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קרטק הוא עסק משפחתי אוטנטי. אנו עובדים יחד כל יום בתשוקה הגדולה שלנו: טיפול במכו־
הראשי  מהמשרד  רק  לא  זאת  עושים  אנחנו  האפשריים.  ביותר  הטובים  המוצרים  עם  ניות 

בבנטהוזן הקטנה, אלא גם בכל אותם מקומות אחרים בהולנד ויותר מ- 50 מדינות אחרות. 
יחד זו מילת הקוד. אנו מעורבים מאוד עם שותפינו ומחפשים תמיד את התוצאה הטובה ביותר: 
ועולמית  גדולה  אחת  משפחה  יוצרים  אנו  החברה  באמצעות  אחוז.   100 של  רצון  שביעות 

שאוהבת לעבוד עם מוצרי קרטק על בסיס יומי.

אודות קרטק

משפחה
עומדים  אנו  שלנו.  היסוד  הוא 
בונים  ויחד אנו  יחד  יותר  חזקים 

את העתיד.

איכות ומהירות
נחוצים כדי לשרוד. יעילות היא 
התשובה הטובה ביותר לקראת 

אתגר החדשנות המתמדת.

שיתוף פעולה
זו המטרה שלנו. אנו מאמינים 
במצבי ושרשרת אספקה בריאה

מקוריות
הוא הלך הרוח שלנו. אנו מערבים       

איכות וחדשנות לפתרונות 
מתקדמים.

+100k
לוקוחות מרוצים

+  300
משווקים

+  50
מדינות

+  150
נוסחאות מוצר

+  30
שנים של ניסיון



6

מומחים
משמר קרמיקה מיושם על ידי מומחים מנוסים שיודעים ליישם את הציפוי 
הם גם יודעים מה הצבע צריך לפני שהציפוי מוחל. טיפול מקדים טוב צבע 

הכרחי הוא הכרחי ומשפיע רבות על התוצאה הסופית.

אחריות קרמיקה משמר 4
משמר קרמיקה מעניק אחריות סטנדרטית של 3 שנים על הצבע המטופל.

האחריות חל אם הציפוי הוחל על ידי מומחה קרמיקה משמר בהתאם לנכון 
תנאי ושיטת יישום.

עם Ceramic Guard 4 life ניתן להאריך את תקופת האחריות. בדיקה שנתית 
טיפול ותחזוקה במגן הקרמיקה מבטיח את המשך האחריות פרק זמן.

הערבות נמשכת שנה בכל טיפול בבדיקה ותחזוקה. זה הטיפול מתבצע על ידי 
מומחה המשמר לקרמיקה.

CERAMIC GUARD 
הגנת צבע

מים  דחיית  על  חזקה  והשפעה  מאוד  טובה  הגנה  עם  מהפכני  ציפוי  המולקולה  על  המבוסס  ייחודי  מוצר 
ולכלוך על צבע המכונית. משמר הקרמיקה מעניק לצבע עומק מבריק וגמיש במיוחד במיוחד לעין זה מקל 

מאוד על שטיפה.
 ,UV קרינת  מלח,  ברחוב,  לכלוך  מפני  אופטימלית  בצורה  מוגן  והצבע  בשמש  שלג  כמו  נעלמים  חרקים 
כימיקלים אגרסיביים ) ph2 עד ph13 ( וכל מה שמאיים על צבע המכונית מבחוץ. )סטנדרט עם אחריות 

לשלוש שנים(.
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פריצת דרך בטכנולוגיה
פריצת הדרך מתחילה ברמה המולקולרית. כאשר ציפויים רבים משתמשים בתחמוצת 

סיליקון )SiO2(, התחמוצת )חמצן( בקרמיקה גארד הוחלפה בפחמן )פחמן(.
מולקולת +SiCarbon זו הביאה לצפיפות שכבה טובה יותר. עם SiO2, 30% מהשכבה 

נעלם בתהליך הריפוי ואילו ל +SiCarbon אובדן מקסימלי של 5% בלבד.
הפחמן קושר את עצמו בין הסיליקון, כך שקרמיק גארד בסופו של דבר שומר על 
צפיפות גבוהה יותר. זה מביא להתנגדות טובה יותר בפני שריטות, לחשיפת זרימת 
הדבקה ולהדבקה קבועה של מולקולות הננו למין צבע שניתן להסיר רק באמצעות 

ליטוש חזק או שוחקים.
בזכות ידע רב שנים בתחום ההגנה, קארטק הצליחה להוסיף את האחרון טכניקות 

.SiCarbon+ פולימר לציפוי
זה יוצר זווית קשר טיפה של 110 ° עם משטח חלק במיוחד לאחר יישום.

היווצרות טיפה על לכה בלי ציפוי 
 .SiCarbon+ משמר קרמי

היווצרות טיפה על לכה עם ציפוי 
 .SiCarbon+ משמר קרמי
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פחמן  מולקולת  על  המבוסס  ייחודי  מוצר 
מאוד  טובה  הגנה  עם  מהפכני  ציפוי  סי. 
על  ולכלוך  מים  דחיית  על  חזקה  והשפעה 
לצבע  מעניק  הקרמי  הציפוי  המכונית.  צבע 

עומק, ברק וגמישות.

CERAMIC GUARD XTENDER

לביצוע  מקצוענים  משמש 
טיפול “מאריך חיים”  וכדי 

הציפוי. את  "להגביר" 

 הגנה קרמית

CERAMIC WASH

  + קרבון  סי  עם  בשילוב 
אופטימלי  ניקוי  מבטיח 
טיפות  של  טובה  והחלקה 
המכונית  צבע  על  המים 
עמוק. ברק  לצבע  מעניק 

חודשים
60 - 36

עד
חודשים

עד12
חודשים

21:80

CG01/30

CGAC/052067/05 1059/01/NL

CGCG/030
CGCC/5

CGX/015
CGX/015

CGCW/030
CGCW/5

CG01/ACS/030 1 יחידה

500 מ”ל  512x יחידה 5 יחידה עד 
חודשיים

עד 
חודשיים

500 מ”ל
5 ליטר

150 מ”ל
6x  150 מ”ל

300 מ”ל
5 ליטר

1 יחידה
תכולה

תכולהתכולה תכולה

תכולהתכולהתכולה

תכולה

CERAMIC GLAZE
מוצר הגנה שפותח במיוחד 
לשמירה על האפקט הדוחה 
מים של הגלייז משחזר את 
וגם  מים  הדוחה  השכבה 
לברק  נוסף  שיפור  מעניק 
פולישים  מכיל  אינו  וצבע. 
ולכן מתאים מאוד לשימוש 

הציפוי. על 

WAX GUARD

הסט   . משמר  טיפול  לביצוע  שלם  סט 
מורכב ממסיר שומנים , מוצרי הגנה, ספוג, 
מדריך, תעודת אחריות, מדבקת חלון ושמפו 

מ"ל.  100 של  תחזוקה 

TEXGUARD SPRAY

מפני  המושב  כיסויי  על  מגן 
הספגת  באמצעות  זיהום. 
הגנה  שכבת  יוצרת  הכיסויים 
שומן  מים,  כמו  נוזלים  דוחה 
לציפוי.  להיכנס  שמן  או 
לכתמים  הסיכוי  את  מקטין 

למינימום.

GUARD 40X40 CM

AFTER CARE SET
ערכת תחזוקה מלאה 
שקיבלו  לצרכנים 
קרמי.  הגנה  טיפול 
נמכרים  אלה  סטים 
הגנה  מומחי  ידי  על 
חומר  מכיל  קרמית. 
שטיפה קרמי, מבריק 
ג`לדה  ,ספוג,  קרמי 

ובד.

MICROVEZELDOEK CERAMIC 

בד מיקרופייבר זה פותח במיוחד לשימוש 
מיקרופייבר  בד  זהו  הקרמי.  המגן  עם 
בצורה  סופג  אשר  וכבד  איכותי 
המשטחים.  לכל  ומתאים  אופטימלית 
מעולה תוצאה  מבטיח  זה  בבד  השימוש 

1:80

1:80

SI CARBON +

קוד

קודקוד קוד

קודקודקוד

קוד

יחס ערבוב

עמידות המוצר עמידות המוצר

כח שחיקה

PH

שטיפת מכוניות

הקצפה

המלצה ליחס ערבוב
היחס הגבוה ביותר מספיק לזיהום 

נורמלי - הכלכלי ביותר.
היחס הנמוך ביותר, לזיהום קשה אבל 

בטוח לשימוש.

ממוצע זמן המתנה נדרש לאחר 
שימוש בחומר ולפני המשך 

טיפול

נמוך - להסרת שריטות זעירות 
בינוני - להסרת שריטות ופגמי חימצון

גבוה - לטיפול בשריטות עמוקות תופעות.
קליפת תפוז נזילות וחימצון גבוה.

רמת חומציות

המוצרים מתאימים לשטיפת 
מכוניות  ולשטיפת רכב במסוע 

שרשרת.

המוצר מוקצף ברמה 
נמוכה , בינונית או 

גבוהה.

מפתח סימנים
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מוצרי פוליש
REFINISH
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DIAMOND CUT 3000

ULTRA FINISH 12000

COMPOUND 4800 PASTE

COMPOUND 5000

WAXCOAT

FINAL CUT 9000

PANEL SPRAY

תרכובת עם אפקט ליטוש 
עמוק במיוחד. המוצר 

מתאים מאוד לכל תנאי מזג 
אוויר. מתאים לעבודה עם 

צבעים עמידים בפני שריטות 
עמוקות,ערפל ריסוס, 

קליפות תפוז, אבק ופגמים 
המוסרים במהירות וללא 

מאמץ. חוסך זמן בגלל עיבוד 
מהיר, קל לליטוש ומעניק 

ברק גבוה מיידי משמש לפני  
 Ultra Finish או Cut 9000

12000

מוצר גימור ברמה גבוהה 
מעניק לצבע ברק עמוק 

במיוחד. המוצר אינו מכיל 
סיליקון, אינו משאיר שכבה 

שמנונית על הצבע ונוח 
לשימוש. התוצאה הטובה 
ביותר מושגת בשילוב עם 

מכונה מסתובבת רגילה, אך 
ניתן להשתמש גם במכונת 

ליטוש אקסצנטרית.

