


  1962
חברת שטל נוסדה ע"י חנה ונחום לוי. תחילת הייצור של הוויברטורים לבטון - 

מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

   1965
תחילת הייצור של משורי המרצפות - מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1967
תחילת הייצור של משורי הפוגות )אספלט ובטון( - מאז יוצרו מעל 25,000 יחידות 

תחילת הייצור של מהדקי האדמה - מאז יוצרו מעל 35,000 יחידות

   1971
מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח 1000 מ"ר

1975
בניית קומה שניה למבנה המפעל בחולון והגדלתו לשטח כולל של 2000 מ"ר

   1982
קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של רובין - 

סוברו ישראל מנועי )בנזין ודיזל, גנרטורים ומשאבות(

1992
 ,EHWA קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של

אחד מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדסקיות ומקדחי יהלום

   1995
קבלת הסמכה לתקן ISO 9001 ממכון התקנים הישראלי - 

אישור רשמי למערכת האיכות הייחודית של שטל

1998
מעבר המפעל למבנה מודרני בין 7700 מ"ר ביבנה

1999
פתיחת חברת EURO SHATAL APS בדנמרק עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה

2008
פתיחת חברת EURO SHATAL GERMANY בגרמניה

2011
   - Black&Decker - קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של

היצרן הגדול בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים 
פתיחת חברת SHATAL ENGINEERING INDIA בהודו

2012
שטל חוגגת 50 שנה

2016
יבואן בלעדי של מותג MONTOLIT מכונות חיתוך אריחים

2018
FEMI יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת

2019
OREGON-ו ECHO רכישת חברת שירות וציוד יבואנית

לקוחות יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את קטלוג המוצרים החדש של שטל. 
הקטלוג מכיל מגוון רחב של תחומים וכולל מידע טכני וידע רב. 

שטל מייצגת בישראל מגוון רחב של מותגים איכותיים כגון:
EHWA ,FEMI ,MONTOLIT ,BAIER ,HAKKEN ,ASADA ,OLI ,DARI ,MILLER ועוד. 

ציוד הבניין של שטל ידוע באיכות ואמינות גבוהה במיוחד, מורכב מחלקים איכותיים 
 .HATZ ו HONDA ומשלב מנועי

זוהי זכות להמשיך לשרת אותכם באותה התלהבות ומחוייבות 
שאפיינו אותנו ב-57 שנות הפעילות של החברה. 

תמיד לשרותכם, קשוחים בעבודה!

בברכה,
אבירם מאי

סמנכ"ל שיווק ומכירות
שטל הנדסה בע"מ



תוכן עניינים
עמוד מוצר
4-7 גנרטורים בנזין
8 גנרטורים דיזל

9-10 רתכות גנרטור
11 מערבלי בטון

12-13 ויברטורים וצינורות ויברציה לבטון
14-15 OLI ויברטורים וצינורות ויברציה לבטון
16-17 ויברטורים חיצוניים, סרגלי ויברציה, כף החלקה
18-19 הליקופטרים, מכונות קירצוף
20-21 מהדקי אדמה ואביזרים למהדקים

22 מהדק אדמה קופץ טמפר
23 כלים לאבנים משתלבות ואבני שפה

24-25 מהדקי רברס
26 מסורים לחיתוך משטחי בטון ואספלט )פוגה(
27 SOLO מסור ידני לחיתוך בטון

28-29 מסורי מרצפות זוזי
30 מסורי גשר לחיתוך מרצפות ובלוקים
31 מכונות שטיפה, מכונה לפתיחת סתימות בצנרת שטל

32-33 DEWALT מכונות שטיפה בלחץ
34-35 אביזרים למכונות שטיפה
36-40 MONTOLIT מכונות חיתוך קרמיקה ואביזרים
41-43 DARI מדחסי אוויר
44-45 כננות

46 BAIER מחרצות קירות לבטון ואיטונג
47 BAIER שואב אבק, מלטשות קירות
48 BAIER מכונות קידוח בטון
49 HAKKEN מכונות קידוח בטון

50-51 EHWA מקדחי כוסות יהלום
52-59 EHWA דיסקיות יהלום, מקדחי יהלום, כוסות יהלום

60 SOLTER רתכות אלקטרוניות
61 MILLER רתכות גנרטור

62-63 FEMI עמדות מסורי סרט מכניים
64-65 FEMI להבים למסורי סרט מכניים
66-69 FEMI מסורי סרט מכניים שולחניים, אביזרים ותוספות
70-74 FEMI מלטשות סרט תעשייתיות, משחזות שולחן
75-76 FEMI מסורים לעץ, שואבים לנגרות

77 מכונות לחיתוך וכיפוף ברזל בניין
78-79 ASADA מכונות הברגה ואביזרים

80 ASADA משאבות לבדיקת לחץ מים
81 מכונות ריתוך צינורות פלסטיק

82-85 כלי מדידה דיגיטליים
86 מאזנת אופטית, גלגלי מדידה
87 TSURUMI משאבות מים

88-89 משאבות מים AFEC, מפסקי הגנה למשאבות
90  ARVEN משאבות צנטרפוגליות ומשאבות טבולות
91 משאבות יניקה עצמית ALPHA, אביזרים למשאבות מים 
92 HATZ מנועי דיזל ,HONDA מנועי בנזין

www.SHATAL-ISRAEL.co.il
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

SR2200H גנרטור

SR4000H גנרטור

SR5500H גנרטור

SR7000H גנרטור

N42900.H :מק"ט 
2,200W :הספק 

GX160  מנוע בנזין 
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

 הספק מנוע: 5.5 כ"ס
 נפח מיכל דלק: 3.1 ליטר

 3.5 שעות עבודה למיכל דלק
 מידות: 56)א(  37)ר(  39)ג( ס"מ

משקל: 36 ק"ג

מק"ט: N42930.H התנעה ידנית
מק"ט: N42934.HA התנעה חשמלית עם מצבר

5,500W :הספק 
GX270  מנוע בנזין 

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
 הספק מנוע: 9 כ"ס

 נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר
 2.5 שעות עבודה למיכל דלק

 מידות: 70)א(  48)ר(  47)ג( ס"מ
משקל: 72 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 87 ק"ג

מק"ט: N42935.H התנעה ידנית
מק"ט: N42935.HA התנעה חשמלית עם מצבר

7,000W :הספק 
GX390  מנוע בנזין 

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
 הספק מנוע: 13 כ"ס

 נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
 2 שעות עבודה למיכל דלק

 כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
 מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ

משקל: 89 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 104 ק"ג

מפרט טכני SR10000XS גנרטור
 N42962.H :מק"ט

10,000W הספק:
GX630  מנוע בנזין

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
התנעה חשמלית עם מצבר

 הספק מנוע: 20 כ"ס
 נפח מיכל דלק: 25 ליטר

 6 שעות עבודה למיכל דלק
 כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות

 מידות: 90)א(  58)ר(  97)ג( ס"מ
משקל: 130 ק"ג

N42923.H :מק"ט 
3,800W :הספק 

GX200  מנוע בנזין 
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

 הספק מנוע: 6.5 כ"ס
 נפח מיכל דלק: 3.1 ליטר

 2 שעות עבודה למיכל דלק
 מידות: 63)א(  43)ר(  39)ג( ס"מ

משקל: 44 ק"ג

SR-H גנרטורים בנזין למאור וכחSR-H גנרטורים בנזין למאור וכח

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני SR3000AVR גנרטור

SR4600AVR גנרטור

SR7000AVR גנרטור

N42924.H :מק"ט
3,000W :הספק

AVR מייצב מתח
GX200  מנוע בנזין

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
הספק מנוע: 6.5 כ"ס

נפח מיכל דלק: 3.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק

מידות: : 63)א(  43)ר(  39)ג( ס"מ
משקל: 44 ק"ג

מק"ט: N42937.H התנעה ידנית
מק"ט: N42937.HA התנעה חשמלית עם מצבר

7,000W :הספק
AVR  מייצב  מתח

GX390  מנוע בנזין
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

הספק מנוע: 13 כ"ס
נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר

2 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות

מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ
משקל: 90 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 105 ק"ג

מק"ט: N42927.H התנעה ידנית
מק"ט: N42924.HA התנעה חשמלית עם מצבר

4,600W :הספק
AVR  מייצב  מתח

GX270  מנוע בנזין
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

הספק מנוע: 9 כ"ס
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר

2.5 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 70)א(  48)ר(  47)ג( ס"מ

משקל: 57 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 72 ק"ג

SR-AVR גנרטורים בנזין למאור וכח עם מייצב מתח
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מפרט טכני SR10000AVR-XS גנרטור

SR-AVR גנרטורים בנזין למאור וכח עם מייצב מתחSR-T )400V( גנרטורים למאור וכח תלת פאזיים

SR-T )400V( גנרטורים למאור וכח תלת פאזיים
מפרט טכני SR7000T גנרטור

מק"ט: N42950.H התנעה ידנית
מק"ט: N42950.HA התנעה חשמלית עם מצבר

10.5A*3  7,000W :400V הספק במתח
11A 2,500W :230V הספק במתח

GX390  מנוע בנזין
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

הספק מנוע: 13 כ"ס , נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר  
2 שעות עבודה למיכל דלק  
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות  

מידות: 95)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ
משקל: 91 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 106 ק"ג

מפרט טכני SR7000TAVR גנרטור
מק"ט: N42957.H התנעה ידנית

מק"ט: N42957.HA התנעה חשמלית עם מצבר
8.4A*3  7,000W :400V הספק במתח

9A 2,500W :230V הספק במתח
 AVR מייצב מתח ,GX390  מנוע בנזין

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר  

2 שעות עבודה למיכל דלק  
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות  

מידות: 95)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ
משקל: 91 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 106 ק"ג

מפרט טכני SR10000TAVR-XS גנרטור
N42960.H :מק"ט 

15A*3 10,000W :400V הספק במתח
27A 6,000W :230V הספק במתח

AVR מייצב מתח ,GX630  מנוע בנזין
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

התנעה חשמלית ומצבר
הספק מנוע : 20 כ"ס, נפח מיכל דלק: 25 ליטר  

6 שעות עבודה למיכל דלק  
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות  

מידות: 90)א(  58)ר(  97)ג( ס"מ
משקל: 130 ק"ג 

מפרט טכני SR7000AVR-X גנרטור
מק"ט: N42957.GH התנעה ידנית

מק"ט: N42937.GS התנעה חשמלית עם מצבר
7,000W :הספק

AVR  מייצב  מתח
GX390  מנוע בנזין

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
הספק מנוע: 13 כ"ס

נפח מיכל דלק: 25 ליטר
7.5 שעות עבודה למיכל דלק

כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 97)א(  51)ר(  72)ג( ס"מ

משקל: 92 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 107 ק"ג

גנרטורים בעלי מבנה קומפקטי מאובזר, מתח חשמלי מיוצב בשיטת אינוורטר להפעלת 
ציוד חשמלי עדין ואלקטרוני. כולל כלוב הגנה ומיכל דלק גדול.

 )230V חד פאזי( Robin גנרטורים אינוורטר מושתקים

מפרט טכני

N42249 :מק"ט
 גנרטור אינוורטר מושתק עם מתח חשמלי מיוצב

1,100W :הספק
EH09-2  מנוע

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
הספק מנוע: 2.8 כ"ס

4 שעות עבודה למיכל דלק
56DB :עוצמת רעש

משקל: 25 ק"ג

R1100 AVR גנרטור מושתק

מפרט טכני

N42248 :מק"ט
 גנרטור אינוורטר מושתק עם מתח חשמלי מיוצב

1,650W :הספק
EH09-2  מנוע

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
הספק מנוע: 2.8 כ"ס

4 שעות עבודה למיכל דלק
56DB :עוצמת רעש

משקל: 20.5 ק"ג

R1700I גנרטור מושתק

RG3200IS גנרטור אינוורטר
N42247 :מק"ט

 גנרטור אינוורטר מושתק עם מתח חשמלי מיוצב
3,200W :הספק

EX21  מנוע
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

התנעה חשמלית ומצבר
הספק מנוע: 7 כ"ס

8.4 שעות עבודה למיכל דלק
58DB :עוצמת רעש

משקל: 59 ק"ג

מפרט טכני

 N42963.H :מק"ט
10,000W :הספק

AVR מייצב מתח ,GX630  מנוע בנזין
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

התנעה חשמלית עם מצבר
הספק מנוע : 20 כ"ס, נפח מיכל דלק: 25 ליטר  

6 שעות עבודה למיכל דלק  
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות  

מידות: 90)א(  58)ר(  97)ג( ס"מ
משקל: 130 ק"ג 
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SR-D גנרטורים דיזל למאור וכח

מפרט טכני SR4000D גנרטור
מק"ט: N42920.D התנעה ידנית

מק"ט: N42920.A התנעה חשמלית עם מצבר
4,000W :הספק 

DY27  מנוע דיזל
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

הספק מנוע: 5.5 כ"ס
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר 

2.7 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 70)א(  48)ר(  47)ג( ס"מ

משקל: 63 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 78 ק"ג 

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

GW190AC רתכת גנרטור

GW220AC רתכת גנרטור

GW190AC-D רתכת גנרטור

מק"ט: M40890.M התנעה ידנית
מק"ט: M40890.MA התנעה חשמלית עם מצבר

AC ריתוך 190 אמפר
6,000W :230 למאור וכחV יציאה 

קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
GX390  מנוע בנזין

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
זוג גלגלים לשינוע בנוחיות 

הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק

מידות : 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ
משקל: 89 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 104 ק"ג 

מק"ט: M40895.M התנעה ידנית
מק"ט: M40895.HA התנעה חשמלית עם מצבר

AC ריתוך 220 אמפר
8,000W :230 למאור וכחV יציאה 

קוטר אלקטרודה מקסימלית: 4 מ"מ
מנוע בנזין  GX390, סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

זוג גלגלים לשינוע בנוחיות 
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר  

2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות : 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ

משקל: 94 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 109 ק"ג 

מק"ט: M40890.D התנעה ידנית
מק"ט: M40890.E התנעה חשמלית עם מצבר

AC ריתוך 190 אמפר
6,000W :230 למאור וכחV יציאה 

קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
                   1B40 מנוע דיזל  דגם

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
זוג גלגלים לשינוע בנוחיות 

הספק מנוע : 10 כ"ס, נפח מיכל דלק: 5 ליטר  
2.3 שעות עבודה למיכל דלק

מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ, 
משקל: 112 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 127 ק"ג

רתכות גנרטור GW-AC )זרם חלופין(

* המוצר כולל זוג מחברים מהירים ואינו כולל כבל ריתוך וידיות.

GW140AC רתכת גנרטור
M40892.H :מק"ט 

AC ריתוך 140 אמפר
5,000W :230 למאור וכחV יציאה 

קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
GX270  מנוע בנזין

סנסור הגנה בפני חוסר שמן 
הספק מנוע : 9 כ"ס, נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר  

2.5 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 70)א(  48)ר(  47)ג( ס"מ, משקל: 64 ק"ג 

מפרט טכני SR7000AVR-D גנרטור
מק"ט: N42937.I התנעה ידנית

מק"ט:  N42937.IA התנעה חשמלית עם מצבר
7,000W :הספק 

AVR 1, מייצב מתחB40 מנוע דיזל דגם
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

הספק מנוע: 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר  

2.7 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות

מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ  
משקל: 112 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 124 ק"ג 

מפרט טכני SH10000AVR-DS גנרטור

N43009  :מק"ט
15A*3 10,000W :400V הספק במתח

24A 6,000W :230V הספק במתח
 AVR 1, מייצב מתחD81Z מנוע דיזל דגם

התנעה חשמלית עם מצבר
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

הספק מנוע : 15 כ"ס, 3,000 סל"ד
נפח מיכל דלק: 4.5 ליטר  

2.7 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 92)א(  56)ר(  82)ג( ס"מ  

משקל: 226 ק"ג 

מפרט טכני SR7000TAVR-D גנרטור
N42958.D  :מק"ט

8.4A*3 7,000W :400V הספק במתח
9A*3 2,500W :220V הספק במתח

AVR 1, מייצב מתחB40 מנוע דיזל דגם
סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

הספק מנוע : 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר  

2.7 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות

מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ  
משקל: 112 ק"ג 
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

GW200DC רתכת גנרטור

GW170DC-D רתכת גנרטור

GW200DC-DS רתכת גנרטור

רתכות גנרטור GW-DC )זרם ישר(
מתאים לריתוך עם אלקטרודות חדירה עמוקה בצנרת כגון 6010 וכד'

מק"ט: M40880.H התנעה ידנית
DC ריתוך 170 אמפר

3,000W :230 למאור וכחV יציאה 
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ

GX390  מנוע בנזין
 סנסור הגנה בפני חוסר שמן, כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות 

הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר  
2 שעות עבודה למיכל דלק

מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ  
משקל: 89 ק"ג 

מק"ט: M40870.H התנעה ידנית
מק"ט: M40870.HA התנעה חשמלית עם מצבר

DC ריתוך 200 אמפר
4,000W :230 למאור וכחV יציאה 

קוטר אלקטרודה מקסימלית: 4 מ"מ
GX390  מנוע בנזין

 סנסור הגנה בפני חוסר שמן, כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות 
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר  

2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ 

משקל: 98 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 113 ק"ג 

מק"ט: M40880.D התנעה ידנית
מק"ט: M40880.E התנעה חשמלית עם מצבר

DC ריתוך 170 אמפר
3,000W :230 למאור וכחV יציאה 

קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
1B40 מנוע דיזל  דגם

 סנסור הגנה בפני חוסר שמן, כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות 
הספק מנוע: 10 כ"ס, נפח מיכל דלק: 5 ליטר  

2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ  

משקל: 112 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 127 ק"ג 

M40870.D :מק"ט 
DC ריתוך 200 אמפר 

4,000W :230 למאור וכחV יציאה 
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 4 מ"מ

מנוע דיזל  דגם 1D81, התנעה חשמלית ומצבר
 סנסור הגנה בפני חוסר שמן 

הספק מנוע : 15 כ"ס, נפח מיכל דלק: 7 ליטר  
2.3 שעות עבודה למיכל דלק

מידות: 97)א(  51)ר(  67)ג( ס"מ  
משקל: 124 ק"ג

GW170DC רתכת גנרטור

* המוצר כולל זוג מחברים מהירים ואינו כולל כבל ריתוך וידיות.

מערבלי בטון  גרמניה

מערבלי בטון שטל

יש שים לב: גלגלים פנאומטיים מאפשרים גרירה עד מהירות של 40 קמ"ש.

