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העידן המודרני מאופיין בשינויים תכופים ובאי-ודאות רבה. משבר נגיף הקורונה, שפרץ לעולמנו 
בתחילת שנת 2020, השפיע משמעותית על הפעילות העסקית: עסקים רבים נאלצו לצמצם 
את פעילותם בבת-אחת ולפעול בתנאי אי-ודאות מתמשכת. לעומתם, היו עסקים שהמשבר 
הזה,  בעידן  חדשים.  לתחומים  דרך  לפרוץ  הצליחו  אף  והם  פעילותם,  להגברת  תרם  דווקא 
הנהלות ארגונים נדרשות לפתרונות ייחודיים וגמישים במערכי התפעול, שיאפשרו להם להגיב 
באפקטיביות וביעילות מרביות על צורכי השוק המשתנים. חברת "איגל מלגזות ולוגיסטיקה" 
היא  בעולם. החברה  מובילים  מותגים  מיגוון  והרמה מתקדמים של  שינוע  מספקת פתרונות 
 ,"Nissan*" ,"*Atlet" :הגרמנית, והיא מייצגת את המותגים "STILL" נציגה בלעדית של חברת
"Baoli" ,"Combilift" ,"*TCM" ו-"Ausa". החברה מציעה ללקוחות בישראל פתרונות במבחר 
של  גבוהה  וזמינות  איכותי,  שירות  מקצועית,  מומחיות  התקשרות,  מסלולי  מיגוון  סגמנטים, 

אלי יצחקוב וברק מורכלים לשימוש מיידי

"שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת ביותר לעולם העסקי. עם זאת, מיגוון 
הכבירים  והמאמצים  בישראל,  ביותר  הגדול  שהוא  שלנו,  הפתרונות 
רבים  הישגים  לקצור  לנו  אפשרו  ללקוחות  השירות  במתן  שהשקענו 
ולהמשיך להוביל את שוק המלגזות בארץ". כך אומר יורם מזוז, המנכ"ל 
"במהלך  מוסיף:  והוא  ולוגיסטיקה.  מלגזות  איגל  חברת  של  והבעלים 
השנה החולפת סיפקנו מיגוון כלים לחברות רבות, ובכלל זה: ‘שטראוס 
)כ-150   'ICL-Group‘ והמרלו"גים(,  המפעלים  בכל  כלים  )כ-400  גרופ' 
כלים למפעלים השונים(, ‘חברת החשמל לישראל' )כ-100 כלים(, ‘תנובה' 
)עשרות רבות של כלים(, ‘מי עדן' )עשרות רבות של כלים למפעל בקצרין 
ולמערכי התפעול בכל הארץ, כולל מלגזות חשמליות 7 טונות(, ‘רשתות 

)מיגוון  ולוגיסטיקה'  אחסנה  ‘טבת  כלים(,  של  רבות  )עשרות  תאורה' 
כלי ניטול ושינוע כולל מלגזות צריח(, ‘לוגיסטי פוינט' )עשרות רבות של 

כלים(, ועוד".

מענה מיטבי על מגמות השוק
הוא  ובעתיד  לצפוי בענף הרכב,  דומה  צפוי לעבור שינוי  "שוק המלגזות 
יתבסס על מערכות הינע חשמליות. שינוי זה יבוא לידי ביטוי במלגזות, 
וכיום הן מוחלפות במלגזות חשמליות  שבעבר התבססו על מנועי דיזל, 
ומוסיף:  מזוז  יורם  אומר  כך  טונות".   10-1 של  הרמה  כושר  בעלות 
STILL מלגזת  את  משווקת  ולוגיסטיקה  מלגזות  איגל  כיום,   "לדוגמה: 
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."UniCarriers" שייכים לתאגיד הענק היפני TCM-ו Nissan ,Atlet המותגים  *
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RX 60 60/80, שהיא מלגזה חשמלית בעלת כושר הרמה של 8-6 טונות. 
חסכונית  היא  זאת,  ועם  מרשים,  הרמה  כושר  בעלת  היא  זו  מלגזה 

משמעותית, לעומת מלגזת דיזל, וגם ידידותית לסביבה".

ליתיום  במצברי  לשימוש  המעבר  היא  המלגזות  בשוק  נוספת  מגמה 
במשך  לעבוד  יכולת  שכוללים:  יתרונות  יש  אלה  למצברים   .)Lithium(
24 שעות, ללא החלפת מצבר; אין צורך בבדיקת מים, או בחדר מאוורר; 
אפשר לבצע טעינות מזדמנות, ללא כל פגיעה במצבר; ואורך חיי המצבר 
הוא כפול ממצבר עופרת רגיל. חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה מעודדת 

את השימוש במצברי ליתיום, כדי להבטיח תמורה גבוהה ללקוחותיה.

