co.il

ISO 9001:2008 ,EN ISO 13485:2012 מאושרת Borer Chemie AG חברת

RONLY
TECHNOLOGIES



• שפופרות סינון חוט שזור לסינון עמוק שפופרות 
סינון יצוקות שפופרות פחם שקי סינון

• פילטר פרס אוטומטיים כולל מערכת בקרה 
אוטומטית.וכן מכאניים המאפשרים הפרדת נולים 

ממוצקים.

ח

חפר מיכשור ובקרה
ת.ד 8016 א.ת דרום נתניה

טלפון: 09-8995069
פקס: 09-8995112

sales@hefer.co.il :דוא"ל
www.hefer.co.il :אתר

מנכ"ל: עופר אנשר
תיאור השירותים / המוצרים:

חפר מכשור ומערכות עוסקת מזה כ-20 שנה 
בתחום של מכשור רציף למדידה ובקרת תהליכים, 
מים ושפכים, מכשור נייד ומעבדתי, משאבות מינון 

לכימיקלים, משאבות מגנטיות ומתקני UV ואוזון 
לחיטוי מים ושפכים. החברה מייצגת בישראל את 

WALCHEM, IWAKI, LAMOTTE, XYLEM/
WEDECO ועוד...

י
יגאל חיון הנדסה בע"מ.

אפיקי מים  1 מודיעין.
טלפון: 08-9703805
פקס: 08-9999234.

www.yheng.co.il :אתר
yigal@yheng.co.il דוא"ל

מנכ"ל: יגאל חיון
תיאור השירותים / המוצרים:

החברה מתמחה בייעוץ, תכנון ובנייה של  מעבדות 
וחדרים נקיים, משלב הרעיון דרך התכנון והבניה 

ועד לוולידציה והאישורים.החברה  מקימה חדרים 
נקיים לתעשיית המיקרו אלקטרוניקה, האופטיקה 

,הפרמצבטיקה, תעשית הקאנביס הרפואי 
והביוטכנולוגיה בהתאם לצרכי הלקוח. 

מ
מגנור הדברה אלקטרונית

ת.ד 3 קיסריה
טלפון: 6139*

פקס: 09-8354338
info@magnor.co.il :דוא״ל

www.magnor.co.il :אתר
מנכ"ל: חיים בובליל

מנהל שיווק ומכירות: יוסי בובליל
תיאור השירותים /מוצרים:

מגנור הדברה אלקטרונית” מובילה את תחום 
ההי-טק בהדברה האלקטרונית בישראל ובעולם. 

מגנור הינה החברה היחידה עם אישור תקינה של 
מכון התקנים, להתקנה ויישום מערכות להדברה 

www.dockweiler-me.com :אתר
מנכ"ל: דובי לוסטיג

מנהל הנדסה ומכירות: ליאב לוי
תיאור השירותים / המוצרים: 

דוקויילר היא יצרנית מובילה של מערכות צנרת 
ואביזרי נירוסטה. מעל ל-50 שנות מוניטין החברה 

מבוססות על איכות ללא פשרות, שירות מצוין 
ועובדים חדורי מוטיבציה.

מוצרנו עומדים בדרישות והתקנים המחמירים 
ביותר של גימור פני שטח וניקיון עבור התעשייה 

הפרמצבטית ASME BPE, תעשיית המוליכים 
למחצה, ביוטכנולוגיה וכל תעשיית ההיי-טק.

ה
המניע משאבות
בית אלפא 7 תל-אביב

טלפון: 03-5622011
פקס: 03-5621843

sales@hameniapumps.com :דוא"ל
www.hamenia.co.il :אתר

מנכ"ל: אנגלר שלמה, אנגלר זאב
מנהל שיווק: אנגלר שלמה

תיאור השירותים / המוצרים:
ייצור, שווק ותיקון כל סוגי המשאבות  למפעלים  

ולתחומי הבניה , התשתיות. אינסטלציה , מזוג אויר 
ולמגזר הפרטי. משאבות צנטריפוגליות , להגברת 

לחץ, למערכות מיזוג אויר, טבולות לניקוז וביוב,  
מתקני "סילוקית", כבוי אש, יניקה עצמית 

משאבות ומתקני ואקום, משאבות לתעשייה 
התהליכית , משאבות נירוסטה.

ו
ווגמן טכנולוגיות

ת.ד 1211 רחובות
טלפון: 08-8592560
נייד: 050-9592566
פקס: 08-8597522

voav@bezeqint.net :דוא"ל
vogman-technologies.co.il :אתר

מנכ"ל: ווגמן אברהם
מנהל שיווק: ווגמן אברהם

תיאור השירותים / המוצרים: 
ווגמן טכנולוגיות משוקים את המוצרים הבאים 

לתעשייה הכימית והתהליכית:
• משאבות צנטרפוגלית מגנטיות עד לספיקה של 
60.000 ליטר/שעה את המשאבות המגנטיות ניתן 

להפעיל בהפעלה יבשה ללא נוזל מבלי שיגרם נזק 
למשאבה safe to run dry זהו פטנט ייחודי של

חברת SONDERMANN גרמניה.
• משאבות טבולות אנכיות )ורטיקליות( עד 

לספיקה של 60.000  את המשאבות ניתן לרכוש 
עם רגל יניקה

באורך מקסימאלי של 2.200 מ"מ וניתן לחבר 
מאריך לרגל היניקה המשאבות בנויות מהחומרים 

הבאים:
• מערכות סינון המכילות שפורפרות סינון, 

שפורפרות פחם, בד סינון, ניר סינון, שקי סינון 
.FDA תפורים ומולחמים עם אישורי

• מערכות סינון בפתיחה מהירה כולל בקרים המונעים 
הפעלת המשאבה כאשר מכסה המסנן פתוח 

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת בקרה, מספקת פתרונות לתחומי הפיקוד, 

האוטומציה, הפנאומטיקה וההינע. החברה מציעה 
שילוב איכותי של פיתוח והנדסה, מקוריות, 

יצירתיות, ניסיון מעמיק, ויכולות ייצור מתקדמות. 
בקרה משלבת בפתרונותיה מוצרים מקוריים 

GEM-( בלעדיים ביניהם קו מוצרי הסולנואידים
SOL( , ופתרונות איכותיים משלימים המגיעים 

מחברות המיוצגות בלעדית ע"י בקרה בישראל 
ביניהןSMC , ענקית הפנאומיטיקה מיפן. 

בקרה מספקת ללקוחותיה את מגוון המוצרים 
והפתרונות הגדול בישראל,  לרבות שסתומי 

אוויר, סולונואידים, בוכנות אוויר, שסתומי פיקוד, 
ברזים כדורים ופרפר מ: PVC, פליז ונירוסטה, 

ברזי סכין וכולם מופעלים ידנית ובעזרת מפעילים 
פנאומטיים וחשמליים. מפעילים פנאומטיים, 

פתרונות הינע, ומתקנים.
מערך השרות של בקרה שודרג והוא כולל היום 

מרכזי מכירות מקצועיים ייעודיים )אוטומציה, 
דפוס, מתקנים, PA(, מרכזי מכירות אזוריים בדרום 

)עומר(, מרכז )חולון(, שרון )חדרה( וצפון )עכו( 
ומערך תמיכה של מומחים מובילים בתחומם. 

ג
ג.ברינר בע"מ

רבניצקי 6, א.ת. סגולה )בית שוהם( פתח תקווה.
טלפון: 03-5602991
פקס: 03-5601291

gbriner@bezeqint.net :דוא"ל
www.brinerltd.com :אתר

מנכ"ל: אבנר ברינר
מנהל שיווק: ישראל מילס

תיאור השירותים / המוצרים: 
ייבוא ושיווק פתרונות מתקדמים לסימון מוצרים 

באופן ידני ולקווי יצור לתעשייה. 

גומספיד בע"מ
בן גוריון 22 בנין שער העיר הרצליה

טלפון: 09-9588393
פקס: 09-9507271

info@gumspeed.co.il :דוא"ל
WWW.GUMSPEED.CO.IL :אתר

מנכ"ל: מאירי דניאל
מנהל שיווק: מרים מאירי, הילית גולדברום

תיאור השירותים / המוצרים: 
ייבוא מוצרי אטימה מהיצרנים הגדולים בעולם.