MADE IN GERMANY

דגםמק"ט 
נפח
דוד

)ליטר(

מנוע
)סוג/יצרן(

הספק
מנוע

משקל
)ק"ג(

N20670M150E150  230V 700חשמלי חד פאזיW60

N20675M170E170 230V 800חשמלי חד פאזיW70

N20677M190E190 230V 900חשמלי חד פאזיW77

N20690EXPERT 185185 230V חשמלי חד פאזי
HD 900מבנהW82

MADE IN ITALY

N20695.CC-360350230V חשמלי חד פאזי
2.5245 כ"סגלגלי גומי

N20695C-360350230V חשמלי חד פאזי
2.5255 כ"סגלגלים פנאומטיים 

N20695.BC-360350 GX160  מנוע בנזין
5.5255 כ"ס  גלגלי גומי

N20695.EC-3603501B20  מנוע דיזל
 גלגלי גומי

4.5265 כ"ס

N20695.AC-360350 1B20  מנוע דיזל
גלגלים פנאומטיים

4.5275 כ"ס
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

M2800 ויברטור נייד

VD25 צינור ויברציה

VD38 צינור ויברציה

VD48 צינור ויברציה

N10355 :מק"ט
 יחידת הנעה רביט עם רצועת נשיאה

 2800W :מנוע חשמלי
הספק מנוע: 3.7 כ"ס  

 מהירות סיבוב: 12,000 סל"ד
 ידית נשיאה עם 2 מצבי נשיאה

כולל מפסק פחת PRCD נגד התחשמלות
 מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

משקל: 6 ק"ג

N10371 :מק"ט
קוטר ראש: 25 מ"מ

אורך צינור: 5.5 מ' כולל ראש ויברציה
משקל: 11.2 ק"ג

N10365 :מק"ט
קוטר ראש: 38 מ"מ

אורך צינור: 5.5 מ' כולל ראש ויברציה 
משקל: 12.7 ק"ג

N10369 :מק"ט
קוטר ראש: 48 מ"מ

אורך צינור: 5.5 מ' כולל ראש ויברציה
משקל: 13.7 ק"ג

יחידות הנעה לצינורות ויברציהויברטור נייד לבטון  )ספרד(

PV צינורות ויברציה מכנים

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

 A-6 יחידת הנעה 

 E3-S יחידת הנעה

 D-4.5 יחידת הנעה

M10001.M :מק"ט
A-6 יחידת הנעה

 GX160 מנוע בנזין
הספק מנוע: 5.5 כ"ס

 משקל: 25 ק"ג

M10180.N :מק"ט
230V יחידת הנעה עם מנוע חשמלי

הספק מנוע: 2 כ"ס
מפסק פחת PRCD נגד התחשמלות ומפסק עומס יתר

מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
 משקל: 19.5 ק"ג

M10201 :מק"ט
D יחידת הנעה

    1B20-9 מנוע דיזל
הספק מנוע: 4.8 כ"ס

 משקל: 35 ק"ג

תאור דגם מק"ט
קוטר: 35 מ"מ, אורך: 5.5 מטר, 

משקל: 16 ק"ג
PV35 M10300

קוטר: 45 מ"מ, אורך: 5.5 מטר, 
משקל: 17.5 ק"ג

PV45 M10350

קוטר: 45 מ"מ, אורך: 5.5 מטר, 
  משקל: 17.5 ק"ג

PV45S M10353

מאריך לצינור ויברציה + מופה
אורך: 5.0 מטר, משקל: 15 ק"ג

PV-EX M10725

MADE IN 
SPAIN

MADE IN 
SPAIN

MADE IN 
SPAIN

MADE IN 
SPAIN
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OLI )איטליה(  )200HZ 42V( ויברטורים חשמליים תדירות גבוהה

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

 CM15M OLI שנאי

 CM11M OLI שנאי

 CM25M OLI שנאי

VHN38 צינור ויברציה

VHN50 צינור ויברציה

I13432 :מק"ט
 שנאי 230V להפעלת צינור ויברציה אחד )38, 50, 59 מ"מ(

 כולל ידית הרמה
משקל: 25 ק"ג

I13434 :מק"ט
 שנאי 230V להפעלת צינור ויברציה אחד )38, 50 מ"מ(

 כולל ידית הרמה
משקל: 17 ק"ג

I13433 :מק"ט
שנאי 230V להפעלת 2 צינורות ויברציה 

 )38X2 ,50X2 ,59X2 מ"מ(
משקל: 34 ק"ג

 I13426 :מק"ט
 צינור ויברציה
 קוטר: 38 מ"מ

 אורך: 5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל: 10.6 ק"ג

 I13424 :מק"ט
 צינור ויברציה
 קוטר: 50 מ"מ

 אורך: 5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל: 14.8 ק"ג

מק"ט: I13424.10 - צינור באורך 10 מ'
I13424.7 - צינור באורך 7 מ'           מק"ט: 

מפרט טכני

מפרט טכני

שנאי

שנאי

I40755.G :מק"ט
 שנאי ל-2 צינורות ויברציה 

 1B20 מנוע דיזל
הספק מנוע: 4.8 כ"ס

 להפעלת 2 צינורות ויברציה קוטר 50 מ"מ
משקל: 51 ק"ג

I40755.H :מק"ט
 שנאי ל-2 צינורות ויברציה 

GX390  מנוע בנזין 
הספק מנוע: 13 כ"ס

 להפעלת 2 צינורות ויברציה קוטר 50 מ"מ
משקל: 55 ק"ג

מפרט טכני VHN59 צינור ויברציה
 I13425 :מק"ט

 צינור ויברציה
 קוטר: 59 מ"מ

 אורך: 5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל: 17.4 ק"ג

* יש אפשרות להזמין צינור עם הארכה בהתאם לצרכי הלקוח

OLI )איטליה(  )200HZ 42V( ויברטורים חשמליים תדירות גבוהה

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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ויברטורים חיצוניים איטלויברס )איטליה(
להרעדת תבניות יציקה, סילו למלט, נפות, שולחנות ויברציה ויחידות הרעדה שונות

חובה להתקין מפסק הגנה )אוברלוד( לכל ויברטור לפי אמפר המנוע

 משקל
)ק"ג(

 אורך
)מ"מ(

 תאור
)הספק מנוע( דגם מק"ט

0.92 113 24W מיקרו M3/4-SO2 I60145

1.97 154 35W מיקרו M3/2-SO2 I60146

1.5 142 30W מיקרו OLI MVE - 21 MKG I60147

2.4 162 50W מיקרו OLI MVE  41/3M I60148

הספק מנוע משקל )ק"ג( דגם מק"ט
180W 4.3 MVSI       3/100KG I60002

180W 5.0 MVSI       3/200KG I60053

260W 8.3 MVSI       3/300KG I60056

450W 12.5 MVSI       3/500KG I60060

650W 16.8 MVSI       3/800KG I60064

1300W 31.0 MVSI     3/1310KG I60188

1400W 39.5 MVSI     3/1510KG I60104

2000W 40.5 MVSI     3/1810KG I60048

2200W 48.7 MVSI     3/2010KG I60049

2200W 49.6 MVSI     3/2310KG I60047

85W 4.4 MVSI       15/35KG I61038

85W 5.3 MVSI       15/80KG I61039

170W 10.7 MVSI     15/200KG I61040

300W 16.9 MVSI     15/400KG I61043

525W 23.5 MVSI     15/700KG I61089

900W 53 MVSI   15/1410KG I61080

1100W 58.5 MVSI   15/1710KG I61082

1600W 82 MVSI   15/2410KG I61081

165W 4.5 MVSI       3/100KG I60096

165W 5.2 MVSI       3/200KG I60097

280W 8.5 MVSI       3/300KG I60098

260W 10.3 MVSS      3/300KG I60095

ויברטורים מיקרו - 
230V חד פאזיים

ויברטורים-
380V תלת פאזיים

3000 סל"ד

ויברטורים- 
380V תלת פאזיים

1500 סל"ד

230V ויברטורים - חד פאזיים
3000 סל"ד. כולל קבל בקופסא,

כבל 3 מ' ותקע

380V ויברטור - תלת פאזי
3000 סל"ד.  גוף נירוסטה

סרגל ויברציה )רוטט( ליישור משטחי בטון

I60097M10975

משקל )ק"ג( דגם ותאור מק"ט

57
 DS600 סרגל ויברציה דגם

 GX160  עם מנוע בנזין
5.5 כ"ס ומצמד צנטרפוגלי )לא כולל קורות אלומיניום(

M10975

38
משקל לזוג

 קורה מאלומיניום 105X55 מ"מ עם מותחן פנימי וידיות הרמה 
 פרופיל ייחודי באורך 4.2 מטר )זוג+מחברים(

)להפעלת הסרגל דרוש זוג קורות(
P10978

46
משקל לזוג

 קורה מאלומיניום 105X55 מ"מ עם מותחן פנימי וידיות הרמה 
 פרופיל ייחודי באורך 5.2 מטר )זוג+מחברים(

)להפעלת הסרגל דרוש זוג קורות(
P10977

64
משקל לזוג

 קורה מאלומיניום 105X55 מ"מ עם מותחן פנימי וידיות הרמה 
 פרופיל ייחודי באורך 7.2 מטר )זוג+מחברים(

)להפעלת הסרגל דרוש זוג קורות(
P10979

12
 תושבת ליחידת הרעדה חשמלית המותאמת למנוע ויברציוני.

)MVSI 3/300 ,3/200 מתאים לחיבור ויברטור( 
380V 220 אוV 

M10975.F

5 220V 165W  MVSI 3/200 ויברטור חיצוני I60097

8.3 220V 280W  MVSI 3/300 ויברטור חיצוני I60098

* סרגל ויברציה עם קורות 7.2 מטר ההובלה ע"י הלקוח בלבד.  הזמנה מיוחדת.

מפרט טכני כף החלקה )פצקה(
M10980 :מק"ט

כולל 3 מוטות הארכה 180 ס"מ כל אחד
משקל: 15 ק"ג

כף החלקה )פצקה( 120 ס"מ
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תאור דגם מק"ט

 ,GX160  מנוע בנזין
רוחב קרצוף 20 ס"מ, הגנה בפני חוסר שמן, 

משקל: 45 ק"ג
FR-200 N20400

מנוע חשמלי 230V, 3 כ"ס
רוחב קרצוף 20 ס"מ, משקל: 44 ק"ג

FR-200E N20400.E

מנוע חשמלי תלת פאזי 3 כ"ס, רוחב קרצוף 
20 ס"מ, משקל: 44 ק"ג FR-200E

N20403
 הזמנה
מיוחדת

מנוע חשמלי תלת פאזי 7.5 כ"ס , רוחב 
קרצוף 30 ס"מ, משקל: 140 ק"ג VA-30S

N20410
 הזמנה
מיוחדת

מנוע דיזל  רוחב קרצוף 30 ס"מ, 
משקל: 180 ק"ג

VA-30HS  הזמנה
מיוחדת

תאור מק"ט

FR-200 תוף )ללא סגמנטים( למכונות קירצוף AV701416

FR-200 סט סגמנטים + צירים למכונות קירצוף AV701505

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

כפות וצלחות החלקה להליקופטריםהליקופטרים להחלקת משטחי בטון

מכונות קרצוף לניקוי וחספוס בטון ומחיקת סימון מאספלט

כל הדגמים כוללים ידית מתקפלת והגנה בפני חוסר שמן במנוע

מכונות קרצוף מקצועיות VON ARX )תוצרת שוויץ(

M12900.C :מק"ט
ST-62 :דגם

קוטר: 60 ס"מ
ידית מתקפלת

GX160  מנוע בנזין
 הספק מנוע: 5.5 כ"ס  

משקל: 54 ק"ג 

M12900.F :מק"ט
ST-62 :דגם

קוטר: 60 ס"מ
ידית מתקפלת

230V מנוע חשמלי
 הספק מנוע: 3 כ"ס  

משקל: 54 ק"ג 

M12710.H :מק"ט
ST-91 :דגם

קוטר: 90 ס"מ
ידית ישרה )לא מתקפלת(

GX160  מנוע בנזין
הספק מנוע: 5.5 כ"ס  
 גלגלי הסעה מתקפלים

משקל: 87 ק"ג 

M12700.A :מק"ט
ST-92 :דגם

קוטר: 90 ס"מ
ידית מתקפלת

GX160  מנוע בנזין
הספק מנוע: 5.5 כ"ס  
 גלגלי הסעה מתקפלים

משקל: 87 ק"ג 

M12700.E :מק"ט
ST-92 :דגם

קוטר: 90 ס"מ
400V מנוע חשמלי

הספק מנוע: 4.4 כ"ס
2 מהירויות 

גלגלי הסעה מתקפלים
משקל: 97 ק"ג 

M12800.B :מק"ט
ST-122 :דגם

קוטר: 120 ס"מ
ידית מתקפלת

GX270  מנוע בנזין
הספק מנוע: 9 כ"ס 

 גלגלי הסעה מתקפלים 
משקל: 124 ק"ג 

ST-62 הליקופטר

ST-91 הליקופטר

ST-92 הליקופטר

ST-122 הליקופטר

מתאים לדגם תאור מק"ט
ST-62 HEAVY DUTY סט 4 כפות P12904.HD

ST-75 HEAVY DUTY סט 4 כפות P12302.HD

ST-92, ST-91 ,ST-90 HEAVY DUTY סט 4 כפות P12102.HD

ST-122 ,ST-121 ,ST-120 HEAVY DUTY סט 4 כפות P12001.HD

 ST-62 צלחת החלקה חיבור מהיר P12903

ST-92 צלחת החלקה חיבור מהיר P12103

ST-122 צלחת החלקה חיבור מהיר P12203

אביזרים למכונות קרצוף

  MADE IN 
SWITZERLAND

  MADE IN 
SWITZERLAND

תוף למכונות קירצוף
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מהדק אדמה מנוע דיזלמהדקי אדמה מנוע בנזין

אביזרים ותוספות למהדקי אדמה

מפרט טכנימפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

M11600.P :מק"ט 
GX160  מנוע בנזין

הספק מנוע: 5.5 כ"ס  
 רוחב הידוק: 35 ס"מ 

 כוח צנטריפוגלי: 1,100 ק"ג 
 משקל: 67 ק"ג 

M11810.C :מק"ט 
 1B20  מנוע דיזל

הספק מנוע: 4.8 כ"ס  
 רוחב הידוק: 50 ס"מ 

 כוח צנטריפוגלי: 2,000 ק"ג 
 משקל: 108 ק"ג 

M11710.A :מק"ט 
GX160  מנוע בנזין

הספק מנוע: 5.5 כ"ס
 רוחב הידוק: 40 ס"מ

 כח צנטרפוגלי: 1,600 ק"ג
82 ק"ג

M11710.B :מק"ט 
GX160  מנוע בנזין

הספק מנוע: 5.5 כ"ס
 רוחב הידוק: 50 ס"מ

כח צנטרפוגלי: 1,600 ק"ג
85 ק"ג

M11810.A :מק"ט 
GX160  מנוע בנזין

הספק מנוע: 5.5 כ"ס 
 רוחב הידוק: 50 ס"מ

 כח צנטרפוגלי: 2,000 ק"ג
96 ק"ג

PC1113 מהדק אדמהPC2014 מהדק אדמה

PC1614-40 מהדק אדמה

PC1614-50 מהדק אדמה

PC2014-50 מהדק אדמה

מתאים לדגםתאורמק"ט 

PC1113וו הרמה115830

PC1614כלוב הגנה למהדק בנזין117800

PC2014כלוב הגנה למהדק בנזין118360

PC2014כלוב הגנה למהדק דיזל118364

P118281
מיכל מים למהדק 

)דרוש כלוב הגנה להתקנת המיכל(

PC2014

P117282PC1614

P118190
פלטת גומי וולקולן )כולל תפס( להידוק

אבנים משתלבות ללא סימנים

למהדק אדמה
רוחב 50 ס"מ

P115179
למהדק אדמה
רוחב 40 ס"מ
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TC כלים לאבנים משתלבות ואבני שפהמהדק אדמה קופץ טמפר

מפרט טכנימפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

N11601.A :מק"ט 
GXR120 מנוע בנזין  4 פעימות

הספק מנוע: 3.6 כ"ס
 רוחב פלטה: 19 ס"מ

 כוח צנטריפוגלי: 11,500 ק"ג
 דלק רגיל – לא תערובת 

משקל: 60 ק"ג 

M14000 :מק"ט 
 גלגלים פניאומטיים לניוד קל של אבנים משתלבות
 הובלה קלה ונוחה של אבנים קשורות או חופשיות

 כולל רפידות גומי לתפיסת אבנים לא אחידות
 רוחב פתיחה ניתן לויסות מ-550 עד 1,060 מ"מ, ללא צורך בכלים

 גובה משטח מקסימאלי 900 מ"מ
 רוחב דופן תפיסה 200 מ"מ

משקל נשיאה מקסימאלי 400 ק"ג
משקל: 69 ק"ג

N20570 :מק"ט
שובר אבנים משתלבות BATMATIC איטליה

חיתוך אבן עד עובי 11 ס"מ
 משקל: 41 ק"ג

M14100 :מק"ט 
מלקחיים לאבן שפה עד 100 ק"ג

מחיר כולל זוג מלקחיים
משקל: 4 ק"ג ליח'

N11601 :מק"ט 
GXR120 מנוע בנזין  4 פעימות

הספק מנוע: 3.6 כ"ס
 רוחב פלטה: 28 ס"מ

 כוח צנטריפוגלי: 11,500 ק"ג
 דלק רגיל – לא תערובת 

 משקל: 60 ק"ג 

TC63 עגלת קריןטמפר

T-41 שובר אבנים משתלבות

K-100 מלקחיים לאבן שפה

TC63 טמפר

MADE IN ITALY
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מהדקי רוורס )תנועה קדימה ואחורנית(מהדקי רוורס )תנועה קדימה ואחורנית(

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

M11401 :מק"ט 
GX160  מנוע בנזין

הספק מנוע: 5.5 כ"ס  
 רוחב הידוק: 50 ס"מ 

 כוח צנטריפוגלי: 2,400 ק"ג 
 משקל: 149 ק"ג 

M11401.A :מק"ט 
1B20  מנוע דיזל

הספק מנוע: 4.8 כ"ס  
 רוחב הידוק: 50 ס"מ 

 כוח צנטריפוגלי: 2,400 ק"ג 
 משקל: 164 ק"ג 

מק"ט: M11403.B התנעה ידנית
מק"ט: M11403.K התנעה חשמלית עם מצבר

1B30  מנוע דיזל
הספק מנוע: 7.3 כ"ס  
 רוחב הידוק: 60 ס"מ 

 כוח צנטריפוגלי: 4,000 ק"ג 
 משקל: 285 ק"ג 

מק"ט: M11404 התנעה ידנית
מק"ט: M11404.I התנעה חשמלית עם מצבר

1B50  מנוע דיזל
הספק מנוע: 11.6 כ"ס  

 רוחב הידוק: 75 ס"מ 
 כוח צנטריפוגלי: 6,100 ק"ג 

 משקל: 420 ק"ג 

M11402 :מק"ט 
GX200  מנוע בנזין

הספק מנוע: 6.5 כ"ס  
 רוחב הידוק: 50 ס"מ 

 כוח צנטריפוגלי: 3,000 ק"ג 
 משקל: 181 ק"ג 

M11402.A :מק"ט 
1B20  מנוע דיזל

הספק מנוע: 4.8 כ"ס  
 רוחב הידוק: 50 ס"מ 

 כוח צנטריפוגלי: 3,000 ק"ג 
 משקל: 196 ק"ג 

RP2414-50 מהדק רוורס

RP2414-50 מהדק רוורס

RP4514-60 מהדק רוורס

RP6514-75 מהדק רוורס

RP3014-50 מהדק רוורס

RP3014-50 מהדק רוורס
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CS משור ידני לחיתוך בטון ולעבודות חילוץ מסורים לחיתוך משטחי בטון ואספלט

מפרט טכני

מפרט טכנימפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

M32100.HI :מק"ט
GX390  מנוע בנזין

הספק מנוע: 13 כ"ס
קוטר דיסק: 400 מ"מ

 כולל דיסק יהלום  לחיתוך אספלט
 עומק חיתוך מקסימלי: 125 מ"מ

 נפח מיכל מים: 40 ליטר
משקל: 130 ק"ג

M32002 :מק"ט
GX390  מנוע בנזין

הספק מנוע: 13 כ"ס
קוטר דיסק: 350 מ"מ

 כולל דיסק יהלום  לחיתוך אספלט
 עומק חיתוך מקסימלי: 100 מ"מ

 נפח מיכל מים: 27 ליטר
משקל: 93 ק"ג

N20470 :מק"ט
קוטר דיסק: "14 )350 מ"מ(

מנוע 2 פעימות 
פטנט ייחודי ובלעדי - 

מערכת אוטומטית לערבוב תערובת שמן ודלק
עומק חיתוך מירבי: 125 מ"מ

נפח מנוע: 81 סמ"ק
הספק מנוע: 5.4 כ"ס

מהירות סיבוב: 4,550 סל"ד
dB 98 :עוצמת רעש

מערכת בולמי זעזועים להפחתת הרעידות במהלך העבודה
גודל מיכל דלק: 0.9 ליטר

גודל מיכל שמן: 0.32 ליטר
כולל מחברי מים )למניעת אבק וקירור הניסור(

קוטר קנה: 20 מ"מ
משקל: 10.4 ק"ג

N20465 :מק"ט
קוטר דיסק: "14 )350 מ"מ(

מנוע 2 פעימות 
עומק חיתוך מירבי: 125 מ"מ

נפח מנוע: 81 סמ"ק
הספק מנוע: 5.4 כ"ס

מהירות סיבוב: 4,550 סל"ד
dB 98 :עוצמת רעש

מערכת בולמי זעזועים להפחתת הרעידות במהלך העבודה
גודל מיכל דלק: 0.9 ליטר

גודל מיכל שמן: 0.32 ליטר
כולל מחברי מים )למניעת אבק וקירור הניסור(

קוטר קנה: 20 מ"מ
משקל: 10.4 ק"ג

M32100.HI :מק"ט
GX390  מנוע בנזין

הספק מנוע: 13 כ"ס
קוטר דיסק: 500 מ"מ

כולל דיסק יהלום  לחיתוך 
 אספלט

 עומק חיתוך מקסימלי: 175 מ"מ
נפח מיכל מים: 40 ליטר

משקל: 130 ק"ג

M32100.S :מק"ט
400V מנוע חשמלי

הספק מנוע: 10 כ"ס
קוטר דיסק: 500 מ"מ

כולל דיסק יהלום  לחיתוך 
 אספלט

 עומק חיתוך מקסימלי: 175 מ"מ
נפח מיכל מים: 27 ליטר

משקל: 134 ק"ג

M32100.KI :מק"ט
1B40  מנוע דיזל

הספק מנוע: 9.7 כ"ס
קוטר דיסק: 400 מ"מ

 כולל דיסק יהלום  לחיתוך אספלט
 עומק חיתוך מקסימלי: 125/175 מ"מ

 נפח מיכל מים: 40 ליטר
 משקל: 146 ק"ג

CS502HD מסור פוגה

CS454HD מסור חיתוך בטון 881-14מסור פוגה

מסור חיתוך בטון 879-14 

CS502HD מסור פוגה

CS502HD מסור פוגה

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

ערבוב תערובת
שמן ודלק אוטומטי
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מפרט טכנימפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

