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המחירים אינם כוללים מע"מ

חברת שרות וציוד הוקמה לפני למעלה מ 60-שנה כעסק של איש אחד,
ספק אחד ,מוצר אחד ולקוח אחד.
הספק KIORITZ ECHO :המוצר :מרסס הלקוח :הסוכנות היהודית
הרצל פרידלין ,האיש בעל החזון שייסד את החברה בשנת  ,1954בוגר
בית הספר החקלאי “מקווה ישראל” וממקימי המחלקה להגנת הצומח,
קשר עצמו לפיתוח החקלאות והגינון בישראל.
הפילוסופיה העסקית שעמדה מול עיניו היתה “שרות לפני הכל!”
ומכאן גם נגזר שמה של שרות וציוד.
מאז ,ממשיכים החזון והמורשת של הרצל להוביל את החברה,
המנוהלת על ידי בנו ,זאב פרידלין.
זאב וצוות העובדים רואים בשרות וציוד חלק בלתי נפרד מהקהילה
ובכל שנה תורמים  10%מרווחי החברה לעזרה לזולת בהתמקדות
אישית.
מעסק של איש אחד ,צמחה שרות וציוד לחברה משפחתית שעובדיה
מעניקים שרות לאלפי גננים ,באמצעות עשרות תחנות שרות וחנויות
מקצועיות ומורשות ברחבי הארץ.
צוות המכירות מגובה במחלקה טכנית המעניקה שרות מיידי וזמין
ברמה הגבוהה ביותר ועוסק בשיפור ובהתאמת הכלים לתנאים
המקומיים.
כמו כן פיתחה המחלקה מכשיר חילוץ ייחודי המשמש את מיטב יחידות
החילוץ בארץ.
לאורך השנים גדלה שרות וציוד ,התפתחה ותפסה את מקומה כחברה
מובילה בתחום הגינון המוטורי בישראל .מספק אחד ומוצר אחד,
מייצגת כיום החברה בבלעדיות את מיטב היצרנים בתחום ,ומשווקת
מגוון רחב של כלי עבודה מוטריים ונטענים ,ציוד ואביזרים.
יוצאים איתך לעבודה!
צוות שרות וציוד

2017-2018
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Компания "Ширут Ве Циюд" была создана более
60 лет назад как бизнес одного человека, с одним
поставщиком, одним изделием и одним клиентом.
Поставщик: KIORITZ ECHO. Изделие:
пульверизатор. Клиент: Еврейское агентство
(Сохнут).
Герцль Фридлин, человек с богатым
видением, выпускник сельскохозяйственной
школы «Миквы Исраэль» создал фирму в
1954 году и из основателя отдела охраны
растений привязал себя к разработке
земледелия.
Философия бизнеса, которая была перед его
глазами, - "Прежде всего – обслуживание!".
Отсюда и название компании: "Ширут Ве
Циюд".
С тех пор видение и наследие Герцля
продолжает вести компанию, которая
управляется его сыном Зеэвом Фридлиным.
Зеэв и рабочий коллектив осознают, что
"Ширут Ве Циюд" - неотъемлемая часть
общества, и каждый год они жертвуют 10%
своей прибыли на благотворительные цели.
Из бизнеса одного человека "Ширут Ве
Циюд" выросла в семейную компанию,
семейная компания и ее сотрудники
обеспечивают потенциальных клиентов.
садоводов посредством десятков
станций технического обслуживания,
профессиональных и разрешенных магазинов
по всей стране.
Отдел продаж работает в сотрудничестве
с техническим отделом, который
предоставляет немедленное и доступное
высокого уровня обслуживание и занимается
улучшением и адаптацией инструментов к
местным условиям.
Кроме того, отдел разработал
приспособление для спасения, которым
пользуются лучшие спасательные службы
Израиля.
С одного поставщика и одного товара на
сегодняшний день фирма представляет
эксклюзивно лучших производителей
в данной области и продает широкий
ассортимент моторизированных и
аккумуляторных инструментов, оборудование
и аксессуары.
Со временем компания "Ширут Ве Циюд"
выросла, развилась и заняла место ведущей
компании в отрасли моторизованного
садоводства в Израиле.
Давай вместе начнем работать !
Коллектив "Ширут Ве Циюд"
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 عاما60 تأسست شركة شيروت وتسيود (שרות וציוד) قبل اكثر من
. منتج واحد وزبون واحد، مزود واحد،كمحل جتاري لشخص واحد
 الوكالة اليهودية (הסוכנות: مرذاذ الزبون: املنتجECHO  אקו:املزود
)היהודית

 كان السيد هرتسل1954 أسس الشركة عام
ّ االنسان ذو الرؤيا الذي
" (הרצל פרידלין) خريج املدرسة الزراعية "مكفي يسرائيل,فريدلني
 الذي ربط نفسه،"מקווה ישראל" ومن مؤسسي قسم حماية النبات
.بتطوير الزراعة والبستنة في اسرائيل
الفلسفة التجارية التي وضعها امام نصب أعينه كانت "اخلدمة قبل
.)كل شيء !" ومن هنا انطلق اسم شيروت وتسيود (שרות וציוד
رؤيا وتراث هرتسل فريدلني (הרצל פרידלין) ال يزاالن احلجر االساسي
 زيئڤ.) السيد زيئڤ فريدلني (זאב פרידלין,للشركة التي يديرها ابنه
)وطاقم مشتغلي الشركة واثقون من ان شيروت وتسيود (שרות וציוד
 من أرباح10% هي جزء ال يتجزأ من اجملتمع وفي كل عام يتبرعون ب
.الشركة ملساعدة الغير في التركيز الشخصي
)من محل جتاري إلنسان واحد تنامت ״شيروت وتسيود״ (שרות וציוד
، متنح خدمة آلالف عمال البساتني,لشركة عائلية رائدة في مجالها
بواسطة عشرات حوانيت اخلدمة واحلوانيت املهنية واملرخصة في انحاء
.البالد

طاقم املبيعات مدعوم بقسم تقني مينح خدمة فورية ومتوفرة مبستوى
.عال ويعمل على حتسني ومالئمة األدوات للظروف احمللية
طور القسم أداة انقاذية فريدة من نوعها تستخدمها خيرة
ّ كذلك
.)وحدات االنقاذ في البالد (יחידות הצלה
من مزوّد ومنتوج واحد نحن منثل االن بشكل وحداني ومنفرد خيرة
نسوق مجموعة متنوعة من أدوات العمل
ّ املنتجني في هذا اجملال وكذلك
. املعدات واالغراض،ذات احملرك والتي ميكن شحنها
,)على امتداد السنوات تنامت شركة شيروت وتسيود (שרות וציוד
تطورت واحتلّت مكانها كالشركة الرئيسية في مجال تنظيم احلدائق
ّ
.امليكانيكي في اسرائيل
!نخرج معك الى العمل
طاقم شيروت وتسيود
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משורי שרשרת

 ECHOהיא חברה יפנית המחויבת
לאמינות הגבוהה ביותר

• מותחן צידי לנוחיות המפעיל
• בולמי זעזועים מעולים
פירוק פילטר אוויר לניקוי
ללא צורך במברג
משחרר קומפרסיה
להתנעה קלה

משאבת שימון שרשרת
המתכווננת אוטומטית
בהתאם לסל"ד,
למניעת בזבוז שמן,
כולל אפשרות כוונון

מנוע  2פעימות מקצועי
לביצועים מקסימאליים

מערכת הצתה דיגיטלית להתנעה
קלה והאצה מהירה

• שחרור משנק אוטומטי
בלחיצה על הגז
• אפשרות להגברת סיבובי סרק
בעת התנעה
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ניקוי אוויר צנטריפוגאלי ביניקה,
לפני מסנן האוויר

• תיאור  -משור גיזום זעיר עם ידית עליונה .קל ,חזק ,חדשני .מותאם לגוזמים מקצועיים ולמעצבי נוף.
בטיחות מעל לכל :בלם שרשרת קדמי ולוכד שרשרת תחתון ,ידית עליונה המעוצבת בהתאמה לכף היד,
מערכת בלימת זעזועים מתקדמת ומתנע בעל משיכה מרוסנת..
• נפח מנוע 26.9 CC -
• משקל 2.9 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 30/12ס”מ ()91VXL 045E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות*

“ 30/12ס”מ ()91VXL 040E

משורי שרשרת  -גיזום

 CS-271Tמשור הגיזום הקל בקטגוריה

* להתאמה לאחר רכישה

 CS-303Tהוותיק בקטגוריה! שנים של ניסיון ואמינות! לחקלאים ומעצבי נוף

• תיאור  -משור גיזום וטיפוס עם ידית עליונה למגוון שימושים .מערכת שיכוך זעזועים עם בולמי גומי לידיות,
משאבת שמן שרשרת הניתנת לויסות ,הצתה אלקטרונית דיגיטלית עם שינוי תזמון הצתה
להתנעה קלה בכל מצב ומומנט פיתול מרבי בכל טווח סיבובי המנוע.
• נפח מנוע 30.1 CC -
• משקל 3.4 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 30/12ס”מ ()91VXL045E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות*

“ 35/14ס”מ ()91VXL052E

”3/8LP – 0.050

* להתאמה לאחר רכישה
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משורי שרשרת  -גיזום

CS-350TES

חזק מהיר ואמין! לגוזמים מקצועיים ולעבודות בהיקפים גדולים

• תיאור  -לחקלאים ,גננים וגוזמים מקצועיים .משור גיזום וטיפוס עם ידית עליונה ,למגוון עבודות גיזום וניסור.
נתוני הספק ומומנט פיתול מרשימים 13,800 .סיבובים לדקה (סל"ד) המושגים בקלות וזריזות וזאת מבלי לפגוע
באמינות .מבנה הנדסי חסון ועמידות לאורך שנים!
• נפח מנוע 35.8 CC -
• משקל 3.5 KG -
סוג שרשרת
אורך להב
להב/שרשרת
סטנדרט

“ 30/12ס”מ ()91VXL 045E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות*

“ 35/14ס”מ ()91VXL052E

”3/8LP – 0.050

“ 40/16ס”מ ()91VXL057E

”3/8LP – 0.050

* להתאמה לאחר רכישה

CS-355T

מספר  1בקטגוריה! לגוזם ולקבלן המקצועי

• תיאור  -הכי חזק ,הכי מהיר ,הכי אמין! משור גיזום וטיפוס עם ידית עליונה ,מהיר ועצבני .לגוזמים ,מטפסים ומעצבי נוף.
תכנון חדשני של המנוע בשילוב עם מערכת הצתה דיגיטלית ,מעניקים הספק רב ומומנט מרשים בכל טווח סיבובי
המנוע 14,800 .סיבובים לדקה (סל"ד).
ידיות אחיזה בעיצוב ארגונומי עם אפשרות התאמה אישית לגודל כף היד.
פרופיל צר ,ידית בלם שרשרת מעוצבת בקפידה שאינה פוגעת בשדה הראיה לכיוון השרשרת ,הקפדה על הפרטים
הקטנים ומתן דגש לבטיחות  -כל אלה מעניקים חווית עבודה אחרת!
• נפח מנוע 35.8 CC -
• משקל 3.5 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 30/12ס”מ ()91VXL 045E

”3/8LP – 0.050

“ 35/14ס”מ ()91VXL052E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות*
* להתאמה לאחר רכישה
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• תיאור  -המענה האידיאלי לגנן ולמשתמש הפרטי.
משור רב שימושי לעבודות גיזום .שילוב מנצח בין ביצועים ומחיר!
התנעה קלה בכל מצב ואמינות לאורך זמן.
• נפח מנוע 30.5 CC -
• משקל 4.0 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 35/14ס”מ ()91VXL052E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות*

“ 30/12ס”מ ()91VXL045E

”3/8LP – 0.050

* להתאמה לאחר רכישה

משורי שרשרת  -רב שימושיים

CS-310

קל ,נוח ,אמין ומשתלם!

 CS-353בנבחרת של הבינוניים המקצועיים!

• תיאור  -רב שימושים וביצועים! חזק ביותר ומהיר כשד .משור רב שימושי לעבודות גיזום וכריתה קלה.
הספק מנוע מרשים ביחס לגודלו 13,500 ,סיבובים לדקה (סל"ד) ,וזאת מבלי להתפשר על האמינות
ואורך חיי המנוע .כל אלה הופכים אותו למשור המוביל בקטגוריה.
		
• משקל 4.0 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 35/14ס”מ ()91VXL052E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות*

“ 30/12ס”מ ()91VXL045E

”3/8LP – 0.050

“ 40/16ס”מ ()91VXL057E

”3/8LP – 0.050

* להתאמה לאחר רכישה
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משורי שרשרת רב שימושיים

CS-400

לשוחרי איכות הסביבה! לבעלי מקצוע ולחקלאים

• תיאור  -משור רב שימושי לגנן ,לחקלאי ולמשתמש הפרטי.
למשימות ניסור מגוונות – עצים לקמין ,כריתה קלה וביצוע גיזומים וניסורים במטע ובפרדס.
שומר על איכות הסביבה וחסכוני בצריכת דלק .מצויד במפלט עם ממיר קטליטי להפחתת זיהום אוויר.
• נפח מנוע 40.2 CC -
• משקל 4.5 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 40/16ס”מ ()91VXL 057E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות*

“ 35/14ס”מ ()91VXL 052E

”3/8LP – 0.050

* להתאמה לאחר רכישה

CS-420ES

בינוני שמצליח להרשים במגרש של הגדולים

• תיאור  -משור כריתה קל ,מהיר וקומפקטי.
מפתיע ביחס לגודלו!
מנוע רב עוצמה בשילוב שרשרת “ 0.325אגרסיבית ולהב רחב ,מעניקים חווית ניסור מעולם אחר.
• נפח מנוע 40.2 CC -
• משקל 4.6 KG -
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להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 40/16ס”מ ()20LPX 066E

”0.325” - 0.050

אופציות נוספות*

“ 45/18ס”מ ()20LPX 072E

”0.325” - 0.050

“ 38/15ס”מ ()95TXL 064E

SpeedCut

“ 45/18ס”מ ()95TXL 072E
* להתאמה לאחר רכישה

SpeedCut

• תיאור  -משור רב שימושי לגיזום כבד וכריתה.
לאלה שרוצים יותר! מהירות ניסור מסחררת ועמידות בכל התנאים.
לכורתים ,מגדלי תמרים ול"משוגעים" שאוהבים את את תחושת העוצמה בזמן הניסור.
• נפח מנוע 49.3 CC -
• משקל 5.1 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 45/18ס”מ ()20LPX072E

”0.325” - 0.050

אופציות נוספות*

“ 40/16ס”מ ()20LPX066E

”0.325” - 0.050

“ 38/15ס”מ ()95TXL 064E

SpeedCut

“ 45/18ס”מ ()95TXL 072E
* להתאמה לאחר רכישה

SpeedCut

CS-590P

משורי שרשרת  -כריתה

 CS-510לגיזום כבד ,לכריתה ולמגדלי תמרים

משור מקצועי למגוון עבודות ניסור וכריתה

• תיאור  -לכורת ולחקלאי .משור רב שימושי למגוון משימות ניסור וכריתה בחורש ,במטע (כולל חוטרים במטע תמרים),
בפרדס ובגן .הנדסת אנוש מתקדמת ומפחת לחץ להתנעה קלה ומהירה.
חזק ,מהיר ואמין .מוכן תמיד לעבודה!
• נפח מנוע 59.8 CC -
• משקל 6.0 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

" 43/17.5ס"מ ()72LPX064E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות* “ 50/20ס”מ ()72LPX 072E
* להתאמה לאחר רכישה

”3/8LP – 0.050
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משורי שרשרת  -כריתה

 CS-600Pמשור כריתה למקצוענים .למגוון עבודות כריתה גדולות

• תיאור  -משור מקצועי לעוסקים בעבודות כריתה ,ניסור וביקוע גזעים.
מערכת הצתה דיגיטלית עם תזמון משתנה ,מעניקה מומנט פיתול גבוה בכל מצב.
מערכת בולמי זעזועים מתקדמת ותכנון הנדסי חכם מספקים חוויית עבודה יוצאת דופן.
• נפח מנוע 59.8 CC -
• משקל 6.1 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 45/18ס”מ ()72LPX 0662E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות*

“ 50/20ס”מ ()72LPX 072E

* להתאמה לאחר רכישה

 CS-620Pהכי מהיר ,הכי חזק!  13,500סל"ד

• תיאור  -הבחירה המועדפת על ידי בעלי המקצוע והכורתים המקצועיים!
המוביל בקבוצתו .המשור המקצועי ביותר לעבודות כריתה.
חזק ומהיר באופן יוצא דופן .ללא מתחרים בביצועיו.
• נפח מנוע 59.8 CC -
• משקל 6.2 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 45/18ס”מ ()72LPX 066E

”3/8LP – 0.050

אופציות נוספות* “ 50/20ס”מ ()72LPX 072E
* להתאמה לאחר רכישה
18

משורי שרשרת  -כריתה

shindaiwa 757

הכי גדול  -הכי חזק! לבריונים בלבד

• תיאור  -משור כריתה גדול לעבודות גדולות באמת!
מומנט פיתול עצום ונחישות גדולה בזמן הניסור.
מנוע חסר מעצורים לניסור גזעים גדולים ולעבודות ביקוע (ניסור לאורך).
• נפח מנוע 73.5CC -
• משקל 7.0 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 45/18ס”מ ()73LPX068E

”3/8LP – 0.058

אופציות נוספות*

“ 50/20ס”מ ()73LPX072E

”3/8LP – 0.058

“ 70/28ס”מ ()73LPX081E

”3/8LP – 0.058

* להתאמה לאחר רכישה

shindaiwa 488

אגדה חיה וקיימת

• תיאור  -מאז ומתמיד המשור המוביל בקבוצתו .משור רב שימושי לכריתה ולגיזום.
ספינת הדגל של  .shindaiwaללא מתחרים באיכות ובאמינות.
• נפח מנוע 47.9 CC -
• משקל 5.2 KG -
להב/שרשרת

אורך להב

סוג שרשרת

סטנדרט

“ 40/16ס”מ ()20LPX 066E

”0.325” - 0.050

אופציות נוספות*

“ 45/18ס”מ ()20LPX 072E

”0.325” - 0.050

משור חשמלי
ומשור נטען
בעמוד 69

* להתאמה לאחר רכישה

19

20

 2.50מטר
• תיאור  -לגיזום גבוה במטעים ופרדסים .קל ונוח לעבודה ממושכת.
לעיצוב ולדילול ענפי עצים.
• נפח מנוע 21.2 CC -
• משקל 6.3 KG -
• אורך כללי  2.50 -מטר
• אורך להב  25/10“ -ס”מ (אופציה “ 30/12ס”מ)
• ניתן להוסיף מאריך של  0.95מטר

PPT-266

משורי שרשרת  -גיזום גבוה

PPF-225

משור גבהים לגיזום ודילול מטעים

משור גבהים טלסקופי מקצועי .המצאה של !ECHO

 2.72מטר
 3.90מטר
• תיאור  -הפופולרי בקבוצתו .איזון מושלם בין משקל להספק.
מוט ראשי עשוי פיברגלס משוריין ,מבודד למניעת התחשמלות.
אורך במצב סגור  2.72 -מטר
אורך בפתיחה מלאה  3.90 -מטר
• נפח מנוע 25.4 CC -
• משקל 8.4 KG -
• ניתן להוסיף מאריך של  1.20מטר
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משורי שרשרת  -גיזום גובה

PPT-266H

משור גבהים טלסקופי מקצועי

 2.72מטר
 3.90מטר
• תיאור  -תצורה נוספת של  .PPT-266אותו משור  -אותם נתונים ,אך עם ידית הפעלה
הממוקמת על המוט הראשי.
אורך במצב סגור  2.72 -מטר
אורך בפתיחה מלאה  3.90 -מטר
• נפח מנוע 25.4CC -
• משקל 8.2 KG -
• אורך להב  30/12“ -ס”מ
• ניתן להוסיף מאריך של  1.20מ'

PPT-280

משור גבהים טלסקופי מקצועי .הגבוה מכולם

 2.86מטר
 4.10מטר
• תיאור  -הגדול והחזק מכולם! מנוע אדיר ומערכת העברת כוח מחוזקת.
אורך במצב סגור  2.86 -מטר
אורך בפתיחה מלאה  4.10 -מטר!
מוט ראשי מבודד מפיברגלס משוריין.
ביצועים ללא תחרות..
• נפח מנוע 28.1 CC -
• משקל 8.7 KG -
• ניתן להוסיף מאריך של  1.20מ'
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משור טלסקופי
נטען
בעמוד 68

מגזמות
המחירים אינם כוללים מע"מ

23

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מגזמות גובה

SHC-225S

מגזמת גובה מקוצרת

• תיאור  -מיועדת לגנן המקצועי ,לגיזומים נמוכים ולעיצוב שיחים.
קלת משקל ,נוחה לאחיזה ולתמרון בעת הגיזום.
גיר ומערכת סכינים המותאמים לשימוש מקצועי.
• נפח מנוע 21.2 CC -
• אורך מוט 51 CM -
• משקל 5.9 KG -
• אורך סכינים 60 CM -

 SHC-266מגזמת גובה ישרה כיפוף ב7°-

• תיאור  -המגזמת המובילה בשוק ומספר  1בישראל!
התאמה מושלמת בין המנוע לסכינים ותכנון ייחודי של  OHCEשאף יצרן לא הצליח להעתיק.
לביצוע מירב פעולות הגיזום בקלות ,ביעילות וללא כאבי גב וידיים.
המוט המכופף ב 7°-עושה את ההבדל.
• נפח מנוע 25.4 CC -
• אורך מוט  125 CM -מכופף 7°
• משקל 6.3 KG -
• אורך סכינים 60 CM -
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מגזמות גובה

 HCA-266מגזמת גובה מתכווננת מקצועית

• תיאור  -מגזמת גובה מתכווננת המיועדת לגנן המקצועי.
אפשרות לקיפול הסכינים (לצורך הובלה ואחסנה) ופתיחה מלאה עד  210°עם  12מצבי ביניים.
• נפח מנוע 25.4 CC -
• אורך מוט 150 CM -
• משקל 7.2 KG -
• אורך סכינים 55 CM -

 AH242 shindaiwaמגזמת גובה מתכווננת קלת משקל

• תיאור  -מגזמת גובה מהירה וקלה המיועדת לגנן המקצועי ולעיצוב גדרות חיות.
מהירות סכינים גבוהה מעניקה איכות גיזום ללא פשרות.
• נפח מנוע 23.9 CC -
• אורך מוט 150 CM -
• משקל 6.7 KG -
• אורך סכינים 54 CM -
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מגזמות יד

 HC-152מגזמת ידנית דו צדדית

• תיאור  -מגזמת ידנית קטנה המתאימה לשימוש מקצועי.
סכינים דו צדדיים מחוזקים וגיר מקצועי מבטיחים אמינות לאורך זמן.
אידיאלית לגיזום ועיצוב עצי נוי וגדרות חיות.
• נפח מנוע 21.2 CC -
• אורך סכינים 50 CM -
• משקל 5.2 KG -
• מתנע  -משיכה מרוסנת

HCS-3020

מגזמת ידנית קלה חד צדדית

• תיאור  -מגזמת ידנית גדולה וקלה באופן יוצא דופן .מקצועית ומתאימה לקבלני גינון ולחקלאים.
מנוע רב עוצמה מתקדם ,משודך לגיר מקצועי ,וסכיני גיזום מחוזקים.
לדגם זה תכנון יחודי המפחית ממישקלו באופן משמעותי.
• נפח מנוע 21.2 CC -
• משקל 5.4 KG -
• מתנע  -משיכה מרוסנת
מגזמת יד
נטענת
• אורך סכינים 80 CM -
בעמוד 70

אביזרים למגזמות
• אקדח גריז

• גריז מקורי ECHO

י

• גריז OREGON

י
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חרמשים
המחירים אינם כוללים מע"מ
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חרמשים מוטוריים

 SRM-225חרמש קטן המיועד לשימוש מקצועי

• תיאור  -לגנן המקצועי ,לחקלאי ולגינה הפרטית .קל משקל ורב עוצמה.
לחיתוך קצוות דשא וכיסוח עשביית פרא.
• נפח מנוע 21.2 CC -
• משקל 5.1 KG -
• מתנע  -משיכה מרוסנת
• אביזרים בתוספת תשלום
 אביזר מגזמת גבהים ראש ניסור -אביזר ניעור זיתים

SRM-266

חרמש מוטורי  -קטגוריית ביניים מנצחת

• תיאור  -קל חזק ואמין.
חרמש מוטורי מוביל לגנן המקצועי .הנדסת אנוש מתקדמת ,ידיות אחיזה ארגונומיות,
הספק מנוע גבוה.
• נפח מנוע 25.4 CC -
• משקל 5.5 KG -
• מתנע  -משיכה מרוסנת
• אביזרים בתוספת תשלום
 סכין כיסוח מחוזק לעשביית פרא (במגוון סוגים ,כולל נינג'ה) בקוטר עד  255מ״מ דיסק מתכת לניסור ענפים ראש כיסוח "פלקסיבלייד"  2חוטים (גם משוננים) בעובי עד  3.5מ"מ אביזר מגזמת גבהים ראש ניסור -אביזר ניעור זיתים
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• תיאור  -לגנן המקצועי ולחקלאי שדורשים יותר! מנוע רב עוצמה באריזה קומפקטית .מעניק חווית
עבודה מעולם אחר .הנדסת אנוש מעולה ,ידיות אחיזה נוחות ,רמת זעזועים נמוכה ומומנט פיתול גבוה.
• נפח מנוע 28.1 CC -
• משקל 5.6 KG -
• מתנע  -משיכה מרוסנת
• אביזרים בתוספת תשלום
 סכין כיסוח מחוזק לעשביית פרא (במגוון סוגים ,כולל נינג'ה) בקוטר עד  255מ"מ דיסק מתכת לניסור ענפים ראש כיסוח "פלקסיבלייד"  2או  4חוטים (גם משוננים) בעובי עד  5.0מ"מ ראש ניסור אביזר ניעור זיתים*לדגם זה מנוע חזק ולכן לא מומלץ להרכיב עליו אביזר מגזמת גבהים

חרמשים מוטוריים

SRM-280

חרמש מוטורי מקצועי

" SRM-3605Lסוס עבודה" למקצוענים ולעבודות קשות

• תיאור  -עם ותק של שנים במקצוע ,חרמש מקצועי רב עוצמה למגוון עבודות כיסוח .ידיות
אחיזה מרופדות ומערכת בלימת זעזועים מתקדמת .מנוע גדול המפיק הספק רב ברמות
רעש וזעזועים נמוכים ,מאפשר שימוש רציף והספקי עבודה גבוהים .ללא מתחרים בנוחות
ובאמינות.
• נפח מנוע 34.0 CC -
• משקל 7.0 KG-
• אביזרים בתוספת תשלום
 מגוון סכיני כיסוח לעשביית פרא (נינג'ה ,מכופפים ועוד) בקוטר עד  300מ"מ מגוון דיסקים לניסור ענפים שונים ראש כיסוח "פלקסיבלייד"  2או  4חוטים(גם משוננים) בעובי עד  7.0מ"מ
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חרמשים מוטוריים

 SRM-4300Fלשימוש מקצועי ועבודות בהיקף גדול

• תיאור  -מיועד לכיסוח עשבייה קשה בשטחים גדולים.
ידית כידון ,רצועת נשיאה עם ידית רגל ואפשרות לכיוון מצב ידיות האחיזה ,כל אלה מאפשרים
עבודה ממושכת והספקי עבודה גדולים ללא מאמץ.
מנוע רב עוצמה ומבנה הנדסי חסון מעניקים אמינות לאורך שנים.
• נפח מנוע 42.7 CC -
• משקל 7.9 KG -
• אביזרים בתוספת תשלום
מגוון רחב של סכיני כיסוח ודיסקים לניסור בקוטר עד  300מ"מ-ראש כיסוח "פלקסיבלייד"  4חוטים (גם משוננים) בעובי עד  7.0מ"מ

 SRM-4605לקבלני גינון ,לשימוש מקצועי ועבודות בהיקף גדול

• תיאור  -קיים בשתי תצורות  -עם ידית כידון או ידית לולאה.
הדגם עם ידית כידון מגיע עם רצועת נשיאה אורטופדית ומאפשר עבודה ממושכת והספקי עבודה
גדולים ללא מאמץ.
הדגם עם ידית הלולאה הוא גרסה מחוזקת של תצורת החרמש המוכרת.
מנוע רב עוצמה ומבנה הנדסי חסון מעניקים אמינות לאורך שנים.
• נפח מנוע 45.7 CC -
• משקל 8.7 KG -
• אביזרים בתוספת תשלום
 מגוון רחב של סכיני כיסוח ודיסקים לניסור בקוטר עד  300מ"מ -ראש כיסוח פלקסיבלייד  4חוטים (גם משוננים) בעובי עד  7.0מ"מ
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חרמשים מוטוריים

 shindaiwa T230חרמש מקצועי וקל משקל!

