
פרופיל מוצרים



ההתפתחות הנועזת של החברה, שנוסדה עי שלושת האחים לבית ביאנקי: ניקולה, אומברטו, ואלסנדרו
הידראוליקה ורכיבים הידראוליים בשנות ה 50. OMFB הובילו  להקמת החברה

החל ממגוון הרכיבים ההידראוליים והמכניים למבחר משאיות, דור ההנהלה השני של החברה גדל
בהתמדה עם קווי ייצור רבים הכוללים חלקי חילוף, ומעבירי כח.

מוכיחה חדשנות ויצירתיות מתמדת, ראייה לתשומת הלב בדגש על טכנולוגיה OMFB כיום חברת
ובסחר העולמי.

מגוון המוצרים המשולב, המקיף והרחב  הנו תוצאה של מחקר מתוכנן ואינטנסיבי, המבוצע ע"י הצוות
הטכני, על מנת לספק את הדרישות השונות לשוק של תעשיית הרכב האיטלקית והעולמית יחד עם

תוצאות מוצלחות.

הוא הניסיון הרב שצברה בפתרון בעיות, מבטיחים שרות מוסמך OMFB הערך המוסף של חברת
ומהיר של פתרונות טכניים הן לשוק חברות תעשייתיות והן לשוק הקמעוני.

מצדיקה היום את הבחירות OMFB כמיטב המסורת האיטלקית ההיסטוריה הארוכה של חברת
האסטרטגיות של העבר, תוך כדי התעדכנות מתמדת עם ההתפתחויות הטכנולוגיות. כיום אנו שמים
דגש מיוחד על התקשורת, נושא חשוב לחברה הרוצה לשמור על קשר הדוק עם השוק, רוצה לייעץ

לו, להעביר לו מידע ולזכות באמונו.

נעשה יותר ויותר מוכר בשווקים העולמים, אשר מאשרים OMFB בתחרות עולמית קשה, השם
בהתמדה שכ 50% מהייצור נועד לייצוא.

.OMFB טכנולוגיה, שרות, מחקר. הצמיחה של חברת

לחברה מערכת בקרת איכות התואמת את
מאז 1992. UNI EN ISO 9001



מיכליות

דוחסי אשפה

בתי מלאכה ניידים

מפני שלג

יישומים תעשייתיים

משאיות רכינות

הרמת גג ומעמיסי עגורן (וו)

פלטפורמה עילית

רכבי הצלה

עגורנים

OMFB קווי הייצור של

ישומים

(P.T.O.) מעבירי כוח    
למשאיות איטלקיות

ובינלאומיות

משאבות גלגלי שיניים
ובוכנות הידראוליות

שסתומים הידראוליים יחידות הספק
אלקטרו-הידראוליות

משאבות יד
הידראוליות עם מכלים



מגוון מוצרים

HIGH POWER מעביר כח מסדרת
ZF עבור גיר

MULTI POWER מעביר כח
VOLVO עבור גיר

POWER PLUS מעביר כח
SCANIA עבור גיר

מעבירי כוח קואקסיאליים
לתיבות ממסר אחוריות

מעבירי כוח אוניברסליים לתנאי עומס
POWERTRUCK-POWERFUL סדרות

SLICK SHIFT יחידות מצמד
עם שלושה וארבעה ברגים

SLICK-SHIFT מעבירי כוח
MD סדרת ALLISON לתמסורות

עם ציר אלקטרומגנטי הפועל PTO
.MAG-TRONIC במערכת

מעביר כח פנאומטי עם מדחס
(Air-Pack) אוויר



מגוון מוצרים

משאבת ג"גש הפיכה דגם
.LTA (ISOוUNI) NPLH

משאבות גלגלי שיניים מאוזנות
NPH דגם

משאבות גלגלי שיניים מאוזנות
NPGH דגם

ISO יחידת פיצול ל-2 משאבות דגם

(AXIAL) משאבות בוכנה ציר יות
DARK-PAK סדרות

(Bent-Axis) משאבות בוכנה ציר זוויתי
MDS-HDS סדרות

שסתום רכינה תלת-מצבי
בספיקות של 45 עד 250 ליטר/דקה

שסתומי חלוקה ושסתומי
סוף-מהלך

מתגים פניאומאטיים
ובקרים לתא הנהג



מגוון מוצרים

משאבות יד ללא מיכל משאבות יד עם מיכל מחלקי זרימה מסוג גלגלי שיניים
לשניים וארבע יציאות

בוכנות חד-כיווניות ודו-כיווניות S.A. יחידות כוח
מושלמת

שסתום רכינה חשמלי עם מיכל
ובקרה חשמלית

שסתום רכינה מכאני עם מיכל ערכות התקנה מושלמות
עבור משאיות כבדות ערכות התקנה למשאיות כבדות



מגוון מוצרים

ערכות מחברי 45°-90°
(GOLD) סדרת זהב

שסתומים הידראוליים, מחברים סובבים
וחיבורים מהירים

שסתומי הפעלה (סלקטורים)
עד 140 ליטר/דקה

כננות הידראוליות וחשמליות מערכת תפעול למשאיות
רכינה “רמשא“

HERCULES מפחית סיבובי ממסרת
עם שלט רחוק

שלטי פיקוד רדיו מסדרות:
RADAR 2-MIDI-QUASAR-ICEBERG MINI-COMPACT ספקי כוח COMPACT ספקי כוח
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