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הנשר שעף
למרחקים ארוכים
חברת “איגל מלגזות ולוגיסטיקה" היא הנציגה הרשמית והבלעדית של תאגיד הענק היפני
“ ,*"UniCarriersשמותגיו כוללים את מלגזות מתוצרת “ "NISSAN", “TCMו."ATLET"-
נוסף על-כך ,היא נציגה של יצרניות מלגזות נוספות ,ואף משווקת מוצרים נלווים .כל
אלה מספקים מבחר רחב של פתרונות ללקוחות שונים .את החברה הצעירה ,שהוקמה
בשנת  ,2011מנהל מנכ"ל ובעלים נמרץ ,המכיר את כל רזי הענף ,והיא מעניקה שירות
ללקוחותיה באמצעות צוות מקצועי ומנוסה .מאז הקמתה ,איגל מלגזות ולוגיסטיקה
הספיקה לזכות בפרס המקום הראשון במכירות של  UniCarriersבאירופה ,ולזכות
בתואר “החברה מס’  "1במכירת מלגזות וציוד על-פי נתוני משרד התחבורה בשנת .2016
החברה רכשה שטח של  15דונם בפארק העסקים והלוגיסטיקה שוהם ,והיא מתכננת
אלי יצחקוב וליאורה אביגד
להעתיק לשם את פעילותה
“ההצלחה של חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה מבוססת על הבנת צורכי השוק;
על ייצוג מיגוון מותגים ייחודיים ,המאפשר לתת ללקוחות את הפתרון הנכון
ביותר עבורם; ועל עבודה קשה לכל אורך הדרך :החל מניהול הקשר עם יצרני
המלגזות ,המשך בשיווק המוצרים ובבחירת הפתרונות המיטביים ללקוחות ,וכלה
במתן השירות הטוב ביותר ללקוחות ,בשעות הפעילות הרגילות והחריגות" .כך
אומר יורם מזוז ,מנכ"ל ובעלים של חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה ,והוא מוסיף:
“אחד מן הנושאים החשובים ללבנו הוא קידום החדשנות בתחום עיסוקנו .זאת,
באמצעות לימוד מעמיק של פתרונות מתקדמים וחדשניים ,ושיווק המידע על
אודותיהם ללקוחות .לאחרונה ,הושק דגם חדש של מלגזות חשמליות משקל
UniCarriers

* תאגיד
(.)MCFA
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נגדי מסדרת  ,TXהמשלב פיתוח ועיצוב הנדסי יפני של “חברת "Nissan Motors
עם הנדסת אנוש ,על-פי סטנדרטים שבדיים .תכונות חכמות ,שחלק מהן קיים
בעולם רכבי הספורט".

הדור החדש של סדרת

הTX-

הדור החדש של סדרת ה TX-הוא בעל ייחודיות במיגוון תחומים ,ויתרונותיו
כוללים :צריכת אנרגיה נמוכה ( ,)Low Energy Consumptionהנדסת אנוש
מצוינת ( )Excellent Ergonomicsויעילות טיפול גבוהה (High Handling
 .)Efficiencyיתרונות אלה מוגדרים."Three E’s Inside“ :
להלן דוגמאות ליתרונות אלה:
• •צריכת אנרגיה נמוכה :הדור החדש של מלגזות ה TX-מדורג ראשון בקטיגוריה,
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בחיסכון באנרגיה ,עם השיעור הנמוך ביותר שקיים בענף המלגזות על-פי תקן
.VDI 2198 60
• •הנדסת אנוש מצוינת :הארגונומיה בסדרה זו מבוססת על הפעלה שקטה ,על
תפעול נוח ועל שדה ראייה ברמה הגבוהה ביותר .לדוגמה :פתח כניסה/יציאה
לתא המפעיל וממנו ,שהוא הטוב בקטיגוריה ,במניעת סיכוני נפילה (בזכות
גובהם של מדרגת העזר ושל רצפת התא 415 :מ"מ ו 570-מ"מ בהתאמה); תא
מפעיל מרווח ,המאפשר עבודה קלילה גם למפעיל ,שמידת נעליו היא  ;52ידית
היגוי נוחה ,שניתנת להזזה בתיאום עם ידית ההפעלה; ידית הפעלה ארגונומית,
המאפשרת הפעלה נוחה ושינוי כיוון הנסיעה; ידית אחיזה אחורית ,המאפשרת
הפעלת צופר בנסיעה לאחור; סביבת עבודה למפעיל ,שהיא הנוחה ביותר
בתחומה; ותפישת ראייה ייחודית (“ ,)"ProVision Conceptהכוללת פתחים
ייחודיים בקדמת המלגזה .אלה מאפשרים קשר עין עם קלשוני המלגזה/בסיס
המשטח המטופל.