פוליש עוצמתי 
מביא במהירות לכות 

מחומצנות וחיוורות 
למבריקות. מתאים 
גם לצבעים חדשים 

וטריים. מתאים 
לשימוש ידני ומכונה. 
התרכובת הופכת את 

המוצר קל לעיבוד 
ואינו דורש מים. אינו 

מכיל סיליקונים.

מתאים גם לצבעים חדשים 
וצבע טרי. בעיות צבע כמו 
קלפת תפוז, ערפל ריסוס 
ושריטות מוסרים בקלות 

וביעילות.  
מומלץ לשימוש לפני
Ultra Finish12000

Final Cut 9000 

מכיל פולימרים מיוחדים 
ושעווה של קרנובה 

המעניקים הגנה לאורך זמן 
המוצר מעניק ברק עמוק 

מאוד ומבטיח משטח חלק 
במיוחד מוצר קל ליישום 
ולעיבוד בעזרת בד מיקרו-

סיבי רך.

מוצר גימור “שלב אחד”. 
שריטות קטנות והולוגרמות 

מוסרות בקלות. מעניק לצבע 
ברק עמוק מאוד.  התוצאה 

הטובה ביותר מושגת בשילוב 
עם מכונה אקסצנטרית.

מבטיח הסרה בקלות של 
שאריות ליטוש, סיליקון או 

סולבנטים.
יכול לשמש גם כשלב 

הכנה לכסוי קרמי. זה יביא 
לקישור טוב יותר של הכסוי 

עם פני השטח

פוליש

REFL30-015
REFL30-1

REFL12-015
REFL12-1

REFP48-04
REFP48-1
REFP48-3

REFL50-015
REFL50-1

REFLWC-015
REFLWC-1

REFL90-015
REFL90-1

REFLPS-015
REFLPS-1

150 מ”ל
1 ליטר

150 מ”ל
1 ליטר

12x 400 גרם
1 ק”ג
3 ק”ג

150 מ”ל
1 ליטר

150 מ”ל
1 ליטר

150 מ”ל
1 ליטר

150 מ”ל
1 ליטר

תכולה

תכולה

תכולה

תכולה

תכולה

תכולה

תכולה

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד
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ספוגי פוליש

RF2113
RF2114

RF2110
RF2112

RF2115
RF2116
RF2119

135x12 mm
160x12 mm

150x30 mm
80x25 mm

70x20 mm
150X25 mm
180x30 mm

10
10

5
12

12
5
5

יחידותיחידותיחידות מידותמידותמידות קודקודקוד

DIAMOND CUT 3000

RF2123
RF2124

RF2120
RF2122

RF2125
RF2126
RF2129

135x12 mm
160x12 mm

150x30 mm
80x25 mm

70x20 mm
150x25 mm
180x30 mm

10
10

5
12

12
5
5

יחידותיחידותיחידות מידותמידותמידות קודקודקוד

COMPOUND 5000

RF2173G
RF2174G

RF2170
RF2172

RF2175
RF2176
RF2179

135x12 mm
160x12 mm

150x30 mm
80x25 mm

70x20 mm
150x25 mm
180x30 mm

10
10

5
12

12
5
5

יחידותיחידותיחידות מידותמידותמידות קודקודקוד

ULTRA FINISH 12000

RF2153G
RF2154G

RF2150G
RF2152G

RF2155
RF2156
RF2159

135x12 mm
160x12 mm

150x30 mm
80x25 mm

70x20 mm
150X25 mm
180x30 mm

10
10

5
12

12
5
5

יחידותיחידותיחידות מידותמידותמידות קודקודקוד

FINAL CUT 9000
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בד מיקרופיבר אולטרה רך ירוק

בד מיקרופיבר אולטרה רך

בד מיקרופיבר אולטרה רך צהוב

בד מיקרופיבר אולטרה רך סגול

בד מיקרופיבר אולטרה רך לבן

בד מיקרופיבר אולטרה רך אדום

DIAMOND CUT 3000

ULTRA FINISH 12000

WOOLPAD CUTTING ROTARY

COMPOUND 5000

WAXCOAT

WOOLPAD CUTTING ORBITAL

FINAL CUT 9000

PANEL SPRAY

MICROFIBER CUTTING DISC

MICROFIBER FINISHING DISC

RF2203

RF2203

RF2205

RF2205

RF2207

RF2207

5

5

5

5

5

5

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

באמצעות צמר כבשים אמיתי אתה משיג 
מונע  ליטוש אופטימלית. הכיסוי  תוצאת 

היווצרות חום ומאפשר ליטוש עמוק.

רפידה זו פותחה להסרת שריטות מהירה 
ועמוקה. השילוב של צמר ושכבת ביניים 

של קצף מבטיח עמידות טובה יותר.

כרית  את  מחליפה  זו  חדשנית  רפידה 
אפקטיבית  המסורתית,  הקצף  ליטוש 
מהר  שריטות  יסיר  מקודמתה.  בהרבה 

צבע. מדי  יותר  שיסיר  מבלי  יותר 

כרית  את  מחליפה  זו  חדשנית  רפידה 
אפקטיבית  המסורתית.  הקצף  ליטוש 
הצבע  את  יחזיר  מקודמתה.  בהרבה 

יותר. גבוהה  במהירות  למבריק 

RF2090
RF2092

RF2030
RF2031
RF2032

RF2010
RF2011
RF2012

RF2020
RF2021
RF2022

150 mm
80 mm

145x130 mm
90x80 mm

170x150 mm

135 mm
80 mm
160 mm

135 mm
80 mm
160 mm

5
12

מידותמידותמידותיחידות

מידות

קוד

REFLSP-R4 1
קודיחידות

קודקוד

קוד

תיק לבקבוקי פוליש
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עבודה  מקום  מספקת  זו  אחסון  מערכת 
שיטתי. באופן  מעוצב 

אלה  ,מוצרים  צבע  קוד  עם  מוצרים   12 מכיל 
קרטק  מוצרי  של  המגוון  מתוך  בקפידה  נבחרו 
החבילה  ביותר.  הנמכרים  המוצרים  את  ומכיל 
מכילה מערכת מחזיקי קיר מדף תופסנים נוחים.

 מתקן תליה למיכלי עבודה
500 מ”ל

 מתקן תליה למיכלי עבודה
500 מ”ל

 מתקן קיר מפלסטיק
לאחסון ספוגי ליטוש

מתקן קיר לפוליש

מעמד למיכלים

מתקנים

3037/7 1
קודיחידות

31-1052 1
קודיחידות

3037/2 1
קודיחידות

3047/S 1
קודיחידות

1501/05 
1407/2

סילקון
ללא סיליקון

קודתכולה

הנמכרים  והתחזוקה  הניקיון  מוצרי  של  מבחר 
של  בחביות  מחדש  למלא  ניתן  מקרטק.  ביותר 

ליטר  20 ו   10,5
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חומרי ניקוי
COLORLINE
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חומר ניקוי לחלקים פנמיםחומר ניקויחומר ניקוי לכל מטרה
ALL PURPOSE CLEANERIRON WASHINTERIOR CLEANER

מנקה רב תכליתי זה 
יכול לשמש ליישומים 

רבים. מסיר בקלות 
משקעי ניקוטין, 

חרקים, שרף עצים, 
שמן, גריז ולכלוך כבד.

מנקה אפקטיבי ללא 
חומצות להסרת 

חלקיקים שנצמדו 
לצבע או מתכת  

הפעולה מתבצעת 
באמצעות ראקציה עם 

החלקיקים הגורמת ל 
”דימום“ סגול וממיסה 

את החלקיקים

מוצר ניקוי מרוכז 
ביותר לניקוי פנים 

המכונית. ניתן לנקות 
את לוח השעונים, 

כיסויי המושבים 
ופנלים מכל זיהום כמו 

שמן, ניקוטין וגריז.

1203/51804/51205/5 5 ליטר5 ליטר5 ליטר

בינוניבינוני גבוה 12.911.4 7 3-1 דק’5-1 דק’ 15-5 דק’
על צבע

1 דק’
על מתכת

נקי 1:10נקי 1:10 נקי 1:10

תכולהתכולהתכולה קודקודקוד

1228/51227/51011/5

 חומר ניקוי והברקת רכביםחומר ניקוי צמגים ודבקים חומר ניקוי מנועים
ללא מים

ENGINE CLEANER MV40TAR & GLUE REMOVERFAST GLAZE
המנקה היעיל ביותר 

לאגן המנוע
מסיר שמנים וגריז 

אינו מכיל סולבנטים

שאריות זפת וביטומן 
שנדבקו לרכב מוסרים 

במהירות ובקלות 
באמצעות מוצר זה.

מוצר זה מספק לכות 
חדשות ומלוטשות 

עם ברק גבוה ואחיד. 
המוצר פועל במהירות, 
יעילות ונוח לשימוש. 

מוצר אידיאלי להבאת 
המכונית למצב 
”אולם תצוגה”.