J-FLEX, Rubber Fab, GORE, , נציגים של
GARLOCK, ERIKS,ELASTOTECH,

NORTHERN ENGEENERING ורבים נוספים.
אספקת אורינגים, אטמים, מוצרי סיליקון וטפלון, 
מחזירי שמן, חבלי אטימה וסרטי טפלון עם פס 

דביק.

ד
דוקווילר המזרח התיכון בע"מ

ת.ד 873 תפוצות ישראל 4 גבעתיים, 5310801
טלפון: 03-5715005

פקס: 035711073
sales@dockweiler-me.com :דוא"ל



אריאל את ברגר בע"מ חוגגת 44 שנות פעילות
בתחומי האוטומציה ומייצגת חברות המובילות את

הטכנולוגיות העדכניות ביותר. צוות העובדים בחברה מאומן
מיומן ולמוד ניסיון נצלו את הידע הזה, אנחנו כאן למענכם.

 לנחיותך הקש בוויז - "אריאל את ברגר" כדי שיובילו אותך

aabltd@aabltd.com :דוא''ל | www.aabltd.com :א.תעשיה חדרה רח' קומבה 6, בסימטה הכחולה | אתר
טלפון: 04-6322781 | מנהל מכירות: 050-2470428

אריאל את ברגר בע"מ חוגגת 
בתחומי האוטומציה ומייצגת חברות המובילות את

הטכנולוגיות העדכניות ביותר. צוות העובדים בחברה מאומן
מיומן ולמוד ניסיון נצלו את הידע הזה, אנחנו כאן למענכם.

44אריאל את ברגר בע"מ חוגגת 44אריאל את ברגר בע"מ חוגגת 44 שנות פעילות
בתחומי האוטומציה ומייצגת חברות המובילות את

הטכנולוגיות העדכניות ביותר. צוות העובדים בחברה מאומן
מיומן ולמוד ניסיון נצלו את הידע הזה, אנחנו כאן למענכם.

סעפת שסתומים
מסדרה 501 המעולה



הניתן להעברה מרכב לרכב מבלי תלות בסוגו.                 
ניתן למצוא גם מזוודות וארגזי כלים ניידים וחכמים 

הניתנים לחיבור אחד עג"י השני.
RHINO בנוס, סורטליין  יבואנית בלעדיתשל חברת

PRODUCTS אנגליה- החברה מס' 1 באירופה 
בתחום הגגונים ומערכות עיגון לסולמות וציוד 

על גגות הרכב. החומרים בעלי מבנה אווירודינמי 
וגימור מרהיב, עם התאמה מלאה לפי כל דגם 
רכב ספציפי ועמידות במבחני עומס עד 20 ג'י.

כל מוצרי החברה עם אחריות של 3 שנים.
חיוג חינם: 1-800-666-632 לקביעת פגישת תכנון 

וללא התחייבות!

סי.אל.סי. ציוד לתהליכים כימיים בע"מ
ת.ד. 1140 רמת השרון 47111

טלפון: 03-5407466
פקס: 03-5407488

clc@clc-ltd.co.il :דוא"ל
  www.clc-ltd.co.il :אתר

מנכ"ל: ישראל בן-זאב
מנהל שיווק: רועי יוליס

תיאור השירותים / המוצרים:
נציגות יצרני ציוד ומכשור לשימוש בתעשייה 

הכימית והתהליכית; מזינים משקליים ונפחיים,  
מערכות הזנת לאבקות ושינוע פנאומטי.

מטחנות-אוויר ותאי-כפפות, מערבלים מהירים 
לאבקות )מנתיים ורציפים!(, מיקסרים לחומרים 

צמיגיים, מגופי סכין/פרפר/פלג אקסצנטריים, 
משאבות גיר/היתך, משאבות צנטריפוגליות 

מיוחדות, פלטייזרים.

פ
פורטל מים נט

טלפון: 050-4009974
פקס: 072-2128787

aoron@012.net.il :דוא"ל
www.maimnet.co.il :אתר

מנכ"ל: איילת אורון
תיאור השירותים / המוצרים:

פורטל מקצועי לתחום תעשיית המים.

פרידנזון
המצודה 31, אזור

טלפון: 072-2642303
פקס: 072-2642703

info@fridenson.co.il :דוא"ל
www.fridenson.co.il :אתר

מנכ"ל: רמי פרידנזון
מנהל שיווק ומכירות: שגיא וילנאי

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת פרידנזון הנה מחברות הלוגיסטיקה 
הוותיקות בארץ ,ונחשבת לאחת החברות 

המובילות בתחום.
אנו מספקים שירותים של שילוח בינלאומי, הובלה 

יבשתית, עמילות מכס ופרויקטים מורכבים. כמו 
כן, החברה מתמחה בהובלה, אחסנה והפצה של 

חומרים מסוכנים, עם מחסן לוגיסטי של 5000
מטר לחומ"ס. 

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת משולם אבני ובנו מספקת מוצרים ומכשור 

למעבדות, לתעשייה ולמוסדות מחקר. החברה 
מספקת שירותי אחזקה וכיול למערכות שונות ע"י 
צוות מהנדסים מקצועי ומתן שירותים מהיר ויעיל- 

אבני משולם שירות מושלם.

נ
ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

המעיין 41, מודיעין
טלפון: 072-2400600
פקס: 072-2400625

info@niskoelec.com :דוא"ל
/http://www.niskoelec.com :אתר

מנכ"ל: אייל סייר
תיאור השירותים / המוצרים: 

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה, מקבוצת ניסקו ארדן, 
מייבאת, מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים 
בתחום החשמל והתאורה. 40 שנה כגורם מוביל 

בענף אביזרי החשמל הפכו את ניסקו לשם 
נרדף לאיכות, מקצועיות, חדשנות ואמינות. סל 
המוצרים שניסקו מציעה אינו בר תחרות בענף 

החשמל, ללא התפשרות על תקינה, בטיחות 
ואמינות המוצרים. מגוון המוצרים כולל את חטיבת 

 .NISKO SWITCHES המפסקים המעוצבת
NISKO בחטיבת התעשייה ציוד מיתוג בטיחותי
MATIC ו-SIEMENS, מוצרי המפעל, גאוותינו 

בייצור כחול לבן, סדרות שקעים ומפסקים, עמדות 
 ,NISKOBOX עבודה מודולריות, לוחות חשמל

קופסאות חשמל תעשייתיות, שואבי אוויר ומפוחים 
מהשורה הראשונה מבית VENTS, גלאים ועוד. 

חטיבת התאורה כוללת מגוון נורות LED חדשניות 
מבית OSRAM ,NISKO ו - SYLVANIA, מגוון 

אינסופי של גופי תאורה, שיטות עמעום מתקדמות 
ומוצרים רבים נוספים. 

צוות ניסקו שותף לדרך שלך, עומד לשירותך 
ומציע ייעוץ טכני, עיצובי, הנדסי וניהולי.

על מוצרי החברה ניתנות עד 7 שנות אחריות.
כמו ב-40 השנים האחרונות, ניסקו תמשיך 

לצעוד עם לקוחותיה ולהוביל את שוק החשמל 
במקצוענות, מצוינות וחדשנות. 

ס
סורטליין בע"מ

צבי ברגמן 17, ת.ד. 4622, א.ת. סגולה פ״ת 49277
טלפון: 03-9052117

חיוג חינם: 1-800-666-632
פקס: 03-9052110
נייד: 058-4032866

info@sortline.co.il :דוא“ל
www.SORTLINE.co.il :אתר

מנכ“ל: עמוס ויזנר
מנהל מכירות: בועז פלג

תיאור השירותים / המוצרים:
פתרונות ומערכות אחסון וזיווד לרכבי שירות 

ועבודה תוצרת SORTIMO גרמניה. יחידות הזיווד 
עשויות שילדת אלומיניום\חומרים מרוכבים - מה 

שהופך אותן לקלות משקל. 
אין שום קידוח חודרני ברכב והזיווד הינו מודולרי 

.ISO 9001 אלקטרונית, ובעלת תו תקן
מגנור הדברה אלקטרונית” מפתחת ומייצרת 
מערכות להרחקת יונים, עטלפים ומכרסמים 

ובעלת תו מוצר "כחול לבן".

