פרופיל חברה – אביטל גבע פז אור בע"מ
על החברה:
חברת אביטל גבע פז אור בע"מ (נוסדה )2991 :הנה חברה פרטית בבעלות אביטל גבע המתמחה בפרויקטים המשלבים
מערכות חשמל ובקרה לרבות תכנון ,בצוע ושירותים נלווים .החברה מספקת שירותים בעיקר לתעשייה ,חקלאות ובניין ,תוך
שימת דגש על התאמת השירותים והמוצרים לצרכי הלקוח.
אנו מספקים את השרותים הבאים למגזרי התעשייה והחקלאות:
תכנון ואפיון של מערכות בקרה.

תכנון וביצוע של תשתיות חשמל.

תכנון וייצור של ארונות חשמל ובקרה.

כתיבת תוכנה לבקרים.

פיתוח יישומי ( .H.M.Iממשק אדם מכונה)

מתן שירותי ייעוץ ואינטגרציה בתחום תשתיות חשמל ותהליכים מבוקרים.

פיקוח עליון לבצוע עבודות חשמל.

אחזקת שוטפת ואחזקה מונעת של תשתיות חשמל ובקרה.

מעצם היותנו חברה עם הכרה עמוקה של תהליכים המספקת שרות בכל ספקטרום התהליך ,משלב האפיון ועד לבצוע בשטח,
הפתרונות המוצעים הינם כוללים ועם ראיה רחבה לטווח ארוך.
תכנון וביצוע של תשתיות חשמל
לחברת פז אור ניסיון רב בתכנון תשתיות חשמל לתעשייה וחקלאות .אנו מתמחים בתכנון תשתית למכוני חליבה.
לפז אור ניסיון רב בבצוע עבודות קבלניות של תשתית בתחום החשמל עבור מתקנים קטנים-בינוניים וחקלאות ,תוך הקפדה על
עמידה בלוחות הזמנים של הפרויקטים.
פז אור בעלת ניסיון ויכולת בצוע פרויקטים בחו"ל ,עד כה בצענו וייעצנו לפרויקטים ברוסיה ,אנגליה ווייטנאם.
בין לקוחותינו :פליינג קרגו ,רפתות ולולים ,הנתיב המהיר ,מועצות אזוריות ולקוחות רבים נוספים.

תכנון וביצוע של מערכות בקרה מתקדמות
לפז אור ניסיון רב שנים במתן פתרונות בקרה משלב התכנון ועד שלב הבצוע.
פז אור מספקת ליווי צמוד של לקוחותיה בכל שלבי התהליך :אפיון ,תכנון ,ייצור ,התקנה ושלב ההרצה עד הפעלת המערכות
בשטח.
בין לקוחותינו :הנתיב המהיר ,הזרע סידס ,One1 ,קורנית דיגיטל ,תעשיות לכיש ורבים אחרים.

ביצוע טיפול מונע ואחזקה שוטפת של תשתיות חשמל
חברת פז אור מתמחה במתן שרותי אחזקה למערכות ותשתיות חשמל .לפז אור מספר צוותים מנוסים המסוגלים לתת מענה
מהיר ומקצועי לתקלות שוטפות ומענה במצבי חירום.
מניסיוננו ,שגרת אחזקה מונעת המתוכננת בצורה נכונה תוך הקפדה על ביצוע בפרקי זמן קבועים חוסכים כסף רב בתיקון
תקלות הנובעות מתשתית שאינה מתוחזקת כנדרש.
לאחר הכרות עם המתקן אנו מספקים תכנון שנתי לאחזקה מונעת תוך מתן דוחות וביצוע בדיקות קבועות ע"פ תקני החשמל
וצרכי הלקוח.
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