המאפשר כושר תמרון גבוה במיוחד.
• •“ :"Ausaיצרנית בריטית ,המייצרת מלגזות שדה ופתרונות לחקלאות.

• •יעילות טיפול גבוהה :יעילות זו באה לידי ביטוי בזמן הפעלה ממושך ובמיגוון
ביצועים עדיפים; בהחלפה מהירה של מצברי המלגזה ,ללא צורך בציוד
ייעודי (כגון מיטת גלילים); ובהפעלה בטוחה באמצעות מערכת בטיחות
ייחודית ( ]S3[ )Stability Support Systemובקרת שליטה דינמית (Dynamic
 .]DCC[ )Cornering Controlמערכת  S3כוללת :הגבלת מהירות הנסיעה
בשינוי זווית גלגל ההיגוי ,ובעת הרמת המשטח לגובה (ללא שיקול דעת
המפעיל); הגה מוקשח במהלך נסיעה (כנהוג ברכבי ספורט); בלם חנייה
אוטומטי לחלוטין ,הכולל פונקציה למניעת הידרדרות; התראה אוטומטית על
נעילת תורן ל 90-מעלות והדלקת נורת אזהרה אדומה אם יש חריגה במשקל
המטען; הפעלה בטוחה במהלך שינוע מטען ,הרמתו והטייתו ,המבוססת
על בטיחות ללא שיקול דעת אנושי .מנוע נסיעה והרמה ,ומערכות בקרה
אלקטרוניות  -סגורים ברמת אטימות  ,IP65המאפשרת עבודה בתנאי קיצון
של אבק ומים.

מיגוון מוצרים
איגל מלגזות ולוגיסטיקה היא יבואן מורשה של המותגים הבאים:
• •“ :"Atletיצרנית שבדית ,מובילה עולמית בציוד מחסן למבנים מקורים
ולשטחים פתוחים.
• •“ :"Nissanיצרנית יפנית ,המובילה בעולם במלגזות חשמליות ודיזל ,בטווח של
 1.5טונות עד  10טונות.
• •“ :"TCMיצרנית יפנית ,המובילה בעולם במלגזות דיזל ,בטווח של  10טונות
עד  55טונות.
• •“ :"Magazinerיצרנית גרמנית של מלגזות צריח למעברים צרים.
• •“ :"Combiliftיצרנית אירית ,בעלת פתרונות ייחודיים לטיפול
במטען ,בארבעה כיוונים (,)4-way handling solutions
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מיגוון המוצרים של החברה כולל את הקבוצות הבאות:
•מלגזות חשמליות :מיגוון דגמים של מלגזות חשמליות משקל נגדי (תכונות
עיקריות :כושר הרמה וגובה הרמה) .היתרונות :שמירה על איכות הסביבה,
יכולת ניידות במעברים צרים מאוד ,תפעול שקט ,מערכות אלקטרוניות
חכמות ,נוחות תפעול וחיסכון באנרגיה.
•מלגזות דיזל :מיגוון דגמים של מלגזות דיזל ,המיועדות לטיפול במטענים
כבדים (תכונות עיקריות :כושר הרמה וגובה הרמה).
•מלגזות היגש :מיגוון דגמים של מלגזות היגש בעלות כושר תמרון גבוה (תכונות
עיקריות :כושר הרמה וגובה הרמה .אפשרויות :תחנות עצירה אוטומטית,
מצלמה ,משקל ,וכו’).
•מלקטות גובה/רצפה :מיגוון דגמים של מלקטות גובה (תכונות עיקריות :כושר
הרמה ,גובה ליקוט ,רוחב מעבר ,ומנגנון תיחום המסלול :מסילות/הנחיית
כבל) ומיגוון דגמים של מלקטות רצפה :עם במת הרמה/ללא במת הרמה,
ועם קלשונים/ללא קלשונים (תכונות עיקריות :כושר הרמה ,גובה הרמת במת
ההרמה ,וגובה הרמת הקלשונים).
•עגלה חשמלית ועגלת אדם הולך :מיגוון דגמים של עגלות ,המיועדות לשינוע
משטחים ,או קרטונים עם תורן/ללא תורן ,ומפעיל הולך עם או בלי משטח
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עמידה/מפעיל עם קבינה (תכונות עיקריות :כושר הרמה וגובה הרמה עם
תורן).
•מלגזת צריח :מלגזות צריח למעברים צרים (תכונות עיקריות :כושר הרמה,
גובה הרמה ,רוחב מעבר ,ומנגנון תיחום המסלול :מסילות/הנחיית כבל).

