
מתקנים חצי אוטומטיים

טעינה חשמלית

מתקנים רובוטיים

מכפילי חניה

עזרי חניה

דואגים לך לחניה!

קטלוג מתקני חניה 2022



פרקומט הינה חברה ישראלית המתמחה בפיתוח, תכנון הנדסי, הרכבה ושירות של מתקני חניה מכאניים ורובוטיים. 
לפרקומט מספר פתרונות מנצחים, המהווים סל מוצרים מלא ומשולב בתחום ההתחדשות העירונית. 

מחלקת  ומעמידה  הלקוח,  לצרכי  המוצרים  בהתאמת  ויצירתיות  גמישות  מאפשרת  פרקומט  והנדסה,  תכנון   כחברת 
תכנון המסייעת לאדריכלים במציאת פתרון החניה המיטבי לפרויקט. צוותי התכנון והביצוע שלנו מלווים את הלקוח בכל 

שלבי תהליך התכנון - מלוח השרטוטים, דרך קבלת היתר ועד ליווי בביצוע מרתפי החניה.

מתקני החניה של פרקומט:
עומדים בדרישות התקן הישראלי למתקני חניה )ת"י 5437( 	 
 	)EN 14010( עומדים בדרישות התקן האירופאי למתקני חניה
 	)VDI 4466( עומדים בדרישות התקן הגרמני למתקני חניה רובוטיים
נבדקים ומאושרים על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה	 
 	SGS נושאים את תו התקן השוויצרי

לאורך שנות פעילות החברה, פרקומט התקינה אלפי מתקני חניה מסוגים שונים.
 לתאום ביקור באחד ממאות האתרים בהם פועלים מתקני החברה, אנא צרו קשר עם משרד החברה 

בטלפון 08-6484849.

הניסיון שעושה את ההבדלאודות החברה

טרומפלדור, תל אביב. רובוטי. 50 מ"ח
מולדת, תל אביב. רובוטי. 13 מ"ח

השופטים, תל אביב. רובוטי. 13 מ"ח
רזיאל, יפו. מכפילים, 14 מ"ח

גוש עציון, גבעתיים. מכפילים, 8 מ"ח
דגניה, תל אביב. מכפילים, 2 מ"ח

הארי, רמת גן. מכפילים, 6 מ"ח
נגבה, נס ציונה. מכפילים, 20 מ"ח

נגבה, נס ציונה. רובוטי, 11 מ"ח
נווה יהושע, רמת גן. מכפילים, 12 מ"ח
סמטת לאן, תל אביב. רובוטי, 17 מ"ח
יהודה הלוי, הרצליה. מכפילים, 4 מ"ח

מסריק, בת ים. מכפילים, 4 מ"ח
איילת השחר, תל אביב. מכפילים, 8 מ"ח

התחיה, הוד השרון. מכפילים, 6 מ"ח
תש"י, רמת גן. מכפילים, 5 מ"ח
צ'לנוב, חולון. מכפילים, 7 מ"ח
רש"י, תל אביב. רובוטי, 8 מ"ח

אפטר, תל אביב. רובוטי, 11 מ"ח
באר אורה, רמת גן. מכפילים, 12 מ"ח
באר אורה, רמת גן. מכפילים, 11 מ"ח

גרוזנברג, תל אביב. רובוטי. 18 מ"ח
יוסף ברץ, חולון. מכפילים, 6 מ"ח
יוסף ברץ, חולון. מכפילים, 4 מ"ח

ביאליק, רמת השרון. מכפילים, 3 מ"ח
ביאליק, רעננה. מכפילים, 6 מ"ח

בר כוכבא, רמת גן. מכפילים, 4 מ"ח
חובבי ציון, תל אביב. מכפילים, 4 מ"ח

מאנה, תל אביב. רובוטי, 8 מ"ח
כצנלסון, ראשון לציון. מכפילים, 4 מ"ח

הפלמ"ח, הרצליה. מכפילים, 3 מ"ח
ברודצקי, נתניה. מכפילים, 12 מ"ח

יהודה הנשיא, תל אביב. מכפילים, 6 מ"ח
נגבה, רמת גן. רובוטי, 19 מ"ח

פרטיזנים, הרצליה. מכפילים, 4 מ"ח
דניאל, בת ים. מכפילים, 6 מ"ח

יהודה מכבי, תל אביב. רובוטי, 13 מ"ח
סירקין, הרצליה. מכפילים, 7 מ"ח

ענתות, תל אביב. רובוטי, 8 מ"ח
ארלוזורוב, תל אביב. רובוטי, 40 מ"ח
יונה הנביא, תל אביב. רובוטי, 11 מ"ח
הירשפלד, ראשון לציון. רובוטי, 4 מ"ח

