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מותגים מובילים

 ,IEC-ו NEMA חד פאזיים ותלת פאזיים, מנועים בתקן AC מייצרת מעל 1,000 סוגי מנועים, ביניהם: מנועי Marathon 
מנועים במתח נמוך ובינוני, מנועים מגנטיים ועוד. 

 במהלך השנים, המותג Marathon זכה למוניטין של מהימנות ואיכות ביישומים מגוונים, ממנועים במהירות משתנה 
 Marathon לשימושים מסחריים ומנועים למשאבות ועד למנועים למשימות קריטיות, המשמשים לריסוק קרח בקוטב הצפוני - מנועי 

הם הבחירה הנכונה. כשפוגשים תגית של Marathon על המנוע, יודעים שמולך ניצב מנוע לטווח ארוך.

מנועי Marathon מותאמים לתעשיות וליישומים רבים: מחצבות, יניקת עשן, מזון, מיזוג אוויר )HVAC(, משאבות, חקלאות, 
מנופים וכננות, תבואה, אספלט ומלט, מכונות אריזה ועוד.

 Cemp הינה אחת היצרניות המובילות בתחום ״מנועים מוגני פיצוץ״ המשמשים למגוון יישומים בתעשיות הנפט והגז, 
התחום הימי והכרייה. כאשר היישום הוא בגדר "משימה קריטית", מנועי Cemp יתאימו למשימה. במהלך השנים, טווח המוצרים 

הורחב והיום החברה מייצרת גם מנועי ברקס, משאבות אלקטרוניות ומנועים מוגנים לתעשיות הגז והכרייה. 
בשנת 2014, הצטרפה Cemp לקבוצת ריגל. מנועי Cemp מותאמים לתעשיות רבות: נפט וגז, התעשייה הימית, תבואה, 

זרימת אוויר, מדחסים וטורבינות, כוננות, מנופים וכרייה.

Lesson מייצרת אלפי מנועים לזרם חליפי AC ולזרם ישר DC, מנועים משולבים עם גיר ומנועים בעלי מהירות משתנה. 
כל המנועים מותאמים ליישומים למסחר ולתעשייה, כולל יישומים מורכבים בסביבות קיצוניות. 

המנועים מעוצבים, מותאמים אישית ומספקים פתרונות ייחודיים, בין אם זה מנוע עמיד לטמפרטורות קיצוניות, מנוע עם מבנה 
ייחודי או מנוע בהתאמה אישית, ל-Lesson יהיו את הפתרונות.

מנועי Lesson מותאמים ליישומים שונים בתעשיות מגוונות: מנועים לייצור, חקלאות, תעשיית המזון, אריזה ותבואה.

Rotor היא אחת החברות המובילות בעולם ביישומים ימיים של מנופים, כננות, הנעה וחפירה. לרוטור יש אישורים גלובליים 
לעבודה בתעשייה הימית. חברת Rotor צברה לעצמה מוניטין רב, כאחת היודעת לפתור בעיות הנדסיות מורכבות. 

לאחרונה, Rotor חגגה 60 שנות פעילות.

מנועי Rotor מותאמים ליישומים שונים בתעשיות מגוונות: התעשייה הימית, כרייה, נפט וגז, מזון, שאיבה ודחיסה.

Genteq צברה מוניטין רב במהלך 30 השנה האחרונות, כחברה מובילה בתחומי החימום, אוורור ומיזוג האוויר. 
במקרה שהיישום דורש יעילות גבוהה, מהירות משתנה או רעש מנוע נמוך, מנועי Genteq הם הפתרון האידיאלי. 

 מהנדסי חברת Genteq מפתחים ומייצרים את המנועים על פי דרישת הלקוח ובשיתוף מלא עם מהנדסי הלקוח, 
ליצירת המוצר האולטימטיבי עבור היישום הנדרש. 

מנועי Genteq מותאמים ליישומים שונים בתעשיות מגוונות: מיזוג האוויר )HVAC(, תנועת אוויר, מקררים ומזון.

