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ולוגיסטיקה" מספקת פתרונות שינוע והרמה מתקדמים במיגוון סוגים.  “איגל מלגזות  חברת 
היא  וכיום  הגרמנית,   "STILL“ חברת  של  נציגה  היא  החברה   ,2018 נובמבר  מחודש  החל 
במבחר  בעולם,  מובילים  מותגים  כולל  המיגוון  בישראל.  הגדול  המותגים  מיגוון  את  מייצגת 
סגמנטים של איכות ושל מחיר, והוא מאפשר לכל לקוח לבחור בפתרון המיטבי עבורו. החברה 
והלוגיסטיקה  העסקים  בפארק  חדש  מרכזי  מתחם  להקמת  פרויקט  של  בעיצומו  נמצאת 
וגובהו הוא  15 דונם, עליו מוקם מבנה ששטחו הוא כ-8,000 מ"ר,  שוהם. שטח המתחם הוא 
כ-15 מ'. המתחם יכיל: משרדי הנהלה, אולם תצוגה גדול, חדרי הדרכה, מרכז שירות, ומחסן 
היחיד מסוגו בענף המלגזות  אוטומטי לחלוטין,  יהיה  )המחסן  ולאביזרי שירות  טכני לחלפים 

אלי יצחקוב וברק מורבישראל(. אכלוס המתחם מתוכנן להתבצע ברבעון השלישי של שנת 2019

בתחום  מרבי  ערך  ללקוח  לתרום  הוא  ולוגיסטיקה  מלגזות  איגל  של  “החזון 
השינוע וההרמה, באמצעות מיגוון פתרונות, התואם מיטבית את צרכיו". כך אומר 
והוא מוסיף:  ולוגיסטיקה.  איגל מלגזות  והבעלים של חברת  מזוז, המנכ"ל  יורם 
ללקוח  גבוה  ערך  התורמים  ובמותגים,  איכותיים  במותגים  מתמקדת  “החברה 
מוצרי  את  לבחור  לקוח  לכל  מאפשר  שלנו  המיגוון  עלות-תועלת.  של  בהיבט 

המותג המועדף עליו, ולעתים אף לשלב מוצרים של מותגים שונים".

לתחום  פעילותה  את  להרחיב  מתכננת  החברה  הנהלת   ,2020 שנת  בתחילת 
קריטיים:  היבטים  לשני  מיטבי  מענה  לתת  כדי  זאת,  במחסנים.  האוטומציה 
צורכי  את  ההולם  מענה  והשני,  המחסנים;  לתפעול  בכוח-אדם  מחסור  האחד, 
החברה  פתרונות   .)eCommerce( האלקטרוני  המסחר  בעידן  הלוגיסטיקה 
 Automated( בתחום זה יכללו: מערכות אוטומטיות לאחסון משטחים ולאחזורם
AS/RS[ )storage and retrieval systems[, מערכות אוטומטיות לאחסון ארגזים 

 Horizontal and Vertical( קרוסלות אופקיות ואנכיות ,)Mini-Load( ולאחזורם

 KIVA( )Multi Shuttle(, “רובוטי אמזון"  Carousels(, מערכות “מולטי שאטל" 

שברשותה,  הרחב  המותגים  מיגוון  כי  מאמינה,  החברה  הנהלת  וכו'.   ,)Systems

והרחבת תחומי פעילותה בעתיד יאפשרו לה להגיע לנתח שוק בשיעור של 50%.

סטיל: מוצר עם סטייל
חברת STILL נקראת על שמו של האנס סטיל )Hans Still(, שהקים את החברה 
בשנת 1920. החברה מספקת פתרונות מותאמים ללקוח עבור לוגיסטיקה פנימית 
מעסיקה  היא  כיום,   ,)Customized solutions for intralogistics worldwide(
ופיתוח  מחקר  הם:  העיקריים  עיסוקם  תחומי  העולם.  ברחבי  עובדים  כ-9,000 
)מו"פ(, ייצור, שיווק, ומתן שירות. המפתח להצלחת החברה מתבסס על מוצרים 
איכותיים, המספקים מענה כולל על משימות תפעוליות, קטנות וגדולות )במיגוון 
תעשיות, כגון: אלקטרוניקה, רכב, מזון, כימיה, פלסטיק, וכו'(; וכן מענה כולל על 
מחסנים  לניהול  מיטביים  פתרונות  המספקות  ממוחשבות,  לוגיסטיות  תכניות 

