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מפעלים רבים הפועלים בענפים שונים זקוקים לציוד מתאים על מנת לשמור על ייצור שוטף 
ללא תקלות. ישנן חברות אשר מציעות את הפתרונות המתאימים לכל לקוח תחת קורת גג אחת
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ינטו-פלסט
מצליחים  יזמים  אתם  אם  בין 

תאו חולמים להיות כאלה, נדמה שלח
ברת פינטו-פלסט יש מה להציע לכם. 
ומתקדם  מתפתח  התעשייה  ”עולם 
וטכנולוגיה  חדשנות  מסחרר.  בקצב 

פי אושרי  מסביר  המשחק”,  שם  תהם 
”עולם  החברה.  ומנכ”ל  בעלים  נטו, 
עסקי  מגזר  אפיין  שבעבר  ההייטק, 

תמוגדר ומצומצם, הרחיב בשנים האח
רונות את שורותיו וחדר עמוק לעולם 
להישאר  מנת  על  והייצור.  התעשייה 

תתחרותיים ורווחיים, אנו נדרשים לה
תפתח, להתייעל ולעיתים אף לחשוב 

מחוץ לקופסה”.
ללקוחותיה  מאפשרת  פינטו-פלסט 

תליהנות ממגוון רב של שירותים ופת
רונות, החל משלב התכנון ועד למוצר 
המוגמר. החברה מתמחה בהקמת קווי 

למ אישית  בהתאמה  חדשניים  תיצור 
גוון עצום של מוצרים, כמו גם ייעול 

נות ”אנו  קיימים.  קוים  של  תושדרוג 
נים שירות של תכנון וייעוץ להקמת 
ושדרוג  שיפור  או  חדשים  ייצור  קווי 

תשל קווי ייצור קיימים באמצעות אס
מס עובדים”,  והכשרת  מכונות  תפקת 

מספקת  החברה  ”בנוסף,  אושרי.  ביר 
שירותי אחזקה ואחריות על המכונות 
וכך מאפשרת ללקוח לחסוך בעלויות 

אחזקה שוטפות”.
14 שנה בתת  לאושרי ניסיון של כ-

הוא  והפלסטיקה,  חום תעשיית המזון 
בוריו  על  התעשייה  עולם  את  מכיר 
מפעלים  מתנהלים  כיצד  היטב  ומבין 
הייצור,  היבטי  בכל  וגדולים  קטנים 
הניסיון  את  והלוגיסטיקה.  התפעול 
לכל  איתו  מביא  הוא  שצבר  והידע 

תמפגש עם לקוח, לייעוץ, להכוונה ול
הדרושות  לתעשייה  המכונות  בחירת 

תלו. ”מדובר בתחום עתיר ידע וטכנו
לוגיה. המכונות של היום דומות יותר 
לרובוטים של נאס”א מאשר למכונות 

יצור. חייבת להיות סינרגיה מושלמת 
ההנדסה  ברמת  הן  המערכות  כל  בין 

והן בתחום המחשוב והתוכנה”.

המזון,  בתחומי  מכונות  מגוון 
הפארמה והקוסמטיקה

בפלטפור פועלת  תפינטו-פלסט 
את  ומספקת   one-stop-shop מת 
כלל השירותים הדרושים לבעל עסק 
או למי שחולם לבנות אחד כזה תחת 
הפגישות  ”במהלך  אחת.  גג  קורת 

הל את  להכיר  לומד  אני  תהראשונות 
קוח, חוקר ובודק לעומק את הצרכים 

תוהרצונות שלו, כמו גם את סכום הת
קציב העומד לרשות הפרויקט. יחד עם 
מאפיינים  אנו  ומיומן  מקצועי  צוות 
המכונות  ואת  הייצור  דרישות  את 
הדרושות לו כדי להגשים את חלומו”, 

”לעתים מתגלים פע תמסביר אושרי. 
גודל  לבין  הלקוח  הרצון של  בין  רים 
המבנה או להיקף התקציב, אך בעזרת 
את  מוצאים  אנו  יצירתיים  פתרונות 

הדרך לגשר על פערים אלו”.
רחב  למגוון  שירות  נותנת  החברה 
בתחילת  מיזמים  החל  עסקים,  של 
דרכם ועד לקונצרנים גדולים וחברות 
הם  אותן  המכונות  בין  בינלאומיות. 
למצוא  תוכלו  אישי  בייבוא  מספקים 

מכו אוטומטית,  בירה  מילוי  תמכונות 
קווים  וסבונים,  קרמים  למילוי  נות 
מכונות  גלידה,  לייצור  אוטומטיים 

להדב מכונות  יין,  בקבוקי  תלסגירת 
קת תוויות על גבי בקבוקים וצנצנות, 

שו למוצרים  אוטומטיים  אריזה  תקווי 

בתחומי  מכונות  של  מגוון  ועוד  נים 
המזון, הפארמה והקוסמטיקה.

נדמה כי גם לקורונה הייתה השפעה 
תישירה על עולם היזמות העסקית ביש

ראל. ”תקופת הקורונה דחפה לא מעט 
אנשים להמציא את עצמם מחדש, בין 
להבטיח  שמבקשים  שכירים  אלו  אם 
יזמים  או  נוסף  פרנסה  מקור  לעצמם 
להתפתח”,  נוספות  הזדמנויות  שזיהו 

הפר הלקוחות  ”אחד  אושרי.  תממשיך 
טיים שלנו, יזם חרוץ ומוכשר שפיתח 

לה וביקש  בטעמים  אלכוהולי  תמשקה 
סיפ מסחריות.  בכמויות  לייצר  תתחיל 
המ סוג  לגבי  והכוונה  ייעוץ  לו  תקנו 

קו  עבורו  והקמנו  לו  הדרושות  כונות 
ייצור מא’ ועד ת’, אוטומטי וללא מגע 

תיד אדם. לקוחה אחרת רקחה ריבות מו
פלאות בביתה וביקשה לצמוח ולייצר 

תבכמויות גדולות יותר כדי לשווק לח
הייעוץ  בזכות  המזון.  ולרשתות  נויות 
המכונות  של  מדויקת  והתאמה  שלנו 
הייצור  את  הגדילה  היא  לה  הדרושות 
שלה באופן משמעותי והדבר ניכר גם 

בעלייה בהכנסות שלה.
פרויקט  ללוות  אדיר  סיפוק  ”זהו 
והביצוע  התכנון  דרך  הרעיון,  משלב 

כשהח הסופי.  המוצר  לקבלת  תועד 
הלקוחות  של  והחלום  החברה  של  זון 
את  שביצעתי  מרגיש  אני   – נפגשים 

השליחות שלי”, מסכם אושרי.
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