5 ליטר5 ליטר5 ליטר

3 חודשיםבינוני 135 2 דק’5 דק’ נקינקינקי 1:3

תכולהתכולהתכולה קודקודקוד

  חומר להברקת צמגיםחומר ניקוי לגנטיםוקס
ופלסטיק חצוני

PERFECT POLISHWHEEL CLEANERVINYL
המוצר המושלם כדי 

לתת למוצר חיוור 
מראה חדש. שילוב 
זה של לכה ושעווה 
מעניק הגנה לטווח 

ארוך וברק גבוה

מנקה גלגלים נטול 
חומצות  משמש 
לניקוי יסודי של 
החישוקים, אבק 

בלמים , חישוקי פלדה 
ואלומיניום.

כיסוי עבור חלקי 
פלסטיק ,מקנה 

לפגושים והצמיגים 
מראה חדש חשוב 

לניקיון והגנה

1005/51220/51605/5 5 ליטר5 ליטר5 ליטר

3 חודשים 1 דק’2 דק’3313.2 חודשים נקינקיעדין2 דק’

תכולהתכולהתכולה קודקודקוד
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חומר חידוש מנועים

שמפו

שמפו

חומר ניקוי שמשות

חומר ניקוי ריפודים

חומר ניקוי לוח שעונים

חומר הגנה לריפוד

MOTOR FRESH

SPLASH SHAMPOO

CHERRY WASH

GLASS CLEANER

TEXTILE CLEANER

DASH FRESH

TEXTILE PROTECTOR

מוצר חדשני ונטול 
סולבנטים המעניק 

לחלקי הפלסטיק 
והגומי בתא המנוע 

מראה טבעי ויפה,קל 
מאוד לשימוש.

שמפו לרכב מלא קצף 
ומנקה עם שעווה. 
שילוב מיוחד של 

חומרי ניקוי מבטיח 
ניקוי טוב. נותן תוצאה 

דוחה מים עמוקה 
מבריק לאחר שטיפה 

במים.

שמפו מוקצף עם קצף 
שלג בניחוח דובדבן

ניתן להשתמש בדלי או 
דרך ארתת קצף שלג
Mixing ratio 200:1

המוצר האידיאלי 
לניקוי חלונות ומראות 

משומנים
 לשימוש בחלק 

הפנימי והחיצוני של 
המכונית.

מנקה מרוכז מאוד לבדים 
כמו מושבים, שטיחים 

ומצעי גגמנקה טקסטיל 
יעיל ביותר להסרת שמן, 

שומן, ניקוטין ומזהמים 
חזקים אחרים שהספגו 
והכתים את פני השטח 

משאיר שכבת הגנה 
מיצוק סיבים.

כיסוי פנימי המעניק 
לכל חלקי הפלסטיק 

מראה חדש
ללא שומנים וגריז  
מעניק גימור משי 

בניחוח נעים.

הגן על ריפודים נקיים 
עם מגן טקסטיל מפני  

לכלוך וכתמים, מגן 
הטקסטיל משפר את 
הברק והצבע ומשחזר 

את תכונות דוחה המים 
של הבד והעור, ומעניק 

שכבת הגנה בלתי 
חדירה, שם שפכים 
פשוט בורחים, ניתן 

ליישם מוצר זה גם על 
משטחי עור.

1601/5

1212/201204/5 1212/5

1208/5

1204/1

1211/51603/5

1228/1

5 ליטר

5 ליטר20 ליטר 5 ליטר

5 ליטר

1 ליטר

5 ליטר5 ליטר

1 ליטר

נמוך

6 חודשים

בינוני

גבוהה

6 חודשים

12

8

5

7

9

5 דק’

1 דק’10-5 דק’

1:3-1:10

נקי נקי

1:80

1:50

נקי

נקי

תכולה

תכולהתכולה תכולה

תכולה

תכולה

תכולהתכולה

תכולה

קוד

קודקוד קוד

קוד

קוד

קודקוד

קוד
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ROYAL CARE

ROYAL SHEILD

ROYAL PROTECT

ROYAL CLEAN

ROYAL SHINE

ROYAL CLEAN +

ROYAL GUARD

שעווה איכותית ויוצרת 
ברק והגנה חסרי 

תקדים. מגן פותחה 
כשעווה נוזלית בשטיפת 
המכוניות.מכיל תרכובות 

פולימריות חזקות 
במיוחד עם תכונות 

למילוי שריטות הבונות 
שכבה לאחר כל שטיפה.

חומר מבריק והגנה יעיל 
מאוד. בשני מתקני 

שטיפת מכוניות וגם 
בתיבות שטיפה עשה 

זאת בעצמך הוא משאיר 
שכבת מגן טובה במיוחד 

על המכונית כאשר 
משתמשים בה לאחר 

מעניק לצבע.

שמפו מברשת מרוכז 
וקצף. למוצר ערך 
חומצי והוא מנקה 

מצוין. עוזר לשמור 
על ניקיון המברשות 
וממזער את שחיקת 

המברשת מכיוון שהיא 
מהווה שכבת מגן בין 

המברשות לגוף

חומר מבריק וייבוש 
יעיל מאוד. בשני 

מתקני שטיפת 
מכוניות וגם בתיבות 

שטיפה  הוא נותן, 
כאשר משתמשים בו 

לאחר שטיפה עם קצף 
רויאל ו רויאל קלין, 

שבירה מהירה מאוד 
של סרט המים.

שמפו מברשת לניקוי 
מרוכז לשימוש 

בכביסה ברכב. רויאל 
קלין + מכיל פולימרים 

מקדמים וכתוצאה 
מכך ברק רב יותר, 

שבירה מהירה יותר 
של סרט המים.

לק שעווה מוקצף 
גבוה המספק ברק 

עמוק,הגנה וריח נעים. 
מוחל על המכונית 
באמצעות פעולת 

העיסוי של מברשות 
הכביסה. תרכובות 
פולימריות חזקות 

במיוחד עם תכונות 
למילוי שריטות.

RC21/10
RC21/20

RC21/10
RC21/20

RC12/10
RC12/20

RC12/10
RC12/20

RC13/10
RC13/20

RC13/10
RC13/20

10 ליטר
20 ליטר

10 ליטר
20 ליטר

10 ליטר
20 ליטר

10 ליטר
20 ליטר

10 ליטר
20 ליטר

10 ליטר
20 ליטר

נמוך

גבוהנמוךנמוך

נמוךגבוה נקי

נקינקינקי

נקינקי 5

555

13 25-10

10-515-1030-10

15 מ”ל
לרכב

15 מ”ל
לרכב

תכולה

תכולה

תכולה

תכולה

תכולה

תכולה

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

8 שבועות

8 שבועות2 שבועות3 חודשים



19

ROYAL INSECT

ROYAL WHEEL

ROYAL WHEEL

ROYAL FOAM

ROYAL FORTE

ROYAL FOAM +

ROYAL DRY

מנקה רב עוצמה 
לשטיפת מכוניות אשר 

יעיל מאוד בהסרת 
שאריות חרקים.

הניחוח הנעים הופך 
את המוצר לנעים מאוד 

לעבודה

מנקה גלגלים חזק וחסר 
חומציות.

מסיר במהירות וביעילות 
משקעים כמו אבק 

בלמים שחור ופסולת 
דרך. מחישוקים 

מזוהמים

מנקה רב עוצמה 
לשימוש בשטיפת 

מכוניות ומצוין להסרת 
לכלוכי דרך

 יוצר ריח נעים בעת 
השימוש.

שמפו קצף חזק
מסיר לכלוך מסיבי.
 ניתן להשתמש הן 

בתיבת השטיפה והן 
בשטיפת המכוניות

חומר ניקוי ראשוני 
חזק לשימוש בשטיפת 

המכוניות ומצוין 
להסרת לכלוך וחרקי 

דרך. יוצר ריח נעים 
בעת השימוש

שמפו מקציף ומרוכז 
מאוד. גם במתקן 

שטיפת המכוניות 
וגם בתיבת השטיפה 
הוא נותן תמונת קצף 

מלאה וקרמית. הקצף 
היציב בשילוב ריח 

עז הופך את שטיפת 
המכוניות לחוויה.

מייבש מהיר יעיל 
ביותר אשר גם מעניק 

לרכב ברק.
ניתן להשתמש במוצר 

עם מים קשים או 
רכים.

RC04/10
RC04/20
RC04/60

RC04/200
RC04/1000

RC01/10
RC01/20
RC01/60

RC01/200
RC01/1000

RC03/10
RC03/20
RC03/60

RC03/200
RC03/1000

RC01/10
RC01/20
RC01/60

RC01/200
RC01/1000

RC12/10
RC12/20

RC11/10
RC11/20

RC31/10
RC31/20

10.7 ק”ג
21.4 ק”ג
64.2 ק”ג
214 ק”ג
1070 ק”ג

11.2 ק”ג
22.3 ק”ג
66.9 ק”ג
223 ק”ג
1115 ק”ג

10.6 ק”ג
21.2 ק”ג
63.6 ק”ג
212 ק”ג
1060 ק”ג

10.7 ק”ג
21.4 ק”ג
64.2 ק”ג
214 ק”ג
100 ק”ג

10 ליטר
20 ליטר

10 ליטר
20 ליטר

10 ליטר
20 ליטר

גבוה

בינוני

גבוה

גבוה

גבוהגבוה

נמוך

נקי

נקי

נקי

נקי

נקינקי

נקי

13

14

13

13

77

5

1:15-1:20

1:5-1:15

1:15-1:30

1:15-1:20
15-10

7 מ”ל
לרכב

7 מ”ל
לרכב

תכולה

תכולה

תכולה

תכולה

תכולהתכולה

תכולה

קוד

קוד

קוד

קוד

קודקוד

קוד

שבועיים
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x 3w 1100הספק

x 1000 mm 1000מקס’ אזור ייבוש

עד 60 דקהזמן מוגדר

cm 30 - 60מרחק ייבוש

נתונים

1HP x 230ספק כוח

מכניטיימר

מנורת אינפרא  אדום
3 שורות

שימו לב:  מוצר זה מגיע עם תקע 16 אמפר. נדרש תקע
                 וחיווט נכונים כדי שניתן יהיה להשתמש בו.

