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פרופיל חברה
זיקה תעשיות נוסדה בשנת 1950 והינה החברה היצרנית היחידה בארץ למוצרי ריתוך 
תוך שימת דגש, הקפדה וגאווה על ייצור "כחול - לבן". החברה מוכרת כיום כיצרנית 
מובילה בעולם של אלקטרודות וחוטי ריתוך העונים לדרישות התעשייה ברחבי העולם 
בהתאם לתקנים ולסטנדרטים הישראלים והבינלאומיים, תוצרת המפעל הינה היחידה 

המורשית לשאת את תו התקן של מכון התקנים הישראלי.

תהליכי הייצור
חברת   .CE ו   ISO  2001:9008 מאושרים  בזיקה  הייצור  תהליכי  כל 
 .TUV ושל SII :זיקה מאושרת ומפוקחת ע"י מכוני תקינה של ישראל
בין המוצרים ניתן למצוא רשימה ארוכה של אלקטרודות: לריתוך 
בעלות  פלדות  לריתוך  מימן  דלות  פלדות  לריתוך  פחמן,  פלדות 
סגסוגת נמוכה לריתוך פלדות אל-חלד לריתוך פלדות לציפוי קשה 
ולעמידה בשחיקה, ריתוך פלדות אל-ברזליות כגון ניקל וסגסוגות 
וחיתוך.  לחרוץ  ואלקטרודות  ברזל  ליציקות  פלדות  ריתוך  נחושת, 
כמו כן חברת זיקה מייצרת מוטות לריתוך וכן ייצור של חוטי ריתוך 

לריתוך במיג.

התוצרת של זיקה
וברחבי העולם, בזכות האיכות הבלתי  תוצרת החברה מוכרת בארץ 
צוותי  ידי  על  שפותחו  ייחודיות  נוסחאות  על  המבוססת  מתפשרת 
המחקר והפיתוח של החברה. מחלקת אבטחת האיכות של החברה, 
קנתה לעצמה מקום של כבוד אצל קהל לקוחותינו בארץ ובעולם בזכות 
פיקוח קפדני ובדיקות מקיפות של כלל מוצרי החברה. מגוון המוצרים 
הרחב של החברה מותאם לשרת מגוון רחב של צרכים בתחום הרתך, 
החל מהצורך בשימוש באלקטרודות וחוטים לריתוך למטרות כלליות, 
לתעשיות  ייעודים  כפתרונות  מיוחדות  באלקטרודות  שימוש  ועד 
הגז  תעשיית  הפטרוכימית,  התעשייה  גרעיניים,  כורים  כגון:  השונות 

והנפט, תעשיית הקונסטרוקציות, ספנות וכו'.

מחלקת הפיתוח והמחקר
לב החברה הינו מחלקת הפיתוח והמחקר שכל כולה מוקדשת לשיפור מוצרים קיימים כמו גם במחקר ופיתוח של מוצרים חדשים העונים על 
צרכי הלקוח על פי סטנדרטים בינלאומיים. בזכות הצוותים המיומנים שלנו הכוללים מהנדסים, טכנאים, מנהלים ופועלי ייצור, בשילוב עם 
מעבדה מתקדמת בעלת המכשירים המתקדמים בעולם, אנו זמינים לשרת, לתמוך, לייעץ ולספק ללקוחות שלנו מוצרים אמינים וזמינים העונים 
לדרישותיהם בכל עת. כל מוצרי החברה שלנו מיוצרים על פי הסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר בהתאם למכון התקנים הישראלי ולגופי 
 BV, LR, GL :וכן אישורים על ידי חברות פיקוח צד שלישי כגון ,CE-ו EN התקן האירופאי ,AWS תקינה בינלאומיים מוכרים כגון התקן האמריקאי
ABS ,TUV, ועוד. בין לקוחותינו ניתן למצוא, מספנות ימיות, יצרני ציוד ותיקונים, יצרני מיכלי לחץ ומיכליות, קבלני בניין, צנרת ותשתיות, יצרני 
ציוד הנדסי כבד, חברות ניהול פסולת, חברות קונסטרוקציות, תעשיות ביטחוניות, חברות חשמל ואנרגיה ואת תעשיית הפטרוכימיים, נפט וגז.
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AWS A5.1 התקן האמריקאי לאלקטרודות לריתוך פלדות פחמן 
AWS A5.5 והתקן האמריקאי לאלקטרודות לריתוך פלדות דלות סגסוג