• תיאור  -מיועד לשימוש מקצועי ,לקבלני גינון וחקלאים .מנוע רב עוצמה ואמינות גבוהה
במיוחד ,מבטיחים שנים של שקט נפשי גם בשימוש אינטנסיבי יומיומי.
• נפח מנוע 22.5 CC -
• משקל 4.6 KG -
• אביזרים בתוספת תשלום
 סכין כיסוח מחוזק לעשביית פרא (במגוון סוגים כולל נינג'ה) עד  255מ"מ דיסק ניסור לענפים ראש כיסוח "פלקסיבלייד"  2חוטים (גם משוננים) בעובי עד  2.5מ"מ אביזר מגזמת גבהים מתכווננת -ראש ניסור

 shindaiwa T270לשימוש מקצועי

• תיאור  -חרמש מוטורי מקצועי לקבלני גינון ,גננים מקצועיים וחקלאים.
עוצמה אדירה ותכנון הנדסי קפדני המבטיחים שנים של אמינות.
אחד מהדינוזאורים שעדיין לא נכחדו ...ויש לכך סיבות טובות מאד
• נפח מנוע 27.2 CC -
• משקל 5.7 KG -
• אביזרים בתוספת תשלום
 מגוון סכיני כיסוח לבחירה (כולל נינג'ה) מגוון דיסקים לניסור ענפים -ראש כיסוח "פלקסיבלייד"  2או  4חוטים (גם משוננים) בעובי עד  3.5מ"מ

חרמשים נטענים
בעמוד 71

אביזרים לחרמשים

• מגוון גדול של סכיני כיסוח ,קסטות ,דיסקים לניסור ,רצועות נשיאה ועוד
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 PASרב תכליתי
המחירים אינם כוללים מע"מ
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 PASרב תכליתי

 PAS-225מנוע רב תכליתי לשימוש מקצועי וביתי

• תיאור -יחידת מנוע רב תכליתי עם חיבור מהיר למגוון אביזרים מקצועיים לאינספור שימושים.
* פרוט האביזרים בהמשך
• נפח מנוע 21.2 CC -
• משקל  4.2 -ק"ג
• מתנע -משיכה מרוסנת

 PAS-266מנוע רב תכליתי

לשימוש מקצועי

• תיאור -יחידת מנוע רב תכליתי לשימוש הגנן המקצועי .חיבור מהיר למגוון אביזרים לאינספור שימושים.
* פרוט האביזרים בהמשך
• נפח מנוע 21.2 CC -
• משקל  4.9 -ק"ג
• מתנע -משיכה מרוסנת
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 PASרב תכליתי

שימו !PAS
אביזרים למגוון שימושים
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 PASרב תכליתי

אביזר חרמש
• מק"ט 99944200540-
• תיאור -מסופק עם קסטה אוטומטית “ספיד-פיד  "400טעינה מהירה.
אופציה לרכישת ערכה להרכבת סכין כיסוח או דיסק ניסור.

אביזר מגזמת גובה ישרה
• מק"ט 99944200485-
• תיאור -אביזר חובה לגנן המקצועי .לגיזום גדר ,עיצוב וגיזום בגובה.

אביזר מגזמת גובה מתכווננת
• מק"ט 99944200595-
• תיאור -הופך את יחידת הכוח למגזמת גובה מתכווננת.
מערכת גלגלי שיניים מחוזקים בשילוב סכיני גיזום מפלדת כרום
מעניקים שנים של שקט נפשי.

אביזר משור גובה
• מק"ט 99944200532-
• תיאור -לניסור ענפים גבוהים במטע ,בפרדס ובגן הנוי .האביזר
מצויד במשאבת שמן לשרשרת ובמערכת הפחתת מהירות
להגברת ההספק.
להב " 25( 10ס"מ) לביצועים גבוהים בכל מצב.

אביזר מטאטא סיבובי

• מק"ט 99944200553-
• תיאור -רוחב המברשות  92 -ס"מ ,מאפשר ניקוי שטחים גדולים
בזמן קצר.
מיועד לניקוי והברשת דשא סינטטי ,קרצוף וניקוי לכלוך קשה
ממשטחים מרוצפים ורצפות עץ חיצוניות.
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• מק"ט 99944200490-
• תיאור  -חזק ,שקט ואמין ,מתחבר בקלות ליחידת הכוח ונותן
תפוקת אוויר מרשימה.

אביזר יישור קצוות דשא (קנטים)
• מק"ט 99944200470-
• תיאור -לשימוש מקצועי! סכין חיתוך מחוסם ,מחובר ליחידת הכוח דרך גיר
הפחתת מהירות ומאפשר יישור קצוות דשא במהירות ובדיוק מירביים.

 PASרב תכליתי

אביזר מפוח

אביזר מאריך
• מק"ט 99944200535 -
• תיאור  -תוספת הארכה של  1מטר לאביזר משור גובה ואביזר ניעור זיתים.

אביזר מתחחת
• מק"ט 99944200513-
• תיאור  -רוחב תיחוח  17ס"מ המאפשר תמרון בין ערוגות פרחים ושיחים.
מערכת הפחתת מהירות מאפשרת תיחוח בעומק רב בקלות וביעילות.

אביזר ניעור זיתים
• מק"ט 99944200DCM-
• תיאור  -אביזר עוצמתי ויעיל לביצוע עבודות המסיק ביעילות ובמהירות.
זוג מפרקים בצורת מניפה הפועלים זה כנגד זה ומסרקים את ענפי העץ.
רוחב המסרקים בפתיחה עד  55ס"מ .התנועה המהירה של המסרקים
מפילה את הפרי מבלי לגרום נזק לעץ ולפרי.
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מעילים

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מפוחי עלים
המחירים אינם כוללים מע"מ
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מפוחי יד

PB-252

מפוח יד לגנן המקצועי

• תיאור  -לניקוי משטחים ופינוי עלים לפינת הגינה .צינור אויר מפותל מפחית את אפקט הסיבוב
בעת העבודה .פתח יציאת אויר רחב מעניק תפוקת אויר מרשימה.
• נפח מנוע 25.4 CC -
• משקל 4.3 KG -
• ספיקת אוויר 415 CFM -
• מהירות אוויר  281 -קמ"ש
• מתנע  -משיכה מרוסנת

PB-255LN

מפוח יד שקט לשימוש מקצועי

64 db

• תיאור  -מפוח שקט ונקי המותאם לתקני איכות הסביבה המחמירים בעולם .רמת רעש  64dBומערכת
פליטה עם ממיר קטליטי להפחתת כמות המזהמים .ידית אחיזה מרופדת בעיצוב ארגונומי לנוחיות
מרבית למפעיל.
• נפח מנוע 25.4 CC -
• משקל 4.4KG -
• ספיקת אוויר 390 CFM -
• מהירות אוויר  295 -קמ"ש
• מתנע  -משיכה מרוסנת

42

מפוחי יד

 shindaiwa EB-240מפוח יד מקצועי

• תיאור  -לקבלן הגינון המקצועי שרוצה יותר.
מנוע רב עוצמה ואמינות לאורך שנים.
המוביל בקטגוריה!
• נפח מנוע 24.2 CC -
• משקל 4.39 KG -
• ספיקת אוויר 438 CFM -
• מהירות אוויר  266 -קמ"ש
• מתנע  -משיכה מרוסנת

 ES-252שואב ומרסק עלים

כולל

שואב עלים מקצועי לגני ארועים ולגינה הפרטית

סכי
ן ריסוק

• תיאור  -שואב ומרסק את העלים בגינה .מפחית את נפח העלים לכדי  10%מנפחם .הופך בהינף יד למפוח עלים.
• נפח מנוע 25.4 CC -
• משקל 4.5 KG -
• ספיקת אוויר 405 CFM -
• מהירות אוויר  285 -קמ"ש
• מתנע  -משיכה מרוסנת
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מפוחי גב

PB-580

מפוח גב מקצועי

• תיאור  -לקבלן הגינון ולגנן המקצועי .קל חזק ואמין .מנקה בקלות ובזריזות משטחים גדולים וגני נוי.
• נפח מנוע 58.2 CC -
• משקל 10.2 KG -
• ספיקת אוויר 510 CFM -
• מהירות אוויר  344 -קמ"ש

PB-755ST

מפוח גב לשימוש מקצועי

• תיאור  -מפוח רב עוצמה לניקוי שטחי גינון ושטחים גדולים .מיכל דלק בקיבולת גבוהה מאפשר זמן עבודה ארוך מאוד.
• נפח מנוע 63.3 CC -
• משקל 11.1 KG -
• ספיקת אוויר 620 CFM -
• מהירות אוויר  328 -קמ"ש
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מפוחי גב

PB-760LN

מפוח גב שקט

65 db

• תיאור  -הסערה השקטה ...מפוח גב שקט ורב עוצמה .לניקוי שטחי גינון גדולים בשקט מופתי!
רמת רעש  65dBבלבד
• נפח מנוע 63.3 CC -
• משקל 11.8 KG -
• ספיקת אוויר 535 CFM -
• מהירות אוויר  340 -קמ"ש

PB-770T

מפוח גב מקצועי חזק

מנגנון

קירור גב

• תיאור  -החזק מכולם! עוצמת אוויר מסחררת.
לניקוי שטחים גדולים באמת! לקבלני גינון וניקיון ,רשויות עירוניות וכל מי שצריך עוצמת אוויר גבוהה במיוחד.
הודות לעוצמתו מפוח זה משמש גם לכיבוי שריפות .לכלי זה פטנט יחודי לקירור גב המפעיל.
• נפח מנוע 63.3 CC -
• משקל 10.9 KG -
• ספיקת אוויר 756 CFM -
• מהירות אוויר  375 -קמ"ש
מפוח נטען
בעמוד 68
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מעילים

המחירים אינם כוללים מע"מ

46

מכנסי מגן לעבודה עם משורים

מרססים
המחירים אינם כוללים מע"מ
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מרססים

 SHP-800לחץ

מרסס גב לריסוס נקודתי בלחץ גבוה

• תיאור  -מרסס גב לשימוש בחקלאות ,גינון והדברת מזיקים .משאבה עם בוכנה מפלדת אל-חלד,
דיוק ואחידות בביצועי הריסוס ,מיכל חומר גדול ומשקל נמוך ממקמים מרסס זה בחזית הקטגוריה.
כלי זה משמש שנים רבות כמרסס המוביל בניסיונות שדה המבוצעים על ידי חברות המפתחות
חומרי ריסוס והדברה בהצלחה יתרה .איכות ואמינות ללא פשרות!
• נפח מנוע 22.8 CC -
• משקל עצמי 9.0 KG -
• נפח מיכל חומר  25 -ליטר
• משאבת לחץ  -בוכנה  -פעולה כפולה
• לחץ עבודה ( - BARאטמ') 25 -
• ספיקת משאבה (ל'  /דקה) 5.8 -
• הערות  -מסופק עם ראש ריסוס  2דיזות מקורי של היצרן .במידה ונדרש אביזר ריסוס מסוג שונה
ניתן להשיגו אצל ספקים המתמחים בתחום ציוד הריסוס.

DM-4610

מרסס  /מגפר מפוח הנישא על הגב

ראש ריסוס  ULVמותאם ללולים

ערכת גיפור

• תיאור  -נצר לשושלת ארוכה ומכובדת שתחילתה במרסס המיתולוגי .DM-9
מרסס זה מגיע בשתי תצורות  -עם מנוע  44סמ"ק או עם מנוע בנפח  58.2סמ"ק (כאשר נדרשת עוצמת רוח גבוהה
במיוחד) .מבנה הנדסי מתקדם ואיכות יצור קפדנית מעמידים אותם במקום הראשון!
• נפח מנוע 44.0 CC -
• משקל עצמי 11.2 KG -
• נפח מיכל חומר  23 -ליטר (ניתן לקבל עם מיכל  13ליטר)
• ספיקת אוויר 346 CFM -
• ספיקת ריסוס מירבית (ליטר/דקה) 4.3 -
• פיזור אבקה בפעולת גיפור (ק״ג/דקה) 5.0 -
• אביזרים  -ראש ריסוס לנפח נמוך מאוד ( )ULVעם מגוון דיזות להחלפה.
• מגוון אביזרי פיזור  -משפך כפול לגיפור
ראש מניפה לפיזור גרעינים  /זרעים
צינור לפיזור גרעינים  /זרעים
צינור גיפור מתנפח באורך  30מ' או  60מ'
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מרססים

DM-6110

מרסס  /מגפר מפוח הנישא על הגב

ללולים
מותאם
ריסוס ULV
ראשראש
ללולים
מותאם
ריסוס ULV

ערכתגיפור
ערכת
גיפור

• תיאור  -נצר לשושלת ארוכה ומכובדת שתחילתה במרסס המיתולוגי .DM-9
מרסס זה מגיע בשתי תצורות  -עם מנוע  44סמ"ק או עם מנוע בנפח  58.2סמ"ק (כאשר נדרשת עוצמת רוח גבוהה
במיוחד) .מבנה הנדסי מתקדם ואיכות יצור קפדנית מעמידים אותם במקום הראשון!
• נפח מנוע 58.2 CC -
• משקל עצמי 11.2 KG -
• נפח מיכל חומר  23 -ליטר (ניתן לקבל עם מיכל  13ליטר)
• ספיקת אוויר 402 CFM -
• ספיקת ריסוס מירבית (ליטר/דקה) 4.6 -
• פיזור אבקה בפעולת גיפור (ק״ג/דקה) 5.0 -
• אביזרים  -ראש ריסוס לנפח נמוך מאוד ( )ULVעם מגוון דיזות להחלפה.
• מגוון אביזרי פיזור  -משפך כפול לגיפור
ראש מניפה לפיזור גרעינים  /זרעים
צינור לפיזור גרעינים  /זרעים
צינור גיפור מתנפח באורך  30מ' או  60מ'

SR-100 Tirunfo

מרסס מריצה  -לחץ גבוה

• תיאור  -מרסס מריצה נייד לשימוש חקלאים וגננים .לריסוס עצים ,שיחים ,ריסוס בלולים וריסוס להדברת עשבים בשטחים
גדולים .פתח כניסת חומר רחב ,הכולל מסנן ,ומסנן יניקה קל לניקוי שומרים על שלמות משאבת הריסוס .שילדת צינורות
פלדה ומיכל מפלסטיק  ABSעמיד מעניקים אורך חיים ונוחיות בהפעלה.
• מנוע  -מנוע בנזין סובארו  /רובין (יפן)  6כ"ס
• משאבה  -משאבת דיאפרגמה ( ARאיטליה)  2בוכנות
לחץ מרבי  25אטמ'
מרססים נטענים
ספיקה מרבית  25ליטר  /דקה
בעמוד 92
• קיבולת מיכל חומר  100 -ליטר
• צנרת ריסוס  10-מ' או גלגלת  50מ' (בתוספת מחיר)
מרססים ידניים
בעמוד 90
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מכנסי מגן לעבודה עם משורים

מכסחות דשא
המחירים אינם כוללים מע"מ
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מכסחות דשא

 MASPORT 500ALמכסחת מקצועית נדחפת .רוחב כיסוח "18

• תיאור  -המכסחת המועדפת על ציבור הגננים .גוף יציקת מגנזיום חזק ועמיד לשנים רבות
ומיכל איסוף קשיח .צלחת עם  4סכיני כיסוח מחוזקים ,מערכת כיוון גובה מרכזית עם 11
מצבים ופתח יציאה רחב מעניקים איכות כיסוח גבוהה ושאיבה מוחלטת של עלים ופסולת
מהדשא .גלגלים גדולים עם מסבים כדוריים מריצים את המכונה בקלילות על גבי הדשא .ידיות
קיפול מהיר תורמות לשינוע זריז מאתר לאתר.
• מנוע  -תעשייתי  I/Cצילינדר פלדה ושנורקל יניקת אויר
• רוחב כיסוח 18“ -
• גוף  -יציקת מגנזיום מחוזק .שינוי גובה הכיסוח ( 11דרגות) בעזרת ידית מרכזית
• מיכל איסוף  -פלסטיק קשיח עם פתחי אוורור וכניסה רחבה
• ידיות  -מחוזקות ,בקיפול מהיר

 MASPORT CONTRACTORמכסחת מקצועית מתנייעת  3הילוכים

חדש!

• תיאור  -לקבלני גינון! מכסחת מקצועית לטיפול במדשאות גדולות.
גוף פלדה מחוזק ומערכת נסיעה המצוידת בגיר  3הילוכים המותאם לעבודה בתנאים קשים.
גלגלי מתכת ממוסבים מחוזקים ,גלגלים מניעים בקוטר  23ס"מ המבטיחים אחיזת קרקע בכל
התנאים ועמידות לאורך שנים.
למכסחת זו צלחת עם  4סכיני כיסוח ומערכת כיוון גובה מרכזית בעלת  11מצבים.
• מנוע  7 B&S -כ"ס תעשייתי )I/C (OHV-850EX
• רוחב כיסוח  53( 21" -ס"מ)
• גוף  -פלדה עם חיזוקים .דלת אחורית ממתכת
• מיכל איסוף  -רשת כפולה מחוזקת  PVCעל גבי מסגרת פלדה .קיבולת  100ליטר
• ידיות  -מחוזקות .בקיפול מהיר

52

גמבוהיהרות
נ
ס
י
ע
ה במי ה
וחד

מכסחות דשא

 MASPORT AL800מכסחת מקצועית מתנייעת .רוחב כיסוח "21

• תיאור  -מכסחת מקצועית מתנייעת לטיפול במדשאות גדולות .גוף מגנזיום מחוזק ושק איסוף רשת בקיבולת
עצומה! מערכת נסיעה עצמית מחוזקת מהירות אחת ,של  5.6קמ"ש ,המתאימה לשימוש מקצועי .גלגלים גדולים
עם מסבים כדוריים וצלחת כיסוח עם  4סכיני כיסוח מחוזקים לביצועים מרביים .מערכת כיוון גובה מרכזית עם 11
מצבי גובה .ידיות מחוזקות עם מערכת קיפול מהיר לנוחיות בעבודה ובשינוע.
• מנוע  6 B&S -כ"ס תעשייתי  I/Cצילינדר פלדה ושנורקל יניקת אויר
• רוחב כיסוח 21“ -
• גוף  -מחוזק עם פסי החלקה בצד וחיזוק נוסף בחלקו התחתון .דלת אחורית ממתכת .רוחב הכיסוח " 53( 21ס"מ)
• מיכל איסוף  -רשת כפולה מחוזקת  PVCעל גבי מסגרת מתכת
• ידיות  -מחוזקות ,בקיפול מהיר
י

מכסחת מתנייעת ”Arians 21

המכסחת המקצועית ביותר בשוק .עם הצלחה לא מתווכחים...

משמאנובע מ
ק
צ
ו
ע
י
ת שמן עם
בשיפועי לםעבודה

• תיאור  -מעל  25שנות ותק מעמידים מכסחת זו בראשית הקטגוריה!
גוף פלדה מחוזק ,מערכת נסיעה עצמית עם שינוי מהירויות (וריאטור) ,שק איסוף עצום בגודלו וגלגלים
ממוסבים גדולים נותנים מענה לגנן המקצועי בכל תנאי ומצב!
• מנוע  -קוואסאקי  FJ160Vתעשייתי  6כ"ס צילינדר פלדה ,שסתומים עיליים ומשאבת שמן לעבודה בשיפועים
• גוף  -פלדה עם כיפוף ,לחיזוק בחלק התחתון ואפשרות לפליטה צידית
• מערכת נסיעה  -וריאטור מהירות משתנה  -מערכת של גלגל חיכוך הנע על גבי צלחת החלקה ,צירי התנועה
עם מסבים כדוריים אטומים
• מיכל איסוף  -רשת מחוזקת  PVCבקיבולת  80ליטר הנתונה במסגרת פלדה
• ידיות  -מתקפלות עם  5מצבי כיוון ונעילה במצב מקופל
53

מכסחות דשא

מכסחת חוטים  BEAR CAT WT190מכסחת עשביה נדחפת – חרמש עם גלגלים

לעושביי
תםפרא
מטעי

• תיאור  -מכסחת מקצועית לכיסוח עשביית בר בשטחים גדולים .רוחב כיסוח  50ס"מ באמצעות  2חוטי ניילון
כפולים בעובי  4מ"מ .הספק עבודה עצום במינימום מאמץ.
• מנוע  6 B&S -כ"ס
• משקל  34 -ק"ג
• גלגלים  -גלגלים ממוסבים בקוטר  40ס"מ
• חוט ממומלץ  -חוט ניילון מקצועי  4.0מ"מ (אורגון צהוב או דו-ליין).
י

מכסחת דשא
נטענת
בעמוד 74
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מתחחות ומקדחות
המחירים אינם כוללים מע"מ
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מתחחות

 TR-50גלגל קדמי TRIUNFO

מתחחת קדמית לשטחי גינון בינוניים וגדולים

ניתן

להר
חבה עד

מנוע סו

 90ס״מ

בארו תוצרת יפן

• תיאור  -מתחחת לשימוש מקצועי לגינון וחקלאות .סכיני תיחוח מחוסמים הניתנים להחלפה
כבודדים (אין צורך להחליף את כל הסט) ,שילדה מרכזית קשיחה וידיות מחוזקות .גיר מחוזק
עם שרשרת טבולה בשמן ומיסבים כדוריים בציר היציאה .גיר ניתן לפרוק ותיקון ,מסנן אויר רטוב
המעניק סינון אויר אופטימלי בתנאי אבק קשים.
• נפח מנוע  -סובארו/רובין  6כ"ס  I/Cעם צילינדר פלדה
• סכיני תיחוח  24 -סכיני תיחוח ברוחב כולל של  60ס"מ
• משקל  55 -ק"ג
• תוספות  -סט הרחבה  30ס"מ

 TR-50RWגלגלים אחוריים  TRIUNFOמתחחת קדמית לשטחי גינון בינוניים וגדולים

ניתן ל

הרחב
ה עד 90

מנוע סו

בארו תוצרת יפן

• תיאור  -מתחחת לשימוש מקצועי לגינון וחקלאות .סכיני תיחוח מחוסמים הניתנים להחלפה
כבודדים (אין צורך להחליף את כל הסט) שילדה מרכזית קשיחה וידיות מחוזקות .גיר מחוזק
עם שרשרת טבולה בשמן ומיסבים כדוריים בציר היציאה .גיר ניתן לפרוק ותיקון ,מסנן אויר רטוב
המעניק סינון אויר אופטימלי בתנאי אבק קשים.
• נפח מנוע  -סובארו/רובין  6כ"ס  I/Cעם צילינדר פלדה
• סכיני תיחוח  24 -סכיני תיחוח רוחב כולל של  60ס"מ
• משקל  55 -ק"ג
• תוספות  -סט הרחבה  30ס"מ
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ס״מ

מקדחת קרקע

Blue Bird NEA52E

מקדחת קרקע

• תיאור  -מקדחת קרקע מקצועית לקידוח בורות בכל סוגי הקרקע .מנוע רב עוצמה המחובר
לממסרת הפחתה מעניקים יכולת קידוח בורות עד קוטר של  250מ"מ.
המקדחה מיועדת לשני מפעילים בקידוח בורות מעל  150מ"מ או בקידוחים בקרקע קשה.
• נפח מנוע  51.7 -סמ"ק
• משקל 10.5 -ק"ג
• כושר קידוח  100-250 -מ"מ
• עומק קידוח סטנדרטי  -עד  0.9מטר
• עומק קידוח מירבי  -עד  1.4מטר
• תוספות  -מאריך למקדח  0.5מטר
• מקדחים חלזוניים -
 100מ"מ
			

			

 150מ"מ

			

 180מ"מ

			

 200מ"מ

		

 250מ"מ*
* יש להתייעץ עם מחלקת השרות לפני רכישת מקדח זה
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המחירים אינם כוללים מע"מ

58

מבקעות ,מרסקות
וטרקטורוני כיסוח
המחירים אינם כוללים מע"מ
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מבקעות גזעים

מבקעת גזעים OREGON Speeco

 35טון

• תיאור  -מבקעת גזעים רבת עוצמה המתאימה לשימוש קבלני כריתה וספקי עץ להסקה.
למבקעת סכין ביקוע הנע בתוך מסילות מובילות אשר מעניקות יציבות בעת הלחיצה והביקוע.
אפשרות עבודה במצב אופקי או אנכי (לביקוע גזעים גדולים במיוחד)
המבקעת ניתנת לגרירה אך אינה מורשה לתנועה בכביש!
• מנוע  B&S -שסתומים עיליים  305סמ"ק 9.5 ,כ"ס (סדרה )1450
• כוח ביקוע  -עוצמת לחיצה  35טון
• משאבה הידראולית  -פעולה כפולה  16גלון/דקה ( 64ליטר/דקה)
• בוכנת לחיצה  -קוטר " 11.5( 4.5ס"מ) מהלך " 66( 26ס"מ)
• סלקטור הפעלה  -פעולה כפולה  -מהלך חזרה עם עצירה אוטומטית
• זמן מהלך  14 -שניות
• נפח מיכל שמן הידראולי  6.5 -גלון ( 26ליטר)
• משקל כולל  300 -ק"ג
• אופציה בתוספת תשלום  -מפצל ביקוע ל 4-גזירים