מדנט בע"מ
מורדי הגטאות 110 באר שבע 84206

טלפון: 072-3950508
פקס: 08-6237287

info@medent.co.il :דוא"ל
www.medent.co.il :אתר

מנכ"ל: אילן טרייטל
מנהל שיווק: מייקל כהן

תיאור השירותים / המוצרים: 
מדנט נוסדה ב-1963 ונחשבת לאחת החברות 

המובילות בתחום של אספקת מכשור למעבדות: 
מכשירי מדידה, טיהור מים, חימום קירור והקפאה, 

ביוטכנולוגיה, טחינה ומדידת גודל חלקיקים, 
פלסטיקה ופולימרים, ויסקומטרים וראולוגיה, 

אנליזה תרמית, ועוד.

מודקון מערכות בע"מ
משה בורנשטיין 2, עכו דרום. 

טלפון: 04-9553955
פקס:  04-9553956

  sharong@modcon.co.il :דוא"ל
www.modcon.co.il  :אתר

www.modcon-systems.com
מנכ"ל: מר׳ גרגורי שחנובסקי

מנהל שיווק: גיא מסיקה 
תיאור השירותים / המוצרים: 

מודקון נוסדה בשנת 1972 וביססה לעצמה 
מוניטין בינלאומי כספקית מובילה של אנלייזרים 
תהליכיים, פתרונות מתקדמים לתעשיית הנפט, 

SCADA הביוטכנולוגיה, בקרה סביבתית, מערכות
ורשתות תקשורת תעשייתיות. 

מעגן סינון
קיבוץ מעגן מיכאל

טלפון: 073-2413856
פקס: 04-6394252

filtration@mmm.org.il :דוא"ל
www.maaganfiltration.com :אתר

מנכ"ל: אוריה ברכמן
מנהל שיווק: אוריה ברכמן

תיאור השירותים / המוצרים: 
מעגן סינון מייצרת מסנני שטיפה עצמית חדשניים 
וייחודים  עם יכולות סינון ללא תחרות עד 1 מיקרון. 

מסנני מעגן סינון מחליפים שימוש במסננים חד 
פעמיים כקרטרידג'ים ומסנני שק במסננים עם 

שטיפה עצמית יעילה וחסכונית, ותורמים כך 
לשיפור איכות הסביבה וליעילות וחסכון בתחזוקה 

המפעלית. 

משולם אבני ובנו בע"מ
התעשייה 43 נשר, ת.ד 357

טלפון: 04-8219989
פקס: 04-8216146

Info@Avni-son.co.il :דואל
www.Avni-son.co.il :אתר

מנכ"ל: יצחק )איציק( אבני
מנהל מכירות: מורדי פולק
מנהלת שיווק: מורן קדוש
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חומרי הדבקה, חומרי איטום, חומרים לאבטחת 
הברגות, לאבטחת צנרת, לאיטום אגנים, גריזים, 

שמנים, משחות, חומרים נגד קורוזיה, מכשירי 
מינון, מערכות מיצוק ב- UV, אפוקסים, סיליקונים, 

סיליט משודרג, פוליאוריטנים, תוספים לשיפור 
בעירה, תוספים להורדת ה- NOX, חומרי ניקוי 

ירוקים, חומרים להסרת דבק, צבע ולהסרת 
חלודה.

רטא הנדסה בע"מ
השופטים 66 רמת השרון 4703777

טלפון: 0775503994
פקס: 0776499964

info@rtaeng.com :דוא"ל
www.rtaeng.com :אתר

מנכ"ל: רונן ברמן
תיאור השירותים / המוצרים:

ייצוג החברות המובילות בעולם בתחומי ייבוש, 
מינון, ראקציה ובקרת ספיקות. עשרות שנים של 
חדשות והתאמת פתרונות לצרכי הלקוח למגוון 

רחב של אתגרים בתעשייה. המטרה היא תמורה 
ושרות  מיטביים לאורך זמן.

ריצ'רד בון טכנולוגיות בע"מ
טשרניחובסקי 35, בנין אסטרא, חיפה

טלפון: 04-8314404
פקס: 04-8333013

bonn@netvision.net.il :דוא"ל
www.Bonn-colling.com :אתר

מנכ"ל: גדעון בון
מנהל שיווק: גדעון בון

תיאור השירותים / המוצרים:
פיתוח וייצור של מערכות ייעודיות ע"פ דרישות 
לקוח לקירור/אוורור, למגוון תעשיות מתוחכמות 

כמו: אלקטרו אופטיקה, לייזר, אלקטרוניקה, 
מכשור רפואי ומערכות צבאיות.

רניום בע"מ
ת.ד 180, הסתת 20, מודיעין 7171101  

טלפון: 08-9558888
פקס: 08-9969688

info@rhenium.co.il :דוא"ל
www.rhenium.co.il :אתר

מנכ"ל: דרור ישראלי
מנהלת שיווק: לירון הימלמן 

תיאור השירותים / המוצרים: 
רניום הינה חברה המתמחה בשיווק מוצרים 

ופתרונות בתחומי הביוטכנולוגיה, ביולוגיה 
מולקולרית ואפיון חומרים ופני שטח. בין לקוחותינו 

נמנים מכוני מחקר, אוניברסיטאות, חברות 
ביו-טק, חברות בתחומי הסמיקונדקטור, מיקרו 

אלקטרוניקה, SMT, בתי חולים, תעשייה ועוד.

System מערכת מתקדמת לטיפול ראשוני, מהווה 
 .DAF את הדור הבא של טכנולוגית

קומט ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ
היציקה 7, איזור תעשיה צפוני, אשדוד

טלפון: 08-8535270
פקס: 08-8535268

anatd@shavitind.com :דוא"ל
www.shavitind.com :אתר

מנכ"ל: יואב שביט
מהנדס טכני: אמיר בצלאל

תיאור השירותים / המוצרים:
קומט היא חברה מובילה בתחום היבוא, שיווק 

והפצת חלפים ומערכות בתחום האנרגיה, 
הכימיקלים, המזון  והדלקים.

מוצרי החברה: משאבות, מדחסים, גלגלות, מונים, 
זרועות מילוי, פילטרים תעופתיים ועוד.

החברה מציעה מגוון מוצרים לתעשייה, בדגש על:
- מערכות שאיבה תעשייתיות המותאמות לכל 

לקוח וכל דרישה, משאבות צנטריפוגליות, 
משאבות דיאפרגמה, משאבות להבים, משאבות 

דיסק, משאבות גיר ומשאבות מאושרות למזון.
- גלגלות לצנרת גמישה וכבלים, ברזים כדוריים 

ומגופים מנירוסטה.
- מערכות למילוי אוריאה )משאבות, מונים(, 

מערכות מחשוב לבקרת מלאי במיכלים.

קונטרומט בע"מ
החורטים 8 חולון 5881147

טלפון: 03-9744044
פקס: 03-9744045

info@contromat.com :דוא"ל
www.contromat.com :אתר

מנכ"ל: ברק פז
מנהל שיווק: עדריאל ויינברג

תיאור השירותים / המוצרים:
מכשור מדידה לבקרה תעשייתית

קונקט בע"מ
איזור תעשיה קורן תא דואר 499 מעלות 24952

טלפון: 04-9972227
פקס: 04-9576085

sales@mgt-connect.co.il  :דוא"ל
http://www.mgt-connect.co.il :אתר

מנכ"ל: אמיר טריפמן
מנהל שיווק: דרור אדלר

תיאור השירותים / המוצרים:
ייבוא והפצה של צנרת, ופרופילים  מנירוסטה, 

מחברי נירוסטה, מוטות מלאים, ברזי כדור ובפרפר 
מנירוסטה, מערכות ניקוז  ריצפה מנירוסטה.

