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Storage Capacity

שטח כל מסוף  
המטענים

ר"מ76,000

שטח המחסן  
(  מקורה)

ר"מ39,000

מקומות  934
אחסון עבור  
פלטים בגודל

88-96”

אחסון חומרים  
רדיואקטיבים

ר"מ100

אחסון בעלי חיים 
בהסגר

ר"מ50

אחסון מטענים  
בכספת

ר"מ150

אחסון חומרים  
מסוכנים

ר"מ370

מערכת אחסון  
אוטומטית בעלת  

עמדות  2,900
אחסון



יצוא/ממשקי יבוא

חוליות מרכזיות בשרשרת האספקה

יצואן/ יצרן  אריזה הובלה 
יבשתית

הובלה
יבשתית

בינייםאחסון

TPL
/ יעד סופי 

לקוח

הובלה אווירית

מכס

ביטחון

תפעול



יבוא-תהליכים עיקריים במסוף 

פריקתנחיתה

מטוס

מטען קליטת

השוואת

נתונים

דרישת

לקוח
שחרור  

מטען

רישום 

שחרור  

והודעה  

למכס



הדרכה

סוגי טיסות

חלק מאזור . זוהי טיסה המיועדת בעיקר להסעת נוסעים–טיסת קו •
.האחסון במטוס משמש להעמסת מטען מסחרי בהתאם לגודלו

.רחבי גוף, צרי גוף : נחלקות לשני סוגים–טיסות קו 

למעט קוקפיט  . זוהי טיסה המיועדת למטען בלבד–טיסת מטען •
.  ואזור נוסעים מצומצם מנוצל כל גוף המטוס לאחסון מטען מסחרי

סיפון תחתון ואזור  , סיפון עליון, אזורים עיקריים3-האחסון מבוצע ב
.BULKלחבילות בודדות הנקרא 



הדרכה

מטוסים צרי גוף

.בינונים/מטוסים המיועדים לטווחי טיסה קצרים•

.למטוסים אלה אין אזורי אחסון גדולים•

.רוב נפח המטוס מנוצל לטובת אזור הנוסעים•

חלל זה  . חלק מחלל המטוס מנוצל לאחסון מזוודות נוסעים וסחורה•
.BULKנקרא 



הדרכה

מטוסים צרי גוף



הדרכה

BULK

ובתוך המטוס  קונביירי "העמסת מטען למטוסים צרי גוף מתבצעת ע•
.בצורה ידנית



הדרכה

מטוסי נוסעים רחבי גוף

.ארוכים/אלה מטוסים המיועדים לטווחי טיסה בינוניים•

למטוסים אלה אזורי אחסון גדולים המאפשרים הטסה של משקלים •
.גדולים מאוד

:אזורי אחסון עיקריים3ברוב המטוסים קיימים •
.אזור המושבים והנוסעים

LOWER DECK– מטר1.6אזור מטען תחתון גובה מקסימלי.
BULK–אזור לאחסון מזוודות ומשלוחים בתפזורת.



הדרכה

המשך-מטוסים נוסעים רחבי גוף 

י שימוש באמצעי  "העמסת מטען למטוסים רחבי גוף מתבצעת ע•
.ULDהיטס הנקראים 

•ULD–UNIT LOAD DEVICE.

.אמצעי ההיטס מאפשרים הכנה של מטען לפני העמסתו למטוס•

פריקה של המטוס מתקצר באופן משמעותי  /כן זמן ההעמסה-כמו•
(.BULKביחס להעמסת )

.שינוע אמצעי ההיטס בתוך המטוס מתבצע בעזרת מערכת שינוע•



הדרכה

תא מטען תחתון-מטוסי נוסעים



הדרכה

מטוסי מטען

.אלה מטוסים המיועדים להטסת מטען מסחרי בלבד•

מנוצל כל נפח המטוס , אזור נוסעים מצומצם+ למעט קוקפיט •
.לאחסון אמצעי היטס

:אזורי אחסון עיקריים2-המטוס מחולק ל•
MAIN DECK– מטר3אזור מטען ראשי עד גובה.

LOWER DECK– מטר1.6אזור מטען תחתון עד גובה.

.לחבילות בתפזורתBULKבחלק ממטוסי המטען קיים אזור •



הדרכה

המשך-מטוסי מטען 

.מטען747-400דוגמא להעמסת מטוס מסוג בואינג •

MAIN DECK

Max Height: 1.6M

Max Height: 3.0M

LOWER DECK

נוסעים



הדרכה

סיפון עליון–מטוס מטען 



הדרכה

תא מטען של מטוס מטען



ג"שינויים בעמדות החניה של מטוסים בנתב



הבראבורחבת 



האגס הגדול/  רחבת ויקטור 



ולייט'רחבות לימה וג



3טרמינל 



נאותים שילוח בתנאים  בלתי נאותיםשילוח בתנאים 
GDP



תהליכי תפעול משולבים במטעני פרמצבטיקה במסוף המטענים

דוליסים16
מקוררים לשינוע  

יחידות היטס  
בנויות

המכלת יחידות  
קירור אקטיביות  
(ENVIROTAINER)
בסביבה מבוקרת  

טמפרטורה

החלפת משטחים קבלת מטען

הובלה מאובטחת 
ובקרה על יחידות  
קירור אקטיביות

פסיביםמארזים  יחידות  160
קירור אקטיביות

הוספת קרח יבש 
ליחידות קירור  

פסיביות
ENVIROTAINER

בניית יחידות  
קירור אקטיביות
ENVIROTAINER

טעינת יחידות קירור  
אקטיביות

)ENVIROTAINER,CSAFE)

בנייה והעמסת  
טיסות שכר

החלפת סוללות

יבוא

יצוא

יבוא

יצוא

אמצעי  /כיסוי מטענים
היטס ביריעות  
טרמיות של ממן

אקלום



Pharmaceutical Storage 



ULD Cover



Passive Packaging Build up

26



הדרכה

יחידות קירור  אקטיביות

קונטיינרים אלה משמשים כמקרר נייד ויכולים לשמור על טמפרטורה  •
.מבוקשת לפרקי זמן גדולים

כל היחידות מתאימות להעמסה במטוסי נוסעים בעלי תא מטען  •
. מטר1.6שגובהו 



Controlled Temperature Dolly



THANK YOU  FOR YOUR  ATTENTION