נייד עם 4 גלגלים.
רפלקטור נירוסטה בהיר.

קסטות מנורה בגודל 50 ס”מ.
ניתן לסיבוב עד 300 מעלות.

מספר המנורות: 3.
הגנה מפני עומס יתר.

ניתן להפעיל ולכבות כל מנורה בנפרד.
גובה: 230 ס”מ.

לייבוש  מנורות  נייד עם שלוש  מייבש אינפרא אדום 
ביותר של צבע. יעיל 

מקצר את זמן הייבוש מ 24 שעות ל 3 שעות עם זרוע 
הידראולית הניתנת לנעילה.

21-1006 קוד

מנורות
אינפרא אדום



21

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

x 1w 1100הספק

x 500 mm 800מקס’ אזור ייבוש

עד 60 דקהזמן מוגדר

cm 30 - 60מרחק ייבוש

נתונים

1HP x 230ספק כוח

מכניטיימר

מנורת אינפרא  אדום
שורה

נייד עם 4 גלגלים.
משטח יבש: 800 על 500 מ”מ.

שעון זמן מכני: 0 - 60 דקות.
רפלקטור נירוסטה בהיר.

קסטת מנורה בגודל 40 ס”מ.
מספר מנורות: 1.

ניתן לסיבוב עד 300 מעלות.
גובה: 160 ס”מ.

 	
 	
 	
 	

 	
 	
 	

x 2w 1100הספק

x 800 mm 800מקס’ אזור ייבוש

עד 60 דקהזמן מוגדר

cm 30 - 60מרחק ייבוש

נתונים

x 1HP x 230 1ספק כוח

מכניטיימר

מנורת אינפרא  אדום
2 שורות

נייד עם 4 גלגלים
 רפלקטור נירוסטה בהיר

קסטות  מנורה בגודל 50 ס”מ
באמצאות קסטה עליונה מתאים

לייבוש גגות רכב
סיבוב אופקי של עד 300 מעלות

מספר המנורות: 2
גובה: 200 ס”מ

מייבש נייד אינפרא אדום עם שתי מנורות לייבוש יעיל
ביותר של צבע.

מקצר את זמן הייבוש מ- 24 שעות ל 3 שעות.

21-1027

28-1063

קוד

קוד
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ספוג לרכב

כרית גירוד

כפפת פלסטלינה

ספוג למריחה ויניל על צמיגים

ספוג שטיפה במבנה וופל

תופסן לפלסטלינה

בד פלסטלינה

ספוג למריחה שעווה נוזלית

ספוג שטיפה

פלסטלינה

חומר הגנה לעור

ספוג קסם

3213/2

3215/1

3211/0
3211/0
3211/0

3212/02
3212/02
3212/02

3211/4
3211/4
3211/4

3213/3

3041/8

1121/5

3213/4

3041/20
3041/21

3041/24
3041/25

3041/22
3041/23

10

10

1
12

120

1
12

120

1
12

120

10

1

500 מ”ל

10

צהוב בינוני
כחול עדין

צהוב בינוני
כחול עדין

צהוב בינוני
כחול עדין

יחידות

יחידות

יחידותיחידות יחידות

יחידות

יחידות

תכולה

יחידות

צבע

צבעצבע

קוד

קוד

קודקוד קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קודקוד

משמש לשטיפת המכונית באופן ידני. הספוג 
בעל צורה מלבנית כך שנגיש לכל המקומות.

כרית גירוד איכותית להסרת לכלוך חזק.

אבק  זפת,  טיפות  צבע,  כתמי  להסרת  כפפה 
מכוניות. צבעי  ועקבות 

ויניל  למריחת  ספוג 
פלסטיק  צמיגים,  על 
להשתמש  ניתן  וגומי. 
Dash- לחיבור  גם  בו 
Fresh ללוח המחוונים.

סימנים  להסרת  ספוג 
למחיקה,  ניתנים  בלתי 
ולכלוך  קשים  כתמים 
כמעט  להסיר  שקשה 

המשטחים. בכל 

שהספוג  מבטיח  וופל.  במבנה  שטיפה  ספוג 
אליהם. להגיע  שקשה  מקומות  גם  מנקה 

להסרת כתמי צבע, טיפות  זפת, אבק ועקבות 
צבע מכוניות קיימים שני סוגים עדין ובינוני.

ר  א ו פ מ ר  ו ע מ ה  ק נ מ
לניקוי  במיוחד  שנוסח 
הפנים,  עור  כל  והזנת 
או  הלבנה  כתמים,  ללא 
גימור חם  סדקים. מותיר 
וגמיש בניחוח עור מיוחד. 
השאירו  נגבו,  פשוט 
עודף. הרסו  ואז  לייבוש 

כלים ואביזרים לניקוי
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כפפת שטיפת ירוק / לבן

מיישם למיקרופייבר

כרית מיקרופייבר לייבוש

כפפת שטיפה מיקרופייבר כתום

כפפת שטיפת ורוד

גומי ניגוב מהיר

מטליות ניקוי פלנל 10 ק”ג

ספוג למריחה שעווה נוזלית

כפפת פרווה

מטלית )גילדה(

כיסוי הגנה על המושב

מיישם ווקס ופוליש

3033/4

3043/0

3050/12

3009/01

3043/1

3043/3

3028/1

3305/2

3120/28

3050/02

10-1080

3008/1

1

1

2

5

1

1

1

10

1

2

1

2

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

יחידות

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד
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גליל ניגוב  נקימגבונים רכיםמטליות ניקוי בד 8 ק”ג

3315/23311/3 2 גלילים1
יחידותיחידות קודקוד

מברשת שטיפה ידיים  28 ס”ממברשת שטיפה 34 ס”מגליל מטליות רכות

3040/5246523040/525252 11
יחידותיחידות קודקוד

מברשת ציפורנייםמברשת לריפודמברשת שטיפה ידיים 28 ס”מ

מברשת שטיפה מכוניות קצרהמסיר אבקמברשת שטיפה 28 ס”מ

3040/526852

3040/5254523040/4500523040/644052

3003/13039/3 1

111

11
יחידות

יחידותיחידותיחידות

יחידותיחידות קוד

קודקודקוד

קודקוד

3305/01
3305/01

3311/01
3311/01

1
10

10
100

יחידות

יחידות

קוד

קוד
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מברשת פינותמברשת שיער של כלביםמברשת משאית 25 ס”מ

3027/113025/13039/1 111
יחידותיחידותיחידות קודקודקוד

מברשת גלגלים ארוכהמברשת גלגליםמברשות פינות קשיחה

3039/03039/43039/2 112
יחידותיחידותיחידות קודקודקוד

אקדח ניקוי בוסטר 3אקדח ניקוי קלאסיאקדח ניקוי כדורי

3119/1103119/013119/20 111
יחידותיחידותיחידות קודקודקוד

בקבוק עבודה 500 מ”לבקבוק עבודה 1 ליטרמשאבת לחץ

3114/23013/23013/1 111
יחידותיחידותיחידות קודקודקוד

הכדור”  “טכנולוגיית  בשל 
להשתמש  ניתן  המיוחדת 
בניגוד  זה,  ניקוי  באקדח 
לחץ  עם  האחרים.  לרוב 
 6 במקום  בר   4 של  אוויר 

.7 או 

עובד  זה  ניקוי  אקדח 
מסתובב  אוויר  צינור  עם 
הסרת  מבטיח  מפלסטיק. 
הזיהום בעוצמה רבה. מנקה 
את  מאוד  יעילה  בצורה 

המכונית. פנים 

שקשה  למקומות  אידיאלי 
להגיע אליהם; לוח מחוונים, 
אוויר,  מיזוג  חימום   פתחי 
ידית  ומתחת,  בין המושבים 

היד. ובלם  ההילוכים 
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ברז ניקוז קטן 5 ו 10 ליטרידית התזה )שפריץ( 500 מ”למתקן שאיבה

3017/8

3017/23019/1RCAC/03

3019/2 10

555

5
יחידות

יחידותיחידותיחידות

יחידות קוד

קודקודקוד

קוד

מגן אנטנה בשטיפת המכוניתשסתום ניקוז גדול 20 ליטרידית התזה )שפריץ( 1 ליטר

מסיר אדי ריסוס , שרף, עצים  מנקה ידנימבשמי אוויר לרענון המוכונית
וכתמי זפת .. פלסטלינה

מחזיק קיר לניקוימנשא לבקבוקיםדלי שטיפה

3037/4 3051/13007/6

3041/3
3041/3

1 11

1
6

יחידות יחידותיחידות

יחידות

קוד קודקוד

קוד

3021/1
3021/2

1310/01
1310/02
1310/03

3001/3
3001/4
3001/4
3001/2

20 ליטר
10/5 ליטר

מתקן תוצגה 
200X6 מ”ל 

          200X מ”ל

600 מ”ל 
4.5 ליטר 

4.5X4 ליטר 
10 ליטר

3
3

1
6 בקבוקים

6X4 בקבוקים

12
1
4
1

תכולה

תכולהתכולה

יחידות

יחידותיחידות

קוד

קודקוד

מתאים לאחסון והובלה בקלות של 
בקבוקי ליטר.

את  מכיל  המכונית  לרענון  אוויר  מבשמי 
כחול,  אוקיינוס  ים,  חוף  הבאים:  הריחות 

מתוקות. וסוכריות   , אביב  עור,  לבנדר, 

מזהמים  להסרת  עוצמה  רב  ידני  מנקה 
מתמזג  סולבנטים  מכיל  אינו  תעשייתיים. 

