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 טוכנר הנדסה  -פרופיל עסקי 
 

 פרטים: .1

 שם חברה מלא: טוכנר הנדסה 

  : 141120420ע.מ 

  :4101שנת הקמה 

 שם מנהל: יוסי טוכנר 

 תפקיד : בעלים 

  :151-1114004נייד 

  2151111, בנימינה, 01כתובת המשרד: רח' המלאכה 

  2151111א', בנימינה,  25כתובת למשלוח דואר: רח' השעורה 

  כתובתEmail :tuchner@tuchner.co.il 

  :כתובת אתר אינטרנטwww.tuchner.co.il 

  :04-6888530טלפון 

  :153-50-4006996פקס 

  1משרה מלאה:  מועסקיםמספר 

  2משרה חלקית:  מועסקיםמספר 

 .ענף: שירותי אחזקה מתקדמים לתעשייה 

 

 אור תחום העיסוק: ית .2

 י יוסי טוכנר, מהנדס מכונות בוגר הטכניון “חברת טוכנר הנדסה מנוהלת ע

ובעל תואר שני במנהל עסקים, היחידי בישראל בעל הסמכה רשמית 

 העוסקו I II-18436 CAT-ISOקןתכמומחה ניתוח רעידות בציוד סובב לפי 

אחזקה  והטמעת מדיניות ניתוח הרעידות בציוד סובב בתחום

 .0001במפעלי תעשייה ומבנים ציבוריים משנת  חזויה

  ,מתוקף תפקידו כמהנדס חברה בחברות שונות וכן כמהנדס מפעל מזון

יש ניסיון רב בתחום מתן התמיכה והייעוץ להנהלה טכנית של  ליוסי

עד לרמת ביצוע  מדיניות אחזקה חזויה מפעלים בתחום יישום

יתוח מקיף נ באופן תקופתי, ביצוע הרעידות בציוד סובבוניתוח  איסוף

 .וביצוע עבודות מכאניות בשטח למכונות לא תקינות
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או  באת השירותים הבאים באופן משולחברת טוכנר הנדסה מציעה  .8

 :כל אחד לחוד לפי צורכי הלקוח

  מתן שרות כולל שמשמעותו העלאת רמת האמינות של הציוד הסובב

י הטמעת מדיניות אחזקה חזויה במפעל בעזרת מתן ייעוץ וליווי “במפעל, ע

ביצוע השינויים הארגוניים במחלקת האחזקה, ביצוע בדיקות שונות 

ומתן כל תמיכה  ביצוע הדרכות , ופעולות אחזקה כנגזרת מאותן הבדיקות

נוספת ללקוח לשם הגעה משותפת ליעדים אשר תוצרתם הינו שיפור 

 .משמעותי בזמינות הציוד הסובב במפעל

 כחלק מהטמעת מדיניות  ,עידות תקופתי לציוד סובבניטור ר מתן שרות

 .אחזקה חזויה במפעל

  לשם מתן חוות דעת של מומחה בתחום,  ,ניתוח רעידות מקיף שרותמתן

 .באופן נקודתי לציוד סובב

 כולל פירוק והתקנת ציוד סובב ,שרות שיוור בלייזר מתן. 

  מתן שרות צילום תרמוגרפיה לציוד סובב, כבדיקה משלימה לבדיקת

 .רעידות

 ועוד פות גז דחוסלציוד סובב, דלי ניטור רעשים אולטראסוני מתן שרות... 

 שיפוץ מנועים, שיפוץ  -מתן שרות תיווך בעבודות אחזקה בציוד סובב

משאבות, שיפוץ תמסורות, החלפת מיסבי ציוד סובב בשטח ועוד... שרות 

האבחון,  -זה מהווה מתן אחריות מלאה על תהליך הטיפול במכונה

יפול הטיפול, הבדיקה לאחר ההתקנה במקום ובדיקת אפקטיביות של הט

 .במכונה בסיום

  מתן שרות הנדסי של ביצוע שינויים בציוד סובב שמשמעותם העלאת

רמת האמינות שלהם בהתאם לתנאי העבודה והסביבה הנוכחיים שלהם, 

תוך מתן אחריות מלאה על תוצאות התהליך. שרות זה כולל האבחון, 

מתן ההמלצות, ביצוע השינויים הבדיקה לאחר ההתקנה במקום ובדיקת 

 .פקטיביות של הטיפול במכונה בסיוםא

 שיווק ציוד בתחום האחזקה המתקדמת של ציוד סובב. 
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 :בתחומים הבאים הדרכות ברת טוכנר הנדסה מציעהח .6

 שיטות אחזקה ואסטרטגיית מדיניות האחזקה. 

 כלים לשימוש לשם אבחון מצב ציוד סובב. 

 ניטור וניתוח רעידות בציוד סובב. 

 שיוור בלייזר. 

 הכרה, שימושים, אבחון כשלים ועוד -מיסבים... 

 הכרה, שימושים, אבחון ועוד -סיכה... 

 

 .בכל עתאשמח לענות בכל נושא 

 
 בכבוד רב,

   
 יוסי טוכנר
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