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• יעילות גבוהה: ניצול אנרגיה מקסימלי
  עמידות גבוהה = יותר עוצמה

• קומפקטיות:
  יחס מושלם בין גודל, משקל וכוח

• פי 2 אורך חיים:
  אין צורך בהחלפת פחמים

מערכת טעינה ישירה
תמיד מוכן לעבודה !   

מנוע אלקטרוני חדשני ללא פחמים
עוצמה ואורך חיים גבוהים יותר!

דוש עולמי!
חי

• עבודה מתמשכת עם כלי העבודה הנטענים
• אין צורך להמתין שהסוללה תיטען

• הכלי שלך תמיד זמין לעבודה
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שלושה יתרונות-מערכת חכמה אחת

 L-BOXX מהפכת מזוודות ה
שיטת אחסון ושינוע חכמה

n פתרון ניוד מושלם

n ארבעה גדלים שונים

n הגנת מים

Bosch סוללות הליתיום של
גמישות לבעל המקצוע

BOSCH 100% התאמת הסוללות למגוון הכלים של

36V18V14.4V10.8V

מגוון רחב של כלים חזקים וקומפקטיים
nn סוללות בטכנולוגיה מתקדמת     גמישות לבעל המקצוע n שיטת אחסון ושינוע חכמה

סוללות בטכנולוגיה מתקדמת - עוצמה ללא הפסקה
Cool Pack -טכנולוגיית ה

מבנה סוללה ייחודי המאפשר זרימת חום וקירור תאי הסוללה

מווסת את החום ומגן מפני התחממות יתר

n סוללות 2AH - קומפקטית וקלת משקל

n סוללות  4AH פרימיום - לעבודות מאומצות

BOSCH ייחודי ל - ECP -פטנט ה 
מגן על הסוללה מהתחממות יתר, פריקה

עמוקה ועומס יתר

n65% יותר זמן עבודה   
n פי 2 אורך חיי סוללה

n הסוללה הקלה ביותר בקטגוריה
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אין גבול למקסימום!
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

חדשחדש

36V כלי עבודה מקצועיים

36V מברגה/מקדחה נטענת
19CO.1 / GSR 36VE-2 LI

4AH 36V שתי סוללות ליתיום
תפסנית מהירה: 13 מ"מ

דו כיוונית, אלקטרונית
שני הילוכים: 0-420/1800 סל"ד

מצמד 25 דרגות+קידוח
100Nm :מומנט מרבי

קוטר קידוח מרבי: בעץ 102 מ"מ
במתכת 16 מ"מ
משקל: 3.3 ק"ג

במזוודה

36V מברגה/מקדחה רוטטת
19C1.1 / GSB 36VE-2 LI

4AH 36V שתי סוללות ליתיום
תפסנית מהירה: 13 מ"מ

דו כיוונית, אלקטרונית
שני הילוכים: 0-420/1800 סל"ד

רטיטות לדקה: 27000
מצמד 25 דרגות+קידוח

100Nm :מומנט מרבי
קוטר קידוח מרבי: בבטון 20 מ"מ

בעץ 102 מ"מ, במתכת 16 מ"מ
משקל: 3.4 ק"ג ♦ במזוודה

36V פטישון נטען
11901.ROV / GBH 36V-LI

4AH 36V שתי סוללות ליתיום
דו כיווני אלקטרוני ♦ מצב איזמל

הלימות לדקה: 0-4260
סל"ד ימני: 0-960

סל"ד שמאלי: 0-930
3J :עוצמת הלימה

קוטר קידוח מרבי: בבטון 26 מ"מ,
בעץ 30 מ"מ, במתכת 13 מ"מ

משקל: 4.3 ק"ג
במזוודה

36V מסור חרב נטען
1645.RO2 / GSA 36V-LI

2.6AH 36V שתי סוללות ליתיום
שני הילוכים: 0-2400/3000 פל"ד

ויסות מהירות אלקטרוני
SDS-Clic החלפת מסוריות מהירה

משקל: 4.2 ק"ג
במזוודה

36V פטישון נטען קומפקטי
11903.ROJ/GBH 36V-LI COMPACT

2AH 36V שתי סוללות ליתיום
דו כיווני אלקטרוני

מהירות: 0-1500 סל"ד
הלימות לדקה: 0-4850

1.8J :עוצמת הלימה
קוטר קידוח מרבי: בבטון 18 מ"מ,

בעץ 30 מ"מ, במתכת 13 מ"מ
משקל: 2.9 ק"ג

במזוודה

18V מפתח רטיטה
19B1.S0B / GDS 18V-LI

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2800 סל"ד

פל"ד 0-3200
180Nm :מומנט מרבי

הינע רבוע "1/2 ♦ ידית גומי
תפס לחגורה ♦ פנס מובנה

כולל מטען מהיר
E.C.P משקל: 1.7 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת

מפתח רטיטה 18V רבוע "1/2
19B1.303/GDS 18V-LI HT

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-1900 סל"ד

פל"ד 0-2100
650Nm :מומנט מרבי

הינע רבוע "1/2 ♦ ידית גומי
פנס מובנה ♦ כולל מטען מהיר

חיווי מצב טעינת סוללה
E.C.P משקל: 3 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת

HEAVY DUTY 36 ליתיוםV משפחת כלים

מפתחות רטיטה 18V ליתיום
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18V כלי עבודה מקצועיים
מברגות / מפתחות רטיטה )אימפקט( 18V ליתיום

מברגות / מקדחות נטענות 18V ליתיום

18V מברגה/מקדחה נטענת
19B7.301 / GSR 18-2-LI

1.5AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-400/1300 סל"ד

45Nm :מומנט מרבי
קידוח: במתכת 10 מ"מ,

בעץ 29 מ"מ
משקל: 1.4 ק"ג

E.C.P כולל פטנט

18V מברגה/מקדחה נטענת
19D9.100/GSR 18V E-2-LI 

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-400/1700 סל”ד

80Nm :מומנט מירבי
קידוח: במתכת 13 מ”מ,

בעץ 50 מ”מ ♦ משקל: 2.4 ק”ג
L-BOXX במזוודת

19D9.102/GSR 18V E-2-LI 
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

18V EC מברגה/מקדחה נטענת
19D6.101/ GSR 18V EC

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-500/1700 סל"ד

50Nm :מומנט מרבי
קידוח: במתכת 13 מ"מ,

בעץ 38 מ"מ ♦ משקל: 1.9 ק"ג
L-BOXX במזוודת

19D6.100/ GSR 18V EC
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

18V EC מברגת גבס נטענת
19C8.004/GSR 18V EC TE

מהירות: 0-4200 סל"ד
25Nm :מומנט מרבי

משקל: 1.6 ק"ג
גוף בלבד

ללא סוללות ומטען

 18V מברגה/מקדחה נטענת
1869.104/GSR 18V-LI HX

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-500/1700 סל”ד

67Nm :מומנט מירבי
קידוח: במתכת 13 מ”מ, בעץ 35 מ”מ

משקל: 1.7 ק”ג

1869.102/GSR 18V-LI HX
גוף בלבד

ללא סוללות ומטען

18V מברגה/מקדחה נטענת
1866.10F/GSR 18V-LI 

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-500/1700 סל"ד

67Nm :מומנט מרבי
קידוח: במתכת 13 מ"מ,

בעץ 35 מ"מ
משקל: 1.8 ק"ג

PORTALED במזוודת תאורה

חדש
חדש

18V )מברגת רטיטה )אימפקט
19A1.30E/ GDR 18V-LI

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2800 סל"ד

160Nm :פל"ד 0-3200 ♦ מומנט מרבי
ידית גומי ♦ תפס לחגורה

פנס מובנה ♦ כולל מטען מהיר
E.C.P משקל: 1.7 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת
19A1.301/ GDR 18V-LI

גוף בלבד
ללא סוללות ומטען

18V )מברגת רטיטה )אימפקט
15990.FJ/ GDR 18V-LI

2AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2800 סל"ד

160Nm :פל"ד 0-3200 ♦ מומנט מרבי
ידית גומי ♦ תפס לחגורה

פנס מובנה ♦ כולל מטען מהיר
E.C.P משקל: 1.7 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת

19A1.30D/ GDR 18V-LI
1.5AH 18V שתי סוללות ליתיום

L-BOXX במזוודת

18V )מברגה/מפתח רטיטה )אימפקט
19B9.100/GDX 18V EC

פטנט ייחודי: ראש הברגה מתאים
לביט "1/4 ולבוקסה "1/2

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-1300/2000/2800 סל”ד

0-1100/2600/3200 פל”ד
מומנט מירבי: 185Nm ♦ משקל: 1.8 ק”ג

L-BOXX במזוודת
19B9.102/ GDX 18V EC

גוף בלבד
ללא סוללות ומטען

חדש



9

המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

18V כלי עבודה מקצועיים
מברגות/מקדחות רוטטות + פטישון נטען 18V ליתיום

18V מברגה/מקדחה רוטטת
19D2.301/GSB 18V-2 LI

1.5AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-500/1450 סל"ד

45Nm :מומנט מרבי
קידוח: בבטון עד 10 מ"מ

במתכת 10 מ"מ, בעץ 29 מ"מ
משקל: 1.5 ק"ג

E.C.P כולל פטנט

18V EC מברגה/מקדחה רוטטת
19D7.101/ GSB 18V-EC 

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-500/1700 סל”ד

50Nm :מומנט מירבי
קידוח: בבטון 13 מ”מ,

במתכת 13 מ”מ, בעץ 38 מ”מ
משקל: 1.9 ק”ג

19D7.100/ GSB 18V-EC 
גוף בלבד

ללא סוללות ומטען

18V מברגה/מקדחה רוטטת
19D9.300/GSB 18VE 2 LI
4AH 18V שתי סוללות ליתיום

מהירות: 0-440/1850 סל”ד
85Nm :מומנט מירבי

קידוח: בבטון 16 מ”מ,
במתכת 13 מ”מ, בעץ 45 מ”מ

משקל: 2.2 ק”ג
L-BOXX במזוודת

18V EC פטישון נטען
11904.004 / GBH 18V LI EC

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-1400 סל"ד

1.7J :עוצמת הלימה
כושר קידוח: בבטון 18 מ"מ,

במתכת 13 מ"מ, בעץ 20 מ"מ
עם מבטל סיבוב ♦ משקל: 2.6 ק"ג

L-BOXX במזוודת

11904.000 / GBH 18V LI EC
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

18V מסור אנכי נטען
158J.305 / GST 18V-LI

4AH 18V שתי סוללות
פעימות לדקה: 0-2700

כושר חיתוך: בעץ 90 מ"מ,
באלומיניום 20 מ"מ במתכת 8 מ"מ

4 מצבי פנדל ♦ משקל: 2.4 ק"ג
E.C.P כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

158J.302 / GST 18V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

18V מסור חרב נטען
164J.00A / GSA 18V-LI

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2400/2700 פל"ד

S.D.S החלפת מסורית מהירה
E.C.P משקל: 3.4 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת
164J.000 / GSA 18V-LI

גוף בלבד
ללא סוללות ומטען

18V EC מסור/מלטשת רב שימושי
18BO.000 / GOP 10.8V-EC
4AH 18V שתי סוללות ליתיום

מהירות: 8000-20000 סל"ד
כולל 20 אביזרים: 3 להבים לעץ, 
להב לגירוד והסרת חומרים, 15 

ניירות לטש ובסיס
S.D.S החלפת אביזרים מהירה

L-BOXX משקל: 1.9 ק"ג ♦ במזוודת

18BO.001 / GOP 10.8V-EC
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

18V משחזת ציר נטענת
19B5.302 / GGS 18V-LI

3AH 18V סוללת ליתיום
מהירות: 22000 סל"ד

משקל: 1.8 ק"ג
L-BOXX במזוודת

19B5.300 / GGS 18V-LI
גוף בלבד

ללא סוללות ומטען

18V מסור עגול נטען
166H.008 / GKS 18V-LI

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
קוטר להב: ״6.5 )165 מ"מ(

מהירות: 3900 סל"ד
חיתוך ב: 51-90º מ"מ
חיתוך ב: 40-45º מ"מ

E.C.P משקל: 4.1 ק"ג ♦ כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

166H.000 / GKS 18V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

18V מסור סרט נטען
12A0.3 / GCB 18V-LI

מהירות: 162 סל"ד
כושר חיתוך: 63.5x63.5 מ"מ

משקל 3.8 ק"ג
גוף בלבד

ללא סוללות ומטען

18V 5משחזת זווית נטענת ״
193A.30B / GWS 18-125V-LI

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
קוטר דיסק: "5 )125 מ"מ(

מהירות: 10,000 סל"ד
E.C.P משקל: 2.3 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת
193A.307 / GWS 18-125V-LI

גוף בלבד
ללא סוללות ומטען

חדש

חדשחדש

חדשחדש

מסורים נטענים 18V ליתיום
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18V סטים של כלים ליתיום