לניקוי. הזיהום  סוגי  כל  עם  בקלות 

זפת.  וכתמי  עצים  שרף  ריסוס,  אדי  להסרת 
גריפ. קליי  עם  מסופק  נמוכה.  אגרסיביות 

מחזיק קיר לניקוי שטיחים.
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3231/3
3231/4

150 מ”מ
77 מ”מ

1
1

תכולה קודיחידות

3106/5
3106/6

TS1000
TS500

1
1

תכולה קודיחידות

סינר עבודהכיסוי מגב להגנה 

3031/1RCAC/04RF5011 111
יחידותיחידותיחידות קודקודקוד

מברשת ריפוד למכונת ליטוש חוצץ גמיש ורך - אינטרפייס
125 מ”מ

מברשת קרמל

3214/013408/2 11
יחידותיחידות קודקוד

מנטרל ריחות מטבקכלי להסרת מדבקותקרמל דיסק

3481/13408/1 11
יחידותיחידות קודקוד

מנורה לאיתור שריטותפולישר חשמלי אקסצנטרי 150 מ”מפולישר חשמלי 125 מ”מ

3096/403096/10RF5012 111
יחידותיחידותיחידות קודקודקוד

ובקלות  במהירות  מסיר  הקרמל  דיסק 
מכלי  דבק  ומכתבי  דבק  שאריות  מדבקות, 

בצבע. לפגוע  מבלי  רכב 

ניתן לאחסן מגשים גובה המושב  37-50 ס”מ

בין הפלטה לדיסקית הליטוש מתאים  חוצץ 
ליטוש. דיסקיות  ריפודים ליישום עם  לניקוי  מתאימה  ריפוד  מברשת 

לרכב. ומחצלות 
ובקלות  במהירות  מסיר  הקרמל  דיסק 
בצבע. לפגוע  מבלי  דבק  ושאריות  מדבקות 

כיסויי מגב להגנה בשטיפת המכונית.

כלי להסרת מדבקות מחומרים שונים מבלי לפגוע 
במשטח סט התחלתי מורכב ממכונה חשמלית ו 3 

מברשות סילוק.

חיות מחמד, פסולת מזון, שתן, צבע, בשר, דגים, 
אש, כלור וכו משמיד ומעכב צמיחת החיידקים.

מנורה לאיתור שריטות, והולוגרמות משמשת 
גם לבדיקת הגימורים.



28

נייר ליטוש אבראלון 150 מ”מ ליטוש ידני

CB30-1J  MOTOR WET & DRY VACUUM CLEANER
Detailing Cart

נייר ליטוש אבראלון  125 מ”מ

עגלת דייטלינג
שואב אבק 3 מנועים

3223/2
3224/2
3225/2
3226/2
3227/2

3223/1
3224/1
3225/1
3226/1
3227/1

500
1000
2000
3000
4000

500
1000
2000
3000
4000

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

גרעיןגרעין יחידותיחידות קודקוד

על  עדין  גימור  מעניק  הארגונומי  המבנה 
דיסקיות  עם  לשימוש  מיוחדים.  משטחים 

מ”מ.  150 ו   77 בקוטר  דיסקיות אברלון קוטר 150 מ”מ.דיסקיות אברלון קוטר 77 מ”מ.ליטוש 

3235/4
3235/5

150 מ”מ
77 מ”מ

1
1

תכולה קודיחידות

הספק

משקל

50 Hz    12v

9.5 KG x 1 w 1000מנוע

30 ליטר )ניורסטה(מתח טנק

נתונים
נתונים

31-106421-1034 קודקוד



חברה מובילה בעולם בתחום גימורי שטח.

לחברה פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ופורצי דרך המציעים גימור נקי ומדוייק תוך שמירה על סביבה בריאה.

לחברה נסיון של עשרות שנים בתחום ומחוייבות לפתוח מוצרים ונחשבת לחלוצה בהבאת מוצרים מהפכניים 

בעלי פטנטים המאפשרים ללקוחותיה  להינות מתהליך יעיל ונקי.

החברה פיתחה ומיצרת מיגוון מוצרי לטש המתחדשים כל הזמן בהתאם לטכנולוגיות החומרים המרוכבים 

והתהליכים המיקרוטכנולוגיים העדכניים.

מירקה הינה חברה מתרחבת ברחבי העולם.

למעלה מ 97% מהמוצרים מיוצאים ונמכרים בעולם ביותר מ 100 מדינות .

אודות מירקה
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גודל פלטה
הספק

אספקת מתח
מהירות

רמת רעש
רמת רטט

אקסנטריות
קישריות

קוד

משקל

DEROS 350 CVDEROS 325 CVנתונים
77 mm

5 mm
Bluetooth
35020113252011

2.5 mm
Bluetooth

250 W250 w
240 - 220 V240 - 220 v

4000 - 10,000 rmp4000 - 10,000 rmp

0.8 KG0.8 kg

67 dB
2.6 m/s2

67 dB
2.7 m/s2

77 mm

מלטשת עטורת פרסים ,פיתרון ייחודי לבעיות שיוף באזורים
קשים לגישה במקומות צרים, מנוע ללא מברשות.

קטנה בגודל. גדולה בביצועים!
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AOS-AROS-AROP-ARPמלטשת קטנה ואורגונומית

89910003118991150311 89910123118991230312 קודקוד קודקוד
ARP-BAROS-B 150 NV AROP-BAOS-B 130 NV

וללא  נמוכות  רמות רעש   .8000 עד  וסל”ד מתכוונן  מהירה  הנעה  נוחה מאוד לשימוש.   , וארגונומית  מלטשת קטנה 
כבלים או צינור ,זמן שימוש ארוך עד 16 שעות, תיקונים מקומיים. כלכלי לשימוש - סוללה חסכונית באנרגיה וטעינה 

מהירה, חיבור קל לפלטה בזכות מערכת חיבור מהיר.

גודל פלטה

מתח

גודל פלטה
מהירות

זמן טעינה

מהירות
אקסנטריות

טמפרטורת אחסון

אקסנטריות

משקל

טמפרטורת טעינה

מתח הסוללה
מתח הסוללה

מידות
משקל

קישריות

נתונים

הטענה

נתונים AROP-B

BCA 108

AROP-B ARP-BARP-B
77 mm

240-100 VAC

32 mm

4000 - 7000 rmp

40 min

4000 - 8000 rmp 1500 - 2000 rmp4000 - 8000 rmp
12 mm

20oC - 80oC

3 mm 0 mm5 mm

0.89 KG

0oC - 40oC

10.8 VCD 0.87 KG10.8 VCD
10.8 VCD

191x101x86 mm
0.66 KG

Bluetooth 10.8 VCDBluetooth

77 mm32 mm
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Prosביצועים למקצועים

8995650111 קוד

ושמושו  ארגונומית  אחיזתו  מירקה  מכשירי  כל  כמו 
ידידותי לתקופות הפעלה ארוכות.

במכשיר משולב כיסוי המבודד את יד המשתמש מאביזרי 
המבטיחים  איכותיים  מחומרים  מיוצר  בנוסף  הצנרת, 

עמידות לאורך זמן. 

אחורית  פלטה  עוצבה  ביותר  הטובים  הביצועים  לקבלת 
חדשה )150מ”מ - 5 מ”מ אקסנטריות(.

כניסת אוויר מרכזית מביאה לתוצאות משופרות ומסייעת 
בסילוק אבק דרך מרכז הפלטה במהירות גבוהה יותר.

במיוחד  פותחה  המלטשת 
גם  מירבי  אבק  לסילוק 
נמוך  יניקה  כח  של  במצב 
רחב  לפתח  הודות  יותר 

בבית המכשיר.

יניקת אבק
רחבה יותר

זרימה רגילהפתח יניקת אבק

חדש
כניסת אוויר מרכזית

מובילות  זרימה  תעלות 
גורמות  הפלטה  למרכז 
ובכך  מואצת  לזרימה 

להסרה יעילה של האבק.

חורים  דרך  אוויר  זרימת 
במרכז ובכל הפלטה.

כוח
מהירות

לחץ עבודה

אקצנטריות
רמת רעש

גודל פלטה

משקל

נתונים

PROS

270 W
12,000 rmp

6.2 bar

5 mm
75 dB

150 mm

0.93 KG
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8991230312 קוד

8993425111 קוד

8993320111 קוד

8992330111

89932065118993006711899560415189932060118295380111

קוד

קודקודקודקודקוד

8991510111 קוד

8993200111 קוד

8992340111 קוד

8994510111 קוד

Mirka OS 343DB 75x100 mm

Mirka ROS 325DB 77 mm

Mirka ROS 325NV 77 mm

Mirka AOS 130NV 32 mm

Mirka OS 383DB 70x198 mm

Mirka ROS 650DB 150 mm

Mirka RPS 300CV 77 mm

Mirka ROS 510NV 125 mm

גודל פלטה גודל פלטה

גודל פלטה גודל פלטה

גודל פלטה גודל פלטה

גודל פלטה גודל פלטה

כוח כוח

כוח כוח

כוח כוח

כוח

משקל משקל

משקל משקל

משקל משקל

משקל
משקל

אקסנטריות אקסנטריות

אקסנטריות אקסנטריות

אקסנטריות אקסנטריות

אקסנטריות
אקסנטריות

מהירות מהירות

מהירות מהירות

מהירות מהירות

מהירות
מהירות

רמת רעש רמת רעש

רמת רעש רמת רעש

רמת רעש רמת רעש

רמת רעש
רמת רעש

נתונים נתונים

נתונים נתונים

נתונים נתונים

נתונים

פלטה מלבניתשקית ניילוןשקית אשפהצינורשקית נייר

נתונים

70x100 mm 70x198 mm

77 mm 150 mm

77 mm 77 mm

32 mm 125 mm

179 W 179 W

209 W 209 W

209 W 209 W

343 W

0.72 KG 0.97 KG

0.59 KG 0.88 KG

0.51 KG 0.63 KG

0.60 KG
1.2 KG

3 mm 3 mm

2.5 mm 5 mm

2.5 mm 0 mm

3 mm
3 mm

1000 rmp 1000 rmp

12000 rmp 12000 rmp

12000 rmp 3000 rmp

8500 rmp

70x198 mm

12000 rmp

80 dB 85 dB

84 dB 83 dB

76 dB 78 dB

75 dB
83 dB
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לתיפעול קל ובטוח
מתג הפעלה / כיבוי נפרד

