פרופילי גמר
משאבות טיח

מוצרי נגישות והכוונה
כלי עבודה

כתובת  :סמטת התבור  7אזור תעשייה סגולה פתח תקווה טלפון 03-9090001 :

חברת ג.ק .ציוד בע”מ הוקמה בשנת  2004עם מטרה לספק לענף הבניה המקומי.
ציוד ומוצרים מהמתקדמים והאיכותיים בעולם החברה מתמחה בשיווק של משאבות
לטייח חלקי חילוף למכונות  ,כלי עבודה  ,פרופילים לבניה ,וציוד נלווה לטיח  .כל
המוצרים המיובאים על ידי החברה עברו מבחני עמידות ותקנים בינלאומיים ועשויים
מהחומרים הטובים ביותר .מתוך רצון להשקיע ולשפר את השוק המקומי .בחידושים
והתפתחויות במוצרים מתקדמים ,ג.ק .ציוד מחויבת לספק לענף הבניה מוצרים
חדשניים ומשופרים במגוון רחב של מוצרים המספקים פתרונות לצרכי הבניה לחברה
צוות עובדים אדיב ,אמין ומקצועי המעניקים שירות מסור ללקוחותיה ובכך מבטיחים
את סיפוק הלקוחות .צוות החברה זמין בכל עת בכדי לייעץ ולתמוך באופן מלא
ברוכשים בתהליך הרכישה כל אלה תורמים לשביעות רצון מלא של הלקוחות ואמון
מלא בעמידות המוצרים ויכולתם לבצע את העבודה בצורה הטובה ביותר
חברתנו עומדת לרשותכם בכל עת.
בכבוד רב
קובי מאיר
מנכ”ל

פרופילי פינה לאריחים מדוקקים

PP 5

H

פרופיל פינה פנימית לאריח מדוקק.

H

חומר :אלומיניום
 5 :Hמ“מ

PST M
פרופיל המשמש פנל שקוע לאריחים מדוקקים.

H

חומר :אלומיניום

מידות 30 , 20 ,13 :

TR 6-8
פרופיל פינה ישרה לאריח מדוקק.

H

חומר :אלומיניום ,גימור אנודיז’  /מבריק

 6 , 8 : Hמ"מ

SJ 3.5
פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה ,שיוצר ריבוע סימטרי .החלק הפנימי
שלו תוכנן להתאים לפקק מרובע המשמש כפקק חיצוני ומחבר תלת כיווני.

B

חומר :אלומיניום  /נירוסטה  /פליז
מידות  3.5 :מ“מ

B

H

Jolly TRV
פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה( .פינת קרמיקה ישרה)

4mm
H

חומר :אלומיניום
 4 :Hמ“מ

1

פרופילי פינה לאריחים מדוקקים

RGF
פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה דקה.

H

חומר :אלומיניום  /מוברש  /מבריק
 4.4 :Hמ“מ

פרופילי פינה לאריחים

כובעוני גישור SJC

חומר :אלומיניום  /נירוסטה
מידה 15 ,12.5 ,10 :מ“מ

SJ
פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה .החלק הפנימי שלו תוכנן להתאים
למחבר מרובע המשמש כפקק חיצוני ומחבר תלת כיווני.

B

חומר :אלומיניום  /נירוסטה  /פליז
 20 ,15 ,12.5 ,10 :Hמ“מ
 20 ,15 ,12.5 ,10 :Bמ“מ

H

B

2

פרופילי פינה לאריחים

Deco
פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה.

B1

חומר :אלומיניום  /נירוסטה  /פליז
 11 :Hמ“מ
 8 :B1מ“מ
 11 :B2מ“מ

H

B2

Jolly TR
פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה( .פינת קרמיקה ישרה)

חומר :אלומיניום  /נירוסטה  /פליז  /מוברש  /מבריק
 20 ,12 ,10 ,8 ,6 ,4 :Hמ“מ

H

כובעוני גישור TRC
קצה ומחבר לפינה ישרה.