הרא"ה, רמת גן. מכפילים, 6 מ"ח
ויצמן, הרצליה. מכפילים, 5 מ"ח

ההגנה, הרצליה. מכפילים, 10 מ"ח
אבא הלל, רמת גן. רובוטי. 30 מ"ח

לואי מרשל, תל אביב. רובוטי, 6 מ"ח
הנביאים, בת ים. מכפילים, 6 מ"ח
הנביאים, בת ים. מכפילים, 4 מ"ח

קפלן, תל אביב. רובוטי, 51 מ"ח
שפינוזה, ראשון לציון. מכפילים, 8 מ"ח

בית הלל, רמת גן. מכפילים, 3 מ"ח
הסנה, רמת גן. מכפילים, 14 מ"ח

מתתיהו הכהן, תל אביב. מכפילים, 2 מ"ח
רות, רמת גן. רובוטי, 32 מ"ח

אלוף בצלות, תל אביב. רובוטי, 20 מ"ח
בית לחם, חולון. מכפילים, 4 מ"ח

בן יהודה, הרצליה. מכפילים, 6 מ"ח
חזנוביץ, תל אביב. מכפילים, 24 מ"ח

יעל הגיבורה, רמת גן. מכפילים, 6 מ"ח
פקיעין, תל אביב. רובוטי. 14 מ"ח

הנביאים, הרצליה. מכפילים, 7 מ"ח
העבודה, תל אביב. רובוטי, 26 מ"ח
תלפיות, רמת גן. מכפילים, 6 מ"ח

סנהדרין, רמת גן. מכפילים, 11 מ"ח
סנהדרין, רמת גן. מכפילים, 10 מ"ח

אסתר המלכה, תל אביב. מכפילים, 3 מ"ח
סטרומה, רמת גן. חצי אוטומטי, 16 מ"ח

סטרומה, רמת גן. מכפילים, 6 מ"ח
הגרא, תל אביב. רובוטי, 18 מ"ח

ראש פינה, הרצליה. רובוטי, 24 מ"ח
שברץ, רעננה. רובוטי, 15 מ"ח

בר אילן, רעננה. רובוטי, 13 מ"ח
בר אילן, רעננה. מכפילים, 14 מ"ח
בר אילן, רעננה. מכפילים, 18 מ"ח
בר אילן, הרצליה. מכפילים, 4 מ"ח

בר אילן, רעננה. רובוטי, 16 מ"ח
תל חי, רמת גן. רובוטי, 29 מ"ח

תל חי, רמת גן. מכפילים, 4 מ"ח
רחובות הנהר, רמת גן. מכפילים, 18 מ"ח

המעיין, גבעתיים. רובוטי, 39 מ"ח
קרית ספר, ראשון לציון. מכפילים, 10 מ"ח

אביגיל, רמת גן. מכפילים, 6 מ"ח
אביגיל, רמת גן. מכפילים, 7 מ"ח

אביגיל, רמת גן. רובוטי, 33 מ"ח
לאה גולדברג, תל אביב. מכפילים, 4 מ"ח

בועז, רמת גן. מכפילים, 2 מ"ח
התקווה, ראשון לציון. מכפילים, 10 מ"ח

רמב"ם, בת ים. מכפילים, 6 מ"ח
אריה לייב יפה, הרצליה. מכפילים, 5 מ"ח

יהודה הלוי, תל אביב. רובוטי, 16 מ"ח
יהודה הלוי, תל אביב. רובוטי, 18 מ"ח

שלמה המלך, תל אביב. מכפילים, 2 מ"ח
פתחיה, תל אביב. רובוטי, 11 מ"ח
אשכנזי, תל אביב. רובוטי, 11 מ"ח

