
  
  
  
  פרופיל חברה  –המניע משאבות 

  
  

  המניע משאבות נמנית על המובילות בתחום המשאבות בישראל. 
ביצור , שפוץ ושווק משאבות לתחומי   ועסקה מאז הקמתה 1937 החברה נוסדה בשנת

  , הבניה והחקלאות. ההתעשיי
  

 עבירה את פעילותההכשה פעילות המניע משאבות על ידי סקופ מתכות ונר 2020בשנת 
מרכז תל אביב לשטח מפעל סקופ באזור תעשיה ראם שליד גדרה  מהמפעל הממוקם ב

  מ"ר.  128,000המשתרע על שטח של 
  

  החברה עוסקת ביצור משאבות צנטריפוגליות , משאבות טבולות לביוב ומשאבות ואקום. 
  

  שנות פעילותה  צברה החברה מיומנות רבה המאפשרת : 83 במשך
  

 ה גבוההדסי ברמ מתן יעוץ טכני הנ 
 ימות או חדשותיבמערכות ק יהאופטימאללובן אספקת מגוון סוגי משאבות וש 
 קוני משאבות מתוצרת עצמית או מתוצרת חברות אחרותית  
 .מתן תשובה לצרכים שונים והתאמת הציוד הנכון לכל דרישה  

  
  חברות מהמובילות בעולם באספקת משאבות יצגת המניע משאבות בישראל יכמו כן מ

  , מיוצגות על ידי החברה בארץ מזה  רופה וארה"ביכותי. החברות ,מאווה אייוד נלצו
  , להלן כמה מהן:עשרות שנים

  
WILO, GERMANY 
SPECK PUMPS, GERMANY 
SIX-TEAM, ITALY 
SALVATORE ROBUSCHI, ITALY 
FAGGIOLATI, ITALY 
SonFlow, DENEMARK 
HQ PUMPS, ITALY 
ARVEN, ITALY 
LANDUSTRIE, HOLLAND 
INOXPA, SPAIN 
TRILLIUM Flow technologies, USA 
ARMSTRONG, USA 
SPP, USA 
COMEX, ITALY 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  מגוון הציוד כולל : 

  
  משאבות מים למערכות מזוג אויר  
  משאבות כבוי אש לפי תקנים אמריקאים  
  הלתעשיימשאבות ואקום   
  וביוב זלניקומשאבות טבולות  
  משאבות להגברת לחץ  
  הבתעשיילתהליכים שונים משאבות מחומרי מבנה שונים  
    מתקנים מושלמים לטפול בגזים  

  
  

  , לחברה מגוון לקוחות בכל רחבי הארץ . חברות קבלניות , מפעלי תעשיה , גופים מוסדיים
  עיריות , קבוצים וגם לקוחות פרטיים. 

  
  יה צבאית,עשת, תאוויריתעשיה מקורות, חברת חשמל ,   בין לקוחות החברה נמנים

  ,נובהשטראוס ,ת, פזגז , תרכובות ברום  ות ,חיפה כימיקלים, טבע,בתי זיקוק, גד 
  ועוד. , ,קרניל   2000דלקיה, אקלים  משב,אלקטרה ,חרות ,

  
  למשרדי התכנון בבחירתמסייעת   וטף עם משרדי תכנון בארץ . החברהלחברה קשר ש

  לב התכנון. בשהציוד המתאים וכמו כן מתן מידע טכני על ציוד עוד 
  

  ,צבי תשר ,  ,בן צבי ואק ו,פולק ,הר ייטמן נמנים ברן, לודן , ב התכנוןבין משרדי 
  קפלן, דורון שחר, אהוד ויסברג, נועם הררי, גרובר ארט, לנצמן שביט, קור עז,גדעון 

  , אסא אהרוני ,AESיובלים, א.ר.' ,ד.האן, סלע, ש.ענבי, יגאל שושן, דן אביב, 
  ועוד. י וני ,דיסקינד ,מאיר לוסקירלביד הנדסה ,י.ע

   
  

  ארץ בינהן ישראכם , החברה משתתפת באופן קבוע בתערוכות המובילות ב 
  ועוד.  אקלימה  ,תערוכת הבניה בילדקס

  
  עם לקוחות קבועים. לצורך שפור הקשר החברה מקימת סמינרים וכן הדרכות 

  
  גבי מוצרים חדשים  לרוכות בחו"ל לצורך עדכון נציגי החברה מבקרים באופן שוטף בתע

  י החברה לצורך הכרות עם המוצרים ועם אנשי וכן מבקרים במפעלי החברות המיוצגות ע" 
  הקשר  בחברות.

  
  ברמת בצוע ובאיכות גבוהה.  םמאופייניכל הפרויקטים בהם מעורבת החברה 

  
  
  

  בכבוד רב,        
  

 המניע משאבות   - סקופ מתכות