TS מסורי זוזי לחיתוך מרצפות, אבן, קרמיקה וזכוכיתTS מסורי זוזי לחיתוך מרצפות, אבן, קרמיקה וזכוכית
כל המכונות כוללות 4 רגליים ודיסק יהלום  לשימוש כלליכל המכונות כוללות 4 רגליים ודיסק יהלום  לשימוש כללי

הערות כללית: 
יש להתאים את דיסק היהלום לסוג החומר אותו יש לחתוך	 
למנוע תלת פאזי חובה להתקין מפסק הגנה	 

M31100.E :מק"ט
TS301 :דגם

קוטר הדיסק: 300 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 8-14.5 ס"מ )ע"י הפיכת החומר הנחתך(

אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
230V :מנוע חשמלי

 הספק מנוע: 3 כ"ס  
משקל: 71 ק"ג 

ללא הטיית ראש

M31100.S :מק"ט
TS401 :דגם

קוטר הדיסק: 400 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 12-20 ס"מ )ע"י הפיכת החומר הנחתך(

אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
230V :מנוע חשמלי

 הספק מנוע: 3 כ"ס  
משקל: 74 ק"ג 

ללא הטיית ראש
M31100.V 400 מק"טV ניתן לקבל במנוע חשמלי 4 כ"ס *

M31100.A :מק"ט
TS301-45 :דגם

קוטר הדיסק: 300 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 8-14.5 ס"מ )ע"י הפיכת החומר הנחתך(

אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
230V :מנוע חשמלי

 הספק מנוע: 3 כ"ס  
משקל: 72 ק"ג 

עם הטיית ראש 45°

M31100.C :מק"ט
TS351 :דגם

קוטר הדיסק: 350 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 10.5-16 ס"מ )ע"י הפיכת החומר הנחתך(

אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
230V :מנוע חשמלי

 הספק מנוע: 3 כ"ס  
משקל: 72 ק"ג 

ללא הטיית ראש
M31100.L 400 מק"טV ניתן לקבל במנוע חשמלי 3 כ"ס *
M31100.G 400 מק"טV ניתן לקבל במנוע חשמלי 4 כ"ס *

M31100.D :מק"ט
TS351-45 :דגם

קוטר הדיסק: 350 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 10.5-16 ס"מ )ע"י הפיכת החומר הנחתך(

אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
230V :מנוע חשמלי

 הספק מנוע: 3 כ"ס  
משקל: 73 ק"ג 

עם הטיית ראש 45°

TS301 מסור מרצפותTS401 מסור מרצפות

TS301-45 מסור מרצפות

TS351 מסור מרצפות

TS351-45 מסור מרצפות
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PS מסורי גשר לחיתוך מרצפות ופלטות שיש

BS מכונה לחיתוך בלוקים ומוצרי אבן מיוחדים

כל המכונות כוללות 4 רגליים ודיסק יהלום  לשימוש כללי

תאור דגם מק"ט

קוטר דיסק: 350 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 10.5 ס"מ
230V ,אורך חיתוך מקסימלי: 100 ס"מ, מנוע 3 כ"ס

משקל: 109 ק"ג
PS353-100 M31520

קוטר דיסק: 350 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 10.5 ס"מ
230V ,אורך חיתוך מקסימלי: 120 ס"מ, מנוע 3 כ"ס

משקל: 119 ק"ג
PS353-120 M31520.A

קוטר דיסק: 350 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 15 ס"מ
230V ,אורך חיתוך מקסימלי: 150 ס"מ, מנוע 3 כ"ס

משקל: 210 ק"ג
PS351-150M M31500.S

קוטר דיסק: 400 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 15 ס"מ
400V ,אורך חיתוך מקסימלי: 150 ס"מ, מנוע 5.5 כ"ס

משקל: 216 ק"ג

PS401-150TLX
)מנוע תלת פאזי(

M31500.V
 הזמנה
מיוחדת

קוטר דיסק: 350 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 15 ס"מ
230V ,אורך חיתוך מקסימלי: 200 ס"מ, מנוע 3 כ"ס

משקל: 260 ק"ג

PS351-200M
)מנוע חד פאזי(

 הזמנה
מיוחדת

קוטר דיסק: 400 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 13 ס"מ
400V ,אורך חיתוך מקסימלי: 200 ס"מ, מנוע 4 כ"ס

משקל: 250 ק"ג

PS401-200T
)מנוע תלת פאזי(

 הזמנה
מיוחדת

קוטר דיסק: 450 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 15 ס"מ
400V ,אורך חיתוך מקסימלי: 200 ס"מ, מנוע 5.5 כ"ס

משקל: 260 ק"ג

PS451-200T
)מנוע תלת פאזי(

M31501
 הזמנה
מיוחדת

תאור דגם מק"ט

קוטר דיסק: 500 מ"מ 
עובי חיתוך מקסימלי: 38.5 ס"מ )בהפיכת החומר(

400V ,אורך חיתוך מקסימלי: 55 ס"מ, מנוע 5.5 כ"ס
משקל: 125 ק"ג

BS500
גולדה

)מנוע תלת פאזי(

M31300

הערות כללית: 
יש אפשרות לרכוש בנוסף שולחן צד מק"ט M3100.R, וסרגל צד קומפלט דגם 315800 	 

לדגמי PS351 )עד 150 ס"מ(
בכל המכונות ראש החיתוך מתהפך לחיתוך כל זוית בין 90° ל- 45° 	 
בכל המכונות ראש חיתוך עולה ויורד לחיתוך חריצים )שימוש בדיסק 350 בלבד(	 
 	400V ניתן להזמין את המכונות במנוע 4 כ"ס
למסורי גשר עם מנוע תלת פאזי חובה להתקין מפסק הגנה	 

הערות כללית: 
יש להתאים את דיסק היהלום לסוג החומר אותו יש לחתוך	 
המכונה כוללת 4 רגליים	 
חובה להתקין מפסק הגנה	 

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מכונות שטיפה בלחץ גבוה שטל

PW250 מכונת שטיפה בלחץ

מכונה לפתיחת סתימות בצנרת

PW270HD מכונת שטיפה בלחץ

PW200E מכונת שטיפה בלחץ

M20200.H :מק"ט 
GX270  מנוע בנזין 

הספק מנוע: 9 כ"ס
200 בר  לחץ מקס':

 קצב זרימת מים: 900 ליטר/שעה
 בסיס נייד וגלגלים

כולל צינור גומי 10 מטר ואקדח
משקל: 54 ק"ג

M20205.A :מק"ט
GX390  מנוע בנזין 

הספק מנוע: 13 כ"ס
לחץ מקס': 250 בר

 קצב זרימת מים: 900 ליטר/שעה
 בסיס נייד וגלגלים

כולל צינור גומי 10 מטר ואקדח
משקל: 61 ק"ג

PW-270 PC דגם ,M20202 :מק"ט 
GX390  מנוע בנזין

הספק מנוע: 13 כ"ס
200 בר לחץ מקס':

 קצב זרימת מים: 1,260 ליטר/שעה
 ראש משאבה מברונזה, שסתומים קרמיים, בסיס נייד וגלגלים

כולל גלגלת עם צינור גומי 50 מטר עם דיזה הפוכה לפתיחת סתימות
 משקל: 101 ק"ג

M20206.H :מק"ט
GX390  מנוע בנזין 

הספק מנוע: 13 כ"ס
 לחץ מקס': 270 בר

 קצב זרימת מים: 900 ליטר/שעה
 ראש משאבה מברונזה, שסתומים קרמיים, בסיס נייד וגלגלים

כולל צינור גומי 10 מטר ואקדח
משקל: 65 ק"ג

M20207 :מק"ט 
)400V( מנוע חשמלי 10 כ"ס תלת פאזי

מנוע תעשייתי סל"ד נמוך בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 1,450 סל"ד

200 בר  לחץ מקס':
AutoStop קצב זרימת מים: 900 ליטר/שעה, מנגנון 

 ראש משאבה עם ציפוי ניקל, שסתום By Pass שעון לחץ
בסיס נייד וגלגלים, כולל צינור גומי 10 מטר ואקדח

משקל: 73 ק"ג

PW200 מכונת שטיפה בלחץ

200BAR200BAR

9HP9HP

900L/H900L/H

250BAR250BAR

900L/H900L/H

270BAR270BAR

200BAR200BAR

900L/H900L/H

200BAR200BAR

מתאימה מאוד 
לתחנות שטיפת רכבים

900L/H900L/H

1260L/H1260L/H
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מכונות שטיפה בלחץ  חד פאזיות

DXPW002CE אביזרים למכונות שטיפה בלחץ 

מכונות שטיפה בלחץ  חד פאזיות

מכונות שטיפה בלחץ  תלת פאזיות

DXPW002CE מכונת שטיפה בלחץ

COMPACT

N23008 :מק"ט 
לחץ עבודה מקסימלי: 180 בר

2,900W מנוע תעשייתי
קצב זרימת מים: 510 ליטר/שעה

אורך צינור לחץ מים: 8 מ'
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°

מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידית

מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 19.5 ק"ג

DXPW003E מכונת שטיפה בלחץ

N23002 :מק"ט 
לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר

2,800W מנוע תעשייתי
קצב זרימת מים: 530 ליטר/שעה

אורך צינור לחץ מים: 8 מ'
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°

מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידית

מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 23.4 ק"ג

N23003 :מק"ט 
לחץ עבודה מקסימלי: 160 בר

2,900W מנוע תעשייתי
קצב זרימת מים: 630 ליטר/שעה

אורך צינור לחץ מים: 8 מ'
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°

מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת 
מערכת Total Stop לעצירה מיידית
מערכת Total Stop לעצירה מיידית

מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 27.4 ק"ג

160BAR160BAR

2,9kW2,9kW

630L/H630L/H

150BAR150BAR

2,7kW2,7kW

530L/H530L/H

180BAR180BAR

2,9kW2,9kW

510L/H510L/H

מפרט טכני

מפרט טכני

DXPW002E מפרט טכנימכונת שטיפה בלחץ

MADE IN ITALY

DXPW007E מכונת שטיפה בלחץ

DXPW005E מכונת שטיפה בלחץ

מק"ט: N23007, מנוע תלת פאזי
400V ,7,500W מנוע תעשייתי

מנוע תעשייתי סל"ד נמוך בעל אורך חיים גבוה במיוחד
1,450 סל"ד

לחץ עבודה מקסימלי: 230 בר
קצב זרימת מים: 840 ליטר/שעה

אורך צינור לחץ מים: 10 מ'
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°

איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת

 - THERMAL EFFECT לעצירה מיידית, מערכת Total Stop מערכת
 להגנה בפני חימום יתר

ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
 משקל: 60 ק"ג

N23005 :מק"ט
400V ,5,000W מנוע תעשייתי

מנוע תעשייתי סל"ד נמוך בעל אורך חיים גבוה במיוחד
1,450 סל"ד

לחץ עבודה מקסימלי: 200 בר
קצב זרימת מים: 810 ליטר/שעה

אורך צינור לחץ מים: 10 מ'
טמפרטורת מים מקסימלית: 60° 

איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת

 - THERMAL EFFECT לעצירה מיידית, מערכת Total Stop מערכת
 להגנה בפני חימום יתר

ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
משקל: 42 ק"ג

200BAR200BAR

5kW5kW

810L/H810L/H

230BAR230BAR

7,5kW7,5kW

840L/H840L/H

מפרט טכני

מפרט טכני

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

מפרט טכני DXPW004E מכונת שטיפה בלחץ
N23004 :מק"ט 

3,000W מנוע תעשייתי
מנוע תעשייתי סל"ד נמוך בעל אורך חיים גבוה במיוחד

1,450 סל"ד
לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר

קצב זרימת מים: 600 ליטר/שעה
אורך צינור לחץ מים: 10 מ'

טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן

מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידית

מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לחסכון במקום

משקל: 42 ק"ג

150BAR150BAR

3kW3kW

600L/H600L/H

תיאורמק"ט 

CU46079
עגלה למכונת שטיפה

DXPW002CE
)לא כולל תוף(

CU46069)סטנד לקיבוע ע"ג קיר כולל תוף )ריק

CU46068 תוף ריק לחיבור
ע"ג עגלה/סטנד לקיר
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מתאים לדגםאביזרמק"ט 

CU40169

קנה + דיזה טורבו 
 DEWALT

DXPW002E

CU46302DXPW002CE

CU40169DXPW003E

CU41987DXPW004E

CU41983DXPW005E 

CU46303DXPW007E

CU51950דיזה טורבו
3 מצבים שטל

מתאים לכל דגמי 
מכונות שטיפה שטל

CU41842 אקדח מים למכונת
 DEWALT שטיפה

)האקדח שמסופק עם 
המוצר(

DXPW002E/002CE ,DXPW003E 
DXPW004E ,DXPW005E

CU43505DXPW007E

CU43507

קנה + דיזת מניפה 
 DEWALT מתכווננת

)הדיזה שמסופקת עם 
המוצר(

DXPW002E

CU46063DXPW002CE

CU43508DXPW003CE

CU43509DXPW004E

CU41930DXPW005E

CU43512DXPW007E

אביזרים למכונות שטיפה אביזרים למכונות שטיפה

מתאים לדגםאביזרמק"ט 

CU43522 פילטר מים חיצוני
 DEWALT למכונות שטיפה

מתאים לכל דגמי מכונות שטיפה 
 DEWALT

CU43421צינור לחץ 16 מ' לפתיחת סתימות
 DEWALT למכונות שטיפה

מתאים לכל דגמי מכונות שטיפה 
 DEWALT

CU43431 DEWALT 'צינור לחץ מאריך 10 מ
DXPW002E/002CE ,

DXPW003E, DXPW004E
DXPW005E

CU43432 DEWALT 'צינור לחץ מאריך 15 מDXPW007E

CU3960920  DEWALT 'צינור לחץ 8 מ
למכונות שטיפה 

)הצינור שמסופק עם המוצר(

DXPW002E ,DXPW002CE
DXPW003E

CU43516
  DEWALT 'צינור לחץ 10 מ

למכונות שטיפה 
)הצינור שמסופק עם המוצר(

DXPW004E ,DXPW005E

CU43517    DEWALT 'צינור לחץ 10 מ
למכונות שטיפה 

)הצינור שמסופק עם המוצר(
DXPW007E

CU43418  DEWALT הליקופטר עם מיכל סבון
DXPW002E/002CE

DXPW003E

CU43419 DEWALT הליקופטר מקצועיDXPW003E ,DXPW004E

CU43420 DEWALT הליקופטר מקצועיDXPW005E ,DXPW007E

CU43416 מברשת מסתובבת רוטורית
 DEWALT

DXPW002E, DXPW004E

CU43417מברשת מסתובבת רוטורית
 DEWALT

DXPW005E, DXPW007E

CU43415  מברשת מסתובבת רוטורית
 DEWALT

DXPW002E/002CE
 DXPW003E ,DXPW004E

CU41988 מקציף מקצועי למכונות שטיפה
 DEWALT

מתאים לכל דגמי מכונות שטיפה 
 DEWALT
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

75P3 מכונת חיתוך קרמיקה
N30512 :מק"ט

מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדוייק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים

ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים 
וארוכים

אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 75 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 53 ס"מ

עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה 
ושינוי הידית )ייחודי למונטולית(

משקל: 11.8 ק"ג

MASTERPIUMA3 מכונות חיתוך קרמיקה סדרת

93P3 מכונת חיתוך קרמיקה

N30513 :מק"ט
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדוייק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים

ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים 
 וארוכים

אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 93 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 66 ס"מ

עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה ושינוי 
הידית )ייחודי למונטולית(

משקל: 13 ק"ג

125P3 מכונת חיתוך קרמיקה

N30514 :מק"ט
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדוייק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים

ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים 
 וארוכים

אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 125 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 88 ס"מ

עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה 
ושינוי הידית )ייחודי למונטולית(. כולל גלגלים אחוריים להובלה 

נוחה וקלה
משקל: 24 ק"ג

155P3 מכונת חיתוך קרמיקה

N30515 :מק"ט
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדוייק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים

ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים 
וארוכים

אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 155 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 109 ס"מ

עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה 
ושינוי הידית )ייחודי למונטולית(. כולל גלגלים אחוריים להובלה 

נוחה וקלה
משקל: 33 ק"ג MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

מפרט טכני

מפרט טכני

MASTERPIUMA3 מכונות חיתוך קרמיקה סדרת

63P3 מכונת חיתוך קרמיקה
N30511 :מק"ט

מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדוייק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים

ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים 
וארוכים

אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 63 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 44 ס"מ

עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה 
ושינוי הידית )ייחודי למונטולית(

משקל: 9.5 ק"ג

מפרט טכני

N30510 :מק"ט 
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדוייק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים

ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים 
וארוכים

אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 52 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 37 ס"מ

עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה 
ושינוי הידית )ייחודי למונטולית(

משקל: 8.2 ק"ג

52P3 מכונת חיתוך קרמיקה

אביזר מובנה המאפשר חיתוך חומרים קטנים, מוזאיקה 
ופסיפס בקלות ובדיוק מירבי.

יידית דחיפה ייחודית המתאימה 
לחומרים קשים ואריחים ארוכים. 

ידית ארוכה מהסטנדרט הקיים בשוק, 
מאפשרת הפעלת מנוף וחיתוך נוח 

וקל. שיטת "דחיפה" המאפשרת 
לעבוד בתנוחה בריאה וגב ישר, ללא 

פגיעה בפרק כף היד.

להב טיטניום מקצועית בעלת 
אורך חיים גבוה במיוחד, 

מתאימה לחומרים קשים.

מוביל מתכוונן עם 
זוויות תקיפה רבות

מנגנון שימון עצמי ייחודי 
– חיתוך חד וחלק !

מעצור מובנה 
לחיתוך במידות 
קבועות לעבודה 
ביעילות מירבית

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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אביזרים למכונות לחיתוך קרמיקה

תיאורמק"ט

N30516

שולחן עבודה Montolit דגם VERTIGO2. מקצועי למכונות 
חיתוך קרמיקה Montolit דגמים 125P3 ,155P3. מאפשר 

לחתוך בנוחיות ובבטחה אריחים גדולים במיוחד. חיתוך בשילוב 
שולחן VERTIGO2 מאפשר למשתמש לעבוד באופן זקוף ונוח 
ומונע נזק לגב. חיתוך בשילוב שולחן VERTIGO2 חוסך מקום 

רב בחלל העבודה. משקל: 12.6 ק"ג

AHOIL5

.Montolit - MASTERPIUMA P3 שמן חיתוך למכונות קרמיקה
חיתוך חד וחלק! 5 יח' בקבוקוני שמן לחיתוך קרמיקה ביעילות 

ושמירה על אורך חיי הלהב. בקבוק תחליפי למנגנון שימון 
MASTERPIUMA P3 האוטומטי בסדרת מכונות חיתוך קרמיקה

AH58

משטח גומי מקורי MONTOLIT לחיתוך מוזאיקה ופסיפס 
)קרמיקה וזכוכית(. אביזר המאפשר חיתוך בקלות ובמהירות של 
רוב סוגי המוזאיקה הקיימים בשוק. מעולה לשילוב עם מכונות 

חיתוך קרמיקה MONTOLIT, מקל על העבודה ומונע נזק 
למוזאיקה. משקל: 0.64 ק"ג

AH245T
להב טיטניום מקורית MONTOLIT לחיתוך חומרים קשים 

במיוחד בקלות וביעילות. מתאימה לסדרה המקצועית 
.BP-ו MASTERPIUMA

AH64תומך אחורי לחיתוך מדוייק של רצועות דקות

Flash Line - מכונה לחיתוך אריחים ארוכים

מפרט טכני Flash Line מכונת חיתוך קרמיקה

N30517 :מק"ט 
אורך חיתוך מקסימלי: 3.40 מטר

עובי אריח מקסימלי: 1 ס"מ
החלפת להב מהירה וקלה

מנגנון "חיבור מהיר" לחיבור בין סרגלי האלומיניום
 הערכה כוללת: 3 סרגלי אלומיניום באורך 1.20 מטר עם פסי 

גומי נגד החלקה, רוכב עם להב חיתוך "טיטניום", אביזר שבירת 
קרמיקה )AH56RJ( ותיק נשיאה.