18V כלי עבודה מקצועיים

18V סט 5 כלים ליתיום
15990.G47

GSR 18V-LI מברגה/מקדחה נטענת
GDX 18V-LI מברגה/מפתח רטיטה

GWS 18V-LI משחזת זוית
GBH 18V-LI EC פטישון נטען

GST 18V-LI מסור אנכי
4AH 18V שלוש סוללות ליתיום

18V סט 3 כלים ליתיום
15990.G48

GDR 18V-LI )מברגת רטיטה )אימפקט
GBH 18V-LI EC פטישון נטען

GWS 18V-LI משחזת זוית נטענת
4AH 18V שתי סוללות ליתיום

חדשחדש

 סט פטישון נטען +
18V )מברגת רטיטה )אימפקט

15990.FD4
GBH 18V-LI EC פטישון נטען

GDR 18V-LI )מברגת רטיטה )אימפקט
4AH 18V שתי סוללות ליתיום

במזוודת L-BOXX גודל 3

חדש

סט פטישון נטען +
18V משחזת זוית נטענת

15990.G17
GBH 18V-LI EC פטישון נטען

GWS 18V-LI משחזת זוית נטענת
4AH 18V שתי סוללות ליתיום

L-BOXX במזוודת

חדש

18V סט 2 מברגות ליתיום
15990.G2K

GSR 18V-LI מברגה/מקדחה נטענת
GDR 18-LI )מברגת רטיטה )אימפקט

1.5AH 18V שתי סוללות ליתיום
L-BOXX במזוודת

18V סט 2 מברגות ליתיום
15990.GOR

GSR 18V-LI מברגה/מקדחה נטענת
GDR 18V-LI )מברגת רטיטה )אימפקט

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
L-BOXX במזוודת

15990.FC
3AH 18V שלוש סוללות ליתיום

חדשחדש
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

משפחת כלים 14.4V ליתיום

14.4V מברגה/מקדחה נטענת
1866.00E/GSR 14.4V-LI DYNAMIC

4AH 14.4V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-500/1600 סל"ד

שני הילוכים 0-500/1600 סל"ד
מומנט פיתול: 60Nm ♦ מצמד 20

דרגות+קידוח ♦ קידוח: במתכת 13 מ"מ,
בעץ 32 מ"מ ♦ משקל: 1.7 ק"ג

L-BOXX במזוודת
1866.EM/GSR 14.4V-LI DYNAMIC

2.6AH 14.4V שלוש סוללות ליתיום
L-BOXX במזוודת

14.4V מברגה/מקדחה רוטטת
19C7.0 / GSB 14.4V-2-LI

1.5AH 14.4V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-400/1350 סל"ד

38Nm :מומנט פיתול
 קידוח: בבטון עד 10 מ"מ,

במתכת 10 מ"מ, בעץ 25 מ"מ
משקל: 1.4 ק"ג

E.C.P כולל פטנט

14.4V מסור אנכי נטען
158J.403 / GST 14.4V-LI

3.0AH 14.4V שתי סוללות
0-2500 פעימות לדקה

4 מצבי פנדל
כושר חיתוך: בעץ 90 מ"מ,

באלומיניום 20 מ"מ, במתכת 8 מ"מ
E.C.P משקל: 2.3 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת

158J.402 / GST 14.4V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

14.4V )מברגת רטיטה )אימפקט
19A1.40F/GDR 14.4V-LI

4AH 14.4V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2800 סל"ד

0-3200 פל"ד
מומנט מרבי: 150Nm ♦ ידית גומי

תפס לחגורה ♦ פנס מובנה
כולל מטען מהיר

משקל: 1.6 ק"ג
E.C.P כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

14.4V )מברגת רטיטה )אימפקט
19A1.40E/GDR 14.4V-LI

1.5AH 14.4V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2800 סל"ד

0-3200 פל"ד
מומנט מרבי: 150Nm ♦ ידית גומי

תפס לחגורה ♦ פנס מובנה
כולל מטען מהיר ♦ משקל: 1.6 ק"ג

L-BOXX במזוודת ♦ E.C.P כולל פטנט

19A1.401/GDR 14.4V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

14.4V )מפתח רטיטה )אימפקט
19A1.T / GDS 14.4V-LI

3.0AH 14.4V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2800 סל"ד

0-3200 פל"ד
170Nm :מומנט מרבי

הינע רבוע "1/2
ידית גומי ♦ תפס לחגורה

פנס מובנה
כולל מטען מהיר ומזוודה

משקל: 1.6 ק"ג
E.C.P כולל פטנט

14.4V כלי עבודה מקצועיים

14.4V )מברגה/מפתח רטיטה)אימפקט
19B8.004 /GDX 14.4V-LI

פטנט ייחודי: ראש הברגה מתאים
לביט "1/4 ולבוקסה "1/2

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2800 סל”ד

0-3200 פל”ד
150Nm / 170Nm :מומנט מירבי

משקל: 1.7 ק”ג

19B8.001 /GDX 14.4V LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

14.4V מברגה/מקדחה נטענת
15990.FH9 /GSR 14.4-2 LI

2AH 14.4V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-400/1250 סל"ד

38Nm :מומנט פיתול
קידוח: במתכת 10 מ"מ,

בעץ 25 מ"מ
משקל: 1.3 ק"ג

E.C.P כולל פטנט

19B7.4 / GSR 14.4-2 LI
1.5AH 14.4V שתי סוללות ליתיום
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10.8V כלי עבודה מקצועיים

מברגת אימפקט קומפקטית
10.8V

19A6.977 / GDR 10.8-LI
2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

מהירות: 0-2600 סל"ד
מומנט פיתול: 105Nm ♦ דו כיוונית

LED אלקטרונית ♦ 3 תאורות
מד חיווי סוללה ♦ משקל: 960 גרם
L-BOXX במזוודה ♦ E.C.P כולל פטנט

19A6.905 / GDR 10.8-LI
2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

במארז קרטון
19A6.901 / GDR 10.8-LI

גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

סט מברגה קומפקטית +
10.8V פנס

15990.EV5
1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

מברגה/מקדחה קומפקטית-
GSR 10.8V LI 2

GLI 10.8V LI פנס

סט מברגה + אימפקט +
10.8V פנס

15990.GO3
2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

L-BOXX במזוודת
15990.EV6

1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

15990.G4
1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

L-BOXX ללא פנס ♦ במזוודת

סט מברגה קומפקטית + מסור
10.8V חרב נטען + פנס

15990.EV8
1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

מברגה/מקדחה קומפקטית-
GSR 10.8V LI 2

מסור חרב נטען קומפקטי-
GSA 10.8V LI

GLI 10.8V LI פנס
L-BOXX במזוודת

10.8V סט 5 כלים
15990.EX4

1.5AH 10.8V שלוש סוללות ליתיום
מברגת אימפקט קומפקטית-

GDR 10.8V LI
מברגה/מקדחה קומפקטית-

GSR 10.8V LI 2
GSA 10.8V LI מסור חרב

מסור/מלטשת רב שימושי-
GOP 10.8V LI

GLI 10.8V LI פנס
במזוודת L-BOXX גודל 3

10.8V משפחת כלים קומפקטים ליתיום

10.8V סטים של כלים ליתיום

מברגת אימפקט קומפקטית
10.8V

19A6.907 /GDR 10.8V-LI
1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

בתיק בד
כולל 3 סטים של אביזרים

10.8V מברגה/מקדחה קומפקטית
1868.109 / GSR 10.8-2-LI

2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-350/1300 סל"ד

מומנט פיתול: 30Nm ♦ דו כיוונית אלקטרונית
קוטר קידוח מקסימלי: בעץ 19 מ"מ, במתכת 10 מ"מ

משקל: 950 גרם
L-BOXX במזוודה ♦ E.C.P כולל פטנט

1868.106 / GSR 10.8-2-LI
1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום

בתיק בד כולל 3 סטים של אביזרים
1868.10C / GSR 10.8-2-LI

2AH 10.8V במארז קרטון ♦ שתי סוללות ליתיום
1868.101 / GSR 10.8-2-LI

גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

10.8V מברגה/מקדחה רוטטת
19B6.906 /GSB 10.8-2-LI

2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
30Nm :מומנט פיתול

מהירות: 0-380/1300 סל"ד
מצמד 20 דרגות

19,500 רטיטות לדקה
קוטר קידוח מקסימלי: בעץ 19 מ"מ,

במתכת 10 מ"מ
משקל: 1 ק"ג

L-BOXX במזוודה

חדשחדש

10.8V מברגה/מקדחה קומפקטית
15990.FM /GSR 10.8-2-LI

1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
I-BOXX במזוודה

כולל 3 סטים של אביזרים

10.8V מברגת אימפקט קומפקטית
15990.G31 /GDR 10.8-LI

1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
I-BOXX במזוודה

כולל 3 סטים של אביזרים

10.8V מברגה קומפקטית
1992.909 / GSR 10.8-LI

2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-350/1300 סל"ד

מומנט פיתול: 30Nm | קוטר קידוח: 
בעץ 19 מ"מ, במתכת 10 מ"מ

תפסנית ביט ♦ דו כיוונית אלקטרונית
E.C.P משקל: 800 גרם ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודה
1992.90B / GSR 10.8-LI

במארז קרטון
1992.901 / GSR 10.8-LI

גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

10.8V כלי עבודה מקצועיים
10.8V משפחת כלים קומפקטיים ליתיום

3.6V מברגה קומפקטית ליתיום

10.8V מספריים נטענים
19B2.900/ GUS 10.8V-LI

1.3AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 700 סל"ד

כושר חיתוך מרבי: 11 מ"מ
לחיתוך עור, בד, קרטון, שטיחים,

PVC ועוד
L-BOXX משקל: 1 ק"ג ♦ במזוודת

 19B2.901/ GUS 10.8V LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

10.8V מסור חרב נטען קומפקטי
164L.972/ GSA 10.8V LI

2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
LED 0-3000 פל"ד ♦ תאורת

נורית חיווי מצב סוללה
ויסות מהירות אלקטרוני

משקל: 1.2 ק"ג
E.C.P כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

164L.902/ GSA 10.8V LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

10.8V מברגה זוויתית
1390.907/ GWB 10.8V LI

1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
LED מהירות: 0-1300 סל"ד ♦ תאורת

לברגים עד 6M ♦ קוטר קידוח:
במתכת 10 מ"מ, בעץ 35 מ"מ 

תפסנית מהירה 10 מ"מ ♦ כיוון ראש
זוויתי 5 מצבים 90º-180º ♦ מטען
מהיר 30 דקות ♦ משקל: 1.2 ק"ג 

L-BOXX במזוודתE.C.P כולל פטנט

1390.905/ GWB 10.8V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

10.8V מספרי פח נטענים
1926.103/ GSC 10.8V-LI

1.3AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
3600 פל"ד

נורית חיווי מצב סוללה
עובי חיתוך: פח 0.6 מ"מ

עובי חיתוך: אלומיניום 2.0 מ"מ
משקל: 1.4 ק"ג

E.C.P כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

10.8V שואב אבק נטען
19E3.000/ GAS 10.8V-LI
זרימת אויר: 15 ליטר/שניה

לחץ שאיבה: 48 מיליבר
קיבולת מיכל: 350 מ"ל

משקל: 0.7 ק"ג
גוף בלבד

ללא סוללות ומטען

10.8V מולטיטול רב שימושי
19C5.000/ GRO 10.8V-LI
מהירות: 5000-35000 סל"ד

LED תאורת
אחיזה רכה

תפסנית 3.2 מ״מ
משקל: 0.6 ק"ג

גוף בלבד
ללא סוללות ומטען

10.8V מסור אנכי נטען
15A1.000/ GST 10.8V-LI

2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
1500-2800 פל"ד

3 מצבי פנדל
כושר חיתוך: בעץ 70 מ"מ,

במתכת 3 מ"מ
L-BOXX במזוודת

15A1.000/ GST 10.8V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות

3.6V מברגה קומפקטית
19A2.101/GSR MX2 DRIVE

1.3AH 3.6V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-250 סל"ד

7Nm :מומנט מרבי
2 הילוכים ♦ ידית גומי

פנס מובנה
E.C.P משקל: 0.5 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת

19A2.100/GSR MX2 DRIVE
כולל סוללה אחת בקרטון

12V מברגה/מקדחה נטענת
1918.J / GSR 12-2 V
1.5AH 12V שתי סוללות

מהירות: 0-400/1200 סל"ד
27Nm :מומנט מרבי

תפסנית מהירה 10 מ"מ
דו כיוונית אלקטרונית

שני הילוכים
משקל: 1.5 ק"ג

10.8V )מצלמת ציר גמיש )בורוסקופ
1241.00B/ GOS 10.8V-LI
1.3AH 10.8V סוללת ליתיום

תאורת LED ♦ נורית חיווי מצב סוללה
מצלמה בקוטר: 17 מ"מ

ציר גמיש באורך: 122 ס"מ
מסך: "LCD 2.7 ♦ כולל מגנט, וו וראי

E.C.P כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

1241.009/ GOS 10.8V LI 
מצלמה בקוטר 9.5 מ”מ

10.8V מסור/מלטשת רב שימושי
1858.G/ GOP 10.8V-LI

1.5AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 5000-20000 סל"ד

נורית חיווי מצב סוללה
ויסות מהירות אלקטרוני

כולל 3 אביזרים
E.C.P משקל: 1 ק"ג ♦ כולל פטנט

במזוודה

1858.C/ GOP 10.8V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

STANDARD DUTY מברגה

חדש

חדש

חדש

חדש

10.8V מסור עגול נטען
16A1.000/ GKS 10.8V-LI

2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 1400 סל"ד

קוטר להב: 85 מ"מ )קוטר ציר 15 מ"מ(
:90º -חיתוך: ב
:45º -חיתוך: ב
משקל: 1.4 ק"ג

L-BOXX במזוודת

16A1.001/ GST 10.8V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

26 מ"מ
17 מ"מ

)Nicd סוללות( 
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פלס מסתובבפלס לייזר קוויפלס נקודות

חדש!
GPL 5GRL 300 HV GSL 2 GLL 3-80 GLL 2-80 GLL 2-50

פילוס אופקי

פילוס אנכי

עבודת צנרת

פיון

מחיצות

עבודות ריצוף

דיוק מדידה

פונקצית זיכרון

מדידת מרחק

מטר רץ

מדידת שטח

מדידת נפח

הוספה/החסרה של מידות

מדידה מפינות

מדידת שטח פנים

טיימר

פונקצית מינ/מקס

מדידת זוית

מדידת מרחק לא ישירה

מדידת גובה לא ישירה )פיתגורס(

מדידת גובה מורכבת

מדידת מקטעים

מדידת טרפז

עינית צפיה

GCL 25 GTL 3

לא מתאיםמתאיםאידאלי

+/- 1 מ״מ

250 מ׳

150 מ׳

100 מ׳

80 מ׳

50 מ׳

+/- 1.5 מ״מ+/- 1.5 מ״מ+/- 1.5 מ״מ+/- 1 מ״מ

30302020-

GLM 250VFGLM 150GLM 1OOCGLM 80GLM 50

מד טווח לייזר - מגוון ושימושים

פלסי לייזר - מגוון ושימושים

כלי מדידה דיגיטלייים - סקירה כללית
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי עבודה מקצועיים
פלסי לייזר