Z610 :לדוגמא

ריתוך בזרם DC ציפוי צלולזה10

כל מצבי הריתוך1

60ksi 60 חוזק

Eאלקטרודה לריתוך חשמלי

טבלה 3: סוגי ציפוי 

סימוןידית ב +ידית ב -זרם ACזרם DCסוג ציפוי
X X10 צלולוזה סודיום

X X X11 צלולוזה פוטסיום

X XX 12 רוטילי סודיום

X X XX13 רוטילי פוטסיום

X X XX14 רוטילי בתוספת אבקת ברזל

X X X16 בסיסי פוטסיום

X X X18 בסיסי בתוספת אבקת ברזל

X X XX24 רוטילי בתוספת אבקת ברזל

X X X28 בסיסי בתוספת אבקת ברזל

ksi חוזק כניעהksi סימוןחוזק מתיחה
486060

587070

688080

789090

88100100

98110110

108120120

טבלה 1:
תיאורמצבי ריתוך

כל המצבים1

אופקי ואנכי2

רק שטוח3

 כל המצבים כולל 4
אנכי כלפי מטה

טבלה 2: מצבי ריתוך

אות אחת2-3 ספרותשתי ספרותאות ומספראות ומספר
הגדרת הרכב 

כימי
מצבי ריתוך, סוג 
זרם ומצבי ריתוך

חוזק מתיחה 
וכניעה 

E

כמות מיליגרם 
מימן ב100 גרם 

חומר רתך

ציון פיצוי כימי של 
החומר המרותך 

)טבלה 4(

 מצבי ריתוך
 מסומנים ע"י:

• סיפרה 
אחת הספרה 

השמאלית 
 )טבלה 2(

• שתי הספרות 
סוג זרם וציפוי 

)טבלה 3(

חוזק מתיחה 
וכניעה מינימאלי- 

 ksi-המדד ב
)טבלה 1(

 מציינת
 אלקטרודה 

לריתוך בקשת 
חשמלית
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טבלה 4: הגדרת פיצוי כימי

 V Mo Cr Ni Si Mn Cסימול
-0.4-0.65- - 0.4-0.8 0.4-0.65 0.12A1

-0.4-0.651-1.5 - 0.6-0.9 0.9 0.12B2

-0.9-1.22-2.5 - 0.6-0.8 0.9 0.12B3

-0.4-0.654-60.4 0.9 1 0.05-0.1B6

-0.85-1.28-10.50.4 0.9 1 0.05-0.1B8

 0.85-1.20 8.0-10.5 1.0 0.30 1.25 0.08-0.13B9

--- 1-2.75 0.6-0.8 1.2 0.12C1

0.050.350.15 0.8-1.1 0.8 0.4-1.25 0.12C3

-0.25-0.45- - 0.6-0.8 1.25-1.75 0.12D1

0.1min 0.2 min 0.3 min 0.5 min 0.8 min 1min -G

 0.45-0.70 0.35-0.80 0.6-0.8 0.5-1.30 0.12W

AWS A5.4 התקן האמריקאי לאלקטרודות לריתוך פלדות אל-חלד

טבלה 2: סוג זרם ומצבי ריתוך

תיאורסימון
(+)DC כל המצבים, ציפוי בסיסי15

DC(+), AC כל המצבים, ציפוי רוטילי16

DC(+), AC כל המצבים, ציפוי רוטילי חומצי, התמצקות איטית17

(+)DC אופקי ואנכי למטה, ציפוי עבה, תיל ברזל25

(+)DC אופקי ואנכי למטה, ציפוי עבה, תיל ברזל26

טבלה 1:

הרכב כימי
209/219/240

307/308/309/310/312/316/317

318/320/330/347/349/383/385

410/430/630/16-8-2/2209/2594

 מציינת אלקטרודה טבלה 1
 לריתוך בקשת 

חשמלית

אותיות ו 3-4 2 מספרים 
אות אחתמספרים

Eהרכב כימי סוג זרם ומצב ריתוך

טבלה 2
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תקן AWSשם אלקטרודה / תיאור
A5.1

קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-11 אלקטרודה בעלת ציפוי רוטילי לריתוך בכל המצבים. לפלדות
 פחמניות בעלות חוזק קריעה עד 520 נ/ממ"ר.

 מתאימה לריתוך מבנים, צנורות, מיכלים וחלקי מכונות.
התזה מועטת והסרת סיגים קלה.

E 60131.612240-60

212250-70

2.515560-100

3.2515580-150

4155140-200

5155180-260

Z-10.אלקטרודה בעלת ציפוי רוטילי לריתוך בכל המצבים 
 לפלדות פחמניות בעלות חוזק קריעה עד 520 נ/ממ"ר.
מתאימה לריתוך מבנים, צנורות, מיכלים וחלקי מכונות.

E 60132.515560-100

3.2515580-150

4155140-200

Z-6 אלקטרודה בעלת ציפוי רוטילי לריתוך מבנים, צנרת, מיכלים וחלקי
 מכונות מפלדה רכה ובינונית.

אינה רגישה לזיהום פני השטח על ידי צבע, שמן, גריז ולכלוך. 
מתאימה במיוחד לריתוך חלקים מגולוונים.

E 60132.516.55.570-95

3.2516.55.5100-150

416.55.5140-200

Z-26 אלקטרודה עם ציפוי רוטילי אורגני, לריתוך בכל המצבים, כולל ניצב
 כלפי מטה.

 לפלדות פחמניות בעלות חוזק קריעה עד 620 נ/ממ"ר.
ריתוך מבנים )קונסטרוקציות(, צנורות, דודי לחץ, חלקי מכונות ומבני 

 אניות. טובה לריתוך שטחים מלוכלכים וללא הכנה מספקת.
מתאימה לריתוך פחים דקים ולחומר מגלוון.

E 6013212255-70

2.516.55.570-100

3.2516.55.5100-150

416.55.5140-200

516.55.5160-230

Z-15.אלקטרודה עם ציפוי רוטילי אורגני, לריתוך אופקי ובשיפוע 
 לפלדות פחמניות בעלות חוזק קריעה עד 450 נ/ממ"ר.

 חיבור פחים דקים, מבנים, חלקי מכונות ועוד.
בריתוכי מילאת )fillet( והשקה מתקבל ריתוך שטוח חלק אחיד וללא 

התזה, הסיגים יורדים בדרך כלל מעצמם.

E 60132.515570-110

3.25155100-160

Z-5 אלקטרודה עם ציפוי רוטילי, לריתוך בכל המצבים, כולל ניצב כלפי
 מטה.

 לפלדות פחמניות בעלות חוזק קריעה עד 520 נ/ממ"ר.
 ריתוך גשרים, מבנים, חלקי מכונות, דודי לחץ וכו'.

טובה לריתוך חלקים בעלי התאמה גרועה והכנה בלתי מספקת. 

E 60122.515565-85

3.2515580-120

4155120-180

5186180-230

אלקטרודות רוטיליות 

אלקטרודות לריתוך וחיתוך

תקן AWSשם אלקטרודה / תיאור
A5.1

קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-610.אלקטרודה צלולוזה לריתוך צנרת ולריתוך כללי. בעלת חדירה עמוקה 
 מתאימה לתפר שורש.