וחומר.
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ארסנל המותגים הגדול בישראלארסנל המותגים הגדול בישראל



מלגזת RX-20: פריקת משאית
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פתרונות החברה כוללים:
•  ,)Electric Forklift Trucks( מלגזות חשמליות   :)Trucks( ושינוע  ניטול  כלי 

היגש  מלגזות   ,)Diesel and LP GAS Forklift Trucks( וגז  דיזל  מלגזות 
 Platform Trucks and( וטרקטורים  משטחים  גוררי   ,)Reach Trucks(
כפול  למטען  מלגזונים   ,)High lift Pallet trucks( לגובה  מלגזות   ,)Tractors

מלקטות   ,)Low lift pallet trucks( שינוע  כלי   ,)Double Stackers Trucks(
 Order picking stacker( צריח  מלגזות  גובה,  בכל  לליקוט   )Order Pickers(
 Hand Pallet( עגלות משטחים ידניות ,)Tugger trains( גוררי קרוניות ,)trucks

Trucks(, וכו'. נוסף על-כך, החברה משכירה כלי ניטול ושינוע לתקופה ארוכה 

וכן מציעה מיגוון   ;)Short term rental( )Long term rental( ולתקופה קצרה 
.)Used Trucks( של כלים משומשים

בתחום  • ייעוץ   :)Intralogistics Systems( פנימית  לוגיסטיקה  מערכות 
מידוף  מערכות   ;)Intralogistics Consultancy( הפנימית  הלוגיסטיקה 
 ,)Pallet Rack( משטחים  לאחסון  מערכת  זה:  ובכלל   ,)Racking systems(
מערכות   ,)Still pallet shuttle rack( “שאטל"  עם  צפופה  אחסון  מערכת 
 ,)Shelving( מידוף קל ,)Push back and pallet flow racking( אחסון דינמיות
 Drive-in( פתחים  שני  ועם  יחיד  ויציאה  כניסה  פתח  עם  אחסון  מערכות 
 Cantilever( ארוכים  מוטות  לאחסון  מערכות   ,)and drive-through racking

וכו';   ,)Platform( אחסון  במות   ,)Mobile racks( נעות  מערכות   ,)racking

מערכות אוטומטיות )Automation systems(, ובכלל זה: כלי ליקוט אוטומטי 
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)iGo neo( ומערכות אוטומטיות )iGo systems(; מערכת לניהול חומר וזרימת 
נתונים )MMS Materials and data flows management(, ובכלל זה: מערכת 
כלי  לבקרת  מערכת   ,)MMS Stock management System( מחסן  לניהול 
שינוע )MMS Transport and Truck Control System(, מערכת לניהול מידע 
 ,)MMS Hardware( חומר  לניהול  חומרה   ,)MMS Information System(
 MMS Intelligent system( עיצוב מערכת אינטגרטיבית חכמה לניהול חומר 

.)Fleet Management( וכו'; ומערכת לניהול צי של כלי שינוע ,)architecture

חלקי-חילוף  •  ,)Diagnostic and Repair( ותיקון  )Services(: אבחון  שירותים 
הדרכת   ,)Accessories and Retrofitting( והתקנים  אביזרים   ,)Spare Parts(

מפעילים )Driver Training(, פתרונות מימון )Financing solutions(, וכו'.

והדור  אי-פעם,  פיתחה   STILL-ש ביותר,  והטובים  החדשים  הכלים  מן  “אחד 
האחרון של מלגזה חשמלית הוא: STILL RX-20", אומר יורם מזוז. והוא מוסיף: 
“ביצועי הכלי הם הטובים ביותר בתחומו. הכלי מספק גמישות מרשימה ותמרון 
מספק  הוא  יחידה,  סוללה  בטעינת  ביותר  הגבוה  הוא  עבודתו  טווח  מדויק, 
המפעיל  לרווחת  תורם  גם  והוא  לבטיחותו,  ותורם  למפעיל  מושלם  ראייה  שדה 

באמצעות מערכת פקדים חכמה".