ר
רוטל דבקים וכימיקלים בע"מ 

עתיר ידע 21 כפר סבא 4464316
טלפון: 09-7667990
פקס: 09-7667991

rotal@rotal.com :דוא"ל
www.rotal.com :אתר

מנכ"ל: מאיר טל
סמנכ"ל שיווק: ירון שריג

תיאור השירותים / המוצרים:

פריזמה מערכות שקילה בע"מ
העבודה 22 ראש העין 48015

טלפון: 03-9104441
פקס: 03-9105551   

prisma@netvision.net.il :דוא"ל
www.prisma.co.il :אתר

מנכ"ל: מר אריק טנדלר
מנהל שיווק: מר יובל דרור

תיאור השירותים / המוצרים:
מערכות מינון קווי ייצור תכנון פרוייקטים לתעשייה 

התהליכית פריזמה מייצגת בישראל את החברות:
Pavone Sistemi-Italy בקרי שקילה לתעשייה 

התהליכית, And D Japan A - מאזניים למעבדות 
Ramsey -thermo fisher scientific - U.S.A

Ishida ,מערכות שקילה רציפות מאזני סרט
Premier Tech ,מכונות שקילה - Japan

Chronos Germany - פיתרונות אריזה לתעשייה 
הכימית.

פרסייס הנדסה
כתובת: ת.ד. 217, בני ציון 60910

טלפון: 09-7411133
פקס: 09-7411133

info@precise-eng.com :דוא"ל
www.precise-eng.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי רכס
תיאור השירותים / המוצרים: 

פרסייס הנדסה מתמחה באפיון, תכנון והקמה 
של מפעלים, מעבדות, מרכזים רפואיים 

ומתקנים לתעשיות עתירות ידע - פרמצבטיקה, 
ביוטכנולוגיה, מכשור רפואי, כימיה, וננוטכנולוגיה, 

מערכות דלק מורכבות ועוד, תוך תאימות לתקינה 
ולדרישות המחמירות ביותר

ק
Carten Controls Ltd

Unit 609, Waterford Industrial Park,
Waterford X91 AX05, Ireland

טלפון: 355+51-355436
פקס: 355+51-378054  

gbidner@cartencontrols.com :דוא"ל
www.cartencontrols.com :אתר

Seamus Sweeney :מנכ"ל
מנהל שיווק: גילעד בידנר

תיאור השירותים / המוצרים:
קרטן הינה חברה גלובלית העוסקת בתכנון, ייצור 

ואספקה של ברזים ופתרונות הזרמת גזים ונוזלים 
לתעשיה התהליכית – פארמה, ביוטכנולוגיה, 

סמיקונדקטורס וכימיה. החברה מוכרת בזכות 
התועלת, האיכות, האמינות ,החדשנות והבטיחות 

שמוצריה מביאים לתעשייה

CWT – Clean Water
Technology Inc

האורג 20 אזה"ת נתניה
טלפון: 052-8774747

roy@cleanwatertechnology.com :דוא"ל
www.cleanwatertechnology.com :אתר

תיאור השירותים / המוצרים:
Clean Water Technology, Inc. CWT חברה 

אמריקאית המתמחה בפתרונות לטיפול בשפכים 
GEM -תעשייתיים. המוצר המרכזי של החברה ה





industry &process industry
• Magnetically pumps for capacity of 
60.000 l/h 
The pumps can working safe to run dry 
without damage this is special patented 
from the Company sondermann
• Vertical pumps capacity of 60.000 l/h 
the pumps can get with suction leg of  
2.500 mm 
• filter units with filter cartridge , 
activated carbon , filter paper , filter bag 
Sewn and Welded with FDA LICENSE  
• quick change filter Including 
controllers not allow operation the 
pump When the filter cover is open 
•  wound string filter cartridge  for Deep 
filtering , spun boned filter cartrige ,  
activated carbon , , filter bag
•   filter press Automatic with Electrical 
cabinet and Mechanical filter press 
Allow separation the liquids from the 
solids. Firms Represented In Israel: 
sondermann germany  Chinese 
companies.

Y
Yigal Hayon Engineering LTD.
1 Afikey MaiimSt. Modiin
E-mail: yigal@yheng.co.il
Web site: www.yheng.co.il
Director: Yigal Hayon.
Equipment / services offered: 
The company specializes in 
consultation, planning and 
construction of laboratories and 
clean rooms, from the concept stage 
through planning and construction 
to validation and certification. The 
company establishes perfect clean 
rooms for the microelectronics, 
pharmaceuticals, medical cannabis 
industry and biotechnology.
firm represented in israel: Padana 
Clean room from Italy.

    

• Supply of auxiliary equipment and 
consumables.
• Construction and maintenance 
services of electromechanical systems.
• Supply and repairs pumps, 
chillers, filters and equipment for the 
semiconductor industries, hospitals 
and laboratories.
• Company experience and flexibility 
in planning leads us to provide quick 
and reliable solutions to customers.

Sortline Ltd.
17 Zvi Bergman St., P.O.Box 4622,
Petach-Tikva 49277, Israel
Tel: +972-3-9052117
Toll free; 1-800-666-632
Fax: +972-3-9052110
E-Mail: boaz@pba.co.il
Web Site: www.SORTLINE.co.il
Director: Mr. Amos Wiesner
Sales Manager: Mr. Boaz Pelleg

U
Unisport trading L.L KTD
9 Shenkar St. Herzelia
Tel: +972-9-7681270
E-mail: office@unisport.co.il
Web site: www.unisport.co.il
Director: Doron Melamed
Marketing Mangers: Tali Veksler
Equipment / services offered: 
Unisport Trading is NIKE exclusive 
representative for NIKE accessories. 
Also, NIKE official distributor 
for Running and Tennis specialty 
stores. Unisport represent SPIDER-
TECH Kinzolo taping and HiDow, 
manufacturer for premium TENS and 
EMS devices.
Firms Represented In Israel:
JR286/NIKE  / USA
Spider Tech / Canada
HiDow / USA

V
Vogman Technologys 
P.O.Box 1211 Rehovot
Tel: +972-8-8592560
Mob: +972-50-9592566
Fax: +972-8-8597522
E-mail: voav@bezeqint.net
Web site: vogman-technologies.co.il
Director: vogman abrham
Marketing Mangers: vogman abrham
Equipment / services offered: 
Vogman Technologies markets the 
following products to the chemical 

Equipment / services offered:
Rotal is considered to be one of the 
leading organizations in the Israeli 
market for the supply of Industrial 
adhesives, Electronic adhesives, 
Special lubricants, Metal work 
liquids, Soot reduction additives, 
environmentally friendly cleaning 
products, UV illumination equipment, 
Dispensing equipment, Control and 
Measuring Equipment in the fields 
of heat, pressure, humidity, flow and 
level control.

Rta Engineering Ltd.
66 Hashoftim St. Ramat Hasharon 
Israel 4703777
Tel: +972-77-5503994
Fax: +972-77-6499964
E-mail: info@rtaeng.com
Web site: www.rtaeng.com
Director: Ronen Berman
Equipment / services offered:
Representing world-leading 
companies in drying, dosing, reaction, 
and flow instruments. Decades of 
innovation and customizing solutions 
for customer needs in various 
industrial challenges. Targeting high 
value and service over time.    
Firms Represented In Israel:
(Name / Country): Corning/
France, Bronkhorst High-Tech B.V. 
/ Nederland, Harper/USA, HNP 
Mikrosysteme GmbH/ Germany , Fuji 
Techno Industries Corporation/ Japan, 
Flom/ Japan, PÜSCHNER GMBH + 
CO KG/ Germany  ChargePoint/USA, 
Zotefoams/UK, SensoTech GmbH/
Germany , PSL/UK , Zaiput Flow 
Technologies/USA, PROMECON/ 
Germany, RHEONIK/ Germany, 
Vapourtec Ltd/UK

S
S.D.A. Tech 
Hamazger 9th, Migdal haemek
Tel: +972-523-493-207
Fax: +972-8-8666-882
E-mail: saar@sda-tech.com
Web site: www.sda-tech.com
Director: Saar Glucklich
Marketing Mangers: David Cohen
Equipment / services offered: 
Firms Represented In Israel:
S.D.A. Tech is one of the leading 
companies in Israel in the fields of:
• Production and renovation 
of vacuum pumps of the best 
manufacturers.



