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ציוד כללי למוסכים  /מחרטת בלמים

תוצרת ארה"ב

Hunter HBL505D-AB
מחרטת בלמים שולחנית HD
כולל סט מתאמים לפרטיות ומשאיות קלות
התאמה קלה ומהירה של מתאמים
מדיד דיגיטלי לקביעת עובי הכרסום בדיסק
ובתוף
בקרה על מהירות הכרסום
תאורה מובנית

המכשיר כולל:
 – 20-1665-1ערכת מתאמים לרכב פרטי
 – 20-2614-1ערכה ל"ריתום מהיר" של מתאמים

 - A3937T_005_4מדיד דיגיטלי

 - A3947T_014_1ערכת מתאמים לרכב פרטי
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ציוד כללי למוסכים  /מנופי קרן וגשר מנוע

תוצרת איטליה

מנופי קרן
דגם

עומס מירבי

מהלך

Mazzola M5D

 0.5טון

כפול

Mazzola M10D

 1טון

כפול

Mazzola M10SD

 1טון

כפול

Mazzola M15D

 1טון

כפול מתקפל

Mazzola M20D

 1.5טון

כפול
Mazzola M5D-M20D

Mazzola M10SD

תוצרת סין

מנופי קרן
דגם

עומס מירבי

גובה
מינימלי

גובה מק־
סימלי

TR 30503B

 0.5טון

 500מ"מ

 1,365מ"מ

TR 31003B

 1טון

 500מ"מ

 1,365מ"מ

תוצרת סין

Tongrun TW05001
גשר למנוע  500ק"ג  2 -נקודות תלייה
אורך 1.5 :מטר
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ציוד כללי למוסכים  /עגלות להרמת גלגלים

תוצרת איטליה

תוצרת דנמרק

Mazzolla N700

AC Hydraulic WTA500

עגלה להרמת גלגלים מהג'אנט ותופי בלם
עומס הרמה  700 -ק"ג
גובה הרמה מקסימאלי  650 -מ"מ
קוטר צמיג ממקסימאלי  1,125 -מ"מ
שחרור רגליים באמצעות דוושה
מתאמים מיוחדים לתפיסת הגלגלים בזמן הסעת הגלגלים
אידיאלי להרמת תופי בלם ,מיכלי דלק ,ארגזי כלים ועוד

עגלה מקצועית להוצאת דאבל ג'אנט ותופי בלם
זרועות הרמה ניתנות להתאמה  1,300 - 270מ"מ
לתפעול באמצעות פאדל בכדי לשחרר את הידיים
משקל הרמה מקסימאלי  500 -ק"ג
מתאמים מיוחדים לקשירת הגלגלים בזמן הסעת העגלה
אידיאלי להרמת תופי בלם ,מיכלי דלק ,ארגזי כלים ועוד

תוצרת איטליה

תוצרת סין

RAV-SR16N

Fenghua TRC1500

עגלה לפירוק ג'אנט כפול למשאיות ואוטובוסים
משקל הרמה 500 :ק"ג

עגלה לשינוע ופירוק גלגלי משא
יכולת העמסה 0.75 :טון
טווח עבודה 50-205 :מ"מ
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ציוד כללי למוסכים  /ג'ק גיר וסטנד מנוע

תוצרת איטליה

ג'קים גיר
דגם

עומס מירבי

גובה

בוכנה

P5

 0.5טון

גבוה

בודדת

P10

 1טון

גבוה

בודדת

P15

 1.5טון

גבוה

בודדת

P5/2

 0.5טון

נמוך

כפולה

תוצרת סין

תוצרת סין

ג'ק גיר Tongrun TEL05004 -

ג'ק גיר Tongrun TEL05006 -

כושר הרמה  0.5 -טון
גובה מינימאלי  830 -מ"מ
גובה מקסימאלי  1,935 -מ"מ
משקל  80 -ק"ג

כושר הרמה  0.5 -טון
גובה מינימאלי  830 -מ"מ
גובה מקסימאלי  1,935 -מ"מ
משקל  80 -ק"ג

תוצרת סין

ג'ק גיר Fenghua

Fenghua Nanfang FDZ1000

דגם

עומס
מירבי

טווח עבודה

CLYJ0.5

 500ק"ג

 1,160-1,190ק"ג

CLYJ1

תוצרת סין

סטנד מנוע
גובה  1,000 -מ"מ
משקל הרמה  455 -ק"ג

 1,000ק"ג  1,160-1,190ק"ג

תוצרת סין

תוצרת איטליה

RAV R11

ג'ק גיר Tongrun TRE15001 -

סטנד מנוע לעבודה מאומצת ולמנועים
כבדים עד משקל  1,200ק"ג
בעל שני ראשים מסתובבים בעזרת
מנגנון כח
 4זרועות לכל ראש לצורך תפיסת המנוע
ניתן לשנות מרחק הראשים בין אחד
לשני