מבקעת גזעים מקצועית TIMBER WOLF TW-6 20HP

• תיאור  -מבקעת גדולה ומקצועית ,לשימוש תעשייתי ולביקוע כמויות עץ גדולות מאוד .מסופקת עם
מפצל מתכוונן לביקוע גזע ל 4-גזירים.
אופציה בתוספת תשלום :מפצל ביקוע ל 6-גזירים וזרוע להרמת גזעי עץ גדולים במיוחד.
• מנוע  -הונדה 2 ,צילינדרים 630 ,סמ"ק 20 ,כ"ס
• כוח ביקוע  -עוצמת לחיצה נומינלית  28טון .עוצמת פיק עד  50טון
• משאבה הידראולית  -פעולה כפולה  2שלבים  22גלון/דקה ( 86ליטר/דקה)
• בוכנת לחיצה  -קוטר " 13( 5ס"מ) מהלך " 61( 24ס"מ)
• סלקטור הפעלה  -סלקטור כפול לשליטה על פעולת בוכנת הלחיצה ושליטה על גובה סכין הביקוע
• זמן מהלך  8 -שניות
• נפח מיכל שמן הידראולי  20 -גלון ( 78ליטר)
• משקל כולל  670 -ק"ג
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• תיאור ????????? -

מרסקות גזם

מרסקת גזם BEAR CAT

ריסוק סכינים/פטישים

• תיאור  -מרסקת משולבת לשימוש הגנן המקצועי והחובב ,בעלת  2פתחי הזנה:
 פתח עליון לגריסה על ידי פטישים (מיועד לפסולת גינון ,עלים וענפים דקים עד ")2"-1 פתח תחתון לריסוק ענפים על ידי סכינים עד קוטר "3• נפח מנוע  206 -סמ"ק  6כ"ס
• משקל  88 -ק“ג
• מערכת ריסוק  -דרך הפתח התחתון  2 -סכיני ריסוק המורכבים על דיסק אנכי
• מערכת גריסה  -דרך הפתח העליון  8 -פטישי ריסוק המורכבים על תוף אופקי
• אביזרים נוספים  -מגוון רשתות יציאה ,לקביעת גודל השבבים או לחומר רטוב מאוד
• בנוסף מיצרן זה  -מגוון גדול של מרסקות גזם עם מנוע עצמאי או חיבור לטרקטור

מגוון גדול של מרסקות עם מנוע עצמי או בחיבור לטרקטור
לפרטים נוספים רונן מנהל השרות 03-5352028

61

62

טרקטורון כיסוח Walker

• תיאור  -מכסחת רכיבה רדיוס סיבוב  .0מיועדת לגנן המקצועי .שולחן כיסוח קדמי עם  6מצבי
גובה ,מיכל איסוף בנפח  300ליטר ומפוח פלדה בקוטר " .10.5הנעת סכיני הכיסוח על ידי גל
הנע ותיבות העברה .איכות כיסוח גבוהה ושאיבה מוחלטת של לכלוך עלים וחומר מכוסח ,גם
כאשר הדשא רטוב!
• מנוע  -קוהלר בנזין קירור אויר 2 ,צילינדרים  19כ"ס
• שולחן כיסוח  -שולחן קדמי " 42איסוף אחורי  2סכינים.
אופציה לשולחן " 48עם איסוף או שולחן ללא איסוף עם פליטה צידית "54"-42
• מפוח  -מרכזי בין השולחן למיכל האיסוף בקוטר "10.5

מכסחת רכיבה  WALKER - MDD21GHSמנוע דיזל  21כ"ס ,רוחב כיסוח "48
• תיאור  -מכסחת רכיבה רדיוס סיבוב  .0מיועדת לקבלני גינון ורשויות מוניציפליות .מנוע KUBOTA

דיזל (תוצרת יפן) חזק ,אמין וחסכוני בדלק .שולחן כיסוח קדמי עם  6מצבי גובה ,מיכל איסוף
בנפח  400ליטר ומפוח פלדה בקוטר " .10.5הנעת סכיני הכיסוח על ידי גל הנע ותיבות העברה.
איכות כיסוח גבוהה ושאיבה מוחלטת של לכלוך עלים וחומר מכוסח ,גם כאשר הדשא רטוב!
• מנוע  -דיזל  KUBOTA-JAPANקירור מים  3צילינדרים  20.9כ"ס
• שולחן כיסוח  -שולחן קדמי " 48איסוף אחורי  2סכינים.
אופציה לשולחן " 52עם איסוף או שולחן ללא איסוף עם פליטה צידית "76"-42
• מפוח  -מרכזי בין השולחן למיכל האיסוף בקוטר "10.5

טרקטורון כיסוח Walker

מכסחת רכיבה  19 WALKER - MC19GHSכ"ס ,רוחב כיסוח "42

מכסחת רכיבה  23 WALKER - MT23GHSכ"ס ,רוחב כיסוח "48
• תיאור  -מכסחת רכיבה רדיוס סיבוב  .0מיועדת לגנן המקצועי .שולחן כיסוח קדמי עם  6מצבי גובה,
מיכל איסוף בנפח  400ליטר ומפוח פלדה בקוטר " .10.5הנעת סכיני הכיסוח על ידי גל הנע ותיבות
העברה .איכות כיסוח גבוהה ושאיבה מוחלטת של לכלוך עלים וחומר מכוסח ,גם כאשר הדשא רטוב!
• מנוע  -קוהלר בנזין קירור אויר 2 ,צילינדרים  32כ"ס
• שולחן כיסוח  -שולחן קדמי " 48איסוף אחורי  2סכינים
אופציה לשולחן " 52עם איסוף או שולחן ללא איסוף עם פליטה צידית "76"-42
• מפוח  -מרכזי בין השולחן למיכל האיסוף בקוטר "10.5
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מעילים

המחירים אינם כוללים מע"מ
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70
שנות

חדשנות

כלי גינון נטענים
המחירים אינם כוללים מע"מ
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כלי גינון נטענים
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כלי הגינון הנטענים של
הכלים הנטענים המובילים בעולם!
מקסימום יתרונות

ללא החסרונות

• שקטים פי  4ממנועי בנזין

ללא זיהום אוויר

• הפעלה בלחיצת כפתור

ללא דלק ושמן

• נוחות מרבית ועיצוב ארגונומי

ללא עשן

• משקל נמוך ואיזון מושלם

ללא תחזוקה שוטפת

• רמת זעזועים נמוכה במיוחד

ללא כבל חשמל

יתרונות לגנן המקצועי יתרונות לגנן הביתי
חסכון בעלויות ובזמן  -אלפי שקלים בשנה
•  ₪ 0דלק! החזר עלות הכלי בתוך פחות משנה
חסכון בטיפולים ובחלפים
• מנוע חשמלי -ללא טיפולים תקופתיים וללא חלקים
הדורשים טיפול ותחזוקה (מתנעים ,קרבורטורים,
מצתים ,מסננים וכדומה)
סוללה אחת מתאימה לכל הכלים
• סוללת "ליטיום יון" עמידה וחסכונית
זמינות
• הפעלה בלחיצת כפתור ללא צורך בהתנעה
ידידותי למפעיל ולסביבה
• אינו רועש ואינו פולט גזים רעילים
נוחות
• רמת זעזועים מופחתת משמעותית ומשקל נמוך
ביחס למנועי בנזין

חסכון בעלויות ובזמן
• ללא עלויות דלק ,שמן ,טיפולים ואחזקה
• פשוט לטעון ולהתחיל לעבוד
• זמין בכל פינה בגינה ,ללא תלות במקור חשמל
פשוט לתפעול  -נוח לאחסון
• תפעול קל בלחיצת כפתור
• ניתן לאחסון בבית ללא ריחות דלק ושמן
סוללה אחת מתאימה לכל הכלים
• סוללת "ליטיום יון" עמידה וחסכונית
ידידותי למפעיל ולסביבה
• אינו פולט גזים רעילים
• אינו רועש
• משקל נמוך משמעותית ביחס לכלים המונעים בבנזין
• רמת זעזועים נמוכה ביחס לכלים המונעים בבנזין

כלי גינון נטענים

ידידותיים למפעיל ולסביבה!
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כלי גינון נטענים

משור טלסקופי

PS250 36V
י

על מוט פיבר
היחיד ב חזק במיוחד
גמיש ו

• מוט מאריך טלסקופי  -פתיחה עד  3.1מ'
• מנוע חשמלי ללא פחמים  -אמין יותר ,חזק יותר ,קל יותר
• איזון מושלם  -מיקום המנוע בין ידית ההפעלה למוט המאריך לאיזון משקל הכלי
• רמת זעזועים נמוכה  -הודות למהירות שרשרת גבוהה  14.4מ/ש
• אורך להב  8” -או ” 10או ” 20 / 12ס"מ 25 ,ס"מ 30 ,ס"מ
• קל ומאוזן  -רק  6.1ק"ג כולל סוללה ,מנוע במרכז הכובד ומוט פיבר
מק"ט
563469

כלי
משור טלסקופי ( PS250כלי בלבד)

מספר ניסורים
קוטר  7-5ס"מ

קיט משור טלסקופי ( PS250כולל מטען וסוללה )B400E
קיט משור טלסקופי ( PS250כולל מטען וסוללה )B600E
קיט משור טלסקופי ( PS250כולל מטען וסוללה )B650E

מפוח יד

* כמות הניסורים עשויה להשתנות בהתאם
לסוג העץ ,מצב השרשרת ומשתנים נוספים

PS300 36V
י

רבו לעוצמה
כפתור
טו לא הכרת!
שעדיין

• מנוע חשמלי ללא פחמים  -אמין יותר ,חזק יותר ,קל יותר
• חזק במיוחד  -כפתור  TURBOלעוצמה שעדיין לא הכרת
יניקת אוויר ישירה (מאפשרת מהירות וספיקת אוויר מרביות)
הדק שליטה על מהירות אוויר (לבקרה מלאה של המפעיל)
• שקט פי  - 4רמת רעש נמוכה במיוחד 60dBA
• משקל נמוך במיוחד  -רק  3.8ק"ג (עם סוללת )B600E
• עד  20דקות עבודה  -הספק במצב רגיל :מהירות אוויר  168קמ"ש | ספיקת אוויר  670מק"ש
הספק במצב טורבו :מהירות אוויר  212קמ"ש | ספיקת אוויר  841מק"ש
• נוחות מרבית  -ידית אחיזה ארגונומית ורצועת נשיאה
מק"ט

כלי

573009

מפוח ( BL300כלי בלבד)
קיט מפוח ( BL300כולל מטען וסוללה )B600E
קיט מפוח ( BL300כולל מטען וסוללה )B650E
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• עד  135דקות עבודה במהירות
אוויר מזערית
• עד  30דקות לחיצה רצופה
•  15דקות מצב טורבו

משור שרשרת CS300 36V
י

כלי גינון נטענים

ייחודי

לOREGON-

מובנה

• מערכת השחזה  -Power Sharpמערכת מובנית להשחזת השרשרת בתוך שניות ,ללא פרוק
וללא מאמץ .פשוט למשוך את ידית ההשחזה כלפי מעלה ,תוך כדי לחיצה על הדק המצערת
• מנוע חשמלי ללא פחמים  -אמין יותר ,חזק יותר ,קל יותר
• אורך להב עד /40cm״16
• מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה
• שימון שרשרת אוטומטי
• מהירות שרשרת  14.2מ/ש
תיאור
מק"ט
573018

משור שרשרת ( CS300כלי בלבד)

573017

קיט משור שרשרת ( CS300כולל מטען וסוללה )B400E

573016

קיט משור שרשרת ( CS300כולל מטען וסוללה )B600E

מספר
ניסורים

קיט משור שרשרת ( CS300כולל מטען וסוללה )B650E

משור חשמלי

CS1500 220V
י

שור חשמלי

מ

•
•
•
•
•
•
•

מערכת השחזה  -Power Sharpמערכת מובנית להשחזת השרשרת בתוך שניות ,ללא פרוק
וללא מאמץ .פשוט למשוך את ידית ההשחזה כלפי מעלה ,תוך כדי לחיצה על הדק המצערת
מנוע חשמלי ללא פחמים  -אמין יותר ,חזק יותר ,קל יותר
אורך להב עד /45cm״18
הנעה קלה -במשיכת ידית שרשרת
משקל נמוך  -רק  5.7ק"ג
שימון שרשרת אוטומטי
מהירות שרשרת  14.7מ/ש
מק"ט

תיאור

570996

משור

571039

שרשרת

180SDEA041

להב
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כלי גינון נטענים

מגזמת יד HT225 36V
י

•
•
•
•
•
•

אורך להבים  60ס"מ  -להבים המיוצרים בטכנולוגיית לייזר מאפשרים גיזום נקי יותר ושמירה על צמחייה בריאה יותר
קלה ומאוזנת  -רק  4.3ק"ג כולל סוללה
ידיות אחיזה ארגונומיות רחבות ונוחות
מהירות להבים –  2760חיתוכים לדקה
יכולת חיתוך – ענפים עד עובי  15מ"מ
כולל הדק שליטה על מהירות הגיזום
מק"ט

תיאור

558881

מגזמת יד ( HT225כלי בלבד)		
קיט מגזמת יד ( HT255כולל מטען וסוללה )B400E
קיט מגזמת יד ( HT255כולל מטען וסוללה )B600E
קיט מגזמת יד ( HT255כולל מטען וסוללה )B650E
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• זמן
עבודה

כלי גינון נטענים

חרמש לדשא

ST250 36V
י

•  - 2 IN 1הופך לכלי לחיתוך קנטים בלחיצת כפתור
• קל לשימוש  -כולל קסטה אוטומטית
• משקל נמוך  -רק  4.3ק"ג כולל סוללה
• קסטת שני חוטים לטעינה מהירה  -רוחב כיסוח  30ס"מ ,בורר מהירות משתנה
 - DUOLINE +החוט החדשני של  ,OREGONעם ציפוי בעובי  2מ"מ  -עמיד לחום ,הבחירה
המושלמת לחרמש שלך
כלי

מק"ט
560399

חרמש לכיסוח דשא ( ST250כלי בלבד)

559292

קיט חרמש לכיסוח דשא ( ST250כולל מטען וסוללה )B400E

חרמש עשביה

זמן
עבודה

ST275 36V
י

•  - 2 IN 1הופך לכלי לחיתוך קנטים בלחיצת כפתור
• מותאם לכיסוח עשביה  50% -יותר עוצמה בהשוואה לחרמש ST250
• מנוע חשמלי ללא פחמים  -אמין יותר ,חזק יותר ,קל יותר
• משקל נמוך  -רק  4.3ק"ג כולל סוללה
• קסטת שני חוטים  -טעינה מהירה
• רוחב כיסוח  33ס"מ
• בורר מהירות משתנה
• מהירות ראש כיסוח  6250סל"ד
מק"ט
564644

כלי
חרמש עשביה ( ST275כלי בלבד)
קיט חרמש עשביה ( ST275כולל מטען וסוללה )B400E
קיט חרמש עשביה ( ST275כולל מטען וסוללה )B600E

זמן
עבודה

קיט חרמש עשביה ( ST275כולל מטען וסוללה )B650E
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כלי גינון נטענים

יחידת כח רב תכליתית

MA600

כפתור
הפעבטיחות
לה
• מנוע אחד לכל הכלים!
• מנוע רב תכליתי חדיש עם הספק גבוה במיוחד של
• מנוע ללא פחמים ,יעיל ובעל ניצולת של מעל !80%
• מנוע מותאם לעבודה עם מגוון אביזרים
• יחידת בקרה חכמה המווסתת את כמות האנרגיה המסופקת למנוע ,בהתאם
לסוג האביזר ,וכך מגדילה את ניצול זמן ההפעלה בכל טעינה
• משקל  4.3ק"ג )כולל סוללה(
• כפתור בטיחות הפעלה
800W

אביזרים ליחידת כח MA600
אביזר מגזמת ישרה

אביזר מתחחת

אביזר מגזמת מתכווננת

אביזר מנער זיתים

אביזר מטאטא

מוט מאריך
מלגשימוש
ע
ם
א
ב
זמת ואביז יזר
ר משור
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אביזר חרמש עם דיסק

אביזר מגזמת מתכווננת
קלה,
ביתי בללשימוש
בד

מכסחת דשא

כלי גינון נטענים

אביזר משור

אביזר חרמש עם קסטה וחוט

LM400

• גוף פלדה ברוחב "20
• אפשרות להפעלה עם שתי סוללות במקביל ,להארכת זמן עבודה
)ניתן לעבוד גם עם סוללה אחת בלבד(
• מנוע ללא פחמים חזק במיוחד המאפשר כיסוח דשא גבוה
• ניתן לעבוד עם שק איסוף או פליטה צידית
• שק איסוף בנפח  60ליטר
• ידית הרמת גובה מרכזית בעלת  6מצבי גובה כיסוח
• משקל  26ק"ג )כולל סוללה(
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כלי גינון נטענים

מכסחת דשא LM300 36V

• יעילות וחסכון – הפעלה בלחיצת כפתור ,ללא אחזקה וטיפולים
• משקל נמוך – רק  15.1ק”ג (כולל הסוללה)
• שקטה במיוחד – רמת רעש 73dBA
• מנוע חשמלי ללא פחמים – יותר אמין ,יותר חזק ,יותר קל
• ביצועים מעולים – בכל גובה דשא ,רוחב כיסוח  40ס”מ
• נוחות מרבית – ידית כיוון גובה עם  6מצבים לבחירה ומסגרת מתקפלת לצורך אחסון ושינוע
• מיכל איסוף קשיח –  50ליטר
מק"ט
581683

כלי
מכסחת דשא ( LM300כלי בלבד)
קיט מכסחת דשא ( LM300כולל מטען וסוללה )B400E
קיט מכסחת דשא ( LM300כולל מטען וסוללה )B600E
קיט מכסחת דשא ( LM300כולל מטען וסוללה )B650E

פנס עבודה מקצועי 36V WL275

• עד  24שעות עבודה רציפה (עם סוללת )B600E
• משקל נמוך במיוחד – רק  2.9ק”ג (כולל סוללה)
• לשימוש מקצועי  -כניסת מתח רשת  ,220v-240vנורת LED 10W
•  2מצבי עוצמת תאורה – עד  12שעות עבודה בעוצמה גבוהה
• עוצמת תאורה גבוהה – עד LM1091
• עיצוב ארגונומי – יציב ומאוזן
כלי
מק"ט
WL275
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פנס עבודה מקצועי (כלי בלבד)

י

סוללה B650E
 6.0Ahמק״ט 683689

מתאימה לכל דגמי הכלים
 +תוספת של  150%זמן עבודה

סוללה B600E
 4.0Ahמק״ט 562391

מתאימה לכל דגמי הכלים
 +תוספת של  66%זמן עבודה

סוללה B400E

 2.4Ahמק״ט 548206
מתאימה לכל דגמי הכלים,
למעט מפוח יד BL300

• סוללה אחת לכל הכלים  -התאמה מלאה לכל כלי הגינון של OREGON

• כוח מקסימאלי  -מספקות כוח מקסימאלי לביצוע כל סוגי העבודות
• טכנולוגיה מתקדמת  -שילוב מושלם בין ביצועים מרביים למשקל נמוך ועמידות
• כוח אחיד בכל מצב טעינה  -מספקות כוח אחיד בכל מצב טעינה ולמשך כל זמן העבודה,
עד לפריקה מוחלטת של הסוללה
• שמירת רמת טעינה -אינן פורקות מתח ושומרות על רמת טעינה גבוהה במשך חודשים ארוכים
• ללא אפקט זיכרון  -אינן זקוקות לפריקה ,טעינה מלאה או טיפול במהלך חיי הסוללה  -ללא אפקט זיכרון
מק"ט

תיאור

562391

סוללה B600E

548206

סוללה B400E

683689

סוללה B650E

מטען מהיר C750

• עד  75%חסכון בזמן טעינה בהשוואה למטען סטנדרטי
• מספק הגנה מפני התחממות או טעינת יתר
• מותאם לכל סוגי הסוללות של OREGON

מק"ט
558697

מכנסי מגן לעבודה עם משורים

סוללות

LITHIUM ION 36V

תיאור
מטען מהיר C750

• זמן טעינה  -סוללת  B400E 2.4Ahכ 30-דקות  /טעינה ל 90%-כ 20-דקות
• זמן טעינה  -סוללת  B600E 4.0Ahכ 60-דקות  /טעינה ל 90%-כ 30-דקות
• זמן טעינה  -סוללת  B650E 6.0Ahכ 90-דקות  /טעינה ל 90%-כ 45-דקות
י

י

י

י

י

י

מטען סטנדרטי C600

מק"ט

תיאור

• מספק הגנה מפני התחממות או טעינת יתר
• מותאם לכל סוגי הסוללות של OREGON

554933

מטען סטנדרטי C600

• זמן טעינה  -סוללת  B400E 2.4Ahכ 120-דקות  /טעינה ל 90%-כ 80-דקות
• זמן טעינה  -סוללת  B600E 4.0Ahכ 240-דקות  /טעינה ל 90%-כ 120-דקות
• זמן טעינה  -סוללת  B650E 6.0Ahכ 360-דקות  /טעינה ל 90%-כ 180-דקות
י

י

י

י

י

י

תיק נשיאה למשורים CS250/CS300
• לאחסון ,להגנה ולנשיאה נוחה

מק"ט

תיאור

560860

תיק נשיאה למשורים

של משורי השרשרת והאביזרים של חברת OREGON

• עמיד בפני מים ושמן ובעל עמידות גבוהה בפני שחיקה
 7כיסים פנימיים  2 +כיסים חיצוניים
מידות 31 :ס"מ  31 Xס"מ  61 Xס"מ
י

י
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מעילים

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מכנסי מגן לעבודה עם משורים

אביזרי גינון
המחירים אינם כוללים מע"מ
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סכיני כיסוח

סכין כיסוח 2 -שיניים

סכין כיסוח 3 -שיניים

מק"ט295491-0 :
קוטר 255 :מ”מ
עובי 1.4 :מ"מ
שימוש :דשא ועשביה קלה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 43 :ליח'

מק"ט295493-0 :
קוטר 255 :מ”מ
עובי 1.8 :מ"מ
שימוש :עשביה קלה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 68 :ליח'

סכין כיסוח 4 -שיניים

סכין כיסוח -נינג'ה קטן

מק"ט295500-0 :
קוטר 230 :מ”מ
עובי 1.4 :מ"מ
שימוש :עשביה קלה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 68 :ליח'

מק"ט295496-0 :
קוטר 255 :מ”מ
עובי 3 :מ"מ
שימוש :עשביה קשה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 97 :ליח'

סכין כיסוח -נינג'ה בינוני

סכין כיסוח-נינג'ה גדול

מק"ט295497-0 :
קוטר 300 :מ”מ
עובי 3 :מ"מ
שימוש :עשביה קשה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 97 :ליח'

מק"ט295498-0 :
קוטר 350 :מ”מ
עובי 4 :מ"מ
שימוש :עשביה קשה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 97 :ליח'
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סכין כיסוח מכופף 3 -שיניים

סכין כיסוח מכופף 3 -שיניים

מק"ט295507-0 :
קוטר כיסוח 300 :מ”מ
עובי 3 :מ"מ
שימוש :ריסוק עשביה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 89 :ליח'

מק"ט295508-0 :
קוטר כיסוח 300 :מ”מ
עובי 4 :מ"מ
שימוש :ריסוק עשביה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 152 :ליח'

השח
פצירה זה עם
.5
 5מ"מ

דיסק ניסור ענפים אוניברסלי
מק"ט110975 :
קוטר כיסוח 250 :מ”מ
עובי 5 :מ"מ
שימוש :ניסור ענפים עד קוטר  20ס"מ
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 162 :ליח'

העבודה עם להבי מתכת מסוכנת!
יש להקפיד על הוראות הבטיחות הכלליות ולציית להוראות יצרן הכלי
* אין להשתמש בלהבי מתכת ללא ציוד מגן הולם

מק"ט295499-0 :
קוטר כיסוח 300 :מ”מ
עובי 4 :מ"מ
שימוש :עשביה קשה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 88 :ליח'

מק"ט90-311 :
קוטר כיסוח 300 :מ”מ
עובי 3 :מ"מ
שימוש :ריסוק עשביה
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 46 :ליח'

דיסקים לחרמשים

סכין כיסוח -נינג'ה בינוני

סכין כיסוח מכופף 2 -שיניים

השח
פצירה זה עם
.5
 5מ"מ

דיסק ניסור ענפים לחרמשים
גדולים (מעל  45סמ"ק)
מק"ט110971 :
קוטר כיסוח 250 :מ”מ
עובי 5 :מ"מ
שימוש :ניסור ענפים עד קוטר  20ס"מ
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 170 :ליח'
המחירים אינם כוללים מע"מ
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 מ"מ20 עשביה וענפים עד

Nylium® Starline®

Boltless universal
heads

Techni 280°
line

Lightning load™
heads

Tap and Go

539138

Nylium® Square
line

25 - 33

Tap and Go

cc

mm
≤ 2.4

Techniblade™

Jet-Fit ™ Pro
heads

559060

cc

Flexiblade ™

מדריך שימוש בחוטים וקסטות

עשביה קשה

25 - 33

111110

mm
≤ 3.0

Tap and Go

mm
≤ 2.5

cc
> 25

mm
≤ 4.0

mm
≤ 4.0

mm
≤ 4.0

mm
≤ 4.0

Tap and Go

111111
539137

559059

cc
> 33

mm
≤ 3.0

cc
> 33

mm
≤ 4.0

mm
≤ 3.5

cc
> 40
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מדריך שימוש בחוטים וקסטות

דשא
עשביה

Nylium® Starline®
Yellow Round
and Starline®

Red
line

Boltless
universal
Mini tap
and go
heads heads

™
TechniGator®
280° SpeedLoad Nylium®
Square
Duoline
line
line
line

™

LightningGator®
load™ SpeedLoad ™
heads
head

Tap and Go

Tap and Go

Standard manual
heads

™
FlexibladeDuoline
Techni+
blade™

Jet-Fit ™™Semi
Pro Pro
Jet-Fit
heads
head

Tap and Go

FITS

HOMELITE®
RYOBI®
STIHL®

For Ryobi®

Q111138
539138

24-225

559060

cc

mm
< 33

111110

2.0 - 2.4

FITS

cc

For Mc Culloch®

25 - 33

cc

mm
≤ 2.4

25 - 33

mm
≤ 3.0

ECHO®
HUSQVARNA®
STIHL®
...

mm
≤ 2.5

cc
> 25

mm
≤ 4.0

mm
≤ 4.0

mm
≤ 4.0

mm
≤ 4.0

Q111139

For Stihl®

Q111140

Tap and Go

24-275

Tap and Go

cc
< 33

FITS

mm
2.0 - 2.4

ECHO®
HUSQVARNA®
STIHL®
...