מיגוון פתרונות של יצרנים מובילים בעולם
רבים. תפישת החברה  יבואן מורשה של מותגים  ולוגיסטיקה היא  איגל מלגזות 

“החברה מתמקדת במותגים איכותיים ובמותגים, התורמים 
ערך גבוה ללקוח בהיבט של עלות-תועלת. המיגוון שלנו 

מאפשר לכל לקוח לבחור את מוצרי המותג המועדף עליו, 
ולעתים אף לשלב מוצרים של מותגים שונים"

מלגזת RX-20: הכלי הטוב בתחומו

)MX-X מיגוון כלי ניטול ושינוע )כולל מלגזת צריח

בתחילת שנת 2020, הנהלת החברה מתכננת להרחיב את 
פעילותה לתחום האוטומציה במחסנים. זאת, כדי לתת מענה 

מיטבי לשני היבטים קריטיים: האחד, מחסור בכוח-אדם 
לתפעול המחסנים; והשני, מענה ההולם את צורכי הלוגיסטיקה 

)eCommerce( בעידן המסחר האלקטרוני

מלגזת RX-20: עבודה במחסן תרנים

מלגזת RX-20: עבודה במחסן
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היא לאפשר לכל לקוח למצוא את הפתרון המיטבי עבורו. בחירת מלגזה מבוססת 
שדה  או  המבנה,  חצר  סגור,  )מבנה  עיקרי  עבודה  אזור  כגון:  היבטים,  מיגוון  על 
מרבי  גובה  המלגזה,  מעבר  של  מינימלי  רוחב  להעמסה,  מרבי  משקל  פתוח(, 
מבנה  )כגון:  ייחודיות  דרישות  וכן  נוספות,  טכניות  דרישות  הסחורה,  להעמסת 
תא הנהג, ולדוגמה, תא סגור, תא סגור חלקי, או תא פתוח; סוג הצמיגים; דרישות 

מערכת התאורה; דרישות למערכות חימום/מיזוג; וכו'(.

להלן מיגוון המותגים של החברה: 
ושינוע 	  ניטול  כלי  בייצור  בעולם  המובילות  ובין  גרמנית  יצרנית   :"STILL“

חשמליים.
מקורים 	  למבנים  מחסן  בציוד  עולמית  ומובילה  שבדית  יצרנית   :"*  Atlet“

ולשטחים פתוחים.
ודיזל, 	  חשמליות  במלגזות  עולמית,  ברמה  ומובילה  יפנית  יצרנית   :"*Nissan“

בטווח של 10-1.5 טונות.
“TCM*": יצרנית יפנית ומובילה ברמה עולמית, במלגזות דיזל, בטווח של -43	 

.)Large-size Forklift Trucks( 10 טונות
“Magaziner": יצרנית גרמנית של מלגזות צריח למעברים צרים.	 
“Combilift": יצרנית אירית, בעלת פתרונות ייחודיים לטיפול במטען, בארבעה 	 

כיוונים )way handling solutions-4(, המאפשר כושר תמרון גבוה במיוחד.
“Heli": יצרנית סינית מובילה, המדורגת בין שבע היצרניות המובילות בעולם. 	 

מוצרי החברה כוללים: מלגזות עם מנועי בעירה פנימית בטווח של 46-1 טונות, 

  ."UniCarriers“ שייכים לתאגיד הענק היפני TCM-ו Nissan ,Atlet המותגים  *

מלגזה חשמלית בטווח של 10-1 טונות, ועוד.
“Ausa": יצרנית ספרדית, המייצרת מלגזות שטח )Off-road( וכלים תעשייתיים 	 

למחצה )Semi industrial( בטווח של 5-1.3 טונות.