PP
פרופיל המשמש לפינות קצה לאריחי קרמיקה.
הפרופיל יוצר פינה פנימית של .90°

H

H

חומר :אלומיניום  /מוברש  /מבריק RAL /
 20 ,12 :Hמ“מ

PK 10-12
פרופיל פינה כפולה בין אריחים.

חומר :אלומיניום ,גימור אנודיז’  /מבריק RAL /
 10 ,12 :Hמ“מ
 10 ,12 :Bמ“מ

3

פרופילי פינה לאריחים

RO
פרופיל המשמש כפינת קרמיקה המאפשר ליישר קו עם אריחי קרמיקה על הקיר.
קיים במגוון צבעים.

H

חומר :אלומיניום
 20 ,15 ,12.5 ,10 ,8 :Hמ“מ

מחברי גישור ROC

חומרPVC :
מידה 15 ,12.5 ,10 :מ“מ

פינה מקוטמת KK

פרופיל קצה מכותם לאריחים ,מתאים במיוחד לפינה ללא  90מעלות .

B
H

חומר :אלומיניום
 10 :Hמ“מ

RJE
פרופיל המשמש כפינת קרמיקה עם קצה סגור המאפשר ליישר קו עם אריחי
קרמיקה על הקיר.
קיים במגוון צבעים.

חומרPVC :
 10 ,8 :Hמ“מ

H

4

פרופילי אמבטיה בזמן ישום

Sanitec SB
פרופיל פינתי בצורת קשת לחיבור בין קירות או קירות ורצפות ,מתאים גם כפרופיל
לתיחום אמבטיה או מקלחון עם מילוי רווחים בעזרת סיליקון העמיד בפני עובש.

B3

חומר :אלומיניום
 14 :B1מ“מ
 12 :B2מ“מ
 21 :B3מ“מ

B

2

IJ-P
פרופיל חיבור המשמש להפרדה בין אריחי קרמיקה לאמבטיה ,לחיפויי אריחים
בין רצפות וקירות .הפרופיל מגיע עם פלאנג' מחורר להנחה מתחת לאריח.

H

חומר( PVC :בגוון לבן ופרגמון)  /אפור
 12.5 ,10 ,8 :Hמ“מ

SBI
פרופיל היוצר חיבור בצורת קשת בין רצפות וקירות או שתי קירות אנכיים.

6
=1
R

חומר :אלומיניום
 12.5 ,10 ,8 :Hמ“מ

H

Series SB
פרופיל אלומיניום להגנה על פינות.

3

B

חומר :אלומיניום
 15 :B1מ“מ
 9 :B2מ“מ
 12 :B3מ“מ

B2

פתח שרות  ”12מגנטי

5

פרופילי ניתוק וקישוט לטיח ואריחים

FK
פרופיל המשמש כניתוק לטייח ואריחי קרמיקה.

H1
H2

חומר :אלומיניום
 10 ,14 ,17 ,20 :H1מ“מ
 10 ,16 ,20 :B1מ“מ
 20 :H2מ“מ
 10 :B2מ“מ

B1
B2

U
פרופיל ניתוק ללוח גבס וטייח.

חומר :אלומיניום  /מוברש  /מבריק RAL /
 60, 50, 40 ,30 ,20 ,15 ,10 :Hמ“מ

H

LI
פרופיל ניתוק וקישוט לאריחי קרמיקה.

B

חומר :אלומיניום  /מוברש  /מבריק
 15 :Hמ“מ
 10 :Bמ“מ

H

LU
פרופיל ניתוק וקישוט לאריחי קרמיקה.

B

חומר :אלומיניום  /מוברש  /מבריק
 15 :Hמ“מ
 10 :Bמ“מ

H

6

פרופילי הפרדה וחיבור

פרופילי )Covertec (T
פרופיל המשמש לחיבור שני רצפות קיימות באותה גובה .קצוות הפרופיל כפופות
מטה בצורה מעוגלת על מנת לעזור להסתיר הבדלי גובה של עד  2מ"מ.