539137

111111

559059

For Homelite®

Q111137

cc

cc
≤ 30

81

mm
> 33
≤ 2.4

mm
≤ 3.0

cc
> 33

mm
≤ 4.0

24-550

mm
≤ 3.5

cc
> 33

mm
2.4 - 3.0

cc
> 40

RED LINE

חוט ניילון אדום  -עגול

חוטי ניילון לחרמשים

חוט ניילון מקצועי ,עמיד וחסכוני לעבודות מגוונות

אריזה
 0.5ק"ג
 1.0ק"ג
 2.0ק"ג
 15מ׳

 1.3מ"מ

 1.6מ"מ

 2.0מ"מ

552615

552616

552617

 2.4מ"מ
552690

 2.7מ"מ
552692

 3.0מ"מ
552693

552695

552696

 3.3מ"מ

 3.5מ"מ

מחירון
 ₪ 77ליח'
 ₪ 208ליח'
 ₪ 20ליח'

YELLOW LINE
חוט ניילון צהוב  -עגול
הבחירה של הגנן המקצועי! משלב עמידות לקריעה ,שחיקה והמסה .מושלם לעבודות מגוונות

אריזה
 0.5ק"ג
 1.0ק"ג
 2.0ק"ג
 15מ׳

 1.6מ"מ

 2.0מ"מ

90151

90152

 2.4מ"מ
90156

 2.7מ"מ
545826

 3.0מ"מ
90371E

90162
90153

545827

90227E

 3.3מ"מ

 3.5מ"מ
539159

 4.0מ"מ
539160

מחירון
 ₪ 103ליח'

100154E

 ₪ 343ליח'
 ₪ 29ליח'

DUOLINE
חוט ניילון דואוליין  -עגול
חוט בעל ליבה פנימית המשלבת קוולר ,עמידה לקריעה בנוסף לציפוי חיצוני עמיד ביותר לשחיקה.
מצוין לעבודה בתנאי שחיקה גבוהה (כמו מדרכות)

אריזה
 0.5ק"ג
 1ק"ג

 1.6מ"מ

 2.0מ"מ

 2.4מ"מ

 2.7מ"מ
545828

 3.0מ"מ
106502

המחירים אינם כוללים מע"מ
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 3.3מ"מ

 3.5מ"מ
533742

 4.0מ"מ
533753
581220

מחירון
 ₪ 129ליח'
 ₪ 218ליח'

חדש!

אריזה
 0.5ק"ג

 1.6מ"מ

 2.0מ"מ
539163
מומלץ
לחרמשים
נטענים

 2.4מ"מ
518777
מומלץ
לחרמשים
נטענים

 2.7מ"מ  3.0מ"מ  3.3מ"מ

 3.5מ"מ
539164

 4.0מ"מ

מחירון
 ₪ 150ליח'

חוטי ניילון לחרמשים

DUOLINE+
חוט ניילון דואוליין  -פלוס
חוט בעל ליבה פנימית המשלבת קוולר ,עמידה לקריעה בנוסף לציפוי חיצוני עמיד ביותר לשחיקה.
חוסך דלק ומצוין לעבודה בתנאי שחיקה גבוהה (כמו מדרכות) .צורת החוט המיוחדת מאפשרת הפחתת
התנגדות אוויר בזמן העבודה וכושר חיתוך משופר

TECHNI 280
חוט ניילון טכני  - 280עגול
מיועד לעבודות עשביה ממושכות ,בעל ליבה פנימית המשלבת קוולר וציפוי חיצוני עמיד לטמפרטורות
של עד 280°
כ
ול
חו ל סכין
ח
י
ת
ו
ך
טב
מומלץ להר מתנה!
החוט לפני הטיב את
שימוש

אריזה
 0.5ק"ג
 2.0ק"ג

 1.6מ"מ

 2.0מ"מ

 2.4מ"מ

 2.7מ"מ  3.0מ"מ  3.3מ"מ
545821 545820
545824 545823

 3.5מ"מ

 4.0מ"מ

מחירון
 ₪ 165ליח'
 ₪ 580ליח'

NILYUM
חוט ניילון ניליום  -כוכבי
מיועד לעבודות עשביה ,משולב רסיסי אלומיניום .החוט העמיד ביותר המתאים לקסטות רגילות.
כושר חיתוך וגימור משופרים

חדש!

אריזה
 0.5ק"ג

 1.6מ"מ  2.0מ"מ  2.4מ"מ

 2.7מ"מ
110987E

 3.0מ"מ
104884E

 3.3מ"מ  3.5מ"מ  4.0מ"מ

מחירון
 ₪ 150ליח'
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חוטי ניילון לחרמשים

NILYUM
חוט ניילון ניליום  -מרובע
מיועד לעבודות עשביה ,משולב רסיסי אלומיניום .החוט העמיד ביותר המתאים לקסטות רגילות .כושר
חיתוך וגימור משופרים

אריזה
 0.5ק"ג
 2.0ק"ג

 1.6מ"מ

 2.0מ"מ

 2.4מ"מ

 2.7מ"מ  3.0מ"מ  3.5מ"מ  3.75מ"מ  4.0מ"מ
539166
539165 109522
295314
109524

מחירון
 ₪ 150ליח'
 ₪ 269ליח'

FLEXIBLADE
חוט ניילון פלקסיבלייד  -משונן
לכיסוח עשביה קשה .חוט משונן עם פרופיל מרובע ,בעל כושר חיתוך אגרסיבי במיוחד ,חוסך דלק ועמיד
לטמפרטורות של עד 265°

אריזה
 0.5ק"ג

 1.6מ"מ

 2.0מ"מ

 2.5מ"מ
111080E

 2.65מ"מ
111081E

 2.0ק"ג

111091E

המחירים אינם כוללים מע"מ
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 3.0מ"מ
111082E

 3.5מ"מ
111084E

 3.75מ"מ

 4.0מ"מ
111085E

מחירון
₪ 150
ליח'
₪ 269
ליח'

™ TECHNI-BLADE

אריזה

 5מ"מ ירוק

 6מ"מ
צהוב

 7מ"מ
אדום

קטנה

539176

539175

539174

 ₪ 130ליח'

525243

525244

 ₪ 286ליח'

גדולה ( 155חוטים)
קיט
( 2אריזות גדולות +
ראש כיסוח  4חוטים)

 7+6מ"מ

525242

חוטי ניילון לחרמשים

טכני בלייד

הבחירה של המקצוענים שאינם מוכנים להתפשר! עיצוב אווירודינאמי חוסך דלק ,טמפרטורת המסה של
 ,265°שיני חיתוך מחוסמות ,מותאם לראשי כיסוח  JET-FITבלבד

מחירון

 ₪ 766ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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Exclusive

מעילים

« Trimming has never been so easy.
I can load this revolutionary nylon
line disc in less than 20 seconds »
Igor, Brussels.
8 years as professional landscaper

מערכת כיסוח

Gator Speedload ™ GSL

1

2

Open
the head
הקסטה
פותחים את



3

Place
disc
חוטthe
דיסק
מכניסים

Closeועובדים
the head
סוגרים
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מערכת כיסוח  Gator Speedloadהינה מוצר חדש ובלעדי של OREGON
המשלב קסטה וחוט ניילון ייחודיים ,המקנים יתרונות עמידות ונוחות מרביים

כב

רל
א
צ
ר
י

ך לגל

גל!

הפתרון האידיאלי לכל חולשות הקסטות והחוטים המסורתיים:
 .1דיסק חוט לטעינה מהירה (פחות מ 20-שניות להרכבת חוט)
 .2קסטה עמידה משמעותית ביחס לקסטות סטנדרטיות (עשויה
מחומר עמיד במיוחד ,ללא עיניות)
 .3קסטת  Gator Speedloadמתאימה לכל סוגי החרמשים הממונעים
הקיימים בשוק
 .4חסכון של כ 50%-בעלות חוטי הניילון הודות לחוט מחוסם מהפכני
 .5אין צורך לגלגל את החוט לתוך הקסטה  -החוט מגיע מגולגל!
Gator Speedload
קסטה קטנה
מתאימה לנפח מנוע של עד  26סמ"ק

Gator Speedload
קסטה גדולה
מתאימה לנפח מנוע בין  26-40סמ"ק

חדש!

חדש!

מק"ט

מחירון

מק"ט

מחירון

24-275

 ₪ 110ליח'

24-550

 ₪ 150ליח'

חוטים לקסטה קטנה

חוטים לקסטה גדולה
חדש!

אריזה
בינונית ( 10יחידות)
גדולה ( 25יחידות)

 2.4מ״מ
24-295-10
24-295-25

חוטי ניילון לחרמשים

מערכת כיסוח

Gator Speedload ™ GSL

חדש!

מחירון
 ₪ 108ליח'
 ₪ 231ליח'

חדש!

 3מ״מ
אריזה
בינונית ( 10יחידות) 24-518-10
גדולה ( 25יחידות) 24-518-25

מחירון
 ₪ 154ליח'
 ₪ 369ליח'
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קסטות

קסטה לחרמש מכופף
מיועדת לחרמשים ביתיים מכופפים
מק"ט
Q111137
Q111138
Q111140

מתאמים
ללא
ללא
ללא

מתאים לחרמש
Homelite
McCulloch
Stihl

מחירון
 ₪ 138ליח'
 ₪ 138ליח'
 ₪ 138ליח'

קסטה אוניברסלית  PRO-TAPלחרמש
קסטה מקצועית עם כיפת אלומיניום ,מיועדת לעבודה
אינטנסיבית עם חוטי ניילון בעובי של עד  3.3מ"מ ,טעינה מהירה
ללא צורך בפתיחת הקסטה  -פחות מ 30-שניות!
מק"ט
539137

מתאמים
ללא

מתאים לחרמש
אוניברסלי

מחירון
 ₪ 150ליח'

קסטה אוניברסלית  LIGHTNING-LOADלחרמש
קסטה מקצועית בעלת קיבולת חוט גבוהה ,מכסה עשוי ניילון מחוזק,
טעינה מהירה ללא צורך בפתיחת הקסטה – פחות מ 30 -שניות!
מק"ט

מתאים
לחרמש

559060

עד 33
סמ"ק

זכר M8X1.25 -
נקבה M8X1.25 -
נקבה M10X1.00 -
נקבה M10X1.25 -

 ₪ 150ליח'

559059

מעל 30
סמ"ק

זכר M8X1.25 -
נקבה M10X1.00 -
נקבה M10X1.25 -
נקבה M12X1.25 -

 ₪ 180ליח'

מתאמים

מחירון

קסטה אוניברסלית לחרמש
מיועדת לכל סוגי החרמשים בעלי ציר ישר
מק"ט
KT30

מתאים
לחרמש
אוניברסלי

מתאמים
נקבה M10X1.25 -

מחירון
 ₪ 100ליח'

קסטה  SHINDAIWAטעינה מהירה
קסטה מקצועית מיועדת לעבודות מגוונות ,קלה לשימוש ,עמידה
ובעלת קיבולת חוט גדולה .טעינה מהירה ללא צורך בפתיחת
הקסטה – פחות מ 30 -שניות!
מק"ט

מתאים
לחרמש

28820-08000

אוניברסלי
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מתאמים
זכר M8X1.25 -
נקבה M10X1.25 -

מחירון
 ₪ 190ליח'

קסטות

ראש כיסוח  JET-FITטעינה מהירה
הבחירה של המקצוענים שאינם מוכנים להתפשר!
עשוי יציקת אלומיניום ,קל ועמיד ומתאים לכל סוגי החוטים
לקבלת תוצאות מקסימאליות מומלץ להשתמש בלהבי
 ,OREGON TECHNI-BLADEמשוננים מקוריים בלבד!

מק"ט

תיאור פריט

מתאים
לחרמש

מתאמים

מחירון

111110

ראש כיסוח
 2חוטים

אוניברסלי

ללא

 ₪ 278ליח'

111111

ראש כיסוח
 4חוטים

מעל 35
סמ"ק

ללא

 ₪ 362ליח'

539167

ראש כיסוח
 2חוטים
)סט  7יחידות (111110 X

אוניברסלי

ללא

 ₪ 1780ליח'

539168

ראש כיסוח
 4חוטים
)סט  5יחידות (111111 X

אוניברסלי

ללא

 ₪ 1780ליח'
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מרססים

מרססים ידניים
• בוכנה עליונה מונעת נזילות ומונעת חשיפת המפעיל לכימיקלים רעילים
• דיזת ריסוס מתכווננת בעלת מסנן
• מוט ריסוס עשוי מפלדת אל-חלד ,עמיד לכימיקלים
• צינור גמיש באורך  165ס”מ לנוחות מירבית
• בסיס מיכל יצוק לבטיחות ויציבות
• מיכל פוליאתילן בצפיפות גבוהה ,עמיד UV
• מד מילוי מסומן ליטרים וגלונים
• ידית אחיזה נוחה
• רצועות מתכווננות ,עמידות במיוחד
• אקדח ריסוס קל בעל מסנן פנימי ומנגנון פליז

מרסס
HD400
מק"ט989269 :
תיאור :נפח מיכל 16L
מחירון ₪ 440 :ליח'

מרסס
XP16
מק"ט1219508 :
תיאור :נפח מיכל 16L
מחירון ₪ 400 :ליח'

מרסס גב
מק"ט518769 :
תיאור :נפח מיכל  16ליטר
נפח בוכנה  0.9ליטר
לחץ עבודה 6 BAR
מחירון ₪ 299 :ליח'
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מרססים

מרססים נטענים
מרסס גב נטען
 8ליטר
דגםPJB 8C :
תיאור :קל ,נוח וקומפקטי ,הבחירה המושלמת למדבירים.
מיכל עשוי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ,עמיד UV
משקל 2.4 :ק"ג
רמות עוצמה1 :
זמן עבודה בלחיצה רצופה 2 :שעות
זמן טעינה 6 :שעות
סוללת ליטיום מובנת

מרסס גב נטען
 16ליטר
דגםPJB16C :
תיאור :קל ,נוח ושקט .כולל רצועות מרופדות ,בחירה מושלמת
לגננים ,חקלאים ופרטיים.
מיכל עשוי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ,עמיד .UV
משקל 3.2 :ק"ג
רמות עוצמה1 :
זמן עבודה בלחיצה רצופה 2 :שעות
זמן טעינה 6 :שעות
סוללת ליטיום מובנת

מרסס גב נטען
 16ליטר
דגםPJB 16 :
תיאור :המרסס המתקדם ביותר בקטגוריה ובחירת המשתמש המקצועי
הזקוק לעמידות ולמשך זמן עבודה ארוך ורצוף.
כולל:
• צג דיגיטלי לשליטה חכמה
• מסנן פנימי בלעדי למניעת סתימת המשאבה
• מד צעדים  4מצבים .כולל אות קולי
• רצועות מרופדות
• מערבל הידראולי עם מפסק חיצוני
• מיכל עשוי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ,עמיד .UV
משקל 3.8 :ק"ג
רמות עוצמה( 5 :נשלט ע"י צג דיגיטלי)
זמן עבודה בלחיצה רצופה 18-4 :שעות (תלוי ברמת עוצמה)
זמן טעינה 4 :שעות
סוללת ליטיום  14.4Vנשלפת ונטענת בנפרד
כיבוי אוטומטי לאחר  10דקות של חוסר שימוש
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זוג מגלשי הרמה מתקפלים

מדחס אוויר 12V
מק"ט042-9643 :
תיאור :קיט מדחס אוויר 12V
חיבור למצת/למצבר
כולל תיק נשיאה ופנס
כולל בקבוק חומר לסתימת תקרים
מחירון ₪ 470 :ליח'

מוצרים נלווים

מק"ט42-091 :
תיאור :קלים וחזקים ,עשויים יציקת אלומיניום תעופתי
משקל העמסה מרבי (לזוג)  600ק"ג
משקל מגלשים (לזוג)  15ק"ג
אורך פתוח  240ס"מ
אורך מקופל  120ס"מ
מחירון ₪ 3180 :ליח'

ידית איסוף
מק"ט525248 :
תיאור :לאיסוף פסולת
כולל גומיות מתחלפות
אורך  90ס"מ
מחירון ₪ 175 :ליח'

רצועת נשיאה אורתופדית
מק"ט539172 :
תיאור :רצועת נשיאה אורתופדית לעבודה עם חרמש.
כתפיות עבות מתכווננת ,אוורור בחלק האחורי ומגן ירך,
מנגנון שחרור מהיר ,כולל חיבור מהיר לחרמש
כמות באריזה 10 :יח'
מחירון ₪ 370 :ליח'

רצועת נשיאה קלה
מק"ט539173 :
תיאור :רצועת נשיאה קלה לעבודה עם חרמש.
כתפיות כפולות ומתכווננות ,מגן ירך ,מנגנון שחרור
מהיר ,כולל חיבור מהיר לחרמש
כמות באריזה 28 :יח'
מחירון ₪ 240 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מיכלי דלק

שסתום חד כיווני למיכלי דלק/שמן

מק"ט562612 :
צבע :ירוק
מיועד לנוזלים :שמן
מחירון ₪ 98 :ליח'

מק"ט562611 :
צבע :אדום
מיועד לנוזלים :דלק
מחירון ₪ 98 :ליח'

נרתיק כלים למיכלי דלק

מק"ט542035 :
כיסים2 :
מתאים ל:
מיכלי דלק 5L
מיכלי קומבי 1.5+3L
מיכלי קומבי 3+ 6L
מחירון ₪ 79 :ליח'

מיכל דלק 5L

מק"ט042-970 :
צבע :אדום
מחירון ₪ 66 :ליח'

מק"ט042-971 :
צבע :ירוק
מחירון ₪ 66 :ליח'
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94

מק"ט042-972 :
צבע :לבן
מחירון ₪ 66 :ליח'

מק"ט042-973 :
צבע :אדום
מחירון ₪ 100 :ליח'

מק"ט042-974 :
צבע :שחור
מחירון ₪ 100 :ליח'

מיכלי דלק

מיכל דלק 10L

מיכל דלק 20L

מק"ט042-975 :
צבע :שחור
מחירון ₪ 180 :ליח'

מיכלי דלק קומבי כפולים דלק/שמן
מק"ט
562409
562410
562408
562407
562406
562405

צבע
לבן
אדום
לבן
אדום
לבן
אדום

נפח
3+1.5L
3+1.5L
5+3L
5+3L
6+3L
6+3L

מחירון
 ₪ 180ליח'
 ₪ 180ליח'
 ₪ 180ליח'
 ₪ 180ליח‘
 ₪ 180ליח‘
 ₪ 180ליח‘

המחירים אינם כוללים מע"מ
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שמן 2T

שמן 2T
שמן תערובת סינטטי למנועי  2פעימות המאופיינים בביצועים גבוהים.
מכיל תוספים ממיסי פיח (לניקוי המנוע) ,מפחיתי עשן ומונעי קרוזיה,
המשמשים כמייצבים תרמים.
מתאים לשימוש בכלי גינון ,אופנועים ,טרקטורונים ועוד.

שמן תערובת
סינטטי אדום
1L OREGON

מק"ט010-6366 :
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 52 :ליח'

שמן תערובת
סינטטי אדום
 1L OREGONכולל מדיד

שמן תערובת על
בסיס סינטטי

שמן תערובת
סינטטי אדום

ECHO 1L

100cc OREGON

מק"ט011-1140 :
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 70 :ליח‘

מק"ט99988800089 :
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 32 :ליח‘

מק"ט010-6365 :
כמות באריזה50 :
מחירון ₪ 16 :ליח'

שמן תערובת
סינטטי אדום

שמן תערובת
סינטטי אדום

5L OREGON

20L OREGON

מק"ט010-6367 :
כמות באריזה4 :
מחירון ₪ 255 :ליח'

מק"ט011-1153 :
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 758 :ליח'

שמן תערובת סינטטי אדום
 60L OREGONכולל ברז

מק"ט029-5468 :
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 2090 :ליח'
המחירים אינם כוללים מע"מ
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שמן השרשרת של  ,OREGONיצרנית מערכות הניסור הגדולה בעולם!
•  OREGONמייצרת להבים ושרשראות למיטב יצרני המשורים.
• שמן השרשרת שלה הינו המומלץ על ידי יצרן השרשראות
יתרונות:
הלהב
ֿ
• מכיל תוספים דביקים המבטיחים את היצמדות השמן למסילת
• חיי מדף ארוכים  36 -חודשים
• מתאים לכל משורי השרשרת
• מתאים לשימוש גם בעץ יבש
• חסכוני  -מפחית את צריכת השמן ביחס לשמנים סטנדרטיים עד 50%

שמן שרשרת מקצועי
5L - OREGON - HI-GRADE

שמן שרשרת
1L - OREGON

שמן שרשרת
5L - OREGON

מק"ט010-6371 :
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 40 :ליח'

מק"ט010-6372 :
כמות באריזה4 :
מחירון ₪ 120 :ליח'

מק"ט010-4936 :
כמות באריזה4 :
מחירון ₪ 140 :ליח'

שמן שרשרת
20L - OREGON

שמן שרשרת מקצועי
20L - OREGON - HI-GRADE

שמן שרשרת מקצועי
60L - OREGON - HI-GRADE

שמן לשימון שרשרת

שמן שרשרת

חדש!

חדש!

מק"ט010-6373 :
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 478 :ליח'

מק"ט010-1867 :
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 538 :ליח'

מק"ט029-5467 :
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 1548 :ליח'
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שמנים וכימיקלים שונים

שמן  4Tלמכסחת

שמן  4Tלמכסחת

600cc - SAE30

1.4L - SAE30

מק"ט010-9623 :
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 32 :ליח'

מק"ט011-1154 :
כמות באריזה8 :
מחירון ₪ 59.8 :ליח'

גריז ליטיום תרמיל

גריז ליטיום שפורפרת

400ml

125ml

חדש!

מק"ט054-101 :
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 35 :ליח'

מק"טI530182 :
כמות באריזה24 :
מחירון ₪ 36 :ליח'
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מכנסי מגן לעבודה עם משורים

חלקי חילוף
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מצתים
מצתים

נמצא במלאי
ניתן להזמין בהזמנה מיוחדת
CHAMPION

BOSCH

NGK

CJ7Y

WS8F

BPM7A

J19LM

W9E0

B2LM

77-301-1

77-400

CJ8

WS8E

BM6A

77-302-1

77-404

RC12YC

FR8DC

BCPR5ES

77-303-1

-

DJ8J

HS8E

BM6F

77-304-1

77-411

RJ19LM

WR11E0

BR2LM

77-305-1

77-416

77-300-1

77-405

RCJ8

WSR8E

BMR6A

77-306-1

77-417

RCJ6Y

WSR6F

BPMR7A

77-307-1

77-415

CJ6

WS7E

BM7A

77-308-1

77-409

CJ8Y

WS7F

BPM6A

77-309-1

77-402

N11YC

W8DC

BP5ES

77-310-1

77-403

CJ6Y

WS5F

BPM7A

77-311-1

77-407

RN9YC

WR7DC

BPR6ES

77-312-1

77-401

J17LM

W9EC0

B4LM

77-313-1

77-410

RN11YC4

WR8DCX

BPR5ES11

77-314-1

77-408

N9YC

W6/7/D/C

BP6ES

77-315-1

-

J8C

W8/9E/C

B6S

77-317-1

-

RCJ8Y

WSR8F

BPMR4A

77-319-1

-

L86C

W8AC

B5HS

77-321-1

77-406

RCJ7Y

WSR7F

BPMR7A

77-324-1

77-414

RJ17LM

WR9EO

BR4-LM

77-350-1

-

J6J

W7EC

B6S

77-351-1

-

L92YC

W8BC

BP5HS

77-352-1

-

RL87YC

WR7BC

BPR6HS

77-325-1

-

RCJ4

-

BMR7A

77-354-1

-

RZ7C

USR7AC

CMR6H

77-355-1

77-455

DJ6J

HS5E

BM7F

77-316-1

77-412

DJ7Y

HS8E

BPM6F

77-318-1

77-413

RL95YC

W8B

BPR4HS

77-320-1

-

N2C

W2C

B8ES

77-323-1

-

בהזמנה

במלאי

30
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סכינים אוניברסליים למכסחות

מתאים
90%-ל
מהמכסחות-

* Die Verwendung unserer One-For-All-Messer ist nicht auf unsere Anwendungsübersicht beschränkt. Alle zusätzlichen Informationen sind sehr willkommen. E-mailen Sie Ihre Vorschläge bitte an info@blount.be.

OREGON® is a registered trademark of Blount, Inc.
All other marks are the property of their own respective owners.

