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אנו מאמינים כי יש חשיבות רבה במתן פתרון שלם ללקוח. לייעל 

את שרשרת האספקה תוך חיסכון בזמן ועלויות. לשם כך רכשנו 

לצורך  ונרכוש בעתיד את מגוון הטכנולוגיות המתקדמות בעולם 

מתן פתרונות ללקוח תוך כוונה כי טכנולוגיות אלו יהיו בתוך הבית 

וזמינים באופן מיידי ללקוחות. 

אנו מאמינים בחוזקותיה של החברה קרי לקוחות, עובדים, ספקים 

אשר אלו הם היוצרים את התשתית הנכונה לקשרים ארוכי טווח 

ובניה הדדית ומפרה של כל הצדדים.

שילוב של אמינות יושר ומקצועיות יוצרים שותפות לדרך.



פלג - חטיבת ייצור לתעשייה

ייצור עבור תעשיות הרכב

AVIATION / AEROSPACE

ייצור שתלים, מוצרים וציוד רפואי

חדר נקי CLASS-1000 להרכבת מכלולים

ספק מאושר משרד הביטחון

פלג - חטיבת הייצור לתעשייה מקבוצת פלג ניא, נותנת מענה לכל 

נושאי התפעול, החל מתכנון המוצרים ובניית אבי-טיפוס, דרך טיפול 

ברכש ולוגיסטיקה ועד ייצור סדרתי, הרכבות אלקטרו-מכאניות, 

אינטגרציה ומתן פתרונות Turn key מלאים. 

 ISO 9001-2000 כל תהליכי הפיתוח והייצור של החברה עומדים בתקן

תוך הקפדה על איכות גבוהה ושיפור מתמיד. החטיבה משלבת 

טכנולוגיות ייצור בתחומי העיבוד השבבי הממוחשב, עיבוד פח 

ופרופילים תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחומים אלו.

צוות התפעול והייצור בשיתוף פעולה עם מחלקות התפ"י, ההנדסה 

וההרכבות מספקים תמיכה, ייעוץ וסיוע במתן פתרונות טכניים 

ללקוחות. כל זאת תחת בקרת איכות קפדנית ועמידה בזמני האספקה. 

אתר הייצור והתפעול של החברה ביבנה משתרע על שטח של למעלה 

מ-15,000 מ"ר, המרכז את מכלול היכולות הטכנולוגיות ומאפשר 

לשמור על רמת יעילות גבוהה וייעול שרשרת אספקה. עמידה בלוחות 

זמנים קצרים תוך גמישות בהתאמה לדרישות אספקה משתנות.

באתר מספר מפעלים אשר שילובם מביא ליתרון תחרותי של החברה: 

מפעל עיבוד שבבי: 

הכולל למעלה מ-85 מכונות CNC המתקדמות בעולם עם יכולות עבודה 

של עד 12 צירים בתחומי החריטה, הכרסום והחריטה המכרסמת 

ברמות גבוהות של דיוק. 

מפעל עיבוד הפח והפרופילים: 

הכולל את תחומי החיתוך בלייזר, ניקוב, חיתוך, ריתוך וליטוש, כיפוף 

עירגול, מכבשים ועוד'.

מפעל הצבע: 

מערך צביעה אלקטרוסטטי חדש IDEAL LINE (2007) מהגדולים בארץ 

בעל יכולות צביעה יחודיות. 

מפעל ההרכבות: 

מאחד את יכולות הייצור של החברה ומבצע הרכבות מכאניות, תתי 

מכלולים ומכלולים שונים. 