ניתן לשלב בין סרגלי האלומיניום בהתאם לאורך האריח 
ולהשתמש בסרגל אחד, שניים או כל השלושה.

משקל: 8 ק"ג
MADE IN ITALY

מכונת חיתוך קרמיקה 
 Flash Line דגם Montolit

לחיתוך אריחי קרמיקה ארוכים 
 Flash Line-במיוחד. ה
הוא הפתרון המקצועי 

המושלם לחיתוך אריחים 
עד אורך 3.40 מטר.

Flash Line אביזרים למכונת חיתוך

אביזרמק"ט 

AH56RJ
אביזר לשבירת האריח 

אחרי ביצוע חריץ
)לשבירת אריחים עד עובי 15 מ"מ(

AH56R
אביזר לשבירת האריח 

אחרי ביצוע חריץ
)לשבירת אריחים עד עובי 20 מ"מ(

AH240TFlash Line להב טיטניום ל
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני SPIDER 1850 מדחס 

SMART 25/2510 מדחס 

SUPER TIGER 4020V מדחס 

N30302 :מק"ט 
 מדחס קומפקטי ללא מיכל וללא שמן

 הספק מנוע: 1.5 כ"ס
P.S.I 116 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 8 בר 

 ספיקה )ליטר/דקה(: 125
כולל קיט אביזרים )אקדח אויר, אקדח נפט, צינור שרשורי(

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 9 ק"ג

N30308 :מק"ט
 נפח מיכל: 25 ליטר

הספק מנוע: 2 כ"ס )ליפוף נחושת(
P.S.I 116 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 8 בר 

ספיקה )ליטר/דקה(: 185
 מפסק הגנה בפני עומס יתר

משקל: 19 ק"ג

N30342 :מק"ט 
 נפח מיכל: 25 ליטר

הספק מנוע: 3 כ"ס )ליפוף נחושת(
מנוע 2 בוכנות

P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 
ספיקה )ליטר/דקה(: 356

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 32.7 ק"ג

מדחסי אויר  איטליה

מפרט טכני

מפרט טכני

CIAO 6 מדחס 

מדחס TREND 50 ליטר, 2 כ"ס

N30303 :מק"ט 
 נפח מיכל: 6 ליטר, ללא שמן

 הספק מנוע: 1.5 כ"ס
P.S.I 116 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 8 בר 

 ספיקה )ליטר/דקה(: 179
כולל קיט אביזרים )אקדח אויר, אקדח נפט, צינור שרשורי(

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 11.5 ק"ג

N30315 :מק"ט 
 נפח מיכל: 50 ליטר
הספק מנוע: 2 כ"ס 

הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות

P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 
ספיקה )ליטר/דקה(: 245

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 52 ק"ג

BP מכונות חיתוך קרמיקה סדרת

צבת ניבלר לעיבוד קרמיקה וזכוכית  

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

63BP מכונת חיתוך קרמיקה

75BP מכונת חיתוך קרמיקה

93BP מכונת חיתוך קרמיקה

N30521 :מק"ט
אורך חיתוך מקסימלי: 63 ס"מ
עובי חיתוך מקסימלי:  22 מ"מ

חיתוך מקסימלי באלכסון: 44 ס"מ
משקל: 8 ק"ג

N30522 :מק"ט
אורך חיתוך מקסימלי: 75 ס"מ
עובי חיתוך מקסימלי:  22 מ"מ

חיתוך מקסימלי באלכסון: 53 ס"מ
משקל: 9 ק"ג

N30523 :מק"ט
אורך חיתוך מקסימלי: 93 ס"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 22 מ"מ

חיתוך מקסימלי באלכסון: 66 ס"מ
משקל: 10 ק"ג

צבת טיטניום לאריחי קרמיקה וזכוכית

AH55W :מק"ט 
55W :דגם 

מעולה למגוון סוגי שימושים באריחי קרמיקה פורצן זכוכית וכד'.
מיועד לעיבוד אריחים קשים ולמוזאיקה

 זוג להבי טיטניום לעבודה מדוייקת בחומרים קשים 
ידיות עם כיסוי PVC לעבודה בנוחיות מירבית

 משקל: 360 גרם

מפרט טכני צבת טיטניום לאריחי קרמיקה וזכוכית

AH33W :מק"ט 
33W :דגם

מעולה למגוון סוגי שימושים באריחי קרמיקה פורצן זכוכית וכד'.
 מיועד לעיבוד אריחים קשים ולמוזאיקה

זוג להבי טיטניום לעבודה מדוייקת בחומרים קשים 
ידיות עם כיסוי PVC לעבודה בנוחיות מירבית

משקל: 400 גרם

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מדחס TREND 200 ליטר, 3 כ"ס

מדחס TREND 200 ליטר, 3 כ"ס

מדחס TREND 300 ליטר, 5.5 כ"ס

מדחס TREND 300 ליטר, 7.5 כ"ס

N30312 :מק"ט 
 נפח מיכל: 200 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס 

הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות

P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 
ספיקה )ליטר/דקה(: 320

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 104 ק"ג

N30312.A :מק"ט 
 נפח מיכל: 200 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס 

מנוע תלת פאזי )400V(, חובה להתקין מפסק הגנה
הנעה ע"י רצועה

מנוע 2 בוכנות
P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 

ספיקה )ליטר/דקה(: 320
 מפסק הגנה בפני עומס יתר

משקל: 106 ק"ג

N30313 :מק"ט
 נפח מיכל: 300 ליטר
הספק מנוע: 5.5 כ"ס

מנוע תלת פאזי )400V(, חובה להתקין מפסק הגנה
הנעה ע"י רצועה

מנוע 2 בוכנות
P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 

ספיקה )ליטר/דקה(: 580
 מפסק הגנה בפני עומס יתר

משקל: 127 ק"ג

N30319 :מק"ט
 נפח מיכל: 300 ליטר

הספק מנוע: 7.5 כ"ס 
מנוע תלת פאזי )400V(, חובה להתקין מפסק הגנה

הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות

P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 
ספיקה )ליטר/דקה(: 840

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 147 ק"ג

מדחסי אויר  איטליה מדחסי אויר  איטליה

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מדחס TREND 50 ליטר, 3 כ"ס

מדחס TREND 100 ליטר, 2 כ"ס

מדחס TREND 100 ליטר, 3 כ"ס

מדחס TREND 100 ליטר, 3 כ"ס

N30316 :מק"ט 
 נפח מיכל: 50 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס 

הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות

P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 
ספיקה )ליטר/דקה(: 320

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 58 ק"ג

N30310 :מק"ט 
 נפח מיכל: 100 ליטר
הספק מנוע: 2 כ"ס 

הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות

P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 
ספיקה )ליטר/דקה(: 245

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 62 ק"ג

N30317 :מק"ט 
 נפח מיכל: 100 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס 

הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות

P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 
ספיקה )ליטר/דקה(: 320

 מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 68 ק"ג

N30317.A :מק"ט 
 נפח מיכל: 100 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס 

מנוע תלת פאזי )400V(, חובה להתקין מפסק הגנה
הנעה ע"י רצועה

מנוע 2 בוכנות
P.S.I 145 ,לחץ אטמ' )מקס'(: 10 בר 

ספיקה )ליטר/דקה(: 320
 מפסק הגנה בפני עומס יתר

משקל: 70 ק"ג

* הערה: המדחס לא כולל גלגלים. 
      יש לרכוש בנפרד לפי מידת הצורך.
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 תיאורמק"ט

N20909.2M-500 או M-290 מסילה בלבד לכננת

N20909M-500 או M-290 סט קשתות לכננת

כננות הרמה  איטליה

מסילה וקשתות

מפרט טכני

מפרט טכני

MA200 כננת

M-500 כננת

 N20900 :מק"ט 
כושר הרמה: 200 ק"ג
230V :פיקוד הפעלה

אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 1 מטר

מהירות הרמה: 19 מטר/דקה
הספק מנוע: 0.9 כ"ס

משקל: 38 ק"ג 

 N20921 :מק"ט 
כושר הרמה: 500 ק"ג
230V :פיקוד הפעלה

אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 1 מטר

מהירות הרמה: 15 מטר/דקה
הספק מנוע: 2 כ"ס

משקל: 56 ק"ג 

 N20920 :מק"ט 
כושר הרמה: 500 ק"ג

48V :פיקוד הפעלה
אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 30 מטר

מהירות הרמה: 15 מטר/דקה
הספק מנוע: 2 כ"ס

משקל: 56 ק"ג 

מפרט טכני M-290 כננת
 N20911 :מק"ט 

כושר הרמה: 300 ק"ג
230V :פיקוד הפעלה

אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 1 מטר

מהירות הרמה: 19 מטר/דקה
הספק מנוע: 1.5 כ"ס

משקל: 53 ק"ג 

 N20910 :מק"ט 
כושר הרמה: 300 ק"ג

48V :פיקוד הפעלה
אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 30 מטר

מהירות הרמה: 19 מטר/דקה
הספק מנוע: 1.5 כ"ס

משקל: 53 ק"ג 

1.6 מטר

3.2 מטר

1.1 מטר

טר
מ

 2.2

)230V חד פאזי( LH120S כננת רצפה

אביזרים לכננת הרמה

מפרט טכני LH120S כננת רצפה
N20975 :מק"ט

כושר הרמה: 120 ק"ג )עומס מקס'(
אורך כבל פלדה: 80 מטר

מהירות הרמה: 60 מטר/דקה
הספק מנוע: 3 כ"ס, 230V, 2,810 סל"ד

משקל: 99 ק"ג

* אפשרות להארכת כבל הפלדה ל 120 מטר
 )מק"ט AW20912.4-P(, כרוך בתוספת תשלום.

הכננת כוללת גלגלת הרמה, זרוע לפיגום ומתלה לדליים

תיאורמק"ט
משקל 
הרמה 
)ק"ג(

נפח 
)ליטר(

משקל
)ק"ג(

מידות )ס"מ(
אורך x רוחב x גובה

AW20951 משטח הרמה
1859x50x60--עם תריסים

AW20950 משטח הרמה
2156x60x75--עם תריסים

AW20941 סל פתיחה
2201002340x54x69ע"י הטייה

)כולל הידית 68(

AW20943סל פתיחה
3301503046x64x80ע"י הטייה

)כולל הידית 74(

AW20945

עגלה להרמת  
בלוקים עם שני 
גלגלים "8 וגלגל 

פנדל

--4497x71x77

AW20948 מתלה דליים N20972 זרוע לפיגום N20971 גלגלת הרמה

80 ס"מ

190 מ"מ65 מ"מ

115 מ"מ

מידות פרופיל עליון 
של המסילה

הערה: בעת התקנת כננת באחריות הלקוח לקבל אישור עבודה ממהנדס מוסמךהערה: בעת התקנת כננת באחריות הלקוח לקבל אישור עבודה ממהנדס מוסמך

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY



47

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

סט אביזרים לשואב אבק

BDS 125 מלטשת בטון

BFF 222 כרסום לבטון

BA9338 :מק"ט
BSS 606 סט אביזרים לשואב אבק תעשייתי  דגם

N20325 :מק"ט
1,600W :הספק

מהירות סיבוב: 8,500 סל"ד
קוטר דיסק: 125 מ"מ

רוחב מקסימלי: 125 מ"מ
עומק מקסימלי: 0-7 מ"מ

) D30988.W כולל צלחת השחזה  לבטון מק"ט(
משקל: 4.8 ק"ג

N20326 :מק"ט
800W :הספק

מהירות סיבוב: 1,100 סל"ד
רוחב מקסימלי: 190 מ"מ

עומק מקסימלי: מעל 6 מ"מ
משקל: 4.8 ק"ג

מפרט טכני

שואב אבק תעשייתי עם שקע טכני

מלטשות קירות בטון ואיטונג

BSS 606 שואב אבק תעשייתי
N20321 :מק"ט

שואב אבק תעשייתי לשימוש מאומץ 
שקע טכני להפעלת מגוון כלי עבודה חשמליים, השואב 

מופעל אוטומטית שמפעילים את כלי העבודה. 
מנגנון ניקוי עצמי TACT - ניקוי אוטומטי של פילטר במהלך 

העבודה
1400W :הספק מנוע

מיכל 30 ליטר
צינור אוויר 5 מ' עם מתאם 38 מ"מ )לחיבור כלי עבודה(

שאיבה מקס': 61 ליטר/שניה
לחץ שאיבה: 248 בר

משקל: 14 ק"ג
BA606.2 :מק"ט

BSS 606 חב' שקיות )5 יח'( לשואב אבק

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

N20305 :מק"ט
1,800W :הספק נומינלי

 2,700W :הספק מקסימלי
מהירות סיבוב: 7,800 סל"ד

קוטר דיסק: 150 מ"מ 
)D30672.S כולל 2 דיסקיות יהלום  מק"ט(

נתוני רוחב: 7-35 מ"מ
נתוני עומק: 7-45 מ"מ

משקל: 5.6 ק"ג

BMF 501 מחרצת לאיטונג ובלוקים
N20310 :מק"ט

1,400W :הספק מנוע
מהירות סיבוב: 1,200 סל"ד

כולל כרסום 25 מ"מ
נתוני רוחב: 7-27 מ"מ

נתוני עומק: 13-30 מ"מ
 משקל: 7 ק"ג

כרסום רוחב

D30673 :מק"ט
כרסום 25 מ"מ

BMF 501 למחרצת איטונג

D30674 :מק"ט
כרסום 30 מ"מ

BMF 501 למחרצת איטונג

BDN 453 מחרצת לבטון

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

מחרצות קירות לבטון ואיטונג

46
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

SP-203NX מקדחת כוסות יהלום

SP-302MX מקדחת כוסות יהלום 

SP-202NX סטנד למקדחה

SP-302MX סטנד למקדחה

N20559.B :מק"ט
 SP-203NX/SP-202NX :סטנד למקדחת כוסות יהלום דגמים

מידות: 55x55 ס"מ

N20565.B :מק"ט
 SP-302MX :סטנד למקדחת כוסות יהלום דגם

מידות: 59x59 ס"מ

N20559 :מק"ט
קוטר קידוח מקס': "8 )205 מ"מ(

2,400W :הספק
מהלך מקס': 505 מ"מ

 מהירות: 710 סל"ד
הברגה "½, "¼ 1

PRCD כולל מחבר למים ומפסק
כולל סטנד

משקל: 18.6 ק"ג

N20565 :מק"ט
קוטר קידוח מקס': "12 )305 מ"מ(

2,400W :הספק
מהלך מקס': 625 מ"מ

 גיר מכני 2 מהירויות: 370/880 סל"ד
הברגה "½, "¼ 1

PRCD כולל מחבר למים ומפסק
כולל סטנד

משקל: 28.3 ק"ג

מכונות קידוח בטון HAKKEN )יפן( 

אוגר מים 
)אופציה(

HAKKEN JAPAN

HAKKEN JAPAN

HAKKEN JAPAN

HAKKEN JAPAN

מפרט טכני

מפרט טכני

מכונות קידוח בטון BAIER )גרמניה( 

BDB 8131 מקדחת כוסות יהלום

BDB 825 מקדחת כוסות יהלום

N20311 :מק"ט
קוטר קידוח מקס': "4 )102 מ"מ(

1,400W :הספק נומינלי
2,100W :הספק מקסימלי

 גיר מכני 2 מהירויות: 500/1,050 סל"ד
55/26Nm :מומנט פיתול

הברגה "½, "¼ 1
כולל מתאם לחיבור מקור מים

 משקל: 6.1 ק"ג

N20315 :מק"ט
מקדחת כוסות יהלום ייחודית המאפשרת קידוח יבש או רטוב

קוטר קידוח מקס': "8 )200 מ"מ(
מצב רטט מיוחד לקרור מקדח היהלום בקידוח יבש

1,800W :הספק נומינלי
2,700W :הספק מקסימלי

 גיר מכני: 1,150 סל"ד
24Nm :מומנט פיתול

הברגה "½, "¼ 1
כולל מתאם לחיבור מקור מים

 משקל: 5.5 ק"ג, משקל כולל בסיס: 13 ק"ג
* לא כולל בסיס

מפרט טכני BDB 825 משאבת וואקום למקדחה

N20317 :מק"ט
משאבת וואקום להצמדת סטנד מקדחות יהלום ע"ג הקיר

N20318 יש להשתמש בפלטה למשאבת וואקום מק"ט

מפרט טכני BDB 825 פלטה למשאבת וואקום

N20318 :מק"ט
פלטה להצמדת סטנד מקדחות יהלום ע"ג הקיר

מפרט טכני BDB 825 סטנד למקדחה
BST200 :דגם ,N20316 :מק"ט

סטנד עם זווית משתנה למקדחות כוסות יהלום:
BDB 825, BDB 8131

כולל גלגלי הסעה לשינוע הסטנד והמקדחה 
משקל: 7.5 ק"ג

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
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קוטר חיצונימק"ט
)מ"מ(

קוטר חיצוני
אורך )מ"מ()אינצ'(

D30632.Z450"522 מ"מ

D30641.Z450"622.5 מ"מ

D30624.Z450"672.63 מ"מ

D30642.Z450"773 מ"מ

D30637.Z450"823.25 מ"מ

D30638.Z450"1024 מ"מ

D30643.Z450"1124.4 מ"מ

קוטר חיצונימק"ט
)מ"מ(

קוטר חיצוני
אורך )מ"מ()אינצ'(

D30647.Z450"522 מ"מ

D30651.Z450"622.5 מ"מ

D30652.Z450"672.63 מ"מ

D30653.Z450"773 מ"מ

D30646.Z450"883.5 מ"מ

D30654.Z450"1024 מ"מ

D30649.Z450"1124.4 מ"מ

D30630.Z450"1275 מ"מ

D30655.Z450"1325.2 מ"מ

D30656.Z450"1526 מ"מ

D30661.Z450"1626.38 מ"מ

D30657.Z450"1827.16 מ"מ

D30658.Z450"2028 מ"מ

מקדחי יהלום הברגה BSP "½ למקדחות כוסות יהלום

מקדחי יהלום הברגה UNC "¼1 למקדחות כוסות יהלום

מקדחי כוסות יהלום ZENESIS לקידוח מהיר במגוון חומרים כגון: בטון מזויין, קירות, אבנים, 
רצפה, כבישים וכד'. קידוח מהיר במיוחד בהשוואה למקדחי יהלום סטנדרטיים.

קוטר חיצונימק"ט
)מ"מ(

קוטר חיצוני
)אינצ'(

אורך 
)מ"מ(

D30639.F400"251 מ"מ

D30631.F400"281.1 מ"מ

D30623.F400"321.25 מ"מ

D30636.F400"351.4 מ"מ

D30635.F400"461.8 מ"מ

D30632.F400"522 מ"מ

D30641.F400"622.5 מ"מ

D30624.F400"672.63 מ"מ

D30642.F400"773 מ"מ

D30637.F400"823.25 מ"מ

D30638.F400"1024 מ"מ

D30643.F400"1124.4 מ"מ

קוטר חיצונימק"ט
)מ"מ(

קוטר חיצוני
)אינצ'(

אורך 
)מ"מ(

D30647400"522 מ"מ

D30651400"622.5 מ"מ

D30660400"672.63 מ"מ

D30653400"773 מ"מ

D30646400"883.5 מ"מ

D30654400"1024 מ"מ

D30649400"1124.4 מ"מ

D30630400"1275 מ"מ

D30655400"1325.2 מ"מ

D30656400 "1526 מ"מ

D30661400"1626.38 מ"מ

D30657400"1827.16 מ"מ

D30658400"2028 מ"מ

D30659400"2259 מ"מ

D30650400"25010 מ"מ

D30652400"30012 מ"מ

מקדחי יהלום הברגה BSP "½ למקדחות כוסות יהלום
מקדחי כוסות יהלום לקידוח בבטון מזויין, קידוח רטוב. הלחמת סגמנט היהלום בטכנולוגיית 

לייזר לעמידות גבוהה במיוחד. מתאים למגוון מקדחות כוסות היהלום הקיימים בשוק.

מקדחי יהלום הברגה UNC "¼1 למקדחות כוסות יהלום
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קוטר דיסק מק"ט
קוטר החורלהבדגם)אינצ'(

)מ"מ(
דיסק יהלום לייזר לחיתוך בטון, אבני שפה, בלוקים ומגוון חומרי בניין. מתאים למחרצות בטון.

