בברכה,
רונן כהן
מנהל מותג
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מ

קטלוג מספר 6

תוכן עניינים
משורי גרונג עם פנדל/סטנד
משורי שולחן לחיתוך עץ ניידים
מסור נימה ,מסור סרט
להבי וידיה לחיתוך עץ
להבי וידיה לחיתוך עץ למשורי גרונג
להבי וידיה לחיתוך אלומיניום למשורי גרונג
משוריות למשור אנכי
סט מברגות ליתיום נטענות
פוטרים למקדחות ומברגות
עגלות משטחים/שולחנות עבודה
עגלות משא אלומיניום
מערבלי צבע ,דבקים  +מעמד ומוטות
מלטשות קירות גבס
מכונות פוליש והברקה  +אביזרים
שואבי אבק
מדחסים לרכב
גנרטורים בנזין מסדרת TG
גנרטורים מושתקים דיזל  TDלחירום
מכונות שטיפה בלחץ גבוה  +אביזרים
משאבות טבולות ומשאבות חיצוניות
משאבות מים בנזין
רתכות אלקטרוניות INVERTER
מסיכות ריתוך אלקטרוניות
מקדחות עמוד
כננות הרמה חשמליות
מרססי צבע פנאומטיים
כלי אויר ,צינורות אויר ,מחברי אויר
מקדחי  HSSלברזל
מקדחי  COBALTלנירוסטה
מקדחי SDS PLUS
איזמלים
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משורי גרונג ופנדל
מסדרת MS

3

משורי גרונג עם פנדל
משור גרונג " 8עם פנדל

T12305
דגם:
MS210S

משור גרונג " 10עם פנדל

T12307
דגם:
MS255S

משור גרונג " 10עם פנדל
דוקציה
אינ
מנוע פחמים
ללא
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מפרט טכני
הספק1,800W :
מהירות 4,800 :סל"ד
להב 255 :מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 75X305 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 40X210 :45° -מ"מ
משקל 17 :ק"ג
כולל סמן לייזר עם סוללות

T12314
דגם:

הספק1,600W :
מהירות 2,800 :סל"ד
להב 255 :מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 75X305 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 75X210 :45° -מ"מ
משקל 20 :ק"ג

MS255 SI
מתאים במיוחד
לחיתוך אלומיניום
עוצמת רעש נמוכה מאד

T12308
דגם:
MS305S

משור גרונג " 12עם פנדל

הספק1,500W :
מהירות 4,800 :סל"ד
להב 210 :מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 65X305 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 65X210 :45° -מ"מ
משקל 14 :ק"ג
כולל סמן לייזר עם סוללות

מפרט טכני

BRUSHLESS

משור גרונג " 12עם פנדל

מפרט טכני

T12313
דגם:
MS305 SB
דגם מיוחד
הטיית מנוע 45°
לשני צדדים
מנוע עם
הנעת רצועה

מפרט טכני
הספק2,000W :
מהירות 4,200 :סל"ד
להב 305 :מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 90X310 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 55X210 :45° -מ"מ
משקל 20 :ק"ג
כולל סמן לייזר עם סוללות

מפרט טכני
הספק1,600W :
מהירות 4,200 :סל"ד
להב 305 :מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 90X340 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 55X340 :45° -מ"מ
משקל 23 :ק"ג
כולל סמן לייזר עם סוללות

משור גרונג
משור גרונג "8

מפרט טכני

T12306
דגם:
MS210

הספק1,500W :
מהירות 5,000 :סל"ד
להב 210 :מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 60X120 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 60X80 :45° -מ"מ
משקל 7 :ק"ג

משורי גרונג עם שולחן עליון
משור גרונג " 8עם שולחן עליון

T12310
דגם:
MS210U

משור גרונג " 10עם שולחן עליון

מפרט טכני
הספק1,500W :
מהירות סיבוב 5,000 :סל"ד
כושר חיתוך מירבי ב 55X115 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 115X30 :45° -מ"מ
גובה חיתוך מירבי שולחן עליון 30 :מ"מ
מידות שולחן עליון 340X270 :מ"מ
משקל 10 :ק"ג

מפרט טכני

T12311
דגם:
MS255U

הספק1,800W :
מהירות סיבוב 5,000 :סל"ד
כושר חיתוך מירבי ב 70X110 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 70X70 :45° -מ"מ
גובה חיתוך מירבי שולחן עליון 46 :מ"מ
מידות שולחן עליון 430X280 :מ"מ
משקל 19 :ק"ג

בהחלפת להב כל המשורים מתאימים לחיתוכים שונים:
סוגי עץ

אלומיניום

פלסטיק

פרקט
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סטנד משורים
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סטנד למשורי גרונג פנדל
סטנד למשור גרונג

T12300

דגם:
MS STAND

מפרט טכני

גובה 80 :ס"מ
אורך 120 :ס"מ
אורך מקסימאלי עד  250ס"מ
משקל 15 :ק"ג
* מתאים למשורי פנדל
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משורי שולחן לחיתוך עץ ניידים
משור עץ שולחני

T12315
דגם:
TTS255

משור שולחני

T12316
דגם:
TTS255-HD

הספק 2000W
מהירות 4800 :סל"ד
להב  255מ"מ
מנגנון להרמת והורדת להב ,שולחן צד נפתח
הטיית מנוע ל 45-מעלות
גובה חיתוך מקס' ב 90 -מעלות 80 :מ"מ
גובה חיתוך מקס ב 45 -מעלות 50 :מ"מ
מידות שולחן  640X630מ"מ במצב סגור
מידות שולחן  920X640מ"מ במצב פתוח
סידור גלגלים ורגליים מתקפלות
יציאה לשואב אבק
משקל 30 :ק"ג

T12317

מפרט טכני

דגם:
TSS315
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הספק 1,600W
מהירות 4,800 :סל"ד
להב 255 :מ"מ
מנגנון הרמת והורדת להב
שולחן תמיכה נוסף
הטיית מנוע ל45°-
גובה חיתוך מקסימאלי ב 80 :90° -מ"מ
מידות שולחן 639X418 :מ"מ
שולחן אחורי 418X217 :מ"מ
יציאה לשואב אבק
משקל 23 :ק"ג

מפרט טכני

מצב מקופל

משור עץ שולחני

מפרט טכני

הספק 2,000W
מהירות 2,800 :סל"ד
להב 305 :מ"מ ,מנגנון הרמת והורדת להב
שולחן תמיכה נוסף ,גלגלי נסיעה וידיות הרמה
הטיית מנוע ל45°-
גובה חיתוך מקסימאלי ב 90 :90° -מ"מ
מידות שולחן 800X550 :מ"מ
תוספת שולחן אחורי 800X410 :מ"מ
סידור גלגלים וידית מתקפלת
יציאה לשואב אבק
משקל 49 :ק"ג
(מסופק מורכב בלבד)

משור נימה
משור נימה

T12318
דגם:
SS120
לחיתוכים עדינים
במיוחד
לעבודות אומנות בעץ

מפרט טכני
הספק230V 120W :
מהירות 500-1700 :סל"ד
כולל תאורה
להב 127 :מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 57 :90° -מ"מ
כושר חיתוך מירבי ב 27 :45° -מ"מ
עומק חיתוך מירבי 406 :מ"מ
גובה חיתוך 21 :מ"מ
משקל 12.6 :ק"ג

משורי סרט
משור סרט

T12324
דגם:
BS80
לשימוש ביתי
מתאים לחיתוך
עץ ופלסטיק

משור סרט

T12325
דגם:
BS170
PROFESSIONAL
מתאים לחיתוך
עץ ,פלסטיק
ומתכת רכה

מפרט טכני
הספק מנוע250W :
מידות משורית 1400X6.5X0.35 :מ"מ
מקסימום גובה עבודה 80 :מ"מ
מקסימום רוחב עבודה 200 :מ"מ
קוטר גלגל 210 :מ"מ
מידות שולחן 300X300 :מ"מ
הטיית שולחן עבודה0° - 45° :
יציאה לשואב אבק
משקל 15.5 :ק"ג

מפרט טכני
הספק מנוע750W :
מידות משורית 2240X6-15 :מ"מ
מקסימום גובה עבודה 170 :מ"מ
מקסימום רוחב עבודה 330 :מ"מ
קוטר גלגל 315 :מ"מ
מידות שולחן 500X400 :מ"מ
הטיית שולחן עבודה0° - 45° :
יציאה לשואב אבק
משקל 58 :ק"ג

(בהחלפת הלהב)

9

להבי וידייה לחיתוך עץ
להב וידייה " 4.5לעץ

TAV104
למשורים עגולים

להב וידייה " 7 1/4לעץ

TAV107
למשורים עגולים

להב וידייה " 7 1/4לעץ

TAV107.1
למשורים עגולים

להב וידייה " 7 1/4לעץ

TAV107.2
למשורים עגולים

PROFES
SIONAL

להב וידייה "7 1/4

PROFES
SIONAL

מפרט טכני
להב וידייה לחיתוך עץ,
בקוטר "4.5
 40שיניים
קוטר קדח 22.23 :מ"מ

מפרט טכני
להב וידייה לחיתוך עץ,
בקוטר "7 1/4
 40שיניים
קוטר קדח 30 :מ"מ 20 /מ"מ

מפרט טכני
להב וידייה לחיתוך עץ,
בקוטר "7 1/4
 40שיניים
קוטר קדח 16 :מ"מ

מפרט טכני
להב וידייה לחיתוך עץ קשה,
בקוטר "7 1/4
 40שיניים
קוטר קדח 16 :מ"מ

TAV107.3

מפרט טכני

למשורים עגולים
רב שימושי

להב וידייה  60שיניים
לחיתוך כל סוגי העץ
בקוטר "7 1/4
ועץ עם מסמרים ,פלסטיק ואלומיניום
קוטר קדח 16 :מ"מ