.X מתאימה לריתוך בכל המצבים ולריתוכים שעוברים צילום בקרני

E 60102.515560-90

3.2515580-125

4155120-180

5155160-230

Z-611 .אלקטרודה צלולוזה לריתוך צנרת ולריתוך כללי. בעלת חדירה עמוקה
מתאימה לריתוך בכל המצבים, לריתוכים שעוברים צילום בקרני X ולתפר 

.)AC( שורש. ניתן לרתך איתה בזרם ישר וחלופין

E 60112.515560-90

3.2515580-125

אלקטרודות לחדירה עמוקה 



9

תקן AWSשם אלקטרודה / תיאור
A5.5

קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-710 .אלקטרודה צלולוזה לריתוך בכל המצבים כולל ניצב כלפי מטה
לריתוך צנרת בעלת חוזק גבוה עם דרישות לתכונות מכניות גבוהות. 

מתאימה לריתוך תפר חם ותפר מלוי וכיסוי.

E 7010-A12.515560-90

3.2515590-120

4155120-160

5155160-200

Z-910.אלקטרודה צלולוזה לריתוך בכל המצבים כולל ניצב כלפי מטה
 מתאימה לריתוך תפר חם ותפר מלוי וכיסוי.

.X70 ,X65 ריתוך בחוזק גבוה לצנרת

E 90103.2515580-125

415511-180

5155140-230

אלקטרודות לחדירה עמוקה 

אלקטרודות לתפוקה גבוהה
תקן AWSשם אלקטרודה / תיאור

A5.1
קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-17.140% אלקטרודה מהירה בעלת תפוקה של 
 בריתוך מתקבל זחל חלק וללא התזות.

הסרת סיגים קלה. מתאימה במיוחד לריתוך מיכלים.

E 70243.25186120-150

4186150-190

5186200-250

Z-18.165% אלקטרודה מהירה בעלת תפוקה של 
מיועדת בעיקר לריתוך אופקי בפחים בעלי דופן בינוני ועבה 

ליישומים כגון מבנים, גשרים, מיכלים, בניית אוניות וכו'.

E 70242.513.54.585-125

3.25186130-175

4186150-240

5186210-290

6186290-420

Z-19.185% אלקטרודה מהירה מאוד בעלת תפוקה של 
מיועדת בעיקר לריתוך אופקי בפחים בעלי דופן בינוני ועבה 

ליישומים כגון מבנים, גשרים, מיכלים, בניית אוניות וכו'.

E 70243.25186130-170

4186150-230

5186200-350

Z-20.160% אלקטרודה מהירה בעלת תפוקה של 
מיועדת בעיקר לריתוך אופקי בפחים בעלי דופן בינוני ועבה 

 ליישומים כגון מבנים, גשרים, מיכלים, בניית אוניות וכו'.
 .20°C הסיגים בדרך כלל יורדים מעצמם. חוזק נגיפה גבוה בטמפ' מינוס

E 7024-13.25186130-170

4186150-230

5186200-350

Z-21.190% אלקטרודה מהירה מאוד בעלת תפוקה של 
מיועדת בעיקר לריתוך אופקי בפחים בעלי דופן בינוני ועבה 

 ליישומים כגון מבנים, גשרים, מיכלים, בניית אוניות וכו'.
הסיגים בדרך כלל יורדים מעצמם.

E 70243.25186130-170

4186150-230

5186200-35
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תקן AWSשם אלקטרודה/ תיאור
A5.1

קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-2 .אלקטרודה דלת מימן, עם ציפוי בסיסי עבה המכיל אבקת ברזל
 לריתוך בכל המצבים.

 לפלדות פחמניות ובעלות סגסוגת נמוכה.
 לריתוך מבנים, דודים, אוניות, מיכלי לחץ, צנרת.

ריתוך עמיד במכות ובמאמצי התעייפות.

E 70182.513.54.560-90

3.2518690-140

4186140-190

5186190-240

Z-4 אלקטרודה דלת מימן לריתוכים בהם נדרשות תכונות מכניות או
 צילומי רנטגן באיכות מעולה.