   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

              

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

Pelco, 
goVisioniInd  



IPEX


NVR  

, Federal Signal
Guradiam  






  



Equipment / services offered:
Prisma Weighing Technologies 
represents the following companies:
Pavone Sistemi from Italy
A AND D Japan Ramsey -thermo 
fisher scientific U.S.A Ishida Japan 
Premier tech Chronos Germany

[[ R
Richard Bonn Technologies 
35 Tchernihovski Rd. Haifa Israel
Tel: +972-4-8314404
Fax: +972-4-8333013
E-mail:bonn@netvision.net.il
Web site: www.Bonn-colling.com 
Director: Gideon Bonn
Marketing Mangers: Gideon Bonn
Equipment / services offered: 
Production of custom made cooling/
ventilation systems, designed for 
sophisticated industries such as: 
electro-optics, laser, electronics, 
medical equipment and military 
systems.

Rhenium Ltd. 
20, Ha'Satat St. Modi'in 7171101, Israel
Tel: +972-8-9558888
Fax: +972-8-9969688
E-mail: info@rhenium.co.il
Web site: www.rhenium.co.il
Director: Dror Israeli
Marketing Manager: Liron Himelman
Equipment / services offered:
Rhenium is a distribution company 
in Israel, specializing in the fields of 
biotech, molecular biology, surface 
and material analysis. Among our 
costumers there are R&D facilities, 
universities, biotech companies, 
semiconductor companies, 
microelectronics, SMT, Hospitals, 
Industry and many more. 
Firms Represented In Israel:
Anton Paar, Beckman Coulter, 
Thermo Fisher, Leica Microsystems, 
Infors, Rigaku, GPC Systems- Tosoh 
bioscience and more.

Rotal Adhesives & Chemicals Ltd.
21 Atir Yeda St. 4464316 Kfar Saba
Tel: +972-9-7667990
Fax: +972-97667991
E-mail: rotal@rotal.com
Web site: www.rotal.com
Director: Meir Tal
V.P Mangers: Yaron Sarig

O
Otaiot
Omer Industrial Park
Tel: +972-5-23651491
Web site: ota-iot.com
Director: Elad Kaner
Marketing Mangers: Elad Kaner
Equipment / services offered: 
The company manufacturing 
controllers and web based studio for 
programming the controllers remotely 
in real time.the studio not require 
programming skills and enable to add 
AI services very easy.

P
Polak Bros import Agencies Ltd.
10 Hacrutzim St. Petach Tikva
Tel: +972-3-9100333
Fax: +972-3-5796679
E-mail: polak@polak.co.il
Web site: www.polak.co.il
Director: Arieh Polak
Marketing Mangers: Moshe Rozenbloom
Equipment / services offered:
All types of liquid pumps, vacuum 
and air blowers to the industry. 
Specially pumps for magnetic drive 
and hermetically closed.
Firms Represented In Israel: Viking/
USA, Becker/Germany, Gardner 
Denver/USA, FTI / USA, Wangen/
Germany, WFT/UK, Verder/Belgium.

Precise Engineering
P.O.Box 217, Bney Zion, 60910, Israel
Tel: +972-9-7411133
Fax: +972-9-7411134
E-mail: info@precise-eng.com 
Web site: www.precise-eng.com 
Director: Avi Reches
Equipment / services offered: 
From conceptual design to turnkey, 
Precise Engineering designs & 
implements plants labs and facilities 
for the Life Sciences, nanotechnology, 
optics, fueling systems, defense 
industries, compliant with most sever 
requirements.

Prisma Weighing Systems Ltd.
P.O.Box 1355 Rosh Ha-Ayn 4801772
Tel: +072-3-9104441
Fax: +972-3-9105551
E-mail: prisma@netvision.net.il
Website: www.prisma.co.il
CEO: Mr. Arik Tandler
Marketing Director: Mr. Arik Tandler

different systems by a team of 
professional engineers and providing 
fast and efficient service – Avni 
Meshulam  perfect service.
Firms Represented In Israel: LAUDA 
(Germany), Retsch (Germany), Bola, 
Qsil, G.Diehm, Johnson,
Dragon-Lab, DLAB, GFL, HUIDA, 
YUYAO.   

Modcon Systems Ltd.
Bornshtein St. Akko 2422, Israel
Tel: +972-4-9553955
Fax: +972-4-9553956
E-mail: sharong@modcon.co.il
Web site: www.modcon.co.il
Director: Mr. Gregory Shahanovsky
Marketing Mangers: Sharon Golan
Equipment / services offered:
Modcon was founded in 1972 and 
has 45-years experience in process 
analysis, control and optimization for
production of high value and on-
specification products at optimal cost 
and minimal environmental  burden.
Firms Represented In Israel: Michell 
Instruments, Metler Toledo, GMI, Det-
tronics, CMC, SIEMENS, Galvanic ,
Environnements S.A ,Arizona 
Instruments LLC, Bioengineering, 
Autronica, Riken Keiki ; ext.
(Name / Country): Japan , Switzerland, 
England , USA , China, Scotland, 
Denmark, Ireland, ext.

N
Nisko Electricity & Electronics Ltd.
41 Hamaayan St. Modi'in
Tel: +972-72-2400600
Fax: +972-72-2400625
E-Mail: info@niskoelec.com
Web site: www.niskoelec.com
Director: Eyal Sayar
Equipment / services offered:
NISKO is Israel’s market leader for 
electrical component supply. The 
company manufactures imports and 
distributes electrical components 
for trade and retail customers 
across the country. The company's 
comprehensive range of products 
provides a professional solution 
for industrial applications, public 
infrastructure and residential use. All 
our products meet the highest quality 
standards and electrical regulations. 
Innovation, professionalism and 
reliability are synonymous with 
our brand. Firms Represented in 
Israel: OSRAM, SIEMENS, GEWISS, 
WALTHER, VENTS, MODO, LUMENIA, 
LIFUD, KATKO.
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Magnor intelligent electronic 
pest solutions
3 P.O.Box Caesarea
Tel: +972-9-8354337
Fex: +972-9-8354338
E-mail: info@magnor.co.il
web site: www.magnor.co.il
director: Haim Bublil
marketing manger: Yossi Bublil
Equipment / services offered:
Magnor electronic pest control is 
Israel's leading manufacturer of pest 
control systems. We specialize in 
urban pest-control solutions that are 
humanely and effectively way to deal 
with pest control problems. Since 
2001, Magnor Ltd has Lead the way 
with innovative ideas, technologies 
and designs in order to change the 
perspective on the pest control field 
by a new environmental products. 

Medent Ltd.
110 Mordey Hagetaot St. Beer Sheva 
84206
Tel: +972-72-3950508
Fax: +972-8-6237287
E-mail: info@medent.co.il
Web site: www.medent.co.il
Director: Ilan Traitel
Marketing Mangers: Michel Cohen
Equipment / services offered: 
Medent is one of the leading suppliers 
of laboratory equipment in Israel: 
thermal analysis, mills, particle size
measurement, viscometers, rheology, 
heating, cooling and freezing, 
water treatment, liquid handling, 
biotechnology.
Firms Represented In Israel: 
Netzsch, Fritsch, Thermo Scientific, 
Integra, Atago, Elga-Veolia, Hanna 
Instruments, 
Parr, Applikon, Boeco, Gram, Stuart, 
Sonoswiss, Spectroline, QSonica, 
Rumed. Germany, Switzerland, UK, 
Denmark, US, Japan.

Meshulam Avni  & Son Ltd.
NESHER 3660202 P.O.Box 357
Tel: +972-4-8219989
Fax: +972-4-8216146
E-mail: Info@Avni-son.co.il
Web site: www.Avni-son.co.il
Director: Itzik Avni
Sales Manager: Mordi Polak
Marketing Managers:  Moran kadosh
Equipment / Services  offered:
Meshulam Avni  and son provides 
products and equipment for 
laboratories, industry and research 
institutions. The company provides 
maintenance and calibration of 

process equipment and technical 
solutions to the Chemicals , 
Pharmaceutical, Food , Minerals and 
Waste industries .
Centrifuges , Dryers , Mills , Screening 
machines , Mixers , Metal Detectors 
and more …

K
KNF Neuberger GmbH 
Alter Weg 3, 79112 Freiburg, 
Germany
Tel: +4976645909656
E-mail: dominik.ruth@knf.com
Web site: www.knf.de
Director: Dominik Ruth
Equipment / services offered:
KNF develops, produces and 
distributes high-quality diaphragm 
pumps and systems for gases, vapors 
and liquids. They are available as 
built-in pumps for OEM use as well 
as for process applications and 
laboratory use.
KNF gas pumps transfer and compress 
gases and vapors and generate 
vacuums without contaminating the 
media. KNF liquid pumps transfer 
and meter both neutral and aggressive 
liquids without contaminating the 
media.