החלפה קלה של הכבל
כבל חשמל להחלפה

מאריך את משך חיי הכלי 

ניטור טמפרטורה רציף
בכרטיס מנוע ובקר

מספיק כוח ליישומים
כבדים יותר

 מנוע 350 וואט, בהשוואה
למנוע רגיל 500 וואט

בלם חשמלי למנוע והפלטה
בלם חשמלי

מצמצם את הרטט עבור היישום העיקרי שלך
מערכת להפחתת רטט

הסרת אבק יוצאת מן הכלל
פלטה משופרת

 אין צורך להחליף מברשות
פחות זמן השבתה

מנוע ללא מברשות

לשליטה אופטימלית בעת העבודה
בקרת מהירות משתנה עם לחצן

אין אובדן יעילות בלחץ כבד
מהירות קבועה תחת עומס

 בקר מנוע מאפשר עוצמה
וקלות בליטוש

בקר מנוע

תכונות טכניות

DEROS CVיעילות ללא מאמץ

גודל פלטה
הספק

אספקת מתח
מהירות

רמת רעש
אקסנטריות

קוד

משקל

DEROS 680 CVDEROS 550 CVDEROS 625 CVDEROS 5650 CVDEROS 650 CVנתונים
150 mm

8 mm
6802022550202262520225650202CA6502022

5 mm2.5 mm5 mm5 mm

350 W350 W350 W350 W350 W
240 - 220 V240 - 220 V240 - 220 V240 - 220 V240 - 220 V

4000 - 10,000 rmp4000 - 10,000 rmp4000 - 10,000 rmp4000 - 10,000 rmp4000 - 10,000 rmp
1.1 kg1.0 kg1.0 kg1.0 kg1.0 kg
71 dB71 dB71 dB71 dB71 dB

125 mm150 mm150/125 mm150 mm
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בטיחותי למשתמש וקל תנועה.
השואב מצוייד בידית נשיאה.

כבל באורך 5 מטר.
גודל המיכל 25 ליטר.

במנגנון  הוא  אף  מצוייד  זה  שואב 
הפעלה אוטומטי.

אזורים  לניקוי  נשיפה  מנגנון  לשואב 
קשים לגישה.

לפילטר מנגנון דחיפה לניקוי האבק.
יבשים  ליישומים  מתאים  השואב 
האבק  שק  את  להחליף  יש  ורטובים 

לפני ואחרי שימוש  רטוב.

 	 
 	 
 	 
 	 
 	 

 
 	 

 
 	 
 	 

 

איכותי
טווח שימוש ארוך

מחזיק את הצינור 
צמוד לשואב

חלק עליון שטוח

מאריך את חיי המנוע

 השואב מופעל רק כאשר הכלי
 המחובר אליו עובד. גורם להפחתת

 זמן הרעש להארכת חיי המנוע
וחסכון בחשמל

ניתן להגיע לפילטר באמצעות פתח מאחור
וללא פתיחת המכסה העליון

משפרים משמעותית את יכולת 
התמרון ובמיוחד על גבי רצפות לא ישרות

מנוע 1200W טורבינה המייצרת כח יניקה 
של 250 מיליבר זרימה של 4500 ליטר 

לדקה מהווים התאמה מלאה ליישומי 
מירקה

בעזרת רצועת הידוק מוחזק 
הכבל במקום בזמן הובלה

כבל

תפס לצינור

ראש שטוח

פילטר כניסת אוויר

מנגנון הנעה אוטומטית

 פילטר שטוח נגיש

גלגלים גדולים

רמת ביצועים גבוהה

תפס כבל

8999000111

8999200111

קוד

קוד

MIRKA 1025Lבטיחות למשתמש וקל תנועה

MIRKA 1230L

 שואב קומפקטי
בעל ביצועים גבוהים

תדר חשמל

תדר חשמל

הספק

הספק

אספקת מתח

אספקת מתח

נפח זרימת אוויר

נפח זרימת אוויר

משקל

משקל

ואקום

ואקום

רמת רעש

רמת רעש

גודל

נפח המכיל
גודל

נתונים

נתונים

60/50 Hz

60/50 Hz

1000 W

1200 W

240-220 V

240-220 V

3600 L/min

4500 L/min

8 KG

14.5 KG

210 mbar

250 mbar

64 dB

60 dB

375x395x530 mm

30 L
385x565x565 mm
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GOLDEN FINISH

WPF

POLARSTAR

ABRALON

GOLD SOFT

AUTONET

MICROSTAR

חומר ליטוש יחודי ליישומים רבים למשטחים 
חלקים ופרופילים. מאפשר לייצור גימור חלך 
במשטחים זויתיים ובקצוות תוך מיזעור סכנת 
מעבר  מאפשרת  המוצר  גמישות  לחץ.  סימני 
חופשי של אוויר ומים תוך קבלת תוצאה נקיה.

ליטוש מהיר 
להגברת יעילות 

הייצור.

נטול חיכוך ושריטות.

גמישות המתאימה 
לכל המשטחים 

המעוקלים.

ד  ח ו י מ ב ח  ת ו פ
הרכב.  לתעשיות 
ביצועים  של  שילוב 
גבוהים ותוחלת חיים 
אותו  הופך  ארוכה 
 . ני חסכו ן  לפיתרו
בליטוש  ן  י מאופי
 , ק ב א ל  ו ט נ ש  ב י
 . ד י ב ו  א ה  נ ו כ מ ב
גורם לסביבת עבודה 

יותר. נקייה 

ב  ר ם  ל י פ ר  י י נ
ם  י ש י י  ש ו מ י ש
לתיקוני צבע וגימורים 
וליטוש  איכותיים 
עדין המקל על יצירת 
ברק בפוליש. שימוש 
ממ.   5 בעובי  בפלטה 

יבש. לליטוש  מיועד 

ציפוי הגרעין על ספוג 
ח  פתו חצי  י  סו בכי
ממזער את סתימת 
בצועי  ונותן  האבק 
יותר  טובים  ליטוש 
מעניק  הרך  המשטח 
מעולה  צבע  גימור 
הקצוות הרכים מונעים  
בפרופילים  פגיעה 

המשוייפים.

מיקרו-טכנולוגיה  מוצרי  בסדרת  הראשונה 
חדשה המיוצרת על ידי מירקה .פותח בעיקר 
למשל  כמו  במקום,  בתיקונים  לשימוש 
במפעלי מכוניות באזורים רגשים ובתי חולים 
של  החדשנית  הייצור  בטכנולוגיית  השימוש 
מירקה מביא לגימור אחיד במשטח  ומאפשר 
ליטוש מהיר עם תוצאות מעולות תהליך ייצור 
להשתמש  .ניתן  באנרגיה  חסכוני  הוא  זה 
בעיקר  .מיועד  ובמכונה  ידנית  בדיסקית 

רטוב. לליטוש 

גרעיןגרעין

גרעין

גרעין

צבע

דבק

כיסויכיסוי

משטח
כיסוי

טווח גרענים

כיסוי

נתוניםנתונים

נתונים

נתונים

אלומיניום אוקסיד

אלומיניום אוקסיד קרמי / אלומיניום אוקסיד

סיליקון / אלומיניום אוקסיד 

אלומיניום אוקסיד 

צהוב חיוור )SR3( ירוק מנטה )SR5( סגול

עמיד במים

חצי פתוחחצי פתוח

פוליאסטר פילם
טככנולוגיה חד שכבתי

3 מיקרון מקביל ל 5000
5 מיקרון מקביל ל 3000
7 מיקרון מקביל ל 2500

חצי פתוח / סגור

FS30000103

FS30000107

FS30000105

קוד

קוד

קוד

AE24105080
AE24105012
AE24105015
AE24105018
AE24105024
AE24105032
AE24105041
AE24105051
AE24105061
AE24105081

FM61105081
FM61105092
FM61105093
FM61105094
FM61105095
FM61105096

2912707018
2912707025
2912707032
2912707041
2912707051
2912707061
2912707081

2110105041 
2110105051
2110105061 
2110105081 
2110105092
2110105093
2111105094
2111105095
2111105096

8A24102092
8A24102095
8A24102098
8A24102097

FM6jT05001GF
8A20302002GF

8A203092
8A203095
8A203098
8A203097

FM6jT05001GF
8A20302002GF

P80
P120
P150
P180
P240
P320
P400
P500
P600
P800

800
1000
1200
1500
2000
2500

P180
P240
P320
P400
P500
P600
P800

P400
P500
P600
P800

P1000
P1200
P1500
P2000
P2500

P1000
P2000
P3000
P4000

1
2

גרעין

גרעיןגרעיןגרעין

גרעיןגרעין

קוד

קודקודקוד

150 mm150 mm 77 mm77 mm
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POLARSHINE

POLARSHINE  8
פוליש עדין לגמר בברק גבוה שלב 3 

נטול סיליקונים.