MULTIPURPOSE
10

להבי וידייה לחיתוך עץ למשורי גרונג
להב וידייה " 8לעץ

TAV108
למשורי גרונג ופנדל
ומשורים עגולים

להב וידייה " 10לעץ

TAV110
למשורי גרונג
ופנדל

להב וידייה " 12לעץ

TAV112
למשורי גרונג
ופנדל

מפרט טכני
להב וידייה לחיתוך עץ,
בקוטר "8
 60שיניים
קוטר קדח 30 :מ"מ

מפרט טכני

להב וידייה לחיתוך עץ,
בקוטר "10
 60שיניים
קוטר קדח 30 :מ"מ

מפרט טכני

להב וידייה לחיתוך עץ,
בקוטר "12
 80שיניים
קוטר קדח 30 :מ"מ
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להבי וידייה לחיתוך אלומיניום למשור גרונג
להב וידייה " 8לאלומיניום

TAV208
למשורי גרונג
ופנדל

להב וידייה " 10לאלומיניום

TAV210
למשורי גרונג
ופנדל

להב וידייה " 12לאלומיניום

TAV212
למשורי גרונג
ופנדל
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מפרט טכני

להב וידייה לחיתוך אלומיניום,
בקוטר "8
 60שיניים
קוטר קדח 30 :מ"מ

מפרט טכני

להב וידייה לחיתוך לאלומיניום,
בקוטר "10
 100שיניים
קוטר קדח 30 :מ"מ

מפרט טכני
להב וידייה לחיתוך אלומיניום,
בקוטר "12
 100שיניים
קוטר קדח 30 :מ"מ

משוריות למשור אנכי
משוריות לעץ למשור אנכי

TAG144

משוריות לעץ למשור אנכי

TAG301

משוריות למתכת למשור אנכי

TAG118

משוריות למתכת למשור אנכי

TAG318

מפרט טכני
משוריות לחיתוך עץ למשור
אנכי T144D
( 5משוריות בחבילה)

מפרט טכני
משוריות לחיתוך עץ למשור
אנכי T301CD
( 5משוריות בחבילה)

מפרט טכני
משוריות לחיתוך מתכת למשור
אנכי T118A
( 5משוריות בחבילה)

מפרט טכני
משוריות לחיתוך מתכת למשור
אנכי T318A
( 5משוריות בחבילה)
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סט מברגות ליתיום נטענות
סט מברגות  12Vליתיום

מפרט טכני

T13209

דגם:
CID2K-12L

מברגת אימפקט נטענת 12V
עם סוללת ליתיום נשלפת
מהירות סיבוב 0-2,400 :סל"ד
מומנט מירבי 90Nm :
כולל תאורת לד
משקל 1.05 :ק"ג
דגםCID-12L :
מברגה/מקדחה 12V
עם סוללת ליתיום נשלפת
 2מהירויות סיבוב 0-1,350 / 0-350 :סל"ד
מומנט מירבי 25Nm :
 18מצבי מצמד  +מצב קידוח
כולל תאורת לד
משקל 0.98 :ק"ג
דגםCD2-12L :
הסט כולל 2 :מברגות 2 ,סוללות נשלפות ומטען
במזוודה קשיחה

אביזרים למברגות
תמונה

הנחת חלקי חילוף
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תאור

מק"ט

דגם

BK-LT20WA

LT20WA

מטען  12Vלסט מברגות ליתיום T13209

BK-KL1380

KL1380

סוללה  12Vלסט מברגות ליתיום T13209

פוטרים למקדחות ומברגות
תמונה

סוג

פוטר
אוטומטי

פוטר
אוטומטי
עם נעילה

פוטר
אוטומטי
מתכתי
עם נעילה

מק"ט
TAD110

פוטר אוטומטי  10מ"מ
הברגה "3/8

TAD113

פוטר אוטומטי  13מ"מ
הברגה "1/2

TAD213

פוטר אוטומטי עם נעילה
 13מ"מ ,הברגה "1/2

TAD216

פוטר אוטומטי עם נעילה
 16מ"מ ,הברגה "1/2

TAD310

פוטר אוטומטי מתכתי עם נעילה
 10מ"מ ,הברגה "3/8

TAD313

פוטר אוטומטי מתכתי עם נעילה
 13מ"מ ,הברגה "1/2

TAD413

פוטר  13מ"מ
הברגה " + 1/2מתאם SDS

TAD416

פוטר  16מ"מ
כניסה B16

TAD410

פוטר  10מ"מ מתכתי
הברגה " + 3/8מתאם לאימפקט

פוטר
עם מפתח

פוטר
לאימפקט

תאור

TAD-B

מתאם פוטר לאימפקט
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עגלות משטחים/שולחנות עבודה
עגלת משטחים

T10501

עגלת משטחים H.D

T10504

מפרט טכני
עגלת משטחים
גלגלים אחוריים  160 PUמ"מ
גלגלים קדמיים כפולים  70מ"מ
כושר הרמה 2,500 :ק"ג
גובה הרמה מינמלי 75 :מ"מ
גובה הרמה מקסימלי 190 :מ"מ
אורך מזלג 1,150 :מ"מ
רוחב מזלג 150 :מ"מ

2

1

4

3

5

שולחן עבודה הידראולי

T11301
מתאים לעבודה
במוסכים ,מפעלים,
ותחנות שירות

שולחן עבודה הידראולי
ח עבודה
משט
ל במיוחד
גדו
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T11302
מתאים לעבודה
במוסכים ,מפעלים,
ותחנות שירות

מפרט טכני
עגלת משטחים
גלגלים אחוריים  200 PUמ"מ
יתרונות:
 .1ידית אחיזה בכיסוי גומי
 .2בוכנה גדולה במיוחד ,משאבה מיציקת ברזל
 .3מוטות גישור מחוזקים
 .4מספר נקודות גירוז
 .5גלגלים קדמיים כפולים  80מ"מ וגלגל מוביל
כושר הרמה 2,500 :ק"ג
אורך מזלג 1,150 :מ"מ
רוחב מזלג 160 :מ"מ

מפרט טכני
כושר נשיאה 500 :ק"ג
גובה הרמה מקסימאלי 900 :מ"מ
גובה הרמה מינימאלי 280 :מ"מ
מידות שולחן 850X500 :מ"מ
משקל 85 :ק"ג

מפרט טכני
כושר נשיאה 500 :ק"ג
גובה הרמה מקסימאלי 1,110 :מ"מ
גובה הרמה מינימאלי 310 :מ"מ
מידות שולחן 800X1,200 :מ"מ
משקל 120 :ק"ג

עגלות משא
אלומיניום
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עגלות משא אלומיניום מתקפלות
עגלת יד מתקפלת

T10550
דגם AT60

עגלת יד מתקפלת

T10551
דגם AT70

עגלת יד מתקפלת

T10552
דגם AT090
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מפרט טכני
כושר העמסה עד  60ק"ג
כולל התקן מיוחד חיבור לארגז מתקפל
מידות כף 390X280 :מ"מ
גלגלי גומי יצוק בקוטר  127מ"מ

מפרט טכני
כושר העמסה עד  70ק"ג
מידות כף 390X280 :מ"מ
גלגל גומי יצוק בקוטר  127מ"מ
כולל גומיית מתיחה לקשירה

מפרט טכני
עגלת יד מתקפלת עד  90ק"ג
מידות כף 487X280 :מ"מ
גלגל גומי יצוק בקוטר  175מ"מ
כולל גומיית מתיחה לקשירה

עגלות משא אלומיניום מתקפלות HEAVY DUTY
עגלת יד מתקפלת

T10554
דגם AT200

עגלת יד מתקפלת

T10557
דגם AT200HD

עגלת יד מתקפלת דו מצבית

T10558
דגם AT250HD
MULTI

מפרט טכני
כושר העמסה עד  200ק"ג
מידות כף 400X590 :מ"מ
גלגל גומי יצוק בקוטר  203מ"מ
ידיות מתקפלות

מפרט טכני
כושר העמסה עד  200ק"ג
מידות כף 310X460 :מ"מ
גלגלי אוויר בקוטר 254 :מ"מ
מחלקיים למעבר מדרגות ומדרכות
כולל משטח העמסה מתארך

מפרט טכני
כושר העמסה עד  250ק"ג בשכיבה/
 200ק"ג בעמידה
מידות כף 305X457 :מ"מ
גלגלי אוויר בקוטר 254 :מ"מ
מקצועית דו מצבית
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מערבל צבע ,דבקים וחומרי איטום
מערבל צבע