B

חומר :אלומיניום  /נירוסטה  /פליז
 45 ,35 ,25 ,20 ,14 :Bמ“מ
 7 :Hמ“מ

H

PT
פרופיל המפריד בין סוגי רצפות .הפרופיל גמיש וניתן להתאימו לסוגי ריצוף שונים.
הפרופיל עמיד בתהליכי ליטוש  /הברקת ריצוף בעת ההתקנה.

B

H

חומר :אלומיניום  /נירוסטה  /פליז
 10 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :Bמ“מ
 80 ,70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,15 ,10 :Hמ“מ

B

MB
פרופיל המחבר בין שני חיפוי הריצפות המנוחים על מלט,
בדרך כלל משמש לחיפויי שיש
H
חומר :אלומיניום  /נירוסטה  /פליז
 10 ,5 :Bמ“מ
 25 :Hמ“מ

קוברטק EP
פרופיל לחיבור שני משטחים סמוכים העשויים מחומרי חיפוי שונים.

10

חומר :אלומיניום  /נירוסטה  /פליז
 12.5 ,10 ,8 :Hמ“מ

7

H

8

פרופילי גישור בזמן ישום

Reno HL
פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים.

H

חומר :אלומיניום
 15 ,12.5 ,10 :Hמ“מ

Reno AU
פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים.

חומר :אלומיניום  /נירוסטה
 20 ,15 ,12.5 ,10 :Hמ“מ
 4 :Bמ“מ

H
B

ZRR
פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.

B

חומר :אלומיניום
 20 ,12.5 ,10 ,8 :Hמ“מ
 90 ,70 :Bמ“מ

H

Reno RO
פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים

חומר :אלומיניום
 20, 15, 12.5 , 10 :Hמ“מ

8

פרופילי גישור לאחר ישום

ST
פרופיל המשמש להבדלי גובה בריצופים שונים.

B

וריוטק DK
מוצר מיוחד שנועד לשימוש בבתים ובמבנים מסחריים עם מגוון רחב של צבעים
המקנים לו מראה דקורטיבי.

B

חומר :אלומיניום
 47 ,37 :Bמ“מ

לבלטק RP-OL
פרופיל קצה המחבר בין ריצפות בגבהים שונים .קיים בגרסת הדבקה ובגרסת
קדיחה.

חומר :אלומיניום  /פליז
 12.5 ,10 ,8 ,4.5. :Hמ“מ
 45 ,34 ,32 ,25 :Bמ“מ

שפועון הפרש גובה מסיבי

H
B

RENO

מידות 70/20 , 40/8 , 30/8 :

SGM
סף הפרש גובה מחורץ

מידות 30,60,100 :

9

פרופילי מדרגה בזמן ישום אריחים

TREP-A
פרופיל מחורץ למניעת החלקה המשמש לקצה מדרגות.

B
H

חומר :אלומיניום
 12.5 ,10 :Hמ“מ
 25 ,20 :Bמ“מ

SI
פרופיל עם תוספת למניעת החלקה המשמש לקצה מדרגות.

חומר :אלומיניום
 12 ,10 :Hמ“מ
 60 ,45 ,35 :Bמ“מ

TREP-IT
פרופיל מחורץ למניעת החלקה המשמש לקצה מדרגות.

חומר :אלומיניום
 10 :Hמ“מ

TREP-T
פרופיל המשמש לקצה מדרגות למניעת החלקה פלוס תוספת סינטטית  30מ“מ
הניתנת להחלפה במקרה של נזק או בלאי.

B

חומר :אלומיניום
 12.5 ,10 :Hמ“מ
 30 :Bמ“מ

H

10

פרופילי מדרגה
ומניעת החלקה לאחר ישום
OTI
פרופיל שטוח למניעת החלקה.

B

חומר :אלומיניום
 40 ,30 :Bמ“מ

סטריפטק OZT
פרופיל חיבור ומניעת החלקה עם חריץ.

B

חומר :אלומיניום
 30 :Bמ“מ

SA-52
פרופיל  +סרט למניעת החלקה.