כמות
באריזה

מחירון
' ליח₪ 120
' ליח₪ 120
' ליח₪ 120
' ליח₪ 120
' ליח₪ 120
' ליח₪ 120

6

' ליח₪ 77

6

' ליח₪ 50

6

6
6
6
6
6

מתאמים

אורך

מק"ט

כולל
כולל
כולל
כולל
כולל
כולל

16“

69-269-0

17“

69-270-0

18“

69-271-0

19“

69-259

20“

69-273-0

21“

69-261

המחירים אינם כוללים מע"מ
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18“ להב לצלחת
( יחידות2 )סט
סט ברגים
( יחידות2 )סט

90-284
90-283

חוטי מתנע | צינורות דלק | מסנני דלק

חוטי התנעה
מק"ט
106525
90200
90201
90202
29203
90204
90206

מחירון
₪ 158
₪ 180
₪ 198
₪ 240
₪ 308
₪ 360
₪ 528

קוטר
 2.8מ"מ
 3.0מ"מ
 3.5מ"מ
 4.0מ"מ
 4.5מ"מ
 5.0מ"מ
 5.5מ"מ

צינורות דלק (בגליל  7.5מטר)
מק"ט
07-263
07-266
07-261
07-264
07-259
07-260
07-258
07-016

קוטר פנימי
 2.0מ"מ
 2.3מ"מ
 2.5מ"מ
 3.0מ"מ
 3.2מ"מ
 5.0מ"מ
 6.0מ"מ
 6.3מ"מ

קוטר חיצוני
 3.5מ"מ
 5.2מ"מ
 3.5מ"מ
 5.5מ"מ
 6.0מ"מ
 8.0מ"מ
 10מ"מ
 11מ"מ

מחירון
₪ 200
₪ 200
₪ 200
₪ 300
₪ 300
₪ 300
₪ 300
₪ 300

מסנני דלק
מק"ט
125-527
125-528
07-040
07-041
07-042
07-043
07-045

קוטר פנימי
 4.5מ"מ
 4.5מ"מ
 3.5מ"מ
 4.5מ"מ
 5.0מ"מ
 3.5מ"מ
 5.0מ"מ

מתאים ל
ECHO
ECHO
HVA
ECHO
STIHL
ECHO
STIHL

המחירים אינם כוללים מע"מ
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כמות באריזה
50
50
10
10
10
10
10

מחירון
 ₪ 23ליח'
 ₪ 29ליח'
 ₪ 28ליח'
 ₪ 28ליח'
 ₪ 28ליח'
 ₪ 28ליח'
 ₪ 28ליח'

מכנסי מגן לעבודה עם משורים

שרשראות
המחירים אינם כוללים מע"מ
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שרשראות

תכונות מערכת הניסור
RIVET
פיני חיבור מוקשים
המעניקים עמידות מפני
שחיקה ונוחות בהרכבה

מיכל שמן הממוקם על
חוליית החיבור  -לשיפור
שימון פני החיבור

המחירים אינם כוללים מע"מ
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חור המוטבע בשיניים
המובילות ,מקל על זרימת
השמן לאורך מסילת הלהב

שרשראות

תכונת הפחתת זעזועים
באמצעות עיצוב מתקדם של
חלקי השרשרת

פלדת פטנט OREGON OCS 01
המקנה עמידות גבוהה בתנאים
הקשים ביותר (כגון טמפרטורות
קיצוניות)

טכנולוגיה חדשנית לשימון
הלהב והשרשרת ,משפרת את
יעילות הניסור ומאריכה את חיי
השרות של מערכת הניסור
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רולות שרשראות HOBBY

מק"ט
3/8 LP

(" 1.3 )0.050מ"מ

מק״ט91P 100R :
תכונות :שרשרת בעלת רתיעה לאחור נמוכה ,שן חותכת בעלת שתי זוויות – לניסור מהיר ועמידות גבוהה ביחס
לשרשראות הובי סטנדרטיות
סוג משור :הובי
מחירון ₪ 1523 :ליח'

מק"ט
3/8 LP

(" 1.5 )0.058מ"מ

מק״ט73DX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת רתיעה לאחור נמוכה
פלדת פטנט OREGON
חוליה מנמיכת זעזועים בעלת מיכלית שמן
סוג משור :הובי
מחירון ₪ 1769 :ליח'

מק"ט
3/8 LP

(" 1.6 )0.063מ"מ

מק״ט75DX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת רתיעה לאחור נמוכה
פלדת פטנט OREGON
חוליה מנמיכת זעזועים בעלת מיכלית שמן
סוג משור :הובי
מחירון ₪ 1769 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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שרשראות מקצועיות

מק"ט
3/8 LP

(" 1.1 )0.043מ"מ

מק״ט90PX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת צרה המגדילה מהירות חיתוך,
חוליה מנמיכת זעזועים בעלת מד זווית השחזה ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורי גיזום
מחירון ₪ 1769 :ליח'

מק"ט
3/8 LP

(" 1.3 )0.050מ"מ

מק״ט91PX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת צרה המגדילה מהירות חיתוך,
חוליה מנמיכת זעזועים בעלת מד זווית השחזה ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורי גיזום
מחירון ₪ 1769 :ליח'

מק"ט
3/8 LP

(" 1.3 )0.050מ"מ

מק״ט91VXL 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת ארוכה המגדילה מהירות חיתוך,
פלדת פטנט  ,OREGONחוליה מנמיכת זעזועים ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורי גיזום
מחירון ₪ 2146 :ליח'
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שרשראות מקצועיות

מק"ט
3/8 LP

(" 1.3 )0.050מ"מ

מק״ט20LPX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת פרופיל מרובע המגדילה מהירות חיתוך,
פלדת פטנט  ,OREGONחוליה מנמיכת זעזועים ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורים בינוניים
מחירון ₪ 2146 :ליח'

מק"ט
0.325

(" 1.5 )0.058מ"מ

מק״ט21LPX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת פרופיל מרובע המגדילה מהירות חיתוך,
פלדת פטנט  ,OREGONחוליה מנמיכת זעזועים ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורים בינוניים
מחירון ₪ 2146 :ליח'

מק"ט
0.325

(" 1.6 )0.063מ"מ

מק״ט22LPX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת פרופיל מרובע המגדילה מהירות חיתוך,
פלדת פטנט  ,OREGONחוליה מנמיכת זעזועים ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורים בינוניים
מחירון ₪ 1992 :ליח'
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3/8

(" 1.3 )0.050מ"מ

מק״ט72LPX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת פרופיל מרובע המגדילה מהירות חיתוך,
פלדת פטנט  ,OREGONחוליה מנמיכת זעזועים ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורים גדולים
מחירון ₪ 2273 :ליח'

שרשראות מקצועיות

מק"ט

מק"ט
3/8

(" 1.5 )0.058מ"מ

מק״ט73LPX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת פרופיל מרובע המגדילה מהירות חיתוך,
פלדת פטנט  ,OREGONחוליה מנמיכת זעזועים ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורים גדולים
מחירון ₪ 2273 :ליח'

מק"ט
3/8

(" 1.6 )0.063מ"מ

מק״ט75LPX 100R :
תכונות :שרשרת בעלת שן חותכת פרופיל מרובע המגדילה מהירות חיתוך,
פלדת פטנט  ,OREGONחוליה מנמיכת זעזועים ומיכלית שמן,
חלל שימון בשן המובילה.
סוג משור :משורים גדולים
מחירון ₪ 1992 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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שרשראות מקצועיות

מק"ט
0.404

(" 1.6 )0.063מ"מ

מק״ט59LAC 100R :
תכונות :פלדת פטנט  ,OREGONמיכלית שמן
סוג משור :משורים גדולים
מחירון ₪ 2273 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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SPEEDCUT - 95TXL

השרשרת המהירה החדשה של OREGON

חדש!

המשור הטוב ביותר מתחיל בשרשרת הטובה ביותר!
מהירה יותר ,חדה יותר ,קלה יותר
תכונות:
• מערכת שימון משופרת

מומלצת לשימוש עם להבי SPEEDCUT

שרשראות מקצועיות

חדש!

• כושר ניסור משופר באמצעות הנדסה מהפכנית של השן החותכת המאפשרת פינוי מהיר יותר של הנסורת .תכנון השן
החותכת מותאם במיוחד להשחזה ידנית.

• סימון לייזר של זוויות ההשחזה ומד שחיקה.

מק"ט
0.325

סוג משור :משורים בינוניים
• מהירות ניסור מוגברת הודות לצורת שן חיתוך מהפכנית
מק״ט95TXL 100R :
מחירון ₪ 2575 :ליח'

(" 1.3 )0.050מ"מ

המחירים אינם כוללים מע"מ
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רבעי רולות

סוג משור

מק"ט
25F 025R

חדש!
שרשרת מיוחדת
לפסלים המאפשרת
דיוק ניסור ברמה
הגבוהה ביותר.
מומלץ לשימוש עם
להבי SCULPTOR

1/4

(" 1.3 )0.050מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 740ליח'

25AP 025R

1/4

(" 1.3 )0.050מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 740ליח'

90PX 025R

3/8LP

(" 1.1 )0.034מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 535ליח'

91VXL 025R

0.325

(" 1.3 )0.050מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 535ליח'

0.325

(" 1.3 )0.050מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 643ליח'

20LPX 025R

0.325

(" 1.3 )0.050מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 565ליח'

21LPX 025R

0.325

("1.5 )0.058מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 565ליח'

22LPX 025R

0.325

(" 1.6 )0.063מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 465ליח'

72LPX 025R

3/8

(" 1.3 )0.050מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 565ליח'

73LPX 025R

3/8

(" 1.5 )0.058מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 565ליח'

75LPX 025R

3/8

(" 1.6 )0.063מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 465ליח'

59AC 025R

0.404

(" 1.6 )0.063מ"מ

משורי גיזום

 ₪ 565ליח'

חדש!
95TXL 025R

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מחירון

מכנסי מגן לעבודה עם משורים

להבים למשורים
המחירים אינם כוללים מע"מ
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להבים למשורים

 20%הפחתת משקל הודות לליבת אלומיניום
מגן לכלוך השומר על מיסב הלהב
* התאמה מדויקת
* בלאי מופחת הודות למסילת להב משופרת

ללא צורך בשימון

מיסב להב משופר
עמיד לשחיקה

צביעת  UVמיוחדת :מונעת חדירה
לתוך מסילת הלהב ומבטיחה רוחב
מסילה אחיד ומדוייק
פלדה מוקשית
שמירה על שימון הלהב
והשרשרת תוך הפחתת החיכוך
והארכת חיי השרות

המחירים אינם כוללים מע"מ
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 - DuubleGuardלהב ממוסב צר

 - Versa-Cutלהב ממוסב ראש רחב

 - Pro-Amלהב ממוסב רחב

 - Power Matchלהב קשיח ראש
ממוסב רחב מתחלף

• מיועד למשתמש החובבני
• למשורי גיזום עד  40סמ"ק
• מסגרת צרה
• משקל נמוך
• ידידותי למשתמש
• קצה להב צר להפחתת רתיעה לאחור

• מיועד למשתמש החובבני והמקצועי
• משקל נמוך
• ידידותי למשתמש
• קצה להב צר להפחתת רתיעה לאחור

• שילוב בין עמידות של להב קשיח לביצועים של
להב ממוסב
• מיועד למשתמש המקצועי
• לניסור עץ נקי

 - Pro-Liteלהב ממוסב רחב

• מיועד למשתמש המקצועי המעוניין במוצר איכותי
במחיר ידידותי
• עמידות מוגברת לשחיקה
• עשוי מסגסוגת כרום

 - SpeeDcutלהב ממוסב צר

• מיועד למשתמש המקצועי המעוניין באיכות ללא פשרות
•  20%הפחתת משקל
• הארכה משמעותית של חיי השרות
• מיסב מחוזק
• ללא צורך בשימון מיסב הלהב

סוגי להבים

חדש!

 – Armor Tipלהב קשיח רחב

• קצה להב מחוסם לניסור בתנאי עבודה מלוכלכים,
כגון שורשים
• בלעדי ללהבי  !OREGONקצה להב מחוסם עשוי
 - steliteציפוי עמיד לשחיקה ולחום
• לניסור עץ מלוכלך

חדש!

• מיועד למשתמש המקצועי והחובבני
•  20%הפחתת משקל
•  25%הגברת מהירות חיתוך
• הארכה משמעותית של חיי השירות
• ללא צורך בשימון מיסב הלהב

 – Sculptorלהב פיסול

• להב קשיח
• מיועד לעבודה עם קצה הלהב
• סגסוגת קובלט וכרום לעמידות גבוהה
• מותאם לעבודה עם שרשראות "¼ ו3/8 LP -

חדש!

 - ControlCutלהב ממוסב ראש צר

• מיועד למשתמש המקצועי
•  20%הפחתת משקל
• הארכה משמעותית של חיי השרות
• הפחתה משמעותית של רתיעה לאחור
• ללא צורך בשימון
• ללא צורך בשימון מיסב הלהב
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שרשראות ולהבים

אורך להב

מק""ט

מתאים למשורים

מחירון

1/4-25AP
25AP 058E

1/4

).050(1.3MM

״10

טלסקופי HVA

220

25AP 064E

1/4

).050(1.3MM

״12

גיזום ישנים

220

3/8LP-90SG
95

90PX 034E

3/8LP

).043(1.1MM

״8

משור גובה טלסקופי אורגון

90PX 039E

3/8LP

).043(1.1MM

״10

אביזר משור

95

90PX 040E

3/8LP

).043(1.1MM

״10

אביזר משור טנאקה

95

90PX 044E

3/8LP

).043(1.1MM

״12

גובה טלסקופי  + PPT 2400סטיל

95

90PX 050E

3/8LP

).043(1.1MM

״14

גיזום סטיל MS193

102.5

90PX 052E

3/8LP

).043(1.1MM

״14

חשמלי BOCSH + MAKITA

112.5

3/8LP-91VXL
91VXL 039E

3/8LP

).050(1.3MM

״10

אביזר משור אקו

95

91VXL 040E

3/8LP

).050(1.3MM

״10

269 +CS260

95

91VXL 044E

3/8LP

).050(1.3MM

״12

+ PPT280סטיל MS201

95

91VXL 045E

3/8LP

).050(1.3MM

״12

גיזום יפני HVA +

95

91VXL 050E

3/8LP

).050(1.3MM

״14

סטיל MS170-180

112.5

91VXL 052E

3/8LP

).050(1.3MM

״14

יפני HVA +

112.5

91VXL 053E

3/8LP

).050(1.3MM

״14

יפני  -להב קשיח

129

91VXL 055E

3/8LP

).050(1.3MM

״16

סטיל MS211-230

130

91VXL 056E

3/8LP

).050(1.3MM

״16

יפני  +אפקו

130

91VXL 057E

3/8LP

).050(1.3MM

״16

יפני (HVA135-142 +)CS400

130

91VXL 062E

3/8LP

).050(1.3MM

״18

סינים

150

.325-20LPX
20LPX 064E

.325

).050(1.3MM

"15

יפני HVA+

141

20LPX 066E

.325

).050(1.3MM

"16

HVA 445

155

20LPX 072E

.325

).050(1.3MM

"18

 ,HVA 350-450טנאקה 4501

165

20LPX 078E

.325

).050(1.3MM

"20

סינים

188

 325-95TXLמומלץ להשתמש עם להבי  SPEEDCUTחדש
95TXL 062E

.325

).050(1.3MM

"16

סטיל MS250

95TXL064E

.325

).050(1.3MM

"15

HVA142

195

95TXL 066E

.325

).050(1.3MM

"16

שוודים בינוניים

195

95TXL 067E

.325

).050(1.3MM

"16

סטיל MS260-271

195

95TXL 072E

.325

).050(1.3MM

"18

שוודים/יפנים בינוניים

195
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195

כמות באריזה:
 30יח'

 325-20BPXחדש

שן עגולה
115

20BPX 064E

.325

).050(1.3MM

15”-SC

יפני HVA+

20BPX 066E

.325

).050(1.3MM

16”-SC

HVA 445

128

20BPX 072E

.325

).050(1.3MM

18”-SC

 ,HVA 350-450טנאקה 4501

138

21LPX 064E

.325

).058(1.5MM

״15

יפני HVA+

141

21LPX 066E

.325

).058(1.5MM

״16

יפני ( + )CS420אפקו

155

21LPX 072E

.325

).058(1.5MM

״18

יפני ( + )CS510אפקו

165

325-21LPX

 325-21BPXחדש

שן עגולה

21BPX 064E

.325

).058(1.5MM

״15

יפני HVA+

115

21BPX 066E

.325

).058(1.5MM

״16

יפני ( + )CS420אפקו

128

21BPX 072E

.325

).058(1.5MM

״18

יפני ( + )CS510אפקו

138

22LPX 062E

.325

).063(1.6MM

״16

סטיל MS250

141

22LPX 067E

.325

).063(1.6MM

״16

סטיל MS261-281

155

22LPX 068E

.325

).063(1.6MM

״18

סטיל MS250

165

22LPX 074E

.325

).063(1.6MM

״18

סטיל MS261-281

154

שרשראות ולהבים

אורך להב

מק""ט

מתאים למשורים

מחירון

כמות באריזה:
 30יח'

שן זוויתית

 325-21BPXחדש

שן עגולה

22BPX 062E

.325

).063(1.6MM

״16

סטיל MS250

110

22BPX 067E

.325

).063(1.6MM

״16

סטיל MS261-281

119

22BPX 068E

.325

).063(1.6MM

״18

סטיל MS250

128

72LPX 064E

3/8

).050(1.3MM

״17

אקו CS 590

173

72LPX 066E

3/8

).050(1.3MM

״18

אקו CS 620

173

72LPX 068E

3/8

).050(1.3MM

״18

אקו+שוודי גדול  -להב קשיח

117

72LPX 070E

3/8

).050(1.3MM

״20

אקו CS620

173

3/8-72LPX

שן זוויתית

אורך להב

מק""ט

מתאים למשורים

מחירון

3/8-73LPX

כמות באריזה:
 30יח'

שן זוויתית

73LPX 056E

3/8

).058(1.5MM

״15

דולמר+מקיטה

165

73LPX 060E

3/8

).058(1.5MM

״16

שוודים גדולים

165

73LPX 068E

3/8

).058(1.5MM

״18

שוודים גדולים

172.5

73LPX 072E

3/8

).058(1.5MM

״20

שוודים גדולים

197.5

73LPX 084E

3/8

).058(1.5MM

״24

שוודים גדולים

236

73DX 068E

3/8

).058(1.5MM

״18

שוודים גדולים

125

75LPX 060E

3/8

).063(1.6MM

״16

סטיל גדולים

165

75LPX 066E

3/8

).063(1.6MM

״18

סטיל גדולים

165

75LPX 072E

3/8

).063(1.6MM

״20

סטיל גדולים

178.5

75LPX 084E

3/8

).063(1.6MM

״24

סטיל גדולים

236

3/8-73DPX

שן עגולה

3/8-75LPX

שן זוויתית
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שרשראות ולהבים

POWER SHARP
PS40E

3/8 LP

).050(1.3MM

"10

אקו CS260

222

PS44E

3/8 LP

).050(1.3MM

"12

גיזום סטיל

222

PS45E

3/8 LP

).050(1.3MM

"12

גיזום יפני

222

PS50E

3/8 LP

).050(1.3MM

"14

גיזום סטיל

222

PS52E

3/8 LP

).050(1.3MM

"14

גיזום יפני

222

PS55E

3/8 LP

).050(1.3MM

"16

גיזום יפני

222

PS56E

3/8 LP

).050(1.3MM

"16

גיזום סטיל

222

MultiCut
אורך להב

מק""ט
M91VXL 040E

3/8LP

).050(1.3MM

״10

מתאים למשורים
269 +CS260

243

M91VXL 044E

3/8LP

).050(1.3MM

״12

+ PPT280סטיל MS201

243

M91VXL 045E

3/8LP

).050(1.3MM

״12

גיזום יפני HVA +

243

M91VXL 050E

3/8LP

).050(1.3MM

״14

סטיל MS170-180

270

M91VXL 052E

3/8LP

).050(1.3MM

״14

יפני HVA +

270

M91VXL 055E

3/8LP

).050(1.3MM

״16

סטיל MS211-230

272.5

M91VXL 056E

3/8LP

).050(1.3MM

״16

יפני  +אפקו

272.5

M91VXL 057E

3/8LP

).050(1.3MM

״16

יפני (HVA135-142 +)CS400

272.5

M95VPX 064E

.325

).050(1.3MM

״15

יפני HVA+

312

M20LPX 066E

.325

).050(1.3MM

״16

HVA 445

312

M95VPX 072E

.325

).050(1.3MM

״18

 ,HVA 350-450טנאקה 4501

318

M21LPX 064E

.325

).058(1.5MM

״15

יפני HVA+

312

M21LPX 066E

.325

).058(1.5MM

״16

יפני ( + )CS420אפקו

312

M21LPX 072E

.325

).058(1.5MM

״18

יפני ( + )CS510אפקו

338

M22LPX 062E

.325

).063(1.6MM

״16

סטיל MS250

312

M22LPX 067E

.325

).063(1.6MM

״16

סטיל MS261-281

312

M73LPX 060E

3/8

).058(1.5MM

״16

שוודים גדולים

338

M73LPX 068E

3/8

).058(1.5MM

״18

שוודים גדולים

338

M73LPX 072E

3/8

).058(1.5MM

״20

שוודים גדולים

356

M75LPX 060E

3/8

).063(1.6MM

״16

סטיל גדולים

338

M75LPX 066E

3/8

).063(1.6MM

״18

סטיל גדולים

338

M75LPX 072E

3/8

).063(1.6MM

״20

סטיל גדולים

372
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מחירון

כמות באריזה:
 30יחי

Double-Guard
084MLEA041

״8

90PX 034E

)3/8LP-.043(1.1MM

משור גובה אורגון

139

100SDEA041

״10

91VXL 040E

(3/8LP-.050(1.3MM

אקו ( CS260קצה סגור)

132

104MLEA218

״10

90PX 039E

)3/8LP-.043(1.1MM

אביזר משור (קצה פתוח)

132

120SDEA041

״12

91VXL 045E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום יפנים (קצה סגור)

132

120SDEA074

״12

91VXL 044E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום סטיל (קצה פתוח)

132

124MLEA218

״12

90PX 044E

)3/8LP-.043(1.1MM

טלסקופי אקו PPT2400

132

124MLEA074

״12

90PX 044E

)3/8LP-.043(1.1MM

טלסקופי סטיל

132

120SDEA318

״12

91VXL 044E

)3/8LP-.050(1.3MM

טלסקופי אקו PPT280

138

140SDEA041

״14

91VXL 052E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום יפנים (קצה סגור)

138

140SDEA074

״14

91VXL 050E

)3/8LP-.050(1.3MM

סטיל ( MS180קצה פתוח)

138

144MLEA041

״14

90PX 052E

)3/8LP-.043(1.1MM

חשמלי BOCSH+MAKITA

138

144MLEA074

״14

90PX 050E

)3/8LP-.043(1.1MM

סטיל MS192

138

160SDEA041

״16

91VXL 057E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום יפנים (קצה סגור)

145

160SDEA074

״16

91VXL 055E

)3/8LP-.050(1.3MM

סטיל ( MS211-230קצה פתוח)

145

180SDEA041

״18

91VXL 062E

)3/8LP-.050(1.3MM

אורגון +CS1500סינים

164

שרשראות ולהבים

מק""ט

אורך

שרשרת

סוג שרשרת

מתאים למשורים

מחירון

כמות באריזה:
 10יח'

Pro-Am
מק""ט

אורך

שרשרת

אורך להב

מתאים למשורים

מחירון

120SXEA041

״12

91VXL 045E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום יפנים (קצה סגור)

120SXEA074

״12

91VXL 044E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום סטיל (קצה פתוח )

186

120SXEA095

״12

91VXL 045E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום שוודים (קצה סגור)

194

140SXEA041

״14

91VXL 052E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום יפנים (קצה סגור)

200

140SXEA074

״14

91VXL 050E

)3/8LP-.050(1.3MM

סטיל ( MS180קצה פתוח)

200

140SXEA095

״14

91VXL 052E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום שוודים (קצה סגור)

200

158PXBK041

״15

21LPX 064E

).325-.058(1.5MM

יפנים בינוניים

200

150MLBK095

״15

20LPX 064E

).325-.050(1.3MM

HVA142

200

158PXBK095

״15

21LPX 064E

).325-.058(1.5MM

HVA142

200

160SXEA041

״16

91VXL 057E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום יפנים (קצה סגור)

222

160SXEA074

״16

91VXL 055E

)3/8LP-.050(1.3MM

סטיל ( MS211-230קצה פתוח)

222

160SXEA095

״16

91VXL 057E

)3/8LP-.050(1.3MM

גיזום שוודים (קצה סגור)

222

160MLBK041

״16

20LPX 066E

).325-.050(1.3MM

יפנים בינוניים

250

168PXBK041

״16

21LPX 066E

).325-.058(1.5MM

יפנים בינוניים

250

160MLBK095

״16

20LPX 066E

).325-.050(1.3MM

HVA345

250

168PXBK216

״16

21LPX 066E

).325-.058(1.5MM

אקו CS420

250

168PXBK095

״16

21LPX 066E

).325-.058(1.5MM

HVA345

250

163PXBA074

״16

22LPX 062E

).325-.063(1.6MM

סטיל MS250

250

1635LBA074

״16

22LPX 067E

).325-.063(1.6MM

סטיל MS260-271

250

163SFHD025

״16

75LPX 060E

)3/8-.063(1.6MM

סטיל גדולים

250

180MLBK041

״18

20LPX 072E

).325-.050(1.3MM

יפנים בינוניים

268

188PXBK041

״18

21LPX 072E

).325-.058(1.5MM

יפנים בינוניים

268

180MLBK095

״18

20LPX 072E

).325-.050(1.3MM

HVA350-450

268

188PXBK095

״18

21LPX 072E

).325-.058(1.5MM

HVA350-450

268

כמות באריזה:
 10יח'

186
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שרשראות ולהבים

183SFGD025

״18

75LPX 074E

).325-.063(1.6MM

סטיל בינוניים

268

183SFHD025

״18

22LPX 066E

).325-.063(1.6MM

סטיל גדולים

268

188SFHD009

״18

73LPX 068E

)3/8-.058(1.5MM

שוודים גדולים

268

Pro-Lite
מק""ט

אורך

שרשרת

אורך להב

מתאים למשורים

מחירון

168SLGK041

״16

21LPX 066E

).325-.058(1.5MM

יפנים בינוניים

330

160SLGK095

״16

20LPX 066E

).325-.050(1.3MM

HVA 345

330

168SLGK095

״16

21LPX 066E

).325-.058(1.5MM

אקו CS420

330

180SLGK041

״18

20LPX 072E

).325-.050(1.3MM

יפנים בינוניים

350

188SLGK041

״18

21LPX 072E

).325-.058(1.5MM

אקו CS510

350

180SLGK095

״18

20LPX 072E

).325-.050(1.3MM

HVA350-450

350

180SLHD176

״18

72LPX 064E

)3/8-.050(1.3MM

אקו CS590

350

180SLGK095

״18

20LPX 072E

).325-.050(1.3MM

HVA350-450

350

188SLGK095

״18

21LPX 072E

).325-.058(1.5MM

אקו CS510

350

188SLHD009

״18

73LPX 068E

)3/8-.058(1.5MM

HVA365-575

320

208SLHD009

״20

73LPX 072E

)3/8-.058(1.5MM

HVA365-575

380

203SLHD025

״20

75LPX 072E

)3/8-.063(1.6MM

סטיל גדול

380

כמות באריזה:
 10יח'

) SpeedCutיש להשתמש עם שרשראות  (SPEEDCUTחדש
מק""ט

אורך

שרשרת

אורך להב

מתאים למשורים

מחירון

150TXLBK095

״15

95TXL 064E

).325-.050(1.3MM

HVA142

400

160TXLBK095

״16

95TXL 066E

).325-.050(1.3MM

HVA345-450

400

160TXLBA074

״16

95TXL 062E

).325-.050(1.3MM

סטיל MS250

400

180TXLBK095

״18

95TXL 072E

).325-.050(1.3MM

HVA345-40

400

כמות באריזה:
 10יח'

POWER SHARP
מק""ט

אורך

שרשרת

אורך להב

מתאים למשורים

מחירון

551639

"10

PS40E

).050(1.3MM

אביזר משור

250

542308

"12

PS45E

).050(1.3MM

גיזום יפני

250

542309

"12

PS44E

).050(1.3MM

גיזום סטיל

250

542310

"14

PS52E

).050(1.3MM

גיזום יפני

250

542311

"14

PS50E

).050(1.3MM

גיזום סטיל

250

542312

"14

PS52E

).050(1.3MM

גיזום HVA

250

542315

"16

PS55E

).050(1.3MM

גיזום סטיל

250

542314

"16

PS56E

).050(1.3MM

גיזום יפני

250
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כמות באריזה:
 10יח'

שרשראות ולהבים

Armor Tip
:כמות באריזה
' יח10

מחירון

מתאים למשורים

אורך להב

שרשרת

אורך

מק""ט

478

גדולים+סטיל בינוניים

3/8-.325-.404

-

16"

163ATMD025

478

HVA345-450+CS420 אקו

3/8-325

-

16"

168ATMK095

478

גדולים+סטיל בינוניים

3/8-325-.404

-

18"

183ATMD025

478

HVA365-575

3/8-.058(1.5MM)

73LPX 068E

18"

188ATMD009

478

HVA345-450+CS510 אקו

3/8-325

-

18"

188ATMK095

590

גדולים+סטיל בינוניים

3/8-.325-.404

-

20"

203ATMD025

590

HVA365-575

3/8-.058(1.5MM)

73LPX 072E

20"

208ATMD009

590

סטיל גדולים

3/8-.325-.404

24"

243ATMD025

590

HVA372-390

3/8-.058(1.5MM)

73LPX 084E

24"

248ATMD009

778

HVA372-3120

3/8

-

28"

288ATMD009

778

HVA390-3120

3/8-.058(1.5MM)