T13001
דגם:
MIX 1600
 2מוטות
כולל מזוודת
נשיאה קשיחה
ידיות רחבות
לעבודה נוחה

מערבל צבע

T13003
דגם:
MIX 1600
מוט 1

באריזת קרטון
ידיות רחבות
לעבודה נוחה

מערבל צבע

T13004
דגם:
MIX 1600B
מוט 1
באריזת קרטון
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מפרט טכני
הספק מנוע1,600W :
בידוד כפול
התנעה רכה עם ווסת מהירות אלקטרוני
 2מהירויות 300-700/180-460 :סל"ד
כולל מוט עירבול קוטר  120מ"מ  2 ,להבים
ומוט עירבול קוטר  120מ"מ 3 ,להבים
הברגה M14
לערבוב חומר סמיך חובה לעבוד במהירות
נמוכה של  180-460סל"ד
*  6חודשי אחריות

מפרט טכני
הספק מנוע1,600W :
בידוד כפול
התנעה רכה עם ווסת מהירות אלקטרוני
 2מהירויות 300-700/180-460 :סל"ד
כולל מוט עירבול קוטר  120מ"מ  2 ,להבים
הברגה M14
לערבוב חומר סמיך חובה לעבוד במהירות
נמוכה של  180-460סל"ד
*  6חודשי אחריות

מפרט טכני
הספק מנוע1,600W :
בידוד כפול
התנעה רכה עם ווסת מהירות אלקטרוני
 2מהירויות 350-700/220-450 :סל"ד
כולל מוט עירבול קוטר  120מ"מ  ,להב 1
הברגה M14
לערבוב חומר סמיך חובה לעבוד במהירות
נמוכה של  220-450סל"ד
*  6חודשי אחריות

מעמד ומוטות עירבול למערבל צבע
מעמד מתקפל למערבל צבע

מפרט טכני

T13002

חוסך בזמן
עבודה

מעמד מתקפל למערבל צבע MIX 1600
עם גלגלים ומעמד לחבית צבע

מק"ט

תאור

TA131-120

מוט עירבול קוטר  120מ"מ ,עם  2להבים
הברגה M14

TA131-160

מוט עירבול קוטר  160מ"מ ,עם  2להבים
הברגה M14

TA133-120

מוט עירבול קוטר  120מ"מ ,עם  3להבים
הברגה M14

TA133-160

מוט עירבול קוטר  160מ"מ ,עם  3להבים
הברגה M14

הנחת חלקי חילוף
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מלטשות קירות גבס
מלטשת קירות ידנית

מפרט טכני

T13009
דגם:
SANDER 180L

הספק מנוע750W :
מהירות 1,500-2,700 :סל"ד
ויסות מהירות אלקטרוני
קוטר תושבת 180 :מ"מ
ידית אורגונומית מיוחדת
תאורת לד מיוחדת הקפית
כולל צינור שאיבה+שק איסוף+ידית עזר
משקל 2 :ק"ג
*  6חודשי אחריות

תאורת לד היקפית

מלטשת קירות גבס

מפרט טכני

T13011
דגם:
SANDER 230FHC

מצב מקופל

הספק מנוע710W :
מהירות 800-1,700 :סל"ד
ויסות מהירות אלקטרוני
קוטר תושבת 225 :מ"מ
אורך 120 :ס"מ
מאריך נוסף באורך  65ס"מ
אורך כללי 185 :ס"מ
יציאה לשואב אבק
ידית מתקפלת
צינור שרשורי
במזוודה קשיחה
משקל 3.8 :ק"ג
*  6חודשי אחריות

ארגז קשיח

ניירות ליטוש למלטשת קירות SANDER 230 FHC

( 5יחידות באריזה) הנחת חלקי חילוף
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מכונות פוליש והברקה
מכונת פוליש "17

T10810

PROFESSIONAL
לניקוי והברקה

מכונת פוליש "17

T10811
PROFESSIONAL
דגם HD
ידית הפעלה
מחוזקת
מוט חיזוק אחורי
מיכל מים קשיח

מפרט טכני
מכונה לניקוי ,הברקה ופוליש "17
רב תכליתית.
הספק מנוע1200W :
מהירות סיבוב 154 :סל"ד
קוטר 43 :ס"מ
אורך כבל חשמל 12 :מטר
משקל 48 :ק"ג
אביזרים מצורפים :מברשת ומחזיק סקוץ'.
מתאים לניקוי והברקת רצפות ושיש.

מפרט טכני
מכונה לניקוי ,הברקה ופוליש "17
רב תכליתית ,משופרת.
הספק מנוע1200W :
מהירות סיבוב 154 :סל"ד
קוטר 43 :ס"מ
אורך כבל חשמל 12 :מטר
משקל 49 :ק"ג
אביזרים מצורפים :מברשת ומחזיק סקוץ'.
מתאים לניקוי והברקת רצפות ושיש.

אביזרים למכונת פוליש
תמונה

מק"ט

תאור

CB10811.5

מחזיק סקוץ' למכונת פוליש.

CB10811.1

מברשת קשה לרצפות וניקוי כללי.

CB10811.2

מברשת רכה לשטיחים וניקוי כללי.

TA10810.6

סקוץ' למכונת פוליש " 17שחור (קשה).

TA10810.7

סקוץ' למכונת פוליש " 17אדום (בינוני).

TA10810.8

סקוץ' למכונת פוליש " 17לבן (רך).

הנחת חלקי חילוף
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שואבי אבק יבש/רטוב
שואב  15ליטר מיכל פלסטיק

T11806
שואב מקצועי
ואיכותי עם מסנן
מיקרוני מיוחד
רב שימושי

שואב  15ליטר מיכל נירוסטה

מפרט טכני
שואב אבק יבש/רטוב,
מיכל פלסטיק  15ליטר
הספק מנוע230V 1200W :
זרימת אויר 53 :ליטר לשנייה
כולל סט אביזרים :צינור גמיש 2 ,מאריכים
פלסטיק ,מברשת עגולה ,ראש שאיבה
לאבק ,ראש שאיבה למים ,ראש שאיבה
ארוך שטוח למקומות צרים ,מסנן לבד
מיוחד רב שימושי

מפרט טכני

T11805
שואב מקצועי
ואיכותי עם מסנן
מיקרוני מיוחד
רב שימושי
ומוטות מתכת

שואב אבק יבש/רטוב,
מיכל נירוסטה  15ליטר
הספק מנוע230V 1200W :
זרימת אויר 53 :ליטר לשנייה
כולל סט אביזרים :צינור גמיש 2 ,מאריכים
ממתכת ,מברשת עגולה ,ראש שאיבה
לאבק ,ראש שאיבה למים ,ראש שאיבה
ארוך שטוח למקומות צרים ,מסנן לבד
מיוחד רב שימושי

שואב אבק יבש שקט
שואב אבק  15ליטר שקט

T11802

מפרט טכני

שואב שקט במיוחד
עם מסנן מיקרוני
רב שימושי ואביזרים
איכותיים במיוחד

שואב אבק יבש ,שקט במיוחד
מיכל פלסטיק  15ליטר
הספק מנוע230V 1250W :
זרימת אויר 48 :ליטר לשנייה
כולל סט אביזרים איכותי :צינור גמיש 2.5
מטר ,צינור הארכה מתכתי ,פיית שאיבה
רחבה ,פיה לבדים וספות ,פיה מלבנית רחבה,
פיה שטוחה למקומות צרים ,שקית אבק מבד
רב שימושי ,מברשת שאיבה אובלית ומברשת
שטוחה ,מסנן לבד מיוחד רב שימושי

פיתרון לעבודה שקטה
בבתי מלון ,בתים,
חדרי כושר ועוד

שקט
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שואבי אבק יבש/רטוב מקצועיים תעשייתיים
שואב  30ליטר מיכל נירוסטה

מפרט טכני

T11807
שואב איכותי
עם אביזרים
מקצועיים ומסנן
מיקרוני מיוחד
רב שימושי

שואב  80ליטר מיכל נירוסטה

מפרט טכני

T11810

יה

חזק בק
טג
ה
ור

שואב  70ליטר מיכל פלסטיק

שואב אבק מקצועי/תעשייתי יבש רטוב,
מיכל נירוסטה  30ליטר
הספק מנוע230V 1200W :
זרימת אויר 53 :ליטר לשנייה
כולל סט אביזרים :צינור גמיש 2 ,מאריכים
ממתכת ,מברשת עגולה ,ראש שאיבה
לאבק ,ראש שאיבה למים ,ראש שאיבה
ארוך שטוח.
מסנן לבד מיוחד רב שימושי

שואב אבק מקצועי/תעשייתי יבש רטוב,
מיכל נירוסטה  80ליטר
הספק מנוע( 3000W :שלושה מנועים של
230V )1000W
זרימת אויר 120 :ליטר לשנייה
כולל סט אביזרים :צינור גמיש 2 ,מאריכים
ממתכת ,מברשת עגולה ,ראש שאיבה לאבק,
ראש שאיבה למים ,ראש שאיבה ארוך שטוח.
מסנן לבד מיוחד רב שימושי

מפרט טכני

T11803
יה

חזק בק
טג
ה
ו
ר

עם מיכל
פלסטיק גמיש
סט אביזרים

CB11811.1

סט אביזרים

BF11806

סט אביזרים

BF11802

שואב אבק תעשייתי יבש רטוב,
מיכל פלסטיק  70ליטר
הספק מנוע( 3000W :שלושה מנועים של
230V )1000W
זרימת אויר 120 :ליטר לשנייה
כולל סט אביזרים :צינור גמיש 2 ,מאריכים
ממתכת ,מברשת עגולה ,ראש שאיבה
לאבק ,ראש שאיבה למים ,ראש שאיבה
ארוך שטוח.
מסנן לבד מיוחד רב שימושי

מפרט טכני
סט אביזרים  7חלקים לשואב אבק
 30/80ליטר

מפרט טכני
סט אביזרים  8חלקים לשואב אבק
 15ליטר

מפרט טכני
סט אביזרים  8חלקים לשואב אבק
 15ליטר שקט

הנחת חלקי חילוף
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ג

מדחסים לרכב 12V
מיני מדחס 12V

T12202

מפרט טכני
ספיקה 35 :ליטר לדקה
לחץ150PSI :
DC12V-13.5V
כולל :מזוודה ,צינור אויר ,מחבר למצית,
מחבר צבת למצבר 3 ,דיזות שונות.
מתאים לניפוח :גלגלי אופניים ,אופנועים,
מכוניות ,בלונים וכדורים.