כושר הרמה  1.5 -טון
גובה מינימאלי  270 -מ"מ
גובה מקסימאלי  900 -מ"מ
משקל  83 -ק"ג
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ציוד כללי למוסכים  /מכבשים (פרסים)

תוצרת איטליה

פרסים (מכבשים)
דגם

עומס מירבי

משקל

הפעלה

דגם

עומס מירבי

משקל

הפעלה

W20

 20טון

 130ק"ג

ידנית

W30

 30טון

 230ק"ג

ידנית

W25

 25טון

 180ק"ג

ידנית

W50

 50טון

 350ק"ג

ידנית

W25PM

 25טון

 180ק"ג

ידנית  +רגלית

W70

 70טון

 775ק"ג

ידנית

W20-W25

W25PM

W50-W70-W100

W30

תוצרת סין

פרסים (מכבשים)
דגם

עומס מירבי

משקל

הפעלה

TY20002

 20טון

 86ק"ג

ידנית

TY30001

 30טון

 150ק"ג

ידנית

TY50001

 50טון

 243ק"ג

ידנית

TY50001

TY30001

TY20002
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ציוד כללי למוסכים  /אמבטיות לשטיפת חלקים

תוצרת סין

תוצרת סין

Changshu Tongrun TR4502

Changshu Tongrun TR4001-20

שולחן שטיפה נייד ,מיכל בלחץ אוויר

שולחן לשטיפת חלקים  20 -גלון

תוצרת איטליה

RAV VE800M
אמבטיית מים חמים
מנוע נפרד להנעת סל ומנוע שני להפעלת משאבת לחץ מים
גוף עשוי נירוסטה

דגם

קוטר סל

גובה
שימושי

משקל
חלקים
מקסימלי
להכנסה

VE800M

 800מ"מ

 50ס"מ

 120ק"ג

 100ליטר תלת פאזי 4KW

 1000 VE1000Mמ"מ  50ס"מ

 200ק"ג

 175ליטר תלת פאזי 6KW

 70ס"מ

 300ק"ג

 220ליטר תלת פאזי 8KW

VE1200M

קיבולת
מיכל

גובה שימושי
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ציוד כללי למוסכים  /מכשירי אינדוקציה

תוצרת שוודיה

מכשירים לחימום סרנים ושלדה ללא להבה בתהליך כיוון סרנים במשאיות
וברכב כבד.
פועלים בשיטת האינדוקציה (חימום השראתי)  -החימום מועבר באמצעות
גלים אלקטרומגנטיים ועומק ההתכה מבוקר על ידי שינוי בתדירות הזרם
החשמלי .החימום אינו פולט חום ומונע פגיעה באלמנטים שאינם ממתכת,
מאפשר בקרת טמפרטורה מדוייקת לבצועים מדוייקים .המכשירים מבוסס על
הטכנולוגיה המתקדמת בעולם .ADiCS -
יתרונות:
• תכנות מראש לבקרת טמפרטורה נדרשת.
• תוכנה הניתנת לעדכון לאפליקציות שונות.
• מערכת קירור מובנית ומיכל מים בכדי לאפשר עבודה רציפה.

Alesco A4000

Alesco A1200

אורך צינור עבודה 6 :מ' (סטנדרט) 10 ,מ'
(אופציונאלי)
מתח נדרש32A - 3 x 400V 50/60 Hz + PE :
מידות  -גובה 110 :ס"מ ,רוחב 75 :ס"מ
אורך 105 :ס"מ
משקל 195 :ק"ג כולל מיכל מים מלא
תואם סטנדרט בינלאומי לבטיחות בחשמל IP21

אורך צינור עבודה 6 :מ'
מתח נדרש16A - 3 x 400V 50/60 Hz + PE :
מידות  -גובה 95 :ס"מ ,רוחב 60 :ס"מ
אורך 80 :ס"מ
משקל 150 :ק"ג כולל מיכל מים מלא
תואם סטנדרט בינלאומי לבטיחות בחשמל IP 21

Alesco A800

Alesco A80

אורך צינור עבודה  3 -מ'
מתח נדרש16A - 3 x 400V 50/60 Hz + PE :
מידות  -גובה 75 :ס"מ ,רוחב 55 :ס"מ
אורך 60 :ס"מ
משקל 54 :ק"ג כולל מיכל מלא
תואם סטנדרט בינלאומי לבטיחות בחשמל IP21

מכשיר אינדוקציה קומפקטי ונייד 3.7Kw
אידיאלי לשימוש יומיומי במוסכים
מתאים לשחרור אומים ומכלולים תפוסים
עקב קורוזיה קשה
מתח נדרש208 - 240V 4-16A/50-60 Hz :
מידות  -גובה 25 :ס"מ ,רוחב 22 :ס"מ
אורך 45 :ס"מ
משקל 8 :ק"ג כולל מיכל מים מלא
תואם סטנדרט בינלאומי לבטיחות בחשמל
IP21