-

30"

303ATLE0009

778

סטיל גדולים

3/8-.404

-

36"

363ATLE099

778

HVA390-3120

3/8-.404

-

36"

363ATLD009

778

סטיל גדולים

3/8-.404

59AC 122E

41"

413ATLE199

חדש
:כמות באריזה
' יח10

מחירון

מתאים למשורים

אורך להב

שרשרת

400

HVA142

.325-.058(1.5MM)

400

יפנים בינוניים

.325-.058(1.5MM)

21LPX 064E

400

HVA142

.325-.058(1.5MM)

400

CS420 אקו

400
400

ControlCut

אורך

מק""ט

13"

138PXLBD025

15"

158PXLBK041

21LPX 064E

15"

158PXLBK095

.325-.058(1.5MM)

21LPX 066E

16"

168PXLBK095

MS250 סטיל

.325-.063(1.6MM)

22LPX 062E

16"

163PXLBA074

CS510 אקו

.325-.058(1.5MM)

21LPX 064E

18"

188PXLBK095

חדש
:כמות באריזה
' יח10

מחירון

מתאים למשורים

אורך להב

שרשרת

אורך

מק""ט

400

HVA142

.325-.050(1.3MM)

95TXL 064E

15"

150VXLGK095

400

יפנים בינוניים

.325-.058(1.5MM)

21LPX 064E

15"

158VXLGK095

400

HVA 345

.325-.050(1.3MM)

20LPX 066E

16"

160VXLGK095

400

CS420 אקו

.325-.058(1.5MM)

21LPX 066E

16"

168VXLGK095

400

MS260-271 סטיל

.325-.063(1.6MM)

22LPX 067E

16"

163VXLGD025

400

סטיל גדולים

3/8-.063(1.6MM)

75LPX 060E

16"

163VXLHD025

400

HVA350-450

.325-.050(1.3MM)

20LPX 072E

18"

180VXLGK095

400

CS510 אקו

.325-.058(1.5MM)

21LPX 072E

18"

188VXLGK095

400

סטיל בינוניים

.325-.063(1.6MM)

22LPX 074E

18"

183VXLGD025

400

CS510 אקו

.325-.058(1.5MM)

21LPX 072E

18"

188VXLGK216

400

CS590 אקו

3/8-.050(1.3MM)

72LPX 064E

18"

188VXLHD176

400

HVA365-575

3/8-.058(1.5MM)

73LPX 068E

18"

188VXLHD009
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VersaCut

שרשראות ולהבים

203VXLHD025

"20

75LPX 072E

)3/8-.063(1.6MM

סטיל גדול

208VXLHD009

"20

73LPX 072E

)3/8-.058(1.5MM

HVA365-575

243VXLHD025

"24

75LPX 084E

)3/8-.063(1.6MM

סטיל גדול

248VXLHD009

"24

73LPX 084E

)3/8-.058(1.5MM

HVA372-390

Power-Match
מק""ט

אורך

שרשרת

אורך להב

מתאים למשורים

מחירון

158RNDK095

"15

73LPX 056E

)3/8-.058(1.5MM

דולמר/מקיטה

478

168RNDK095

"16

73LPX 064E

)3/8-.058(1.5MM

דולמר/מקיטה

478

188RNDD009

"18

73LPX 068E

)3/8-.058(1.5MM

HVA365-575

478

188RNDK095

"18

73LPX 068E

)3/8-.058(1.5MM

 HVA455דולמר/מקיטה

478

183RNDD025

"18

75LPX 066E

)3/8-.063(1.6MM

סטיל גדולים

478

423RNDD009

"42

75LPX 135E

)3/8-.063(1.6MM

HVA390-3120

778

כמות באריזה:
 10יח'

Sculptor
מק""ט

אורך

שרשרת

אורך להב

מתאים למשורים

מחירון

535044

"10

25AP/25F

)1/4-.050(1.3MM

להב פיסול קצה  10ממ

598

535045

"12

25AP/25F

)1/4-.050(1.3MM

להב פיסול קצה  10ממ

598

535047

"12

91VXL/91PX

)3/8LP-.050(1.3MM

להב פיסול קצה  12ממ

598

535046

"14

25AP/25F

)1/4-.050(1.3MM

להב פיסול קצה  10ממ

598

535048

"14

91VXL

)3/8LP-.050(1.3MM

להב פיסול קצה  12ממ

598

COMBO

כמות באריזה:
 10יח'

להב  2 +שרשראות

מק""ט

אורך

שרשרת

להב

מתאים למשורים

מחירון

561605

"12

91P 045E

120SDEA041

יפנים גיזום

229

543437

"14

91P 052E

140SDEA041

יפנים גיזום

229

559166

"14

91VXL 050E

140SXEA041

STHIL MS 180

256

561601

"14

91VXL 052E

140SXEA041

יפנים גיזום

256

561660

"16

91VXL 056E

160SXEA041

יפנים גיזום

256

561603

"16

91VXL 055E

160SXEA074

STHIL

256

543485

"15

95TXL 064E

150MLBK095

HVA142

383

561604

"16

20BPX 062E

163PXBA074

STHIL MS 250

383

561608

"16

22BPX 067E

163SFGD025

STHIL MS 271

383

561606

"18

95TXL 072E

180MLBK095

ECHO CS-510

383

556429

"18

21BPX 072E

188PXBK095

ECHO CS-510 + HVA345-450

383

567292

"18

75DPX 066E

188SFHD025

גדולים STHIL

383

556288

"18

73LPX 068E

188SFHD009

HVA365-575

383

כמות באריזה:
 10יח'

 COMBOלהב  2 +שרשראות SPEEDCUT
מק""ט

אורך

שרשרת

אורך להב

מתאים למשורים

מחירון

578708

"15

95TXL 064E

150TXLBK095

HVA142

555

578740

"16

95TXL 062E

160TXLBA074

STHIL MS250

555

578739

"18

95TXL 072E

180TXLBK095

HVA 350-450

555

578742

"18

95TXL 068E

180TXLBA074

STHIL MS250

555
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כמות באריזה:
 10יח'

התאמת שרשראות ולהבים

CS 300,330,341,350,360
קומבו

שרשרת

להב

PRO-AM

DOUBLEGUARD

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

אורך
להב

-

561605

91VXL 045E

542308/PS45E

120SXEA041

120SDEA041

12“

561601

543437

91VXL 052E

542310/PS52E

140SXEA041

140SDEA041

14“

561660

543483

91VXL 057E

542315/PS56E

160SXEA041

160SDEA041

16“

CS 2510,260,271
קומבו
PRO-AM

שרשרת

להב

DOUBLEGUARD

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

אורך
להב

-

-

91VXL040E

551639/PS40E

-

100SDEA041

10“

-

561605

91VXL 045E

542308/PS45E

120SXEA041

120SDEA041

12“

CS 310 ,345 ,370,400
קומבו

שרשרת

להב

PRO-AM

DOUBLEGUARD

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

אורך
להב

-

561605

91VXL 045E

542308/PS45E

120SXEA041

120SDEA041

12“

561601

543437

91VXL 052E

542310/PS52E

140SXEA041

140SDEA041

14“

561660

543483

91VXL 057E

542315/PS56E

160SXEA041

160SDEA041

16“

-

-

-

-

-

180SDEA041

18“

 דגם ישןCS 440-530
קומבו

שרשרת

להב

PRO-AM

Versacut

CONTROLCUT+שרשרת

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

-

20LPX 066E

180VXLGK041

168PXLBK041/21LPX066E

160SLGK041

160MLBK041

16“

-

20LPX 072E

188VXLGK041

188PXLBK041/21LPX072E

180SLGK041

180MLBK041

18“

 דגם חדשCS 420-510
קומבו

שרשרת

PRO-AM
SPEEDCUT

להב
VersaCut

+שרשרת
SPEEDCUT

ARMORTIP

CONTROLCUT

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

-

21LPX 066E

168VXLGK095

-

168ATMK095

168PXLBK095

168SLGK095

168PXBK095

16“

-

21LPX 072E

188VXLGK095

-

188ATMK095

188PXLBK095

188SLGK095

188PXBK095

18“

CS 590
קומבו

שרשרת

PROAM

להב
VersaCut

POWERMATCH

ARMOR-TIP

PRO-LITE

-

72LPX 064E

180VXLHD176

180RNDD176

178ATMD009

180SLHD176

556288

73LPX 068E

180VXLHD009

188RNDD009

188ATMD009

188SLHD009

188SFHD009

18“

556431

73LPX 072E

188VXLHD009

208ATMD009

208SLHD009

-

20“
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PRO-AM

אורך
להב
17.5“

CS 620
קומבו

שרשרת

להב
VersaCut

POWERMATCH

ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

-

72LPX 066E

180VXLHD176

180RNDD176

178ATMD009

180SLHD176

17.5“

556288

73LPX 068E

188VXLHD009

188RNDD009

188ATMD009

188SLHD009

188SFHD009

18“

556431

73LPX 072E

208VXLHD009

208ATMD009

208SLHD009

-

20“

CS 680-8000
קומבו

שרשרת

להב
ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

556288

73LPX 068E

188VXLHD009

188RNDD009

188ATMD009

188SLHD009

188SFHD009

18“

556431

73LPX 072E

208VXLHD009

-

208ATMD009

208SLHD009

-

20“

-

73LPX 084E

248VXLHD009

-

248ATMD009

248LHD009

-

24“

PRO-AM

VersaCut POWERMATCH

PPF 225 + אביזר משור
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

-

-

שרשרת

להב

אורך להב

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

91VXL040E

551639/PS40E

-

100SDEA218

10“

91VXL 044E

542309/PS44E

-

120SDEA318

12“

התאמת שרשראות ולהבים

PRO-AM

אורך
להב

PPT 2400
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

שרשרת
90PX 044E

להב
POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

542309/PS44E

-

124MLEA218

אורך להב
12“

PPT 266-280
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

שרשרת

להב
POWERSHARP

91VXL 044E

542309/PS44E

PRO-AM
-

אורך להב

DOUBLEGUARD
120SDEA318

12“
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התאמת שרשראות ולהבים

269-346
קומבו

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

אורך
להב

91VXL042E

551639/PS40E

-

100SDEA041

10“

561605

91VXL 045E

542308/PS45E

120SXEA041

120SDEA041

12“

561601

543437

91VXL 052E

542310/PS52E

140SXEA041

140SDEA041

14“

561660

543483

91VXL 057E

542315/PS56E

160SXEA041

160SDEA041

16“

PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

-

שרשרת

488-577
קומבו

שרשרת

PRO-AM

להב
SPEEDCUT

CONTROLCUT+שרשרת

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

-

20LPX 066E

-

168PXLBK041/21LPX066E

160SLGK041

160MLBK041

16“

-

20LPX 072E

-

188PXLBK041/21LPX072E

180SLGK041

180MLBK041

18“

757
קומבו

שרשרת

PRO-AM

להב
POWERMATCH

ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

556288

73LPX 068E

188RNDD009

188ATMD009

188SLHD009

188SFHD009 18“

556431

73LPX 072E

-

208ATMD009

208SLHD009

- 20“

-

73LPX 084E

-

248ATMD009

248LHD009

- 24“
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להב

09-MS201TC MS170,180,211,230
קומבו

שרשרת

להב

אורך להב

PRO-AM

DOUBLEGUARD

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

91VXL 044E

542309/PS44E

120SXEA074

120SDEA074

12“

559166

543482

91VXL 050E

542311/PS50E

140SXEA074

140SDEA074

14“

561603

543484

91VXL 055E

542314/PS55E

160SXEA074

160SDEA074

16“

150-193TC
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

-

-

שרשרת

להב

אורך להב

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

90PX 044E

542309/PS44E

-

124MLEA074

12“

90PX 050E

542311/PS50E

-

144MLEA074

14“

MS250
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

561604

-

-

-

שרשרת

להב
SPEED-CUT

CONTROLCUT

PRO-LITE

אורך
להב

22LPX 062E

160TXLBA074/95TXL062E

163PXLBA074

163SLBA074

16“

22LPX 068E

180TXLBA074/95TXL068E

183PXLBA074

183SLBA074

18“

התאמת שרשראות ולהבים

STIHL

MS 261-291 024-029
קומבו
PRO-AM

CONTROLCUT

567293

-

-

-

שרשרת

להב
VersaCut

ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

22LPX 067E

163VXLGD025

163SL6D025

163SXL6D025

163SFGD025

16“

22LPX 074E

183VXLGD025

183SLGD025

183SLGD025

183SFGD025

18“

034-051 MS361-441
קומבו
PRO-AM

שרשרת

CONTROLCUT

להב
ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

-

-

75LPX 060E

163ATMD025

163SLHD025

163SFHD025

16“

567292

-

75LPX 066E

163ATMD025

183SLHD025

183SFHD025

18“

75LPX 072E

203ATMD025

203SLHD025

203SFHD025

20“

75LPX 084E

243ATMD025

243SLHD025

-

24“

556430
-

-
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התאמת שרשראות ולהבים

088 MS881
קומבו
PRO-AM

CONTROLCUT

ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

-

-

75LPX 060E

163ATMD025

163SLHD025

163SFHD025

16“

567292

-

75LPX 066E

163ATMD025

183SLHD025

183SFHD025

18“

75LPX 072E

203ATMD025

203SLHD025

203SFHD025

20“

556430

שרשרת

להב

-

-

75LPX 084E

243ATMD025

243SLHD025

-

24“

-

-

75LPX 098E

303ATLE099

-

-

30“

-

-

75LPX 114E

363ATLE099

-

-

36“

-

-

59AC 122E

413ATLE099

-

-

41“

HT75,90,101,131
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

-

-

שרשרת

להב
POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

אורך
להב

90PX 044E

542309/PS44E

-

124MLEA074

12“

90PX 050E

542311/PS50E

-

144MLEA074

14“

husqvarna
235,425,435,540, 135-142
קומבו

שרשרת

PRO-AM

-

להב
PRO-AM

DOUBLEGUARD

אורך
להב

-

120SXEA095

-

12“

-

-

140SXEA095

-

14“

-

-

160SXEA095

160SDEA095

16“

VersaCut

+שרשרת
POWERSHARP

ARMORTIP CONTROLCUT

91VXL 045E

-

-

-

91VXL 052E

-

542312/PS52E

91VXL 057E

-

-

142,240,345,346,350,450
קומבו

שרשרת

SPEEDCUT

PRO-AM

SPEEDCUT +שרשרת

VersaCut

CONTROLCUT

PRO-LITE

אורך להב
PRO-AM להב

578708

581620

20LPX 064E

150TXLBK095/95TXL064E

150VXLBK095

150PXLBK095

150SLGK095

150MLBK095 15“

-

-

20LPX 066E

160TXLBK095/95TXL066E

160VXLBK095

160PXLBK095

160SLGK095

160MLBK095 16“

578739

556429

20LPX 072E

180TXLBK095/95TXL072E

180VXLBK095

180PXLBK095

180SLGK095

180MLBK095 18“

 דגם ישן40,45,50,350
קומבו

שרשרת

SPEEDCUT

PRO-AM

578708

581620

21LPX 064E

-

21LPX 066E

556429

21LPX 072E

180TXLBK095/95TXL072E

578739

158PXLBK095

158SLGK095

158PXBK095 15“

168PXLBK095

168SLGK095

168PXBK095 16“

188PXLBK095

188SLGK095

188PXBK095 18“

VersaCut

CONTROLCUT

150TXLBK095/95TXL064E

158VXLBK095

160TXLBK095/95TXL066E

168VXLBK095
188VXLBK095

SPEEDCUT +שרשרת
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PRO-LITE

אורך להב
PRO-AM להב

קומבו
PRO-LITE

PRO-AM

-

-

-

-

שרשרת

להב

אורך להב

SPEEDCUT +שרשרת

ARMORTIP

POWERMATCH

PRO-AM

73LPX 064E

-

168ATMK095

168RNDK095

-

16“

73LPX 068E

-

188ATMK095

188RNDK095

188SFHK095

18“

61,268,365,372,575,562,390
קומבו

שרשרת

להב

PRO-AM

אורך להב

VersaCut

POWERMATCH

ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

556288

73LPX 068E

188VXLHD009

188RNDD009

188ATMD009

188SLHD009

188SFHD009

18“

556431

73LPX 072E

208VXLHD009

-

-

73LPX 084E

248VXLHD009

208ATMD009

208SLHD009

-

20“

-

248ATMD009

248LHD009

-

24“

-

288ATMD009

-

-

28“

-

363ATLE009

-

-

36“

-

-

-

42“

MAKITA
3501,3520,4030,3500
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

561601

543437

561660

543483

שרשרת

להב

התאמת שרשראות ולהבים

359,455

אורך להב

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

90PX 052E

542310/PS52E

-

144MLEA041

14“

90PX 057E

542315/PS56E

-

164MLEA041

16“

DC34,400
קומבו

SPEEDCUT +שרשרת

VersaCut

CONTROLCUT

PRO-LITE

PRO-AM

אורך
להב

21LPX 064E

150TXLBK095/95TXL064E

158VXLBK095

158PXLBK095

158SLGK095

158PXBK095

15“

-

21LPX 066E

160TXLBK095/95TXL066E

168VXLBK095

168PXLBK095

168SLGK095

168PXBK095

16“

556429

21LPX 072E

180TXLBK095/95TXL072E

188VXLBK095

188PXLBK095

188SLGK095

188PXBK095

18“

SPEEDCUT

PRO-AM

578708

581620

578739

שרשרת

להב

100,DCS420,520,6401
קומבו
PRO-LITE

שרשרת
SPEEDCUT +שרשרת

ARMORTIP

POWERMATCH

PRO-AM

אורך
להב

73LPX 056E

-

-

158RNDK095

-

15“

PRO-AM

להב

-

-

73LPX 064E

160TXLBK095/95TXL066E

168ATMK095

168RNDK095

-

16“

-

-

73LPX 068E

180TXLBK095/95TXL072E

188ATMK095

188RNDK095

188SFHK095

18“

DCS7300
קומבו

שרשרת

PRO-AM

POWERMATCH

ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

להב

אורך
להב

556288

73LPX 068E

188RNDD009

188ATMD009

188SLHD009

188SFHD009

18“

556431

73LPX 072E

-

208ATMD009

208SLHD009

-

20“

-

73LPX 084E

-

248ATMD009

248LHD009

-

24“

המחירים אינם כוללים מע"מ

128

התאמת שרשראות ולהבים

ALPINA + CASTEL GARDEN+STIGA
C25,CJ300,XC28
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

-

561605

שרשרת

להב

אורך להב

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

91VXL 040E

551639/PS40E

-

100SDEA041

10“

91VXL 045E

542308/PS45E

120SXEA041

120SDEA041

12“

22,A3700,4000, SE180, 1814,2016, 2216,2416
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

561601

543437

561660

543483

שרשרת

להב

אורך להב

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

91VXL 052E

542310/PS52E

140SXEA041

140SDEA041

14“

91VXL 057E

542315/PS56E

160SXEA041

160SDEA041

16“

A4500
קומבו

שרשרת

PRO-AM

להב
SPEEDCUT

CONTROLCUT +שרשרת

PRO-LITE

PRO-AM

אורך להב

-

20LPX 066E

-

168PXLBK041/21LPX066E

160SLGK041

160MLBK041

16“

-

20LPX 072E

-

188PXLBK041/21LPX072E

180SLGK041

180MLBK041

18“

SP460
קומבו
PRO-LITE

PRO-AM

-

-

-

-

שרשרת

להב

אורך להב

SPEEDCUT +שרשרת

ARMORTIP

POWERMATCH

PRO-AM

73LPX 064E

-

168ATMK095

168RNDK095

-

16“

73LPX 068E

-

188ATMK095

188RNDK095

188SFHK095

18“

XC68
קומבו

שרשרת

PRO-AM

להב
POWERMATCH

ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

556288

73LPX 068E

188RNDD009

188ATMD009

188SLHD009

188SFHD009

18“

556431

73LPX 072E

-

208ATMD009

208SLHD009

-

20“

-

73LPX 084E

-

248ATMD009

248SLHD009

-

24“
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אורך להב

קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

561605

561601
561660

שרשרת

להב

אורך להב

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

91VXL 045E

542308/PS45E

120SXEA041

120SDEA041

12“

543437

91VXL 052E

542310/PS52E

140SXEA041

140SDEA041

14“

543483

91VXL 057E

542315/PS56E

160SXEA041

160SDEA041

16“

4501
קומבו

שרשרת

PRO-AM

להב
SPEEDCUT

CONTROLCUT

PRO-LITE

PRO-AM

אורך להב

21LPX 064E

-

-

-

158PXBK041

15“

-

21LPX 066E

-

168PXLBK041

168SLGK041

168PXBK041

16“

-

21LPX 072E

-

188PXLBK041

188SLGK041

188PXBK041

18“

EFCO OLEO-MAK
PPX 2700
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

-

-

-

-

שרשרת

להב

אורך להב

POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

91VXL040E

551639/PS40E

-

100SDEA218

10“

91VXL 044E

542309/PS44E

-

120SDEA318

12“

התאמת שרשראות ולהבים

TANAKA
330-3500

932,935,937,941
קומבו
PRO-AM

DOUBLEGUARD

שרשרת

להב
POWERSHARP

PRO-AM

DOUBLEGUARD

אורך להב

-

561605

91VXL 045E

542308/PS45E

120SXEA041

120SDEA041

12“

561601

543437

91VXL 052E

542310/PS52E

140SXEA041

140SDEA041

14“

561660

543483

91VXL 057E

542315/PS56E

160SXEA041

160SDEA041

16“

GS44,947,952
קומבו

שרשרת

SPEEDCUT PRO-AM
578708
578739

SPEEDCUT +שרשרת

VersaCut CONTROLCUT

PRO-LITE

אורך להב
PRO-AM להב

581620

21LPX 064E

150TXLBK095/95TXL064E

158VXLBK095

158PXLBK095

158SLGK095

158PXBK095

15“

-

21LPX 066E

160TXLBK095/95TXL066E

168VXLBK095

168PXLBK095

168SLGK095

168PXBK095

16“

556429

21LPX 072E

180TXLBK095/95TXL072E

188VXLBK095

188PXLBK095

188SLGK095

188PXBK095

18“

962,GS720
קומבו

שרשרת

PRO-AM

להב
POWERMATCH

ARMOR-TIP

PRO-LITE

PRO-AM

אורך להב

556288

73LPX 068E

188RNDD009

188ATMD009

188SLHD009

188SFHD009

18“

556431

73LPX 072E

-

208ATMD009

208SLHD009

-

20“

-

73LPX 084E

-

248ATMD009

248LHD009

-

24“
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אביזרי השחזה

מלחציים להשחזת שרשרת
מק"ט26368 :
תיאור :מוצר קל ונוח לשימוש ,מיועד להשחזת שרשראות בשטח
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 85 :ליח‘

מכשיר השחזה 12V
מק"ט519214 :
תיאור :נוחות מירבית ,מאפשר השחזת שרשרת מדוייקת גם למשתמשים ללא
ידע מוקדם ,כולל חיבור למצית ולמצבר
כמות באריזה6 :
מחירון ₪ 310 :ליח‘

סט אבנים למכשיר 12V
מק"ט
31397
31396
31398

עובי
 4.0מ"מ
 4.8מ"מ
 5.5מ"מ

כמות באריזה
10
10
10

מחירון
 ₪ 45ליח'
 ₪ 45ליח'
 ₪ 45ליח'

קיט השחזת שרשראות  7חלקים בנרתיק
מק"ט
542651
542652
542649
558551
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עובי
 4.0מ"מ
 4.5מ"מ
 4.8מ"מ
 5.5מ"מ

כמות באריזה
16
16
16
16

מחירון
 ₪ 101ליח'
 ₪ 101ליח'
 ₪ 101ליח'
 ₪ 101ליח'

קיט השחזה שרשראות  7חלקים
מק"ט
90405
90407
90404

אביזרי השחזה

עובי
 4.0מ"מ
 4.8מ"מ
 5.5מ"מ

כמות באריזה
16
16
16

מחירון
 ₪ 110ליח'
 ₪ 110ליח'
 ₪ 110ליח'

סט פצירה  +ידית
עובי
 4.0מ"מ
 4.8מ"מ
 5.5מ"מ

מק"ט
16265
18228
13252

כמות באריזה
20
20
20

מחירון
 ₪ 45ליח'
 ₪ 45ליח'
 ₪ 45ליח'

סרגל מד השחזה מגנטי
מק"ט
90610A
90610

מחירון
 ₪ 45ליח'
 ₪ 45ליח'

מעלות
30/25°
30/35°

מיישר להבים
מק"ט
111439E

כמות באריזה
20

מחירון
 ₪ 100ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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אביזרי השחזה

מדיד גובה שן מובילה
חדש!

מק"ט
27530

כמות באריזה
16

מחירון
 ₪ 19ליח'

מכונת השחזה ידנית מקצועית
חדש!

מק"ט
23736E

מחירון
 ₪ 215ליח'

מכונת השחזה  220Vקטנה
מק"ט
410230

מחירון
 ₪ 1369ליח'

קלה לשימוש ,מדויקת ועמידה
מיועדת לכורת ולגוזם המקצועיים
כולל נורה לנוחיות המפעיל

מכונת השחזה  220Vקטנה – הרכבה על הלהב
חדש!

מק"ט
108340

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מחירון
 ₪ 1790ליח'

מק"ט
519789

מחירון
 ₪ 2846ליח'

ידית סגירה מהירה ,איזון אוטומטי,
כולל נורה לנוחיות המפעיל

מכונת השחזה מקצועית 220V
סגירה הידראולית
מק"ט
620-630

אביזרי השחזה

מכונת השחזה מקצועית
 – 220Vסגירה ידנית

מחירון
 ₪ 3230ליח'

נעילת שרשרת אוטומטית,
מסילת שרשרת מחוזקת ,כולל נורה
לנוחיות המפעיל ו 3-אבני השחזה

מכשיר הרכבת שרשראות
מק"ט
24549B

מחירון
 ₪ 520ליח'

מכשיר פירוק שרשראות
מק"ט
24548B

מחירון
 ₪ 520ליח'

כולל ידית ארוכה לנוחות המפעיל,

מתנה! סדן  +פין פותח שרשרת

סדן מתכוונן למכשיר פירוק שרשראות
מק"ט
105530

מחירון
 ₪ 170ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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פצירות

הפצירות של OREGON
ביצועים מעולים ,שיניים כפולות לגימור מושלם ,עמידות לסתימות

פצירות –  3יחידות
מחירון
 ₪ 38ליח'

מק"ט
70509

עובי
 4.0מ"מ

כמות באריזה
 55חבילות

70512

 4.5מ"מ
חדש!
מומלץ
לשרשרת
91VXL

 55חבילות

 ₪ 38ליח'

70508

 4.8מ"מ

 55חבילות

 ₪ 38ליח'

70507

 5.5מ"מ

 55חבילות

 ₪ 38ליח'

פצירות –  12יחידות

מק"ט
70504
70503
70505
70502
14012

עובי
 4.0מ"מ
 4.8מ"מ
 5.0מ"מ
 5.5מ"מ
 3מ"מ

כמות באריזה
 25חבילות
 25חבילות
 25חבילות
 25חבילות
 25חבילות

מחירון
 ₪ 107ליח'
 ₪ 107ליח'
 ₪ 107ליח'
 ₪ 107ליח'
 ₪ 107ליח'

פצירות -שטוחות
מק"ט

עובי

כמות באריזה

12211

פצירה שטוחה
בעלת שיניים מחוסמות
לעמידות לאורך זמן.
מיועדת להשחזת שן
מובילה
חבילת  12יח'

 25חבילות

 ₪ 260ליח'

111589

פצירה שטוחה למיישר
להבים
חבילת  6יח'

 1חבילות

 ₪ 290ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מחירון

תקן

יערנות KWF

תקן

יערנות KWF

תקן

יערנות KWF

תקן

יערנות KWF

מק"ט

מחירון

106510

 ₪ 150ליח'

פצירות

מטר מקצועי לכורתים –  15מ'

לום הפיכת גזעים
מק"ט

אורך כללי

מחירון

536304

 80ס"מ

 ₪ 250ליח'

536305

 130ס"מ

 ₪ 250ליח'

דוקרן הפיכת גזעים
ידית אלומיניום קלה עם ציפוי מונע החלקה,
דוקרן פלדה מחוסמת
מק"ט

מחירון

536319

 ₪ 250ליח'

וו הרמת גזעים
מק"ט

מחירון

536321

 ₪ 100ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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אביזרי יערנות

וו הרמת גזעים

תקן

יערנות KWF

תקן

יערנות KWF

תקן

יערנות KWF

מק"ט

מחירון

536308

 ₪ 100ליח'

נרתיק ליערנים – כולל טבעות
חדש!