צינור שרשורי נשלף ארוך במיוחד
הפעלה ממצבר/מצית

מידי מדחס 12V

T12203

צינור אוויר שרשורי
ארוך במיוחד

26

מפרט טכני
ספיקה 90 :ליטר לדקה
לחץ150PSI :
DC12V-13.8V
כולל :תיק נשיאה ,צינור אויר ,מד לחץ אויר,
מחבר צבת למצבר 3 ,דיזות ניפוח שונות.
מתאים לניפוח :גלגלי אופניים ,אופנועים,
רכבים ,טרקטורונים ,ג'יפים ,כדורים ומזרוני
אויר.

גנרטורים בנזין
מסדרת

TG

27

סטנד גנרטורים
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גנרטורים  TGמנוע בנזין
גנרטור TG-850AVR

T42009
ייחודי
מילוי שמן/דלק בנפרד
 4פעימות

ייחודי!

גנרטור TG-1200AVR

T42001
מייצב מתח AVR
עוצמת רעש נמוכה
עיצוב מיוחד
קל במשקל

מפרט טכני
הספק230V 0.8KW :
מייצב מתח ( AVRוסת מתח אלקטרוני)
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 2HPכ"ס
 5שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 3 :ליטר
עצמת רעש69DB :
מידות 430X307X368 :מ"מ
משקל 22 :ק"ג

מפרט טכני
הספק230V 1KW :
מייצב מתח ( AVRוסת מתח אלקטרוני)
יציאה 8.3A 12V DC
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 2.4HPכ"ס
 6שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 4 :ליטר
עצמת רעש65DB :
מידות 490X375X420 :מ"מ
משקל 24 :ק"ג

גנרטור  TGמנוע בנזין 12V
גנרטור TG-12V

T42012

מפרט טכני
 2יציאות 20A 12V DC
הספק230V 1KW :
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 2.4HPכ"ס
 6שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 4 :ליטר
עצמת רעש65DB :
מידות 490X375X420 :מ"מ
משקל 24 :ק"ג
מתאים לעבודה עם  2קוטפות זיתים

גנרטור מיוחד
לקוטפות זיתים
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גנרטורים  TGמנוע בנזין
גנרטור TG-2800AVR

T42002
מייצב מתח AVR
עוצמת רעש נמוכה
עיצוב מיוחד

גנרטור TG-2800SAVR

T42002.A
מייצב מתח AVR
עוצמת רעש נמוכה
עיצוב מיוחד
התנעה חשמלית
ומצבר

גנרטור TG-3500AVR

T42003

מייצב מתח AVR
עוצמת רעש נמוכה
עיצוב מיוחד

גנרטור TG-3500SAVR

T42003.A
מייצב מתח AVR
עוצמת רעש נמוכה
עיצוב מיוחד
התנעה חשמלית
ומצבר

30

מפרט טכני
הספק230V 2.2KW :
מייצב מתח ( AVRוסת מתח אלקטרוני)
יציאה 8.3A 12V DC
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 6.5HPכ"ס
 10שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 15 :ליטר
עצמת רעש68DB :
מידות 630X500X500 :מ"מ
משקל 45 :ק"ג

מפרט טכני
הספק230V 2.2KW :
מייצב מתח ( AVRוסת מתח אלקטרוני)
יציאה 8.3A 12V DC
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 6.5HPכ"ס
 10שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 15 :ליטר
עצמת רעש68DB :
מידות 630X500X500 :מ"מ
משקל 47 :ק"ג

מפרט טכני
הספק230V 2.8KW :
מייצב מתח ( AVRוסת מתח אלקטרוני)
יציאה 8.3A 12V DC
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 7HPכ"ס
 7שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 15 :ליטר
עצמת רעש70DB :
מידות 630X500X500 :מ"מ
משקל 45 :ק"ג

מפרט טכני
הספק230V 2.8KW :
מייצב מתח ( AVRוסת מתח אלקטרוני)
יציאה 8.3A 12V DC
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 7HPכ"ס
 7שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 15 :ליטר
עצמת רעש70DB :
מידות 630X500X500 :מ"מ
משקל 47 :ק"ג

גנרטורים  TGמנוע בנזין
גנרטור TG-5500SAVR

T42005.A
מייצב מתח AVR
עוצמת רעש נמוכה
עיצוב מיוחד
התנעה חשמלית
ומצבר
סידור ידיות וגלגלים

גנרטור TG-8000SAVR

T42006.A
מייצב מתח AVR
עוצמת רעש נמוכה
עיצוב מיוחד
התנעה חשמלית
ומצבר
סידור ידיות וגלגלים

מפרט טכני
הספק230V 4.5KW :
מייצב מתח ( AVRוסת מתח אלקטרוני)
יציאה 8.3A 12V DC
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 10HPכ"ס
 7.5שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 25 :ליטר
עצמת רעש72DB :
מידות 700X500X580 :מ"מ
משקל 80 :ק"ג

מפרט טכני
הספק230V 7KW :
מייצב מתח ( AVRוסת מתח אלקטרוני)
יציאה 8.3A 12V DC
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 13HPכ"ס
 7.5שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 25 :ליטר
עצמת רעש74DB :
מידות 706X543X543 :מ"מ
משקל 82 :ק"ג

 - CA42002סידור גלגלים וידיות ל TG-2800 -וTG3500-
 - CA42005סידור גלגלים וידיות לTG-5500S -
 - CA42006סידור גלגלים וידיות לTG-8000S -
הנחת חלקי חילוף
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גנרטורים  INVERTERמושתקים  TGמנוע בנזין
גנרטור TG-1250IS

T42010
מייצב מתח בשיטת
הINVERTER-
מיוחד להפעלת
ציוד אלקטרוני

מפרט טכני
הספק230V 1.1KW :
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 2HPכ"ס
 4שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 3 :ליטר
עצמת רעש58DB :
מידות 450X240X390 :מ"מ
משקל 13.5 :ק"ג
פאנל בקרה רב תכליתי הכולל:
שקע יציאה  ,230Vמפסק on/off
צ'וק (משנק) ,נוריות התראה לחוסר שמן
נורית בקרה למתח יציאה ,מפסק אוברלוד
לעומס יתר ,מפסק למצב חיסכון בצריכת הדלק

גנרטור TG-2200IS

T42248
מייצב מתח בשיטת
הINVERTER-
מיוחד להפעלת
ציוד אלקטרוני

מפרט טכני
הספק230V 2KW :
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 2.8HPכ"ס
 4שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 5 :ליטר
עצמת רעש65DB :
מידות 498X290X459 :מ"מ
משקל 22 :ק"ג
פאנל בקרה רב תכליתי הכולל:
שקע יציאה  ,230Vמפסק on/off
צ'וק (משנק) ,נוריות התראה לחוסר שמן
נורית בקרה למתח יציאה ,מפסק אוברלוד
לעומס יתר ,מפסק למצב חיסכון בצריכת הדלק
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גנרטור  INVERTERמושתק  TGמנוע בנזין
גנרטור TG-3000IS

מפרט טכני

T42249

הספק230V 3KW :
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 6HPכ"ס
 6שעות עבודה למיכל דלק
מיכל דלק 9 :ליטר
עצמת רעש68DB :
מידות 605X432X493 :מ"מ
משקל 37 :ק"ג
פאנל בקרה רב תכליתי הכולל:
 2שקעי יציאה  ,230Vמפסק on/off
צ'וק (משנק) ,נוריות התראה לחוסר שמן
נורית בקרה למתח יציאה ,מפסק אוברלוד
לעומס יתר ,מפסק למצב חיסכון בצריכת הדלק

מייצב מתח בשיטת ה.INVERTER-
מיוחד להפעלת ציוד אלקטרוני רגיש.
כולל סידור גלגלים וידית מתקפלת.
שקט במיוחד.
קל במשקל.
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גנרטורים  TG INVERTERמנוע בנזין
גנרטור TG-3500I

T42207
מייצב מתח
בשיטת האינוורטר
חסכוני בצריכת דלק
שקעי  USBלטעינה
בקרת צג דיגיטלי
מתח יציב במיוחד
קל במשקל

