
42

מיכון והנדסה |

|   ניר ותלם   |  גליון מס'  32  |  יולי 2011

חברת	אליאנס	נמצאת	בעיצומו	של	תהליך	
פיתוח	מואץ.	בשנה	שחלפה	תוכננו	והוזמנו	
חלקם	 חדשים,	 גדלים	 מחמישים	 למעלה	
במשפחות	צמיגים	חדשות.	השנה	הנוכחית	

עומדת	להסתיים	עם	מספר	גבוה	יותר.
פיתוח	של	צמיגים	לעומסים	גבוהים	מהמקובל	
בעולם,	הפך	לדבר	שבשגרה,	ומדי	יום	מושקים	
לעבודות	שדה	ותעשייה	צמיגים	חזקים	יותר	

שמטרתם	לקחת	משא	רב	יותר.
בכביש	 לנסוע	 הטרקטורים	 יכולות	 עקב	
גדלות	ממה	שהיה	מקובל	עד	 במהירויות	
היום,	מפתחת	החברה	צמיגים	תואמים,	וכבר	
כיום	ניתן	לרכוש	צמיגי	חקלאות	למהירות	של	

65-70	קמ"ש.
אליאנס	עושה	כרגיל	את	המצופה	מחברה	
רצינית	בעלת	יכולת	תגובה	מרשימה.	בעלים	
חדשים	 ותעשייתיים	 חקלאיים	 כלים	 של	
בטוחים	 להיות	 יכולים	 שונים	 בהספקים	
שצמיגים	חלופיים	זמינים		להם	בכל	רגע.	

· בתחום	צמיגי	עבודות	החקלאות	נוספו	להיצע	
כ	25	גדלים.	

בין	הגדלים	המעניינים	בתחום	זה	ניתן	למצוא	
		520/85R42,		800/70R38	:הבאים	את

צמיגים	שנדרשו	בשוק	זה	מכבר,	פותחו	על	
וקוצרים	הצלחה	רבה	 ידי	מהנדסי	החברה	
	710/70R38,	710/70R42,	14.9R46,	:הינם
	650/85R38,	 	800/65R32,	260/70R18,

	260/70R20
היצרן	המשמעותי	 הינה	 אליאנס	 חברת	  ·
ביותר	בעולם	בייצור	צמיגים	לגידולי	שורה	

ולמרססים.
למעלה	מ	35	גדלים	קיימים	בהיצע	החברה.	בין	
הגדלים	החדשים	והמעניינים	שפותחו	בתחום	
	320/90R50,	380/90R50,		:למצוא	ניתן	זה

	320/90R54
בתחום	צמיגי	עבודות	האיסוף	בחקלאות	  ·

מה חדש ומתגלגל באליאנס

באליאנס ומתגלגל חדש מה

למעל‰ ו‰וזמנו תוכננו שחלפ‰ מו‡ץ. בשנ‰ פיתוח ת‰ליך של בעיצומו נמצ‡ת ‡לי‡נס חברת
עם ל‰סתיים עומ„ת ‰נוכחית ח„שות. ‰שנ‰ צמי‚ים במשפחות ח„שים, חלקם ‚„לים מחמישים

יותר. ‚בו‰ מספר

מושקים יום שבש‚ר‰, ומ„י ל„בר בעולם, ‰פך מ‰מקובל ‚בו‰ים לעומסים צמי‚ים של פיתוח
יותר. רב מש‡ לקחת שמטרתם יותר חזקים צמי‚ים ותעשיי‰ ש„‰ לעבו„ות

‰יום, מפתחת ע„ מקובל ש‰י‰ ממ‰ ‚„לות במ‰ירויות בכביש לנסוע ‰טרקטורים יכולות עקב
של למ‰ירות חקל‡ות צמי‚י לרכוש ניתן כיום תו‡מים, וכבר צמי‚ים קמ"ש.‰65-70חבר‰

כלים של מרשימ‰. בעלים ת‚וב‰ יכולת בעלת רצינית מחבר‰ ‰מצופ‰ ‡ת כר‚יל עוש‰ ‡לי‡נס
ל‰ם זמינים חלופיים שצמי‚ים בטוחים ל‰יות יכולים שונים ב‰ספקים ח„שים ותעשייתיים חקל‡יים

ר‚ע.  בכל

כ ל‰יצע נוספו ‰חקל‡ות עבו„ות צמי‚י ‚„לים. 25בתחום

‰ב‡ים:  ‡ת למצו‡ ניתן ז‰ בתחום ‰מעניינים ‰‚„לים 520/85R42,  800/70R38בין

רב‰ ‰צלח‰ וקוצרים ‰חבר‰ מ‰נ„סי י„י על מכבר, פותחו ז‰ בשוק שנ„רשו צמי‚ים
‰710/70R38, 710/70R42, 14.9R46, 650/85R38,  800/65R32, 260/70R18, 260/70R20ינם: 

‰שור ל‚י„ולי צמי‚ים בייצור בעולם ‰יותר ‰משמעותי ‰יצרן ‰ינ‰ ‡לי‡נס חברת
ולמרססים.

