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 פרופיל חברה 

 ע"י עופר בן גיגי.  2007" הינה חברה בבעלות פרטית, אשר הוקמה בשנת רם טכנולוגיות מתקדמות בע"מ- שיפחברת "

 מיומנים בתחומם. מוסמכים ו בחברה מועסקים מהנדסים והנדסאים בתחום הזיווד האלקטרוני והעיבוד השבבי, מבקרי איכות וכן אנשי ייצור 

 ה. תעופוה  , הרפואהטק-רם" מהווה ספקית מובילה בתחום הזיווד ועיבוד שבבי והרכבות של חברות בתחום ההיי -"שיפ  חברת

 במועד   מתקדמת תוך שימת דגש על עמידה ERPמוחזקים דרך מערכת ו   ISO 9001:2015/AS9100D י  כל תהליכי העבודה עומדים בנהל

   .האספקה בהתאם לצרכי הלקוח

 

 " נמצאות המחלקות הבאות : רם טכנולוגיות מתקדמות בע"מ-שיפ בחברת "

 :  מחלקת פיתוח והנדסה*

 בניית מכונות ומתקנים לפי צרכי הלקוח. תכנון, פיתוח ועיצוב המוצר ע"י מהנדסי מכונות בענף. 

 :  מחלקת חיתוך בלייזר*

 , יכולת חיתוך פחים עבים ודקים לכל מטרה  4kwמ"מ עם מחולל  3000X1500בגודל שולחן  TRIUMPH FIBER LASERמכונת חיתוך  

 בעולם.  יםעם דיוקים מהטוב

 :  מחלקת כיפוף*

 .מטרים 4.10באורך  BAYKAL -ו RG-80 (AMADA)-  RG-100+ -(AMADA): בגדלים שונים  CNCמכופפות   3

 :  מחלקת ליטוש וצילוע *

 . ראשי ליטוש ברמת דיוק גבוהה מהמובילות בענף 3, עם  GRIND MASTERמכונת ליטוש פני שטח של חברת  

 :  מחלקת ריתוך*

 ריתוך נקודה, מסגרות ובניית מתקנים. co2עמדות ריתוך מתקדמות :ארגון, 

 :  מחלקת עיבוד שבבי*

 , מ"מ 1600X600בגודל שולחן   HAAS VF6 -ו  HAAS 750 צירים  5 מכונות 2 ביניהן   לעיבוד שבבי  CNCמכונות כרסום  8

 בשטח. שות ועם רמת דיוק מהטובות יהמכונות חד  .כרסומתו  מחרטה קונבנציונלית

 :  מחלקת סמרור*

 , מסמרות והתקני חיבור מיוחדים.   HAEGER מכונה לנעיצת קשיחים 

 :  מחלקת הרכבות

 לרכיבים מכאניים/אלקטרו מכאניים.  TURN KEYהרכבות ברמת 

 :  מחלקת אבטחת איכות

  אנשי ביקורת ואבטחת איכות מלווים את המוצר משלב קבלת התוכניות מהלקוחות .ISO 9001:2015/AS9100Dחברת שיפרם מוסמכת 
   ועד המוצר הסופי תוך הקפדה על נהלי העבודה ואיכות ללא פשרות.

 : "מילרם בע"מ"  ציפויים  מפעל

 , פסיבציה, ציפוי בדיל. ROHSכרומטי ותקן  ניקל, אלודיין-קווי ציפויים מתקדמים מבוקרים : אנודייז במגוון צבעים, אלקטרולס

 ועוד חברות ממגוון תחומים.  אורנטפאוור, מדיספק, פלרם,  ISCAR ,EQUASHIELD ,KLA ,HPעל לקוחותינו נמנים חברות : אלביט, פלסן, 


