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מיליון  5הקטלוג מכיל מעל 
חלפים שונים לרכב פרטי  

טון3.5ומסחרי עד 

הקטלוג מכיל שעתוני  
עבודה וצביעה לתאונות

ובאפליקציה   Onlineקטלוג
לטאבלט

קטלוג חלפים מקוריים
מבוסס על המידע של יצרני הרכב



קטלוג חלקי הרכב
 גישה לקטלוגOnline–תמיד מעודכן, בכל זמן

כיסוי מלא למירב הדגמים הנעים בישראל

 באמצעות מספר  + זיהוי דגם מתקדם על בסיס התוכנה

שילדה

מהיר ומדויק, ידידותי למשתמש

 טאבלט או טלפון חכם, מחשב–ניתן לגישה מכל מכשיר

כולל קיטים לטיפולי אחזקה



64יצרני רכב

 דגמים800מעל

 חלפים בקטלוג5,000,000מעל

נתוני מידע בקטלוג



ממשקי הקטלוג

מותאם לשימוש  , עיצוב גמיש 
ביישומים ייעודיים שונים

ממשק מובנה לכל מערכות  
ההוריזון 

ממשק מותאם למכשירים  
ניידים 



מולטיקט בטאבלט 

להפקה בשטח  אומדן נזק
להצעות תיקון במוסך  

ראשוני ולביצוע אומדן
,  הכל בזמן אמת. לשמאים

באמצעות טאבלט

מיידי לשימוש  Onlineאומדן
בין כל הגורמים ולהפצה 

ובתיקוןהמעורבים בתביעה
ציי רכב , מבטח, מוסך-

.  ועוד



מהיר למחירי החלפיםאיתור 
  חלקים מקוריים

חלקים תחליפים

  כל המחירונים
בנגישות מכל מקום

  המערכת מציגה את
החלופות ממגוון יבואני  
הרכב ויבואני החלפים  

.  האחרים

פרטי אחריות  
לחלק



הגדול בעולם, מרכז מקוון למידע על חלקי הרכב

.  אופנועים, משאיות, מסחרי, רכב פרטי

כל זאת תוך  . מפעלי חלפים לרכב בעולם1000מרכז המידע מאפשר לך נגישות מעל 
המידע כולל מחירוני יבואני  . התאמה ליבואני החלפים בישראל ולמחירוני החלפים שלהם

).יבואנים100-כ(הרכב ומחירוני יבואני חלפים תואמים 

תחליפים/ התואמים , המידע כולל את מרבית מחירוני החלפים המקוריים
,  מזגן, שמשות, מנוע, הגה, בלמים, מתלים, חלקי המרכב: מחירונים בכל תחומי הרכב

...ועוד, חשמל

בין יצרני הרכב השונים לבין תעשיית החלפים  , התאמות בין מספרים קטלוגים מקוריים
)טים"הצלבות מק(Cross Referenceמיליון 20-כ, המקורי תואם ותחליפי

שנים10–היסטוריה למחירי החלפים 
!מקוון ומעודכן תמיד

מנוע טורבו למידע על חלקי הרכב–

מקורי

מקורי  
תואם תחליפי



שיטות חישוב לעבודות וצביעה

מ לפרוקים הרכבות וצביעה.ר.שעתון מ

קביעת מחיר קבוע לתיקון  

קביעת מחיר קבוע לצביעה



מ"מ מידע רכב ממוחשב בע.ר.מ
077-7388888: טלפון
077-7388880: פקס

mrm@mrm.co.il: מייל
www.mrm.co.il

הוד השרון, אזור תעשיה שרונים, 36החרש ' רח: כתובת

תודה על  
ההקשבה

mailto:mrm@mrm.co.il
http://www.mrm.co.il/
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