עלומים, רמת גן. רובוטי. 35 מ"ח
ברנר, תל אביב. רובוטי. 20 מ"ח

דה האז, תל אביב. רובוטי, 8 מ"ח
עוזיאל, רמת גן. רובוטי, 11 מ"ח

חולדה, תל אביב. רובוטי, 14 מ"ח
כצנלסון, גבעתיים. רובוטי, 28 מ"ח
שטריקר, תל אביב. רובוטי, 12 מ"ח
הירקון, תל אביב. מכפילים, 6 מ"ח

הירקון, תל אביב. רובוטי, 10 מ"ח
הירקון, תל אביב. רובוטי, 8 מ"ח

רמבן, ירושלים. רובוטי, 8 מ"ח
זבוטינסקי, חולון. רובוטי, 14 מ"ח

הגפן, רמת גן. רובוטי, 11 מ"ח
הבנים, כפר סבא. מכפילים, 5 מ"ח
נס ציונה, תל אביב. רובוטי, 11 מ"ח

בן נון, תל אביב. רובוטי, 13 מ"ח
בן נון, תל אביב. מכפילים, 6 מ"ח
הירדן, רמת גן. מכפילים, 7 מ"ח

הירדן, רמת גן. רובוטי, 20 מ"ח
אוארבך, תל אביב. רובוטי, 19 מ"ח

יסוד המעלה, תל אביב. רובוטי, 26 מ"ח
יסוד המעלה, תל אביב. רובוטי, 25 מ"ח
יסוד המעלה, תל אביב. רובוטי, 39 מ"ח
יסוד המעלה, תל אביב. רובוטי, 21 מ"ח

קמינסקה, תל אביב. רובוטי, 23 מ"ח
שד' ירושלים, יפו. רובוטי, 59 מ"ח

מכבי, רעננה. רובוטי, 12 מ"ח

פרויקטים )רשימה חלקית(
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מכפילי חניה | מכפיל קונזולי ללא עמודים MaxFree
מתקן המספק רמת שירות 1 גם בבורות צרים, מאפשר תמרון קל למקום החניה ופתיחת דלתות ללא מגבלות.

יתרונות:
מאפשר גישה נוחה למתקן החניה במקומות בהם יכולת התימרון מוגבלת	 
תוכנן על בסיס ההנחיות המחמירות של משרד התחבורה לרמות שירות	 
כולל במות קונזוליות, ללא עמודים בחלקו הקדמי של המתקן	 
מתאים להתקנה במרתפי חניה, או בחצר בניין בקצה מהלך	 
                                 - ניתן לשלב עמדות לטעינה חשמלית	 

מאפיינים:
חניה בלתי תלויה בשתי קומות	 
רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית	 
מאפשר התקנה במרתפי חניה בעלי תקרה נמוכה )320 ועד 360 ס"מ(	 

משטח חניה מונע החלקה 
להליכה נוחה ובטוחה

 מערכת שקטה במיוחד, 
 עומדת בדרישות האקוסטיקה 
של המשרד לאיכות הסביבה

תמרון נוח עם הרכב למתקן, 
ופתיחה מלאה של הדלתות

מגוון מידות 
לבחירת הלקוח

 ניתן להתקין עמדות טעינה 
לרכבים חשמליים גם במכפילי חניה!

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה. 45



מצב סגור

מתקני חניה טמונים | מכפיל חניה טמון )סמוי( Max 2
 מכפיל חניה סמוי, המאפשר חניית רכב אחד מתחת לפני הקרקע. 

המתקן מוסתר בשלמותו בפיר התת קרקעי ומאפשר נסיעה על גבי המתקן, לצורך מעבר או גישה למקומות חניה 
אחרים. ניתן לחפות את המשטח העליון כך שישתלב בפיתוח הסביבה. 