Elco היא אחת החברות המוכרות והמובילות בייצור מנועים בתעשיית הקירור. לחברה פיתוחים רבים וטכנולוגיות חדשות בתחום. 
מוצרי Elco יתנו לכם את הביטחון שתקבלו ביצועים גבוהים ופתרונות בתחום החיסכון באנרגיה, אורך חיים גדול והחזר מהיר 

של ההשקעה. מנועי Elco מותאמים ליישומים שונים בתעשיות מגוונות: מקררים, מזון ומיזוג אוויר.



מנועי Regal מותאמים ליישומים שונים ומגוונים. המנועים עשויים מברזל יצוק או מאלומיניום. 
טווח המנועים גדול ומתחיל מ-0.37KW ומעלה. ניתן לייצר כל מנוע לפי הצרכים של היישום הנדרש ושל הצרכן.

המנועים עמידים ובדרגות נצילות גבוהות. כל המנועים מגיעים ברמת בטיחות IP55 ומעלה. 

מנועי חשמל
מנועים במגוון רחב של הספקים, המותאמים למגוון יישומים 

לפי דרישות הלקוח.

מנועי עשן
מנועים העמידים בטמפרטורה של 250 מעלות, לזמן עבודה ממושך

של שעתים לפחות.

מנועים מוגני פיצוץ
סדרת מנועים העומדים בתקנים המחמירים ביותר. 

.”Mission Critical“-מותאמים ליישומי

מנועים מוגנים לשטיפה
מנועים מיוחדים לתעשיות הפארמה, המזון והכימיקלים. 

המנועים מיוצרים מנירוסטה והם אטומים לחלוטין. 
המנועים ניתנים לשטיפה ויכולים לעבוד בתנאי עבודה קשים.

מנועים למיזוג
ל-Regal מספר חברות מובילות בתחום הקירור והמיזוג. המנועים מיוצרים בהתאמה 
מלאה לדרישות הצרכן. המנועים כוללים את מנועי ה-AC וגם מנועים בטכנולוגיות 
מתקדמות יותר של EC. בסדרה תמצאו גם מפוחים מתקדמים, המגיעים עם המנוע 

מובנה בתוך המפוח.

מנועים לתעשייה



קונצרן Regal הוא יצרן מוביל של מנועים חשמליים, מוצרי בקרת תנועה, מחוללי גנרטורים ומוצרי הנעה, המשרתים 
שווקים רבים ברחבי העולם. מטה החברה נמצא בויסקונסין ארה"ב ומחזיק במפעלי ייצור וצוותי מכירות ושירות באמריקה 

)כולל מקסיקו(, אירופה ואסיה. 

מותגי הקונצרן עומדים בדרישות הלקוח וביישומים תובעניים, המשמשים תחומים רבים ברחבי העולם, כגון: 
חימום, אוורור, מיזוג אוויר, קירור מסחרי, עיבוד מזון, עיבוד תרופות, עיבוד כימי, טיפול בחומרים, רפואה, נפט וגז, בנייה, 

ייצור, ייצור חשמל, חקלאות וכרייה.

החדשנות היא לב ליבו של הקונצרן. מוצרי Regal נמצאים בחלק גדול מהציוד ששומר על העולם שלנו בתנועה. 
בקונצרן Regal שואפים לייצר זרם קבוע של מוצרים חדשניים בעלי ערך מוסף, פתרונות ושירותים, המספקים יתרונות 

כמו: יעילות אנרגיה משופרת, בקרת מהירות משתנה, אינטליגנציה מוטמעת ועלויות מערכת נמוכות יותר.

Regal היא אחת היצרניות הגדולות של מנועים בעולם, עם מרכזי ייצור וטכנולוגיה הפרוסים על פני הגלובוס. 
המנועיים של ריגל כוללים מנועי HVAC )תעשיית הקירור והמיזוג(, מנועים AC ו-DC אינטגרליים ובינוניים בדרגות

.IE3-ו IE4 ,NEMA
ריגל בונה מנועים חדשניים בעלי בקרות משולבות לביצועים אופטימיליים.

מנועים אלו נועדו עבור יישומים תעשייתיים רבים כמו: HVAC, שאיבה, מאווררים ומפוחים, מדחסים, ומכונות תעשייתיות.