חומר :אלומיניום
 30 :Hמ“מ
 52 :Bמ“מ

AE
B

פרופיל קצה למניעת החלקה.

H

חומר :אלומיניום
 21 :Hמ“מ
 30 :Bמ“מ

SA 70
פרופיל  +סרט למניעת החלקה פולימרי דגם יהלום

 70 :Bמ“מ
 35 :Hמ“מ

11

פרופילי זוויות הלבשה והגנה

RP
זווית אלומיניום במידות שונות.

חומר :אלומיניום  /נירוסטה
 60, 50, 40 ,30 ,20 ,15 ,10 :Hמ“מ
 60, 50, 40 ,30 ,20 ,15 ,10 :Bמ“מ

H

RPI
זווית אלומיניום במידות שונות.

H

חומר :אלומיניום  /נירוסטה
 80 ,70 ,60, 50 ,40 ,30 ,20 ,15 ,10 :Hמ“מ
 18 ,15 ,10 :Bמ“מ

RP-FZ
זווית אלומניום עם פאזה.

מידות 10,15,20,30,40 :

RP-PVC
זווית הגנה .PVC

מידות 20 :

12

פרופילי גבס

פרופיל ST 13
פרופיל המשמש קצה ללוחות גבס

פרופיל OMG
פרופיל המשמש ניתוק בין לוחות גבס

B
B

20,20 :B

30 ,12 :B

פרופיל ויה ביזונה  -סכין
פרופיל המשמש לקצה תקרה צפה ותאורה נסתרת

פרופיל TAFG
פרופיל ניתוק לתקרות גבס בצורת ת

12 : H
12 :B

פרופיל NGTM
פרופיל ניתוק תקרת גבס לתקרת מגשים

13

פרופיל STR
פרופיל המשמש ניתוק לתקרות גבס

פנלים שקועים לטיח וגבס

PSG
פרופיל המשמש כפנל שקוע לעבודות גבס.

B

H

חומר :אלומיניום
 100 ,70 ,50 :Hמ“מ (ניתן לחיתוך לפי מידה)
 14 :Bמ“מ

PST
פרופיל המשמש כפנל שקוע לטיח ואריחים

H

 30,50,70,100, 20 , 12 :Hמ“מ

BFT
פנל אלומניום עם ניתוק לטיח ואריחים

55mm

 55 :Hמ“מ

PSG-U
פרופיל המשמש כפנל פנימי פלוס ניתוק לעבודות בגבס.

B

2

B1

חומר :אלומיניום
 100 ,70 ,50 :Hמ“מ
 10 :B1מ“מ
 14 :B2מ“מ

H

BFG
פנל אלומיניום עם ניתוק לעבודות בגבס.

B2
B1

חומר :אלומיניום
 55 :Hמ“מ
 10 :B1מ“מ
 14 :B2מ“מ

H

14

פרופילי פנל

P7
פרופיל המשמש כפנל אלומיניום.

H

חומר :אלומיניום
 70 :Hמ“מ
 11 :Bמ“מ

B

BI
פנל אלומיניום שני חלקים עם קליפס .