מ שפותחו35למעל‰ ו‰מעניינים ‰ח„שים ‰‚„לים ‰חבר‰. בין ב‰יצע קיימים ‚„לים
למצו‡:   ניתן ז‰ 320/90R50, 380/90R50, 320/90R54בתחום

) בחקל‡ות ‰‡יסוף עבו„ות צמי‚י ּדבתחום ‡תomּוּמּיּג ‡לי‡נס חברת ‰רחיב‰ (
ו‰וסיפ‰ ‰צמי‚ים ניתן10מ‚וון ז‰ בתחום ‰מעניינים ‰‚„לים ח„שים. בין ‚„לים

‰ב‡ים:  ‡ת ,1000/50R25, 1050/50R32, 900/60R32, 620/75R34, 800/65R32למצו‡
500/85R24, 710/75R34

) ‰ציפ‰ ּלּזלצמי‚י ּיּפּבּפ oּמ oובעבירות נמוך בלחץ רב מש‡ לש‡ת ‰מסו‚לים (

נוספו חדשות3מקסימ‡לית ‡לו. לכל25.  כ-משפחות במשפחות כלולים ח„שים ‚„לים
‡לו מיטבית. צמי‚ים לעבו„‰ ל‰ ‰מת‡ים „‚ם ל‰ת‡ים ניתן עבו„‰ של סו‚

מסו‚ ב‚'נטים " . 30.5", 26.5", 22.5מ‡ופיינים

כ נוספו ‰יערנות צמי‚י במבנ15‰בתחום מת‡פיינים ‡לו ח„שים. צמי‚ים ‚„לים
ח„ירת למניעת לסולי‰ מתחת פל„‰ חוטי במיוח„, וב‰‚נת חזק‰ „י‡‚ונ‡לי,  ב„ופן

עצמים. 

בתחום.3 צמי‚ים של ז‰ סו‚ ביישום חלוצ‰ ‰שנ‰, ו‡לי‡נס פותחו ר„י‡לי במבנ‰ ‚„לים

‰ל‡חרונ נוספו ‰תעשיי‰ משפחות. 2לצמי‚י

צפוף, ו„‚ם550„‚ם ומרכז רבים ל‡‚ים כח580בעל נ„רש ב‰ן לעבו„ות שמת‡ים
מבחני עברו ‡לו ‰חקל‡ות. „‚מים בשרות לטרקטורים מעולים „‚מים ‚בו‰. ‡לו משיכ‰

רב‰. ב‰צלח‰ מתחרות חברות מול ש„‰

ול„‚ מ‚וון ברשות‰ יש וכיום ‰ר„י‡לים ‰עפר עבו„ות צמי‚י מ‚וון ‡ת ‰‚„יל‰ ‡לי‡נס
מ ‰חל צמי‚ים ל15.5R25של בתכנון.26.5R25וע„ נמצ‡ים נוספים . ‚„לים

ב‚ו„ל צמי‚ לשוק יצ‡ כן (16.00R25כמו ּוּלּיּגלמנופים ).moּוּמּבּׂשּד

) ‰נמל צמי‚י Pבתחום ּפּׂש oּוּׂשּיּפ sעם לשוק יצ‡‰ ‡לי‡נס משמעותיים2) ‚„לים
מכולות.16.00R25, 18.00R25וחשובים:  ל‰עברת ענק מל‚זות על עוב„ים ‡לו . צמי‚ים

מתמי„. שיפור בת‰ליך ו‰ינ‰ ל‰ ומחוצ‰ לו, ב‡רץ ומחוצ‰ במפעל רבים נסיונות מנ‰לת ‡לי‡נס
ברצינות נלקחים ו‰צעותי‰ם עבור‰. ‰ערותי‰ם ‰קיים ביותר ‰טוב ‰משוב ‰ינם ‰חבר‰ לקוחות

‰פיתוח. ובצמי‚י ‰קיימים בצמי‚ים מיושמים ‡חת רב‰, ול‡

יצרניות י„י על ומ‡ושרים נבחנים ‰ציו„. צמי‚י‰ יצרניות עם ‚ם ‰„וק בקשר נמצ‡ת ‡לי‡נס
ובחזר‰. ‡לי‰ מ‰חברות עובר ערך רב יישומי ו‰כב„, ומי„ע ‰חקל‡י ‰ציו„