פלס לייזר מסתובב
1061.5 / GRL 300 HV

פעולה אוטומטית,
טווח עבודה: עם קולט קרן

+-5º עד 300 מ' ♦ פילוס עצמי
דיוק: 0.1 מ"מ/מטר

IP 54 הגנת מים ואבק
הברגה: "5/8 לחצובה
מיועד לעבודות חוץ

משקל: 1.8 ק"ג
כולל קולט קרן ושלט

פלס לייזר לריצוף
1015.2 / GTL 3

0-45-90º פלס עם 3 קרניים
מיוחד לריצוף

טווח עבודה: 20 מטר
רמת דיוק: 0.2 + מ"מ/מ׳

IP 54 הגנת מים ואבק
הברגה: "1/4 לחצובה

משקל: 0.5 ק"ג

פלס 5 קרניים
1066.2 / GPL 5

5 נקודות לייזר: לצדדים, למעלה,
פיון, קדימה

טווח עבודה: עד 30 מטר
רמת דיוק: 0.3-+ מ"מ/מ׳

פילוס עצמי
הברגה: "1/4 לחצובה

משקל: 0.25 ק"ג

פלס לייזר צלב
1063.305 / GLL 3-80

360º 3 קרני לייזר הקפיות
טווח עבודה: עד 20 מטר

טווח עבודה עם קולט קרן:
+-4º עד 80 מטר ♦ פילוס עצמי

רמת דיוק: +/- 0.2 מ"מ/מ׳
הגנת מים ואבק IP 54 ♦ הברגה: "1/4

"5/8 לחצובה ♦ משקל: 0.76 ק"ג
1063.306 / GLL 3-80

BS150 כולל חצובה
1063.309 / GLL 3-80

BM1 כולל תושבת

1063.202 / GLL 2-80
BM1 כולל תושבת

1063.303 / GLL 3-80
LR2 קולט קרן+ BM1 כולל תושבת

1063.203 / GLL 2-80
LR2 קולט קרן+ BM1 כולל תושבת

פלס היקפי 2 מעגלים
1063.205 / GLL 2-80

360º 2 קרני לייזר הקפיות
טווח עבודה: עד 20 מטר

טווח עבודה עם קולט קרן: עד 80 מ'
רמת דיוק: +/- 0.2 מ"מ/מ׳

IP 54 פילוס עצמי ♦ הגנת מים ואבק
הברגה: "1/4 ♦ "5/8 לחצובה

משקל: 0.68 ק"ג ♦ כולל חצובה

פלס לייזר צלב 5 קרניים
1066.B / GCL 25 

5 נקודות לייזר + צלב
טווח עבודה: עד 30 מטר
רמת דיוק: +/- 0.3 מ”מ/מ׳

+-4º פילוס עצמי
הברגה: "1/4 לחצובה

IP 54 הגנת מים ואבק
משקל: 0.45 ק"ג

פלס לייזר צלב
1063.105 / GLL 2-50

טווח עבודה: עד 20 מטר
טווח עבודה עם קולט קרן:

+-4º עד 50 מטר ♦ פילוס עצמי
דיוק מדידה: +0.3 מ"מ/מ'

IP 54 הגנת מים ואבק
סימון קרן אופקית ואנכית

חיווי מצב סוללה חלשה
הברגה: "1/4 לחצובה

משקל: 0.45 ק"ג ♦ כולל חצובה

פלס לייזר למשטחים
1064 / GSL 2

טווח מדידה: עד 20 מ'
דיוק מדידה: 0.3 -/+ מ"מ

+-4º פילוס עצמי
IP 54 הגנת מים ואבק

חיווי מצב סוללה חלשה
סוללה 10.8V ליתיום

משקל: 2 ק"ג ♦ כולל שלט ולוח
מטרה ♦ מיועד לבדיקת פילוס

משטחים, ריצוף ופרקט

חדש

מאזנת אופטית
1068.9 / GOL 26 D

טווח עבודה עד 100 מ'
רמת דיוק: 1.6 מ"מ / 30 מ'

הגדלה פי 26
IP 54 הגנת מים ואבק

מידות: 215x135x145 מ"מ
משקל: 1.7 ק"ג

כולל חצובה ולטה
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כלי עבודה מקצועיים
כלי מדידה

מד טווח לייזר
1072 / GLM 150

טווח מדידה: 0.05-150 מטר
דיוק מדידה: 1 +/- מ"מ

IP 54 תאורת מסך ♦ הגנת מים ואבק
מדידת מרחק, שטח, נפח, פיתגורס

מידות: 120x66x37 מ"מ
רמת נראות מעולה באור יום ללא

עזרים נוספים ♦ הברגה 1/4 לחצובה
משקל: 0.24 ק"ג

1072.1 / GLM 250 VF
טווח מדידה: 0.05-250 מטר

מד טווח לייזר המאפשר תיעוד
והעברת מידע באמצעות אפליקציה

חכמה למחשב או לטלפון נייד.
כך ניתן לייעל את ניהול הפרויקט

ולחסוך זמן ששווה כסף.

מד טווח לייזר ומסילת פלס
1072.301 / GLM 80+R60

טווח מדידה: 0.05-80 מטר
למדידות של מרחק, שטח ונפח

דיוק מדידה: 1.5 -/+ מ"מ
0-360º :טווח מדידה לפלס דיגיטאלי

+/-2º :דיוק מדידה לפלס דיגיטלי
IP 54 הגנת מים ואבק

מידות: 51x111x30 מ"מ
כולל 2 פלסי בועה ♦ משקל: 0.14 ק"ג
אפשרות שימוש כפלס לייזר ומדידת

זוויות.

1072.3 / GLM 80
מד טווח לייזר בלבד

מד טווח לייזר
1072.2 / GLM 50

טווח מדידה: 0.05-50 מטר
דיוק מדידה: 1.5-/+ מ"מ

מדידת מרחק, שטח ונפח
IP 54 הגנת מים ואבק

מידות: 114x31x52 מ"מ
משקל: 0.14 ק"ג

חדש

מד טווח לייזר
1072.7 / GLM 100

טווח מדידה: 0.05-100 מטר
דיוק מדידה: 1.5-/+ מ"מ

טווח מדידה לפלס דיגיטאלי:
0-360º

+/-2º :דיוק מדידה לפלס דיגיטלי
מידות: 111x30x51 מ"מ

משקל: 0.14 ק"ג

חדש
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי עבודה מקצועיים
כלי מדידה

פלס אלומיניום דיגיטלי
1014 / DWN 60 L

אורך: 60 ס"מ
1-89º 0.2 -/+ בתחוםº :דיוק מדידה
0/90º 0.05 -/+במצבº :דיוק מדידה

זיכרון מדידה אחרונה
תצוגה דיגיטלית במעלות או אחוזים

כולל 2 פלסי בועה
משקל: 0.7 ק"ג

1014.1 / DWN 120 L
אורך: 120 ס"מ ♦ משקל: 1.3 ק"ג

גלאי מתכות וחשמל
1081 / GMS 120

 גילוי מתכת עד 120 מ"מ,
מתכת אל ברזלית- עד 80 מ"מ,

כבל חשמל חי- עד 50 מ"מ,
עץ- עד 38 מ"מ

IP 54 הגנת מים ואבק
מידות: 200x85x32 מ"מ

משקל: 0.27 ק"ג

מחשב זויות דיגיטלי
1076 / GAM 220 FM

זיכרון מדידה אחרונה
0-220º :טווח מדידה
0.1º +/- :דיוק מדידה

מידות: 432x35x61 מ"מ
כולל 2 פלסי בועה

כולל פונקציות חישוב וזיכרון
משקל: 1.1 ק"ג

פלס אלומיניום דיגיטלי + לייזר
1076.3 / GIM 60 L

אורך: 60 ס"מ
טווח מדידה: 360°-0°
דיוק מדידה: 0.1° -/+
כולל 2 פלסי בועה

כולל פונקציות חישוב
נקודת לייזר לפילוס עד טווח

30 מטר
משקל: 0.9 ק"ג 

חדש
חדש

מוט טלסקופי לפלס לייזר
1015.B / BT 350

גובה: 140-350 ס"מ
מבנה אלומיניום קל להתקנה
מתאים לשימוש עם תושבת

BM1 לפלס לייזר
GCL-ו GPL ,GLL מתאים לפלס לייזר

משקל: 2.5 ק"ג

עזרים לכלי מדידה

חצובה
1096.B / BT 150
גובה: 55-157 ס"מ

מבנה אלומיניום קל משקל
הברגה: "1/4

GCL-ו GPL, GLL מתאים לפלס לייזר
GLM מתאים למד טווח לייזר

משקל: 1.3 ק"ג

משקפי לייזר )אדומים(
 1608M0005B

לשיפור נראות קרן הלייזר
בסביבה מוארת

קולט קרן
1015.4 / LR 1

טווח עבודה: עד 200 מטר
מידות: 145x75x30 מ"מ

דיוק מדידה: +/- 1 מ"מ | הגנת מים
ואבק IP 65 ♦ משקל: 0.36 ק"ג

GRL 300 HV -מתאים ל
1069.1 / LR 2

טווח עבודה: 5-50 מטר
מידות: 150x74x41 מ"מ

דיוק מדידה: 1 +/- מ"מ ♦ הגנת מים
ואבק IP 54 ♦ משקל: 0.2 ק"ג

GLL 2-50 ,2-80 ,3-80 -מתאים ל
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פטישונים - סקירה כללית
SDS-PLUS פטישונים חשמליים

SDS-PLUS פטישונים נטענים

מתאיםאידאלי

וואט כושר קידוח במקדח כוסמשקלדגם
)מ״מ(

מאפיינים מיוחדיםמצב איזמלכושר קידוח בבטון )מ״מ(
3683282-90 68-82 40-68 0-40 30 10121416182022242628

שאיבת אבק

מנגנון הפחתת זעזועים

מנגנון הפחתת זעזועים

מנגנון הפחתת זעזועים

מנגנון הפחתת זעזועים

מנגנון הפחתת זעזועים

900

800

850

850

800

800

790

790

650

650

GBH 4-32 DFR

GBH 3-28 DFR

GBH 2-26 DFR

GBH 2-24 D

GBH 2-24 DF

GBH 2-23 REA

GBH 36V LI

GBH 36V LI compact

GBH 18V LI EC

GBH 2-20 D

GBH 2-28 DFV

GBH 2-26 DRE

GBH 2-28 DV

4.7

3.6

3.1

3.1

2.7

2.7

2.7

2.7

3.5

2.3

2.6

4.3

3.9
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי עבודה מקצועיים
SDS - PLUS פטישונים חשמליים

מקדחת יהלום

כן למקדחות יהלום
1190.025 / S 500 A
לקידוח עד 202 מ"מ
0º-45º זוית משתנה

אפשרות כיוון זויות לקיר
חיבור על ידי עוגן יחיד או משאבת ואקום

כולל גלגלים להעברה קלה
משקל: 12.5 ק"ג

פטישון 26 מ"מ
11253.7/GBH 2-26 DRE

3J :800 וואט ♦ כח הלימה
קצב הלימה: 0-4000 פל"ד

מהירות: 0-900 סל"ד
כושר קידוח: 26 מ"מ

קידוח במקדח כוס: עד 68 מ"מ
דו כיווני אלקטרוני ♦ עם מבטל סיבוב

משקל: 2.7 ק"ג ♦ במזוודה

11254.76/GBH 2-26 DFR
כולל תפסנית נוספת לקידוח במתכת

ועץ ♦ כולל ראש מתחלף

פטישון 20 מ"מ
1125A / GBH 2-20 D

1.7J :650 וואט ♦ כח הלימה
קצב הלימה: 0-4700 פל"ד

מהירות: 0-1300 סל"ד
כושר קידוח: 20 מ"מ בבטון

קידוח במקדח כוס עד 68 מ"מ
דו כיווני אלקטרוני

עם מבטל סיבוב
משקל: 2.3 ק"ג

מקדחת יהלום - קידוח רטוב
1189 / GDB 1600 WE

1600 וואט
מהירות: 0-980/2400 סל"ד

כוסות יהלום 10-102 מ"מ לקידוח
בבטון מזוין

לקידוח מעל Ø40 מ"מ
S 500 A חובה להשתמש בכן

משקל: 5.9 ק"ג

פטישון 24 מ"מ
112A0.09/GBH 2-24 D

2.7J :790 וואט ♦ כח הלימה
קצב הלימה: 0-4700 פל"ד

מהירות: 0-950 סל"ד
כושר קידוח: 24 מ"מ בבטון

קידוח במקדח כוס עד 68 מ"מ
דו כיווני אלקטרוני

עם מבטל סיבוב
משקל: 2.7 ק"ג ♦ במזוודה

112A0.19/GBH 2-24 DF
כולל ראש מתחלף ותפסנית נוספת

פטישון חציבה
11320 / GSH 3 E

650 וואט
4.3J :כח הלימה

ויסות אלקטרוני: 0-3500 פל"ד
דו כיווני אלקטרוני

ידית אחורית וקדמית עם
ציפוי גומי

12 מצבי איזמל
משקל: 3.5 ק"ג

במזוודה

פטישון 32 מ"מ
11332 / GBH 4-32 DFR

900 וואט 
5J :כח הלימה

קצב הלימה: 0-3600 פל"ד
מהירות: 0-760 סל"ד

כושר קידוח: 32 מ"מ בבטון
קידוח במקדח כוס עד 90 מ"מ

דו כיווני אלקטרוני
עם ראש מתחלף ומבטל סיבוב

מערכת בלימת זעזועים חדשנית
משקל: 4.7 ק"ג ♦ במזוודה

פטישון 28 מ"מ
1124A / GBH 3-28 DFR
3.5J :800 וואט ♦ כח הלימה
קצב הלימה: 0-4000 פל"ד

מהירות: 0-900 סל"ד
כושר קידוח: 28 מ"מ בבטון

קידוח במקדח כוס עד 82 מ"מ
דו כיווני אלקטרוני
עם מבטל סיבוב
משקל: 3.6 ק"ג

במזוודה
כולל ראש מתחלף ותפסנית נוספת

פטישון 28 מ"מ
11267.19/GBH 2-28 DV
3.2J :850 וואט ♦ כח הלימה
קצב הלימה: 0-4000 פל"ד