סגמנט היהלום מרותך לגוף הדיסק בהלחמת לייזר לאורך חיים גבוה במיוחד

D30660.S4.5"LES22.2

D30672.S6"LES
22.2למחרצת בטון

D30694.S9"LES22.2

דיסק יהלום TURBO )קוסמו( לשימוש כללי, רעפים, בטון, שיש קיסר, בלוקים וכד'

D30660.MG4.5"COSMO TURBO22.2

D30670.MG5"COSMO TURBO22.2

D30674.MG6"COSMO TURBO22.2

D30675.MG7"COSMO TURBO22.2

D30694.MG9"COSMO TURBO22.2

D30660.MS4.5"SUPER COSMO22.2

D30694.MS9"SUPER COSMO22.2

דיסק יהלום RIM לחיתוך קרמיקה, גרניט פורצלן, זכוכית, חרסינה וכד'

D30665.RM4.5"RIM22.2

D30671.RM5"RIM22.2

D30666.RM6"RIM22.2

D30667.RM7"RIM22.2

D30697.RM9"RIM22.2

D30696.RME250 מ"מRIM25.4

PROFESSIONAL דיסקיות יהלום סדרת
PROFESSIONAL - הסדרה הצהובה. 

מגוון דיסקיות יהלום לכל שימוש, מיועד לאנשי מקצוע ולשימוש מאומץ וממושך. 
דיסקיות יהלום איכותיות  מאופיינות באורך חיים ואיכות גבוהים

BASIC דיסקיות יהלום סדרת

קוטר דיסק מק"ט
קוטר החורלהבדגם)אינצ'(

)מ"מ(
דיסק יהלום לחיתוך בטון, אבני שפה, בלוקים, חומרי בניין וכד'

D30660.DD4.5"SEGMENT22.2

D30694.DD9"SEGMENT22.2

דיסק יהלום TURBO לשימוש כללי, חיתוך מהיר ונקי

D30660.DM4.5"TURBO22.2

D30694.DM9"TURBO22.2

דיסק יהלום לחיתוך קרמיקה, גרניט פורצלן, זכוכית, אבן ספיר וחרסינה

D30665.DR4.5"RIM22.2

D30666.DR9"RIM22.2

BASIC - הסדרה הכחולה. 
 .DIY מגוון דיסקיות יהלום לכל שימוש, מעולה לאנשי אחזקה לשימושי

דיסקיות יהלום איכותיות  במחיר מנצח. ביצועים גבוהים ביחס לעלות
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MASTER דיסקיות יהלום סדרת

קוטר דיסק מק"ט
קוטר החורלהבדגם)אינצ'(

)מ"מ(

T-Rex GOLD דיסק יהלום
דיסק יהלום לחיתוך קרמיקות קשות, חיתוך מהיר ואורך חיים גבוה.

מעולה לחיתוך מגוון חומרי בניין נוספים

D30665.RT14.5"T-Rex GOLD22.2

דיסק היהלום המהיר בקטגוריה לחיתוך קרמיקה קשה

VIPER דיסק יהלום
דיסק יהלום לחיתוך קרמיקות קשות, גרניט פורצלן וכד'

D30665.RT4.5"VIPER
TURBO CHC22.2

חיתוך נקי ומדוייק במיוחד

TWISTER דיסק יהלום
דיסק יהלום לחיתוך קרמיקות קשות, גרניט פורצלן וכד'

D30665.RT24.5"TWISTER22.2

CYCLONE דיסק יהלום
דיסק יהלום לחיתוך קרמיקות קשות, גרניט פורצלן וכד'.

גוף בעל ליבה כפולה

D30665.RT34.5"CYCLON
22.2ליבה כפולה

WOOD EATER דיסק יהלום
דיסק יהלום לחיתוך עץ, מתאים למגוון סוגי עץ. 

מעולה ל"חפירה" בעץ והורדת חומר מהעץ.

D30665.W4.5"WOOD EATER22.2

דיסקיות יהלום מקצועיות מסדרת MASTER - לחיתוך אריחי קרמיקה קשה, פורצלן, גרניט 
פורצלן וכד'. חיתוך מהיר, מדוייק ונקי, מעולה לעבודות חיפוי וריצוף.

MASTER דיסקיות יהלום סדרת

קוטר דיסק מק"ט
להבדגם)אינצ'(

קוטר 
החור
)מ"מ(

דיסק יהלום לפתיחת חריצי פוגה באריחים לצורך ניקוי וביצוע רובה. 
מאפשר עבודה מדוייקת בין הפנל לרצפה

D30668.BS75 מ"מFUGA EXTREME22.2

דיסק יהלום TORNADO לחיתוך מסיבי ומהיר במגוון חומרי בניין קשים.
דיסק יהלום ייחודי עם "שיניים" לפינוי החומר המנוסר

D30660.TO4.5"TORNADO
22.2חיתוך נקי ומהיר

D30694.TO9"TORNADO
22.2חיתוך נקי ומהיר

דיסק יהלום רב שימושי BSL וואקום. 
לשיש, אבן ירושלמית וחברונית, אבן טבעית, נחושת, פי וי סי וכד'

D30665.BS4.5"וואקום BSL22.2

D30693.BS9"וואקום BSL22.2

D30679.BS14"
BSL25.4 וואקום350 מ"מ

מתאים ליחידות חילוץ והצלה ולפיקוד העורף

דיסק יהלום JERUSALEM BLADE בטכנולוגיית BSL וואקום. מעולה לחיתוך שיש ירושלמי, 
אבן חברונית, שיש, אבן גיר ומגוון סוגי אבנים טבעיות

D30660.BS4.5"וואקום BSL
JERUSALEM BLADE22.2

D30694.BS9"וואקום BSL
JERUSALEM BLADE22.2

דיסק יהלום Metal X לחיתוך מגוון סוגי מתכות. קוטר הדיסק נשמר לכל אורך חיי הדיסק. 
דיסק בטיחותי שאינו מתפרק ואינו מסכן את בטיחות המשתמש. 

D30701.MX4.5"Metal X22.2

D30702.MX5"Metal X22.2

D30705.MX9"Metal X22.2

D30707.MX14"Metal X
25.4למסור שורף

MASTER - הסדרה השחורה.
ביצועי חיתוך גבוהים במיוחד, דיסקיות יהלום MASTER לשימוש מקצועי ומאומץ. 

מעולה לחיתוך חומרים קשים ומאתגרים ביעילות ובמהירות
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דיסקיות יהלום אקו

קוטר דיסק מק"ט
קוטר החורדגם)מ"מ(

)מ"מ(

D30695.D300 ECO25.4

D30679.D350ECO25.4

דיסקיות יהלום לשימוש כללי. מסופק עם מסורי חיתוך מרצפות "זוזי"
מעולה לשימוש כללי למגוון חומרי בניין

דיסקיות יהלום "TURBO MG" )קוסמו(

קוטר דיסק מק"ט
דגם)מ"מ(

קוטר 
החור
)מ"מ(

D30695.MG300 CHC TURBO25.4

D30683.MG350CHC TURBO25.4

דיסקיות יהלום טורבו לחיתוך משטחי גרניט, רעפים, שיש קייסר, בטון ושימוש כללי

"GPG" דיסקיות יהלום

קוטר דיסק מק"ט
קוטר החורדגם)מ"מ(

)מ"מ(

D30677.GPG300 MD-GPG25.4

D30680.GPG350MD-GPG25.4

דיסקיות יהלום לחיתוך גרניט פורצלן קשה, זכוכית, אבן ספיר. 
מעולה לחיתוך עדין במיוחד של קרמיקה. מתאים למגוון מסורי חיתוך מרצפות "זוזי"

קוטר דיסק מק"ט
קוטר החורדגם)מ"מ(

)מ"מ(

D30695.S300LES25.4

D30679.S350LES25.4

D30689.S400LES25.4

CA דיסקיות יהלום

קוטר דיסק מק"ט
דגם)מ"מ(

קוטר 
החור
)מ"מ(

D30678.CA300 LES-CA-TCT25.4+11.1

D30679.CA350LES-CA-TCT25.4+11.1

D30689.CA400LES-CA-TCT25.4+11.1

D30983.CA500LES-CA-TCT25.4+11.1

D30685.CA600LES-CA-TCT25.4+11.1

דיסקיות יהלום לייזר לחיתוך אספלט, בטון, אבנים משתלבות וכד'
מיועד להתקנה ע"ג מסורי כביש/אספלט לצורך עבודות סלילת כבישים.

הלחמת לייזר לעמידות גבוהה בשחיקה, כולל שיני הגנה על הסיגמנט לאורך חיים גבוה

דיסקיות יהלום לייזר למסורים ניידים, מחרצות בטון וחיתוך קירות בטון

S דיסק יהלום לייזר
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מקדחי יהלום BSL וואקום למקדחה

כוסות יהלום BSL וואקום למשחזת זווית

תיאור מוצרמק"ט:

D31106מקדח יהלום 6 מ"מ

D31108מקדח יהלום 8 מ"מ

D31110מקדח יהלום 10 מ"מ

D31112מקדח יהלום 12 מ"מ

D31114מקדח יהלום 14 מ"מ

מקדחי יהלום בטכנולוגיית BSL לקידוח מהיר ונקי. מתאים לחיבור ע"ג מקדחה/מברגה, 
קנה משושה למניעת החלקה. מכיל גריז פנימי לקירור המקדח במהלך העבודה. 

מיועד לקידוח במגוון סוגי הקרמיקות, פרצלן, שיש וכד'.
הערה: יש לקדוח ללא מצב רטט, כדי לא לגרום נזק לאריח. 

יש להתחיל את הקידוח בזווית קלה וליישר את המקדח בהדרגה. 
במהלך הקידוח יש לקדוח בתנועה מעגלית קלה.

תיאור מוצרמק"ט

D31014כוס יהלום 14 מ"מ למשחזת זוית

D31020כוס יהלום 20 מ"מ למשחזת זוית

D31025כוס יהלום 25 מ"מ למשחזת זוית

D31030כוס יהלום 30 מ"מ למשחזת זוית

D31035כוס יהלום 35 מ"מ למשחזת זוית

D31040כוס יהלום 40 מ"מ למשחזת זוית

D31045כוס יהלום 45 מ"מ למשחזת זוית

תיאור מוצרמק"ט:

D31050כוס יהלום 50 מ"מ למשחזת זוית

D31055כוס יהלום 55 מ"מ למשחזת זוית

D31060כוס יהלום 60 מ"מ למשחזת זוית

D31070כוס יהלום 70 מ"מ למשחזת זוית

D31080כוס יהלום 80 מ"מ למשחזת זוית

D31090כוס יהלום 90 מ"מ למשחזת זוית

D31100כוס יהלום 100 מ"מ למשחזת זוית

כוסות יהלום בטכנולוגיית BSL לקידוח מהיר ונקי. 
מהירות קידוח גבוהה במיוחד.

 .)M14 מתאים לחיבור ע"ג משחזות זווית )הברגה
מיועד לקידוח מגוון סוגי קרמיקות פורצלן, שיש וכד'.

הערה: יש להתחיל את הקידוח בזווית קלה וליישר את המקדח 
בהדרגה. במהלך הקידוח יש לקדוח בתנועה מעגלית קלה.

GR דיסקיות יהלום

TG דיסקיות יהלום

צלחות יהלום לליטוש בטון

קוטר דיסק מק"ט
קוטר החורדגם)מ"מ(

)מ"מ(

D30695.GR300 CHC VG30025.4

D30683.GR350CHC VG30025.4

קוטר דיסק מק"ט
קוטר החורדגם)מ"מ(

)מ"מ(

D30680.TG300 LES-TG25.4

D30679.TG350LES-TG25.4

קוטר דיסק )אינץ'(מק"ט

D30988.W5" 
BDS-125 מתאים למלטשת בטון  דגם

D30989.W7"

דיסקיות יהלום TURBO GR לחיתוך גרניט ושיש קייסר ומגוון חומרים קשים.
מתאים למגוון מסורי חיתוך מרצפות "זוזי"

דיסקיות יהלום לחיתוך גרניט קשה במיוחד, גרניט סינית וכד'.
סגמנט יהלום בגובה 9 מ"מ, הלחמת לייזר .
מתאים למגוון מסורי חיתוך מרצפות "זוזי"
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DC ,AC )ארה"ב( MILLER רתכות גנרטורים

עגלות גרירה

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

TRAIL BLAZER 325D רתכת 

BIG BLUE 400X PRO רתכת 

BIG BLUE 500XCC רתכת 

BIG BLUE 600CX רתכת 

M40807 :מק"ט 
ריתוך DC )זרם ישר(: 325A )100% נצילות( 

מנוע דיזל Kobota 24.8 כ"ס, 3,600 סל"ד, 3 צילינדרים
קרור מים עם התנעה חשמלית ומצבר

12KW :230 למאור וכוחV יציאה
מידות )אורך x רוחב x גובה(: 83x51x115 ס"מ

משקל: 281 ק"ג

M40812 :מק"ט 
)300A ,100% נצילות( 400A :)זרם ישר( DC ריתוך

מנוע דיזל Kobota 20.2 כ"ס, 1,800 סל"ד, 4 צילינדרים
קרור מים עם התנעה חשמלית ומצבר

12KW :230 למאור וכוחV יציאה
מידות )אורך x רוחב x גובה(: 81x66x142 ס"מ

משקל: 431 ק"ג

M40825 :מק"ט 
)400A ,100% נצילות( 500A :)זרם ישר( DC ריתוך

מנוע דיזל Deutz 45 כ"ס, 1,800 סל"ד, 3 צילינדרים
קרור אוויר עם התנעה חשמלית ומצבר

5.5KW :230 למאור וכוחV יציאה
מידות )אורך x רוחב x גובה(: 109x72x164 ס"מ

משקל: 769 ק"ג

M40826 :מק"ט 
)500A ,100% נצילות( 600A :)זרם ישר( DC ריתוך

מנוע דיזל Deutz 42 כ"ס, 1,800 סל"ד, 3 צילינדרים
קרור אוויר עם התנעה חשמלית ומצבר

5.5KW :230 למאור וכוחV יציאה
מידות )אורך x רוחב x גובה(: 109x72x164 ס"מ

משקל: 810 ק"ג

תיאורמק"ט

M40810.1 400-600. וו גרירה ותפוח, גלגל רזרבי והתקן לכבליA עגלה לגרירה, לרתכות
ריתוך עם רישוי של משרד התחבורה

M40825.1 400-600. וו גרירה ותפוח, גלגל רזרבי והתקן לכבליA עגלה לגרירה, לרתכות
ריתוך, בסיס להתקנה לבלון חמצן וגז עם רישוי של משרד התחבורה

MADE IN USA

MADE IN USA

MADE IN USA

MADE IN USA

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

COTT 145 מיישר זרם אלקטרונים

COTT 155 מיישר זרם אלקטרונים

ICON 1870 CEL מיישר זרם

ICON 1970 PRO מיישר זרם

N30140 :מק"ט 
230V :מתח כניסה

130A :'לריתוך מקס DC זרם
35%-130A :DUTY CYCLE נצילות

אלקטרודה מקס': 3.25 מ"מ
כולל ארגז נשיאה, כבל ריתוך, ידית ריתוך וידית הארקה

משקל: 3.5 ק"ג

N30141 :מק"ט 
230V :מתח כניסה

150A :'לריתוך מקס DC זרם
15%-150A :DUTY CYCLE נצילות

אלקטרודה מקס': 3.25 מ"מ
כולל ארגז נשיאה, כבל ריתוך, ידית ריתוך וידית הארקה

משקל: 3.5 ק"ג

N30145 :מק"ט 
230V :מתח כניסה

160A :'לריתוך מקס DC זרם
45%-150A :DUTY CYCLE נצילות

אלקטרודה מקס': 3.25 מ"מ
כל דגמי ה-ICON מצויידים בבולמי גומי בבסיס התחתון
כולל ארגז נשיאה, כבל ריתוך, ידית ריתוך וידית הארקה

משקל: 4.5 ק"ג
* מתאים לריתוך אלקטרודות 6010

N30144 :מק"ט 
230V :מתח כניסה

200A :'לריתוך מקס DC זרם
60%-200A :DUTY CYCLE נצילות

אלקטרודה מקס': 5 מ"מ
כל דגמי ה-ICON מצויידים בבולמי גומי בבסיס התחתון
כולל ארגז נשיאה, כבל ריתוך, ידית ריתוך וידית הארקה

משקל: 7.2 ק"ג

)AVR ניתן להפעיל גם מגנרטור )עם מייצב מתח

מיישרי זרם אלקטרונים )SOLTER )Inverter ספרד
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מפרט טכנימפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

N310DA DG מסור סרט מכניN250DA XL מסור סרט מכני

N266DA XL מסור סרט מכני

N251DA XL מסור סרט מכני

עמדות מסורי סרט מכנייםעמדות מסורי סרט מכניים

N32001 :מק"ט 
הספק: 1.1-1.5KW )מנוע תלת פאזי( 

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
2 מהירויות חיתוך: 35/70 מטר/דקה 

שולחן חיתוך 45° ימין+שמאל
 ירידת להב אוטומטית, מנגנון מתיחת להב משולב שעון

לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
מידות סרט החיתוך- אורך 2.75 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

ניסור בשילוב נוזל קירור , משקל: 344 ק"ג 

N32016 :מק"ט 
 1,100W :הספק

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
מהירות חיתוך: 72 מטר/דקה  

ירידת להב אוטומטית, מנגנון מתיחת להב משולב שעון 
לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש

מידות סרט החיתוך- אורך 2.48 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
ניסור בשילוב נוזל קירור' משקל: 200 ק"ג

N32002 :מק"ט 
הספק: 1.0/1.3KW )מנוע תלת פאזי(

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
2 מהירויות חיתוך: 35/70 מטר/דקה 

ירידת להב אוטומטית, לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
מידות סרט החיתוך- אורך 2.565 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

ניסור בשילוב נוזל קירור, משקל: 311 ק"ג

N32003 :מק"ט 
הספק 0.75/1.1KW )מנוע תלת פאזי(

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
2 מהירויות חיתוך: 45/90 מטר/דקה  

 ירידת להב אוטומטית, מנגנון מתיחת להב משולב שעון
לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש

מידות סרט החיתוך- אורך 2.48 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 ניסור בשילוב נוזל קירור, משקל: 200 ק"ג

שמאל
שמאל
ימין

מפרט טכני 2200XL מסור סרט מכני

N32004 :מק"ט 
2,000W :הספק 

וסת מהירות אלקטרוני , מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה 
מידות סרט החיתוך- אורך 2.14 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ 

מנגנון מתיחת להב מדויק עם סימון ע"י נורה
ניסור בשילוב נוזל קירור, משקל: 140 ק"ג  

N32017 :2200 כולל ירידת להב אוטומטית, מק"טDA XL דגם *

מפרט טכני 1750XL מסור סרט מכני

N32005 :מק"ט 
 2,000W :הספק

וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה 

מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
מנגנון מתיחת להב עם מצמד למתיחה מדויקת

 ניסור בשילוב נוזל קירור
 שימון אוטומטי, משקל: 75 ק"ג
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להבי בי-מטאל למסורי סרט מכניים

מתאים מק"ט 
לדגם

 מידות הלהב 
)מ"מ(

 סוג השן
)מס' שיניים
 באינטש(

 כמות 
 להבים

בחבילה

N32-3279962NG120XL 
ABS NG1201,440X13X0.65 18 

5מעולה לנירוסטה וחומר דק

N32-3279920 780/3XL 
ABS1051,335X13X0.658/12 

5מסופק עם המסור

N32-3279921780/3XL 
ABS1051,335X13X0.656 

5מעולה לפרופיל מלא

N32-3279923 780/3XL 
ABS1051,335X13X0.6518 

5מעולה לנירוסטה וחומר דק

N32-3279928785XL1,735X13X0.914 
5מסופק עם המסור

N32-3279927785XL1,735X13X0.96/10 
5מעולה לנירוסטה וחומר דק

N32-3290004784XL1,440X13X0.658/12 
5מסופק עם המסור

N32-3290005784XL1,440X13X0.656 
5מעולה לפרופיל מלא

N32-3290006784XL1,440X13X0.6518 
5מעולה לנירוסטה וחומר דק

N32-3279964NG160 
ABS NG1601,735X13X0.96/10 

NG160 5מסופק עם דגם

N32-3279966NG160 
ABS NG1601,735X13X0.914 

ABSNG160 5מסופק עם דגם

N32-3279968NG160 
ABS NG1601,735X13X0.96 

5מעולה לפרופיל מלא

להבי בי-מטאל למסורי סרט מכניים

FEMI להבי בי-מטאל מקוריים למגוון מסורי סרט מכניים * 
 * מידות מילימטריות בהתאם לדרישות השוק.