יתרונות:
כאשר המתקן סגור, אין עמודים או אלמנטים בולטים	 
מתאים במיוחד לדרכי גישה, חצרות )בין גבול בניין לגבול מגרש(, או מבנים לשימור	 
מאפשר נסיעה חופשית על גבי המתקן בכל הכיוונים	 
הרכב החונה במתקן מוגן ונחשף רק כאשר המתקן מורם לצורך הוצאת הרכב	 
מגוון חיפויים אפשריים - אבני אקרשטיין, דשא סינטטי, דק, משטחי גומי דמויי אבן	 
                                 - ניתן לשלב עמדות לטעינה חשמלית	 

מאפיינים:
קומת חניה תת קרקעית אחת	 
רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית	 
מפתח החניה הבטיחותי, מונע את עזיבת המתקן כאשר הוא אינו סגור במלואו	 
ניתן לחנות על המשטח העליון, כאשר המתקן ממוקם בקצה המסלול	 

Max 3משלש חניה טמון )סמוי( | מתקני חניה טמונים
 משלש חניה סמוי, המאפשר חניית שני רכבים מתחת לפני הקרקע.

המתקן מוסתר בשלמותו בפיר התת קרקעי ומאפשר נסיעה על גבי המתקן לצורך מעבר או גישה למקומות חניה 
אחרים. ניתן לחפות את המשטח העליון כך שישתלב בפיתוח הסביבה. 

יתרונות:
כאשר המתקן סגור, אין עמודים או אלמנטים בולטים	 
מתאים במיוחד לדרכי גישה, חצרות )בין גבול בניין לגבול מגרש(, או מבנים לשימור	 
מאפשר נסיעה חופשית על גבי המתקן בכל הכיוונים	 
הרכבים החונים במתקן מוגנים ונחשפים רק כאשר המתקן מורם לצורך הוצאת רכב	 
מגוון חיפויים אפשריים - אבני אקרשטיין, דשא סינטטי, דק, משטחי גומי דמויי אבן	 
                                 - ניתן לשלב עמדות לטעינה חשמלית	 

מאפיינים:
שתי קומות חניה תת קרקעיות	 
רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית	 
מפתח החניה הבטיחותי, מונע את עזיבת המתקן כאשר הוא אינו סגור במלואו	 
ניתן לחנות על המשטח העליון כאשר המתקן ממוקם בקצה המסלול	 

משטח חניה מונע החלקה 
להליכה נוחה ובטוחה

משטח חניה מונע החלקה 
להליכה נוחה ובטוחה

 מערכת שקטה במיוחד, 
 עומדת בדרישות האקוסטיקה 
של המשרד לאיכות הסביבה

 מערכת שקטה במיוחד, 
 עומדת בדרישות האקוסטיקה 
של המשרד לאיכות הסביבה

תמרון נוח עם הרכב למתקן, 
ופתיחה מלאה של הדלתות

תמרון נוח עם הרכב למתקן, 
ופתיחה מלאה של הדלתות

מגוון מידות 
לבחירת הלקוח

מגוון מידות 
לבחירת הלקוח

מצב סגור

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה. 67



 מרבע חניה סמוי, המאפשר חניית שלושה רכבים מתחת לפני הקרקע.
המתקן מוסתר בשלמותו בפיר התת קרקעי ומאפשר נסיעה על גבי המתקן לצורך מעבר או גישה למקומות חניה 

אחרים. ניתן לחפות את המשטח העליון כך שישתלב בפיתוח הסביבה. 

יתרונות:
כאשר המתקן סגור, אין עמודים או אלמנטים בולטים	 
מתאים במיוחד לדרכי גישה, חצרות )בין גבול בניין לגבול מגרש(, או מבנים לשימור	 
מאפשר נסיעה חופשית על גבי המתקן בכל הכיוונים	 
הרכבים החונים במתקן מוגנים ונחשפים רק כאשר המתקן מורם לצורך הוצאת רכב	 
מגוון חיפויים אפשריים - אבני אקרשטיין, דשא סינטטי, דק, משטחי גומי דמויי אבן	 
                                  - ניתן לשלב טעינה חשמלית במתקן	 

מאפיינים:
שלוש קומות חניה תת קרקעיות	 
רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית	 
מפתח החניה הבטיחותי, מונע את עזיבת המתקן כאשר הוא אינו סגור במלואו	 

Max 2/3 Duoמכפיל/משלש חניה טמון )סמוי( עם במה כפולה | מתקני חניה טמונים מתקני חניה טמונים | מרבע חניה טמון )סמוי( Max 3S
 מכפיל/משלש חניה סמוי בעל במה כפולה, המאפשר חניית 2 או 4 רכבים )במקביל( מתחת לפני הקרקע.