7993302511
7993310111

קוד
קוד

250 מ”ל
ליטר

POLARSHINE  12
P2500 פוליש בינוני לאחר ליטוש

על בסיס מים 
נטול סיליקונים

7991202511
7991210111

קוד
קוד

250 מ”ל
ליטר

POLARSHINE  35
 פוליש גס לחיתוך מהיר

על בסיס מים 
נטול סיליקונים

7992800251
7992810111

קוד
קוד

250 מ”ל
ליטר

POLARSHINE  E3
 פוליש למשטחי זכוכית

על בסיס מים 
נטול סיליקונים.

7990302511
7990310111

קוד
קוד

250 מ”ל
ליטר

POLARSHINE  5
פוליש עדין לגמר בברק גבוה 

נטול סיליקונים.

7990502511
7990500111

קוד
קוד

250 מ”ל
ליטר

POLARSHINE  10
 פוליש בינוני

 נטול סיליקונים.

7995002511
7995010111

קוד
קוד

250 מ”ל
ליטר

POLARSHINE  15
 פוליש רב תכליתי ללא ליטוש

על בסיס מים 
נטול סיליקונים.

7994002511
7994015111

קוד
קוד

250 מ”ל
ליטר

POLARSHINE  25
P800 פוליש בינוני אחרי ליטוש 

על בסיס מים 
נטול סיליקונים.

7992710111 קוד ליטר
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45
P 600
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ספוגי פוליש

ידיות שפשוף )רבוך(

צמר כבשים

ספוג פוליש

פלטה למלטשת הדבקה

ספוג פוליש

ספוג פוליש

פלטה סקוטש

ספוג פוליש

מטלית ניגוב

פלטה מלבנית

צמר כבשים

115 x 230 mm70 x 198 mm70 x 125 mm80 x 230 mm

ספוג פוליש

פלטה למלטשת סקוטש

7991500211

829459831182945953118294791311

79900801117993428521

8295340111
8295380111

7991200111

7993413521

7993120011 79934150217993115021

7993108521

150 mm

32 mm32 mm77 mm

77 mm85x25 mm

75x100 mm
70x198 mm

135x25 mm

200x25 mm 150x25 mm150x25 mm
85x25 mm

מידה

מידהמידהמידה

מידהמידה

מידה

מידה

מידה מידהמידה

קוד

קודקודקוד

קודקוד

קוד

קוד

קוד

קוד קודקוד

8391700111839150011183914001118391200111 קודקודקודקוד
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SANDING BLOCK

דבק דו-צדדינייר דבק מקוצץנייר דבק אלומיניום

ידיות שפשוף

גליל נילון אנטיסטטי

נייר עטיפה

נייר דבק

70x198 mm

8391520111

9190110004

9190110002

קוד

קוד

קוד

MASKING FILM PREMIUM

MASKING FILM

5.3 m x 100 m

4 m x 150 m

11-1509

29-106629-1055 29-103829-1040

11-1508

29-107029-1059

11-1507

29-1065770-12-55

60x200 mm

x 1/2 3/455 צול 2 צול2 צול

90x200 mm

x 1/4 1.555 צול

90x450 mm

x 5/8 255 צול

מידה

מידהמידה מידהמידה

קוד

קודקוד קודקוד
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GTO 3300

CLASSIC LUX

מיכל

מיכל

לחץ עבודה

משקל נטו

לחץ אוויר

משקל נטו

נתונים

נתונים

600 ml

650 ml

2 bar

538 g

8 bar

423 g

גוף אלומיניום ‚ ארגונומי.
דיזות באיכות ויעילות גבוהה ביותר.

רב-תכליתי ‚ יחס עלות תמורה מצוין.
מציע מגוון רחב של פתרונות לצביעה.

גוף כרום מט, מערכת צביעה.
קונבנציונאלית עם צריכת אוויר נמוכה 

מאוד. חזק ורב תכליתי וסתי אוויר.
צבע וזרימת אוויר.

 	 
 	 
 	 
 	 

 	 
 	 
 	 
 	 

10141564

20141403

קוד

קוד

10141574101415621014155510141559

20141406 20141403 20141404

10141572101415631014155610141560

20141401

101415641014155710141561

20141402

2.801.401.401.30

1.40 2.50 2.00

2.201.601.601.40

1.60

1.801.801.60

1.80

מידהמידהמידהמידה

מידה מידה מידה

קודקודקודקוד

קוד קוד קוד
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XTECH 475 MINI XTREME GRAVITY

מיכל מיכל
לחץ עבודה לחץ עבודה
לחץ אוויר לחץ אוויר

משקל נטו משקל נטו

נתונים נתונים
125 ml 500 ml
2-3 bar 8 bar

8 bar 8 bar

330 g 505 g

174107011741060117410501 קודקודקוד

10111811101118011011180910111807

20140804 20140801

20140802

20140803 101118121011180210111810
1011180310111804

10111805

10111808
0.601.001.001.00

2.50 0.50
0.80

2.50 1.001.201.20
1.301.30

1.40

1.20

מידהמידהמידהמידה
מידה מידהמידה

קודקודקודקוד
קוד קודקוד

אקדח צבע אידיאלי 
עבור חלקים קטנים.

מברשות אוויר

XTECH 100 XTECH 200 XTECH 300

קנס  מ”מ.   0.3 המציעה  וזרבובית,  מחט  הגדרת 
כדי להשתמש  כ”ק הפקדה   5 טוב  ודיוק  דחיסה 
של  יתרון  על  שמירה  אך  כלשהן,  צבע  בכמויות 

צבע. ושינוי  קל  ניקוי 

מ”מ.   0.3 ו   0.2 קנס  המציעים  וחרירים,  מחט 
לשימוש  הפקדה  סמ”ק   1.5 גבוה  ודיוק  ריסוס 
אידיאלי  לנקות.  קל  בינוניות.  צבע  בכמויות 

מהירים צבע  לשינויי 

הגדרת מחט וזרבובית, המציעה 0.2 מ”מ.
סופר-פיין ריסוס, לדיוק הגבוה ביותר.

הפקדה לשימוש בכמות קטנה 0.9c.c של צבע. 
אידיאלי עבור שינויים מהירים בצבע.
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EB251 פולישר אלחוטי

EB351 פולישר אלחוטי

גודל פלטה

גודל פלטה

רפידות קצף

אקסנטריות

משקל

משקל

סוללה

סוללה

מטען

מטען

נתונים

נתונים

5“ 

5” או 6”

6“

21/15 mm

קל

קל

2

2

1

1
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EX610-6/21

EX610-6/15 EX610-6/21
פולישר חשמלי אקצנטרי

31-1045 קוד

דגם
הספק

מהירות

גודל פלטה
גודל ספוג

משקל

הברגה

כבל חשמל

נתונים
EX610-6/21 / EX610-6/15

500 W
2500-4500 min

6“ )152 mm(
7“ )178 mm(

2.6 KG

 M5 / M8

M5

טכנולוגיית חיסול רטט מובילה להפחתת עייפות המפעיל.
פלטה רב-חורית עם אבק שטן לשמירה על טמפרטורת כרית נמוכה.

מייצב מהירות כדי להציע את פלט המהירות הקבוע.
מוגדר באמצעות מברשת פחמן עם מנוע וחיים ארוכים.

עיצוב גוף ארגונומי.
כבל אספקת חשמל באורך 5 מטר.
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EP802

EP801

31-1059

31-1022

קוד

קוד

דגם

דגם

הספק

הספק

מהירות

מהירות

גודל פלטה

גודל פלטה

גודל ספוג

גודל ספוג

משקל

משקל

הברגה

הברגה

נתונים

נתונים

EP802

EP801

1050 W

1200 W

2500-700 min

2500-700 min

6“ )152 mm(

5“ )127 mm(

7“ )178 mm(

6“ )152 mm(

2.2 KG

2.2 KG

M14

M14

עגול חשמלי  פולישר 
קל משקל לביצוע הרכבה לרכב
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31-1048 קוד

דגם

דגם

הספק

אורך

מהירות

מהירות

גודל פלטה

גודל פלטה

משקל
אקצנטריות

הברגה

נתונים

נתונים

EPS516-6/5

MPK-3

400 W

1 m

10000-4000 min

4000 min

6“ )152 mm(

1“ )27 mm(

2.2 KG
5 mm

M14

ES516-6/5

MPK-3

מלטשת חשמלית אקצנטרית עם שאיבת אבק

מיני פולישר

24-1056 קוד
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31-1047

24-1055

קוד

קוד

דגם

דגם

הספק

הספק

מהירות

מהירות

גודל פלטה

גודל פלטה

גודל ספוג

משקל
אקצנטריות

הברגה

הברגה

אורך כבל חשמל

נתונים

נתונים

EX603

EP803K

500 W

600 W

5500-2500 min

2500-700 min

3“ )76 mm(

1“-3“ )76-25 mm(

4“ )101 mm(

1.9 KG
15 mm

 5 M

 5 m
 14 M

EX603

EP803K

פולישר חשמלי אקצנטרי נקודתי

פולישר חשמלי
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T10T40T80T120 T60

ספוגי פוליש

מצמצם את התזת הלכה והצטברות החום.
מצמצם את הרטט ומקנה טיפול חלק יותר.

עמידד בטמפרטורה גבוהה ומים זורמים.

ספוג פוליש מיוחד

T10 ספוג פוליש כתוםT40 ספוג פוליש אדוםT60 ספוג פוליש כחול

תסיר שריטות וסימני מערבולת תוך 
השארת משטח ישר וחלק.

תסיר סימני מערבולת דקים במיוחד 
שריטות שטיפת מכוניות וערפל.

תסיר 1500/2000  חול שריטות, ריסוס 
יתר ופגמים במשטח.