פנל פולימרי ישר  6ס”מ

פנל פולימרי מעוגל  6ס”מ

פנל פולימרי מקור ציפור  6ס”מ

15

מגיני קיר ופינה

16

מגיני קיר ופינה

מגן פינה מסדרת KP

מגן קיר דגם DK 19100

מגן קיר דגם DK 29200

מגן קיר דגם DK 2550

17

סדרת פרופילי תאורה

פרופיל תאורה פנימי 12-22

פרופיל תאורה חיצוני 15-17

פרופיל תאורה חיצוני 07-15

פרופיל תאורה פנימי 10-28

פרופיל תאורה פינתי 19-19

פרופיל תאורה חיצוני 07-17

18

תפרי התפשטות

GR-AN
L
H

 70 ,50 ,20 :Hמ“מ
 48 ,54 :L1מ“מ

L1

GEP

60
H

 70 ,50 ,20 :Hמ“מ
 40 ,50 :L1מ“מ

L1

GD

H

 50 ,40 :Hמ“מ
 40 ,50 :L1מ“מ

תפר התפשטות לטיח

CB-AN
 20 ,15 ,12.5 ,10 ,8 :Hמ“מ

 20 :Hמ“מ

CBL

 20 ,15 ,12.5 ,10 ,8 :Hמ“מ

26
H
20

19

פרופילי טיח
חברתנו משווקת פרופילים ופינות טייח
ומתמחה במתן פתרונות נרחבים לתחום הבנייה
פינה לטיח גרמני PVC
פרופיל המשמש לשימור טיח.
לשימוש חיצוני.

חומרPVC :
אורך 3 ,2.75 :מ’

 15יחידות בחבילה
פרופיל קצה לממד  10מ“מ
פרופיל המשמש לקצה משקוף ממ“ד בעובי  10מ“מ.

חומר :אלומיניום
אורך 3 :מ’
מידה 10 :מ“מ

 50יחידות בחבילה
פרופיל קצה לממד  3מ“מ
פרופיל המשמש לקצה משקוף ממ“ד בעובי  3מ“מ.

חומר :אלומיניום
אורך 3 :מ’
מידה 3 :מ“מ

 50יחידות בחבילה
פרופיל ליישור טיח  /מאייק
פרופיל המשמש לטיח גבס וטיח שחור לשימוש חיצוני ופנימי.

חומר :אלומיניום
אורך 3 ,2.8 ,2.7 ,2.6 :מ’
מידה 10 ,6 :מ“מ

 100יחידות בחבילה

20

פרופילי טיח
חברתנו משווקת פרופילים ופינות טייח
ומתמחה במתן פתרונות נרחבים לתחום הבנייה
פרופיל אף מים
פרופיל המשמש לאף מים לאחר מעשה .

חומר :אלומיניום
מידה 2.6 :מטר אורך

 30יחידות בחבילה

פרופיל אף מים מחוזק
פרופיל המשמש לאף מים לאחר מעשה ..

חומר :אלומיניום
מידה 2.5 :מטר אורך

 40יחידות בחבילה

פרופיל חצי פינה אפס
פרופיל המשמש לטיח גבס ושפכטל .

חומר :אלומיניום

מידה  2.6 :מטר אורך

 100יחידות בחבילה

פינה טיח אלומניום דגם D
פרופיל פינה טיח מאלומיניום המשמש לטיח גבס וטיח שחור פנים וחוץ.

מידה  2.75 ,3 :אורך

 40יחידות בחבילה
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פרופילי טיח
חברתנו משווקת פרופילים ופינות טייח
ומתמחה במתן פתרונות נרחבים לתחום הבנייה
פרופיל פינה אפס  /פינה אפס 135°
פרופיל המשמש לטיח גבס ושפכטל לשימוש פנימי וחיצוני.

חומר :אלומיניום
אורך 3 ,2.8 ,2.7 ,2.6 :מ’
מידה 25 :מ“מ

 50יחידות בחבילה
פרופיל פינה אקספנדיט
פרופיל המשמש לטיח גבס לשימוש פנימי.

חומר :אלומיניום
אורך 3 ,2.8 ,2.7 ,2.6 :מ’
מידה 53 :מ“מ

 50יחידות בחבילה
פינה אפס עם רשת הגנה
פרופיל פינה עם רשת יעוד למבנים חיצוניים בסביבה ימית .

חומר :פי וי סי

מידה 2.6 :מטר אורך
משקל  165:גרם

קצה ממ”ד SR
פינה  Tהמשמשת לקצה משקוף במידות שונות

אורך 3 :מטר
3,5,12,15,20,30 :H
 10 :Bמ“מ

B

H

 50יחידות בחבילה

פינה אפס PVC

מידה  2.7 :מטר אורך

 50יחידות בחבילה
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מוצרים וציוד משלים לטיח
רשת יוטה לממדים 2.8/2.8
לפי התקן הישראלי
גובה  1מ”א
אורך גליל  50מ”א