המתקן מוסתר בשלמותו בפיר התת קרקעי ומאפשר נסיעה על גבי המתקן לצורך מעבר או גישה למקומות חניה 
אחרים. ניתן לחפות את המשטח העליון כך שישתלב בפיתוח הסביבה. 

יתרונות:
במה כפולה תת קרקעית מאפשרת חניית 2 או 4 רכבים מתחת לקרקע, במקביל	 
ניתן להשתמש במתקן כחניה רחבה במיוחד לרכב נכה או לצרכים מיוחדים	 
כאשר המתקן סגור, אין עמודים או אלמנטים בולטים	 
מתאים במיוחד לדרכי גישה, חצרות )בין גבול בניין לגבול מגרש(, או מבנים לשימור	 
מאפשר נסיעה חופשית על גבי המתקן בכל הכיוונים	 
הרכבים החונים במתקן מוגנים ונחשפים רק כאשר המתקן מורם לצורך הוצאת רכב	 
מגוון חיפויים אפשריים - אבני אקרשטיין, דשא סינטטי, דק, משטחי גומי דמויי אבן	 

מאפיינים:
 קומת חניה תת קרקעית אחת/שתי קומות, 	 

עם במה כפולה
רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית	 
 מפתח החניה הבטיחותי, מונע את עזיבת המתקן	 

כאשר הוא אינו סגור במלואו
 ניתן לחנות על המשטח העליון, 	 

כאשר המתקן ממוקם בקצה המסלול

מצב סגור

משטח חניה מונע החלקה 
להליכה נוחה ובטוחה

 מערכת שקטה במיוחד, 
 עומדת בדרישות האקוסטיקה 
של המשרד לאיכות הסביבה

תמרון נוח עם הרכב למתקן, 
ופתיחה מלאה של הדלתות

מגוון מידות 
לבחירת הלקוח

מצב סגור

משטח חניה מונע החלקה 
להליכה נוחה ובטוחה

 מערכת שקטה במיוחד, 
 עומדת בדרישות האקוסטיקה 
של המשרד לאיכות הסביבה

תמרון נוח עם הרכב למתקן, 
ופתיחה מלאה של הדלתות

מגוון מידות 
לבחירת הלקוח

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה. 89



מסובב רכב חשמלי, המקל על התמרון מ/אל מקומות החניה ומאפשר גישה במקומות בהם מרווח התמרון מוגבל. 

היחיד בעולם הניתן להתקנה גם בשיפוע!

יתרונות:
מתאים למקומות בהם ניתן לנסוע קדימה בלבד, או שיכולת התמרון מוגבלת )פניות צרות(	 
מאפשר גישה נוחה למקומות החניה )קיימים ונוספים(	 
מאפשר יציאה עם הפנים לרחוב, ללא צורך בפטיש סיבוב	 
מגדיל את השטח הניתן לניצול לחניה	 
מתאים להתקנה מחוץ למבנה או במרתף חניה	 

מאפיינים:
מאפשר סיבוב הרכב בכל כיוון נדרש לצורך המשך הנסיעה	 
מתקן שטוח המותקן בגובה דרך הגישה	 
נשלט חשמלית באמצעות לוח פיקוד או שלט רחוק	 
רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית	 
אופציה - חיפוי המשתלב בפיתוח הסביבתי	 

| מתקן חניה חצי אוטומטי Max Combi

המסובב הדק ביותר בעולם!
עומק חפירה נדרש 11 ס"מ!!

Max Turnמשטח סיבוב המאפשר גישה קלה לחניה | עזרי חניה
 מתקן חניה חצי אוטומטי מבוסס במה קונזולית לרמת שירות 1, 
 המאפשר הכפלה/שילוש כמות מקומות החניה במרתפי חניה. 

 המתקן מגיע בשתי תצורות טיפוסיות הכוללות שני מפלסי חניה 
)ללא בור או עם בור( או שלושה מפלסי חניה )כולל בור(. 