מנועים



קבוצת זוקו שילובים הינה אחת הקבוצות המובילות בישראל בתחומי התשתיות, התעשייה, התחבורה, האנרגיה, 
המים והאוטומוטיב. הקבוצה פועלת בישראל עשרות שנים ומעניקה ללקוחותיה מגוון פתרונות משולבים, הנותנים 

מענה כולל בהתאם לצרכים הייחודיים של כל לקוח. 
לאורך השנים פועלות החברות והחטיבות בקבוצה בחתירה למצוינות ומומחיות מקצועית, במטרה להעניק ללקוחות 

הקבוצה שירות אמין, ליווי אישי, מקצועי ואדיב, תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים.
 הקבוצה מונה כ - 700 עובדים וכוללת שבעה סניפים ומוסכים בפריסה ארצית, המעניקים ללקוח מעטפת ייעוץ, 

תמיכה ושירות טכני על ידי מערך מגוון הכולל מהנדסים, טכנאים ואנשי שירות, הפרוסים בסניפים.
בנוסף לקבוצה מרכז לוגיסטי ארצי, מערך הפצה יומי רחב ויותר מ - 80 ניידות שירות מתקדמות. 

 כחלק מתהליך ההתמקצעות והקניית המומחיות, משקיעה הקבוצה משאבים רבים במרכז הפיתוח וההדרכה,
המקנים ידע מקצועי במגוון תחומים לעובדיה וללקוחותיה.

כחלק מפעילות זו, הקבוצה מאגדת בתוכה פעילויות והתמחויות נוספות המהוות מענה מושלם
עבור המפעל שלך.

זוקו שיווק והפצה מתמחה במתן מעטפת כוללת של מקצועיות, שירות ופתרונות ייחודיים לתעשייה.
 על מנת לתמוך במטרה זו, החטיבה מייצגת ומשווקת בישראל את המותגים המובילים בעולם בתעשייה, בהם:  

Regal ,Shell, Donaldson, Rocol ועוד, בתחומי מסננים, חומרי סיכה, שמנים, תרסיסים ודבקים.

כמו כן, אנו מייצגים סוכנויות בינלאומיות מובילות בתחום ההידראוליקה, כלי עבודה פנאומטיים, מדחסים, גנרטורים, 
משאבות, ציוד אחזקה, חומרי ניקוי, מצברים, מנועים חשמליים ומוצרי הנעה. החטיבה שמה לה לדגש להעניק ללקוחותיה 

חווית שירות וליווי אישי ומקצועי, לכלל המגזרים בתעשייה.

שותפים להצלחה בדרך שלך

 ,Caterpillar בישראל. מלבד המותג Caterpillar הנציגה הבלעדית של ענקית הצמ״ה 
 Trimble ,Normet ,Sandvik :החברה מייצגת בתחום התשתיות מותגים מובילים נוספים כגון

Montabert ,Perkins ועוד, אשר מציעים סל מוצרים רחב ובאיכות חסרת פשרות.

ייבוא, שיווק ומכירה של משאיות ואוטובוסים מהמותגים המובילים בעולם, כגון: 
International ו-Tatra לזרועות הביטחון ולמגזר האזרחי. 

החטיבה עוסקת במתן פתרונות שינוע וחלוקה מתקדמים למגזר המזון. 
בנוסף, מקדמת פרויקטים חוצי גבולות לשוק הצבאי והאזרחי.

זוקו שיווק והפצה הינה הנציגה הבלעדית בישראל של מותגים מובילים בתחום, ומשווקת 
 בפריסה ארצית ובתדירות יומיומית, לאלפי לקוחות עסקיים, מגוון מוצרים מתכלים, כגון: 

שמנים, חומרי סיכה ומסננים, לתחום הרכב הקל והכבד וציוד לעבודות עפר.

סיניבר שילובים פועלת בעיקר בתכנון וייצור של משאבות, ציוד לטיפול וטיהור שפכים.
החטיבה מספקת מגוון מוצרים של היצרנים המובילים בתחום, כגון: EDI ,ARO ועוד.

.Caterpillar שיווק, מכירה והשכרת גנרטורים, כולל מתן שירות, למנועים תעשייתיים וימיים מבית
כמו כן, החטיבה מתמחה במתן פתרונות התייעלות אנרגטיים בתחום הגז הטבעי.

תשתיות 
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