רשת יוטה לתפרים  20ס”מ
גובה  20ס”מ
אורך בגליל  50מ”א

רשת יוטה לטיח 6/6
גובה  1מ”א
אורך גליל  50מ”א

סרגל אלומניום מלבן לטיח
מידות 60/30 , 80/40 :
אורך  6 , 3מ”א

סרגל אלומניום טרפז
אורך  2מ”א
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סרגל אלומניום h
אורך 2 :מ”א

מסור לטיח
סוג  :צד  ,אמצע
אורך  1/2 :מ”א  2 ,מ”א  1 ,מ”א

מוצרי נגישות

פס נגד החלקה

גבשושית התראה בדיד דגם מטרה פליז

פס פולימרי נגד החלקה דגם יהלום

מדבקת נגישות קיר שקוף

גבשושית התראה בדיד דגם ראש שחור

משטח התראה נרוסטה

משטח התראה

גבשושית התראה בדיד דגם שניצל

מדבקה כתב ברייל

פס מוביל בדיד פליז.

גבשושית התראה בדיד דגם טבעות

פס מוביל בדיד אלומניום קצה עגול

פס מוביל רציף אלומניום

פס מוביל בדיד אלומניום קצה ישר

פס מוביל בדיד נרוסטה
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פרויקטים שלנו בנגישות
תו תקן ממכון התקנים על כל המוצרים

25

פרויקטים שלנו בנגישות
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פרויקטים שלנו בנגישות
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פרויקטים שלנו בנגישות

28

משאבות טיח גבס שחור

PLASTERJET

מכונה רב-תפקודית ,זרבובית גבס ,טיח בניה ,טיח מילוי
ועיגון ,טיח הגנה מפני אש ,הזרקת טיח ומילוי מרצפות
ניתן לספק עם מנוע גיר עם מהירויות משתנות.
עובדות
סוג :משאבת טיח שחור רב-תפקודית
שימוש :עובדות גבס ,שיפוצים ,הפעלות הזרקה או משאבה
חדשנות :מערבל רציף מורכב מעל (לא חובה) ,עובדת ישירות עם
צינור חומר  35קל לעבודה
טיפול :פרקטית מאוד ,איכות מעולה
עיצוב :חזות יציבה
מאפיינים:
זרבובית גבס ,טיח בניה ,טיח מילוי ועיגון ,טיח הגנה מפני אש,
הזרקת טיח ומילוי מרצפות.
ניתן לספק עם מנוע גיר עם מהירויות משתנות ()5.5 Kw – 7.5 Kw
על פי בקשה ניתן להרכיב מעל המכונה מערבל רציף
טווח כוח רחב (תמסורת משתנה – התקנה של משאבות שונות)
גודל גרגירים מקסימאלי –  6מ”מ
נתונים טכניים:
גיר מצב VARIO 7.5 Kw 400 V :1
גיר מצב  :2סטנדרטי 7.5 Kw 400 V
משאבה50/7/R WF :
הספק הובלה :כ־ 40–10ליטר לדקה
צינור Ø 35 :מ”מ
קומפרסור V-Meko 400 :ליטר לדקה
מערבל רציףM25/4 4 Kw 400 V :

הספק ערבול :כ־ 45ליטר לדקה
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נתונים טכניים
גיר מצב VARIO 7.5 Kw 400 V :1
גיר מצב  :2סטנדרטי 7.5 Kw 400 V
משאבה50/7/R WF :
הספק הובלה :כ־ 40–10ליטר לדקה
צינור Ø 35 :מ”מ
קומפרסור V-Meko 400 :ליטר לדקה
מערבל רציףM25/4 4 Kw 400 V :
הספק ערבול :כ־ 45ליטר לדקה
מידות  +משקל
אורך 2200 :מ”מ
רוחב 650 :מ”מ
גובה 730 :מ”מ
משקל כולל 330 :ק”ג
חלקי מיכון
שלדה :עם גלגלים
קופסת בקרה
מנוע גיר :עם מהירות משתנה