 המתקן משלב תנועת מגשים מעלה/מטה ותנועת מגשים 
 ימינה/שמאלה, על מנת לייצר הכפלה או שילוש של מקומות 

החניה במרתף ללא תלות של מקומות החניה זה בזה.

יתרונות:
 מאפשר תוספת של מקומות חניה ללא יצירת בור במרתפי חניה רגילים. 	 

באופן זה ניתן להוסיף חניות במפלס מינוס 1 בנוסף על מכפילים במפלס מינוס 2
מספק רמת שירות גבוהה )מתקן ללא עמודים קדמיים(	 
תמרון נוח ופתיחת דלתות נהג/נוסע ללא הפרעה	 
מגשים ללא חריצים להליכה נוחה	 
מערכת בקרה חכמה, מאפשרת הכנסת/הוצאת רכב בהעברת צ'יפ בלבד )מחייב הרכבת שערים חיצוניים(	 

מאפיינים:
במה קונוזולית המאפשרת הרכבה במקומות צרים	 
חלק קדמי פתוח )עיגון אחורי( מאפשר אורך מתקן מינימלי של 510 ס"מ )הגדלת רדיוס הסיבוב בכניסה למתקן(	 
במה קונזולית ללא עמודים בחלק הקדמי מספקת חניה ברמת שירות 1	 
הוספת שערי גלילה ללא עמודים בחלק הקדמי, לקבלת מרחב תמרון מירבי בכניסה/יציאה מהמתקן	 

התקנה שטוחה
 מערכת שקטה במיוחד, 

 עומדת בדרישות האקוסטיקה 
של המשרד לאיכות הסביבה

סיבוב מלא לכל זווית נדרשת
 מתאים לבסיס גלגלים 

רחב במיוחד
קוטר בסיס - 440 ס"מ

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה. 1011



עמדות לטעינה חשמלית במתקני חניה

חברת פרקומט, בשיתוף חברת ג׳ינרג׳י, פיתחו יחד עמדות יחודיות
מתקני החניה של פרקומט

לטעינת רכבים חשמליים במכפילי חניה ובמתקני חניה רובוטיים.
מותאמים כמובן ליישום עמדות הטעינה.



מתקני חניה רובוטיים
צולם ברחוב אביגיל, רמת גן



כחברת הנדסה, פרקומט דוגלת בהתאמת מתקני החניה לצרכי הלקוח והפרויקט	 
 בהתאם לעיקרון זה, פיתחנו מגוון מוצרים אשר ניתנים לשילוב על מנת למצוא את הפתרון המתאים ביותר 	 

לדרישות הפרויקט
מערכת הבקרה הייחודית של פרקומט מאפשרת לנו התאמה של המערכת לכל גובה ורוחב תא חניה	 

 מעלית צמודת קיר - 	 
מאפשרת מתקן צר במיוחד )הצר בעולם(

 מעלית עם עמודים עצמאיים - 	 
מאפשרת התאמה לכל רוחב בור וסיבוב במעלית

 מעלית מגדל נע - 	 
מאפשרת תנועה אנכית ואופקית בו זמנית

לובי סמוי מסוג סוכה - לובי סמוי צר, המאפשר נסיעה על גבי גג המתקן למעבר למקומות חניה עיליים	 
 לובי סמוי קונזולי - לובי סמוי בעל רמת שירות 1 )שני עמודים בלבד(, המאפשר פתיחת דלתות בלתי מוגבלת 	 

לנוחות מירבית בכניסה או יציאה מהרכב
 לובי סגור - לובי בנוי, עם דלתות כניסה/יציאה לרכב ולנהג, המספק למשתמש גישה נוחה ובטוחה לרכב 	 