34114-434114-734114-6
24-101224-104634116-6
34117-434117-724-1049

100x25100x30100x25
150x25150x25150x25
180x25180x25180x25

מידהמידהמידה קודקודקוד

T80 ספוג פוליש כתוםT120 ספוג פוליש אדום

קצף חתך גבוה תסיר עמוק שריטות 
ספריי יתר, סימני מערבולות קשים.

תסיר במהירות את העמוק שריטות, ריסוס 
יתר, סימני דיסק מלטש

34114-134114-9
34116-134116-9
24-104824-1047

100x25100x25
150x25150x30
180x25180x25

מידהמידה קודקוד
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פלטה למלטשת

ידיות ליטוש

פרוות פוליש

כרית צמר

125x70 200x70 230x115 400x70

73016730097300873005 דגם
גודל

משטח עליון

קוטר צינור
אביזרים

   קוד

נתונים

400x70 mm230x115 mm200x70 mm125x70 mm
סקוטשסקוטשסקוטשסקוטש

20 mm20 mm20 mm20 mm
28mm שסתום מתכוון

24-10754000026439-136839-1349
28mm 28שסתום מתכווןmm 28שסתום מתכווןmm שסתום מתכוון

T140 פרוות פולישT05 פרוות פוליש

ספוג פולישפרוות פוליש

T140 מיקרופייבר

סרוג עם תנומה גבוהה
מסיר שריטות עמוקות, ריסוס יתר, סימני ליטוש, 

חמצון כבד ליישום עם פולישר 1200/1500.

41130
41150
41160

24-106524-1061
24-1062

24-1063
24-1064

32-1060
32-1061

80 מ”מ
130 מ”מ
155 מ”מ

125 מ”מ150 מ”מ
150 מ”מ

125 מ”מ
150 מ”מ

180 מ”מ
180 מ”מ

חד צדדי
דו צדדי

גודל

גודלגודלגודל

גודל סוג

קוד

קודקודקוד

קוד
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פלטה למשחזתפלטה למלטשת

22337-1421650-223855-04223965-04   קוד

פלטות

EX603ER0600EX605EX610 דגם
גודל

משקל

נתונים

פלטות “3  “2  “1.2

פלטה לפוליש

פלטה אוניברסלית

פלטות “6  “5  “6.3

 3“ )74 mm( 5“ )127 mm( 5“ )127 mm( 6“ )152 mm(
40 gr90 gr110 gr130 gr

14212-24
14220-24
14231-24
14212-14
14220-14
14231-14

13850-2
13860-2
13863-2
13850-1
13860-1
13863-1

1.2” (30 mm)
2” (50 mm)
3” (74 mm)

1.2” (75 mm)
2” (50 mm)
3” (75 mm)

5” (127 mm)
6” (152 mm)

6.3” (160 mm)
5” (127 mm)
6” (152 mm)

6.3” (160 mm)

M14
M14
M14

5/8-11
5/8-11
5/8-11

M14
M14
M14

5/8-11
5/8-11
5/8-11

דגםדגם גודלגודל קודקוד

24-1348 קוד
24-1325
24-1333

180 מ”מ
115 מ”מ

קודגודל
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מונע על ידי למבורגיני

מנקה אדים דיזל -סטימרדיזל
3 אקדחים

PRO PLUS

39-2110 קוד

לחץ
זמן חימום מוקדם

מתח / תדר

משקל נטו
מידות

טמפרטורת פעולה
טמפרטורת הדוד

נתונים
16 bar

7-2 sec
220-230 V / 110-120 V

200 KG
77cm W x 140 cm L x 112 cm

120 -140 °C
260 °C
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VOLT Sמנקה אדים חשמלי - סטימר

39-2109 קוד

לחץ
זמן חימום מוקדם

מתח / תדר

משקל נטו
מידות

טמפרטורת פעולה
טמפרטורת הדוד

נתונים
8 bar

10-4 sec
220 V - 230 V

45 KG
43 cm W x 67 cm L x 88 cm

120 -140 °C
190 °C
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2.8 טוןליפט מספריים

42-2005 קוד

הדולי  מכשיר  באמצעות  לנייד  להפוך  ניתן 
משמש  האופציונלי  הגלגל  האופציונלי, 

המספריים. ליפט  להנעת 

203 cm 10 cm 106 cm196 cm 205x100x20

EM06

587 kg2,800 kg 26 sec

ליפטים
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42-1164 קוד

x4

x4

AE500R 3.0 טוןליפט מספריים

הדולי  מכשיר  באמצעות  לנייד  להפוך  ניתן 
משמש  האופציונלי  הגלגל  האופציונלי, 

המספריים. ליפט  להנעת 
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AE1001 2.2 טוןליפט מספריים

מתפעלים פנאומטיים
ה  ל ו ע מ ת  ו כ י א ב
ומקסימום אבטחה 
איכותיים  אוויר  בלוני 

ביותר מחברת
“קונטיננטאל” גלגלים רב כיווניים

מעלות 360o מאפשר 
תנועה על משטחים 
מרובים אפילו על 

רשת - רצפת התנור

 שסתום עם הגנה,
בהתאם לתקן

משטח גומי נוסף
 לגובה לרוחב כרית

נוספת לצדהרמה

163 cm 12 cm 110 cm61 cm 170x80x302,200 kg156 kg 152 kg

42-1166 קוד
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ליפט מספריים

343 cm343 cm 758 kg

4.5 טוןליפט 2 עמודים

3.0 טון

OH-10H LIFT

42-2004

40-2044

קוד

קוד

57 sec4,536 kg205 cm 443 cm

משקל הרמה

משקל ברוטו

זמן הרמה

מידות

גובה הרמה

אורך המסלול
מרחק בית רמפות

אורך המסלול
רוחב המסלול

נתונים
3000 kg

875 kg 

42 s

2100x600x460 mm

2000 mm

1608 mm
750 mm

2028 mm
600 mm
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פתרונות איכותיים
לבדיקה ומחזור של גז מזגנים ברכב

לגז החדש
SIMAL NEW GAS 1234

39-1992 קוד

משאבות וואקום

שפות

שעונים

לחץ

טעינת צינורות

מדי צילנדר

טעינה

USB

תנור חימום

צילנדר אחסון

מעקב דליפות

מייבשי סינון

רזולוציה נתוני גז

מחזורי מלאי

מתח
גודל

תצוגה

מקלדת

רזולוציה נתוני נפט

מדפסת

נתונים
130 L/min

15 

80 mm

4x10-2 mbar

300 cm

כן

330 gr / min

כן

כן

12 Lt

כן

2

1 gr

כן

230V - 50 HZ - 1ph
55 cm x 57 cm x 122 cm

Touch cap 7

Capacitive touch

1 gr

כן
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לגז רגיל
SIMAL 134 TOUCH

     BUS SERVICE UNITS  

39-1992

39-1993

קוד

קוד

משאבות וואקום

שפות

שעונים

לחץ

טעינת צינורות

מדי צילנדר

טעינה

USB

תנור חימום

צילנדר אחסון

מעקב דליפות

מייבשי סינון

רזולוציה נתוני גז

מחזורי מלאי

מתח
גודל

תצוגה

מקלדת

רזולוציה נתוני נפט

מדפסת

נתונים
130 L/min

15 

80 mm

4x10-2 mbar

300 cm

כן

330 gr / min

כן

כן

22 Lt

כן

2

1 gr

כן

230V - 50 HZ - 1ph
55 cm x 57 cm x 122 cm

Touch cap 7

Capacitive touch

1 gr

כן

משאבות וואקום
צילנדר אחסון

טעינה

קיבולת
גודל

משקל ברוטו

מתח

קירור

נתונים
170 L/min

40 Lt
400g/min

300 cm
45x95x127

127 KG

230v-50Hz-1ph

R134a
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GCAJ227N קוד סטים מודולרים

8 יח’

8 יח’

3 יח’

151 יח’

8 יח’

8 יח’

4 יח’

3 יח’

6 יח’

5 יח’

4 יח’

7 יח’

GAAT0805

GAAT0812

GBAT0304

GAAT0101

39-1505

39-1509

39-1504

GAAT0807

GAAT0811

GBAT0402

GBAT0303

39-1514

39-1511

39-1515

GAAT0601

GBAT0501

GBAT0401

GAAT0702

39-1516 קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

סט מברגים טורקס 

סט T אלן

סט פליירים

סט פלייר פטנט ג’בקה + שוודי

סט מברגים )דפיקה(

סט פצירות

סט פליירים לקפיצים

סט מפתחות בוקסה מתקפל

סט מברגים 

סט T טורקס

סט פליירים

מכשיר ניטים

סט עגלת
כלים מכניים
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25 יח’

8 יח’

5 יח’

12 יח’

5 יח’

5 יח’

24 יח’

24 יח’

4 יח’

10 יח’

50 יח’

22 יח’

13 יח’

10 יח’

32 יח’

GCAD2502

GAAT0401

GAAT0502

GAAT1202

GAAT0504

KBBD1626

39-1522

39-1507

39-1503

GCAT2404

GAAT2403

GAAT0404

GAAT1003

GCAT0701 39-1609

39-1578

39-198139-1501

GVA5004

GAAT2202

GAAT1303

GAAT1002

GTB3222

GCAT0801

39-1574 קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד קוד

קוד

קודקוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

קוד

סט בוקסות 1/2

סט בוקסות אלן מודולר

סט מפתחות רינג/פתוח

סט מפתחות פתוח

סט פטישים + דרנים

סט בוקסות 1/4

סט בוקסות 1/2 ארוך

סט מפתחות רינג/פתוח

סט מפתחות פייפ

סט בוקסות שחורות

מסור + דרנים

סט בוקסות 3/8

סט מפתחות רינג רינג

סט מפתחות לבלמים

סט בוקסות אלן ארוך

סט מפתחות בננה

סט בוקסות לגנטים
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