משאבות טיח גבס שחור

MALTECH M5 EVO

מכונת טיח גבס הנמכרת ביותר בארץ ובחו״ל רבת
עוצמה עם טורבומיקסר ,מערכת מים עם גישה קלה ,
נוח ומוגן בקדמת המכונה ידיתHANDY K2קומפרסור
נשיאה עם חיזוק למנוע הראשי.
עובדות :
חלקי מיכון
 M5סוג :מכונות טיח
”מילניום“  D6-3:רוטור סטטור
שימוש :כל סוגי טיח פנים או חוץ טיח תרמי מדה מתפלסת ועוד אקדח התזה
צינור חומר 20 :מטר
חדשנות :גישה אופטימאלית
צינור אוויר 20 :מטר
 D-Rצינור ערבוב :למשאבות
 D-R :42 Vמערבל
מאפיינים :
כלי ניקוי
מכונת טיח עם טורבומיקס
כדורי ספוג
מערכת מים עם גישה קלה
נוח ומוגן בקדמת המכונה  HANDY K2קומפרסור
ידית נשיאה עם חיזוק למנוע הראשי
 D-Rתושבת לרוטור סטטור מדגמים
ידיות הרמה לנשיאה קלה של המכונה 4
כיבוי אוטומטי למערכת האוויר והמים
הגנה על הקומפרסור
משקל קל על מנת להגביר ניידות באתר הבניה
מפסק הגנה ובטיחות חדש
נתונים טכניים :
הספק שאיבה :כ־ 50-30ליטר לדקה
הספק סטנדרטי :כ־ 25ליטר לדקה
טווח מקסימאלי :כ־ 30עד  40מטר
מנוע משאבה 5,5 :קילוואט  400ואט
מנוע הזנה 0,55 :קילוואט  400ואט
הספק קומפרסור 220 :ליטר לדקה
לחץ מים 3 :בר
תלת פאזי  V 50 Hzמתח חשמלי400 :
מידות  +משקל
אורך 1050 :מ”מ
רוחב 720 :מ”מ
גובה 1530 :מ”מ
גובה פתח 940 :מ”מ
משקל כולל 257 :ק”ג
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אביזרים ושירות למכונות טייח
שירות תיקונים בסדנת התיקונים של החברה
ובנוסף שירות תיקונים בשטח

אקדח התזה למכונת טיח

צינור חומר למכונת טיח

כבלי חשמל ואביזרים

רוטור סטטור לטיח גבס כתום מקורי

צינור אוויר למכונת טיח

צינורות מים ואביזרים

רוטור סטטור שחור גדול L26 +++
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אביזרים ושירות למכונות טייח
שירות תיקונים בסדנת התיקונים של החברה
ובנוסף שירות תיקונים בשטח

ניידת שירות תיקונים

צינור חומר לסילו

כדורי שטיפה לצינורות חומר

דיזה לאקדח התזה

מקודד לאקדח התזה

מערבל למכונת טיח

רוטור סטטור שחור לטיח תרמי
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מחלקת ייצור לפי דרישה

ערגול פרופילים לפי דרישה  -כיפוף מתכות לפי דרישה
צביעת פרופילים לפי דרישה RAL
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כלי עבודה

יותר מ  250 -כלי עבודה לתחומי הבניין ועיצוב השונים
בעלי תקני עבודה בין לאומיים

434

409

404

101

859

579

477
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כלי עבודה

יותר מ  250 -כלי עבודה לתחומי הבניין ועיצוב השונים
בעלי תקני עבודה בין לאומיים
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092
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227
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399

כלי עבודה

יותר מ  250 -כלי עבודה לתחומי הבניין ועיצוב השונים
בעלי תקני עבודה בין לאומיים

"14
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"16

381

"18

382
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פרופילי גמר ֱ משאבות טיח ֱ מוצרי נגישות והכוונה ֱ כלי עבודה

כתובת  :סמטת התבור 7
אזור תעשייה סגולה פתח תקווה
טלפון 03-9090001 :
פקס 03-9080698 :
www.gke.co.il
gkm@netvision.net.il