M
Maagan Filtration
Kibbutz Maagan Michael
Tel: +972-73-2413856
Fax: +972-4-6394252
E-mail: filtration@mmm.org.il
Web site: www.maaganfiltration.com
Director: Uria Berchman
Marketing Mangers: Uria Berchman
Equipment / services offered: 
Maagan Filtration manufactures 
innovative and groundbreaking 
automatic backwash filters with 
unparalleled filtration performance 
down to 1 micron. Our filters replace 
disposable filters as Cartridges and 
bag filters with filters that have 
efficient and economical self-
cleaning capabilities, which are 
environmentally friendly and cut on 
maintenance work and costs. 

I
Instrumetrics Industrial Control Ltd.
8 Hamelacha St, New-Industrial Zone, 
Netanya
Tel: +972-9-8357090
Fax: +972-9-8350619
E-mail:info@instrumetrics-ic.co.il
Web site: www.inst-ic.co.il
Director: Ofer Ben-Ephraim
Equipment / services offered: 
comprehensive solutions for 
Instrumentation and control for all 
process industry. Level measurement, 
Flow measurement, Liquid analysis, 
Pressure measurement, Temperature 
measurement, Recorders and 
Displays, Gas detectors, Process 
Solutions. Representative of: 
Endress+Hauser, Procentec, Acromag, 
Bihl+Wiedemann, EKS, Fint, Iconics,
Nautilus Infotech.

Israeli Chambers Of Commerce
84 Hahashmonaim St.
Tel: +972- 5631028
Fax: +972- 5623274
E-mail: naamat@chamber.org.il
Web site: www. chamber.org.il  
Director: Lawyer, Uriel Lynn Deputy 
Managing Director for Marketing and 
Business Development: Eyal kabir 
Equipment / services offered
The Federation of Israeli Chambers 
of Commerce is the largest business 
organization in Israel. It struggles to 
promote the interests of the business 
sector as well your own interests and 
aims. The FICC offers a huge database 
through which you, as a member, can 
develop and promote your business 
thereby saving money, time and 
bureaucracy. Our extensive services 
includes, among others, business 
opportunities in Israel and aborad, 
international exhibitions, tenders, 
courses and seminars, legal and 
economic counselling and business 
clubs.

Italteg Import 
Zeev Rechter 6 , Tel-Aviv
Tel: 972-50-7782076
Fax: 972-3-7256760
E - mail: ilan@italteg.com
Web site: www.italteg.com
Director: Ilan Eskinazi
Marketing Mangers: Ilan Eskinazi
Equipment / services offered: (up to 30 
words)
Italteg Import specialize in marketing 



שירותי תפעול ותחזוקה

תכנון ביצוע הפעלה

פתרונות מתקדמים 
לשפכי תעשייה

מתכנון ועד הפעלה - הכל תחת קורת גג אחת.

פתרונות מתקדמים לטיפול ולמיחזור שפכי תעשייה - לכל סוגי התעשיות.

מפתרונות למניעה במקור - ועד למתקנים בקצה הצינור.

מתקני Zero liquid Discharge, בשילוב טכנולוגיות מתקדמות לאיוד שפכים.

שירותי תפעול ותחזוקה למתקני טיפול בשפכי תעשייה - 24/7, בכל רחבי הארץ.

אלעד טכנולוגיות (ל.ש.) בע"מ
רח' נחשון 72 , סגולה, 

פתח תקווה
טלפון: 03-7212777
פקס: 03-9231764

office@eladtech.co.il
www.eladtech.co.il



range of global quality product,  
accompanied by reliable and 
professional service.
Firms Represented In Israel: 
Gumspeed is the exclusive importer 
and marketer in Israel of leading 
global and local brands; J-FLEX, 
Rubber Fab, GORE, GARLOCK, 
ERIKS,ELASTOTECH, NORTHERN 
ENGEENERING. Providing products 
such as Orings, rubber seals, industrial 
hoses and tubing, profiles, oil seals, 
PTFE Sealing tapes, packings, sheets 
and sanitary gaskets. 

H
Hamenia Pumps
7 Beit Alpha St.,Tel Aviv
Tel: +972-3-5622011
Fax: +972-3-5621843
E-mail: Sales@hameniapunps.com 
Web site: www.hamenia.co.il 
Director: Engler Shlomo + Engler Zeev 
Marketing Manager: Engler Shlomo 
Equipment / services offered:
 Manufacturing, repair and marketing 
of all types of pumps. Centrifugal 
pumps, sewage and drainage 
submersible pumps, Vacuum pumps 
and systems, Process pumps, "Silukit".
Firms Represented in Israel:
Speck  Pumps – Germany
Salvatore Robuschi  – Italy
Landustrie   – Holland Dan Pumps - 
Denmark
Faggiolati Pumps – Italy Comex -   Italy
Weir Flow Control – USA

Hefer systems & controls ltd
P.O.Box 8016 southern Ind.Zone 
Netanya
Tel: +972-9-8995069
Fax: +972-9-8995112
E-mail: sales@hefer.co.il
Web site: hefer.co.il
Director: Ofer Ansher
Equipment / services offered: 
Hefer is a leading company in the 
field of process instrumentation, lab 
& portable Instruments, metering & 
magnetic pumps, UV&ozone systems

Epolac Ltd.
Hamerkava 2 Industrial Area Ziporit 
Tel: +972-4-6518851
Fax: +972-4-6519151
E-mail:alex@epolac.com
Web site: www.epolac.com
Director: Ori Zamler
Marketing Mangers:Reuven Dayan
Equipment / services offered:
Epolac was founded in 1974 by 
engineer Zamler Yosef and has 
accumulated over 40 years of 
experience and knowledge.
Epolacs' products are considered as 
a technological breakthrough in the 
field of paint and coatings, which 
are intended to use in chemical, 
fuel, food, pharmaceutical and other 
industries and provide superior 
solutions for protection factories, 
plants, engineering facilities, different 
constructions and substrates.

G
G.Briner Ltd.
Ravnizki 6, Industrial area Sgula, 
Petach Tikva.
Tel: +972-3-5602991
Fax: +972-3-5601291
E-mail: gbriner@bezeqint.net
Web site: www.brinerltd.com
Director: Avner Briner
Marketing Maneger: Israel Miles
Equipment / services offered:
Import and marketing of advanced 
marking and printing solutions, both 
manually and for production lines, for 
industrial purposes.  Firms represented 
in Israel:
REINER, Germany, HSA Systems, 
Denmark, ANSER, Taiwan.

Gumspeed Ltd
22 Ben Gurion St. Herzliya
Tel: +972-9-9588393
Fax: +972-9-9507271
E-mail: Miriam@gumspeed.co.il
Web site: www.gumspeed.co.il
Director: Daniel Meiri
Marketing Mangers: Miriam Meiri, 
Hilit Goldbroom 
Equipment / services offered:
Gumspeed Ltd is a leading marketer, 
importer and distributor of rubber 
seal parts. Skilled, professional team, 
broad distribution infrastructure 
and advanced logistic facility which 
complies with international quality 
standards enable the Company to 
provide its client base with a broad 

D
Dockweiler Middle East Ltd.
P.O.Box 873, Tfutzot Israel St. 
Givataim, 5310801 Israel
Tel: +972-3-5715005
Fax: +972-3-5711073
E-mail: sales@dockweiler-me.com
Web site: www.dockweiler-me.com
Director: Dubi Lustig
Engineering and Sales Manager: Liav Levi
Equipment / services offered: 
Dockweiler is a leading manufacturer 
of stainless steel tube systems. Our 
name has stood for quality, excellent 
service and highly motivated 
employees for more than 50 years.
Our products meet the highest 
standards of surface quality and purity 
– for the pharmaceutical industry 
ASME BPE, the semiconductor 
industry, biotechnology or other high-
tech industries. Firms Represented 
In Israel: Dockweiler-AG / Germany,  
Evans Components / USA

E
Elcon Mamab
8 Nachal Snir St,. Yavne
Tel: +972-8-9433630
Fax: +972-8-9433633
E-mail: tal@elcon.co.il
Web site: www.elcon.co.il
Director: Giora Brandwine
Marketing Mangers: Tal Dolev
Equipment / services offered:
Wireless systems; Temp, Pressure , 
level & Flow sensors for the industries; 
heaters ; Valves etc.