 * הלהבים למסורים מכניים מסדרת NG מסופקים עם שיניים הפוכות בהתאם לנדרש.
 * מגוון סוגי שיניים לכל סוגי המתכות )פרופיל מלא/חלול, נירוסטה וכד'(.

* איכות גבוהה, אורך חיים גבוה במיוחד, תוצרת גרמניה.

מתאים מק"ט 
לדגם

 מידות הלהב 
)מ"מ(

 סוג השן
)מס' שיניים
 באינטש(

 כמות 
 להבים

בחבילה

N32-3280056N310DADG2,750X27X0.96/10 
1מסופק עם המסור

N32-3280057N310DADG2,750X27X0.910/14 
1מעולה לנירוסטה וחומר דק

N32-3280058N310DADG2,750X27X0.98/12 
5מעולה לפרופיל סטנדרטי

N32-3280028N266DADG2,565X27X0.98/12 
1מסופק עם המסור

N32-3280042 N251DAXL  
 N250DAXL 2,480X27X0.96/10 

1מסופק עם המסור

N32-3280039 N251DAXL  
 N250DAXL2,480X27X0.94/6 

1מעולה לחומר מלא

N32-3280043 N251DAXL  
 N250DAXL2,480X27X0.910/14 

1מעולה לנירוסטה וחומר דק

N32-32799362200XL/DAXL
787XL2,140X19X0.96/10 

1מסופק עם המסור

N32-32799372200XL/DAXL
787XL2,140X19X0.914 

1מעולה לנירוסטה וחומר דק

N32-32800471750XL1,735X19X0.98/12 
1מסופק עם המסור

N32-32800491750XL1,735X19X0.914 
1מעולה לנירוסטה וחומר דק

N32-3279961NG120XL 
ABS NG120 1,440X13X0.6514 

5מסופק עם המסור

N32-3279960NG120XL 
ABS NG1201,440X13X0.656 

5מעולה לחומר מלא
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

ABS NG160 מסור סרט מכני

ABS NG120 מסור סרט מכני

ABS מסור סרט מכני 105

ABS מסורי סרט מכניים עם ירידה אוטומטית

N32007 :מק"ט 
פטנט בלעדי של NG SYSTEM" FEMI" ניסור מהיר ב 60% 

מערכת ABS – כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע 
פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. 

מערכת ABS לניצול יעיל של המנוע, מאריכה את חיי הלהב ב-10%
 1,300W :4 מהירויות ירידה אוטומטית, הספק

וסת מהירות אלקטרוני, מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

כפתור כיבוי בעת מצב חירום, משקל: 19 ק"ג

N32008 :מק"ט 
מסור סרט מכני עצירה אוטומטית שתי מהירויות

מערכת ABS – כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע 
פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. 

מערכת ABS לניצול יעיל של המנוע, מאריכה את חיי הלהב ב- 10%
 950W :4 מהירויות ירידה אוטומטית, הספק

2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה  
מידות סרט החיתוך- אורך 1.335 מטר, 

רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ
 כפתור כיבוי בעת מצב חירום, משקל: 17 ק"ג

N32006 :מק"ט 
 חיתוך מהיר ועצירה אוטומטית

פטנט בלעדי של NG SYSTEM" FEMI" ניסור מהיר ב- 40% 
מערכת ABS – כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע 

פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. מערכת 
ABS לניצול יעיל של המנוע, מאריכה את חיי הלהב ב-10%

 2,000W :4 מהירויות ירידה אוטומטית, הספק
וסת מהירות אלקטרוני , מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה

מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 כפתור כיבוי בעת מצב חירום, משקל: 36 ק"ג

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

NG160 מסור סרט מכני

NG120XL מסור סרט מכני

787XL All Road מסור סרט מכני 

מסורי סרט מכניים

N32009 :מק"ט 
פטנט בלעדי של NG SYSTEM" FEMI" ניסור מהיר ב 40% 

 2,000W :הספק
וסת מהירות אלקטרוני 

מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: 

אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 משקל: 35 ק"ג

N32010 :מק"ט 
פטנט בלעדי של NG SYSTEM" FEMI" ניסור מהיר ב 60% 

 1,300W :הספק
וסת מהירות אלקטרוני

מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

משקל: 18 ק"ג

N32015 :מק"ט 
 דגם: מסור משולב גלגלים

מסור סרט מכני ייחודי משולב גלגלים לשינוע בקלות
1,850W :הספק

2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה  
מידות סרט החיתוך: אורך 2.14 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

ניתן לעבוד עם וללא נוזל קירור
משקל: 59 ק"ג
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

784XL מסור סרט מכני

783XL מסור סרט מכני

780XL מסור סרט מכני

מסורי סרט מכניים

N32011 :מק"ט 
1,600W :הספק

2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה  
מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

מנגנון מתיחת להב מדויק עם סימון ע"י נורה
 משקל: 38 ק"ג

N32012 :מק"ט 
1,200W :הספק

וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך: 30-80 מטר/דקה 

מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ 
מנגנון מתיחת להב עם מצמד למתיחה מדויקת

 משקל: 17 ק"ג

N32013 :מק"ט 
950W :הספק

וסת מהירות אלקטרוני 
מהירות חיתוך: 30-80 מטר/דקה 

מידות סרט החיתוך: אורך 1.335 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ 
משקל: 16 ק"ג

N32014 :מק"ט
850W :הספק 

מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה  
מידות סרט החיתוך: אורך 1.335 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ 

 משקל: 17 ק"ג

N32-7075065 ניתן להוסיף אביזר למצב מסור סרט. מק"ט *

785XL מפרט טכנימסור סרט מכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

אביזרים ותוספות

X-pander אביזר הרחבה

מוט תמיכה עם גלגלת 301

MULTY סטנד למסורי גרונג/פנדל 360

 Standy 390 סטנד למסורי סרט מכניים

300 Plus שולחן מתכת מתקפל

N32110 :מק"ט 
אביזר ייחודי המאפשר הגדלת רוחב הניסור עד 30% בניסור חומרים 

דקים עשוי מאלומיניום קל וחזק
מתחבר בקלות ובמהירות

911EVO, 305PRO :מתאים למסורי גרונג משולבים בדגמים 
האביזר מקטין את עובי הניסור ל-10 מ"מ

N32106 :מק"ט 
 מוט תמיכה טלסקופי עם גלגלת

אביזר משלים למגוון סוגי העבודות והמסורים 
מוט טלסקופי להתאמת הגובה לסוג העבודה הנדרש

טווח גבהים: 70 ס"מ עד 1.15 מטר
אורך הגלגלת 53 ס"מ  

N32107 :מק"ט 
סטנד למגוון מסורי גרונג/פנדל ומסורי סרט מכניים 

בנוי מאלומיניום חזק ויציב, כולל 2 מתאמים לחיבור המסור לסטנד 
כולל ידית נשיאה ואפשרויות קיפול להובלה בנוחות מירבית 

אפשרות פתיחה הצידה של הסטנד בכל צד עד 42 ס"מ 
יכולת נשיאת משקל מקסימלית 120 ק"ג

3 מצבי גובה מתכווננים: 63 ס"מ / 77 ס"מ / 83 ס"מ 
אפשרות לחיבור מסורי סרט מכניים, משקל: 20 ק"ג

N32040 :מק"ט 
מעמד מתכת חזק ויציב למגוון מסורי סרט מכניים

מידות: גובה 80 ס"מ, רוחב 54 ס"מ, עומק 46 ס"מ 
יכולת נשיאת משקל מקסימלית 150 ק"ג

אפשרות עיגון המעמד לרצפה
 ABS105, NG160, NG120XL, 780XL, 782XL, :מתאים לדגמים

783XL, 784XL, 785XL, ABSNG160, ABSNG120
משקל: 45 ק"ג

N32041 :מק"ט 
שולחן מתכת מתקפל למסורי סרט מכניים/ מסורי גרונג

מעולה למגוון סוגי מסורי סרט מכניים ולשימוש כללי
ניתן לקיפול בגמר השימוש

3- מצבי גובה מתכווננים: 74 ס"מ / 82 ס"מ / 87 ס"מ
מתאים לדגמים: לקחת מקטלוג חול עמוד 68

יכולת נשיאת משקל מקסימלית: 50 ק"ג 
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מלטשת סרט 574

מלטשת סרט 575

משחזת שולחן משולבת סרט

משחזת שולחן משולבת סרט

מלטשות סרט תעשייתיות

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

N32205 :מק"ט 
מלטשת סרט קומפקטית לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה

2,200W :הספק
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

מהירות סרט הליטוש: 30 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 2 מטר, רוחב 7.5 ס"מ

מידות אזור הליטוש: רוחב 7.5 ס"מ, אורך 46 ס"מ
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל

אפשרות שינוי זווית המלטשת לעבודה בנוחות מירבית
לחצן חירום להפסקה מיידית של העבודה

 משקל: 79 ק"ג

N32206 :מק"ט 
מלטשת סרט קומפקטית לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה

הספק: 3,000W מנוע תלת פאזי
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

מהירות סרט הליטוש: 30 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 2 מטר, רוחב 7.5 ס"מ

מידות אזור הליטוש: רוחב 7.5 ס"מ, אורך 46 ס"מ
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל

אפשרות שינוי זווית המלטשת לעבודה בנוחות מירבית
לחצן חירום להפסקה מיידית של העבודה

 משקל: 79 ק"ג

N32242 :מק"ט 
293N :דגם

הספק: 750W, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ )"8( 

מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ 
 מידות סרט הליטוש: אורך 1,000 מ"מ, רוחב 100 מ"מ

 משקל: 20 ק"ג

N32243 :מק"ט 
294N :דגם

הספק: 850W, מנוע תלת פאזי
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ )"8( 
מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ 

 מידות סרט הליטוש: אורך 1,000 מ"מ, רוחב 100 מ"מ
 משקל: 20 ק"ג

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מלטשת סרט שולחנית 510

מלטשת סרט שולחנית 511

542B מלטשת סרט

543B מלטשת סרט

מלטשות סרט תעשייתיות

N32200 :מק"ט 
 מלטשת סרט לשימוש תעשייתי

מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק: 600W )מנוע תלת פאזי(, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
מהירות סרט הליטוש: 16 מטר/שניה

מידות סרט הליטוש: אורך 1 מטר, רוחב 10 ס"מ 
מידות אזור הליטוש: רוחב 10 ס"מ, אורך 22 ס"מ

)N32202( כולל בסיס מתכת דגם 338 לקיבוע על גבי שולחן 
 משקל: 15 ק"ג

N32201 :מק"ט 
מלטשת סרט לשימוש תעשייתי

מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק: 550W, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
מהירות סרט הליטוש: 16 מטר/שניה

מידות סרט הליטוש: אורך 1 מטר, רוחב 10 ס"מ 
מידות אזור הליטוש: רוחב 10 ס"מ, אורך 22 ס"מ

)N32202( כולל בסיס מתכת דגם 338 לקיבוע על גבי שולחן 
 משקל: 15 ק"ג

N32203 :מק"ט 
מלטשת סרט עומדת זווית משתנה לשימוש תעשייתי
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד

הספק: 1,000W )מנוע תלת פאזי(, מהירות סיבוב: 1400 סל"ד
מהירות סרט הליטוש: 27 מטר/שניה

מידות סרט הליטוש: אורך 1.5 מטר, רוחב 12 ס"מ 
מידות אזור הליטוש: רוחב 16 ס"מ, אורך 41 ס"מ 

כולל שולחן מתכת ייעודי ולוח פיקוד חשמלי
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל

 אפשרות שינוי זווית של בסיס הליטוש, משקל: 52 ק"ג

N32204 :מק"ט 
מלטשת סרט עומדת זוית משתנה לשימוש תעשייתי
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד

הספק: 750W , מהירות סיבוב: 1400 סל"ד
מהירות סרט הליטוש 27 מטר/שניה

מידות סרט הליטוש- אורך 1.5 מטר, רוחב 12 ס"מ
מידות אזור הליטוש- רוחב 16 ס"מ, אורך 41 ס"מ

 כולל שולחן מתכת ייעודי ולוח פיקוד חשמלי
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל

 אפשרות שינוי זווית של בסיס הליטוש, משקל: 52 ק"ג
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מפרט טכנימפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

242/M 8" משחזת שולחן

145/M 10" משחזת שולחן

סטנד מתכת למשחזות שולחן 303

משחזות שולחן

N32210 :מק"ט 
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה

750W :הספק
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

קוטר אבן ההשחזה 200 מ"מ )"8(
מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ 

 משקל: 18 ק"ג

N32211 :מק"ט 
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 850W )מנוע תלת פאזי( 

מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 מ"מ )"8(

מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
משקל: 18 ק"ג

N32212 :מק"ט 
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה

הספק: 1,500W )מנוע תלת פאזי( 
מהירות סיבוב: 1,400 סל"ד

קוטר אבן ההשחזה 250 מ"מ )"10(
מידות האבן: רוחב 35 מ"מ, קוטר ציר 25 מ"מ

משקל: 35 ק"ג

N32042 :מק"ט 
 סטנד מתכת למשחזות שולחן תעשייתיות ומקצועיות

סטנד מתכת מאסיבי למגוון משחזות שולחן
מידות: גובה 77 ס"מ, רוחב 37 ס"מ, עומק 37 ס"מ 

 מתאים למשחזות שולחן דגמים:
h242/M, 243/M,145/M, 404, 405, 424, 425

N32230 :מק"ט 
 מנוע אידוקציה שקט ורב עוצמה

370W :הספק
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

קוטר אבן ההשחזה 150 מ"מ )"6(
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ

משקל: 10 ק"ג

משחזת שולחן "8 405

משחזת שולחן "6 משולבת 424

משחזת שולחן "8 משולבת 425

24N 6" משחזת שולחן

31N 6" משחזת שולחן

משחזות שולחן

N32231 :מק"ט 
 מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה

500W :הספק
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ )"8(
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ

משקל: 15 ק"ג

 מק"ט: N32232, משחזת שולחן "6 מקצועית משולבת מברשת "6
 מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה

הספק: 370W, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד 
קוטר אבן ההשחזה 150 מ"מ )"6(

מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות מברשת הברזל: קוטר 150 מ"מ )"6(, 

רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 12 ק"ג

 מק"ט: N32233, משחזת שולחן "8 מקצועית משולבת מברשת "6
 מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה

הספק: 500W, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ )"8(

מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות מברשת הברזל: קוטר 150 מ"מ )"6(, 

רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 15 ק"ג

N32234 :מק"ט 
150W :הספק

מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ )"6( 

מידות האבן: רוחב 16 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ 
משקל: 6 ק"ג

N32235 :מק"ט 
400W :הספק

מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ )"6( 

מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ 
משקל: 9 ק"ג 

243/M 8" משחזת שולחן

 לשימוש תעשייתי כבד

 לשימוש תעשייתי כבד

 לשימוש תעשייתי כבד

לשימוש מקצועי 

לשימוש מקצועי 

לשימוש מקצועי 

לעבודות אחזקה

לעבודות אחזקה

לשימוש מקצועי 

משחזת שולחן "6 404
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכנימפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

משחזות שולחן

36N משחזת שולחן "6 משולבת

56N משחזת שולחן "6 משולבת סרט

 46N משחזת שולחן רטובה

משחזת סכינים רטובה "8 177

182 Plus משחזת שולחן רטובה

N32236 :מק"ט 
550W :הספק 

מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ )"8(

 מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ 
 משקל: 14 ק"ג

N32237 :מק"ט 
הספק: 450W, מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד

קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ )"6( 
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ 

 מידות מברשת הברזל: רוחב 20 מ"מ
קוטר 150 מ"מ )"6(, קוטר ציר 16 מ"מ, משקל: 9 ק"ג

N32239 :מק"ט 
הספק: 450W, מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד

קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ )"6( 
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ 

 מידות סרט הליטוש: אורך 680 מ"מ, רוחב 50 מ"מ
משקל: 9 ק"ג

 מק"ט: N32238, משחזת שולחן רטובה, כולל אבני השחזה "6 + "8 
הספק: 400W, מהירות סיבוב אבן "6: 2,950 סל"ד

מהירות סיבוב אבן "8: 140 סל"ד )האבן הממוקמת במיכל המים(
אבן השחזה "8 )200 מ"מ( במיכל מים, מיועדת לעבודות השחזה. 

מידות אבן: "8 רוחב 40 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ. 
 מידות אבן: "6 רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ

משקל: 10 ק"ג

N32240 :מק"ט 
אבן השחזה לבנה לביצוע מגוון עבודות השחזה

מנוע אינדוקציה שקט במיוחד 
אבן ההשחזה ממוקמת בתוך מיכל מים

הספק: 150W, מהירות סיבוב: 120 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ )"8( 

מידות האבן: רוחב 40 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ, משקל: 6.5 ק"ג

N32241 :מק"ט 
מעולה להשחזת כלי נגרות, סכינים מספרים וכד'.

מנוע אינדוקציה שקט במיוחד, קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ )"6(
קוטר אבן הממוקמת במיכל המים: 180 מ"מ )"7(

 מידות אבן "6: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות אבן "7: רוחב 30 מ"מ קוטר ציר 20 מ"מ

 מהירות סיבוב אבן "6: 2,800 סל"ד, מהירות סיבוב אבן "7: 200 סל"ד
משקל: 10 ק"ג

מסורי גרונג משולבים שולחן עליון

1050 3D מסור פנדל "12 משולב שולחן

911 EVO מסור גרונג "12 משולב שולחן

305 PRO מסור גרונג "12 משולב שולחן

מסור גרונג "10 משולב שולחן 732

מסור גרונג "10 משולב שולחן 733

N32100 :מק"ט 
מסור פנדל ייחודי המשלב מסור פנדל עם שולחן עליון 

1,800W :הספק
מהירות סיבוב: 3,600 סל"ד, קוטר להב 305 מ"מ )"12(, קוטר ציר 30 מ"מ 
נתוני שולחן עליון: רוחב 31 ס"מ, אורך 48 ס"מ, עובי ניסור מקס' 60 מ"מ  

מצב נעילה אוטומטי בזוויות: 0, 15, 22.5, 30, 45 , כולל סמן לייזר
פטנט בלעדי – ידית TPS המאפשרת 3 מצבי ידית )ימין, שמאל, ישר(

משקל: 28 ק"ג

N32102 :מק"ט 
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד 

 1,600W :הספק
מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד' קוטר להב: 305 מ"מ )"12(, קוטר ציר: 30 מ"מ 

נתוני שולחן עליון: רוחב 32.5 ס"מ, אורך 47.5 ס"מ, עובי ניסור מקס' 55 מ"מ 
פטנט בלעדי – ידית TPS המאפשרת 3 מצבי ידית )ימין, שמאל, ישר(

משקל: 22.5 ק"ג

N32103 :מק"ט 
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד 

 1,300W :הספק
מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד, קוטר להב: 305 מ"מ )"12( , קוטר ציר: 30 מ"מ 

נתוני שולחן עליון: רוחב 30.5 ס"מ, אורך 48.5 ס"מ, עובי ניסור מקס' 53 מ"מ 
פטנט בלעדי – ידית TPS המאפשרת 3 מצבי ידית )ימין, שמאל, ישר(

משקל: 21 ק"ג

N32104 :מק"ט 
 המסור הקל בקטגוריה

1,550W :הספק
מהירות סיבוב: 4,200 סל"ד, קוטר להב 254 מ"מ )"10(, קוטר ציר 30 מ"מ 

נתוני שולחן עליון: רוחב 36 ס"מ, אורך 46 ס"מ, עובי ניסור מקסימלי 40 מ"מ
משקל: 14.5 ק"ג

N32105 :מק"ט 
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד

1,300W :הספק
מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד
קוטר להב 254 מ"מ )"10(

קוטר ציר 30 מ"מ 
נתוני שולחן עליון: רוחב 36 ס"מ, אורך 46 ס"מ, עובי ניסור מקסימלי 40 מ"מ

משקל: 17.5 ק"ג

33N 8" משחזת שולחן

לעבודות אחזקה

לעבודות אחזקה

לעבודות אחזקה
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

351Plus שואב נסורת לנגרות

352Plus שואב נסורת לנגרות

355Plus שואב נסורת לנגרות

שואבי נסורת לנגרות

N32120 :מק"ט 
900W :הספק

קיבולת: 57 ליטר
נפח אוויר: 950 מטר/קוב בשעה

קוטר פיית שאיבה 10 ס"מ
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד

מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ 
כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית 

מידות: רוחב 72 ס"מ, עומק 40 ס"מ, גובה 1.6 מטר
משקל: 30 ק"ג 

* מסופק כסט מפורק שיש להרכיבו ע"י המשתמש

N32121 :מק"ט 
 1,500W :הספק

קיבולת: 170 ליטר
נפח אוויר: 2,700 מטר/קוב שעה 

קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ )2 פיות( 
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד

מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ 
כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית 

מידות- רוחב 83 ס"מ, עומק 65 ס"מ, גובה 1.95 מטר
משקל: 45 ק"ג 

* מסופק כסט מפורק שיש להרכיבו ע"י המשתמש

N32122 :מק"ט 
הספק: 1,500W )מנוע תלת פאזי(

קיבולת: 170 ליטר
נפח אוויר: 2,700 מטר/קוב שעה 

קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ )2 פיות(
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד

מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ 
כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית

מידות: רוחב 83 ס"מ, עומק 65 ס"מ, גובה 1.95 מטר
משקל: 45 ק"ג 

* מסופק כסט מפורק שיש להרכיבו ע"י המשתמש

N32123 :מק"ט 
הספק: 2,200W )מנוע תלת פאזי(

קיבולת: 2x170 ליטר
נפח אוויר: 3,900 מטר/קוב שעה 

קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ )3 פיות( 
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד

מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ 
כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית

מידות: רוחב 1.15 מטר, עומק 70 ס"מ, גובה 1.95 מטר
משקל: 53 ק"ג 

* מסופק כסט מפורק שיש להרכיבו ע"י המשתמש

350Plus שואב נסורת לנגרות

מנועדגםמק"ט
מקס' קוטר
ברזל רגיל

)מ"מ(

מקס' קוטר
ברזל מצולע

)מ"מ(
 משקל
 )ק"ג(

N20588SX32-TF4.0 כ"ס 
400V3024180

N20590SX-38TF5.5 כ"ס 
400V3428200

N20599SX42-TF5.5 כ"ס 
400V3830330

SX52-TF7.5 כ"ס 
400V4436330

N20589PFX-32-TF2.5 כ"ס 
400V3026250

N20592PFX-36-TF3.0 כ"ס 
400V3228280

N20598PFX-42-TF5.5 כ"ס 
400V4236460

N20593PFX-52-TF5.5 כ"ס 
400V5244650

מנועדגםמק"ט

מקס' 
קוטר
ברזל 
רגיל

)מ"מ(

מקס' 
קוטר
ברזל 
מצולע
)מ"מ(

 משקל
 )ק"ג(

N20601SILVER CUT 161100W16137.1

N20602SILVER CUT 201100W201710

N20607PRO-CUT 12 
1200W1286.7מספריים

N20608PR- 16-32 
1200W3221.6כיפוף ויישור

כל המכונות הידראוליות חשמליות   הזמנה מיוחדת.         