תוך הגנה מפגעי מזג האוויר

 מערכת שליפה רובוטית - 	 
מאפשרת מתקן צר במיוחד

 מערכת מסוע )שאטל( - 	 
 מאפשרת תנועה בשני צירים 

וסיבוב רכב בקומת החניה
 מערכת מגשים נעים אוטונומיים - 	 

מאפשרת התאמה וניצול מיטבי של שטח החניון
 מערכת שינוע ללא מגשים - 	 

 מתאימה לכמות גדולה במיוחד של חניות 
בעלויות נמוכות

| מתקני חניה אוטומטיים AutoMax

השיטה שלנו - התאמה ללקוח

שילוב מרכיבים ליצירת פתרון מנצח

שינוע אנכי

לובי

שינוע אופקי

AutoMax Narrowמתקני חניה אוטומטיים | המתקן הצר בעולם להתקנה לצד בניין

שילוב מרכיבים שמאפשר יצירת מתקן עבור שטחים צרים במיוחד, ברוחב של 2.60 מ' בלבד - הצר בעולם!!!	 
 פיתוח מתקן זה מאפשר ליזמים לבצע פרוייקטי תמ"א 38, בהם המיקום היחיד הניתן לחניה הוא השטח 	 

המצומצם בין קו בנין לקו מגרש
ניתן להתאים את המתקן למגוון רוחבים וגבהים של רכבים	 
המתקן מסוגל להכיל עד 23 מקומות חניה, בשישה מפלסים בארבע עמודות חניה	 
לובי סמוי תת קרקעי, מאפשר בניית המתקן מתחת לדרך הגישה לחניות העיליות.	 
הלובי ניתן לחיפוי בסגנונות שונים כך שישתלב בעיצוב הכולל של השטח	 
 	RFID השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס

מתקן ייחודי עבור שטחים צרים במיוחד, ברוחב של 2.60 מ' בלבד

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה. 1617



שילוב מרכיבים המאפשר יצירת מתקן עבור שטחים צרים במיוחד, ברוחב כניסה של 2.60 מ' בלבד, הצר בעולם!!!	 
 פיתוח מתקן זה מאפשר ליזמים לבצע פרוייקטי תמ"א 38, בהם המיקום היחיד הניתן לחניה הוא השטח המצומצם 	 

בין קו בנין לקו מגרש
ניתן לשלב מסובב רכב במתקן עצמו, במעלית או באחת הקומות	 
ניתן להתאים את המתקן למגוון רוחבים וגבהים של רכבים	 
המתקן מסוגל להכיל עד 47 מקומות חניה, בשישה מפלסים ובארבע עמודות וטורי חניה	 
לובי סמוי תת קרקעי מאפשר בניית המתקן מתחת לדרך הגישה לחניות העיליות	 
הלובי ניתן לחיפוי בסגנונות שונים כך שישתלב בעיצוב הכולל של השטח	 
 	RFID השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס

מתקני חניה אוטומטיים | מתקן משולב אורכי ורוחבי AutoMax Plus

מתקן המאפשר שילוב חניות לאורך ורוחב המגרש

AutoMax Shuttleתנועה בשני צירים וסיבוב רכב בקומת החניה | מתקני חניה אוטומטיים 

מתקן המאפשר שילוב של תנועה רוחבית עם תנועה אורכית, ליצירת מחסן חניה מושלם	 
רוחב הכניסה למתקן 2.50 מ' בלבד - הצר בעולם!!!	 
פיתוח מתקן זה מאפשר ליזמים לבצע פרוייקטים, בהם ניתן לבנות מחסן חניה בחצר הבניין או מתחת לבניין עצמו	 
ניתן להתאים את המתקן למגוון מידות של רכבים	 
ניתן להתאמה לכל כמות נדרשת של מקומות חניה, עם עד 4 שורות חניה וללא מגבלה על כמות הטורים	 
לובי סמוי תת קרקעי מאפשר בניית המתקן מתחת לדרך הגישה לחניות העיליות	 
הלובי ניתן לחיפוי בסגנונות שונים כך שישתלב בעיצוב הכולל של השטח	 
 	RFID השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס

מחסן החניה המושלם - ניצול מיטבי של השטח

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה. 1819



מתקן המנצל באופן מיטבי את מבנה המגרש, ומאפשר קבלת מקסימום חניות בשטח נתון.	 
רוחב הכניסה למתקן 2.60 מ' בלבד - הצר בעולם!!!	 
פיתוח מתקן זה מאפשר ליזמים לבצע פרוייקטים, בהם ניתן לבנות מתקן חניה בחצר הבניין או מתחת לבניין 	 