מק"ט

כמות באריזה

מחירון

41898

10

 ₪ 50ליח'

נרתיק ליערנים
חדש!

מק"ט

כמות באריזה

מחירון

41899

10

 ₪ 50ליח'

טריז קלין פלסטיק להפלת עצים
מק"ט
561109
570726
23560
26782

המחירים אינם כוללים מע"מ
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אורך
 14ס"מ
 20ס"מ
 25ס"מ
 30ס"מ

כמות באריזה
12
12
12
12

מחירון
 ₪ 45ליח'
 ₪ 45ליח'
 ₪ 75ליח'
 ₪ 75ליח'

תקן

יערנות KWF

תקן

יערנות KWF

מק"ט

כמות באריזה

מחירון

40532

1

 ₪ 255ליח'

אביזרי יערנות

קלין ביקוע אלומיניום  1ק"ג

גרזנים מקצועיים – תוצרת גרמניה
מק"ט
40552
40529
40561
40521
44901

עובי
 3.0ק"ג
 3.0ק"ג
 4.6ק"ג
 0.8ק"ג
 0.6ק"ג

כמות באריזה
1
1
1
1
1

מחירון
 ₪ 183ליח'
 ₪ 429ליח'
 ₪ 529ליח'
 ₪ 259ליח'
 ₪ 132ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מצברים

מצברים
מספר

מק"ט

AH

R

L

מידות

מחירון

1

108456

12

2

104952

14

161X61X135

 ₪ 192ליח'

3

106526

14

167X91X135

 ₪ 260ליח'

4

106447

18

165X75X180

 ₪ 150ליח'

5

104954

20

164X91X206

 ₪ 346ליח'

6

104961

24

180X130X196

 ₪ 310ליח'

7

108519

34

180X130X196

 ₪ 558ליח'

8

104942

38

+
+
+
+
+

+
+
+
-

102X99X152

 ₪ 150ליח'

204X133X236

 ₪ 521ליח'

1

2

3

4

5

6

8

7
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• מק“ט 584145 -
• משקל מותר  80 -ק"ג
• תיאור  -הרכבה והובלה קלים ונוחים.
• כמות באריזה 1 -
• מחירון  ₪ 290 -ליח‘

מתקני חיתוך

מתקן חיתוך עצים מתקפל

חדש!

מתקן חיתוך עצים מקצועי
חדש!

• מק“ט 584146 -
• משקל מותר  160 -ק"ג
• תיאור  -מבנה פלדה מחושלת המאפשר פריסת עצים על המתקן,
הרכבה והובלה קלים ונוחים.
• כמות באריזה 1 -
• מחירון  ₪ 690 -ליח‘

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מכנסי מגן לעבודה עם משורים

ביגוד מקצועי
המחירים אינם כוללים מע"מ

ציוד מגן לעבודה עם משורים

תקני בטיחות ואיכות
בד עשוי סיבי ניילון מוקשים (שימשו לראשונה לייצור
צמיגי רכב עמידים במיוחד בתעשיה הצבאית).
סיבי קורדורה מקנים לבד גמישות ,עמידות לשחיקה
ולקריעה תוך שמירה על משקל נמוך.

שכבת הגנה מפני שחיקה המשולבת בביגוד מגן אורגון,
עשויה סיבי קוולאר המקנה לבד עמידות נוספת לשחיקה
וקריעה.
FREE MOVEMENT SYSTEM

טכנולוגיה יחודית לאורגון המאפשרת למעיל התאמה
לתנועות גוף המפעיל .

בד גמיש נמתח ל 4-כיוונים (לאורך ולרוחב),
לנוחות ועמידות מירביים.

בד גמיש נמתח ל 2-כיוונים.

בידוד תרמי לקור ולחום

בד נמתח

GLADIATOR

מעטפת חיצונית עמידה במיוחד לקריעה,
דקירה ,מים ,שמן ,דלק וכתמים.

STRETCHZONE

טכנולוגיה המאפשרת איוורור משופר בשילוב
גמישות ,לנוחות מקסימלית.
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* הנתונים על פי סקרים בינלאומיים

קסדת מגן  +רשת ואוזניות

 9%ראש
 13%עיניים

 9%גוף עליון
מעיל עבודה זוהר

 4%זרועות

ציוד מגן לעבודה עם משורים

סטטיסטיקת פציעות עבודה עם משור שרשרת

כפפות הגנה לעבודה
עם משור
 18%ידיים

 6%ירכיים

מכנסי הגנה
לעבודה עם משור

 10%ברכיים

 2%שוקיים

 11%קרסול
 8%כפות רגליים

שימו לב :ציוד מגן אינו מספק הגנה מוחלטת ואינו מהווה תחליף לעבודה בטוחה -הקפידו לציית להוראות הבטיחות
ביגוד מגן  OREGONעומד בתקני היערנות המחמירים ביותר בעולם ומבטיח הגנה ונוחות מקסימליים
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מכנסי מגן לעבודה עם משורים

מגיני רגליים
מק"ט575780 :
מידותOne Size :

תיאור 6 :שכבות מגן ,משקל נמוך  1ק"ג 4 ,רצועות קשירה ,נוחות מרבית,
תקן  20( Class 1 EN381-5מ‘ לשנייה)
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 525 :ליח‘

חדש!

מכנסי מגן YUKON
מק"ט295435 :
מידותS-2XL :
תיאור 5 :שכבות מגן ,משקל  1.05ק"ג (לפי מידת  ,)Mעמידים לשחיקה ,שמן,
דלק וחום .ציפוי פוליאסטר לחלק קדמי ואחורי 2 ,כיסים קדמיים  +כיס אחורי
עם סגירה
תקן  20( Class 1 EN381-5מ׳ לשנייה)
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 490 :ליח‘

סרבל מגן YUKON

חדש!

מק"ט295445:
מידותS-XL :
תיאור 5 :שכבות מגן ,משקל  1.1ק"ג (לפי מידת  ,)Mעמיד לשחיקה ,שמן,
דלק וחום .ציפוי פוליאסטר לחלק קדמי ואחורי 2 ,כיסים קדמיים  +כיס אחורי
עם סגירה
תקן  20( Class 1 EN381-5מ' לשנייה)
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 522 :ליח׳

מכנס מגן  WAIPOUAשחור
חדש!

מק"ט295473 :
מידותS-XL :
תיאור 6 :שכבות מגן ,משקל נמוך  1.15ק"ג (לפי מידת  ,)Mבד עמיד לקריעה
ולשחיקה ,למים ,דלק ,שמן וחום ,גמיש ונמתח ל 4-כיוונים .ציפוי פוליאסטר
לחלק הקדמי והאחורי וציפוי ניילון לאזור הברכיים .שכבת ניילון על רגל ימין,
הברכיים והשוקיים (להגנה ועמידות מוגברים באזורי סיכון מועדים למגע עם
המשור) 2 .כיסים קדמיים  +כיס אחורי עם סגירה  2 +כיסים צדדיים.
צבע כתום זוהר לנראות מקסימאלית
תקן  20( Class 1 EN381-5מ׳ לשנייה)
כמות באריזה8 :
מחירון ₪ 750 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ

146

מכנסי מגן WAIPOUA

סטנדרט

יערנות KWF

סטנדרט

יערנות KWF

סטנדרט

יערנות KWF

סרבל מגן WAIPOUA

חדש!

מק"ט295464 :
מידותS-XL :
תיאור 6 :שכבות מגן ,משקל נמוך  1.15ק"ג (לפי מידת  ,)Mבד עמיד לקריעה
ולשחיקה ,למים ,דלק ,שמן וחום ,גמיש ונמתח ל 4-כיוונים .ציפוי פוליאסטר לחלק
הקדמי והאחורי וציפוי ניילון לאזור הברכיים .שכבת ניילון על רגל ימין ,הברכיים
והשוקיים (להגנה ועמידות מוגברים באזורי סיכון מועדים למגע עם המשור).
כיס קדמי  +כיס אחורי עם סגירה  2 +כיסים צדדיים .צבע כתום זוהר לנראות
מקסימאלית
תקן  20( Class 1 EN381-5מ׳ לשנייה)
כמות באריזה8 :
מחירון ₪ 940 :ליח‘

מכנסי מגן לעבודה עם משורים

חדש!

מק"ט295463 :
מידותS-XL :
תיאור 6 :שכבות מגן ,משקל נמוך  1.15ק"ג (לפי מידת  ,)Mבד עמיד לקריעה
ולשחיקה ,למים ,דלק ,שמן וחום ,גמיש ונמתח ל 4-כיוונים .ציפוי פוליאסטר לחלק
הקדמי והאחורי וציפוי ניילון לאזור הברכיים .שכבת ניילון על רגל ימין ,הברכיים
והשוקיים (להגנה ועמידות מוגברים באזורי סיכון מועדים למגע עם המשור)2 .
כיסים קדמיים  +כיס אחורי עם סגירה  2 +כיסים צדדיים .צבע כתום זוהר לנראות
מקסימאלית
תקן  20( Class 1 EN381-5מ׳ לשנייה)
כמות באריזה8 :
מחירון ₪ 750 :ליח‘

מכנסי מגן FIORLAND
מק"ט295490 :
מידותS-XL :
תיאור 6 :שכבות מגן ,משקל  1.25ק"ג (לפי מידת  ,)Mבד עמיד לשמן,
דלק ,חום ומים ,גמיש ונמתח ל 4-כיוונים .שכבת ניילון ארוגה בבד המכנס,
בד חיצוני קדמי  100%ניילון ,בד אחורי  100%פוליאסטר נושם .ציפוי אזור
הברכיים בשכבת ( PUשכבת פוליאוריטן המחזקת את הבד ומשפרת את
עמידותו) ,שכבות חיזוק  Armortexבאזורי שחיקה ואזורי סיכון מגע עם
המשור 5 .כיסים עם רוכסני גומי אטומים למים  2 +כיסי צד ,פתחי אוורור
אחוריים ,תפסני חיבור לנעלי מגן OREGON
*כולל קיט תיקון מתנה
תקן  20( Class 1 EN381-5מ' לשנייה)
כמות באריזה8 :
מחירון ₪ 973 :ליח‘

מכנסי מגן YUKON A

חדש!

מק"ט295453 :
מידותS-XL :
תיאור :מכנסי  6 ,YUKON Aשכבות מגן ,משקל  1.15ק"ג (לפי מידת 35% ,)M
כותנה ,עמיד לשחיקה ,ציפוי פוליאסטר לחלק קדמי ואחורי 2 ,כיסים קדמיים +
כיס אחורי עם סגירה ,עמיד לשמן ,דלק וחום
תקן  20( Class 1 EN381-5מ' לשנייה)
כמות באריזה8 :
מחירון ₪ 650 :ליח‘
י

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מכנסי מגן לעבודה עם משורים

סרבל מגן YUKON A

חדש!

מק"ט295464 :
מידותS-XL :
תיאור :סרבל  6 ,YUKON Aשכבות מגן ,משקל  1.15ק"ג (לפי מידת 35% ,)M
כותנה ,עמיד לשחיקה ,ציפוי פוליאסטר לחלק קדמי ואחורי 3 ,כיסים קדמיים
 +כיס אחורי עם סגירה ,עמיד לשמן ,דלק וחום
תקן  20( Class 1 EN381-5מ' לשנייה)
כמות באריזה6 :
מחירון ₪ 650 :ליח׳
י

מכנסי מגן YUKON 2

חדש!

מק"ט295456 :
מידותS-XL :
תיאור :מכנסי  6 ,YUKON 2שכבות מגן ,משקל  1.15ק"ג (לפי מידת ,)M
 35%כותנה ,עמיד לשחיקה ,ציפוי פוליאסטר לחלק קדמי ואחורי,
 2כיסים קדמיים  +כיס אחורי עם סגירה ,עמיד לשמן ,דלק וחום
תקן  24( Class 2 EN381-5מ' לשנייה)
כמות באריזה6 :
מחירון ₪ 750 :ליח‘
י
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מק"ט562411 :
תיאור :כתפיות נוחות לעיגון ותמיכה מרביים,
חיבור תופסני מתכת למכנסיים
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 80 :ליח‘

כתפיות למכנסי מגן
מק"ט537804 :
תיאור :כתפיות נוחות לעיגון ותמיכה מרביים,
חיבור לולאות לכפתורי המכנסיים
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 80 :ליח‘

אביזרים למכנסי מגן

כתפיות למכנסי מגן

חגורת כלים מתכווננת
חדש!

• מק“ט 584147 -
• מידות ONE SIZE -

• תיאור  4 -כיסים המאפשרים גישה נוחה לכלי העבודה
• כמות באריזה 10 -
• מחירון  ₪ 380 -ליח'
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מעיל עבודה YUKON

מעילים

מק"ט295472 :
מידותS-XL :
תיאור :מעוצב ואיכותי .בד קורדורה נושם ,גמיש
ונמתח ל 4-כיוונים ,עמיד לקריעה ,שחיקה ,דלק,
שמן וחום 4 .כיסים ,לוגו מחזיר אור ,כיס לעזרה
ראשונה ,שכבות חיזוק באזור המרפקים
כמות באריזה18 :
מחירון ₪ 395 :ליח‘

סטנדרט

יערנות KWF

סטנדרט

יערנות KWF

מעיל עבודה WAIPOUA

חדש!

מק"ט295477 :
מידותS-XL :
תיאור :צבע כתום זוהר באור ובחושך ,נראות
 360מעלות .בד גמיש ונמתח ל 4-כיוונים,
עמיד לקריעה ,שחיקה ,דלק ,שמן וחום ,לוגו
ופסים מחזירי אור 4 ,כיסים ,פתחי אוורור
לבית השחי
תקן EN ISO 20471 Class 3 Hi-Vis
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 615 :ליח‘

מעיל עבודה FIORLAND
מק"ט295489 :
מידותS-XXXL :
תיאור :צבע כתום בולט ,טכנולוגיית
 100% Free Movement Systemהמאפשרת
מרווח תנועה רחב ביותר .פוליאסטר גמיש
הנמתח ל 4-כיוונים ,עמיד לקריעה ,שחיקה,
דלק ,שמן וחום .לוגו מחזיר אור 7 ,כיסים,
רוכסנים עמידים למים -שני רוכסני אוורור
באורך  40ס"מ ורוכסני הצמדת שרוול ,שכבות
חיזוק  Armortexבאזור הכתפיים והמרפקים
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 973 :ליח‘

מעיל OUTDOOR MICROFIBER
מק"טAD200-45 :
מידותM-XXXL :
תיאור :בד עמיד למים 5 ,כיסים 5 ,רוכסנים
עמידים למים ,כיס לטלפון נייד עם יציאה
לאוזניות
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 365 :ליח‘
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מעיל עבודה מקצועי עמיד למים ורוח – כתום

מעילים

חדש!

מק"ט295451 :
מידותM-XL :
תיאור :צבע כתום בולט 4 ,כיסים 100% ,חסינות
לחדירת רוח ,כיסוי ראש מובנה ,עשוי ניילון עמיד
לשחיקה ,מחמם ,עמיד לשמן דלק וחום.
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 650 :ליח‘

מעיל עבודה מקצועי עמיד למים ורוח – כחול
חדש!

מק"ט295452 :
מידותM-XL :
תיאור :צבע כחול 4 ,כיסים 100% ,חסינות
לחדירת רוח ,כיסוי ראש מובנה ,עשוי ניילון
עמיד לשחיקה ,מחמם ,עמיד לשמן דלק וחום.
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 650 :ליח‘

מעיל עבודה מקצועי WAIPAOUA
מק"ט295475 :
מידותS-XL :
תיאור :בד קורדורה נמתח ל 4-כיוונים ,נושם,
גזרה צמודה ,עמיד לקריעה ,שמן ודלק2 ,
כיסים.
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 335 :ליח‘
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151

קסדות מגן

קסדת מגן YUKON
מק"ט562412 :
 562665מגן עורף
תיאור :קסדת מגן ליערנות 6 ,פתחי אוורור,
רתמה בעלת  6נקודות חיבור ,מנגנון Easyfit
לחבישה והורדה מהירים ,רשת פלדה רחבה,
אוזניות 26dB
תקנים EV397, EN352-3, EN1731, ANSI484
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 255 :ליח'
 ₪ 25מגן עורף ליח‘

קסדת מגן קלה WAIPOUA

חדש!

מק"ט562413 :
 562666מגן עורף
תיאור :קסדת מגן ליערנות ,מעטפת  - ABSפולימר פלסטי
עמיד במיוחד לפגיעות ולשחיקה 20 ,פתחי אוורור ,הגנת UV
וגשם ,רתמה בעלת  4נקודות חיבור ,מנגנון  Easyfitלחבישה
והורדה מהירים ,רשת פלדה רחבה ,מנגנון הרמת מגן ,אוזניות
 )SARAWAK( 27dBנוחות ועמידות במיוחד ,כולל מגן סנטר
תקנים EV397, EN352-3, EN1731
י

סטנדרט

יערנות KWF

כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 585 :ליח'
מחיר היכרות  ₪ 385ליח'
 ₪ 25מגן עורף ליח'
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152

מגפי מגן
OREGON® CHAINSAW BOOTS,
THE BEST YOU CAN GET !
More Protection • More Durable
More Comfortable & Ligther

OREGON מגפי מגן של

!האיכות שאתה מחפש
יותר הגנה • יותר עמידות
יותר נוחות • פחות משקל

S TA N DA R D

1
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מגפי מגן

מגפי מגן WAIPOUA
מק"ט295479 :
מידות( 45-40 :ניתן להזמין מראש מידות מיוחדות)
תיאור :משקל נמוך  1.9ק"ג (לפי זוג במידה  ,)43עובי מעטפת  1.8מ"מ ,גובה
 13.5ס"מ .עמידות למים ולחשמל סטאטי (מ 1.1OHM-עד  .)1.109OHMבידוד
תרמי לחום ולקור .סוליית ניטריל מונעת החלקה ,עמידה לחום (עד 300
מעלות) ,שמן ודלק .משככת זעזועים עד ( 20Jרמה  .)IK10כיפת מגן עמידה
לפגיעה של עד  200Jולחיצה של עד  15,000ניוטון ,מיוצרות באירופה
תקן  20( CLASS 1 EN-ISO 17249 :2013מ' לשנייה)
כמות באריזה4 :
מחירון ₪ 825 :ליח'

שנה אחריות

סטנדרט

יערנות KWF

סטנדרט

יערנות KWF

סטנדרט

יערנות KWF

* בשימוש סביר .על קריעה או היפרדות סוליה ,קריעה של תפסנים או
של כיפת המגן

מגפי מגן FIORLAND
מק"ט295469 :
מידות( 45-40 :ניתן להזמין מראש מידות מיוחדות)
תיאור :משקל  2.2ק"ג (לפי זוג במידה  ,)43עובי מעטפת  2מ"מ ,גובה 13.5
ס"מ .עמידות לחשמל סטאטי (מ 1.1OHM-עד  .)1.109OHMבידוד תרמי
לחום ולקור .סוליית ניטריל מונעת החלקה ,עמידה לחום (עד  300מעלות),
שמן ,דלק וחדירת חפצים חדים ( .)TPUמשככת זעזועים עד ( 20Jרמה .)IK10
כיפת מגן עמידה לפגיעה של עד  200Jולחיצה של עד  15,000ניוטון ,מיוצרות
באירופה
תקן  24( CLASS 2 EN-ISO17249:2013מ' לשנייה)
כמות באריזה4 :
מחירון ₪ 1050 :ליח'

שנה אחריות

* בשימוש סביר .על קריעה או היפרדות סוליה ,קריעה של תפסנים או
של כיפת המגן

מגפי מגן YUKON

חדש!

מק"ט295385 :
מידות( 45-40 :ניתן להזמין מראש מידות מיוחדות)
תיאור :גומי טבעי ,כיפת מגן עמידה לפגיעה של עד  ,200Jעקב סופג זעזועים,
סוליה עמידה לשמן ומונעת החלקה ,ההגנה הגבוהה ביותר –
תקן  28( CLASS 3 EN-ISO17249 :2004מ' לשנייה)
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 380 :ליח'
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חדש!

מק"ט295449 :
מידות( 45-40 :ניתן להזמין מראש מידות מיוחדות)
תיאור :משקל נמוך  2.1ק"ג (לפי זוג במידה  ,)43עובי מעטפת  2מ"מ.
עמידות למים ולחשמל סטאטי (מ 1.1OHM -עד  .)1.109OHMסוליית ניטריל
מונעת החלקה ועמידה לשמן ודלק .משככים זעזועים עד ( 20Jרמה .)IK10
כיפת מגן מחוזקת.
תקן  20( CLASS 1 EN-ISO17249:2013מ' לשנייה)
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 690 :ליח'
י

מגפי מגן

מגפי מגן YUKON

 6חודשי אחריות

סטנדרט

יערנות KWF

* בשימוש סביר .על קריעה או היפרדות סוליה ,קריעה של תפסנים או
של כיפת המגן
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חולצות ומכנסיים

חולצה תרמית  THERMATEXארוכה
מק"ט295482 :
מידותM-XXL :
תיאור :בד פרימיום היפואלרגני נושם בעל  3שכבות,
שכבה חיצונית ופנימית כותנה ,שכבה אמצעית
פוליאסטר נושם אנטי בקטריאלי
כמות באריזה6 :
מחירון ₪ 105 :ליח'

חולצה תרמית  THERMATEXקצרה
מק"ט295483 :
מידותM-XXL :
תיאור :בד פרימיום היפואלרגני נושם בעל  3שכבות,
שכבה חיצונית ופנימית כותנה ,שכבה אמצעית
פוליאסטר נושם אנטי בקטריאלי
כמות באריזה6 :
מחירון ₪ 105 :ליח'

מכנסיים תרמים THERMATEX
מק"ט295481 :
מידותM-XXL :
תיאור :בד פרימיום היפואלרגני נושם בעל  3שכבות,
שכבה חיצונית ופנימית כותנה ,שכבה אמצעית
פוליאסטר נושם אנטי בקטריאלי
כמות באריזה6 :
מחירון ₪ 105 :ליח'

בוקסר תרמי THERMATEX
מק"ט295484 :
מידותM-XXL :
תיאור :בד פרימיום היפואלרגני נושם בעל  3שכבות,
שכבה חיצונית ופנימית כותנה ,שכבה אמצעית
פוליאסטר נושם אנטי בקטריאלי
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 45 :ליח'
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מק"ט295403 :
מידותM-XXXL :

תיאור:בד נושם ,עמיד במיוחד לשחיקה וקריעה ,לוגו
מחזיר אור ,הגנת  ,UVבד גמיש הנמתח ל 4-כיוונים
כמות באריזה48 :
מחירון ₪ 107 :ליח'

חולצה  COOLDRYקצרה
מק"ט295476 :

חולצות ומכנסיים

חולצת  COOLDRYארוכה

מידותM-XXXL :

תיאור :בד זוהר ,נושם ,עמיד במיוחד לשחיקה וקריעה,
לוגו מחזיר אור ,הגנת  ,UVבד גמיש הנמתח ל 4-כיוונים
כמות באריזה48 :
מחירון ₪ 55 :ליח'

חולצת  COOLDRYקצרה
מק"ט295401 :
מידותM-XXXL :

תיאור :בד נושם ,עמיד במיוחד לשחיקה וקריעה ,לוגו
מחזיר אור ,הגנת  ,UVבד גמיש הנמתח ל 4-כיוונים
כמות באריזה48 :
מחירון ₪ 55 :ליח'

חולצת  COOLDRYקצרה
מק"ט295402 :
מידותM-XXXL :

תיאור :בד נושם ,עמיד במיוחד לשחיקה וקריעה ,לוגו
מחזיר אור ,הגנת  ,UVבד גמיש הנמתח ל 4-כיוונים
כמות באריזה48 :
מחירון ₪ 55 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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חולצות ומכנסיים

חולצת  COOLDRYקצרה
מק"ט295480 :
מידותM-XXXL :

תיאור :בד נושם ,עמיד במיוחד לשחיקה וקריעה ,לוגו
מחזיר אור ,הגנת  ,UVבד גמיש הנמתח ל 4-כיוונים
כמות באריזה48 :
מחירון ₪ 55 :ליח'

מכנסי COOLDRY
מק"ט295465 :
מידותM-XXL :
תיאור :בד נושם ,עמיד לקריעה ,שחיקה ,דלק ,שמן
וחום ,קל ואלסטי במיוחד ,הגנת  ,UVבד גמיש הנמתח
ל 4-כיוונים ,שכבות קורדורה בחלק התחתון ובירך ימין,
פסים זוהרים ולוגו מחזיר אור ,שני כיסים
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 230 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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ציוד בטיחות כללי
המחירים אינם כוללים מע"מ

טכנולוגיה מתקדמת למען בטיחותך

EN166
EN1731
EN166
EN170
EN172

EN166
EN1731

EN388
EN420

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מק"ט295488 :
תיאור :רצועת ניילון אלסטית עם  4מוטות תמיכה לתמיכת
גב אופטימאלית ומומלצת לעבודות כריתה ויערנות
כמות באריזה18 :
מחירון ₪ 70 :ליח'

מגני ברכיים לעבודה עם חרמשים
מק"ט559061 :
תיאור :מגני ברכיים אוניברסליים 4 ,רצועות חיבור,
גמישים ומאפשרים תנועה חופשית ,מעטפת פוליאטילן
חיצונית 2 ,מפרקי קיפול
כמות באריזה25 :
מחירון ₪ 178 :ליח'

חדש!