 לריתוך מיכלי לחץ, מיכלי דלק, אוניות, קונסטרוקציות, צנרת. 
לעבודות בהן לא ניתן לעשות שיחרור מאמצים אחרי הריתוך.

E 70182.513.54.575-100

3.25186110-140

4186140-190

5186190-240

6186230-330

Z-4V אלקטרודה דלת מימן לריתוכים בהם נדרשות תכונות מכניות או
 צילומי רנטגן באיכות מעולה.

לריתוך מיכלי לחץ, מיכלי דלק, אוניות, קונסטרוקציות, צנרת. 
באריזת ואקום.

E 70182.513.52.2575-100

3.25183110-140

4183140-190

5183190-240

Z-4S אלקטרודה דלת מימן לריתוכים בהם נדרשות תכונות מכניות או
 צילומי רנטגן באיכות מעולה.

 לריתוך מיכלי לחץ, מיכלי דלק, אוניות, קונסטרוקציות, צנרת.
בעלת ציפוי אדום.

E 70182.513.54.575-100

3.25186110-140

4186140-190

5186190-240

Z-7 אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי לריתוך בכל המצבים כולל
 ניצב כלפי מעלה ומטה.

לפלדות פחמניות ובעלות סגסוגת נמוכה. לריתוך מבנים, דודים, 
 אניות, מיכלי לחץ, צנרת וכו'.

 הריתוך עמיד במכות ומאמצי התעייפות, התפר נקי וללא פגמים.
מתאימה במיוחד לריתוך תפרי שורש בצנרת ללחץ גבוה.

E 70162.513.54.570-80

3.25155100-120

4155140-160

אלקטרודות דלות מימן
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תקן AWSשם אלקטרודה/ תיאור
A5.5

קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-55 אלקטרודה דלת מימן בעלת חוזק גבוה לנגיפה בטפמפרטורות
 נמוכות.

ניתן לשימוש כפי שרותך או לאחר שחרור מאמצים.

E 7018-12.513.54.575-95

3.2513.54.590-140

4186135-185

5186175-255

Z-23V .אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי המכילה 0.5% מוליבדן
לריתוך בכל המצבים, ריתוך צנורות קיטור ללחץ גבוה, מיכלי לחץ, 

בוילרים, מכונות ומבנים במפעלים ליציקת פלדה, ומקומות בהם 
.525°C דרושה עמידה טובה בפני זחילה בטמפרטורה עד 

באריזת ואקום.

E 7018-A12.513.54.560-90

3.2518690-130

4186130-190

5186180-220

Z-3 .אלקטרודה דלת מימן לריתוך פלדות פחמן ופלדות דלות סגסוגת
לתיקון כלים חקלאיים, ציוד חפירה, מנופים, מקדחים, גלגלי-שיניים 

ופלדות יציקה.

E 8018-G2.513.54.575-110

3.25186110-140

4186140-180

5186190-260

Z-3W.אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי 
 לריתוך מבנים כבדים בעלי הרכב כימי דומה להרכב הרתך.

.COR -TEN מתאימה לפלדות

E 8018-W2.513.54.575-110

3.25186110-140

4186150-200

Z-8.אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי. לריתוך בכל המצבים 
ריתוך פלדות פחמניות ומסוגסגות. פלדות עם מבנה גרעיני עדין. 

 יציקות פלדה ופלדות לעבודה בטמפרטורות נמוכות מאוד.
 ריתוך חלקים העומדים במאמצים גבוהים, רעידות ומכות.

.60°C חוזק נגיפה גבוה בטמפרטורה עד מינוס

E 8018-G2.513.54.560-90

3.2518690-135

4186140-180

Z-31S אלקטרודה בסיסית דלת-מימן המיועדת לריתוך פלדות עמידות
 בזחילה והמכילות בהרכבן 1% כרום ו-0.5% מוליבדן.

 הריתוך עמיד בטמפרטורה של 550°C מקסימום.
באריזת ואקום.