Electrotherm Marketing (1978) Ltd.
3 Hamatechet st., Ramat-Gabriel Ind. 
Park, Migdal-Haemeq
Fax: +972-4-8590900
E-mail: sales@electrotherm.co.il
Web site: www.electrotherm.co.il
Director: Mr. Meir Vagner
Equipment/services offered:
Electrotherm – The leading company 
for heating and cooling devices, 
includes industrial furnaces, 
heating elements, laboratory 
equipment, temperature controllers, 
thermocouples, pyrometers, control 
systems etc. 
Electrotherm provides heating 
customized solutions including 
maintenance and engineering support.



מעגן סינון, מקיבוץ מעגן מיכאל, מביאה בשורה מהפכנית לתחום הסינון העדין של 1-10 מיקרון. 
לראשונה מתאפשר סינון עד 1 מיקרון באיכות גבוהה עם שטיפה עצמית אוטומטית.

שתי טכנולוגיות סינון ייחודיות שפותחו באופן מלא במעגן סינון שמות דגש על סינון איכותי 
ורציף, ללא צורך בכימיקלים, במינימום אנרגיה ובניצולת מים ללא תחרות.

יתרונות מסנני מעגן סינון
1. הרחקה של מעל 90% מהחלקיקים בגודל 1 מיקרון ומעלה

2. שטיפה עצמית אוטומטית יעילה הצורכת בפחות מ- 1% ממי המחזור
3. תדירות שטיפה עצמית נמוכה )מופעלת הפרש לחצים או זמן קבוע מראש(

4. טווח רחב של ספיקות )3 מק"ש עד 300 מק"ש( ולחצי עבודה )1-6 בר(
5. עמידות כימית גבוהה לרמות pH משתנות, טווח טמפרטורות גבוה ולשמנים

6. ללא שימוש בכימיקלים בסינון ובשטיפה

מסנן דיסק החוטים מציג יישום הנדסי חדשני.
הטכנולוגיה מבוססת על ליפוף חוט סינון מיוחד 
על דיסק עגול, נייח בזמן הסינון ומסתובב בזמן 

השטיפה. הנדסה זו מאפשרת להשיג יחס 
"סינון - לשטח מסנן", הטוב ביותר הקיים בשוק 
המסנן מציג  למסננים עדינים של 2-10 מיקרון.
ביצועי סינון ברמה גבוהה תוך עבודה בהפרש 

( נמוך במיוחד. P( לחצים

מסנן האלומה

מסנן דיסק חוטים
מסנן דיסק החוטים מציג יישום הנדסי חדשני.

הטכנולוגיה מבוססת על ליפוף חוט סינון מיוחד 
על דיסק עגול, נייח בזמן הסינון ומסתובב בזמן 

"סינון - לשטח מסנן", הטוב ביותר הקיים בשוק 
המסנן מציג 
ביצועי סינון ברמה גבוהה תוך עבודה בהפרש 

מסנן דיסק חוטים

הוכחת היתכנות בשטח
השוואה בין מסנן אלומה למסנן חול בקדם 

התפלה במפעל מזון מסנן האלומה מציג יישום טכנולוגי חדשני 
ומקורי, כאשר לראשונה אחד מקצוות החוט 

משוחרר. הטכנולוגיה פורצת הדרך שלנו 
מבוססת על זרימה של המים המטופלים 

לאורך ובמקביל לחוטים ולא בניצב או דרכם 
כפי שמקובל במסננים מבוססי חוטים 

אחרים . טכנולוגיה זו מאפשרת שילוב של 
סינון עומק וסינון.

הוכחת היתכנות בשטח
תוצאות סינון של מסנן דיסק חוטים בקדם 

התפלה מי ים בסינגפור 



Firms Represented In Israel:
Flexim – Germany
SMAR- Brazil
Tecfluid - Spain
Badotherm – Holland
Hawk – Australia
Valcom – Italy
CS Instruments – Germany
Meriam – USA
Presys – Brazil
XS – Italy
Sensorex - USA

Clean Water Technology Inc.
151W 135 St. 90061 Los Angeles 
California USA
Tel: +972-52-8774747
E-mail: roy@cleanwatertechnology.com
Web site: www.cleanwatertechnology.com
Equipment / services offered:
Clean Water Technology, Inc. (CWT) 
an American company, that offers 
viable solutions to all types of 
wastewater treatment problems. We 
are the creators of the Gas Energy 
Mixing (GEM) System, the most 
advanced flotation and flocculation 
system on the market.

C.L.C. Chemical Process 
Equipment Ltd.
P.O.Box 1140, 47111
Ramat-Hasharon, ISRAEL.
Tel: +972-3-540-7466
Fax: +972-3-540-7488
E-mail: clc@clc-ltd.co.il
Web site: www.clc-ltd.co.il
Director: Mr. Israel Ben-Ze'ev
Marketing Manger: Mr. Roy Uliss.
Equipment / services offered:
Manufacturer representative 
for systems, equipment and 
instrumentations for the process 
industry. Firms Represented In Israel:
Coperion-K-Tron (Switzerland) – 
Feeding & Conveying Solutions For 
Powders / Solids. Dezurik (Usa) - 
Knife-Gate-Valves, Butterfly-Valves, 
Plug-Eccentric-Valves And More.
Maag Automatic (Germany) - Gear & 
Extrusion Pumps, Screen-Changers, 
Pelletizing-Systems. Bungartz 
(Germany) - Special Centrifugal 
Pumps For Special Applications. 
B&P Littleford (Usa) - Mixers, Dryers, 
Centrifuges And More Process 
Equipment. Raschig (Germany) - 
Column Packing And Internals.
Micro-Macinazione (Switzerland) - 
Jet-Mills And Glove-Boxes / Isolators  
Ehs Solutions - Drum Handling 
Solutions. Floveyor (Australia) 
– Conveying Solutions For High 
Capacities And Long Distances.

Comet S.M International Trade ltd.
7  Hayetzika St. Northern Industrial 
Zone, Ashdod
Tel: +972-8-8535270
Fax: +972-8-8535268
E-mail: anat@shavitind.com
Web site: www.shavitind.com
Director: Yoav Shavit
Technical Engineer: Amir Bezalel
Equipment / services offered:
Comet is a leading company in 
Import, marketing and supply of 
systems and equipment in the Energy, 
Chemicals, Food and Fuel Markets.
Some of the company's products are: 
Pumps, compressors, Reels, Meters, 
Filling Arms, Aviation Filters and 
more. The company offers a wide 
range of solutions such as:
- Industrial pumping systems to 
fit each client and requirement, 
Centrifugal pumps, Diaphragm 
pumps, Vane pumps, Disc pumps, 
Gear pumps and FDA approved 
pumps.
- Hose and Cable Reels, Ball valves, 
Stainless Steel valves.
- Urea Filling Systems (Pumps, 
Meters), Computerized monitoring 
systems for tankers. Blackmer / USA 
Mouvex / France, Envirogear/USA, 
Wilden/USA, Almatec/ Germany
Marshall / USA, Yi-Shyang / Taiwan, 
Isoil / Italy, Hannay Reels / USA
Betts / USA

Connect ltd 
P.O.Box 499  lnd .Zone Maalot
Israel 2101301
Tel: +972-4-9972227
Fax: +972-4-9576085
E-mail: sales@mgt-connect.co.il
Web site: www.mgt-connect.co.il
Director: Amir Trifman
Marketing Mangers: Dror Adler
Equipment / services offered:
Import and distribution of stainless 
steel pipes, profiles, stainless steel 
fittings, bars, stainless steel ball and 
butterfly valves, draining systems.