איכותי  שירות  במתן  רבים  מאמצים  משקיעה  ולוגיסטיקה  מלגזות  איגל 
הידע  את  מעמיקה  שירות,  ניידות  מ-30  יותר  מחזיקה  החברה  ללקוחותיה. 
המקצועי של צוות הטכנאים שלה )בכל חודש, נציג טכני של היצרן מגיע לארץ, 
בפארק  חדש  שירות  מרכז  להקמת  ופועלת  והדרכות(,  טכניים  עדכונים  לצורך 

העסקים והלוגיסטיקה שוהם.

“איכות השירות היא המפתח הקריטי להצלחה, כי כלי הניטול והשינוע עובדים 
אומר  רבה",  במהירות  בהן  לטפל  שנדרש  לתקלות,  גורם  העומס  עצום.  בעומס 
תקלה  רמות:  לשתי  התקלות  את  מסווגים  “כעיקרון,  מוסיף:  והוא  מזוז.  יורם 
רגילה, שהטיפול בה יכול להיעשות במועד נוח; ותקלה משביתה, המחייבת טיפול 
הארגון  כאשר  קריטי,  להיות  הופך  )הנושא  לשמישות  להחזירו  כדי  בכלי,  מיידי 
מחזיק בכלי עבודה יחיד מסוגו(. השירות המיטבי ניתן בזכות סיווג מהיר של סוג 
התקלה על-פי רמת חומרתה, בזכות טכנאים מיומנים בעלי ניידות גבוהה, ובזכות 

מיגוון גדול של חלקי-חילוף זמינים". 

הזכויות  כל  ולוגיסטיקה.  מלגזות  איגל  חברת  באדיבות  הן  בכתבה  התמונות 

לתמונות שמורות לחברת STILL GmbH( STILL 2019 ©(. לפרטים נוספים צפו 

.www.eagle-fl.com :באתר
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“איגל מלגזות ולוגיסטיקה" היא חברה פרטית, המספקת פתרונות 
בשנת  הוקמה  החברה  וההרמה.  השינוע  תחומי  בכל  מתקדמים 
המובילות  מן  אחת  להיות  הפכה  היא  ספורות,  שנים  ובתוך   ,2011
מ-20  יותר  של  ניסיון  בעל  הוא  החברה,  מנכ"ל  מזוז,  יורם  בענף. 

שנה בתחום.
לקוחות החברה כוללים ארגונים תעשייתיים, לוגיסטיים וקמעונאיים, 
ולדוגמה: שופרסל, רמי לוי שיווק השקמה, קרגו-אמרפורד, קבוצת 
טבת שירותים לוגיסטיים, קבוצת כלמוביל, גילאר, רובינס, ביתילי, 

פריץ, וכו'.
שירות  ואנשי  טכנאים  זה,  ובכלל  עובדים,  כ-85  מעסיקה  החברה 
כל  את  פוקדים  החברה  של  השירות  רכבי  הראשונה.  השורה  מן 

רחבי ישראל.
החברה מציעה פתרונות איכותיים במבחר מסלולים, כגון: רכישה, 
 ;)Trade-in( והחלפה  קצרה,  לתקופה  השכרה   ,)Leasing( החכרה 
משומשות.  ומלגזות  שנייה  יד  מלגזות  מיגוון  להשכרה  מציעה  וגם 
נוסף על-כך, היא מציעה אביזרים נלווים, כגון: מהפך מכלים, חובק 

גלילים, ממקם קלשונים, משטח רץ, וכו'.
ממוקמים  הטכני  והמחסן  השירות,  מרכז  החברה,  משרדי  כיום, 
סמוך לפארק אפק במרכז הארץ, סמוך לכביש חוצה שומרון )כביש 
את  להעביר  צפויה  החברה   .)6 )כביש  ישראל  חוצה  ולכביש   ,)5
השלישי  ברבעון  שוהם,  והלוגיסטיקה  העסקים  לפארק  פעילותה 

של שנת 2019.

מי היא חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה?

הדמיית המתחם החדש בפארק העסקים והלוגיסטיקה שוהם

http://www.eagle-fl.com




RX-20 מלגזות חשמליות