גנרטור TG-8000ID

T42206
מייצב מתח
בשיטת האינוורטר
חסכוני בצריכת דלק
שקעי  USBלטעינה
בקרת צג דיגיטלי
מתח יציב במיוחד
קל במשקל
עם מתנע חשמלי
ומצבר

מפרט טכני
הספק230V 3.5KW :
8.3A 12B DC
מנוע בנזין  4פעימות OHV
 7כ"ס
מיכל דלק  7ליטר
 7שעות עבודה למיכל דלק
עוצמת רעש 74DB
צג דיגיטלי  -שעות עבודה ,מתח ,תדר
 2שקעי USB
מפסק חיסכון בצריכת דלק
מידות744X325X453 :
משקל 30 :ק"ג

מפרט טכני
הספק230V 7.3KW :
הספק12V 8.3A :
מנוע בנזין  15כ"ס
מיכל דלק  15ליטר
 10שעות עבודה למיכל דלק
עצמת רעש84DB :
צג דיגיטלי  -שעות עבודה ,מתח ,תדר
 3שקעי 230V
 2שקעי USB A 1 - 2.1A 5V
מפסק חיסכון בצריכת דלק
מידות 605X514X537 :מ"מ
סידור גלגלים וידיות
משקל 65 :ק"ג

C
HI-TE
New y
olog
n
h
c
e
T
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גנרטורים דיזל
מסדרת TD

מושתקים לחירום
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גנרטורים  TDמנוע דיזל מושתקים לחירום
גנרטור TD-6710S

הספק230V 5KW :
מייצב מתח  ,AVRמפסק מתח ראשי
יציאה 12V 8.3A
ניקוז אוויר אוטומטי
שעון דיגיטלי ,מד שעות עבודה וולט/תדר
מותקן עם מערכת
שני שקעי מתח 230V
Automatic
Air Bleeder
שקע  ATSחיבור ללוח הפעלה אוטומטית
נורת ביקורת שמן  +הגנה בפני חוסר שמן
תוספת התנעה
מנוע דיזל  10כ"ס ,קירור אוויר
ידנית לגיבוי
כולל התקן ניקוז אויר אוטמטי A.A.B
 3,000סל"ד
מיועד להפעלה
מיכל דלק  16ליטר
בחירום
בהפסקות חשמל
התנעה חשמלית ומצבר והתנעה ידנית
סידור גלגלים וידיות
מידות780X520X690 :ס"מ
משקל 165 :ק"ג

NEW
MODEL

גנרטור TD-8010S

T43009

גנרטור TD-8010ST

T43010

מפרט טכני

הספק380V 6.5KVA :
הספק230V 2KW :
מייצב מתח  ,AVRמפסק מתח ראשי
ניקוז אוויר אוטומטי
יציאה 12V 8.3A
מותקן עם מערכת
 Automatic Air Bleederמד שעות עבודה וולט/תדר
שני שקעי מתח 230V
שקע  ATSחיבור ללוח הפעלה אוטומטית
תוספת התנעה
נורת ביקורת שמן  +הגנה בפני חוסר שמן
ידנית לגיבוי
מנוע דיזל  12.5כ"ס ,קירור אוויר
כולל התקן ניקוז אויר אוטמטי A.A.B
מיועד להפעלה
בהפסקות חשמל בחירום  3,000סל"ד
מיכל דלק  16ליטר
התנעה חשמלית ומצבר והתנעה ידנית
סידור גלגלים וידיות
מידות780X520X690 :ס"מ
משקל 175 :ק"ג

הגנרטורים מיועדים לעבודה בחירום.
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מפרט טכני

הספק230V 6.5KW :
מייצב מתח  ,AVRמפסק מתח ראשי
ניקוז אוויר אוטומטי
יציאה 12V 8.3A
מותקן עם מערכת
מד שעות עבודה וולט/תדר
 Automatic Air Bleederשני שקעי מתח 230V
שקע  ATSחיבור ללוח הפעלה אוטומטית
תוספת התנעה
נורת ביקורת שמן  +הגנה בפני חוסר שמן
ידנית לגיבוי
מנוע דיזל  12.5כ"ס ,קירור אוויר
כולל התקן ניקוז אויר אוטמטי A.A.B
מיועד להפעלה
 3,000סל"ד
בהפסקות חשמל בחירום מיכל דלק  16ליטר
התנעה חשמלית ומצבר והתנעה ידנית
סידור גלגלים וידיות
מידות780X520X690 :ס"מ
משקל 175 :ק"ג

NEW
MODEL

NEW
MODEL

T43008

מפרט טכני

גנרטורים  TDמנוע דיזל מושתקים לחירום
גנרטור TD-12000S

T43012

מפרט טכני

כולל:
התנעה חשמלית ומצבר
סידור גלגלים

הספק230V 11KW :
מייצב מתח AVR
מפסק בורר ללוח הפעלה אוטומטי
שקע  ATSחיבור ללוח הפעלה אוטו'
מנוע דיזל  16כ"ס קירור מים 2 ,צילינדרים
 3000סל"ד
מיכל דלק 30 :ליטר
עוצמת רעש75DB :
מידות 1290X715X800 :ס"מ
משקל 340 :ק"ג
מיועד להפעלה בהפסקות חשמל בחירום

T43013

מפרט טכני

כולל:
התנעה חשמלית ומצבר
סידור גלגלים

הספק380V 13KW :
הספק230V 4.3KW :
מייצב מתח AVR
מפסק בורר ללוח הפעלה אוטומטי
שקע  ATSחיבור ללוח הפעלה אוט'
מנוע דיזל  16כ"ס קירור מים 2 ,צילינדרים
 3000סל"ד
מיכל דלק 30 :ליטר
עוצמת רעש75DB :
מידות 1290X715X800 :ס"מ
משקל 340 :ק"ג
מיועד להפעלה בהפסקות חשמל בחירום

תכונות בקר אלקטרוני:
תדר Hz
זרם A
טעינת מצבר
שעות עבודה
טמפרטורת מנוע
חיישן לאלטרנטור
נורת ביקורת שמן
נורת הגנת מנוע

גנרטור TD-15000ST

תכונות בקר אלקטרוני:
תדר Hz
זרם A
טעינת מצבר
שעות עבודה
טמפרטורת מנוע
חיישן לאלטרנטור
נורת ביקורת שמן
נורת הגנת מנוע

לוח הפעלה אוטומטי לגנרטורים

T43001

מפרט טכני
עד 400V 6KVA
מערכת התנעה אוטומטית בזמן הפסקת
חשמל התקנת הלוח ע"י חשמלאי מוסמך
חיבור מהיר לגנרטור

T43001.S
לוח הפעלה אוטומטי לגנרטורים

T43002

עד 230V 6KW

מפרט טכני
עד 400V 13KVA
מערכת התנעה אוטומטית בזמן הפסקת
חשמל התקנת הלוח ע"י חשמלאי מוסמך
חיבור מהיר לגנרטור

T43002.S

עד 230V 13KW
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מכונות שטיפה בלחץ גבוה
מכונת שטיפה  110באר

T23003

BXPW1400PE
כולל אביזרים  -אקדח
התזה 2 ,דיזות ,מיכל סבון,
הליקופטר לניקוי ומברשת
ניקוי ,מסנן כניסת מים

מכונת שטיפה  125באר

T23007

BXPW1600PE
כולל אביזרים  -אקדח
התזה 2 ,דיזות ,מיכל סבון,
הליקופטר לניקוי ומברשת
ניקוי ,מסנן כניסת מים

מכונת שטיפה  150באר

T23012

מפרט טכני
לחץ 110Bar
הספק 1,400W
מנוע עם ליפוף נחושת
ספיקה  390ליטר/שעה
מנגון AutoStop
משאבה עשויה אלומיניום
אורך צינור  6מטר
טמפרטורת מים מקסימלית עד 50°
משקל  4.9ק״ג

מפרט טכני
לחץ 125Bar
הספק 1,600W
מנוע עם ליפוף נחושת
ספיקה  420ליטר/שעה
מנגון AutoStop
משאבה עשויה אלומיניום
אורך צינור  6מטר
טמפרטורת מים מקסימלית עד 50°
משקל  5.5ק״ג

מפרט טכני

לחץ 150Bar
הספק 2,200W
מנוע עם ליפוף נחושת
BXPW2200PE
ספיקה  440ליטר/שעה
מנגון AutoStop
כולל אביזרים  -אקדח התזה משאבה עשויה אלומיניום
ומאריך 2 ,דיזות ,מיכל סבון ,אורך צינור  8מטר
הליקופטר לניקוי ומברשת טמפרטורת מים מקסימלית עד 50°
ניקוי ,מסנן כניסת מים
משקל  8.4ק״ג
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אביזרים למכונות שטיפה
מוצר

BXPW2200PK
חדש

BXPW1600PE
חדש

BXPW1400PE
חדש

PW2000TX
PW1600SL PLUS

PW1400TDK
PLUS

TA41609

TA40850

TA40850

TA40850

TA40850

הליקופטר לניקוי
משטחים ודקים

TA41388

TA41388

TA41388

_____

_____

מברשת ישרה

TA41397

TA41397

TA41397

TA41397

TA41397

מברשת
מסתובבת

TA41403

TA41403

TA41403

TA41403

TA41403

צינור לפתיחת
סתימות  10מ'