עצמו, גם במקרים בהם השטח הנתון אינו סימטרי
ניתן להתאים את המתקן למגוון רוחבים וגבהים של רכבים	 
ניתן להתאמה לכל כמות של מקומות חניה	 
לובי סמוי תת קרקעי מאפשר בניית המתקן מתחת לדרך הגישה לחניות העיליות	 
הלובי ניתן לחיפוי בסגנונות שונים כך שישתלב בעיצוב הכולל של השטח	 
 	RFID השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס

מתקני חניה אוטומטיים | מתקן עם משטחים נעים אוטונומיים AutoMax XY

תנועה דו-צידית לניצול מיטבי של כל שטח קיים

AutoMax Palletlessשינוע ללא מגשים | מתקני חניה אוטומטיים

מתקן ללא מגשים, המתבסס על מערכת שינוע ייחודית	 
מאפשר יצירת מתקן חניה הכולל החל מעשרות ועד מאות מקומות חניה	 
ניתן לשלב במתקן מסובב חניה במעלית	 
ניתן להתאים את המתקן למגוון רוחבים וגבהים של רכבים	 
לובי בנוי מספק נוחות מקסימלית ובטיחות בשימוש במערכת	 
 	RFID השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס

מאפשר קבלת מספר גדול של מקומות חניה בעלות נמוכה למקום חניה

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה. 2021



הלובי מהווה את הקשר בין החניון למשתמש. נוחות השימוש בלובי משפיעה על כלל חווית המשתמש במתקן.
 לפיכך, פיתחנו סוגי לובי שונים, אשר מספקים נוחות למשתמש, בטיחות ושימושיות ומשתלבים באופן מיטבי 

בפיתוח הסביבתי. מגוון חיפויים אפשריים ללובי סמוי - אבני אקרשטיין, דשא סינטטי, דק, משטחי גומי דמויי אבן.

 אנו בפרקומט עושים הכל כדי לספק את רמת המוצר הטובה ביותר. 
 אך כל מוצר, טוב ככל שיהיה, מחייב שירות ואחזקה. לשם כך הקמנו מערך שירות ארצי, איכותי וחסר פשרות, 

הכולל צוות ניהול ייעודי וטכנאים מיומנים, אשר נותנים מענה מהיר ומקצועי ללקוחותינו.

מערך השירות שלנו כולל:
 מערכת מצלמות אונליין לצפייה 	 

בפעולת החניונים
 מערכת בקרה לניטור ושליטה מרחוק 	 

בפעולות החניון
נציגי שירות וטכנאי שירות זמינים לקריאה	 
 תחזוקה תקופתית שוטפת להבטחת 	 

זמינות מירבית של המתקנים
מרכז שליטה ובקרה מאויש	 

מנהלי החברה, נציגי השירות והטכנאים מחויבים להעניק לכם שירות מקצועי, אדיב, מהיר ואמין, 
שמבטיח פתרון תקלות בזמן אמת, תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 

לכל פנייה למחלקת השירות, אנא צרו קשר בטלפון 08-6484849

מתקני חניה אוטומטיים | מקסימום נוחות, בטיחות ושימושיות AutoMax Lobby

 לובי סמוי צר, המאפשר נסיעה על גבי גג 
המתקן למעבר למקומות חניה עיליים

לובי סמוי מסוג סוכה

לובי סמוי בעל שני עמודים בלבד, המאפשר 
פתיחת דלתות בלתי מוגבלת לנוחות מרבית 

 בכניסה ויציאה מהרכב.
 מאפשר נסיעה על גבי גג המתקן 

למעבר למקומות חניה עיליים.

לובי סמוי קונזולי

לובי בנוי, עם דלתות כניסה/יציאה לרכב 
ולנהג, המספק למשתמש גישה נוחה ובטוחה 

לרכב תוך הגנה מפגעי מזג האוויר.

לובי סגור

שירות

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.

 המתקן עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5437, התקן האירופאי למתקני חניה )EN-14010(, נושא את תו התקן SGS השוויצרי, 
ומאושר על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה. 2223
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