מהירות: 0-900 סל"ד
כושר קידוח: 28 מ"מ בבטון

קידוח במקדח כוס עד 68 מ"מ
דו כיווני אלקטרוני ♦ עם מבטל סיבוב

משקל: 3.1 ק"ג ♦ במזוודה

11267.29/GBH 2-28 DFV
כולל ראש מתחלף ותפסנית נוספת

במזוודה

פטישון 23 מ"מ עם שואב אבק
11250.5/ GBH 2-23 REA
2.5J :650 וואט ♦ כח הלימה
קצב הלימה: 0-4400 פל"ד

מהירות: 0-1000 סל"ד
כושר קידוח: 23 מ"מ בבטון

קידוח במקדח כוס עד 68 מ"מ
ויסות אלקטרוני, דו כיווני

2 מצבי עבודה-קידוח וקידוח ברטיטה
משקל: 3.5 ק"ג

במזוודה
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פטישי חציבה - סקירה כללית
SDS-PLUS פטישון חציבה

מתאיםאידאלי

משקל
)ק״ג(

הספק
)וואט(

כח
הלימה

)J(

הסרת
אריחים

הסרתדגם
ריצוף

חציבת
תעלות
בבטון

חציבה
בבטון
)אופקי(

חציבה
בבטון
)אנכי(

עבודות
תשתית

)תיקון כביש
אספלט(

650

2000

1750

1700

1500

1500

1150

1100

1050

GSH 3 E

GSH 27 VC

GSH 16

GSH 11 VC

GSH 11 E

GSH 7 VC

GSH 5 CE

GSH 5

GSH 388

3.5

29.5

17.9

11.4

10.1

8.4

5.6

5.6

4.9

4.3

65

45

35

6-25

19

2-13

11.5

10

SDS-MAX פטישי חציבה
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי עבודה מקצועיים
SDS - MAX פטישי קידוח וחציבה

פטיש קידוח 40 מ"מ טורבו
11264 / GBH 5-40 DCE

1150 וואט ♦ מהירות: 170-340 סל"ד
ויסות פל"ד וסל"ד אלקטרוני

קצב הלימה: 1,700-3,050 פל"ד
כוח הלימה: 2/11J ♦ תפוקה בקידוח

12 מצבי איזמל ♦ בבטון 360 מ"מ/דקה
)Ø20 מ"מ( ♦ כושר קידוח מירבי:
מקדח ישיר 40 מ"מ, מקדח כוס

90 מ"מ, מקדח מהיר 55 מ"מ
משקל: 6.4 ק"ג ♦ במזוודה

11269 / GBH 5-40 D
1100 וואט ♦ מהירות: 1500-2900 סל"ד

קצב הלימה: 170-340 פל"ד
כוח הלימה: 8.5J ♦ משקל: 6.8 ק"ג

במזוודה

פטיש חציבה לבטון וכבישים
1130A / GSH 27 VC

2000 וואט
65J :כח הלימה

1000 פל"ד
J/Kg 2.20 :יחס הלימה

תפוקה בחציבת בטון 3200 ק"ג/שעה
ידית אחיזה בולמת זעזועים

משקל: 29.5 ק"ג

פטיש חציבה לעומס גבוה
11316 / GSH 11 E

6-25J :1500 וואט ♦ כח הלימה
990-1890 פל"ד ♦ ויסות אלקטרוני

12 מצבי איזמל
J/KG 2.47 :יחס הלימה

תפוקה בחציבת בטון 490 ק"ג/שעה
ידית אחיזה בולמת זעזועים

משקל: 10.1 ק"ג
במזוודה

פטיש חציבה לעומס גבוה
11335 / GSH 16

1750 וואט
45J :כח הלימה

1300 פל"ד
J/KG 2.43 :יחס הלימה

תפוקה בחציבת בטון 1700 ק"ג/שעה
ידית אחיזה בולמת זעזועים

כולל ארגז נשיאה עם גלגלים
משקל: 17.9 ק"ג

פטיש חציבה
11322 / GSH 7 VC

1500 וואט
19J :כוח הלימה

1300-2900 פל"ד
ויסות אלקטרוני
12 מצבי איזמל

J/Kg 2.26 :יחס הלימה
ידית אחיזה בולמת זעזועים

משקל: 8.4 ק"ג ♦ במזוודה

פטיש חציבה
11321 / GSH 5 CE

1150 וואט
2-13J :כוח הלימה
1300-2900 פל"ד
ויסות אלקטרוני
12 מצבי איזמל

J/Kg 2.24 :יחס הלימה
ידית אחיזה בולמת זעזועים

משקל: 5.8 ק"ג ♦ במזוודה

פטיש קידוח 52 מ"מ
11245 / GBH 11DE

1500 וואט
מהירות: 120-250 סל"ד

5-18J :כוח הלימה
ויסות פל"ד וסל"ד אלקטרוני

קצב הלימה: 1100-2250 פל"ד
12 מצבי איזמל

תפוקה בקידוח בבטון 320 מ"מ/דקה
J/KG 1.62 :מ"מ( ♦ יחס הלימה Ø40(

תפוקה בחציבת בטון 225 ק"ג/שעה
כושר קידוח מירבי:

מקדח ישיר- 52 מ"מ, מקדח כוס-
150 מ"מ, מקדח מהיר- 80 מ"מ

משקל: 11.1 ק"ג ♦ במזוודה

פטיש קידוח 45 מ"מ טורבו
11263 / GBH 7-46 DE

1350 וואט
מהירות: 145-280 סל"ד

קצב הלימה: 1,350-2,800 פל"ד
4-13/15J :כוח הלימה

12 מצבי איזמל ♦ תפוקה בקידוח
בבטון 330 מ"מ/דקה )Ø30 מ"מ(

תפוקה בחציבת בטון 190 ק"ג/שעה
J/KG 1.83 :יחס הלימה

כושר קידוח מירבי: מקדח ישיר
45 מ"מ, מקדח כוס 150 מ"מ,

מקדח מהיר 80 מ"מ
משקל: 8.2 ק"ג

במזוודה

פטיש קידוח 45 מ"מ טורבו
11265 / GBH 8-45 DV

1500 וואט
מהירות: 150-305 סל"ד

קצב הלימה: 1,380-2,760 פל"ד
12.5J :כוח הלימה

ויסות פל"ד וסל"ד אלקטרוני
כושר קידוח מירבי: מקדח ישיר
45 מ"מ, מקדח כוס 125 מ"מ,

מקדח מהיר 80 מ"מ
משקל: 8.9 ק"ג

פטיש חציבה לעומס גבוה
11336 / GSH 11 VC

1700 וואט
35J :כח הלימה

900-1700 פל”ד
ויסות אלקטרוני

J/Kg 3.07 :יחס הלימה
תפוקה בחציבת בטון 1100 ק”ג/שעה

ידית אחיזה בולמת זעזועים
משקל: 11.4 ק”ג

חדש

פטיש חציבה
11388 / GSH 388

1050 וואט
10J :כח הלימה

2800 פל"ד
12 מצבי איזמל

J/KG 2.04 :יחס הלימה
משקל: 4.9 ק"ג

במזוודה

פטיש חציבה
11337 / GSH 5

1100 וואט
11.5J :כח הלימה

2850 פל”ד
12 מצבי איזמל

J/Kg 2.05 :יחס הלימה
משקל: 5.6 ק”ג

במזוודה

חדש חדש

חדש

חדש
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כלי עבודה מקצועיים
מקדחות מקצועיות

מקדחה מהירה לאלומיניום
1472 / GBM 6 RE

350 וואט
מהירות: 0-4000 סל"ד
דו כיוונית אלקטרונית

כושר קידוח: באלומיניום 8 מ"מ,
במתכת 6.5 מ"מ, בעץ 15 מ"מ

תפסנית: 13 מ"מ
משקל: 1.1 ק"ג

מקדחה רוטטת
118B / GSB 162-2 RE

1500 וואט
מהירות: 0-750/2550 סל"ד

דו כיוונית אלקטרונית
כושר קידוח: בבטון 28 מ"מ,

במתכת 20 מ"מ, בעץ 50 מ"מ
תפסנית: 16 מ"מ

מתאימה לקידוח יבש עם
כוסות יהלום

משקל: 4.8 ק"ג

מקדחה רוטטת
119C.500/GSB 21-2 RE

1100 וואט
מהירות: 0-900/3000 סל"ד

דו כיוונית אלקטרונית
כושר קידוח: בבטון 22 מ"מ,

במתכת 16 מ"מ, בעץ 40 מ"מ
תפסנית: אוטומטית 13 מ"מ

משקל: 2.9 ק"ג
במזוודה

מקדחה רוטטת
1218.102/GSB 1600 RE

701 וואט
מהירות: 0-3000 סל"ד
דו כיוונית אלקטרונית

כושר קידוח: בבטון 16 מ"מ,
במתכת 12 מ"מ, בעץ 30 מ"מ

תפסנית: 13 מ"מ
משקל: 1.9 ק"ג 

במזוודה

מקדחה לעץ
1049 / GBM 13 HRE

550 וואט ♦ מהירות: 0-550 סל"ד
דו כיוונית אלקטרונית

60Nm :מומנט מירבי
כושר קידוח: בעץ 40 מ"מ, במתכת

12 מ"מ, באלומיניום 20 מ"מ
תפסנית: 13 מ"מ

מיועדת לקידוח בעומס גבוה
משקל: 2.1 ק"ג

מקדחה מהירה למתכת
1473 / GBM 10 RE

600 וואט
מהירות: 0-2600 סל"ד
דו כיוונית אלקטרונית

כושר קידוח: במתכת 10 מ"מ,
בעץ 25 מ"מ

תפסנית אוטומטית 10 מ"מ
משקל: 1.65 ק"ג

מקדחה רוטטת
117B.590 / GSB 19-2 RE

900 וואט
מהירות: 0-1000/3000 סל"ד

דו כיוונית אלקטרונית
כושר קידוח: בבטון 18 מ"מ,

במתכת 13 מ"מ, בעץ 40 מ"מ
תפסנית: אוטומטית 13 מ"מ

משקל: 3.2 ק"ג
במזוודה

מקדחה רוטטת
1217.192 / GSB 13 RE

600 וואט ♦ מהירות: 0-2800 סל"ד
דו כיוונית אלקטרונית

כושר קידוח: בבטון 13 מ"מ,
במתכת 10 מ"מ, בעץ 25 מ"מ

תפסנית: 13 מ"מ
משקל: 1.6 ק"ג ♦ במזוודה

1217.190 / GSB 13 RE
בקרטון

חדש

מקדחה רוטטת
119C.700/ GSB 21-2 RCT

1300 וואט
מהירות: 0-900/3000 סל"ד

דו כיוונית אלקטרונית
כושר קידוח: בבטון 22 מ"מ,

במתכת 16 מ"מ, בעץ 40 מ"מ
תפסנית: אוטומטית 13 מ"מ

בקרת עומס אלקטרונית
משקל: 2.9 ק"ג

במזוודה
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

משקל )ק״ג( הספק )וואט( עומק חיתוך מירבי )מ״מ(דגם

מסורים - סקירה כללית

מתכתאלומיניוםעץ

800

780

720

650

580

400

1300

1100

2100

1800

1400

1400

10

10

10

10

10

3

8

8

3

20

20

20

20

8

20

20

20

20

20

12

20

20

160

150

140

90

85

65

90

90

70

230

230

250

250

65

85

65

70

57

51

26

GST 160 BCE

GST 150 BCE

GST 140 BCE

GST 90 BE

GST 85 PB

GST 65 B

GST 18V-LI

GST 14.4V-LI

GST 10.8V-LI

GSA 1300 PCE

GSA 1100 E

GSA 36V-LI

GSA 18V-LI

GSA 10.8V-LI

GKS 235

GKS 65 GCE

GKS 190

GKT 55 GCE

GKS 18V-LI

GKS 10.8V-LI

3.0

2.3

2.7

2.3

2.6

2.5

1.7

2.4

2.3

1.5

4.1

3.6

4.2

3.4

1.2

7.6

4.9

4.2

4.7

4.1

1.4

מסורי חרב

מסורים עגולים

18V סוללת ליתיום

14.4V סוללת ליתיום

10.8V סוללת ליתיום

36V סוללת ליתיום

18V סוללת ליתיום

10.8V סוללת ליתיום

235 מ״מ )״9(

190 מ״מ )״7.5(

190 מ״מ )״7.5(

165 מ״מ )״6.5(

165 מ״מ )״6.5(

85 מ״מ )״3.3(

18V סוללת ליתיום

10.8V סוללת ליתיום

מסורים אנכיים

קוטר להב
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מסורי חרב

מסורים אנכיים

כלי עבודה מקצועיים

מסור אנכי אלקטרוני
1513 / GST 150 BCE

780 וואט
ויסות אלקטרוני: 500-3100 פל"ד
SDS-clic החלפת מסוריות מהירה

4 מצבי פנדל
עומק חיתוך מירבי: בעץ 150 מ"מ,

במתכת 10 מ"מ באלומניום 20 מ"מ
משקל: 2.7 ק"ג

במזוודה

מסור אנכי
158F.092 / GST 90 BE

650 וואט
ויסות אלקטרוני: 500-3100 פל"ד
SDS clic החלפת מסוריות מהירה

4 מצבי פנדל
עומק חיתוך מירבי: בעץ 90 מ"מ,

במתכת 10 מ"מ באלומניום 20 מ"מ
משקל: 2.6 ק"ג

מסור אנכי
1587.15 / GST 85 PB

580 וואט
3100 פל"ד

4 מצבי פנדל
עומק חיתוך מירבי: בעץ 85 מ"מ

במתכת 10 מ"מ
משקל: 2.5 ק"ג 

במזוודה

מסור אנכי לגומי מוקצף
1575 / GSG 300

350 וואט
ויסות אלקטרוני: 3200 פל"ד

כולל מוביל ולהבים 200 מ"מ
עומק חיתוך: עד 300 מ"מ

משקל: 1.6 ק"ג 

מסור אנכי
1509.29 / GST 65 B

400 וואט
3100 פל"ד

עומק חיתוך מירבי: בעץ 65 מ"מ
משקל: 1.7 ק"ג

מסור אנכי אלקטרוני
1518 / GST 160 BCE

800 וואט ♦ ויסות אלקטרוני: -800
3000 פל"ד ♦ 4 מצבי פנדל

יציבות ודיוק מירבי בעזרת גלגלת
כפולה ♦ תאורת LED בקו הניסור
SDS-clic החלפת מסוריות מהירה