ציוד בטיחות כללי

חגורת גב

קיט בטיחות A
מק"ט581188 :
תיאור :כולל מסכת מגן רשת משולבת אוזניות
וכפפות עבודה
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 169 :ליח'

קיט בטיחות B
מק"ט572870 :
תיאור :כולל משקפי מגן ,אוזניות וכפפות עבודה
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 169 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ
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הגנת ראש

מסכת מגן רשת עם אוזניות
מק"טQ515061 :
תיאור :מגן רשת פלדה ,אוזניות  ,25dBכולל מנגנון כיוון
רתמה ,תקן EN352-1, EN1731F
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 168 :ליח'

מסכת מגן שקוף עם אוזניות
מק"טQ515062 :
תיאור :מגן פוליקרבונט שקוף ועמיד ,אוזניות ,25dB
כולל מנגנון כיוון רתמה ,תקן EN352-1, EN166 3B
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 168 :ליח'

מסכת מגן רשת
מק"טQ515064 :
תיאור :מגן רשת פלדה כולל מנגנון כיוון רתמה,
תקן EN1731S
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 88 :ליח'

מסכת מגן שקוף
מק"טQ515063 :
תיאור :מגן פוליקרבונט שקוף ועמיד ,כולל מנגנון כיוון
רתמה ,תקן EN166 1S
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 88 :ליח'
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מק"טQ515065 :
תיאור :מגן רשת פלדה
תקן EN1731S
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 48 :ליח'

הגנת ראש

מסכת מגן רשת קלה

אוזניות רעש מתקפלות
מק"טQ515060 :
תיאור :מגן רשת פלדה
תקן EN1731S
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 88 :ליח'

אטמי אוזניים
מק"טQ515067 :
תיאור :אטמי סיליקון רב שימושיים25dB ,

כמות באריזה200 :
מחירון ₪ 4 :ליח'
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משקפי מגן

משקפי מגן סטנדרט  -שקוף
מק"טQ525249 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,עיצוב ללא מסגרת,
משענות אף מסיליקון ,משקף רחב להגנת צד
תקן EN166, EN170
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'

משקפי מגן סטנדרט  -שקוף
מק"טQ515068 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,עיצוב ללא
מסגרת ,משענות אף מסיליקון ,משקף רחב להגנת צד
תקן EN166, EN170
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'

משקפי מגן סטנדרט  -צהוב
מק"טQ525250 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,עיצוב ללא
מסגרת ,משענות אף מסיליקון ,משקף רחב להגנת צד
תקן EN166, EN170
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'

משקפי מגן סטנדרט  -צהוב
מק"טQ515069 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,עיצוב ללא
מסגרת ,משענות אף מסיליקון ,משקף רחב להגנת צד
תקן EN166, EN170
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'

משקפי מגן סטנדרט  -כהה
מק"טQ525251 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,הגנה כפולה-
מהשמש ומקרינת  ,UVעיצוב ללא מסגרת ,משענות אף
מסיליקון ,משקף רחב להגנת צד
תקן EN166, EN170, EN172
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'
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מק"טQ525252 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,הגנה כפולה-
מהשמש ומקרינת  ,UVעיצוב ללא מסגרת
תקן EN166, EN170, EN172
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'

משקפי מגן

משקפי מגן סטנדרט – כחול מראה

משקפי מגן סטנדרט – כהה
מק"טQ525253 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,הגנה כפולה -מהשמש
ומקרינת  ,UVעיצוב ללא מסגרת ,זרועות מתכווננות
תקן EN166, EN170, EN172
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'

משקפי מגן סטנדרט – שקוף קל
מק"ט572794 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,עיצוב ללא מסגרת
תקן EN166, EN170
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'

משקפי מגן סטנדרט – כהה קל
מק"ט572795 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,הגנה כפולה-
מהשמש ומקרינת  ,UVעיצוב ללא מסגרת
תקן EN166, EN170, EN172
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 43.8 :ליח'
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משקפי מגן

משקפי מגן אקסקלוסיב – שקוף
מק"טQ545830 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,מסגרת
ניילון קלה מחוזקת
תקן EN166, EN170
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 94 :ליח'

משקפי מגן אקסקלוסיב – שקוף מראה
מק"טQ545831 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,מסגרת ניילון
קלה מחוזקת
תקן EN166, EN170
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 94 :ליח'

משקפי מגן אקסקלוסיב – כהה
מק"טQ545832 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,הגנה כפולה-
מהשמש ומקרינת UV
תקן EN166, EN170, EN172
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 94 :ליח'

משקפי מגן אקסקלוסיב – כהה מראה
מק"טQ545833 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,הגנה כפולה-
מהשמש ומקרינת UV
תקן EN166, EN170, EN172
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 94 :ליח'

משקפי מגן אקסקלוסיב רחבות – כהה
מק"ט572797 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,הגנה כפולה-
מהשמש ומקרינת  ,UVמסגרת ניילון דקה מחוזקת
תקן EN166, EN170
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 94 :ליח'
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חדש!

מק"ט572796 :
תיאור :לשמירה מפגיעות באזור העין ,הגנה כפולה-
מהשמש ומקרינת  ,UVמסגרת ניילון דקה מחוזקת
תקן EN166, EN170, EN172
כמות באריזה20 :
מחירון ₪ 94 :ליח'

משקפי מגן

משקפי מגן אקסקלוסיב רחבות – שקוף

משקפי מגן אטומות סיליקון
מק"ט539169 :
תיאור 3 :פתחי אוורור ,מסגרת סיליקון גמישה ,עדשת
פוליקרבונט מונעת אדים ,התאמה לעבודה ממושכת,
 100%הגנת  ,UVאפשרות להרכבה מעל משקפי ראייה
תקן EN1663B
כמות באריזה30 :
מחירון ₪ 129.8 :ליח'
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כפפות הגנה לעבודה עם משורים

כפפות הגנה  – YUKONיד שמאל
מק"ט91305L :
מידותONE SIZE :
תיאור :הגנה ליד אחת ,עור רך ,צבע זוהר
תקן  16( CLASS 0 EN381-7מ' לשנייה)EN388:2003 ,
י

כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 189.9 :ליח'

כפפות הגנה  – YUKONשתי ידיים
מק"ט295399 :
מידותONE SIZE :

תיאור :הגנה לשתי ידיים ,עור רך ,צבע זוהר
תקן  16( CLASS 0 EN381-7מ' לשנייה)EN388:2003 ,
י

כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 216 :ליח'

כפפות הגנה  – FIORLANDיד שמאל
מק"ט295395 :
מידותM-XL :
תיאור :הגנה ליד אחת ,עור עם רצועות חיזוק ,עמידות
במיוחד ,משלבות בד נמתח ל 4-כיוונים ,נושם ונוח,
תפרים מחוזקים
תקן  16( CLASS 0 EN381-7מ' לשנייה)EN388:2003 ,
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 229.8 :ליח'
י

כפפות הגנה  FIORLANDתרמיות – יד שמאל
מק"ט295485 :
מידותM-XL :
תיאור :הגנה ליד אחת ,עור עם רצועות חיזוק ,עמידות
במיוחד ,משלבות בד נמתח ל 4-כיוונים ,נושם ונוח,
תפרים מחוזקים ,סגירת מפרק זרוע מהירה
תקן  16( CLASS 0 EN381-7מ' לשנייה)EN388:2003 ,
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 300 :ליח'
י

כפפות הגנה  FIORLANDאקסטרים – יד שמאל
חדש!

מק"ט295486 :
מידותONE SIZE :

תיאור :הגנה ליד אחת ,מותאמות לקור קיצוני ,שמירה
על חום הגוף מבלי לוותר על נוחות הפעלת המשור,
שילוב עור וניילון ,תפרים מחוזקים ,סגירת מפרק זרוע
מהירה
תקן  16( CLASS 0 EN381-7מ' לשנייה)EN388:2003 ,
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 300 :ליח'
י
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מק"ט295393 :
מידותM-XL :
תיאור :רצועות סיליקון להגנה מפגיעות מכניות
ולהפחתת זעזועים
תקן EN388
כמות באריזה12 :
מחירון ₪ 29.8 :ליח'

כפפות איסוף גזם
מק"ט542656 :
מידותONE SIZE :

כפפות עבודה

כפפות עבודה מחוזקות סיליקון

תיאור :כפפות עור עם בטנה פנימית נוחות במיוחד
תקן EN420CAT1
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 79.8 :ליח'

כפפות עבודה פיבר
מק"ט295498 :
מידותM-XL :
תיאור :כפפות הגנה עשויות בד נמתח ל 4-כיוונים
בציפוי ניילון ניטריל ,עמידות לשחיקה ,קריעה,
חדירה וחתכים
תקן EN388CATII
כמות באריזה120 :
מחירון ₪ 34 :ליח'

כפפות עבודה פיבר תרמיות
מק"ט295487 :
מידותM-XL :
תיאור :כפפות הגנה תרמיות עשויות בד נמתח
ל 4-כיוונים בציפוי אקרילי ולטקס ,עמידות לקור
עד  ,20°לשחיקה ,קריעה ,חדירה וחתכים
תקן EN388CATII, EN511
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 40 :ליח'

כפפות עבודה  -עור
מק"ט539170 :
מידותM-XL :
תיאור:מומלצות לעבודה עם כלי גינון ,עור עמיד
במיוחד ,סגירת מפרק זרוע מהירה
תקן EN420CAT1
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 98 :ליח'

כפפות עבודה – עור בד
מק"ט539171 :
מידותM-XL :
תיאור:מומלצות לעבודה עם כלי גינון ,עור עמיד במיוחד ,משלבות
בד נושם ונמתח ל 4-כיוונים ,סגירת מפרק זרוע מהירה
תקן EN420CAT1
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 66 :ליח'

המחירים אינם כוללים מע"מ

169

מעילים
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תיקים ונעליים

תיק גב Airstream Backpack
מק”ט102007 :
תיאור :כיס קדמי לאחסון קסדה או מעיל ,תאים פנימיים ,פסים זוהרים ,כיסוי
גשם ,קיבולת גבוהה ,מותאם למימיה ,רצועות אורתופדיות.
נפח30L :
מחירון₪ 555 :

נעלי טרק

Brixen Advanced Trekking Shoes

תיאור :מיגון גומי סביב הנעל ,ללא ממברנה לאוורור מקסימאלי ,סוליית ,VIBRAM
רפידות אנטי בקטריאליות.
מק""ט

מחירון

102412-40

₪ 880
₪ 880
₪ 880
₪ 880
₪ 880
₪ 880

102412-41
102412-42
102412-43
102412-44
102412-45

נעלי טרק

Brixen Trekking Shoes

תיאור :מיגון גומי בחלק הקדמי והאחורי של הנעל ,ללא ממברנה לאוורור
מקסימאלי ,סוליית  ,VIBRAMרפידות אנטי בקטריאליות.
מק""ט

מחירון

106976-40

₪ 820
₪ 820
₪ 820
₪ 820
₪ 820
₪ 820

106976-41
106976-42
106976-43
106976-44
106976-45

נעלי טרק

Zenith STX Mountaineering Boots

תיאור :מיגון גומי בחלק הקדמי והאחורי של הנעל ,עור מלוטש קטיפתי ,סוליית
 ,VIBRAMבידוד פנימי  SYMPATEXעמיד במים ,משקל נמוך במיוחד!
מק""ט

מחירון

102293-40

₪ 1169
₪ 1169
₪ 1169
₪ 1169
₪ 1169
₪ 1169

102293-41
102293-42
102293-43
102293-44
102293-45
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נעלי עבודה

BOA® Verano Air SI-Shoes S1P

מק""ט

מחירון

102333-40

₪ 590
₪ 590
₪ 590
₪ 590
₪ 590
₪ 590

102333-41
102333-42
102333-43
102333-44
102333-45

נעלי עבודה

תיקים ונעלים

תיאור :מנגנון קשירה ® BOAרשום פטנט ,כולל שרוכים עשויים פלדת אל חלד ,עור
מחורר נושם ,תפעול קל ביד אחת ,כיפת מגן קוולר ,חיזוק אזור העקב .

BOA® Seguro High SI-Shoes S3

תיאור :מנגנון קשירה  BOAרשום פטנט ,כולל שרוכים עשויים פלדת אל חלד ,לשון
עור מחוזקת ועמידה לרסיסים חמים ,תפעול קל ביד אחת ,כיפת מגן קוולר ,חיזוק
אזור העקב ,פרופיל ניקוי עצמי ,מגן סוליה קוולר במקום מתכת.
®

מק""ט

מחירון

102334-40

₪ 599
₪ 599
₪ 599
₪ 599
₪ 599
₪ 599
₪ 599
₪ 599

102334-41
102334-42
102334-43
102334-44
102334-45
102334-46
102334-47

נעלי עבודה

BOA® Seguro High SI-Shoes S3

תיאור :מנגנון קשירה ® BOAרשום פטנט ,כולל שרוכים עשויים פלדת אל חלד ,לשון
עור מחוזקת ועמידה לרסיסים חמים ,תפעול קל ביד אחת ,כיפת מגן קוולר,
חיזוק אזור העקב ( ,VSS (VARIO SUPPORT SYSTEMמגן סוליה קוולר במקום מתכת,
בידוד פנימי  SYMPATEXעמיד למים.
מק""ט

מחירון

102332-40

₪ 750
₪ 750
₪ 750
₪ 750
₪ 750
₪ 750
₪ 750
₪ 750

102332-41
102332-42
102332-43
102332-44
102332-45
102332-46
102332-47
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רפידות וגרביים

רפידות נאנו-אקטיביות
תיאור102366-40-46 :
תיאור :ייחודי -צורת חלת דבש  ,KLIMA-AIRזמן יבוש מהיר פי 5-מרפידת עור,
עמידות במיוחד ,קטילה של  100%בקטריות ,משקל נמוך במיוחד.
מחירון₪ 74 :

רפידות דינאמיות
תיאור102229-40-45 :
תיאור :ייחודי -צורת חלת דבש  ,KLIMA-AIRבידוד וקירור באמצעות לכידת אוויר,
בולם זעזועים מסיליקון ,ללא אפקט זיכרון ,מומלצות להליכה ממושכת.
מחירון₪ 177 :

רפידות סטאטיות
תיאור102227-40-45 :
תיאור :ייחודי -צורת חלת דבש  ,KLIMA-AIRבידוד וקירור באמצעות לכידת אוויר,
בולם זעזועים מסיליקון ,ללא אפקט זיכרון ,מבנה רך לנוחות מרבית ,מומלצות
להליכה ממושכת.
מחירון₪ 177 :
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גרביים טכניים מקצועיים
מק""ט

מחירון

100988/M

₪ 57
₪ 57
₪ 57

100988/L
100988/XL

חדש!

רפידות וגרביים

תיאור :נושמים ונוחים ,מבנה אלסטי דק וללא גומי ,אנטי בקטריאליים.

גרביים טכניים מקצועיים
תיאור :נושמים ונוחים ,מבנה פנימי דק ,מסייעים להפחתת זעזועים.
מק""ט

מחירון

101210/M

₪ 70
₪ 70
₪ 70

101210/L
101210/XL

חדש!

גרביים טכניים מקצועיים ותרמיים
תיאור :עשויים צמר  MARINOהאיכותי ביותר ,תפירה לפ0י מסורת בת  100שנה,
מבנה פנימי דק ,מסייעים להפחתת זעזועים ,מומלצים לשימוש במזג אוויר קר.
מק""ט

מחירון

101240/M

₪ 136
₪ 136
₪ 136

101240/L
101240/XL

חדש!
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ביגוד מקצועי לגוזמי עצים

מכנסי עבודה PFANNER STRETCHZONE SPIRIT
מק”ט101947 :
מידותXS-XXL :
תיאור :בד נושם ונמתח ,קל במיוחד ,עמיד לקריעה.
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 457 :ליח׳
ניתן להזמין מידות מיוחדות והדפסות לוגו בהזמנה מראש.

מכנסי עבודה PFANNER GLOBE OUTDOOR PANTS
מק”ט501030 :
מידותXS-XXL :
תיאור :בד נושם ונמתח ,עמיד לקריעה ,כולל חיזוקים לאזור הברכיים וחיבור
למגני ברכיים 6 ,כיסים ,מחזיר אור .דוחה מים ולכלוך .יבוש מהיר
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 435 :ליח׳
ניתן להזמין מידות מיוחדות והדפסות לוגו בהזמנה מראש.

חדש!

מכנסי הגנה לעבודה עם חרמש ודיסק

PFANNER STRETCH AIR

מק"ט101756 :
מידותXS-XXL :
מעטפת חיצונית  GLADIATORוהגנה מחוזקת מפגיעות מכניות בחלק הקדמי,
פתחי אוורור באזור המותניים ולאורך הצד האחורי של הרגל ,כולל חיזוקים
לאזור הברכיים.
תקןEN20741 CLASS1 :
כמות באריזה1 :
מחירון ₪ 1190 :ליח׳

חדש!

ניתן להזמין מידות מיוחדות והדפסות לוגו בהזמנה מראש.

מכנסי מגן  PFANNERלטיפוס

NER
PFAN OR I
IAT
GLAD

מק"ט - 90-101761 :צבע אפור
מק"ט - 36-101761 :צבע שחור
מק"ט - 40-101761 :צבע אדום
מידותXS-XL :
תיאור :מערכת מיגון  ,DYNEEMAעם טכנולוגיית  STRETCH-AIRו,KLIMA-AIR-
מעטפת חיצונית  ,GLADIATORציפוי הגנה נוסף לאזור הברכיים ,תפרים
מחוזקים.
תקן 20( EN381-5 CLASS 1 :מ' לשניה)
כמות באריזה 1 :
מחירון  ₪ 1560 :ליח'
*ניתן להזמין בצבעים כחול/אפור
ניתן להזמין מידות מיוחדות והדפסות לוגו בהזמנה מראש.
המחירים אינם כוללים מע"מ
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מק"ט102182 :
מידותXS-XL :
תיאור :הגנה עד אזור החזה ,חיזוק אזור הברכיים ,עמיד למים ,עם טכנולוגיית
 STRETCH-AIRו.KLIMA-AIR-
תקןCLASS 1 EN 381-5 :
כמות באריזה 1 :
מחירון  ₪ 2290 :ליח'
ניתן להזמין מידות מיוחדות והדפסות לוגו בהזמנה מראש.

חדש!
NER
PFAN OR I
IAT
GLAD

מכנסי מגן

מק"ט102155 :
תיאור :מערכת מיגון  ,DYNEEMAעם טכנולוגיית  STRETCH-AIRו ,KLIMA-AIR-מעטפת
חיצונית  ,GLADIATORציפוי הגנה נוסף לאזור הברכיים ,תפרים מחוזקים.
תקןClass 2 (24 m/s) :
מידות XS-XXXL :
מחירון ₪ 1560 :
ניתן להזמין מידות מיוחדות והדפסות לוגו בהזמנה מראש.

ביגוד מקצועי לגוזמי עצים

אוברול מגן PFANNER

חדש!
מכנסי עבודה STRETCH FLEX
מק"ט107055 :
תיאור :בד נושם ונמתח ,קל ,עמיד לקריעה ,מחיר
ידידותי.
מידות XS-XXXL :
מחירון ₪ 320 :

חדש!
מכנסי טיולים/טיפוס GLOBE
מק"ט102096 :
תיאור :המכנס עשוי בשלמותו מבד נמתח במיוחד ,עמיד לקריעה ,מאפשר
חופשיות תנועה מקסימלית .קל ונושם .טכנולוגיית  ,STRETCHAIRאפשרות להרכבת
כתפיות ,בד דוחה מים ולכלוך ,ייבוש מהיר ,עמידות גבוהה לקריעה.
מידות XXS-XXXL :
מחירון ₪ 890 :
ניתן להזמין מידות מיוחדות והדפסות לוגו בהזמנה מראש.

חדש!

המחירים אינם כוללים מע"מ
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ביגוד מקצועי לגוזמי עצים

וסט עבודה טכני
מק"ט100112 :
תיאור :עמיד למים ולכלוך 10 ,כיסים ,מתכוונן.
מידות S-XXXL :
מחירון ₪ 470 :

חדש!
מעיל מגן PFANNER
מק"ט102191 :
מידותXS-XXL :
תיאור :צבע אדום/כתום-צהוב ,הגנה באזור הקדמי כולל חזה ,צוואר וזרועות ,שני
רוכסני אוורור עמידים למים ,חיזוק עמיד למים באזור הכתפיים ,תפרים מחוזקים,
מעטפת חיצונית  90%פוליאסטר 10% ,אלסטן.
תקןEN381-5 CLASS 1 :
כמות באריזה 1 :
מחירון  ₪ 1830 :ליח'

חדש!

מעיל גוזמים
מק"ט102220 :
תיאור :עמיד למים ולכלוך ,מאפשר חופשיות תנועה מקסימאלית ,נמתח ומאוורר.
מידות S-XL :
מחירון ₪ 1350 :

חדש!

המחירים אינם כוללים מע"מ
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מק"ט100018 :
מידות  120x3 :ס"מ
מחירון ₪ 45 :

חדש!

חגורה רחבה
מק"ט101906 :
מידות  120x4 :ס"מ
מחירון ₪ 60 :

ביגוד מקצועי לגוזמי עצים

חגורה צרה

חדש!

מגן ידיים לעבודה עם משורים
PFANNER FLEXPROTECT
מק”ט804161 :
מידותONE SIZE :

תיאור :אטימה נגד חדירת ניסורת וחול.
הגנה CLASS 1
כמות באריזה10 :
מחירון ₪ 278.5 :ליח׳

שרוול מגן כף ופרק כף היד
מק"ט 804178 :יד ימין 804177 ,יד שמאל
תקןClass 1 (20 m/s) :
מחירון ₪ 175 :

חדש!
המחירים אינם כוללים מע"מ
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כפפות עבודה – עור ALL ROUND
מק"ט100006 :
מחירון ₪ 36 :

חדש!

כפפות עבודה KEPRO
מק"ט101915 :
מחירון ₪ 98 :

חדש!

משקפי מגן PFANNER NEXUS
מק”ט 87-101903 :צבע שקוף
מק”ט 88-101903 :צבע שחור
מק”ט 89-101903 :צבע צהוב
תיאור :משקפי המגן של  PFANNERמיוצרות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
התאמה מושלמת אודות למבנה גמיש ורך 100% ,הגנת ,UV
כמות באריזה1 :
מחירון₪ 117 :

חדש!

המחירים אינם כוללים מע"מ
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חדש!

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט(203000-10-31 | 205000-10-43 :ללא מסך ואוזניות)
צבעים :כחול-אפור
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ( ₪ 850/₪1400 :ללא מגן פנים ואוזניות)

קסדות טיפוס

קסדת טיפוס PFANNER
מק"ט(203000-10-31 | 205000-10-31 :ללא מסך ואוזניות)
צבעים :שחור
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ומשכך נפילות.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ( ₪ 850/₪1400 :ללא מגן פנים ואוזניות)

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט(203000-10-31 | 205000-10-70 :ללא מסך ואוזניות)
צבעים :לבן
סדרת PROTOS INTEGRAL
כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ( ₪ 850/₪1400 :ללא מגן פנים ואוזניות)

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט205000-10-13 :
צבעים :אדום-אפור
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט205000-10-82 :
צבעים :צהוב ירוק
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

המחירים אינם כוללים מע"מ
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קסדות טיפוס

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט205000-10-73 :
צבעים :לבן-אפור
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט205000-10-311 :
צבעים :אדום שחור
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט205000-10-312 :
צבעים :שחור צהוב
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט205000-10-319 :
צבעים :שחור לבן
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

מק"ט205000-10-100 :
צבעים :ירוק זית
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

המחירים אינם כוללים מע"מ
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חדש!

מק"ט205000-10-63 :
צבעים :כתום-אפור
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

קסדת טיפוס PFANNER

חדש!

קסדות טיפוס

קסדת טיפוס PFANNER

מק"ט205000-10-12 :
צבעים :צהוב אדום
סדרת PROTOS INTEGRAL
תיאור :כוללת רצועת סנטר ,מסך רשת ,משכך נפילות ואוזניות רעש.
תקןEN397+EN12492 :
כמות באריזה 1 :
מחירון ₪ 1400 :

המחירים אינם כוללים מע"מ
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אביזרים נלווים לקסדות

מערכת אוזניות תקשורת אלחוטית
PFANNER BT RADIO
מק"ט204200-1-10 :
תיאור :מערכת תקשורת  BLUETOOTHייחודית המחליפה את האוזנייה
הימנית של הקסדה.
גודל זהה לאוזניה המקורית ,מתקפלת לתוך הקסדה.
רדיו מובנה BT ,מובנה (ערוץ אחד).
מחירון ₪ 2270 :

מערכת קשר מתקדמת
3M PELTOR LITECOM
מק"ט204100 :
תיאור :מערכת קשר מתקדמת עם טווח של עד  3ק"מ.
 8ערוצים עם  38תת-ערוצים .מותאמת למכשירי קשר
 PMR446 VOXתפעול ללא צורך בלחיצת כפתורים.
מחירון ₪ 3125 :

מערכת תקשורת WS ALERT XP
מק"ט204103 :
תיאור :מאפשרת חיבור  BLUETOOTHלמכשירים
סלולריים ונגני מוזיקה ,רדיו מובנה,
מערכת אלקטרונית בעלת  2מיקרופונים להפחתת
רעש המאפשרת שליטה על סינון הרעש החיצוני
עד לרמת הפחתה מקסימלית של  .Db32סינון רעשי
רקע בעת ביצוע שיחת טלפון לשיפור איכות השיחה
(סינון רעשי רקע גם באוזניה וגם במיקרופון)
 .למערכת מצורף כבל חיבור חיצוני לנגני MP
וטלפונים המאפשר חיבור המכשיר למכשירים
נוספים שאינם תומכים .BT
מחירון ₪ 2642 :

משקפי מגן מתכוונות
מק"ט204090 :
תיאור :תקן  - EN166הגנה מפגיעות מכניות גם
בטמפרטורות גבוהות
תקן  - EN170מסנן  ,UVתקן  - EN172הפחתת אור.
מחירון ₪ 246 :
להב/שרשרת

שקוף

צהוב

כתום

כהה

נגד ערפול

V

V

V

V

דרגה אופטית

1

1

1

1

חדירת אור

93%

85%

75%

13%

המחירים אינם כוללים מע"מ
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תקן  .ATEX, DEKRAעמיד להתפוצצות ועמיד למים.
פנס קטן –  30לומנס מק"ט204044 :
מחירון ₪ 190 :
פנס גדול –  120לומנס מק"ט204078 :
מחירון ₪ 345 :

מגן עורף לקסדה
מק"ט  204065 :
תיאור :עשוי מבד  ,SYMPATEXדוחה מים ולכלוך.
מחירון ₪ 183 :

אביזרים נלווים לקסדות

אביזרים נלווים לקסדות

פנסי ראש לד תוצרת  PARATגרמניה

רצועת סנטר מגנטית
מק"ט204043 :
מחירון ₪ 185 :

מסך פוליקרבונט שקוף
מק"ט204071 :
תיאור :אטום לחדירת מים ולכלוך ,גם בנקודות
החיבור לקסדה .כולל מסנן .UV
מחירון ₪ 283 :

המחירים אינם כוללים מע"מ
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התמונות להמחשה בלבד  ט.ל.ח.

