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אודות החברה

חברת בי אן אי טק בע"מ - BNE Tech Ltd  נוסדה לפני כ-10 שנים מתוך דרישה של לקוחות ישראליים במציאת 

פתרונות ייצור בסין, תוך מתן דגש על: הוזלות משמעותיות, שמירה על איכות המוצרים, שיתוף פעולה עסקי לטווח 

רחוק, אספקות ישירות לבית הלקוח, ושמירת מלאי בטחון נדרש. לחברה צוות מיומן ומנוסה אשר מלווה את 

לקוחותיה משלב הצעת המחיר, אישור הדוגמאות ועד ייצור סדרתי ואספקתו לבית הלקוח. במהלך שנת 2007 

הקימה החברה סניף נוסף באזור שנחאי שבו מועסקים מהנדסים מקומיים שתפקידם העיקרי הוא בדיקה ומעקב 

אחר ההזמנות הנשלחות לייצור, המהנדסים מבקרים בכל המפעלים איתם אנו עובדים ובודקים את רמת האיכות 

המוצר, התאמתו לשרטוט הייצור וכמובן אריזה מתאימה ושליחתם לארץ.



מיקום החברה
מטה החברה ממוקם באזה"ת החדש פולג שבנתניה, ומשתרע על כ- 400 מ"ר, כאשר 200 מ"ר מתוחם מחסנים.
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פעילויות החברה
חברת בי אן אי טק - מייצרת בסין חלקי מתכת וחלקים אלקטרו מכאניים לכל התעשיות בארץ. היתרון התחרותי של 

חברת בי אן אי טק הוא ייצור חלקים בסין לפי שרטוט הלקוחות במחיר התחרותי ביותר ובאיכות הטובה ביותר, והיכולת 
לשלוח את החלקים לכל יעד בישראל ובעולם. לחברת בי אן אי טק קיים צוות ותיק ומיומן בישראל בסין וכך באים 

להצלחה פרויקטים רבים. 
תחומי פעילות עיקריים:

  .Die cast, CNC, Milling ,חלקי מתכת: זיווד, יציקות אלומיניום, יציקות ברזל, עיבוד שבבי, קשיחים, פלסטיקה, גומי
חלקים לתעשיית האלקטרוניקה: כבלים וצמות, מפסקים,שנאים, אנטנות, LED, סוללות, קונקטורים ומחברים. 

קצב גדילת חברת בי אן אי טק בפרויקטים של ייצור חלקים בסין הוא מהיר ובכל יום מצטרפים עוד ועוד לקוחות חדשים. 
נכון להיום לחברה יש מעל 300 תבניות פעילות בתחום.

בזכות צוות מיומן, מעורבות ברמה היומית והבנה של הצרכים המשתנים בשווקים השונים,
הצליחה החברה להיות מעורבת ובעלת חשיבות במגוון הפרויקטים בתחומים שונים כמו: תקשורת, טלקום, מחשבים, 

אבטחה, IT, מוליכים למחצה, אלקטרואופטיקה, תאורת חירום, רכיבי הספק, מוצרי בקרה, רפואה ועוד. 



חזון החברה

חברת BNE Tech שואפת לתת את המענה הטוב ביותר לדרישות לקוחותיה תוך מציאת פתרונות ייצור ורכש במזרח 
וליווי הנדסי שוטף.
החברה מחויבת ל:

איכות גבוהה 
שירות ללא פשרות

אמינות
גמישות

זמני אספקה טובים 
מחירים תחרותיים

 החברה שמה בראש מעייניה את שביעות רצון לקוחותיה.



שרשרת האספקה

יצור הצעת
יבואמחיר הזמנת 

ביקורתלקוח

החזקת 
מלאי

אספקה
ללקוח



לקוחות



מוצרים ויכולות

מכניקה: הזרקת מוצרי פלסטיק, גומי, סיליקון, יציקות אלומיניום , עיבוד שבבי, זיווד ועוד.

גומיות אטימהפלסטיקהזיוודחלקי מתכת מדוייקים

switch Lexan מדבקות  לחצני סיליקון יציקת אלומיניום עיבוד שבבי



מוצרים ויכולות

אלקטרו מכניקה: מחברים, מפסקים, כבלים, מאווררים, נתיכים,  מפרזיי חום, רכיבי מתכת, צמות, סוללות, אנטנות 
ורמקולים.

RF מפסקיםשנאים יצוקיםאנטנותמגשרים- 

כבלים

כבלים

ברגים/קשיחים מיוחדיםפינים

צמות

מחברים

PCB-Standoffמשימות מיוחדות



מוצרים ויכולות

הפצה: הפצת רכיבי אלקטרוניקה של חברות בינ"ל ידועות בתחום הרכיבים האקטיביים והפאסיביים ללא הסכמי הפצה 
ישירים, כגון:



צרו קשר:

09-8336124

info@ bne-technology.com
www.bne-technology.com