,עומק חיתוך מירבי: בעץ 160 מ"מ
במתכת 10 מ"מ באלומניום 20 מ"מ

משקל: 2.3 ק"ג
במזוודה

36V מסור חרב נטען
1645.RO2 / GSA 36 V-LI

2.6AH 36V שתי סוללות ליתיום
שני הילוכים: 0-2400/3000 פל"ד

ויסות מהירות אלקטרוני
SDS-clic החלפת מסוריות מהירה

משקל: 4.2 ק"ג
במזוודה

מסור אנכי נטען ליתיום
158J.300 / GST 18V LI

18V 3.0AH שתי סוללות ליתיום
ויסות אלקטרוני: 0-2700 פל"ד

4 מצבי פנדל
עומק חיתוך מירבי: בעץ  90 מ"מ
אלומניום 20 מ"מ, מתכת 8 מ"מ

כולל פטנט E.C.P ♦ משקל: 2.4 ק"ג
L-BOXX במזוודת

158J.403 / GST 14.4V LI
3.0AH 14.4V שתי סוללות ליתיום

מסור חרב
164E.C6/GSA 1300 PCE

1300 וואט
ויסות אלקטרוני: 0-2900 פל"ד

SDS clic החלפת מסוריות מהירה
מנגנון איזון להפחתת רעידות

LED מצב פנדל ♦ תאורת
משקל: 4.1 ק"ג ♦ במזוודה

164C.800/GSA 1100 E
1100 וואט

ויסות אלקטרוני: 0-2700 פל"ד
SDS clic החלפת מסוריות מהירה

LED תאורת
משקל: 3.6 ק"ג

במזוודה

חדש

10.8V מסור חרב נטען קומפקטי
164L.972 / GSA 10.8V LI

2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
ויסות אלקטרוני: 0-3000 פל"ד

SDS-clic החלפת מסוריות מהירה
ECP כולל פטנט

LED חיווי מצב סוללה ♦ תאורת
משקל: 1.2 ק"ג

L-BOXX במזוודת

164L.902 / GSA 10.8V LI
גוף בלבד

ללא מטען וסוללות

18V מסור חרב נטען
164J.00A / GSA 18V-LI

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-2400/2700 פל"ד

S.D.S החלפת מסורית מהירה
משקל: 3.4 ק"ג

E.C.P כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

164J.000 / GSA 18V-LI
גוף בלבד

ללא סוללות ומטען

מסור אנכי אלקטרוני
1515.101/GST 140 BCE

720 וואט ♦ ויסות אלקטרוני:
800-3100 פל"ד ♦ 4 מצבי פנדל

עומק חיתוך מירבי: בעץ 140 מ"מ,
במתכת 10 מ"מ באלומניום 20 מ"מ

SDS-clic החלפת מסוריות מהירה
0º-45º :הטיית זוית

מערכת בקרת דיוק חדשנית
מבטיחה ניסור מהיר ומדויק ביותר
L-BOXX משקל: 2.3 ק"ג ♦ במזוודת

חדש
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי עבודה מקצועיים

סטנד נייח למסורי גרונג ופנדל
1B12.3 / GTA 2600

אורך ללא מאריכים- 1.22 מ’
כולל מאריכים- 2.63 מ’

משקל: 15 ק”ג

סטנד נייד למסורים שולחניים
1B12 / GTA 60

ניתן לקיפול ושינוע ללא צורך
בפירוק המסור

צמיגים בקוטר: 20 ס”מ
גובה 62 ס”מ

אורך 1.22 מטר
משקל: 29 ק”ג

סטנד נייד למסורי גרונג ופנדל
1B12.1 / GTA 2500

ניתן לקיפול ושינוע ללא צורך
בפירוק המסור

צמיגים בקוטר: 20 ס”מ
גובה 95 ס”מ

אורך ללא מאריכים- 1 מ’
כולל מאריכים- 2.5 מ’

משקל: 35 ק”ג 

מסור גרונג “12 עם שולחן עליון
1B15.001 / GTM 12 JL

1800 וואט ♦ מהירות: 4300 סל”ד
להב: 305 מ”מ )“12(

כושר חיתוך מירבי: 95x150 מ”מ
49º :זוית חיתוך מירבית

גובה חיתוך מירבי:
)שולחן עליון( 51 מ”מ

מידת שולחן עליון: 465x308 מ”מ
כולל תאורה וסמן לייזר ♦ התנעה רכה

משקל: 21 ק”ג

מסור גרונג “10
1B20.1 / GCM 10J

2000 וואט
מהירות: 4500 סל”ד
להב: 254 מ”מ )“10(

כושר חיתוך מירבי: גובה 89 מ”מ,
רוחב 130 מ”מ

התנעה רכה
משקל: 14.5 ק”ג

מסור פנדל “12
1B23 / GCM 12 SD

1800 וואט
מהירות: 3800 סל”ד
להב: 305 מ”מ )“12(

כושר חיתוך מירבי: גובה 110 מ”מ
רוחב 305 מ”מ

ידית הפעלה מתכוונת
47º :הטיית זוית להב לשני הכיוונים

משקל: 29 ק”ג

מסור פנדל "10/"8.5
1B20.5 / GCM 10 S

1800 וואט ♦ מהירות: 4700 סל”ד
להב: 254 מ”מ )“10(

כושר חיתוך מירבי: גובה 87 מ”מ,
רוחב 305 מ”מ ♦ משקל: 21.5 ק”ג

1B19.EU / GCM 8 SJL
1600 וואט ♦ מהירות: 5500 סל”ד
כושר חיתוך מירבי: גובה 70 מ”מ
רוחב 312 מ”מ ♦ כולל סמן לייזר

התנעה רכה ♦ משקל: 17.3 ק”ג

סטנד נייח למסורים שולחניים
1B24.1 / GTA 6000

אורך: 750 מ”מ ♦ גובה: 602 מ”מ
GTS 10XC -משקל: 12.5 ק”ג ♦ מתאים ל

סטנד נייח למסורים שולחניים
1B22 / GTA 600

אורך: 520 מ”מ ♦ גובה: 602 מ”מ
GTS 10J -משקל: 6.3 ק”ג ♦ מתאים ל

מסור שולחן "10
1B30.4 / GTS 10XC

2100 וואט
מהירות: 3200 סל"ד
להב: 254 מ"מ )"10(

כושר חיתוך מירבי: גובה 79 מ"מ,
רוחב 635 מ"מ

התנעה רכה
משקל: 35 ק"ג

מסור שולחן “10
1B30.5 / GTS 10 J

1800 וואט
מהירות: 3650 סל”ד
להב: 254 מ”מ )“10(

כושר חיתוך מירבי: גובה 79 מ”מ,
רוחב 460 מ”מ 

התנעה רכה 
משקל: 26 ק”ג

מסורים שולחניים

מסור פנדל “12
1B23.6 / GCM 12 GDL

2000 וואט
מהירות: 3800 סל"ד
להב: 305 מ"מ )"12(

כושר חיתוך מירבי: גובה 104 מ"מ,
רוחב 341 מ"מ

ידית הפעלה מתכווננת
47º :הטיית זווית להב לשני הכיוונים

כולל סמן לייזר כפול
משקל: 32.1 ק"ג

1B24.1 1B22
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כלי עבודה מקצועיים
מסורים עגוליםמסורים נייחים למתכת

מחבר ביסקוויטים
1620 / GFF 22 A

670 וואט
מהירות: 9000 סל”ד

עומק חיתוך מירבי: 22 מ”מ
קוטר להב: 105 מ”מ

משקל: 2.9 ק”ג

רוטר
1624 / GMF 1600 CE

1600 וואט
מהירות: 10000-25000 סל"ד
עומק כרסום מירבי: 76 מ"מ

תפסנית: "1/2 "1/4
L-BOXX 4 משקל: 5.8 ק"ג ♦ במזוודת

כולל 2 בסיסים קבוע ומשתנה

רוטר
1626.070/ GOF 1250 CE

1250 וואט
מהירות: 10000-24000 סל"ד
עומק כרסום מירבי: 60 מ"מ

תפסנית: "1/4
משקל: 3.6 ק"ג

מסור עגול “9
157A / GKS 235

2100 וואט
מהירות: 5000 סל”ד

קוטר להב: 235 מ"מ )"9(
קוטר ציר: 25 מ"מ

עומק חיתוך ב- 85-90º מ”מ
עומק חיתוך ב- 65-45º מ”מ

48º -זוית חיתוך מירבית
משקל: 7.6 ק”ג

מסור עגול “1/2 7
1623 / GKS 190

1400 וואט
מהירות: 5500 סל”ד

קוטר להב: 190 מ"מ )"7.5(
קוטר ציר: 30 מ"מ

עומק חיתוך ב: 70-90º מ”מ
עומק חיתוך ב: 50-45º מ”מ

משקל: 4.2 ק”ג 

מסור עגול “1/2 7
1668.900 / GKS 65 GCE

1800 וואט
מהירות: 5900 סל”ד

קוטר להב: 190 מ"מ )"7.5(
קוטר ציר: 30 מ"מ

עומק חיתוך ב- 65-90º מ”מ
עומק חיתוך ב- 48-45º מ”מ

משקל: 4.9 ק”ג

מחבר ביסקוויטים טרימררוטרים

טרימר
160A.170 / GKF 600

600 וואט
מהירות: 33000 סל”ד

תפסנית: "1/4
משקל: 1.5 ק”ג

מסור עגול "1/2 6
1675 / GKT 55 GCE

1400 וואט
מהירות: 3600-6250 סל”ד
קוטר להב: 165 מ"מ )"6.5(

קוטר ציר: 20 מ"מ
עומק חיתוך ב: 57-90º מ”מ
עומק חיתוך ב: 42-45º מ”מ

משקל: 4.7  ק”ג
FSN 1600 כולל מסילה

חדש

18V מסור עגול נטען
166H.008 / GKS 18V-LI

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 3900 סל"ד

קוטר להב: 165 מ"מ )"6.5(
קוטר ציר: 20 מ"מ

חיתוך ב: 51-90º מ"מ
חיתוך ב: 40-45º מ"מ

E.C.P משקל: 4.1 ק"ג ♦ כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

166H.000 / GKS 18V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

מסור שורף “14
1B17 / GCO 2000

2000 וואט
מהירות: 3500 סל”ד
להב: 355 מ”מ )“14(

כושר חיתוך מירבי: פרופיל ריבועי
120x120 מ”מ, צינור 130 מ”מ

משקל: 17 ק”ג

מסור נייח למתכת
1B28 / GCD 12 JL

וואט 2000
מהירות: 1500 סל"ד
להב: 305 מ"מ )"12(

כושר חיתוך מירבי: פרופיל ריבועי
100x100 מ"מ, צינור 115 מ"מ

כולל סמן לייזר
משקל: 20 ק"ג

חדש

חדש

10.8V מסור עגול נטען
16A1.000/ GKS 10.8V-LI

2AH 10.8V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 1400 סל"ד

קוטר להב: 85 מ"מ )קוטר ציר 15 מ"מ(
:90º -חיתוך: ב
:45º -חיתוך: ב
משקל: 1.4 ק"ג

L-BOXX במזוודת

16A1.001/ GST 10.8V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

26 מ"מ
17 מ"מ
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי עבודה מקצועיים
מלטשות

מקצועמסור / מלטשת רב שימושי

מלטשת אקצנטרית "5
1387 / GEX 125-1 AE

250 וואט
קוטר: 125 מ"מ )"5(

ויסות אלקטרוני: 7500-12,000 סל"ד
חבור נייר לטש- סקוטש

משטח אחיזה בולם זעזועים
כולל מיקרופילטר

משקל: 1.3 ק"ג

מלטשת רוטטת לעץ וקירות
1293 / GSS 280 A

330 וואט
114x226 מ"מ

22,000 רטיטות לדקה
משקל: 2.6 ק"ג

מקצוע
1594 / GHO 26-82

710 וואט
16.500 סל”ד

עומק הקצעה: 0-2.6 מ”מ
רוחב הקצעה: 82 מ”מ

משקל: 2.8 ק”ג

מלטשת רוטטת
1070 / GSS 230

190 וואט
92x182 מ"מ

24,000 רטיטות לדקה
החלפת נייר מהירה

ידית רכה 
משקל: 1.4 ק"ג

מלטשת סרט
1274 / GBS 75 AE

750 וואט
רוחב סרט: 75 מ”מ )“3(

200-330 סל”ד
מידות סרט: 75x533 מ”מ

משקל: 3.4 ק”ג

מסור / מלטשת רב שימושי
1230.5 / GOP 300 SCE

300 וואט
ויסות אלקטרוני: 8000-20000 סל”ד
שמירת מהירות אלקטרונית בעומס

SDS החלפת אביזרים מהירה
כולל 5 ניירות ליטוש

משקל: 1.7 ק”ג ♦ בקרטון

1230.001 / GOP 250 CE
250 וואט

כולל 8 אביזרים ו- 40 ניירות ליטוש
L-BOXX משקל: 1.5 ק”ג ♦ במזוודת

1230 / GOP 250 CE
בקרטון ♦ כולל 3 אביזרים

מסור/ מלטשת רב שימושי
18BO.000 / GOP 10.8V-EC
4AH 18V שתי סוללות ליתיום

מהירות: 8000-20000 סל"ד
S.D.S החלפת אביזרים מהירה

משקל: 1.9 ק"ג
L-BOXX במזוודת

1858.B/10.8V GOP 10.8V-LI
10.8V 1.3AH שתי סוללות ליתיום

נורית חיווי מצב סוללה
ויסות מהירות אלקטרוני

E.C.P כולל 3 אביזרים ♦ כולל פטנט
משקל: 1 ק”ג

במזוודה

מלטשת אקצנטרית "6/"5
137B.102 / GEX 125-150 AVE

400 וואט ♦ בסיס מתחלף
קוטר: 150 מ"מ )"6( / 125 מ"מ )"5(
ויסות אלקטרוני: 5500-12000 סל"ד

כולל מיקרו פילטר
חיבור נייר לטש- סקוטש

מנגנון משופר להפחתת רעידות
משטח אחיזה בולם זעזועים

משקל: 2.4 ק"ג

חדש

חדש

מלטשת אקצנטרית "6
1372.6 / GEX 150 AC

340 וואט
קוטר: 150 מ"מ )"6(

ויסות אלקטרוני: 4500-12,000 סל"ד
חבור נייר לטש- סקוטש

כולל מיקרופילטר
משטח אחיזה בולם זעזועים

משקל: 2.1 ק"ג

מלטשת רוטטת מיני
1297 / GSS 140A

180 וואט
113x105 מ"מ

24,000 רטיטות לדקה
מיקרופילטר

החלפת ניירות מהירה
משקל: 1.4 ק"ג
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משחזות זוית - סקירה כללית

דגם

דגם

קוטר להב

קוטר להב

וואט

וואט

ידית קדמית
בולמת זעזועים

מנגנון בלימת
זעזועים

ויסות
אלקטרוני

ויסות
אלקטרוני

הגנת עומס יתר
עצירת תגובת פתע

הגנת התחלה מחודשת

הגנת עומס יתר
עצירת תגובת פתע

הגנת התחלה מחודשת

GWS 7-115

GWS 9-115

GWS 20-180

GWS 22-180

720

900

850

1200

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2200

2400

2600

2600

2000

2200

GWS 850 C

GWS 12-125 CI

GWS 15-125 INOX

GWS 15-125 CIEH

GWS 20-230

GWS 22-230 H

GWS 24-230 H

GWS 26-230 B

GWS 26-230 LVI

GWS 15-125 CIE

GWS 15-150 CI

GWS 15-150 CIH

115 מ״מ )״4.5(

115 מ״מ )״4.5(

125 מ״מ )״5(

125 מ״מ )״5(

125 מ״מ )״5(

125 מ״מ )״5(

150 מ״מ )״6(

150 מ״מ )״6(

150 מ״מ )״6(

230 מ״מ )״9(

230 מ״מ )״9(

230 מ״מ )״9(

230 מ״מ )״9(

230 מ״מ )״9(

הגנת התחלה מחודשת

הגנת עומס יתר- במצב בו מופעלת התנגדות גבוהה מידי, המשחזת תגביר את
הזרם למנוע על מנת לשמור על מהירות הסיבוב.