CU41907

CU41907

CU41907

CU3480200

CU3480200

מיכל לסבון

CU41892

CU41892

CU41617

CU50991

CU3080060

אקדח
זרנוק כדורי

הנחת חלקי חילוף
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_____

_____

_____

CU50971

CU3080080

אביזרים למכונות שטיפה
מוצר

BXPW2200PK
חדש

BXPW1600PE
חדש

BXPW1400PE
חדש

PW2000TX
PW1600SL PLUS

PW1400TDK
PLUS

_____

______

_____

CU50970

CU3080090

זרנוק מניפה

TA41402

TA41401

TA41401

TA41401

TA41401

דיזה זוית 90°
CU41899

CU41897

CU41895

______

_____

דיזה מניפה
CU41626

CU41626

CU41626

______

_____

דיזה כדורי

CU41901

CU41901

CU41900

_____

CU3080070

מאריך לאקדח
CU41905

CU41904

CU41904

CU50969

CU3500350

צינור לחץ גבוה
CU41920

CU41920

CU41611

TA41612

TA41611

צינור מאריך  8מ'

הנחת חלקי חילוף
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משאבות טבולות
משאבה טבולה למים נקיים ודלוחים

T20801

BXUP250PCE

משאבה טבולה למים נקיים דלוחים

T20802
BXUP750PTE
רגליות מתקפלות
לשאיבה מגובה 0

משאבה טבולה למים נקיים ודלוחים

T20805

BXUP750XCE

משאבה טבולה למים נקיים דלוחים

T20806

BXUP1100XDE

42

מפרט טכני
מבנה פלסטיק
קוטר יציאה "1" - 1 1/4" - 1 1/2
הספק מקס' 100 :ליטר/דקה
הספק מנוע250W :
גובה מינימאלי לשאיבה 2 :מ"מ
גובה הרמה מקס' 6 :מטר
מעבר חופשי  5מ"מ

מפרט טכני
מבנה פלסטיק
קוטר יציאה "1" - 1 1/4" - 1 1/2
הספק מקס' 216 :ליטר/דקה
הספק מנוע750W :
גובה מינימאלי לשאיבה 5/32 :מ"מ
גובה הרמה מקס' 8 :מטר
מעבר חופשי  30מ"מ

מפרט טכני
מבנה נירוסטה
קוטר יציאה "1" - 1 1/4" - 1 1/2
הספק מקס' 184 :ליטר/דקה
הספק מנוע750W :
גובה מינימאלי לשאיבה 14 :מ"מ
גובה הרמה מקס' 8.5 :מטר
מעבר חופשי  5מ"מ

מפרט טכני
מבנה נירוסטה
קוטר יציאה "2
הספק מקס' 275 :ליטר/דקה
הספק מנוע1100W :
גובה מינימאלי לשאיבה 45 :מ"מ
גובה הרמה מקס' 10.5 :מטר
מעבר חופשי  35מ"מ

משאבות חיצוניות
משאבה חיצונית צנטרפוגלית אופקית

T20202

BXGP800XE

משאבה חיצונית צנטרפוגלית אופקית

T20203

BXGP1100XE

משאבה צנטרפוגלית אופקית עם בוסטר

T20205

BXGP800XBE

משאבה צנטרפוגלית אופקית עם בוסטר

T20206

BXGP1100XBE

מפרט טכני
יניקה עצמית
מבנה נירוסטה
קוטר יציאה "1
הספק מקס' 58 :ליטר/דקה
הספק מנוע800W :
גובה הרמה מקס' 38 :מטר

מפרט טכני
יניקה עצמית
מבנה נירוסטה
קוטר יציאה "1
הספק מקס' 76 :ליטר/דקה
הספק מנוע1100W :
גובה הרמה מקס' 45 :מטר

מפרט טכני
מבנה נירוסטה
קוטר יציאה "1
הספק מקס' 58 :ליטר/דקה
הספק מנוע800W :
גובה הרמה מקס' 38 :מטר
יתרונות המשאבה :משאבת מים המופעלת
באמצעות ויסות לחץ על ידי מתקן פרסוסטט
המכוון לשתי נקודות לחץ המתקן חש בשינוי
הלחצים בתוך מיכל ההתפשטות וכך מפעיל
את המשאבה ,המשאבה מתאימה למקומות
שיש להם בעיות עם לחץ מים נמוך

מפרט טכני
מבנה נירוסטה
קוטר יציאה "1
הספק מקס' 76 :ליטר/דקה
הספק מנוע1100W :
גובה הרמה מקס' 45 :מטר
יתרונות המשאבה :משאבת מים המופעלת
באמצעות ויסות לחץ על ידי מתקן פרסוסטט
המכוון לשתי נקודות לחץ המתקן חש בשינוי
הלחצים בתוך מיכל ההתפשטות וכך מפעיל
את המשאבה ,המשאבה מתאימה למקומות
שיש להם בעיות עם לחץ מים נמוך
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משאבות מים מנוע בנזין
משאבת מים "2

T20701
דגם מיוחד!
גובה הרמה מקס'
עד  50מטר

משאבת מים "2

T20703

דגם מיוחד!
מיוחד לשאיבת
מי ים/כימיקליים
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מפרט טכני
משאבת " 2למים דלוחים
דגםTP-50HP :
מנוע בנזין  7כ"ס
הספק  500ליטר דקה מקס'
גובה הרמה  50מטר מקס'
כושר יניקה עד  7מטר מקס'
משקל 29.5 :ק"ג

מפרט טכני
משאבת " 2למי ים/כימיכליים/
מים דלוחים
דגםTP-50CH :
מנוע בנזין  7כ"ס
הספק  470ליטר דקה מקס'
גובה הרמה  35מטר מקס'
כושר יניקה עד  7מטר מקס'
משקל 30 :ק"ג
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רתכות אלקטרוניות INVERTER
רתכת אלקטרונית INVERTER

T30129
דגם:
HAMMER-165

מפרט טכני
מיישר זרם אלקטרוני INVERTER
לריתוך עד 165A DC
צג דיגיטלי
נצילות 140A 60% D.C
מתח כניסה 230V
לריתוך אלקטרודה מקס'  3.25מ"מ
כולל מזוודה עם כבלי ריתוך
משקל 3.8 :ק"ג

טכנולוגיית IGBT

רתכת אלקטרונית INVERTER

T30109
דגם:
HAMMER-202

טכנולוגיית IGBT
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מפרט טכני
מיישר זרם אלקטרוני INVERTER
לריתוך עד 200A DC
צג דיגיטלי
נצילות 200A 60% D.C
מתח כניסה 230V
לריתוך אלקטרודה מקס'  4מ"מ
מתאים לריתוך אלקטרודה - 6010
 3.25מ"מ
כולל מזוודה עם כבלי ריתוך
ורצועת נשיאה
משקל 4.3 :ק"ג

מסיכות ריתוך אלקטרוניות
מסיכת ריתוך אלקטרונית

T14002

מסיכת ריתוך אלקטרונית

T14001

מפרט טכני
הפעלה ע"י מערכת סולרית עם חיישנים
בורר רגישות 9-13
זמן החשכה  1/15,000שניה

מפרט טכני
הפעלה ע"י מערכת סולרית עם חיישנים
בורר רגישות 9-13
זמן החשכה  1/25,000שניה
 3מצבי השהיה  / Deley Timeבחירת זמן
השהייה
 3מצבי רגישות  / sehstivityבחירת מהירות
תגובה במצב החשכה
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מקדחות עמוד
מקדחת עמוד מיני DP 13-60

T11216
לשימוש ביתי
ועבודות עדינות

מקדחת עמוד מיני DP 16-60

T11211

מקדחת עמוד מיני
חזקה במיוחד

מקדחת עמוד DP 16-160

T11212

מקדחת עמוד DP 25-160

T11213

מפרט טכני
מנוע 230V 350W
מהלך ציר 50 :מ"מ
פוטר 13 :מ"מ
טווח מהירויות 620-2620 :סל"ד ( 5מהירויות)
קידוח מירבי 13 :מ"מ
גובה 58 :ס"מ
משקל 15 :ק"ג
מידות שולחן 160X160 :מ"מ
מידות בסיס 320X195 :מ"מ

מפרט טכני
מנוע 230V 500W
מהלך ציר 50 :מ"מ
פוטר 16 :מ"מ
טווח מהירויות 400-2500 :סל"ד ( 9מהירויות)
קידוח מירבי 16 :מ"מ
גובה 610 :ס"מ
משקל 20 :ק"ג
מידות שולחן 170X175 :מ"מ
מידות בסיס 320X195 :מ"מ

מפרט טכני
מנוע 230V 550W
מהלך ציר 80 :מ"מ
פוטר 16 :מ"מ
טווח מהירויות 180-2770 :סל"ד ( 16מהירויות)
קידוח מירבי 16 :מ"מ
גובה 160 :ס"מ
משקל 48 :ק"ג
מידות שולחן 290X290 :מ"מ
מידות בסיס 460X270 :מ"מ

מפרט טכני
מנוע 230V 750W
מהלך ציר 85 :מ"מ
פוטר 20 :מ"מ
טווח מהירויות 280-2380 :סל"ד ( 12מהירויות)
קידוח מירבי 25 :מ"מ
גובה 160 :ס"מ
משקל 65 :ק"ג
מידות שולחן 290X290 :מ"מ
מידות בסיס 460X270 :מ"מ
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מקדחות עמוד
מקדחת עמוד DP 32-170

