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מוצרים ושירותים
ליבת הידע:

משלב פיתוח הקונספט ועד לייצור מערכת מוגמרת לקוחותינו סומכים על 
המומחיות והנסיון של קוליברי בתכנון וייצור מערכות וציוד סובב במהירויות 

גבוהות של עד 200,000 סל"ד, מערכות ממוסבות ומיסוב אוויר, והרכבות 
מכניות ואלקטרו מכניות.  

יכולות ואמצעי ייצור עיקריים:

הנדסה: 
יכולות תכנון ברמת OEM של מכונות ומנגנונים, מיסוב אוויר, מיסוב 	 

אירוסטטי ואירודינמי, מיסוב הידרוסטטי והידרודינמי, מיסבים כדוריים 
ועם גופי גלילה שונים, וציוד סובב במהירויות גבוהות במיוחד.

 	 CAD / CAM מערכות
 יכולות הדמיה באלמנטים סופיים עבור – רעידות, חוזק מכני,	 

התנהגות דינמית של מיערכות ממוסבות, מעבר חם.
 	 3D תכן מפורט, שירטוטים טכניים, סכמות ומודלים
תכנון מתקני דפינה לפעולות מיוחדות, מדידים, וצב"ד 	 

אודות 
וייצור  בפיתוח  מתמחים  בע"מ,  ספינדלס  בקוליברי  אנו 
של ספינדלים לתעשיית המוליכים למחצה ומכונות עיבוד 
שבבי מאז 2003, כלל הפעילות מתבצעת באתר שלנו אשר 
פעילות  לצד  לתפן(  )סמוך  לבון  תעשיה  בפארק  ממוקם 
ומכלולים  חלקים  של  וייצור  תכנון  שירותי  מציעים  אנו  זו 
בתחומי  שונים  לקוחות  עבור  מכניים  ואלקטרו  מכניים 

הביטחון, מו"פ, מוצרי צריכה, יצרני ציוד תעשייתי ועוד.
ועד  התכנון  משלב  מלא  ליווי  מציעים  אנו  ללקוחותינו 
לייצור סידרתי, תוך הסמכות על הידע והניסיון העשיר של 
מדידה  ציוד  וכן  בעולם  הטובים  הייצור  אמצעי  קוליברי, 

ובדיקה הטוב מסוגו כיום.

ייצור מכלולים מדוייקים 
ייצור – הרכבה – פרוייקטי מפתח



גימור שטחים ותהליכי ניקוי:
מחלקת גימור בטרומלים ויברציוניים 	 
 	Ra0.01 [micron[ לטיב שטח מראה Keramofinish® פוליש
תא ניקוי חול, כדורי זכוכית, ועוד	 
תא לניקוי אולטראסוני 	 
ניקוי שומנים במסיר בקטריולוגי ירוק 	 
תנור לשחרור מאמצים לאחר תהליכי עיבוד מסיבי 	 

מחלקת הרכבות מכניות ואלקטרו מכניות:
הרכבה עפ"י מפרט 	 

הלחמות, חיווטים, הדבקות וכו'	 

סביבת עבודה נקיה וארגונומית 	 

ביות חלקים בחימום וקירור ע"י חנקן נוזלי 	 

 תיקון ושיפוץ של ספינדלים וציוד סובב	 
)כולל בדיקות סופיות ואיזון דינמי(

ייצור:
עיבוד חלקים מדוייקים מחומרים שונים: פלדות מחוסמות/ פלדות אל-חלד/ סגסוגות אלומיניום ומגנזיום/ 	 

פליז/ גרפיט/ חומרים קרמיים/ חמרים מרוכבים/ ועוד
כרסומות CNC 4 ו-5 צירים	 
מרכזי עיבוד מחרטות מכרסמות CNC לתפוקות גבוהות במיוחד בדיוקים גבוהים 	 

 	,RC 62 חריטת יהלום – לעיבוד חמרים קשים ומחוסמים עד 
דיוק 1 מיקרון, טיבי שטח מעולים, כל פרופיל אפשרי...

השחזות צילינדריות וקוניות 	 
השחזת סנטרלס 	 
 משחזת יעודית להשחזת עוקצים )קרנרים( לדיוק אבסולוטי	 

בדפינת צירים להשחזה עגולה 
סימון לייזר 	 
 	Lapping, Honning



מעבדת ביקורת איכות

בקוליברי מעבדת איכות מצויידת במכשירי מדידה ובדיקה 
מתקדמים מהשורה הראשונה בעולם, לצד זאת מגוון רחב 

של מכשירי מדידה ידניים מכל הסוגים ומתקנים יעודיים 
למוצרים סידרתיים.

דיוק מקצה לקצה
קוליברי התמקצעה לאורך השנים בייצור חלקים בדיוקים הגבוהים ביותר בתחום העיבוד השבבי, ייצור מוצרי 

הליבה של קוליברי נסמך על יכולות ייצור אלו, ומכתיב שיפור מתמיד של שיטות הייצור והאמצעים, על מנת לספק 
ללקוחותינו בעקביות מכלולים איכותיים ובעלי ביצועים חזרתיים ללא יוצא מן הכלל. 

מצויינות בתפעול
כלל הפעילויות בקוליברי מתועדות ונתמכות ע"י מערכת ה- ERP המפעלית, החל מעבודות הפיתוח וכלה באיכות 
וכו'. כל עבודות ההרכבה, חיווט, הדבקה, והלחמה מבוצעות בסביבה נקיה וארגונומית, על גבי מתקנים וציוד יעודי 

עפ"י הצורך, אנו משתמשים רק בכימכלים ודבקים של יצרנים מוכרים ועם תעוד מתאים. 

מחוייבות לאיכות 
מערכת האיכות בקוליברי ספינדלס בע"מ מאושרת ISO 9001:2008 ע"י מת"י 

בקרו באתר שלנו לקבלת עוד מידע - איך המומחיות והיכולות של קוליברי יכולות להשתלב במוצר שלך.
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 סורק אופטי לצירים וחלקים עם גיאומטריה צילינדרית	 
 Hommel Optics מידות וסיבולות גאומטריות, דיוק מיקרוני

בתוך שניות בודדות 
Form Tester לבדיקה במגע של עיגוליות, גליות, צילנדריות, 	 

 קוניות, מישוריות, בדיוקים תת מיקרוניים.
 )undercuts( ניתן לבדוק גם אלמנטים חיצוניים וגם פנימיים

 מכונה למדידת טיב שטח וסריקת פרופיל גאומטרי, רזולוצית	 
חיישן 6 ננומטר 

CMM עם תוכנת pass ליצירת תכניות בדיקה בצורה אוטומטית 	 
מדידי כח ומומנט 	 
מכונה לבדיקת מצב מיסבים כדוריים 	 
פינים ומכשירי יד מכויילים מכל הסוגים 	 
מעבדה לאיזון דינמי, עד לדרגה G04 )הדיוק המירבי( 	 