כל המכונות כוללות מפסק הגנה בפני עומס יתר וחוסר פזה   הזמנה מיוחדת.         

מכונת חיתוך עם 
 גיר פלנטארי

מכונת חיתוך

מכונת חיתוך

מכונת חיתוך

מכונת כיפוף ויישור

 מכונות כיפוף
 עם גיר פלנטארי

מכונות מכניות לחיתוך וכיפוף ברזל בניין TRIAX איטליה

מכונות ניידות לחיתוך ברזל בניין EDIL-GRAPPA איטליה
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מפרט טכני

מפרט טכני

GR641 גרוב למכונת הברגות

GR642 גרוב למכונת הברגות

N20522 :מק"ט
BEAVER 50 מתקן לחירוץ צנרת כיבוי אש למכונה

גרוב חירוץ ייחודי לעבודה עם צינור Sch40 בכל הטווח
מסיבי, קומפקטי ועמיד

מתאים לצינורות "6-"1 )עד צינור בקוטר 150 מ"מ(
משקל: 12 ק"ג

N20523 :מק"ט
BEAVER 80 מתקן לחירוץ צנרת כיבוי אש למכונה

גרוב חירוץ ייחודי לעבודה עם צינור Sch40 בכל הטווח
מסיבי, קומפקטי ועמיד

מתאים לצינורות "6-"1 )עד צינור בקוטר 150 מ"מ(
משקל: 12 ק"ג

תיאורמק"ט

AA-GR110RIDGID Compact 3ׁ00Cׂ 2" על מכונת הברגות ASADA מתאם להרכבת גרוב

AA-GR106REX 2" על מכונת הברגות ASADA מתאם להרכבת גרוב

AA89211)לצינורות מתכת )הסטנדרט בישראל ,BSPT 1/2" - 3/4" סט מחרוקות

AA89101לצינורות מתכת ,NPT  1/2" - 3/4" סט מחרוקות

AA89227)לצינורות מתכת )הסטנדרט בישראל ,BSPT  1" - 2" סט מחרוקות

AA89102לצינורות מתכת ,NPT  1" - 2" סט מחרוקות

AA89228)לצינורות מתכת )הסטנדרט בישראל ,BSPT  2 1/2" - 3" סט מחרוקות

AA59803)לצינורות מתכת )הסטנדרט בישראל ,BSPT  2 1/2" - 4" סט מחרוקות

AABE001BEAVER 50/80/100 - ראש אוטומטי )קלובה אוטומטית( "2 - "1/2, ל

AA52200BEAVER 80/100 - ראש אוטומטי )קלובה אוטומטית( "3 - "1/2 2, ל

AA64200BEAVER 100 - ראש אוטומטי )קלובה אוטומטית( "4 - "1/2 2, ל

AA04510למתכת ,BEAVER 50/80/100 סכין למכונת הברגות

AA70076לנירוסטה ,BEAVER 50/80/100 סכין למכונת הברגות

אביזרים למכונות הברגה 

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מכונות הברגה מקצועיות 

BEAVER 25 1מכונת הברגות ״

BEAVER 50 2מכונת הברגות ״

BEAVER 80 3מכונת הברגות ״

BEAVER 100 4מכונת הברגות ״

N20515 :מק"ט
קוטר הברגה מקס': "1 כולל צינור מצופה

קוטר צינור מקס': 37.8 מ"מ
קוטר הברגה מינ': "1/4

350W :הספק מנוע
מהירות סיבוב ציר: 52 סל"ד

כולל ראש מחרוקת אוטומטי "1/2-"1, 2 סטים מחרוקות
1-1/12" ,1/2-3/4"

4 רגלי מתכת למיקום המכשיר, שמן הברגות )ליטר( 
משקל: 19 ק"ג

N20520 :מק"ט
קוטר הברגה מקס': "2 )כולל צינור מצופה(

קוטר צינור מקס': 63.7 מ"מ
קוטר הברגה מינ': "1/4

750W :הספק מנוע
מהירות סיבוב ציר: 40 סל"ד

כולל ראש מחרוקת אוטומטי "1/2-"2, 
2 סטים מחרוקות "1/2-"3/4, "1-"2,

4 רגלי מתכת למיקום המכשיר, שמן הברגות )4 ליטר( 
משקל: 44 ק"ג

N20531 :מק"ט
קוטר הברגה מקס': "3 )כולל צינור מצופה(

קוטר צינור מקס': 92.3 מ"מ
קוטר הברגה מינ': "1/4

1,140W :הספק מנוע
מהירות סיבוב ציר: 33 סל"ד

כולל ראש מחרוקת אוטומטי "1/2-"2, ראש אוטומטי "2.5-"3,
3 סטים מחרוקות "1/2-"3/4, "1-"2, "2.5-"3

4 רגלי מתכת למיקום המכשיר, שמן הברגות )4 ליטר( 
משקל: 74 ק"ג

N20535 :מק"ט
קוטר הברגה מקס': "4 )כולל צינור מצופה(

קוטר צינור מקס': 118.3 מ"מ
קוטר הברגה מינ': "1/4

1,140W :הספק מנוע
מנגנון 2 מהירויות המאפשר לחתוך כל קוטר צינור

מהירות סיבוב ציר: 18/45 סל"ד
כולל 2 ראשי מחרוקת אוטומטיים עד "2 ועד "4

3 סטים מחרוקות "1/2-"3/4, "1-"2, "2.5-"4
4 רגלי מתכת למיקום המכשיר, שמן הברגות )4 ליטר( 

משקל: 105 ק"ג

כל המכונות כוללות: שימון אוטמטי למחרוקות, שמן הברגות וכיסוי למכונה

דגם קומפקטי וקל משקל

BEST SELLER
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מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

GULIA 160 מכונת ריתוך פנים

TP190 פלטת חימום לריתוך פנים

EP160 מכונת ריתוך לצנרת מים

TP120-30 פלטת חימום זויתי לריתוך פנים

SPIDER 160 מכונת ריתוך לצנרת ביוב

N21000 :מק"ט 
 תחום עבודה: 40-160 מ"מ

מיועד לריתוך צנרת בלחץ נמוך, 
Y-ברך ו ,T ,מתאים לריתוך פנים 

230V  1800W הספק 
 TP190 כולל מעמד מתכת, פלטת חימום ידנית 

 ירידות קוטר 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160
 ניתן להטות את הלחצנים בזוית  7.5° וכך לקבל זוית של  15°

משקל: 55 ק"ג

N21020 :מק"ט 
 תחום עבודה: עד 180 מ"מ

230V  900W :הספק
משקל: 2.4 ק"ג

N21031 :מק"ט 
 מכונת ריתוך אלקטרופיוז'ן לצנרת מים 

 )לחץ גבוה(
 תחום עבודה: 20-160 מ"מ

8V-42V :זרם עבודה 
USB העברת נתונים ע"י יציאת 

כולל כבל חשמל 3 מטר, קורא ברקוד וכבל לריתוך מופות 3 מ'
משקל: 10 ק"ג

N21022 :מק"ט 
 תחום עבודה: עד 110 מ"מ

 230V  500W :הספק 
משקל: 1.5 ק"ג

N21030 :מק"ט 
 מכונת ריתוך אלקטרופיוז'ן לצנרת ביוב

 תחום עבודה: 16-160 מ"מ
230V  900W :הספק 

כולל כבל לריתוך מופות בתיק נשיאה
משקל: 1.7 ק"ג

מכונות ריתוך צינורות פלסטיק איטליה משאבות לבדיקת לחץ מים 

מפרט טכני

מפרט טכני

TP50E משאבה לבדיקת לחץ

EP440 משאבה לבדיקת לחץ

N20540 :מק"ט
מכשיר ידני לבדיקת לחץ מים בצנרת

P.S.I 711.2 ,לחץ מקס': 50 בר
מיכל 3 ליטר

כמות: 16ML בכל לחיצה של ידית
כולל צינור 1 מטר ושעון מד לחץ

משקל: 3.2 ק"ג

N20541 :מק"ט
מכשיר חשמלי לבדיקת לחץ מים בצנרת

200W :הספק
P.S.I 568.9 ,לחץ מקס': 40 בר

כולל צינור יניקה עם פילטר רשת וצינור עודפים, 
צינור לחץ עם שעון ו 2 ברזים
מסופק במארז פלסטיק קשיח

משקל: 9 ק"ג

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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SP-200 פלס לייזר מסתובב לעבודות חוץ ופנים

חצובות לכלי מדידה דיגיטליים

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מאזנת לייזר פילוס אוטומטי

חצובה אלומיניום

מוט טלסקופי לכלי מדידה

N50804 :מק"ט
קרן לייזר עליונה, אופקית ואנכית מסתובבת עם קומפנסטור 

אלקטרוני ושלט לעבודות חוץ ופנים
 טווח עבודה 200 מטר

כולל: חיישון ותפס ללטה, סוללות נטענות למאזנת, מטען סוללות, 
 סוללות לחיישן ושלט, מזוודה

כולל מתקן חיבור לקיר

 N50831 :מק"ט
חצובת אלומיניום לכלי מדידה

גובה במצב סגור: 85 ס"מ
גובה במצב פתוח: עד 172 ס"מ 

)כולל 30 ס"מ עמוד מרכזי(
כולל תיק נשיאה

 N50945 :מק"ט
חצובת אלומיניום טלסקופית 
SP-200 לפלס לייזר מסתובב

גובה במצב סגור: 110 ס"מ
גובה במצב פתוח: 230 ס"מ

)כולל עמוד מרכזי שעולה 
לגובה 76 ס"מ (

משקל: 5 ק"ג

N50123 :מק"ט
מוט טלסקופי רצפה/תקרה לקיבוע כלי מדידה במרכז החלל

מוצמד בלחץ על הרצפה והתקרה

RL200
remote
control

LS-6
detector with clamp

מדי מרחק לייזר

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

LDM-40 מד מרחק לייזר

LDM-50 מד מרחק לייזר

LDM-80 מד מרחק לייזר

LDM-100 מד מרחק לייזר

N50824 :מק"ט
מרחק מדידה מקסימלי: 40 מטר

מרחק מדידה מינימלי: 0.5 מ"מ, דיוק: 2 +/- מ"מ למטר
פונקציות: אורך, שטח, נפח, מדידה פיתגורית

מצב מדידת מקסימום/מינימום
מצב מדידה מתמשכת )תנועה עם המכשיר בעת המדידה(

מצב חיבור והפחתה של מדידות
יח' מידה: אפשרות בחירת יח' מידה - מ"מ, אינצ', פיט

הברגה: "1/4 לחצובה, הגנת מים ואבק. כולל בועת פלס, מים בגוף 
המכשיר. מסך LCD עם תאורת מסך למדידה לאור חלש.

מידות: 112X50X25 מ"מ, סוג הסוללה 2xAAA )כלול(
משקל: 113 גר' 

N50825 :מק"ט
מרחק מדידה מקסימלי: 50 מטר

מרחק מדידה מינימלי: 0.5 מ"מ, דיוק: 2 +/- מ"מ למטר
פונקציות: אורך, שטח, נפח, מדידה פיתגורית

מצב מדידת מקסימום/מינימום
מצב מדידה מתמשכת )תנועה עם המכשיר בעת המדידה(

מצב חיבור והפחתה של מדידות
יח' מידה: אפשרות בחירת יח' מידה - מ"מ, אינצ', פיט

הברגה: "1/4 לחצובה, הגנת מים ואבק. כולל בועת פלס, מים בגוף 
המכשיר. מסך LCD עם תאורת מסך למדידה לאור חלש.
מידות: 118x54x26.5 מ"מ, סוג הסוללה 2xAAA )כלול(

משקל: 125 גר' 

N50827 :מק"ט
מרחק מדידה מקסימלי: 80 מטר

מרחק מדידה מינימלי: 0.5 מ"מ, דיוק: 2 +/- מ"מ למטר
פונקציות: אורך, שטח, נפח, מדידה פיתגורית

מצב מדידת מקסימום/מינימום
מצב מדידה מתמשכת )תנועה עם המכשיר בעת המדידה(

מצב חיבור והפחתה של מדידות
יח' מידה: אפשרות בחירת יח' מידה - מ"מ, אינצ', פיט

הברגה: "1/4 לחצובה, הגנת מים ואבק. כולל בועת פלס, מים בגוף 
המכשיר. מסך LCD עם תאורת מסך למדידה לאור חלש.
מידות: 118x54x26.5 מ"מ, סוג הסוללה 2xAAA )כלול(

משקל: 125 גר' 

N50828 :מק"ט
מרחק מדידה מקסימלי: 100 מטר

מרחק מדידה מינימלי: 0.5 מ"מ, דיוק: 2 +/- מ"מ למטר
פונקציות: אורך, שטח, נפח, מדידה פיתגורית

מצב מדידת מקסימום/מינימום
מצב מדידה מתמשכת )תנועה עם המכשיר בעת המדידה(

מצב חיבור והפחתה של מדידות
יח' מידה: אפשרות בחירת יח' מידה - מ"מ, אינצ', פיט

הברגה: "1/4 לחצובה, הגנת מים ואבק. כולל בועת פלס, מים בגוף 
המכשיר. מסך LCD עם תאורת מסך למדידה לאור חלש.
מידות: 118x54x26.5 מ"מ, סוג הסוללה 2xAAA )כלול(

משקל: 125 גר' 

40 מטר

50 מטר

100 מטר

80 מטר
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פלס לייזר לעבודות פנים - קרן לייזר ירוקה

פלס לייזר לעבודות פנים - קרן לייזר אדומה

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

LP103G קרוס ליין 2 קווים

CUBE-LP101 קרוס ליין

LP414 קרוס ליין 5 קווים

LP512G קרוס ליין 3 קווים

LP514G קרוס ליין 5 קווים

N50841 :מק"ט 
קרן לייזר ירוקה

 מקרין 2 קווים: קו אופקי וקו ניצב
 דיוק: ±1 מ"מ 

 פילוס אוטומטי: ±3.5°
 מרחק עבודה: עד 10 מטר )תלוי בתנאי התאורה(

כולל: 3 סוללות AA, תפס מגנטי לתליה ולוח מטרה
מסופק בתיק נשיאה רך להגנה על המוצר

N50291 :מק"ט 
מקרין קו לייזר אנכי ואופקי בו זמנית

 דיוק: ±1 מ"מ / 3 מטר
 פילוס אוטומטי: ±3.5°

 מרחק עבודה: עד 20 מטר )תלוי בתנאי התאורה(
כולל: חצובה מיני, 3 סוללות AA ואריזת בליסטר

N50834 :מק"ט 
מקרין 5 קווים: קו אופקי, 4 קווים אנכיים ונקודה לרצפה

 דיוק: ±2 מ"מ 
 פילוס אוטומטי: ±3°

 מרחק עבודה: עד 10 מטר )תלוי בתנאי התאורה(
כולל: 3 סוללות AA וארגז אלומיניום

N50842 :מק"ט 
קרן לייזר ירוקה

מקרין 3 קווים: קו אופקי, 2 קווים אנכיים ונקודה לרצפה
 דיוק: ±2 מ"מ 

 פילוס אוטומטי: ±3°
 מרחק עבודה: עד 10 מטר )תלוי בתנאי התאורה(

כולל: 4 סוללות AA, סוללת ליתיום ומטען, לוח מטרה 
ומשקפי אור ירוק

מסופק בארגז אלומיניום

N50843 :מק"ט 
קרן לייזר ירוקה

מקרין 5 קווים: קו אופקי, 4 קווים אנכיים ונקודה לרצפה
 דיוק: ±2 מ"מ 

 פילוס אוטומטי: ±3°
 מרחק עבודה: עד 10 מטר )תלוי בתנאי התאורה(

כולל: 4 סוללות AA, סוללת ליתיום ומטען, לוח מטרה 
ומשקפי אור ירוק

מסופק בארגז אלומיניום

 קרן לייזר
אדומה

 קרן לייזר
אדומה

פלסי לייזר היקפיים 360°, 3 מעגלים

קולט לגילוי קרן לייזר

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט טכני

LP363G פלס לייזר היקפי 3 מעגלים

LS-8 גלאי קולט קרן לייזר

LR60 גלאי קולט קרן לייזר

N50844 :מק"ט
פלס לייזר הכולל 3 קרני לייזר, קרן לייזר היקפית ושתי קרני 

לייזר אנכיות.
סימון בהיקף מלא - 360°

פילוס עצמי, רמת דיוק: 0.3 מ"מ +/-
כולל מצב נעילה למניעת רעידות בזמן שינוע

בעת יציאה מאיזון, קרן הלייזר מהבהבת ויישמע ציפצוף אזהרה
טווח עבודה: 25 מטר )70 מטר עם קולט(
הפעלת באמצעות 4 סוללות AA )כלולות(

כולל תושבת מגנטית לקיבוע על גבי מתכת או עיגון באמצעות 
בורג ע"ג הקיר, כולל לוח מטרה להבלטת אור הקרן

מסופק בתיק נשיאה רך להגנה על המוצר
מכשיר מדידה קומפקטי וקל לנשיאה

משקל: 750 גר'

CM50807.3 :מק"ט 
גלאי קולט קרן לייזר לפלס לייזר מסתובב עם קרן אדומה

כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות
משקל: 200 גר'

CM50808 :מק"ט
גלאי קולט קרן לייזר לקרוס ליין עם לייזר ירוק ואדום

כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות
משקל: 150 גר'

פלס לייזר צלב היקפי בעל 3 קרניים, מעולה למגוון שימושים בתחום השיפוץ והגבס.
אידיאלי להרכבת ארונות ומטבחים, בניית מחיצות גבס מעקות וכד'.

