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Izraelská delegácia firiem (6) 
 

3. medzinárodný veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel SR 
Incheba EXPO Bratislava, hala A.0 – 501,  17. – 19. apríl 2007 

 

Stručné profily zamerania jednotlivých firiem a ich záujem o spoluprácu  
 
 

č. Firma Kontakt / účastníci delegácie Stručný profil aktivít /špecializácie 
Internetová stránka  
 

Oblať záujmu o spoluprácu na 
Slovensku 

1. ENGLANDER Dies 
Industries Ltd. 

Jaron Englander  
Key Account Manager  
 
E-mail: jaron@englander.co.il 
Mobile: +972 54 54 61 966  
Tel: +972-4-6178222  
Fax +972 4 6230710 
 
 
Adresa:  
15 Schacham St., Zone 27,  
Caesarea Industrial Park 
38900, Izrael 
 

Vyrába jemné lisované kovové súčiastky a nástroje; 
Reziacie lisy a montáž.  
Nasledné úkony: dopracovanie dielcov, nitovanie, závitovanie, 
zváranie, automatické kompletovanie, tepelné dopracovanie, 
spájkovanie a povrchové opracovanie 
 
Certifikáty a štandardy kvality:  ISO/TS 16949 
 
 
 
 
 
www.englander.co.il 
 

1. predaj vlastných výrobkov 
2. výrobná spolupráca, formou JV s 
firmami zameranými na: výrobu 
otáčavých a plastových súčiastok, 
vysokotlakové lisované dielce a 
nástrojárska výroba 
3. dodávatelia materiálových 
súčastí z gumy, a firmy, ktoré sú v 
ich špecializícii a osobite 
špecializované na vysokotlakové 
lisované dielce. 
4. spolupracujúce firmy pre 
produkciu malých množstiev od     
5 500 ks do max. 50 000 ks. 

2. MIVRAG  
Cold Forming 
Technology Ltd. 

Moshe Twizer 
Manager - Európa  
Export & Marketing  
 
Mobil: +972-50-5737755 
E-Mail: m_twizer@mivrag.co.il 
Direct Tel: +972-4-9936010 
Fax: 972-4-9894882 
 
Adresa: Kibbutz Ein Hashofet 
Tel.: +972-4-9895100  
Fax: +972-4-9894882            

Vyrábajú autosúčiastky tvarovaním za studena. 

metódou: automatická kataforézna pokovovacia linka, ktorá 
pracuje na systéme preskúšavania 

Ďalšie kapacity pokovovania: železo zinok, kobalt zinok, 
trojmocný bezchrómový zinok a iné. 

Certifikáty a štandardy kvality: ISO/TS 16949: 2002 a EMS 
14001 
 
www.mivrag.co.il 

Punúka svoje možnosti technológií 
tvarovania za studena a 
povrchových úprav  pre spoluprácu 
v:  
 
predaji, nákupe, údržbe a joint 
venture; 
 
osobitne zameranie na:  
interiér, chassis, povrchy a 
materiály. 
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3. POLYRIT  
Integrated 
Polyurethane Parts 

Nir Shani     
mobile: +972-52-3928365 
Tel :  +972 8 6746 616, 27 
Fax :+972 8 6746514 
- zastúpený Uri Pachterom 
 
Adresa: 
79140 Kibbutz ZIKIM,  Izrael  
Phone: +972 8 6746-616  
Fax : +972 8 6746-514  
e-mail : polyrit@polyrit.com 

Výrobca polyurethanových súčiastok pre automobilový a 
elektropriemysel: 

- mäkké a pružné komponenty 
- oddolné súčasti 
- aplikácie na mieru  
- služby. 

 
Certifikáty a štandardy kvality: Q.S. 9000 a ISO 9002  
 
Významní odberatelia: Freightliner, GE, AM. General. Philips, 
Positron, Fainsa  
 
www.polyrit.com 
 

- joint ventures  
 
- zastúpenie 

4. OMEN  
High Pressure Die 
Casting 

 
marketing 
 
E-Mail:    
           @omendiecasting.com    
Tel:  +972 8 8579668 
 
 
Adresa: 
Kibbutz Hatzor 60970, Izrael 
Tel: + 972 8 8579 569 
Fax: + 972 8 8579 552 
 

Špecializovaný na vysokotlakové formové odliatky využívajúce 
hliník a mosadzné zliatiny 
 
Produktová rada: ventilové kryty, nasávacie ventily, uzatváracie 
ventily, rôzne druhy olejových púmp, krytky pohonných púmp, 
uzávery a ich montáž do celkov. 
Rozdeľovacie vidlice pre prevodové skrine zo zliatin a alumínia. 
Omen je významný výrobca samočinných hasiacich 
mosadzných rámov. 
 
