
 

 

 

 

 
 

 רדיון חברה להנדסה בע"מ – פרופיל חברה

על ידי מרדכי גולדברג ז"ל כספקית לתעשייה ונציגה  1947רדיון הנה חברה פרטית שנוסדה בשנת 
 .בעולם בלעדית של יצרנים מהמובילים

 .רדיון ממשיכה גם היום לספק ציוד, מערכות ורכיבים למגוון רחב של תעשיות ויישומים

  :תחומי הפעילות העיקריים שלנו הם
 .רכיבים ומערכות בקרה בתחום הקירור ומיזוג אוויר 
 .מכשור ובקרת הינע 
 ואינטגרציה. בקרת מבנה 
 .ומרכזי אנרגיהתחנות כוח  – ציוד תעשייתי ליישומים ימיים ויבשתיים 
 .משחטות ומכוני פסדים –הקמת מערכי ייצור מושלמים לתעשיית המזון  
לאפליקציות של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים  אספקת רכיבים אלקטרוניים, אינטגרציה 

 .מיוחדות ולסקטורים רבים ביניהם הרפואי, המסחרי והתעשייתי
, לוגיות עבור פרויקטים בתחום המיםנוציוד וטכ -אנרגיה מתחדשת פרוייקטים לתעשייה ו 

טיפול בפליטות : ל התיעלות אנרגטית ושימור סביבהתוך מתן דגש ע האנרגיסביבה  ו
 .ניקוי פסולת צפה מזהמים , מערכי הפרדה וטיפול בפסולת מוצקה, 

שמש במערכות רבות ומורכבות ומתמחה במתן רדיון עוסקת בייבוא, שיווק ותמיכה טכנית לציוד המ
 .פתרונות מתקדמים, בהתאמה אישית, של ציוד ומערכות עבור פרויקטים רחבי היקף

 .דיון מאגדת בתוכה מספר תחומי פעילות ומוצריםר
מגוון התחומים, ההתמחות בהם והשילוב שלהם הוא אחד הגורמים להיותה של רדיון ספק של 

ק ספק של רכיבים ומוצרים. האסטרטגיה של החברה מושתת על מצוינות פתרונות איכותיים ולא ר
בכל אחד מתחומי העיסוק השונים והעצמתם באמצעות סינרגיה ביניהם, המקנה לרדיון ערך מוסף 

 .נדיר בשווקים בהן היא פעילה
יבת לאיכות ויצירת ערך מוסף ללקוחותיה ומחו רדיון חרתה על דגלה מצוינות בשרות, חדשנות

 .ומקצוענות בממשקי החברה עם לקוחותיה וספקיה

לחברה צוות עובדים מיומן ומסור עם ידע נרחב בתחומי פעילותו. רדיון מעודדת עבודת צוות 
 .חוצי ארגון  ושיתופי פעולה

המשרדים הראשיים בפתח תקווה כוללים מטה, אחסון, מעבדה, תמיכת לקוחות, מרכז  – משאבים
 ISO ו  ISO 9001-2000 ר( מתקן ייצור ואחסון נוסף בצפון הארץמ" 1,000קומות  4הדרכה )

 .1999הסמכה מאז  – 13485
לשירות מקצועי איכותי ותמיכה ללקוחות וספקי החברה. עידוד  מחויבות  – ערכי החברה

 .התפתחויות חדשות, יוזמות וטכנולוגיות תוך שמירה ופיתוח של הפעילויות הקיימות של החברה

 אתר החברה:מוזמנים לקרוא אודותינו גם ב
 בין לקוחותינו       מוצרים      פתרונות ושירותים      מחלקות החברה      מי אנחנו

https://www.radion.co.il/about/
https://www.radion.co.il/departments/
https://www.radion.co.il/departments/
https://www.radion.co.il/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D2/
https://www.radion.co.il/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D2/
https://www.radion.co.il/products/
https://www.radion.co.il/products/
https://www.radion.co.il/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/
https://www.radion.co.il/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/