T11214
230V
1,100W

מקדחת עמוד DP 32-170 HD

T11217
HEAVY DUTY
230V
1,500W

מקדחת עמוד DP 32-170 HD3

T11215
HEAVY DUTY
380V
1,500W

מפרט טכני
מנוע 230V 1100W
מהלך ציר 120 :מ"מ
פוטר 20 :מ"מ
טווח מהירויות 150-2450 :סל"ד ( 12מהירויות)
קידוח מירבי 32 :מ"מ
גובה 171 :ס"מ
משקל 105 :ק"ג
מידות שולחן 360X360 :מ"מ
מידות בסיס 470X360 :מ"מ

מפרט טכני
מנוע 230V 1500W
מהלך ציר 120 :מ"מ
פוטר 20 :מ"מ
טווח מהירויות 150-2450 :סל"ד ( 12מהירויות)
קידוח מירבי 32 :מ"מ
גובה 171 :ס"מ
משקל 110 :ק"ג
מידות שולחן 420X480 :מ"מ
מידות בסיס 575X425 :מ"מ

מפרט טכני
מנוע 380V 1500W
מהלך ציר 120 :מ"מ
פוטר 20 :מ"מ
טווח מהירויות 150-2450 :סל"ד ( 12מהירויות)
קידוח מירבי 32 :מ"מ
גובה 171 :ס"מ
משקל 110 :ק"ג
מידות שולחן 420X480 :מ"מ
מידות בסיס 575X425 :מ"מ

 - T11209מלחצי שולחן 5" ,למקדחת עמוד
* מקדחה  16-160מתאים למקדח קוני  20מ"מ מורס 2
* מקדחה  25-160מתאים למקדח קוני  25מ"מ מורס 3
* מקדחה  32-170מתאים למקדח קוני  32מ"מ מורס 4
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כננות הרמה חשמליות
כננת חשמלית  125/250ק"ג

T11700
לשימוש ביתי בלבד
לא לתעשייה ולבנייה

כננת חשמלית  250/500ק"ג

T11701
לשימוש ביתי בלבד
לא לתעשייה ולבנייה

כננת חשמלית  300/600ק"ג

T11702
לשימוש ביתי בלבד
לא לתעשייה ולבנייה

כננת חשמלית  500/1000ק"ג

T11706
לשימוש ביתי בלבד
לא לתעשייה ולבנייה

זרוע לכננת חשמלית

T11703

מפרט טכני
כננת חשמלית  125ק"ג ( 250ק"ג)*
מנוע 230V 500W
אורך הכבל 18 :מטר
גובה הרמה מקסימאלי 17 :מטר
מהירות הרמה 10 :מטר/דקה
כולל גלגלת להכפלת משקל

מפרט טכני
כננת חשמלית  250ק"ג ( 500ק"ג)*
מנוע 230V 900W
אורך הכבל 18 :מטר
גובה הרמה מקסימאלי 17 :מטר
מהירות הרמה 10 :מטר/דקה
כולל גלגלת להכפלת משקל

מפרט טכני
כננת חשמלית  300ק"ג ( 600ק"ג)*
מנוע 230V 1,050W
אורך הכבל 18 :מטר
גובה הרמה מקסימאלי 17 :מטר
מהירות הרמה 10 :מטר/דקה
כולל גלגלת להכפלת משקל

מפרט טכני
כננת חשמלית  500ק"ג ( 1000ק"ג)*
מנוע 230V 1600W
אורך הכבל 18 :מטר
גובה הרמה מקסימאלי 17 :מטר
מהירות הרמה 10 :מטר/דקה
כולל גלגלת להכפלת משקל

מפרט טכני
זרוע לכננת חשמלית
אורך  750מ"מ

T11705

זרוע לכננת חשמלית
אורך  1,100מ"מ
* מתאים לכננות עד  300ק"ג

* ע"י גלגלת הכפלת משקל ,אורך הכבל והמהירות קטנים בחצי.
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מרססי צבע
פנאומטים
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מרססי צבע פנאומטים עם מיכל עליון
מרסס צבע מיכל עליון

T10001
לצביעת מגוון חומרים
לשימוש כללי

מרסס צבע HVLP
PROFES

SIONAL

מפרט טכני
מיכל עליון
 600מ"ל
דיזה  1.8מ"מ

מפרט טכני

T10002
HVLP
צריכת אוויר נמוכה
ו זרימת צבע
טובה יותר

מיכל עליון
 600מ"ל
דיזה  1.7מ"מ

L

לשימוש כללי
וצביעה איכותית

מרסס צבע מיכל תחתון

T10101
לצביעת מגוון חומרים
לשימוש כללי
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מפרט טכני
מיכל תחתון
 1000מ"ל
ידית מתכת
דיזה  1.8מ"מ

מרססי צבע פנאומטים עם מיכל תחתון
מרסס צבע מיכל תחתון

T10102
לצביעה איכותית

מרסס צבע HVLP
PROFES

SIONAL

T10104
HVLP
צריכת אוויר נמוכה
ו זרימת צבע
טובה יותר

מפרט טכני
מיכל תחתון 1000 ,מ"ל
סגר פרפר ,ידית מתכת
דיזה  1.8מ"מ

מפרט טכני
מיכל תחתון 1000 ,מ"ל
סגר פרפר ,ידית מתכת
דיזה  1.7מ"מ עם  17חורים

לשימוש כללי
וצביעה איכותית

מרסס צבע לטמבורטקס

T10004
לחומרים סמיכים
וטמבורטקס

מפרט טכני
מרסס צבע מקצועי לטמבורטקס
מיכל פלסטיק
 5ליטר
כולל  3דיזות  4,6,8מ"מ
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כלי אויר
אקדח אויר מתכתי

T10201

מפרט טכני
אקדח אויר מתכתי איכותי פיה קצרה

High
Quality

אקדח אויר מתכתי

T10202

מפרט טכני
אקדח אויר מתכתי איכותי פיה ארוכה

High
Quality

אקדח אויר ידית פלסטיק

T10200

מרסס נפט מיכל מתכת

T10204

אקדח אויר לניפוח גלגלים

T10205

קיט כלי אויר

T10220

מפרט טכני
אקדח אויר איכותי ידית פלסטיק

מפרט טכני
מרסס נפט מיכל מתכת
עם ויסות עוצמת הריסוס

מפרט טכני
אקדח אויר לניפוח גלגלים כולל שעון
רכב/אופניים/אופנועים

קיט  5חלקים
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מפרט טכני
כולל :מרסס צבע מיכל תחתון,
מרסס נפט ,אקדח אויר,
מד לחץ אויר וצינור אויר

צינורות אויר
תמונה

תאור

מק"ט
T10401

צינור אויר ספירלי  8מטר
כולל מחברי אויר

T10402

צינור אויר ספירלי  15מטר
כולל מחברי אויר

T10404

גלגלת צינור אויר באורך  12מטר,
קוטר צינור 10 :מ"מ ,עם קפיץ חוזר

מחברי אויר
תמונה

מק"ט

תאור

TA103092

חיבור מהיר נקבה "1/4
הברגה פנימית "1/4

TA103094

חיבור מהיר נקבה "1/4
הברגה חיצונית "1/2

TA103097

חיבור מהיר נקבה "1/4
הברגה חיצונית "1/4

TA103106

חיבור מהיר נקבה "1/4
לצינור  8מ"מ

TA103911

חיבור מהיר זכר "1/4
הברגה חיצונית "1/4

TA103915

חיבור מהיר זכר "1/4
הברגה פנימית "1/4

TA103913

חיבור מהיר זכר "1/4
לצינור  8מ"מ
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מקדחי  HSSלברזל
מק"ט
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תאור

TAH010

מקדח  1 HSSמ"מ

TAH015

מקדח  1.5 HSSמ"מ

TAH020

מקדח  2 HSSמ"מ

TAH025

מקדח  2.5 HSSמ"מ

TAH030

מקדח  3 HSSמ"מ

TAH032

מקדח  3.2 HSSמ"מ

TAH035

מקדח  3.5 HSSמ"מ

TAH040

מקדח  4 HSSמ"מ

TAH042

מקדח  4.2 HSSמ"מ

TAH045

מקדח  4.5 HSSמ"מ

TAH048

מקדח  4.8 HSSמ"מ

TAH050

מקדח  5 HSSמ"מ

TAH055

מקדח  5.5 HSSמ"מ

TAH060

מקדח  6 HSSמ"מ

TAH065

מקדח  6.5 HSSמ"מ

TAH070

מקדח  7 HSSמ"מ

TAH075

מקדח  7.5 HSSמ"מ

TAH080

מקדח  8 HSSמ"מ

TAH085

מקדח  8.5 HSSמ"מ

TAH090

מקדח  9 HSSמ"מ

TAH095

מקדח  9.5 HSSמ"מ

TAH100

מקדח  10 HSSמ"מ

TAH105

מקדח  10.5 HSSמ"מ

TAH110

מקדח  11 HSSמ"מ

TAH115

מקדח  11.5 HSSמ"מ

TAH120

מקדח  12 HSSמ"מ

TAH125

מקדח  12.5 HSSמ"מ

TAH130

מקדח  13 HSSמ"מ

מקדחי  HSSלברזל
סוג
מקדחי HSS
קנה חרוט
ל 13-מ"מ

מק"ט

תאור

TAH135

מקדח  13.5 HSSמ"מ

TAH140

מקדח  14 HSSמ"מ

TAH145

מקדח  14.5 HSSמ"מ

TAH150

מקדח  15 HSSמ"מ

TAH155

מקדח  15.5 HSSמ"מ

TAH160

מקדח  16 HSSמ"מ

TAH165

מקדח  16.5 HSSמ"מ

TAH170

מקדח  17 HSSמ"מ

TAH175

מקדח  17.5 HSSמ"מ

TAH180

מקדח  18 HSSמ"מ

TAH185

מקדח  18.5 HSSמ"מ

TAH190

מקדח  19 HSSמ"מ

TAH195

מקדח  19.5 HSSמ"מ

TAH200

מקדח  20 HSSמ"מ
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 לנירוסטהCOBALT מקדחי
תאור

