
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

אנחנו לא חברת תיירות, אבל בשבילך אנחנו
מגיעים לכל "חלק" בעולם!  

יש לכם סיבה טובה לדבר איתנו על כל חלק שחסר לכם, אנחנו נדאג לאתר עבורכם בדיוק
את החלק הנכון ולוודא שתקבלו אותו ישירות למחסן שלכם.  

ברלין טכנולוגיות תשמח להעמיד את הידע הרחב שלה לרשותכם. גם אם לא מצאתם את
מה שאתם מחפשים באתר, תמיד כדאי ומשתלם לפנות אלינו.

היתרונות המרכזיים שלנו באיתור ואספקת חלקי חילוף:

הבנה טכנית רחבה בכל ענפי התעשייה
קשר הדוק עם יצרני מכונות וציוד בכל העולם ובמגוון תחומים
חסכון כספי וחסכון בזמן ע"י איתור מהיר ומדויק של חלק חסר

קשר ישיר עם יצרני חלקי חילוף
ניסיון רב בלוגיסטיקה בינלאומית, שינוע, עלויות, מכס וכו'

Obsolete ניסיון באיתור חלקים שיצאו מייצור
ייצור מיוחד במידת הצורך

איתור חלקים ואבזרים חלופיים (Replacement) וזולים יותר לעומת המקור
במקרים דחופים ישנה אפשרות להטסה מידית ואספקה תוך 24 שעות!
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מגוון אדיר של חלקי חילוף וציוד לתעשייה והכל בכתובת אחת, תוך שירות מהיר ויעיל:

חלקי חילוף למשאבות
חלקי חילוף למכונות

חלקי חילוף לחשמל ובקרה
חלקים וציוד מתכלה

ברלין טכנולוגיות משתפת את הלקוח בידע וניסיון שהצטבר בחברה במשך עשרות שנים, כדי למצוא
עבורכם את הפתרון המתאים.

רשימת חלקי חילוף למשאבות, מכונות, שסתומים, מסועים וציוד נוסף:
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חלקי חילוף למשאבות – אטמים מכניים, אטמי גוף, אימפלרים, רוטורים, סטטורים, צירים ועוד.
חלקים למכונות – יבוא מיצרן המכונה או מיצרן החלק הספציפי.

חלקי חילוף למסועים.
מנועים וגירים סטנדרטיים ומיוחדים.

אנקודרים.
דיאפרגמות.

חלקי חילוף לשסתומי תהליך, מים, אויר, קיטור וגז.
חיישנים ורגשים מכל הסוגים.

גרמושקות / בלואים.
דיזות לציפוי, ערפול, מינון וערבוב למגוון רחב של תעשיות.

פילטרים ומסננים לתהליך ולתעשייה.
שמנים, גריזים, וחומרים מתכלים.

חלקי חילוף לעגורנים – פסי צבירה, צוברי חשמל סטטי, חלקים מכניים וחשמליים.
לוחות פיקוד, בקרים וכרטיסי בקרה למכונות.

רכיבים חשמליים - מיישרי זרם, רליים, מפסקים, מפסקי בטחון, טרמיסטורים, ממירים ועוד.
נורות מסוגים שונים – UV, LED, נורות מיוחדות לחיווי במכונות, נורות אזהרה.

מגוון רחב של ציוד מכני, חשמלי ובקרה לפי צורך ספציפי של הלקוח.

ברלין טכנולוגיות תשמח להעמיד את הידע והניסיון הרחב שלה לרשותכם. מוזמנים לפנות אלינו בכל
שאלה, ולהתייעץ עם צוות המומחים שלנו, אנחנו בטוחים שנוכל לחסוך לכם זמן וכסף.

למידע נוסף

נשמח לסייע בהגדרת דרישות ואיתור המוצר המתאים ביותר לכם

לשאלות ובקשות הצעת מחיר: 
mail@berlintech.co.il   |  08-6638100
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ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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