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ללא סיוע ישראלי, ה"סופרטנקר" לא היה עולה
לאוויר

כינויו של מטוס הכיבוי העצום, ה-"סופר טנקר" כבר אומר הכל: מדובר במטוס הכיבוי
הגדול בעולם שביכולתו להניף כ- 80,000 ליטרים של מים לאוויר. מתמונת המצב

העולה מהתחקירים הראשוניים מסתבר כי ללא חברה ישראלית אחת שמיהרה
להיחלץ לעזרתו, כוח הכיבוי המשמעותי לא היה יכול לעלות לאוויר עוד שעות קריטיות

רבות

תגיות:

בסוף השבוע האחרון כולנו היינו מחוברים למהדורת החדשות, כשאנו צופים בלוחמי האש מנסים להשתלט
על השריפות המשתוללות בכל רחבי הארץ. לא יכולנו שלא להיות נרגשים כשאל המאמץ המיוחד ביבשה

הצטרפו גם מטוסי כיבוי וביניהם גם הסופר טנקר הענק, שהגיע ישירות מארצות הברית, ממש כמו גיבור על
המשמש ככוח הצלה משמעותי. בל נשכח כי מדובר במטוס הכיבוי הגדול בעולם אשר יכול להכיל כמויות

מים משמעותיות, העולות עד פי 16 מן התכולה של מכלית כיבוי ממוצעת. יתרה מכך, בניגוד למטוסי כיבוי
אחרים אשר נאלצים לחזור אל הקרקע כאשר כבים האורות והשמש שוקעת, הסופר טנקר מסוגל לעבוד גם

בשעות הלילה. אך כמו שכולנו כבר יודעים, לעיתים קרובות הגודל הוא לא הדבר היחיד שקובע.

צילום: רן לוי, מנהל שיווק חברת אל אב מדחסים בע"מ

ללא המדחס הנחוץ, הסופר טנקר לא היה עולה לאוויר

לכל גיבור על יש נקודת תורפה, הדבר ידוע לכל. גם הסופר טנקר, גדול מטוסי הכיבוי בעולם, כמעט היה
נכנע לנקודת תורפה זו אילולא שירות יוצא דופן בנוף הישראלי, הניתן על ידי חברת אל-אב מדחסים בע”מ.

ראשי » המומחים
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מדובר בחברה הפועלת בקריית ביאליק בצפון הארץ, הקיימת משנת 1984 ומתמחה בייצור ושיווק מדחסי
אוויר, מייבשי אוויר ומפוחים ובכך יכולה לספק פתרונות לכל צורך קיים במערכות אוויר הקיימות בשוק. כך
קרה המקרה ובשבת בבוקר זקוק היה מטוס הסופר טנקר למדחס מסוים בדחיפות, אשר בלעדיו לא היה
ניתן ליצור את הלחץ הנחוץ בתוך מערכת השאיבה של המטוס, דבר אשר היה מונע את פעילותו כליל או

במילים פשוטות: המטוס לא היה יכול לתפקד ולפרוק את תכולתו. גאה בכך שביכולתה לספק מענה מקצועי
אמין ובסטנדרטים הנחוצים, מיהרה חברת אל-אב מדחסים בע”מ להתגייס לעזרתו של צוות המטוס  וחשוב

לא פחות: היה זה מענה כחול לבן שהותאם ספציפית לצורך הייחודי של הסופר טנקר.

יואל מזרחי, הבעלים הנוכחיים ומנכ”ל החברה משתף:

“אין דבר מרגש יותר מאשר לראות את רכבי השירות שלנו עומדים בגאון לצדו של מטוס הסופר טנקר
האמריקאי בידיעה כי בזכות השירותים הזמינים והמקצועיים ביותר שלנו, אשר ניתנים לפי דרישה, המטוס
יוכל לתפקד כראוי, לעלות כמה שיותר מהר לאוויר ולהצטרף לכוחות הכיבוי. אל-אב מדחסים בע”מ סיפקה

לשדה התעופה בבוקר שבת מדחס HP 100 בלחץ 13 בר (bar) וללא עזרתה המידית בשעת חירום המטוס
לא היה יכול לבצע את תפקידו. נוסף על כך, שיתוף הפעולה בין החברה הישראלית שלנו אשר מייצרת

מדחסים כחול לבן, לבין המטוס האמריקאי אשר פועל במרץ לכיבוי השריפות יומם ולילה, הוא כשלעצמו
מקור לגאווה”.

ולסיכום: כל עכבה לטובה

שיתוף פעולה גלובלי והתגייסות של רבים למטרת כיבוי השריפות מהיבשה ופיזור מים וחומרים מעכבים
מהשמיים הוא המאפיין העיקרי של גל השריפות האחרון. כמו מדינות ומעצמות גדולות ברחבי העולם,

מיהרה גם אל-אב מדחסים בע”מ, שהנה חברה מקומית ישראלית, להתגייס ולהירתם למאמץ.

אף שהקריאה לעזרה נעשתה  בשעות המאוחרות של ערב שישי, בזכות שירותיה הגמישים של חברת
אל-אב מדחסים בע”מ, אשר ניתנו ללא דיחוי, עבדו באל אב מדחסים אל תוך הלילה על מנת שיכול היה

מטוס הסופר טנקר לעלות לאוויר בבוקר שבת ולהרשים אותנו ביכולותיו. כמו כן,  מרשים לגלות כי חברת אל
אב מדחסים הינה חברה שמתמחה במתן פתרונות הנדסיים לכל חתך בתעשייה הישראלית, מעבר לענף

המדחסים, בהתאמה ספציפית לדרישות הלקוחות וכפי שניתן להיווכח, שירותיה מהירים וזמינים במיוחד גם
בעתות משבר - וכוללים סל של פתרונות איכותיים שבכוחם, לא אחת, להציל את המצב.