Contromat ltd.
8 Ha Khotim St. Holon 5881147
Tel: +972 3 9744044
Fax:+972 3 9744045
E-mail: info@contromat.com
Web site: www.contromat.com
Director: Barak Paz
Marketing Mangers: Adriel Weinberg
Equipment / services offered:
Industrial Measuring and control 
instruments

Technical Construction
BACCARA’S service system has 
been upgraded and now include 
dedicated professional Sales Centers 
(automation, printing, motion, 
Technical Construction, PA) and 
Regional Sales Centers : South (Omer), 
Sharon (Hadera), Central (Holon) and 
North (Akko) offering support by the 
leading experts in their fields.

Bepex ltd. 
Even Yehuda
Tel: +972-9-9727600
Fax: +972-9-6547244
E-mail: Yossi@bepex.co.il
Marketing Mangers: Joseph Blumenfeld
Equipment / services offered: 
perestaltit pump and aseptic filing 
devace.

Busch Vacuum Israel Ltd.
1 Mevo Sivan Street, Qiryat Gat
Tel: +972-8-6810485
Fax: +972-8-6810486
E-mail: service_sales@busch.co.il
Web site: www.busch.co.il
Director: Lior Man
Marketing Mangers: Lavi Yosef
Equipment / services offered: 
Busch Vacuum Israel is part of 
the Busch Vacuum Pumps and 
Systems group. Busch is the largest 
manufacturer of vacuum pumps, 
blowers and compressors. Busch 
has the ability to rebuild all kind of 
Vacuum Pumps.

C
Carten Controls Ltd.
Unit 609, Waterford Industrial Park, 
Waterford X91 AX05, Ireland 
Tel: +353 51 355436
Fax: +353 51 378054
E-mail: sales@cartencontrols.com
Web site: www.cartencontrols.com
Director: Seamus Sweeney
Marketing Managers: Rebecca Caulfield
Equipment / services offered: 
Carten  is a global company that 
designs, manufactures and supplies 
Valves and Flow Solutions to 
process industries such as Biotech, 
Pharma, Semiconductor, Chemical . 
Recognized for Efficiency, Reliability, 
Quality, Performance, Safety, and 
Value.



Fax: +972-3-5592340 
E-mail: astragal@astragal.co.il
Web site: www.astragal.co.il
Director: Meir Gilady
Marketing Mangers: Ilan Meishar
Equipment / services offered: 
Astragal company is the leading 
company in the fields of electronics, 
electricity, instrumentation & control.
The company’s extensive experience 
have led to over 20 global 
corporations to choose Astragal as it's 
Israeli representative. 
Firms Represented In Israel:
Grasslin, Wieland, Cherry, Sirena, 
Hioki, Hirose, Drago, Elspro, 
Bernstein, IFM and more.

B
BACCARA
Kvutzat Geva, 1891500, Israel
Tel: +972-4-6535960
Fax: +972-4-6531445
E-mail: erez.madari@baccara-geva.com
Web site: www.baccara.co.il
Director: Yiftach Ronen
VP Marketing & Sales: Shlomi Atash 
Trade & Sales Manager: Erez Madari
Equipment / services offered:
BACCARA, provides solutions for 
Control, Automation, Pneumatics and 
motion Systems. The company offers a 
combination of high quality, original, 
creative engineering and R&D 
capabilities based on comprehensive 
experience and advanced 
manufacturing capabilities.
BACCARA integrates exclusive and 
original solutions such as the GEM-
SOL solenoid product line, as well 
as high-quality imported solutions 
represented exclusively by BACCARA, 
including SMC, the Japanese 
pneumatics giant. 
BACCARA provides customers with 
the largest range of products and 
solutions in Israel, including air 
valves, solenoids, air cylinders, ball 
and butterfly valves from PVC, brass 
and stainless steel, knife valves’ all 
operated manually and by means of 
pneumatic and electric actuators, as 
well as control valves, pneumatic 
actuators, drives and custom made 

governmental, in the Israeli market. 
It is most important for us to supply 
our customers with a complete and 
professional solution that will suit their 
needs. We represent a large number 
of suppliers in order to offer you 
the most optimal solution available 
in the market. The companies we 
represent are from all over the world 
and specialize, each in its own 
niche, in the manufacturing of water 
treatment products. For example: : 
PULSAFEEDER, BWT, ITS, SEKO, Dr. 
A KUNTZE, OBL and more. A.B.MOLI 
combines innovative thinking 
alongside technological innovation in 
selecting the products we gather for 
you from around the world.

Abbott Informatics 
Technologies Ltd.
Atidim Science Park, Bld. #4,
P.O.Box 50899, Tel-Aviv 6158002
Tel: +972-3-7691413
Fax: +972-3-7691048
E-mail: yoav.eshel@abbott.com
Web site: www.informatics.abbott
Marketing Mangers: Yoav Eshel,
Ph. D.,
Equipment / services offered: We 
provide a Laboratory Information 
Management System (LIMS) that 
automate the lab work. 

Amirim Health & Environment
4 Hamaayan St., Ligad Center 2, 
Modiin 71724, Israel
Tel: +972-8-3730057
Fax: +972-8-3730055
E-mail: info@amirim-he.co.il
Web site: www.amirim-he.co.il
Director: Rachel Malenky
Equipment / services offered: 
Promoting employees' health and 
environmental issues through seminars 
and private consulting, environmental 
surveys, occupational health risk 
assessments, hazardous material 
permit preparation, treatment of sick 
building syndrome and occupational 
& environmental training.

Astragal Ltd.
14 Atir Yeda St., Kfar Sava
P.O.Box 6004, 4464323 Israel
Tel: +972-3-5591660 

A
A.D.S LAMINAR
15 Gesher Haetz St. Emek Hefer
Tel: +972-4-6247330
Fax: +9724-6247331
E-mail: EyalF@adslaminar.com
Web site: www.adslaminar.com
Director: Bernard Bijaoui
Marketing Mangers: Eyal Falach
Equipment / services offered:
ADS LAMINAR is leading manufacture 
and distributor of units and filters for 
clean environments, laminar flow 
units, microbiological safety cabinets, 
clean rooms, fumes hoods HEPA/
ULPA , high efficiency and pre filters. 
ADS LAMINAR has professional 
service team for periodic check ups.
A department for cleanroom 
disposable items and clothing.
Firms Represented In Israel:
TSI, FILTRAIR, FILTRATION GROUP, 
KIMO, GLASFLOSS.

A.b. Moli T&S Ltd.
P.O.Box: Hanagar 3, 1397 Kfar Saba
Tel: +972-9-7434264
+972-72-2127007
Fax: +972-9-7440681
E-mail: info@abmoli.com
Web site: www.abmoli.com
Director: Moshe Assael
Marketing Manger: Mor Assael
Equipment / services offered:
A.B.MOLI has specialized over the 
years in importing and marketing 
of water treatment products such 
as: dosing pumps of all types, water 
quality measurement systems, 
portable meters for measuring water 
quality, agitators and more. We 
provide equipment and service to 
companies from various industrial 
sectors: water systems, food 
industry, packing houses, chemicals 
companies, wastewater treatment, 
agriculture, veterinary, hospitals. 
We offer our clients a full-service 
package that includes: professional 
consultation in product selection, 
product supply, training, spare parts, 
ongoing support and warranty. Among 
our clients you will be able find the 
biggest companies, both privet and 

List Of Exhibitors 2019
Israchem – Analiza



Israchem – Analiza 2019
Exhibitors List English Index (Alphabetical order)



www.cartencontrols.com
sales@cartencontrols.com

HALL 10,  BOOTH 157

 Sanitary Diaphragm 
Valves

Sampling Valves

Tank Valves & 
Point of Use Valves

Pinch Valves for SU 
Bioprocessing Systems

Tank Valves & 
Point of Use ValvesPoint of Use Valves

2019
12-13 March 2019 | Tel Aviv Fairgrounds, Israel



®