"מגמה חשובה נוספת, שאנו מזהים היא המעבר של השוק לאוטומציה 
ולאימוץ טכנולוגיות מתקדמות. בשנים האחרונות, חברות מובילות החלו 
להקים מערכים לוגיסטיים אוטומטיים ומרכזים להפצת משלוחי מסחר 
אלקטרוני )E-Commerce(", אומר יורם מזוז, והוא מוסיף: "עם זאת, אנו 
לחדשנות  הקשור  בכל  לאיבוד  שהולכות  ארגונים,  הנהלות  גם  מזהים 
צורכי  את  ללמוד  להקפיד  היא  שלנו  התפישה   .'Industry 4.0'-ה בעידן 
הפתרון  אם  בין  בעבורו,  ביותר  המתאים  הפתרון  את  לו  ולספק  הלקוח 

הוא ידני, אוטומטי למחצה, או אוטומטי מלא".

מיגוון פתרונות ייחודיים וחדשניים
על  מבוססת  ולוגיסטיקה  מלגזות  איגל  חברת  של  העסקית  התפישה 
ועל  בעולם,  הטובים  היצרנים  של  וחדשניים  איכותיים  מוצרים  אספקת 
החברה  הציוד.  של  חייו  מחזור  כל  לאורך  ללקוח  כולל  פתרון  מתן 
צורכיהם  את  התואמים  התקשרות,  מסלולי  מיגוון  ללקוחות  מציעה 
לתקופה  השכרה  החכרה,  מכירה,  כולל:  המסלולים  מיגוון  הייחודיים. 
ארוכה או לתקופה קצרה, החלפה, והשכרת מלגזות משומשות. נוסף על 
צוות  כך, החברה מספקת שירות מקצועי, המבוסס על מכלול היבטים: 
)בין-השאר,  הטכני  הידע  של  תדיר  עדכון  ומנוסה;  מיומן  גדול,  טכנאים 
להדרכות  לחודש,  אחת  לארץ  המגיע  היצרן,  של  טכני  נציג  באמצעות 
של  גדול  מיגוון  שירות(;  ניידות  מ-40  )יותר  גבוהה  ניידות  ולעדכונים(; 

חלקי-חילוף זמינים; ועוד.

ולוגיסטיקה משלימה את הקמתו של מתחם  בימים אלה, איגל מלגזות 
חדש בפארק העסקים והלוגיסטיקה שוהם. עבודות הבנייה החלו בשנת 
2020, והן עתידות להסתיים בקרוב. החברה מתכננת לאכלס את המתחם 
הוא  המתחם  שטח   .2021 שנת  של  השלישי  הרבעון  בתחילת  החדש 
מ'.  כ-15  שגובהו  מ"ר  כ-11,000  ששטחו  מבנה,  מוקם  ועליו  דונם,   15
חדרי  מ"ר(,  )כ-500  גדול  תצוגה  אולם  הנהלה,  משרדי  יכיל:  המתחם 
הדרכה, מרכז שירות, ומחסן טכני לחלפים ולאביזרי שירות )המחסן יהיה 
יורם  לדברי  בישראל(.  המלגזות  בענף  מסוגו  והיחיד  לחלוטין,  אוטומטי 
מזוז: "המתחם החדש ועיצובו החדשני ימצב אותנו כארגון, המוביל את 
תחום המלגזות בישראל. מיקומו הייחודי של המתחם ועיצובו הידידותי 
יספקו בית חם לאירוח לקוחות ממגזרי התעשייה והלוגיסטיקה, וסביבת 
עבודה נעימה ונוחה לצוות העובדים המסור של החברה. החזון שלנו הוא 
 STILL המלגזות  יצרני  של  המרכזי  לבסיס  החדש  המתחם  את  להפוך 

ו-UniCarriers לא רק בישראל, אלא גם בכל המזרח התיכון". 

הזכויות  כל  ולוגיסטיקה.  מלגזות  איגל  חברת  באדיבות  הן  בכתבה  התמונות 

לתמונות שמורות לחברת STILL GmbH( STILL 2021©(. לפרטים נוספים, צפו 
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STILL RX 20-18

STILL RX 60-80

STILL iGoEasy

"שוק המלגזות צפוי לעבור שינוי דומה לצפוי בענף הרכב, 
 ובעתיד הוא יתבסס על מערכות הינע חשמליות. שינוי זה
 יבוא לידי ביטוי במלגזות, שבעבר התבססו על מנועי דיזל,
 וכיום הן מוחלפות במלגזות חשמליות בעלות כושר הרמה

של 10-1 טונות"

התפישה העסקית של חברת איגל מלגזות ולוגיסטיקה 
מבוססת על אספקת מוצרים איכותיים וחדשניים של היצרנים 

הטובים בעולם, ועל מתן פתרון כולל ללקוח לאורך כל 
מחזור חייו של הציוד. החברה מציעה ללקוחות מיגוון מסלולי 

התקשרות, התואמים את צורכיהם הייחודיים
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STILL EK-X





STILL RX 60-50