עצירת תגובת פתע- בקר אלקטרוני המזהה עליה פתאומית בעומס שמופעל על
המשחזת ומנתק את זרם החשמל בכדי למנוע תנועה לא רצונית של המשחזת.

הגנת התחלה מחודשת- במצב של הפסקה ואז חזרה של זרם החשמל, המשחזת
לא תתחיל לעבוד אלא יש להפעילה מחדש.

180 מ״מ )״7(

180 מ״מ )״7(























משחזות זוית ״4.5, ״5, ״6

משחזות זוית ״7, ״9
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי עבודה מקצועיים
משחזות זוית "6 "5 "4.5

משחזת זוית “6 )150 מ”מ(
1830.5/GWS 15-150 CIH

1500 וואט
מהירות: 9300 סל”ד

התנעה רכה
הגנת עומס יתר

כולל ידית בולמת זעזועים
עצירת תגובת פתע

הגנת התחלה מחודשת
משקל: 2.3 ק”ג

במזוודה

18V 5“ משחזת זוית נטענת
193A.30B / GWS 18V-LI

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות סיבוב: 10,000 סל”ד

קוטר דיסק: “5 )125 מ”מ(
משקל: 2.3 ק”ג

E.C.P כולל פטנט
L-BOXX במזוודת

193A.307 / GWS 18V-LI
גוף בלבד ♦ ללא סוללות ומטען

משחזת זוית “4.5 )115 מ”מ(
1388 / GWS 7-115

720 וואט
מהירות: 11.000 סל”ד

גוף צר במיוחד לאחיזה נוחה
משקל: 1.9 ק”ג

משחזת זוית “4.5 )115 מ”מ(
1790 / GWS 9-115

900 וואט
מהירות: 11500 סל”ד

משקל: 2.1 ק”ג
כולל ידית בולמת זעזועים

1790.090 / GWS 9-115
ידית אחיזה רגילה

משחזת זוית “5 )125 מ”מ(
1377.7 / GWS 850 C

850 וואט
מהירות: 11,000 סל”ד

משקל: 1.9 ק”ג

משחזת זוית “5 )125 מ”מ(
1793 / GWS 12-125 CI

1200 וואט
מהירות: 11,500 סל”ד

התנעה רכה
עצירת תגובת פתע

כולל ידית בולמת זעזועים
הגנת התחלה מחודשת

משקל: 2.3 ק”ג

משחזת זוית “5 לעומס גבוה
)125 מ”מ(

179X.008 / GWS 15-125 INOX
1500 וואט

מהירות: 2200-7500 סל”ד
שילוב של סל”ד נמוך ומומנט

גבוה, אידיאלי לליטוש נירוסטה,
אלומניום, טיטניום וכד’ ♦ כולל ידית

בולמת זעזועים, עצירת תגובת
פתע, הגנת התחלה מחודשת

משקל: 2.4 ק”ג
 L-BOXX במזוודת

משחזת זוית “5 )125 מ”מ(
1796 / GWS 15-125 CIE

1500 וואט
ויסות מהירות אלקטרוני

מהירות: 11,500-2800 סל”ד
התנעה רכה ♦ כולל ידית בולמת

זעזועים ♦ עצירת תגובת פתע
הגנת התחלה מחודשת

משקל: 2.4 ק”ג

1795 / 15-125 CI
1500 וואט

מהירות: 11500 סל”ד ♦ התנעה רכה

משחזת זוית “6 )150 מ”מ(
1798 / GWS 15-150 CI

1500 וואט
מהירות: 9300 סל”ד

התנעה רכה
כולל ידית בולמת זעזועים

עצירת תגובת פתע
הגנת התחלה מחודשת

משקל: 2.3 ק”ג

משחזת זוית “5 )125 מ”מ(
1830.3/GWS 15-125 CIEH

1500 וואט
מהירות: 11,000-2800 סל”ד

ויסות אלקטרוני
התנעה רכה

הגנת עומס יתר
כולל ידית בולמת זעזועים

עצירת תגובת פתע
הגנת התחלה מחודשת

משקל: 2.3 ק”ג
במזוודה

חדש

חדש

חדש
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HEAVY DUTY 9" 7" משחזות זוית

משחזות צירמלטשת פחחים

משחזת זוית "9 )230 מ"מ(
1882 / GWS 22-230

2200 וואט ♦ מהירות: 6500 סל"ד
ידית בולמת זעזועים

הגנת התחלה מחודשת
משקל: 4.3 ק"ג

משחזת זוית "9 )230 מ"מ(
1884 / GWS 24-230

2400 וואט
מהירות: 6500 סל"ד

הגנת התחלה מחודשת
משקל: 5.2 ק"ג

מלטשת פחחים אלקטרונית
)פולישר( "7 )180 מ״מ(

1389.003 / GPO 14 CE
1400 וואט

מהירות: 750-3000 סל"ד
וסת מהירויות אלקטרוני

התנעה רכה
משקל: 2.5 ק"ג

משחזת ציר לעומס גבוה
1221.1 / GGS 28 LCE

650 וואט
מהירות: 10,000-28,000 סל"ד

ויסות אלקטרוני
התנעה רכה ♦ עצירת תגובת פתע

אבני השחזה עד קוטר 50 מ"מ
משקל: 1.6 ק"ג

1221 / GGS 28 LC
מהירות: 28,000 סל"ד

משחזת זוית "9 )230 מ"מ(
1850.194 / GWS 20-230

2000 וואט
מהירות: 6500 סל"ד

משקל: 4.2 ק"ג

משחזת זוית "9 )230 מ"מ(
1856 / GWS 26-230 B

2600 וואט
מהירות: 6500 סל"ד

כולל ידית אחורית מסתובבת
כולל ידית בולמת זעזועים

משקל: 5.1 ק"ג
SDS-Clic כולל אום

משחזת ציר קלה
1220 / GGS 28 C

600 וואט
מהירות: 28,000 סל"ד

אבני השחזה עד קוטר 50 מ"מ
התנעה רכה

עצירת תגובת פתע
משקל: 1.4 ק"ג

משחזת זוית "9 )230 מ"מ(
1895 / GWS 26-230 LVI

2600 וואט
מהירות: 6500 סל"ד

התנעה רכה ♦ עצירת תגובת פתע
הגנת התחלה מחודשת

כולל ידית אחורית מסתובבת
כולל ידית בולמת זעזועים

משקל: 5.6 ק"ג
SDS-Clic כולל אום

משחזת זוית "7 )180 מ"מ(
1849.106 / GWS 20-180

2000 וואט
מהירות: 8500 סל"ד

משקל: 4.2 ק"ג

משחזת שולחן "8 )200 מ"מ(
127A.1 / GBG 8

600 וואט
מהירות: 2900 סל"ד

משקל: 16.4 ק"ג

משחזת שולחן "6 )150 מ"מ(
127A.0 / GBG 6

350 וואט
מהירות: 2900 סל"ד

משקל: 10.3 ק"ג

משחזת זוית "7 )180 מ"מ(
1881 / GWS 22-180

2200 וואט ♦ מהירות: 8500 סל"ד
ידית בולמת זעזועים

הגנת התחלה מחודשת
משקל: 4.3 ק"ג

חדש



31

המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי עבודה מקצועיים
מספרי פח / כרסמים

מחרצות לבטון

מלטשות בטון

מערבלי צבע

מערבל צבע
11A8 / GRW 18-2 E

1800 וואט
שני הילוכים 0-450/1050 סל"ד

ויסות אלקטרוני לעבודה במהירות
משתנה ♦ מיועד לחומרים בצמיגות

M14 גבוהה ♦ ציר חיבור
כולל מוט ערבול בקוטר 160 מ"מ

משקל: 7.2 ק”ג

מערבל צבע
11A7 / GRW 12 E

1200 וואט
מהירות: 0-1000 סל"ד

ויסות אלקטרוני לעבודה במהירות
משתנה

M14 ציר חיבור
כולל מוט ערבול בקוטר 140 מ"מ

משקל: 5.3 ק”ג

מספרי פח ישרים
1521 / GSZ 160

500 וואט
5600 פל”ד

עד 1.6 מ”מ פח
עד 2.0 מ”מ אלומניום
עד 0.8 מ”מ נירוסטה

משקל: 1.6 ק”ג

מספרי פח
1500.4 / GSC 160

500 וואט
5000 פל”ד

עד 1.6 מ”מ פח
עד 2.2 מ”מ אלומניום
עד 1.2 מ”מ נירוסטה

משקל: 1.8 ק”ג

מספרי פח
1506.103 / GSC 2.8

500 וואט
2400 פל”ד

עד 2.8 מ”מ פח
עד 3.5 מ”מ אלומיניום
עד 1.9 מ”מ נירוסטה

משקל: 2.7 ק”ג

כרסם פח )ניבלר(
1530 / GNA 2.0

500 וואט
2400 פל”ד

עד 2 מ”מ פח
עד 2.5 אלומיניום

עד 1.0 מ”מ נירוסטה
משקל: 2 ק”ג

מחרצה לבטון
1368 / GNF 65 A

2400 וואט
כוונון עומק: 20-65 מ”מ

כוונון רוחב: 3-40 מ”מ
קוטר דיסק חיתוך: 230 מ”מ
מהירות סיבוב: 5000 סל”ד

התנעה רכה
משקל: 8.4 ק”ג

כולל זוג דיסקיות יהלום

מלטשת בטון
1776.091 / GBR 15 CAG

1500 וואט
9,300 סל”ד

מגן מתכוונן מאפשר ליטוש
צמוד לקיר ♦ התנעה רכה

הגנת התחלה מחודשת
כולל אבן יהלום קוטר 125 מ”מ

משקל: 2.6 ק”ג

מלטשת בטון
1776.090 / GBR 15 CA

1500 וואט
9,300 סל”ד
התנעה רכה

הגנת התחלה מחודשת
כולל אבן יהלום קוטר 125 מ”מ

משקל: 2.6 ק”ג

מחרצה לבטון
(6") 1621 / GNF 35 CA

1400 וואט
כוונון עומק: 0-35 מ”מ
כוונון רוחב: 3-39 מ”מ

קוטר דיסק חיתוך: 150 מ”מ
מהירות סיבוב: 9300 סל”ד

התנעה רכה
משקל: 4.1 ק”ג

כולל זוג דיסקיות יהלום

חדש חדש

חדש חדש
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מפתחות רטיטה

מברגות גבס ואיסכורית

שואבי אבק

מפוח / שואב מפזר חום

מפוח/שואב
1980.4 / GBL 800 E

800 וואט
קיבולת אוויר: 2.7 מ”ק לדקה

אלקטרוני
משקל: 1.8 ק”ג

מפתח רטיטה רבוע “1
1435 / GDS 30

920 וואט
860 סל”ד

הינע “1
30M להברגות עד

Nm 1000 :מומנט פיתול
משקל: 7.3 ק”ג

מפתח רטיטה רבוע “3/4
1434 / GDS 24

800 וואט
950 סל”ד
הינע “3/4

24M להברגות עד
Nm 600 :מומנט פיתול

משקל: 5.7 ק”ג

מפתח רטיטה רבוע "1/2
1444 / GDS 18E

500 וואט
500-1300 סל”ד

הינע “1/2
18M להברגות עד
ויסות אלקטרוני

Nm 160-250 :מומנט פיתול
משקל: 3.2 ק”ג

מברגת גבס
1440 / GSR 6-45 TE

701 וואט
ויסות אלקטרוני: 0-4500 סל”ד

6M להברגות עד
ידית גומי לאחיזה רכה

משקל: 1.35 ק”ג
במזוודה

מברגת גבס ואיסכורית
1445 / GSR 6-25 TE

701 וואט
ויסות אלקטרוני: 0-2500 סל”ד

6M להברגות עד
ידית גומי לאחיזה רכה

משקל: 1.45 ק”ג
במזוודה

שואב אבק רטוב/יבש
1979 / GAS 25

1200 וואט
זרימת אוויר: 61 ליטר/שניה

לחץ שאיבה: 248 מיליבר
קיבולת מיכל איסוף 25 ליטר

משקל: 10 ק”ג

שואב אבק רטוב/יבש
197B / GAS 15

1200 וואט
זרימת אוויר: 62 ליטר/שניה

לחץ שאיבה: 215 מיליבר
קיבולת מיכל איסוף 19 ליטר

משקל: 6 ק”ג

מפזר חום אלקטרוני מקצועי
1944 / GHG 660 LCD

2300 וואט
50º-660º C :ויסות טמפרטורה
כיוון רציף של זרימת האוויר

זרימת אוויר: 250-500 ליטר לדקה
צג דיגיטלי מראה את הטמפרטורה

מאחז רך
כולל שרוולי גומי ו-2 נחירים

משקל: 1 ק”ג
במזוודה

מפתח רטיטה 18V רבוע "1/2
19B1.303/GDS 18V-LI HT

4AH 18V שתי סוללות ליתיום
מהירות: 0-1900 סל"ד

פל"ד 0-2100
650Nm :מומנט מרבי

ידית גומי ♦ פנס מובנה
כולל מטען מהיר

חיווי מצב ♦ טעינת סוללה
E.C.P משקל: 3 ק"ג ♦ כולל פטנט

L-BOXX במזוודת
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כלי עבודה ביתיים