Významní odberatelia: International Truck & Engine Corporation 
(Navistar), USA; MGM Brakes USA; Engineered Machined 
Products, USA; PSA Peugeot/Citroen, France; Siemens, 
Austria; Mag, Izrael for General Motors, USA; Man, Germany; 
Motorola Communications, Izrael. 
 
www.omendiecasting.com 
 

- obchodná aj výrobná spolupráca 

5. PULSAR WELDING 
Ltd. 

Rani Plaut 
CEO 
 
E-mail: rani@pulsar.co.il 
 
 
Kontaktná osoba: 

Pulsar Ltd. ™ poskytuje inovatívne výrobné riešenia, ktoré 
umožňujú výrobu produktov z rôznorodých materiálov, a to 
rýchlejšie a výrazne menej nákladovo. Ich riešenia sú založené 
na technológii magnetických impulzov. 
 
Prelomové je umožnenie spájania nerovnakých materiálov 
zváraním a opracovaním menším počtom úkonov, v čistejšom 

 
Obchodní a servisní partneri 
výrobných firiem, ktoré požadujú 
vysokú kvalitu zvárania alebo 
tvarovania. 
 
Taktiež záujem o partnerstvo s 
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Hagit Goldstein 
Project Manager 
Tel.: +972-8-9427750 
Fax: +972-8-9427746 
e-mail: hagit@pulsar.co.il 
 
Adresa:  
Faran St. 4 
81103 Yavne, Izrael 
 

prostredí, a tým sa dosahuje lepšia kvalita než akýmkoľvek 
bežným zváraním, spájkovaním alebo opracovaním. 
 
Prúd vysokého napätia je vyvinutý cievkou, ktorá obklopuje 
opracúvaný výrobok. Tento vysoký a extrémne rýchly prúd 
vytvorí magnetické sily medzi cievkou a opracúvaným 
výrobkom, čo spojí vonkajšiu časť opracúvaného výrobku 
s vnútornou čím vytvorí jednoliate spojenie studeným zváraním.  
 
Tento elektromagnetický process pulzového zvárania sa 
uskutočňuje veľmi vysokou rýchlosťou a trvá len milisekundy. 
 
Certifikáty a štandardy kvality: ISO 9000 ff / QS 9000 ff 
 
Významní odberatelia: Visteon, Delphi, Ti, BMW, Audi 
 
www.pulsar.co.il 
 

firmami, ktoré majú záujem začať 
výrobu používajúc technológiu 
Pulsaru pre zváranie a tvarovanie. 
 
 

6. RION Ltd. Uri Benyamini 
Vice President 
 
Komperencie: predaj, nákup, 
R&D, rozvoj podnikania. 
 
E-mail: urib@rion.com        
     
Mobile:   +972 544870772  
       
Tel.:  +97249952677, -6 
Fax: +97249952677    
            
   
Address:  
Kibutz Cabri, 25120 Israel 

Rion sa špecializuje na nátery vstrekovaných plastických hmôt a 
kompletizáciu interierových plastických komponentov. 
 
Rion je zákaznicky orientovaná firma, ktorej misia je: 

• dodávať vysokokvalitné komponenty na báze plastu a 
subdodávky.  

• anticipovať potreby a dopyt terajších aj budúcich 
zákazníkov a odpovedať na ne tvorivo a kompetentne.  

• vždy dodať svojim zákazníkom spoľahlivé kompletné 
riešenia a služby.  

Rion má približne 40 strojov na vstrekovanie plastov v rozsahu 
od 75 do 750 ton. Rion má robotizovanú náterovú linku s 
kapacitou 2K a mokrým filtrom. Kompletizuje zložité dielce, má 
rozsiahle automatizované kapacity a ultrazvukové zváranie. Má 
koncesovaný sklad v Európe a široké logistické služby. 
Rion je súčasťou viacerých projektov výskumu a vývoja; má 
silný technický a vývojový tím, pripravený zvládnuť návrhy 
nových inovatívnych konceptov. 
 

- nátery plastických komponentov 
 
- spoločné projekty výskumu a 
vývoja (integrované vzduchové 
filtre) 
 
 
 
Typy spolupráce: 
 
- predaj 
- výrobné služby 
- JV / spoločný podnik 
 
 
Záujmy technologickej spolupráce: 
 
- motory / jednotky pohonu & 
agregáty 
 
- interiér. 
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Významní odberatelia: Valeo / PSA, MGI / Opel, IAC / Ford. 
 
Certifikáty a štandardy kvality: QS 9000, ISO 9001, ISO 14001, 
ISO/TS 16949, OHSAS 18001 
 
www.rion.com 
 

 

                                                                                                                                                                                                                             aktualizované: 28. marca 2007 
 

 
 
 


