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טכנוטייר בע"מ
החברה המובילה בישראל לציוד וחומרים למוסכים וצמיגיות .על מגוון מוצריה ,אשר מיובאים באופן בלעדי,
נמנים מוצריהן של היצרניות המובילות בעולם בתחום הליפטים ,מכונות איזון ופירוק ,מכשירים לכיוון פרונט,
דיאגנוסטיקה ,מערכות ליניקת גזי פליטה ,ציוד וחומרים לפחחות ולצביעת כלי רכב וכן חומרים ,כלי עבודה וציוד
כללי לצמיגיות ומוסכים.
לרשות החברה מערך טכני מיומן הכולל טכנאים בעלי הכשרה בתחום החשמל ,האלקטרוניקה ,המכניקה,
ההידראוליקה והפניאומטיקה הנדרשים על מנת להעניק שירותי תיקון ותחזוקה של הציוד המשווק על-ידה.
כמו כן ברשותה שטחי אחסון ומערך לוגיסטי מתקדם אשר נועדו להבטיח מתן שירות מקיף לבסיס לקוחותיה.
טכנוטייר מעניקה את שירותיה למגוון צמיגיות ,מוסכים כלליים ,מורשים וייעודיים ,ציי אוטובוסים גדולים ,חברות
ליסינג ,יבואני רכב ,צה"ל ,משטרת ישראל ומוסדות ממשלתיים.
החברה משקיעה מאמץ רב בהטמעה של הציוד המתקדם והטכנולוגיות החדישות ולשם כך מקיימת החברה
הדרכות וימי עיון לאנשי מקצוע מתחום המוסכים בשיתוף נציגי היצרניות אותן היא מייצגת.

על מותגי טכנוטייר נמנים בין היתר ,המותגים הבאים:

חברה אמריקאית המייצרת מכונות
לכיוון פרונט ואיזון גלגלים.

חברה איטלקית המייצרת ציוד
לצמיגיות כגון מכונות פירוק ואיזון
גלגלים.

יצרנית הליפטים הגדולה באירופה,
מתמחה בייצור ציוד למוסכים.

חברה איטלקית המייצרת ציוד
דיאגנוסטיקה ,מחזור קרר ואבחון
גזי פליטה.

חברה אמריקאית המייצרת מגוון
רחב של כלי עבודה ,באיכות
הטובה ביותר בעולם.

יצרנית איטלקית המתמחה במערכות
ליניקת גזי פליטה ובמערכות לניהול
והפצה של שמן ונוזלים.

חברה איטלקית המייצרת ציוד
למוסכי פחחות וצבע.

חברה גרמנית המייצרת מכונות
איזון ,ידועה באיכות ואמינות הציוד.

חברה גרמנית המייצרת חומרים
לתיקון צמיגים.

חברה גרמנית המייצרת אביזרים
למכשירי איזון גלגלים וכיוון פרונט.

חברה שוודית המתמחה במכשירי
אינדוקציה – חימום ללא להבה
באמצעות גלים אלקטרומגנטיים.

חברה איטלקית המייצרת ציוד
למחדשי צמיגים וציוד וחומרים
לצמיגיות.
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קבוצת אוטולוקס
קבוצת אוטולוקס מאגדת חברות המתמחות בייבוא ,שיווק והפצה של צמיגים ,חישוקים וציוד למוסכים
ולצמיגיות .הקבוצה הינה היבואנית הבלעדית של מגוון מותגים מהמובילים בעולם.
מאז הקמתה לפני למעלה מ 30-שנה מעניקה קבוצת אוטולוקס את שירותיה למגוון רחב של ארגונים ,חברות
מסחריות גדולות ,ציי רכב ,חברות ליסינג ,גופים ממשלתיים ,צה"ל ,צמיגיות ,מוסכים ,מכוני רישוי ועוד ,הפרוסים
ברחבי הארץ.
קבוצת אוטולוקס משקיעה משאבים רבים על מנת להנחיל לציבור לקוחותיה את חשיבות השמירה על תקינות
הצמיגים .לשם כך ,מעמידה הקבוצה צוות מקצועי ומיומן המלווה את לקוחותיה ,ועורכת מעת לעת ימי עיון
והדרכות במרכז ההדרכה המצוי במשרדיה.
החברות המאוגדות בקבוצת אוטולוקס משלימות זו את פעולתה של זו ,ומעניקות מענה כולל ומקיף למכלול
הנושאים הקשורים לענף הצמיגים.
המעורבות הרבה ומגוון המשאבים העומדים לרשות קבוצת אוטולוקס מציבים אותה כאחת החברות המובילות
בענף הצמיגים והמוסכים בישראל.