מק"ט

 מ"מ1 COBALT מקדח

TAC010

 מ"מ1.5 COBALT מקדח

TAC015

 מ"מ2 COBALT מקדח

TAC020

 מ"מ2.5 COBALT מקדח

TAC025

 מ"מ3 COBALT מקדח

TAC030

 מ"מ3.5 COBALT מקדח

TAC035

 מ"מ4 COBALT מקדח

TAC040

 מ"מ4.2 COBALT מקדח

TAC042

 מ"מ4.5 COBALT מקדח

TAC045

 מ"מ5 COBALT מקדח

TAC050

 מ"מ5.5 COBALT מקדח

TAC055

 מ"מ6 COBALT מקדח

TAC060

 מ"מ6.5 COBALT מקדח

TAC065

 מ"מ7 COBALT מקדח

TAC070

 מ"מ7.5 COBALT מקדח

TAC075

 מ"מ8 COBALT מקדח

TAC080

 מ"מ8.5 COBALT מקדח

TAC085

 מ"מ9 COBALT מקדח

TAC090

 מ"מ9.5 COBALT מקדח

TAC095

 מ"מ10 COBALT מקדח

TAC100

 מ"מ10.5 COBALT מקדח

TAC105

 מ"מ11 COBALT מקדח

TAC110

 מ"מ11.5 COBALT מקדח

TAC115

 מ"מ12 COBALT מקדח

TAC120

 מ"מ12.5 COBALT מקדח

TAC125

 מ"מ13 COBALT מקדח

TAC130
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SDS PLUS מקדחי
תאור

 להבים4 ראש קידוח עם
) מ"מ (כולל6 * מקוטר

מקדח ספירלי מהיר
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מק"ט

4X110 + 2SDS מקדח

TAS04110

4X160 + 2SDS מקדח

TAS04160

5X110 + 2SDS מקדח

TAS05110

5X160 + 2SDS מקדח

TAS05160

6X110 + 4SDS מקדח

TAS06110

6X160 + 4SDS מקדח

TAS06160

6X210 + 4SDS מקדח

TAS06210

6X260 + 4SDS מקדח

TAS06260

7X110 + 4SDS מקדח

TAS07110

7X160 + 4SDS מקדח

TAS07160

7X210 + 4SDS מקדח

TAS07210

7X260 + 4SDS מקדח

TAS07260

8X110 + 4SDS מקדח

TAS08110

8X160 + 4SDS מקדח

TAS08160

8X210 + 4SDS מקדח

TAS08210

8X260 + 4SDS מקדח

TAS08260

8X310 + 4SDS מקדח

TAS08310

8X350 + 4SDS מקדח

TAS08350

8X400 + 4SDS מקדח

TAS08400

9X160 + 4SDS מקדח

TAS09160

9X210 + 4SDS מקדח

TAS09210

10X110 + 4SDS מקדח

TAS10110

10X160 + 4SDS מקדח

TAS10160

10X210 + 4SDS מקדח

TAS10210

10X260 + 4SDS מקדח

TAS10260

SDS PLUS מקדחי
תאור

 להבים4 ראש קידוח עם
) מ"מ (כולל6 * מקוטר

מקדח ספירלי מהיר

מק"ט

10X310 + 4SDS מקדח

TAS10310

10X350 + 4SDS מקדח

TAS10350

10X450 + 4SDS מקדח

TAS10450

10X600 + 4SDS מקדח

TAS10600

11X160 + 4SDS מקדח

TAS11160

11X210 + 4SDS מקדח

TAS11210

12X160 + 4SDS מקדח

TAS12160

12X210 + 4SDS מקדח

TAS12210

12X260 + 4SDS מקדח

TAS12260

12X310 + 4SDS מקדח

TAS12310

12X350 + 4SDS מקדח

TAS12350

12X450 + 4SDS מקדח

TAS12450

12X600 + 4SDS מקדח

TAS12600

13X160 + 4SDS מקדח

TAS13160

13X210 + 4SDS מקדח

TAS13210

13X260 + 4SDS מקדח

TAS13260

13X310 + 4SDS מקדח

TAS13310

13X450 + 4SDS מקדח

TAS13450

14X160 + 4SDS מקדח

TAS14160

14X210 + 4SDS מקדח

TAS14210

14X260 + 4SDS מקדח

TAS14260

14X310 + 4SDS מקדח

TAS14310

14X350 + 4SDS מקדח

TAS14350
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SDS PLUS מקדחי
תאור

 להבים4 ראש קידוח עם
) מ"מ (כולל6 * מקוטר

מקדח ספירלי מהיר
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מק"ט

14X450 + 4SDS מקדח

TAS14450

14X600 + 4SDS מקדח

TAS14600

15X160 + 4SDS מקדח

TAS15160

15X210 + 4SDS מקדח

TAS15210

15X260 + 4SDS מקדח

TAS15260

15X310 + 4SDS מקדח

TAS15310

15X350 + 4SDS מקדח

TAS15350

15X450 + 4SDS מקדח

TAS15450

15X600 + 4SDS מקדח

TAS15600

16X160 + 4SDS מקדח

TAS16160

16X210 + 4SDS מקדח

TAS16210

16X260 + 4SDS מקדח

TAS16260

16X310 + 4SDS מקדח

TAS16310

16X350 + 4SDS מקדח

TAS16350

16X450 + 4SDS מקדח

TAS16450

16X600 + 4SDS מקדח

TAS16600

16X800 + 4SDS מקדח

TAS16800

17X210 + 4SDS מקדח

TAS17210

17X260 + 4SDS מקדח

TAS17260

17X350 + 4SDS מקדח

TAS17350

17X450 + 4SDS מקדח

TAS17450

18X210 + 4SDS מקדח

TAS18210

18X260 + 4SDS מקדח

TAS18260

18X350 + 4SDS מקדח

TAS18350

18X450 + 4SDS מקדח

TAS18450

18X600 + 4SDS מקדח

TAS18600

18X800 + 4SDS מקדח

TAS18800

SDS PLUS מקדחי
תאור

 להבים4 ראש קידוח עם
) מ"מ (כולל6 * מקוטר

מקדח ספירלי מהיר

מק"ט

20X210 + 4SDS מקדח

TAS20210

20X260 + 4SDS מקדח

TAS20260

20X350 + 4SDS מקדח

TAS20350

20X450 + 4SDS מקדח

TAS20450

20X600 + 4SDS מקדח

TAS20600

20X800 + 4SDS מקדח

TAS20800

22X260 + 4SDS מקדח

TAS22260

22X350 + 4SDS מקדח

TAS22350

22X450 + 4SDS מקדח

TAS22450

22X600 + 4SDS מקדח

TAS22600

22X800 + 4SDS מקדח

TAS22800

25X260 + 4SDS מקדח

TAS25260

25X350 + 4SDS מקדח

TAS25350

25X450 + 4SDS מקדח

TAS25450

25X600 + 4SDS מקדח

TAS25600

25X800 + 4SDS מקדח

TAS25800

25X1000 + 4SDS מקדח

TAS251000

26X260 + 4SDS מקדח

TAS26260

26X350 + 4SDS מקדח

TAS26350

26X450 + 4SDS מקדח

TAS26450

28X260 + 4SDS מקדח

TAS28260

28X350 + 4SDS מקדח

TAS28350

28X450 + 4SDS מקדח

TAS28450
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איזמלים לפטישון SDS PLUS
מק"ט
TAT250

תאור
איזמל חוד לפטישון  250מ"מ

TAT20250

איזמל שטוח לפטישון  14X20X250מ"מ

TAT40250

איזמל שטוח רחב לפטישון  14X40X250מ"מ

איזמלים לפטישי חציבה SDS MAX
תאור

מק"ט
TATF300

איזמל  MAXשטוח  300מ"מ

TATF400

איזמל  MAXשטוח  400מ"מ

TATP300

איזמל  MAXחוד

 300מ"מ

TATP400

איזמל  MAXחוד

 400מ"מ

TATFM500

איזמל  MAXשטוח רחב  50מ"מ ,אורך  300מ"מ

TATFM800

איזמל  MAXשטוח רחב  80מ"מ ,אורך  300מ"מ

SDS PLUS

SDS MAX
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