מקבוצת ונכב„ עיקרי לחלק מכבר ל‡ ‰פכ‰ ‡לי‡נס חברותATGחברת שייכות ‰עולמית, ל‰
וכןATCו – GPX‰צמי‚ים ב‡רץ ‰חבר‰ עבור לייצור וצמי‚ים תבניות מפתחים ‰חבר‰ . מ‰נ„סי

‰‡חיות. ‰חברות שתי עבור

בכתובת: ‰חבר‰ ל‡תר ל‰יכנס מוזמנים ‡תם וטכנולו‚י שווקי שוטף למי„ע

)combine(	הרחיבה	חברת	אליאנס	את	מגוון	
בין	 גדלים	חדשים.	 	10 והוסיפה	 הצמיגים	
זה	ניתן	למצוא	 הגדלים	המעניינים	בתחום	
	1000/50R25,	1050/50R32, את	הבאים:	
	900/60R32,	 620/75R34,	 800/65R32,

	500/85R24,	710/75R34
· לצמיגי	הציפה	)flotation(	המסוגלים	לשאת	
משא	רב	בלחץ	נמוך	ובעבירות	מקסימאלית	
גדלים	 	25 	כ-	 3	משפחות	חדשות.	 נוספו	
חדשים	כלולים	במשפחות	אלו.	לכל	סוג	של	
עבודה	ניתן	להתאים	דגם	המתאים	לה	לעבודה	
מיטבית.	צמיגים	אלו	מאופיינים	בג'נטים	מסוג	

	.	"30.5	,"26.5	,"22.5
· בתחום	צמיגי	היערנות	נוספו	כ	15	גדלים	
במבנה	 מתאפיינים	 אלו	 צמיגים	 חדשים.	
	בדופן	חזקה	במיוחד,	ובהגנת	 דיאגונאלי,	
חוטי	פלדה	מתחת	לסוליה	למניעת	חדירת	

עצמים.	
3	גדלים	במבנה	רדיאלי	פותחו	השנה,	ואליאנס	
חלוצה	ביישום	סוג	זה	של	צמיגים	בתחום.	

	2 לאחרונה	 נוספו	 התעשייה	 לצמיגי	  ·
משפחות.	

דגם	550	בעל	לאגים	רבים	ומרכז	צפוף,	ודגם	
580	שמתאים	לעבודות	בהן	נדרש	כח	משיכה	
גבוה.	אלו	דגמים	מעולים	לטרקטורים	בשרות	
החקלאות.	דגמים	אלו	עברו	מבחני	שדה	מול	

חברות	מתחרות	בהצלחה	רבה.	
אליאנס	הגדילה	את	מגוון	צמיגי	עבודות	  ·

העפר	הרדיאלים	וכיום	יש	ברשותה	מגוון	גדול	
	.26.5R25	ל	ועד		15.5R25	מ	החל	צמיגים	של

גדלים	נוספים	נמצאים	בתכנון.
	16.00R25	בגודל	צמיג	לשוק	יצא	כן	כמו

.)mobile crane(	למנופים
· בתחום	צמיגי	הנמל	)Port tires(		אליאנס	
יצאה	לשוק	עם		2	גדלים	משמעותיים	וחשובים:	
18.00R25	16.00R25,.	צמיגים	אלו	עובדים	

על	מלגזות	ענק	להעברת	מכולות.
אליאנס	מנהלת	נסיונות	רבים	במפעל	ומחוצה	
לו,	בארץ	ומחוצה	לה	והינה	בתהליך	שיפור	
מתמיד.	לקוחות	החברה	הינם	המשוב	הטוב	
ביותר	הקיים	עבורה.	הערותיהם	והצעותיהם	
נלקחים	ברצינות	רבה,	ולא	אחת	מיושמים	

בצמיגים	הקיימים	ובצמיגי	הפיתוח.
אליאנס	נמצאת	בקשר	הדוק	גם	עם	יצרניות	
ידי	 ומאושרים	על	 נבחנים	 הציוד.	צמיגיה	
יצרניות	הציוד	החקלאי	והכבד,	ומידע	יישומי	

רב	ערך	עובר	מהחברות	אליה	ובחזרה.
חברת	אליאנס	הפכה	לא	מכבר	לחלק	עיקרי	
ונכבד	מקבוצת	ATG		העולמית,	לה	שייכות	
ATC.	מהנדסי	 ו	-	 	GPX חברות	הצמיגים	
לייצור	 וצמיגים	 תבניות	 החברה	מפתחים	
עבור	החברה	בארץ		וכן	עבור	שתי	החברות	

האחיות.
למידע	שוטף	שווקי	וטכנולוגי	אתם	מוזמנים	

להיכנס	לאתר	החברה	בכתובת:
http://www.alliance-tire-group.com

ראשית המיכון בארץ
כנס ב"חצר הישנה", סדנת שועלי, עין שמר 27.4.11
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