פטישון/מקדחה/מברגה נטענת
UNEO 10.8V ליתיום

3984
1.5AH 10.8V סוללת ליתיום
מהירות: 0-280/0-900 סל"ד

דו כיווני אלקטרוני
קוטר קידוח מירבי: בבטון 10 מ"מ,

במתכת 8 מ"מ, בעץ 10 מ"מ
חיווי מצב טעינה

משקל: 1.2 ק"ג
כולל פטנט ECP ♦ במזוודה

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

IXO מברגה נטענת
3981 / IXO

סוללת ליתיום 3.6V ללא פריקה
עצמית וללא אפקט זיכרון

מהירות: 215 סל”ד ♦ דו כיוונית
4.5Nm :מומנט מירבי

אחיזה ארגונומית אופטימלית
חיווי מצב טעינה + פנס בידית

קוטר בורג מקסימלי 5 מ”מ
משקל: 0.3 ק”ג ♦ באריזת מתנה

ECP כולל סט ביטים ♦ כולל פטנט
אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

10.8V מברגה/מקדחה רוטטת ליתיום
39A4.1 / PSB 1080 LI-2
1.5AH 10.8V סוללת ליתיום

שתי מהירויות: 0-350/1200 סל”ד
רטיטות לדקה: 18,000 ♦ דו כיוונית

אלקטרונית ♦ מצמד 20 דרגות+
קידוח בעץ מתכת+קידוח בקיר

מומנט מירבי: 30Nm ♦ פנס מובנה
חיווי מצב טעינה ♦ משקל: 1.1 ק"ג

כולל פטנט ECP ♦ במזוודה
אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

3983.9/PSB 10.8V LI-2
שתי מהירויות: 0-400/1300 סל”ד

רטיטות לדקה: 19,500 ♦ משקל: 1 ק"ג

מברגות / מקדחות נטענות

חדש חדש

חדש

12V מברגה/מקדחה נטענת
3955.50 / PSR 12V

1.2AH 12V סוללה
מהירות: 0-700 סל”ד

דו כיוונית אלקטרונית
26Nm :מומנט מירבי

קוטר קידוח מירבי: במתכת 10 מ”מ,
בעץ 20 מ”מ ♦ פנס מובנה
משקל: 1.4 ק”ג ♦ במזוודה

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות
3955.501 / PSR 12V
1.2Ah 12V שתי סוללות

9.6V מברגה/מקדחה נטענת
3944.66 / PSR 960

1.2AH 9.6V סוללה
מהירות: 0-550 סל”ד

דו כיוונית אלקטרונית
12Nm :מומנט מירבי

קוטר קידוח מירבי: במתכת 8 מ”מ,
בעץ 14 מ”מ

משקל: 1.3 ק”ג ♦ במזוודה
אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

3944.6 / PSR 960
בקרטון

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

18V מברגה/מקדחה רוטטת ליתיום
39A3.3 / PSB 1800 LI-2

1.5AH 18V סוללת ליתיום
שתי מהירויות: 0-400/1350 סל"ד

רטיטות לדקה: 20,250 ♦ דו כיוונית
אלקטרונית ♦ מצמד 20 דרגות+
קידוח בעץ ומתכת+קידוח בקיר

מומנט מירבי: 38Nm ♦ קוטר קידוח
מירבי: במתכת 10 מ"מ, בעץ 30 מ"מ,

באבן 10 מ"מ ♦ פנס מובנה 
חיווי מצב טעינה ♦ משקל: 1.3 ק”ג

ECP במזוודה ♦ כולל פטנט
אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

חדש

מברגה/מקדחה נטענת ליתיום
14.4V

39A3 / PSR 1440 LI-2
1.5AH 14.4V סוללת ליתיום
מהירות: 0-400/1350 סל"ד

דו כיוונית אלקטרונית
34Nm :מומנט מירבי

קוטר קידוח מירבי: במתכת 10 מ"מ,
בעץ 25 מ"מ ♦ פנס מובנה

חיווי מצב טעינה
משקל: 1.1 ק”ג

כולל פטנט ECP ♦ במזוודה
אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

חדש

מברגה/מקדחה נטענת ליתיום 
10.8V

39A2 / PSR 1080 LI
1.5AH 10.8V סוללת ליתיום

מהירות: 0-700 סל”ד
דו כיוונית אלקטרונית

25Nm :מומנט מירבי
קוטר קידוח מירבי: במתכת 6 מ"מ,

בעץ 20 מ"מ ♦ פנס מובנה
חיווי מצב טעינה

משקל: 1.1 ק"ג
כולל פטנט ECP ♦ במזוודה

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

מברגה/מקדחה נטענת ליתיום 
10.8V

3985 / PSR 1080 LI
1.3AH 10.8V סוללה פנימית

מהירות: 0-550 סל”ד
דו כיוונית אלקטרונית

17Nm :מומנט מירבי
קוטר קידוח מירבי: במתכת 6 מ"מ,

בעץ 20 מ"מ 
חיווי מצב טעינה

משקל: 1.1 ק"ג
כולל פטנט ECP ♦ במזוודה

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

14.4V מברגה/מקדחה נטענת
3955.40 / PSR 14.4V

1.2AH 14.4V סוללה
מהירות: 0-700 סל”ד

דו כיוונית אלקטרונית
28Nm :מומנט מירבי

קוטר קידוח מירבי: במתכת 10 מ”מ,
בעץ 25 מ”מ ♦ פנס מובנה
משקל: 1.5 ק”ג ♦ במזוודה

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות
3955.401 / PSR 14.4V
1.2Ah 14.4V שתי סוללות
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כלי עבודה ביתיים

מקדחה רוטטת קומפקט
3128.5 / PSB 750 RCE

750 וואט
מהירות: 50-3000 סל"ד
רטיטות לדקה: 48,000
דו כיוונית אלקטרונית

תפסנית מהירה: 13 מ”מ
קוטר קידוח מירבי: בבטון 14 מ"מ,

במתכת 12 מ"מ, בעץ 30 מ"מ
משקל: 1.9 ק"ג ♦ במזוודה

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

משחזת זוית
3411 / PWS 6-115

670 וואט
מהירות: 11,000 סל"ד

קוטר דיסק: “4.5 )115 מ”מ(
משקל: 1.4 ק”ג

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

מקדחה רוטטת קומפקט
3128 / PSB 650 RE

650 וואט 
מהירות: 50-3000 סל"ד
רטיטות לדקה: 48,000
דו כיוונית אלקטרונית

תפסנית מהירה: 13 מ”מ
קוטר קידוח מירבי: בבטון 12 מ"מ

במתכת 12 מ"מ, בעץ 30 מ"מ
משקל: 1.9 ק"ג ♦ במזוודה

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

מפזר חום
329B / PHG 600-3

1800 וואט
50º/400º/600ºC שלוש דרגות חום

זרימת אויר 250-350-500 ליטר בדקה
מאחז רך

משקל: 0.8 ק”ג
אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

פטישון קומפקט
33A9.3 / PBH 2100 RE

550 וואט
מהירות: 0-2300 סל"ד

דו כיווני, אלקטרוני
1.7J :עוצמת הלימה

עם מבטל סיבוב
קוטר קידוח מירבי: בבטון 20 מ"מ,

במתכת 13 מ"מ, בעץ 30 מ"מ
משקל: 2.2 ק"ג ♦ במזוודה

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

מקדחות רוטטות

משחזת ביתיתמפזר חום

SDS-PLUS פטישון

מקדחה רוטטת קומפקט
3127.026 / PSB 5000 RE

500 וואט 
מהירות: 50-3000 סל"ד
רטיטות לדקה: 33,000
דו כיוונית אלקטרונית

תפסנית מהירה: 13 מ"מ
קוטר קידוח מירבי: בבטון 10 מ"מ,

במתכת 8 מ"מ, בעץ 25 מ"מ
משקל: 1.6 ק"ג ♦ במזוודה

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות
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רוטר
326A / POF 1200 AE

1200 וואט
ויסות אלקטרוני: 11,000-28,000 סל”ד

תפסניות "1/4, "8, "6 מ”מ
עומק כירסום מירבי: 55 מ”מ

משקל: 2.5 ק”ג
אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

מלטשת רוטטת
3340.1 / PSS 200 AC

200 וואט
שטח ליטוש: 92x182 מ”מ

מערכת מיקרו פילטר לאיסוף
אבק ♦ חיווי כמות אבק

הפחתת רעידות
משקל: 1.6 ק”ג ♦ במזוודה

3340.2 / PSS 250 AE
250 וואט ♦ ויסות אלקטרוני

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

מסור אנכי אלקטרוני קומפקט
33AO / PST 700 E

500 וואט
500-3100 פל"ד

עומק חיתוך מירבי: בעץ 70 מ"מ,
אלומיניום 10 מ"מ, מתכת 4 מ"מ
מערכת איזון להפחתת רעידות
SDS clic החלפת מסורית מהירה

משקל: 1.7 ק"ג 
במזוודה

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

כלי עבודה ביתיים
מסורים אנכים

רוטרמלטשות

מסור אנכי אלקטרוני קומפקט
33A0.1 / PST 800 PEL

530 וואט
500-3000 פל"ד

עומק חיתוך מירבי: בעץ 80 מ"מ,
אלומיניום 12 מ"מ, מתכת 5 מ"מ
מערכת איזון להפחתת רעידות
SDS clic החלפת מסורית מהירה

משקל: 2 ק"ג
במזוודה

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

מלטשת אקצנטרית
3378 / PEX 220 A

220 וואט
24,000 פל”ד

קוטר: 125 מ”מ )"5(
מיקרופילטר לשמירה על סביבת

עבודה נקיה
ידית גומי לאחיזה נוחה ביד אחת

משקל: 1.2 ק”ג
אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

מסור/מלטשת רב שימושי
3100.5 / PMF 190E

180 וואט
ויסות מהירות: 15,000-21,000 פל"ד

כולל להב ישר ומעוגל
בסיס ליטוש + 6 ניירות לטש

כולל מגביל עומק
מיועד לליטוש, ניסור, חיתוך פינות

ומגרעות, הורדת רובה
לשימוש בחומרים: עץ, גבס, נחושת,
פלסטיק, קרמיקה, פליז, אלומיניום

משקל: 1.2 ק"ג 
במזוודה

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

מסור/מלטשת רב שימושי

חדש

מסור רב שימושי נטען

מסור רב שימושי נטען
10.8V ליתיום

33B4 / PST 10.8V LI
1.5AH 10.8V סוללת ליתיום

מהירות: 0-2200 פל”ד
עומק חיתוך מירבי: בעץ 30 מ"מ

בפלסטיק 20 מ"מ, במתכת 2 מ"מ
משקל: 1 ק”ג ♦ במזוודה

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

חדש

מסור אנכי קומפקט
33AO.7 / PST 650

500 וואט ♦ 3100 פל”ד
עומק חיתוך מירבי: בעץ 65 מ”מ,

באלומיניום 10 מ”מ, במתכת 4 מ”מ
מערכת איזון להפחתת רעידות

SDS clic החלפת מסוריות מהירה
משקל: 1.6 ק”ג ♦ במזוודה

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות
33A0.701 / PST 670

עומק חיתוך מירבי: בעץ 67 מ"מ

חדש

מלטשת רוטטת קומפקטית
3354 / PSM 80 A

80 וואט ♦ 93x104 מ”מ
26,000 רטיטות לדקה

משטח ליטוש: 104 סמ”ר
משטח ליטוש משולב מלבן +

משולש מתאים למשטחים ופינות
משטח אחיזה רך ♦ כולל מיקרופילטר

חיבור נייר לטש-סקוטש
משקל: 0.9 ק”ג ♦ במזוודה

אינה מיועדת לעבודות תעשיתיות

עמדת עבודה למסור אנכי

עמדת עבודה למסור אנכי
3B04 / PLS 300

עמדת עבודה לקיבוע וחיתוך
מדוייק של לוחות עץ, פרקט

ואלומיניום
הטיית הבסיס ב- 45º לימין ולשמאל
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3.6V מספריים נטענים רב שימושיים
3205.00 / XEO

1.3Ah 3.6V סוללת ליתיום
עובי חיתוך מירבי: 6 מ"מ

מנגנון השחזה עצמית ♦ מיועדות
לחיתוך: קרטון, בד, שטיחים, וויניל,

לינולאום, עור, גבעולים וענפים דקים
מהירות חיתוך: בקרטון 13 מטר/דקה,

בשטיח )עובי 4 מ"מ( 8 מטר/דקה
משקל: 0.4 ק"ג ♦ באריזה מהודרת

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

אקדח צבע
3206.00 / PFS 55

280 וואט
כושר התזה: 0-110 גרם לדקה

בורר 3 מצבי התזה
פירוק מהיר של המיכל להחלפה

וניקוי קל
משקל: 1.3 ק"ג

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

אקדח צבע
3207.100 / PFS 3000-2

650 וואט
כושר התזה: 0-300 מיליליטר לדקה

נפח מיכל: 1000 מיליליטר
אורך צינור: 2 מטר ♦ כולל 2

מתאמים לצביעה בעץ ומתכת וקיר
משקל: 2 ק"ג

אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

מד טווח לייזר
3672 / PLR 15

טווח מדידה: עד 15 מ'
דיוק מדידה: 3 +/- מ"מ

למדידות של מרחק ומטר רץ
זיכרון מדידה אחרונה

משקל: 80 גרם

מד טווח לייזר
3016 / PLR 25

טווח מדידה: עד 25 מ'
דיוק מדידה: 2 +/- מ"מ

למדידות של מרחק, שטח ונפח
IP 44 הגנת מים ואבק

משקל: 180 גרם

מד טמפרטורה ולחות
3683 / PTD 1

-10º-200º :טווח מדידת טמפרטורה
-10º-40º :טווח מדידת רמת בידוד
טווח מדידת רמת לחות: 90%-10%