אוטולוקס טיירס (ישראל) בע"מ
עוסקת בייבוא ,שיווק והפצה של צמיגים ,אבובים וחישוקי סגסוגת למאות בתי עסק ברחבי הארץ .מותגי
הצמיגים המיובאים על ידה מסופקים במגוון מידות ולמגוון שימושים וייעודים.
על מגוון הצמיגים והחישוקים הרחב שמייבאת החברה נמנים בין היתר מותגי הצמיגים והחישוקים הבאים:

יצרנית צמיגים קוריאנית המדורגת
במקום ה 7-בין יצרניות הצמיגים
בעולם.

יצרנית צמיגים יפנית המדורגת
במקום ה 12-בין יצרניות הצמיגים
הגדולות בעולם.

מהווה חלק מקונצרן Sumitomo
היפני המדורג במקום ה 6-בעולם.

יצרנית המובילה את מגמת
ההתפתחות של תעשיית הצמיגים
הסינית.

יצרנית יפנית המתמחה בצמיגים
לרכבי שטח ,פנאי ,ספורט ויוקרה.

יצרנית צמיגים בהובלת צוות אירופאי,
באיכות מצויינת ובמחירים משתלמים.

יצרנית חישוקים מובילה מאיטליה,
המצטיינת באיכות ובעיצוב
איטלקי חדשני ומוקפד.

יצרנית חישוקים גרמנית
מהמובילות בתחומה ,מייצרת גם
עבור יצרניות רכב רבות.

מייצרת כ 20-מיליון צמיגים בשנה,
בטכנולוגיה חדשנית ,העומדים בדרישות
התקינה האירופאית המחמירה.
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טייר קלאב (ישראל) בע"מ
מאגדת פעילות של עשרות צמיגיות ברשת זכיינות בפריסה ארצית .צמיגיות הרשת מעניקות שירות כלל ארצי
ללקוחות פרטיים ולציי רכב גדולים.
הרשת מתאפיינת במחוייבות למתן שירות בסטנדרטים גבוהים ומעניקה למגוון לקוחותיה ייעוץ מקצועי
בהיבטים השונים הקשורים בענף הצמיגים .מגוון המותגים וסוגי הצמיגים המשווקים ברשת מבטיחים התאמה
מדויקת לצרכיו הספציפיים של כל לקוח.
כחלק מתפיסת השירות ברשת ,ומתוך רצון להטמיע את חשיבות השמירה על תחזוקה נכונה של צמיגים ,עורכת
הרשת ימי הדרכה ועיון בנושאים שונים ומגוונים במרכז ההדרכות של קבוצת אוטולוקס.
מדי חודש מופק עיתון מקצועי ,הכולל חדשות בענף הצמיגים והציוד הנלווה וכן ידע מקצועי ושיווקי מהארץ
ומהעולם .העיתון מופץ לצמיגיות וכן לגורמים מקצועיים נוספים כגון קציני בטיחות בתעבורה בחברות השונות
להן מעניקה קבוצת אוטולוקס שירותים.

טייר שופס
מחזיקה בבעלותה את רשת מרכזי השירות לצמיגים צ'ק אפ ( ,)CheckUpהמאפשרת לקבוצת אוטולוקס מעורבות
והתמקצעות בתחום ה.Business To Consumer -
צ'ק אפ הינה רשת מרכזי שירות לצמיגים ולמערכות הנלוות ברכב ,השואפת להעלות את רמת מודעות הצרכנים
לחשיבות הצמיגים ולתחזוקתם ולנסיעה בטוחה.
כמתבקש מתהליך ההתפתחות הטכנולוגית והמורכבות המאפיינת את כלי הרכב ,מציעה רשת צ'ק אפ מענה
מתקדם ,מקצועי ומתאים לטיפול בצמיג ובמערכות הסובבות אותו .צ'ק אפ מפעילה בסניפיה את קדמת
הטכנולוגיה בכל הקשור לדרך הנכונה והבטוחה לטיפול בצמיגים.
רשת צ'ק אפ מעניקה ללקוחותיה חווית קניה חדשה ,ייחודית ונכונה ,הכוללת אבחון והמלצות על ידי מומחים,
בחירת צמיג אופטימאלי לרכב בעזרת סימולציה ממוחשבת וכן חבילת הטבות משלימות לרכישת הצמיגים ,אשר
נועדה להבטיח שמירה על תקינות הצמיג לאורך זמן .ברשת מייחסים חשיבות עליונה לתקינותן של המערכות
ההכרחיות לתפקודו של הצמיג (בולמי זעזועים ,בלמים וכיוון גלגלים) ומבצעים בדיקת בטיחות למערכות אלה
כחלק מחבילת ההטבות לרוכשי צמיגים.
רשת צ'ק אפ מציבה סטנדרטים גבוהים בחזות מרכזי השירות שלה ושמה דגש רב על מראה סניפיה ,כך שכל
מרכזי השירות הינם מזמינים ,נעימים ,נקיים ומסודרים לרווחת לקוחותיה.