מפרט טכני LP363 פלס לייזר היקפי 3 מעגלים

N50835 :מק"ט
פלס לייזר הכולל 3 קרני לייזר, קרן לייזר היקפית ושתי קרני 

לייזר אנכיות.
סימון בהיקף מלא - 360°

פילוס עצמי, רמת דיוק: 0.3 מ"מ +/-
כולל מצב נעילה למניעת רעידות בזמן שינוע

בעת יציאה מאיזון, קרן הלייזר מהבהבת ויישמע ציפצוף אזהרה
טווח עבודה: 25 מטר )70 מטר עם קולט(
הפעלת באמצעות 4 סוללות AA )כלולות(

כולל תושבת מגנטית לקיבוע על גבי מתכת או עיגון באמצעות 
בורג ע"ג הקיר, כולל לוח מטרה להבלטת אור הקרן

מסופק בתיק נשיאה רך להגנה על המוצר
מכשיר מדידה קומפקטי וקל לנשיאה

משקל: 750 גר' קרן לייזר אדומה

קרן לייזר ירוקה
BEST SELLER
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מפרט טכני

גב הלטהחזית הלטה

מאזנת אופטית

גלגלי מדידה

מפרט טכני

מפרט טכני

AT-32D מאזנת

CLL400 גלגל מדידת מרחק CLL100 גלגל מדידת מרחק NEDO גלגלת מדידת מרחק 

חצובת אלומינים מתכווננת

לטה אלומינים טלסקופית

N50102 :מק"ט 
 הגדלה פי 32

 דיוק 1 מ"מ לק"מ
 עדשה קוטר 40 מ"מ

כולל מזוודה

N50920 :מק"ט 
כולל: גלגל פלסטיק, 

ידית מתקפלת, 
רגלית, 

 מעצור יד ונרתיק

N50916 :מק"ט 
כולל: גלגל מתכת ומעטפת גומי, 

ידית מתקפלת, 
רגלית, 

 מעצור יד

N50918 :מק"ט 
כולל: גלגל מתכת ומעטפת גומי, 

ידית מתקפלת, 
 מעצור יד ורגלית

N50120 :מק"ט 
AT-32D חצובת אלומינים מתכווננת למאזנת

N50130 :מק"ט
 לטה אלומינים טלסקופית 5 מטר + נרתיק

MADE IN GERMANY

משאבות 
בנזין למים 

דוחים
קוטר דגםמק"ט

יציאה

* הספק 
מקס'

)ליטר/
דקה(

** גובה 
מקס'
)מטר(

מנוע
)סוג 
יצרן(

משקלכ"ס
)ק"ג(

N20701TE5-50H2"50032
הונדה
GX1605.524

N20751TE5-80H3"100032הונדה
GX1605.531

משאבות 
טבולות 
חשמליות

קוטר דגםמק"ט
יציאה

* הספק 
מקס'

)ליטר/
דקה(

** גובה 
מקס'
)מטר(

הספק 
תאורמנוע

N20860LSC1-4S
11011480W"1ללא מצוף

230V
 משאבת ווקום
למים דלוחים

N20820.AHSZ2-4S
22012400W"2כולל מצוף

230V
מתאים גם למים 

עם חול

N20870
50B2.75H
)8-BEH2(
ללא מצוף

2"45015750W
400V

מעבר חופשי
 24x20 מ"מ

לשפכים ואתרי 
בנייה

N20871
80B21.5
)15-BE2(
ללא מצוף

3"1000171500W
400V

מעבר חופשי
 47x40 מ"מ

לשפכים ואתרי 
בנייה

N20872
100B42.2
)22-BE4(
ללא מצוף

4"1600182200W
400V

מעבר חופשי
45x52 מ"מ

לשפכים ואתרי 
בנייה

N20873
100B43.7H
)37-BEH4(
ללא מצוף

4"1800203700W
400V

מעבר חופשי
55x50 מ"מ

לשפכים ואתרי 
בנייה

N20878TOS3)N20871( 80B21.5 מעמד רגל לחיבור מהיר למשאבת  

N20879TOS4 מעמד רגל לחיבור מהיר למשאבת
 )N20873 + N20872( 100B43.7H + 100B42.2

BZ21145- מפסק הגנה למנוע תלת-פאזי )אוברלוד(. חובה להתקין
במשאבות תלת-פאזיות. 

משאבות צורומי יפן

N20872

N20860

N20820.A

הערות: 
* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר 
** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.
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AFEC משאבות ביוב טבולות

קוטר מבנהדגםמק"ט
יציאה

* הספק 
מקס'

)ליטר/
דקה(

** גובה 
מקס'
)מטר(

הספק 
מנוע
)כ"ס(

מעבר 
חופשי
)מ"מ(

משקל
)ק"ג(

N20816LBV-40A
כולל מצוף

יציקת ברזל 
2408400W"2אפורה

1416)1/2 כ"ס(

N20809LBV-75A
כולל מצוף

יציקת ברזל 
30010750W"2אפורה

2821)1 כ"ס(

N20812LBV-215A
כולל מצוף

יציקת ברזל 
600181,500W"2אפורה

3225)2 כ"ס(

N20813LBV-315A
כולל מצוף

יציקת ברזל 
אפורה

3"640101,500W
)2 כ"ס(

6525

N20811LBC-215A
כולל מצוף

יציקת ברזל 
700151,500W"2אפורה

)2 כ"ס(
משאבה
25טוחנת

N20815LBV-315AT
כולל מצוף

יציקת ברזל 
60016"3אפורה

1,500W
)2 כ"ס(
400V

6525

מפסקי הגנה למשאבותמק"ט

BZ21145.380 בפני עומס יתרV מפסק הגנה )מגנטו טרמי( למנוע

BZ21141LBV-315   LBC-215  10 כולל נורת ביקורת למשאבותA מפסק הגנה

BZ21142LBV-75  5 כולל נורת ביקורת למשאבותA מפסק הגנה

BZ21143LB-40, LBV-40  3 כולל נורת ביקורת למשאבותA מפסק הגנה

 משאבות טבולות חשמליות 230V למים נקיים/דלוחים/לביוב
)380V שהוא LBV-315AT 230 )מלבדV כל הדגמים 

משאבה זאת מותאמת לדרישות מכון התקנים ופיקוד העורף

LBV 315A LBV 75Aמפסק הגנה

AFEC משאבות מים טבולות

קוטר מבנהדגםמק"ט
יציאה

* הספק 
מקס'

)ליטר/
דקה(

** גובה 
מקס'
)מטר(

הספק 
מנוע
)כ"ס(

מעבר 
חופשי
)מ"מ(

משקל
)ק"ג(

N20806LB 15A
כולל מצוף

יציקת 
1207150W"3/4אלומיניום 

34)0.2 כ"ס(

N20808LB 40A
כולל מצוף

יציקת ברזל 
2408400W"2אפורה

15 4)0.53 כ"ס(

N20810LB-75A
כולל מצוף

יציקת ברזל 
28016750W"2אפורה

421)1 כ"ס(

N20817ELITE 200A
כולל מצוף

גוף 
פלסטיק 
לבריכת 

דגים

1 1/4"1507220W
43.7)0.3 כ"ס(

LB 15A LB 40A LB 75 ELITE 200

משאבות מים טבולות חשמליות 230V למים נקיים/דלוחים

הערות: 
* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר 
** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.

הערות: 
* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר 
** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.
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משאבות צנטרפוגליות אופקיות יניקה עצמית ARVEN איטליה

משאבות טבולות כולל מצוף ARVEN איטליה

דגםמק"ט
פתח 
יניקה/
סניקה

הספק 
מנוע
)כ"ס(

* הספק 
מקס'

)ליטר/
דקה(

** גובה 
מקס'
)מטר(

משקלמאיץ
)ק"ג(

N20202JETX1001"x1"1604510ברונזה

N20202.AJETX1001"x1"1604511ברונזה

דגםמק"ט
פתח 
יניקה/
סליקה

הספק 
מנוע
)כ"ס(

* הספק 
מקס'

)ליטר/
דקה(

** גובה
מקס'
)מטר(

מעבר 
חופשי
)מ"מ(

משקל
)ק"ג(

N20803 VXP 4001.5"0.55135530

N20801MIZAR 601.25"0.931759.310

N20802TIGER 1002"24008.550

230V כל המשאבות

נירוסטה יניקה עצמית
עם בקר אלקטרוני

נירוסטה/יציקה

נירוסטה

400W ,פלסטיק

נירוסטה יניקה עצמית

ALPHA משאבות יניקה עצמית מברזל יציקה

הערות: 
* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר 
** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

דגםמק"ט
פתח 
יניקה/
סליקה

* הספק
מקס'

)ליטר/דקה(

** גובה 
מקס'
)מטר(

כ"סדגם המנוע

NM21258O2RA2"x2"55018GX160 5.5בנזין הונדה

NM21259O2RA2"x2"550181B-20 HATZ 4.8דיזל

NM21254.DO2RA2"x2"45018משאבה בלבד-

הזמנה
-משאבה בלבדO3RA3"x3"80018מיוחדת

תיאורמק"ט

NM20216 ,230 להפעלה וניתוק של המשאבהV בקר אלקטרוני
מווסת לחצי מים משתנים."ARVEN" )איטליה(.

N20791 230 להפעלה וניתוק של המשאבה, מווסת לחצי מיםV SK 10 בקר אלקטרוני
משתנים. מתאים לפיקוד עד 4 דירות ו/או לספיקה של עד 8  קוב לשעה.

N20793SK12 מצוף+כבל 10 מטר להפעלה וניתוק

NM20248 מערכת התראה מפני עליית מפלס מים בבור ניקוז 
230V כולל: מצוף פיקוד וצופר

N20890 .230 ישיר לקוV 380 אוV להפעלה אוטומטית CI לוח פיקוד בקופסה 
כולל: נורת ביקורת, מצוף, מפסק הגנה, ידית אפס/אוטומט.

N20890.1 230V 380 אוV להפעלה אוטמטית CI לוח פיקוד לשתי משאבות בקופסה 
ישיר לקו. כולל: נורת ביקורת, מצוף, מפסק הגנה, ידית אפס/אוטומט.

NM20259.מערכת התראה והגנה משולבת לבור ניקוז
CI 230. בקופסאV כולל: מצוף, נורת ביקורת, מפסק הגנה, צופר 

A001-000-10)שרשורי "2 משוריין )1 מטר PVC  צינור יניקה/סניקה

A001-000-12)שרשורי "3 משוריין )1 מטר PVC  צינור יניקה/סניקה

A9999990)מצמד אומן )כיבוי אש( "2 )קומפלט

A9999991)מצמד אומן )כיבוי אש( "3 )קומפלט

A501-029בנד נירוסטה "2 למשאבה

A801-028בנד נירוסטה "3 למשאבה

אביזרים וצינורות למשאבות מים

NM21254.DNM21259

הערות: 
* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר 
** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר 
לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.



מנועי בנזין  יפן

מנועי דיזל  גרמניה

 תיאורמק"ט

I50445.F1 ציר ישר 20 מ"מ, 4.8 כ"ס, 3,460 סל"דB20-9 מנוע

I50445.E1 ציר ישר 20 מ"מ, 4.8 כ"ס, 3,460 סל"ד + מתנע חשמליB20-9 מנוע

I50446.A1 ציר קוני, 7.3 כ"ס, 3,600 סל"ד + התנעה ידניתB30 מנוע

I50446.F1 ציר 25 מ"מ, 7.3 כ"ס, 3,600 סל"ד + התנעה ידניתB30 מנוע

I504471 ציר ישר "1, 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד + התנעה ידניתB40 מנוע

I50447.C1 ציר קוני, 9.7 כ"ס, 3,000 סל"ד + התנעה ידניתB40 מנוע

I50447.E1 ציר ישר 25 מ"מ, 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד + מתנע חשמליB40 מנוע

I50447.S1 ציר קוני, 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד + מתנע חשמליB40 מנוע

I504481 ציר ישר 25 מ"מ, 11.6 כ"ס, 3,200 סל"ד + התנעה ידניתB50 מנוע

I50448.E1 ציר ישר 20 מ"מ, 11.6 כ"ס, 3,600 סל"ד +  מתנע חשמליB50 מנוע

I504301, 11 כ"ס, 3,600 סל"ד +  התנעה ידניתD-50S מנוע
מתאים למכבשי בומג

I50440.D1 ציר קוני, 15 כ"ס, 1,500 סל"ד +  התנעה ידניתD-81Z

I504401 ציר קוני, 15 כ"ס, 3,600 סל"ד +  מתנע חשמליD-81Z

I504022 ציר קוני, 38 כ"ס, 1,500 סל"ד +  מתנע חשמליM-41

I504033 ציר קוני, 57 כ"ס, 1,500 סל"ד +  מתנע חשמליM-41

I504052 מושתק ציר קוני, 38 כ"ס, 3,000 סל"ד +  מתנע חשמליL41C

I504063 מושתק ציר קוני, 56 כ"ס, 3,000 סל"ד +  מתנע חשמליL41C

I504074 מושתק ציר קוני 74 כ"ס, 3,000 סל"ד +  מתנע חשמליL41C

 תיאורמק"ט

I50230TC-63 לטמפר GX120 מנוע

I50200.Mציר ישר 20 מ"מ, 5.5 כ"ס GX160 מנוע

I50200ציר ישר )3/4( 19 מ"מ, 5.5 כ"ס GX160 מנוע

I50200.Cציר קוני, 5.5 כ"ס + הגנת שמן GX160 מנוע

I50210.Mציר ישר 20 מ"מ, 6.5 כ"ס + הגנת שמן GX200 מנוע

I50210ציר ישר )3/4( 19 מ"מ, 6.5 כ"ס + הגנת שמן GX200 מנוע

I50210.Cציר קוני, 6.5 כ"ס + הגנת שמן GX200 מנוע

I50221ציר ישר "1, 9 כ"ס + הגנת שמן GX270 מנוע

I50221.Cציר קוני, 9 כ"ס + הגנת שמן GX270 מנוע

I50225ציר ישר "1, 13 כ"ס + הגנת שמן GX390 מנוע

I50225.Cציר קוני, 13 כ"ס + הגנת שמן GX390 מנוע

I50225.Fציר ישר "1, 13 כ"ס + מתנע חשמלי + הגנת שמן GX390 מנוע

I50225.Eציר קוני, 13 כ"ס + מתנע חשמלי + הגנת שמן GX390 מנוע

I50300ציר קוני, 20 כ"ס + מתנע חשמלי + הגנת שמן GX630 מנוע

מחיר

₪ 4,150

₪ 1,750

₪ 1,750

₪ 1,700

₪ 2,150

₪ 2,150

₪ 2,150

₪ 3,650

₪ 3,650

₪ 3,950

₪ 3,950

₪ 5,450

₪ 5,450

₪ 9,400

מחיר

₪ 9,200

₪ 15,500

₪ 12,500

₪ 15,000

₪ 15,900

₪ 13,600

₪ 19,800

₪ 16,500

₪ 14,800

₪ 18,500
₪ 18,300

₪ 32,000

₪ 24,000

₪ 55,000

₪ 48,000

₪ 39,000

₪ 45,000

₪ 57,000

מדיניות חברת 
מדיניות החזרת ציוד מבתי מסחר

המוצר חייב להיות חדש לגמרי )שלא השתמשו בו כלל(, באריזתו המקורית וכולל את כל האביזרים.
המוצר נמצא במחירון שטל הנוכחי ואינו "הזמנה מיוחדת" )פריט שמיוצר עפ"י הזמנה(.

 פריטי "הזמנה מיוחדת" ניתן להחזיר עד 14 ימים מיום האספקה, והחזרתם כרוכה בחיוב בסך 20% מערך הציוד
)מינימום 800 ש"ח( עבור הוצאות החזרה וביטול הזמנה.

ניתן להחזיר ציוד )מלבד הזמנה מיוחדת( עד לא יאוחר מ-30 ימים מיום אספקתו ללקוח ללא חיוב עבור הוצאות 
החזרה.

ציוד שהוחזר לאחר יותר מ-30 הימים הנ"ל יחוייב ב-10% מערך הציוד כהוצאות החזרה )מינימום 150 ש"ח(.
לא ניתן להחזיר ציוד לשטל באם עברה יותר משנה מיום המכירה. 

הזיכוי עבור ציוד מוחזר יהיה לפי המחיר ששולם עבורו בניכוי הוצאות ההובלה הלוך ושוב.
החזרת ציוד רק לאחר מילוי טופס "אישור החזרת מוצר" על ידי הסוכן ובחתימת הלקוח.

נוהל החזרת חלקי חילוף
לא ניתן להחזיר חלקי חשמל ואלקטרוניקה.

ניתן להחזיר חלקי חילוף עד 30 יום מיום מכירתם ע"י שטל.
חלקי חילוף יתקבלו אך ורק באריזתם המקורית ובמצב חדש לחלוטין )ללא כל שריטה או סימני שימוש(.

במידה והחלק נמכר ע"י שטל גם ללא אריזתו המקורית ניתן לקבל חלק חזרה.
כל החזרת חלק תחוייב ב-10% דמי טיפול אך לא פחות מ-30 ש"ח )לתעודה, לא לחלק בודד(.

תנאי אחריות למוצרים חדשים
חברת שטל הנדסה בע"מ אחראית לתיקונים במשך שישה חודשים מיום האספקה לציוד/למכונה הנ"ל.

 כל פגם שיתגלה כתוצאה מעבודה לא טובה או מחובר לא טוב יתוקן בתקופת האחריות ללא תשלום במפעלנו,
רחוב נחל פולג 3, אזור התעשייה, יבנה.

האחריות לא כוללת בלאי רגיל, נזק שנגרם בזדון או נזק שנגרם כתוצאה משימוש, אחזקה וטיפול לא נכונים 
בציוד/במכונה.

כמו כן, לא תחול האחריות על ציוד/מכונה שתוקנו או שנעשו בהם שינויים כלשהם או שפורקו לא על ידינו וללא 
הסכמתנו בכתב.

יש לשלוח את הספח המצורף לתעודת האחריות למפעלנו לא יאוחר מ-7 ימים מיום קניית הציוד/המכונה.
 - זו אינה ניתנת להעברה מקונה לקונה ותהיה תקפה רק לגביי הקונה הראשון )במקרה של מפיץ  אחריות 

האדם שקנה מהמפיץ ושמו רשום על גבי תעודת האחריות(.
אחריות היצרן או נציגו אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים, ומוגבלת כאמור 

אך ורק לפגמים בייצור הנובעים מחומרים/חלקים פגומים או שהורכבו שלא כהלכה ע"י היצרן.

א    ז     ה     ר     ה
 )2( שמן  בחוסר  הפעלה  של  במקרה  אחריות  אין  התנעה,  כל  לפני  שמן  לבדוק  יש  ודיזל,  בנזין  במנועי   )1(
האחריות אינה מכסה שריפת עוגן ושדה יחדיו )עומס יתר( )3( האחריות אינה כוללת מצברים )4( במשאבות, 
האחריות אינה מכסה אטם מכני )עבודה ללא מים( )5( בכננות הרמה, האחריות אינה מכסה את כבל הפלדה )6( 
במקדחות, האחריות אינה מכסה את חלקי הבלאי כגון דסקיות למצמדף פסי החלקה ופחמים )7( במערבלי בטון 

"אטיקה", האחריות אינה מכסה את חלקי הבלאי כגון זר השיניים וגלגל שיניים נגדי.

  1962
חברת שטל נוסדה ע"י חנה ונחום לוי. תחילת הייצור של הוויברטורים לבטון - 

מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

   1965
תחילת הייצור של משורי המרצפות - מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1967
תחילת הייצור של משורי הפוגות )אספלט ובטון( - מאז יוצרו מעל 25,000 יחידות 

תחילת הייצור של מהדקי האדמה - מאז יוצרו מעל 35,000 יחידות

   1971
מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח 1000 מ"ר

1975
בניית קומה שניה למבנה המפעל בחולון והגדלתו לשטח כולל של 2000 מ"ר

   1982
קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של רובין - 

סוברו ישראל מנועי )בנזין ודיזל, גנרטורים ומשאבות(

1992
 ,EHWA קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של

אחד מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדסקיות ומקדחי יהלום

   1995
קבלת הסמכה לתקן ISO 9001 ממכון התקנים הישראלי - 

אישור רשמי למערכת האיכות הייחודית של שטל

1998
מעבר המפעל למבנה מודרני בין 7700 מ"ר ביבנה

1999
פתיחת חברת EURO SHATAL APS בדנמרק עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה

2008
פתיחת חברת EURO SHATAL GERMANY בגרמניה

2011
   DEWALT - Black&Decker - קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של

היצרן הגדול בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים 
פתיחת חברת SHATAL ENGINEERING INDIA בהודו

2012
שטל חוגגת 50 שנה

2016
יבואן בלעדי של מותג MONTOLIT מכונות חיתוך אריחים

2018
FEMI יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת

2019
OREGON-ו ECHO רכישת חברת שירות וציוד יבואנית