-/+ 1º :דיוק מדידה טמפרטורה
דיוק מדידה רמת לחות: 2% +/-

משקל: 0.3 גרם

פלס לייזר צלב
3663 / QUIGO

טווח פילוס עד 5 מ'
פילוס עצמי

דיוק מדידה: 0.8 +/- מ"מ/מ'
משקל: 250 גרם

3.6V עט דבק נטען ליתיום
32A2 / PKP 3.6V LI

3.6V סוללת ליתיום n

170º טמפרטורת הדבקה n

n זמן חימום 15 שניות

n כולל 4 מקלות דבק 7 מ"מ

  אורך 150 מ”מ
n משקל 0.14 ק”ג

אקדח סיכות חשמלי
3265.5 / PTK 14 EDT

30 יריות לדקה
אפשרות לירי סיכות: 6-14 מ"מ

ויסות אלקטרוני של עוצמת יריה
אפשרות לירי 2 סיכות במקביל

משקל: 1.1 ק”ג
אינו מיועד לעבודות תעשיתיות

3.6V אקדח סיכות נטען ליתיום
3968.1 / PTK 3.6V LI

1.3AH 3.6V סוללת ליתיום
30 יריות לדקה ♦ אפשרות לירי

סיכות: 4-10 מ"מ ♦ חיווי מצב טעינה
משקל: 0.8 ק”ג ♦ באריזה מהודרת

3968 / PTK 3.6V
סוללה 3.6V Nicd ♦ אפשרות לירי

סיכות ומסמרים עד 14 מ”מ
משקל: 1.2 ק”ג ♦ במזוודה

אקדחי צבע

כלי מדידה

עט דבקמספריים רב שימושייםאקדחי סיכות

חדש

חדש

חדש

חדש
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עוצמה
מנוע Powerdrive החדשני

בעל מומנט פיתול
רב עוצמה.

יעילות
אפשרות לכיוון גובה הכיסוח
)20-70 מ"מ(, קוטר כיסוח רחב

עד 43 ס"מ ומסרק דשא
המאפשר כיסוח דשא

עד השוליים.

נוחות
משקל קל המאפשר כיסוח

נח ופשוט וידית אחיזה
לנשיאה ללא מאמץ.

גמישות
Ergoflex ידיות ארגונומיות

ומתכווננות להתאמה מושלמת
לגוף המשתמש והפחתת

עומס על השרירים.

מכסחת דשא
0881.3 / ROTAK 43

הספק: 1800 וואט
23Nm :מומנט סיבובי
קוטר כיסוח: 43 ס”מ

גובה כיסוח: 20-70 מ”מ
קיבולת מיכל: 50 ליטר

כולל מסרק דשא
משקל: 13.5 ק”ג
כולל כבל 10 מ’

ידיות Ergoflex מתכווננות

n הספק: כמו בכל כלי חשמלי כאשר הספק המנוע חזק

יותר, המכסחת תהיה חזקה יותר והמנוע ידע להתמודד
עם דשא עקשן, עבה, צפוף או גבוה ביתר קלות.

n כיוון גובה הכיסוח: כיוון גובה הכיסוח הוא חשוב ביותר,

שכן אם הדשא דליל מדי, לא נכסח אותו נמוך מדי על
מנת שלא נראה קרחות. כיוון הגובה יכול להתבצע על ידי

הסתה של הגלגלים והכנסתם למגרעות, או על-ידי
הפעלה פשוטה של מוט כיוון הגובה.

n אורך הלהב: אורך להב הכיסוח שונה ממכסחת למכסחת. 

ככל שהלהב ארוך יותר, שטח הכיסוח גדול יותר ובכך זמן 
העבודה קצר יותר.

n מיכל איסוף: ככל שנפח מיכל האיסוף גדול יותר, נקטין

את מספר הפעמים בהם נצטרך להפסיק את העבודה ולרוקן 
את המיכל.

n מומנט סיבובי: כאשר אנו מפעילים את המכסחת הלהב 

צובר תאוצה. כל מכסחת נמדדת במומנט סיבובי המסומן 
באותיות Nm )ניוטון למטר(. ככל שהמספר גבוה יותר כך 
המנוע יודע לייצר תנופה סיבובית ולא יתקל בקשיים, גם

אם יתחיל את סיבובו בתוך דשא צפוף.

מכסחת דשא
0881.2 / ROTAK 40

הספק: 1700 וואט
22Nm :מומנט סיבובי
קוטר כיסוח: 40 ס”מ

גובה כיסוח: 20-70 מ”מ
קיבולת מיכל: 50 ליטר

כולל מסרק דשא
משקל: 13.2 ק”ג
כולל כבל 10 מ’

ידיות Ergoflex מתכווננות

מכסחת דשא
0885.B7 / ROTAK 32

הספק: 1200 וואט
13Nm ֿ:מומנט סיבובי
קוטר כיסוח: 32 ס”מ

גובה כיסוח: 20-60 מ”ֿמ
קיבולת מיכל: 31 ליטר

כיוון גובה: 3 מצבים
כולל מסרק דשא

משקל: 6.8 ק”ג
כולל כבל 10 מ’

איך בוחרים מכסחת דשא? 

מכסחת דשא
08A6 / ROTAK 34

הספק: 1300 וואט
15Nm :מומנט סיבובי
קוטר כיסוח: 34 ס”מ

גובה כיסוח: 20-70 מ”מ
קיבולת מיכל: 40 ליטר

כולל מסרק דשא
משקל: 11 ק”ג

כולל כבל 10 מ’
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טוחן ענפים
0803 / AXT 22 D

2200 וואט
40 סל”ד

קוטר מרבי לחיתוך: 3.8 ס”מ
600Nm :מומנט מרבי

פעולה שקטה במיוחד
קצב עיבוד/טחינה: 180 ק”ג /לשעה

נפח מיכל איסוף: 53 ליטר
משקל: 31.3 ק”ג

מפוח / שואב עלים

מפוח / שואב / גורס עלים
08A1 / ALS 25

2500 וואט
עוצמת נשיפה: 300 קמ”ש

עוצמת שאיבה: 800 מ”ק/לשעה
יחס גריסה: 10:1

נפח שק איסוף: 45 ליטר
משקל: 3.2 ק”ג )מפוח( / 4.4 ק”ג

גוזמי דשא

גוזם דשא
0878.D7 / ART 30 COMBITRIM

500 וואט
קוטר חיתוך: 30 ס”מ

ידית טלסקופית: 80-115 ס”מ
עם זוג גלגלים לעבודה נוחה

מנגנון שחרור חוט חצי אוטומטי
מחסנית חוטים נוספת לדשא

עבה וגבוה
משקל: 3.4 ק”ג

גוזם דשא
0878.C / ART 26 COMBITRIM

450 וואט
קוטר חיתוך: 26 ס”מ

ידית טלסקופית: 80-115 ס”מ
מנגנון שחרור חוט חצי אוטומטי

מחסנית חוטים נוספת לדשא
עבה וגבוה

משקל: 3 ק”ג

גוזם דשא
0878.B / ART 23 COMBITRIM

400 וואט
קוטר חיתוך: 23 ס”מ

ידית טלסקופית: 80-115 ס”מ
מנגנון שחרור חוט חצי אוטומטי

מחסנית חוטים נוספת לדשא
עבה וגבוה

משקל: 2.7 ק”ג

גוזם דשא
0878.A / ART 23 EASYTRIM

280 וואט
קוטר חיתוך: 23 ס”מ

מנגנון שחרור חוט חצי אוטומטי
משקל: 1.6 ק”ג

גובה המכשיר: לגובה המכשיר משקל מכריע בנוחות העבודה.
ישנם מכשירים עם ידית טלסקופית לכיוון אורך הגוזם
מומלץ להשתמש במכשיר טלסקופי עבור אדם מגובה

1.70 מ’ ומעלה ובכך לשמור על עבודה נכונה, בטוחה ובריאה.

עובי החוט: חוט בעובי 1.6 מ”מ )שכבר מורכב על המכשיר(
מתאים לדשא, עשבים ולצמחייה רכה יחסית. כאשר נתקלים

בצמחייה קשיחה יותר יש לעבור לחוט פלסטי עבה יותר
בעובי 2.2 מ”מ על מנת למנוע שחיקה מהירה של החוט.

 שטח גיזום: שטח הגיזום נע בין 23 ס”מ ל-30 ס”מ.
ככל ששטח הגיזום גדול יותר כך העבודה מתבצעת

מהר יותר.

טוחן ענפים איך בוחרים גוזם דשא?
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אורך הלהב: יש לבחור את אורך הלהב לפי אורך ורוחב הגדר 
החיה שבגינה. אם אנו רוצים להגיע גבוה ועמוק, ניקח גוזם גדר 

בעל להב של 60-70 ס”מ. אם הגדר החיה קטנה, שיחים למיניהם 
 או עצים ננסיים, נוכל לקחת להב באורך של

40-50 ס”מ.

מומנט סיבובי: ישנה חשיבות למומנט הסיבובי Nm שכן, למכשיר 
יהיה כח גזירה חזק על מנת שיוכל לחתוך ביתר קלות וללא 

מאמץ מיוחד את הענפים.

מרווח השיניים: בגוזם הגדר ישנם להבים המתחככים אלה 
באלה וחותכים את הענפים. לפני שרוכשים גוזם גדר, יש לדעת 

מהו עובי הענף בגינה. העיקרון הוא פשוט, מה שנכנס בין 
השיניים יכול להיחתך.

לענפים עבים יותר מ-40 מ”מ, יש להשתמש במסור שרשרת.

איך בוחרים גוזם גדר חיה?

גוזמי גדר חיה

גוזם גדר חיה נטען ליתיום
0849 / AHS 48 LI
18V סוללת ליתיום
אורך להב: 48 ס”מ

קוטר גיזום עד 15 מ”מ
להב מושחז ביהלום

משקל: 2.2 ק”ג

גוזם גדר חיה
0848.A / AHS 6000 PRO-T

700 וואט
אורך להב: 60 ס”מ

קוטר גיזום עד 34 מ”מ
80Nm :מומנט מרבי
להב מושחז ביהלום

משקל: 4.3 ק”ג

גוזם גדר חיה
0848.2 / AHS 550-24 ST

600 וואט
אורך להב: 55 ס”מ

קוטר גיזום עד 24 מ”מ
50Nm :מומנט מרבי
להב מושחז ביהלום

משקל: 4 ק”ג

גוזם גדר חיה
0848.1 / AHS 480-24 ST

550 וואט
אורך להב: 48 ס”מ

קוטר גיזום עד 24 מ”מ
50Nm :מומנט מרבי
להב מושחז ביהלום

משקל: 3.9 ק”ג

גוזם גדר חיה
0847.A / AHS 45-16

420 וואט
אורך להב: 45 ס”מ

קוטר גיזום עד 16 מ”מ
22Nm :מומנט מרבי
להב מושחז ביהלום

משקל: 2.6 ק”ג

מסורי שרשרת

מסור שרשרת
0834.1 / AKE 35

1800 וואט
אורך חיתוך: 35 ס”מ

מהירות ניסור: 9 מטר/שנייה
שימון אוטומטי

משקל: 4 ק”ג

מסור שרשרת
0836.F / AKE 40-19 S

1900 וואט
אורך חיתוך: 40 ס”מ

מהירות ניסור: 12 מטר/שנייה
שימון אוטומטי

SDS החלפת שרשרת מהירה
משקל: 4.5 ק”ג
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המחירים בש"ח, אינם כוללים מע"מ

כלי גינון
מכונות שטיפה בלחץ גבוה

מכונת שטיפה בלחץ גבוה
08A7 / AQT 33-10

1300 וואט
לחץ עבודה: 100 באר

זרימת מים: 330 ליטר/שעה
40º :טמפ׳ מים מירבית

אורך צינור: 3 מ׳
משקל: 4.15 ק”ג

אינה מיועדת לעבודות תעשייתיות

מכונת שטיפה בלחץ גבוה
08A7.101 / AQT 35-12+

1500 וואט
לחץ עבודה: 120 באר

זרימת מים: 350 ליטר/שעה
40º :טמפ׳ מים מירבית

אורך צינור: 5 מ׳
משקל: 5.5 ק”ג

כולל מברשת מסתובבת למשטחים
אינה מיועדת לעבודות תעשייתיות

מכונת שטיפה בלחץ גבוה
08A7.201 / AQT 37-13+

1700 וואט
לחץ עבודה: 130 באר

זרימת מים: 370 ליטר/שעה
40º :טמפ׳ מים מירבית

אורך צינור: 6 מ׳
משקל: 6.5 ק”ג

כולל מברשת מסתובבת למשטחים
ראש זוויתי ומברשת ניקוי

אינה מיועדת לעבודות תעשייתיות

מכונת שטיפה בלחץ גבוה
08A7.5 / AQT 40-13

1900 וואט
לחץ עבודה: 130 באר

זרימת מים: 400 ליטר/שעה
40º :טמפ׳ מים מירבית

אורך צינור: 6 מ׳
משקל: 6.7 ק”ג

כולל מברשת מסתובבת למשטחים
אינה מיועדת לעבודות תעשייתיות

חדשחדשחדשחדש

ניקוי איכותי ויעיל
הפתרון האידאלי לכל עבודות

הניקוי בבית.
שטיפת רצפות, פרגולות, מכוניות,

טרקטורונים וכו'

נוחות
חיבור SDS של הצינור להתחלת

עבודה מהירה

חסכון במקום
עיצוב קל וקומפקטי עם מקום

לאחסון האביזרים
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