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אודותנו

קבוצת שלמה נאור מייבאת ומשווק חלקי חילוף לכל כלי הרכב הקיימים, ומפעילה גם 
מוסך בעל תעודות אומן לביצוע מגוון פעולות מורכבות במיוחד. החברה פועלת מאז שנת 
יוצאת דופן, שירות  1978, ומקפידה על אמינות ללא פשרות, איכות גבוהה, מקצועיות 

מחויב לכל לקוח מוסדי ופרטי ומחירים הוגנים.

לטווח  שלו  הביצועים  על  הן  שמשפיעים  לרכב,  חילוף  חלקי  על  כשמדובר   - אמינות 
ארוך ובעיקר על רמת הבטיחות והשקט הנפשי של הנהג/ת, אמינות מוחלטת היא ערך 
עליון. בהתאם מבצעים אנשי קבוצת שלמה נאור בדיקות מדוקדקות לכל פריט ופריט, 
הן כשהוא מגיע לארץ והן לפני היציאה מהמרכז הלוגיסטי בבית שמש בדרך לעוד לקוח 

מרוצה.

של  גבוה במיוחד  רף  נאור  קבוצת שלמה  לעצמה  העמידה  היווסדה  מיום   - איכות 
איכות - והיא עומדת בו מדי יום בזכות המחויבות המוחלטת לערך חשוב זה. האיכות 
באה לידי ביטוי בהתאמה המלאה של של חלק חילוף לכלי הרכב אליו הוא מיועד, 

במציאת הפתרונות המדויקים ביותר לכל לקוח וברמת החלפים עצמם.

מקצועיות - כל עובדי החברה עוברים הכשרות יסודיות עם הצטרפותם לקבוצה ולאורך 
השנים. הניסיון המשמעותי שהצטבר בכל שנות הפעילות תורם גם הוא למקצועיות הרבה, 
וכך גם הלמידה המתמדת וההתעדכנות בתחום שבאופן טבעי משתנה ומשתכלל כל 
העת. בזכות כל אלה יכולה החברה לייבא לישראל מאות קונטיינרים עמוסים בסחורה 
כזה שניתן להתקין ברכב בראש שקט  יהיה  קונטיינר  וחלק בכל  וכל חלק  מדי שנה, 

באמת.

וטובים מזדמנים, מצליחים אנשי  ועוד רבים  גם עם 8,000 לקוחות קבועים   - שירות 
שלמה נאור לתת מענה מהיר, אישי ואנושי, בגובה העיניים, לכל לקוח - בין אם מדובר 
בחברת ענק ובין אם בלקוח פרטי בודד. כחלק בלתי נפרד מהשירות מפעילה הקבוצה 
מערך הובלות יעיל, שמשנע חלפים לכל רחבי הארץ. במרבית המקרים יגיעו החלקים 
המחויבות  הוא  זה  בהקשר  חשוב  דגש  ועוד  למחרת,  או  ההזמנה  ביום  כבר  שהוזמנו 
של החברה לנהיגה זהירה ולפריקה אחראית ובטיחותית בנקודות החלוקה. בנוסף ניתן 
לבצע גם שילוח דרך חברה חיצונית לבחירת הלקוחות ואיסוף עצמי מהמרכז הלוגיסטי 

בבית שמש.

מחירים הוגנים -  קבוצת שלמה נאור היא הוכחה משכנעת לכך שאיכות גבוהה לא 
מחייבת מחירים גבוהים. ההתנהלות היעילה של החברה, השאיפה לבנות מערכות יחסים 
ארוכות טווח עם הלקוחות ובעיקר המקצועיות וההיכרות עם שווקי החלפים המובילים 
הוגנים  האיכותיים במחירים  המוצרים  מגוון  כל  את  להציע  לקבוצה  מאפשרים  בעולם 

ומשתלמים מאוד - כך שהתועלת לכל לקוח כפולה ומכופלת.



23
0

0
ח 

נפ
טו 

ק
דו

ט 
א

פי
FI

A
E

מנועי דוקטו 2300

F1AE מנוע מחודש
6 EURO / 5 EURO בית קרנק אלומיניום

כולל משאבת שמן וקיט טיימינג בין קמשפטים

F1AE מנוע חדש
כולל משאבת שמן וקיט טיימינג בין קמשפטים

 קיט שיפוץ גיר
 יורו 5

13x68 | 15x74
 ₪ 8,500

F1AE מנוע מחודש
6 EURO / 5 EURO בית קרנק ברזל

8,000 ₪ כולל משאבת שמן וקיט טיימינג בין קמשפטים

F1AE חצי בלוק מחודש
 6 EURO / 5 EURO 5,000 ₪ בית קרנק אלומיניום

F1AE חצי בלוק חדש
 6 EURO / 5 EURO בית קרנק

F1AE חצי בלוק מחודש
6 EURO / 5 EURO 4,500 ₪ בית קרנק ברזל

ראשי מנוע דוקטו 2300

גיר דוקטו 2300

יורו 6 
כולל שסתומים

יורו 6 

יורו 5 

מחודש – 1,800 ₪ חדש – 3,800 ₪ 

מקט 5802227765

יורו 5 )מזרק ישר( 
כולל שסתומים

מחודש – 1,500 ₪ חדש – 3,500 ₪ 

מקט 504378073

יורו 4 )מזרק קונוס( 
כולל שסתומים

מחודש – 1,500 ₪ חדש – 3,500 ₪ 

מקט 504049268
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F1CE מנוע מחודש
6 EURO

 
כולל משאבת שמן וקיט טיימינג

F1CE מנוע מחודש
6 EURO / 5 EURO / 4 EURO

 
כולל משאבת שמן וקיט טיימינג

F1CE חצי בלוק מחודש
5 EURO / 4 EURO

 ₪ 12,000

 ₪ 10,000

 ₪ 5,000

ראשי מנוע דוקטו | איווקו 3000מנועים

יורו 5 
כולל שסתומים

מחודש – 1,500 ₪ חדש – 3,500 ₪ 

מקט 504385398 | 42576090

יורו 4 
כולל שסתומים

מחודש – 1,500 ₪ חדש – 3,500 ₪ 

מקט 504127096 | 504213159

יורו 6
כולל שסתומים

 מקט 5802114243

חדש – 5,000 ₪ 

מכסה שסתומים

מקט 504054827

מקט  504096185

קמשפט יניקה

F1CE חצי בלוק חדש

F1CE מנוע חדש
כולל משאבת שמן וקיט טיימינג
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