עם הפנים לעתיד
הנהלת חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה פועלת למצב את עצמה כחברה מובילה
בתחומה .לצורך כך ,היא רכשה שטח של  15דונם בפארק העסקים והלוגיסטיקה
שוהם ,סמוך למרכז הלוגיסטי (המרלו"ג) של ס.ל.א מקבוצת טבע ולכביש חוצה
ישראל (כביש  .)6החברה פועלת להקים בשטח זה את המתחם המרכזי שלה,
הכולל מבנה ששטחו כ 8,000-מ"ר וגובהו כ 15-מ’ .המתחם יכיל :משרדי הנהלה,
אולם תצוגה גדול ,חדרי הדרכה ,מרכז שירות ,ומחסן טכני לחלפים ולאביזרי
שירות (מחסן אוטומטי לחלוטין ,היחיד מסוגו בענף המלגזות בישראל) .אכלוס
המתחם מתוכנן לשנת  .2018מיקומו הייחודי של המתחם ,תכנונו הפונקציונלי
ועיצובו המודרני הם נדבך חשוב בתפישת החברה ,המבוסס על חדשנות ,על
אפקטיביות ויעילות ,ועל מתן ערך מרבי ללקוחות החברה.

התמונות בכתבה הן באדיבות איגל מלגזות ולוגיסטיקה .לפרטים נוספים ,צפו
באתר.www.eagle-fl.com :

מי היא חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה?
“איגל מלגזות ולוגיסטיקה" היא חברה פרטית ,המספקת פתרונות
מתקדמים בכל תחומי השינוע וההרמה .לקוחות החברה כוללים,
בעיקר ,מפעלי ייצור ומרכזים לוגיסטיים .החברה מעסיקה כ60-
עובדים ,ובכלל זה ,טכנאים ואנשי שירות מן השורה הראשונה.
יורם מזוז ,מנכ"ל החברה ,הוא בעל ניסיון של יותר מ 20-שנה
בתחום.
החברה מציעה פתרונות איכותיים רבים במבחר מסלולים ,כגון:
רכישה ,החכרה ( ,)Leasingהשכרה לתקופה קצרה ,והחלפה

( ;)Trade-inוגם מציעה מיגוון מלגזות יד שנייה ומלגזות משומשות
להשכרה .נוסף על-כך ,היא מציעה אביזרים נלווים ,כגון :מהפך
מכלים ,חובק גלילים ,ממקם קלשונים“ ,משטח רץ" (“Pallet
 ,)"Runnerוכו’.
כיום ,משרדי החברה ,מרכז השירות והמחסן הטכני ממוקמים
סמוך לפארק אפק במרכז הארץ ,סמוך לכביש חוצה שומרון
(כביש  )5ולכביש חוצה ישראל (כביש  .)6רכבי השירות של החברה
פוקדים את כל רחבי ישראל.
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