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פרופיל חברה
חברת לבנט מכשירי רנטגן בע "מ נוסדה בשנת  1944ע"י חברת האחים הרשברג בע"מ.
במשך השנים ,הרחיבה החברה את תחומי פעילותה תוך שאיפה להימצא תמיד בחזית הטכנולוגית
כתוצאה מכך ,הוחלף רשמית שם החברה באוגוסט  1994ל-לבנט טכנולוגיות בע "מ.
חברת האם והחברה המחזיקה בלבנט ,האחים הרשברג בע "מ ,נוסדה בשנת  1925כספקית של
כימיקלים ומיכון לתעשיית עיבוד המזון באזורנו ("לבנט" משמעו המזרח התיכון).
מנהל החברה:
דירקטורים:
בהנהלה:

אלון קרסיק
ארנון ברוך ,אלדע גרטנר
אורן קרסיק ,אבנר מילר
יוסף דורון – מנהל תפעול
אלון ליברמן – מנהל כספים

בלבנט טכנולוגיות בע "מ מועסקים  60עובדים ,ביניהם  12מומחים קליניים  16 ,אנשי מכירות ו12 -
מהנדסי שירות וטכנאים מיומנים .
החברה הוסמכה ל ISO 9002-בשנת  1997על ידי מכון התקנים הישראלי .
החברה ממוקמת בבניין בן  4קומות בהרצליה פתוח  ,רח' גלגלי הפלדה  ,18ובו משרדים ,מחסנים ובתי
מלאכה.
אנו מייצגים כיום בלעדית חברות מהמובילות בעולם בתחומי הרפואה  ,המכשור המדעי והתעשייתי .
תחומי עיסוק החברה הינם :
יבוא ,שיווק ,תחזוקה ותמיכה בציוד רפואי להרדמה  ,הנשמה ,מעבדות ,חדרי ניתוח ,מחלקות לב,
אורטופדיה ,פגים ,אורולוגיה  ,נוירולוגיה ועוד .
לקוחותנו הם כל בתי החולים  ,מרפאות ,מעבדות ומכוני מחקר .
המחזור השנתי של לבנט טכנולוגיות בע "מ הינו  30מיליון דולר .המחזור השנתי של קבוצת האחים
הרשברג עולה על  150מיליון דולר.
שעות פעילות החברה :ראשון -חמישי .07:00-19:00
שפות פעילות :עברית ,אנגלית ,צרפתית וגרמנית.
למידע פיננסי ,ניתן לעיין במדריך דאן אנד בראדסטריט  ,לבנט טכנולוגיות בע "מ רשומה יחד עם חברת
ההחזקות האחים הרשברג בע "מ.
הבנקאים שלנו :בנק לאומי לישראל  ,סניף מרכזי ( )800בתל אביב.

רשימת החברות המיוצגות על ידינו בעמוד הבא .
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LIST OF PRINCIPALS
Abbott Vascular (A.C.S./Guidant) ……..………...…….....U.S.A., Belgium
Action Products Inc. ……………………………….………… U.S.A.
AlpineBiomed …………………….……………………..….… Denmark
Angelantoni ………………………………………………...… Italy
Apriomed ……………………………………………………… Sweden
Atritech Inc. (Boston Scientific) ….………………………..... Holland
Belmont Instrument Corporation…………………………… U.S.A.
BioTop ………………………………………………………... China
Boston Scientific (C.P.I. / Guidant)………………………. Belgium, U.S.A.
Boston Scientific (EP) …………………………………..…... U.S.A.
Catheter Robotics…………………………………...……….. U.S.A.
CardioFocus……………………………………………..….... U.S.A.
Datex-Ohmeda (GE Medical)…………………………..…… Finland, U.S.A.
Delta-T………………………………………………………… Germany
Don Whitly…………………………………………………..... U.K.
Efratgo………………………………………………………... Israel
Electrothermal……………………………………………….. U.K.
Engstrom (GE Healthcare)………………….……………… Finland
Fiske Associates……………………………..……………… U.S.A.
Fiberlite (Thermo)……………………………………..…….. U.S.A.
GE Healthcare…………………………………………….… U.S.A, Finland
HeartWare…………………………………………………..... U.S.A.
Heraeus (Thermo)………………………………………….. Germany
H+P (Thermo)……………………………………………..…. Germany
Jeio Tech Co………………………………………..……….. Korea
Kistler Instruments……………………………………….…. Switzerland, U.S.A.
Kuhner Shakers……………………………………………... Switzerland
Landanger………………………………………………….… France
LBM (Thermo) …………………………………………….…. U.S.A.
MagVenture………………………………………………...… Denmark
Nippon Lead Glass………………………………………….. Japan
Occlutech A.B……………………………………………….. Sweden
Ohmeda Medical (GE Healthcare)………………………… U.S.A.
Omni International Inc……………………………………..... U.S.A.
Owl (Thermo)…………………………………………………. U.S.A.
Radi Medical Systems…………………………………..…... Sweden
Revco (Thermo)…………………………………………….. U.S.A.
Rowiak……………………………………………………..…. Germany
Schuett Biotec……………………………………………..… Germany
Sorvall (Thermo)…………………………………………… U.S.A.
STI (Thermo)………………………………………………... U.S.A.
Stryker Corporation…………………………………….…… U.S.A.
Tyrx-Aigisrx……………………………………………….…. U.S.A.
Versamed (GE Helthcare)………………………………...… Israel
inomed Medizintechnik GmbH (Walter Graphtec)………… Germany
Waters Instruments Inc…………………………………..…. U.S.A.
Wolf X-Ray Accessories………………………………........ U.S.A.
Zoll - Circulation, Inc………………………………….…….. U.S.A
Zoll - Lifecor Corp……………………………………..…….. U.S.A