E 8018-B22.513.54.560-100

3.2518690-130

4186 130-180

Z-32 אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי מסוגסגת בניקל, לריתוך בכל
 המצבים. לפלדות בעלות חוזק גבוה.

ריתוך פלדות ניקל בעלות מבנה גרעיני עדין. פלדות העובדות 
בטמפרטורות נמוכות עד מינוס 60°C, וחלקים העובדים ברעידות 
 ומכות. ריתוך מיכלי לחץ גבוה, קוי צנורות לחץ גבוה ומבני פלדה.

עמידות קורוזיבית טובה לחומצה מלחית וחומצה גופרתית.

E 8018-C12.513.54.580-100

3.25155100-140

4155130-185

5186190-250

6186240-320

Z-34.אלקטרודה דלת מימן המכיל 1% ניקל 
 לריתוך פלדות העובדות בטמפ' נמוכות וחוזק בינוני.

.COR -TEN מתאימה גם לפלדות

E 8018-C32.513.54.575-110

3.25155100-140

4155130-200

5186200-275

Z-41S אלקטרודה דלת מימן בעלת צפוי בסיסי. לריתוך פלדות עמידות
 בזחילה בעלות הרכב דומה להרכב הכימי של הרתך.

.600°C טמפרטורות עבודה עד

E 9018-B32.513.52.2570-100

3.2513.52.2590-130

413.52.25130-180

Z-46 אלקטרודה דלת מימן בעלת חוזק נגיפה גבוה בטמפרטורות נמוכות
עד כמינוס 50°C. מתאימה לפלדות רגילות, דלות סגסוגת, למבנים 

 ומיכלי גז לטמפרטורות נמוכות וחוזק גבוה.
מצטיינת בכמות מימן נמוכה במיוחד. 

E 9018-D13.25156110-140

4186150-190

5186190-260

Z-X70.אלקטרודה דלת מימן לריתוך בכל המצבים 
תוכננה לקבל את התכונות שלאחר הטיפול הטרמי של פלדות כמו 

 4130,8630  המסוגסגות בכרום ומוליבדן.
לאחר הריתוך מיועדת להעלאת חוזק והרפיה.

E 9018-G3.25156110-140

4186150-190

5186190-260
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אלקטרודות דלות מימן
תקן AWSשם אלקטרודה/ תיאור

A5.5
קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-40S.אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי לריתוך בכל המצבים 
תוכננה לקבל את התכונות שלאחר הטיפול הטרמי של פלדות כגון 

 4130, 8630 המסוגסגות בכרום ומוליבדן.
לאחר הריתוך מיועדת להעלאת חוזק והרפיה.

E 9018-G2.513.54.575-100

3.25155110-140

4155150-190

Z-50.אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי 
לריתוך פלדות בכל המצבים, לפלדות בעלות חוזק גבוה 600-850 נ/ממ"ר. 

 ריתוך מיכלי לחץ גבוה.
ייצור דודים, מתקנים, קונסטרוקציות פלדה, מכונות, מרכבים, חלקי 

טרקטורים. 

E 10018 -G3.2515590-140

4155135-185

Z-52.אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי 
 בעלת סגסוגת לריתוך בכל המצבים.

 לפלדות בעלות חוזק גבוה 660-850 נ/ממ"ר.
ריתוך מיכלי לחץ גבוה, קווי צנורות לחץ, ייצור דודים ומכשירים. 

קונסטרוקציות פלדה, מכונות, חלקי טרקטורים, חלקי מכונות לעבוד 
קרקע וכו'. 

E 11018-G2.513.54.570-95

3.2515590-140

4155135-185

5155175-225

Z-53M.אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי לריתוך בכל המצבים 
 לפלדות בעלות חוזק גבוה 800-950 נ/ממ"ר.

ריתוך מיכלי לחץ, קוי צנורות לחץ, קונסטרוקציות ומכונות לעבוד 
קרקע וכו'. 

E 12018-G2.513.54.565-95

3.2515590-135

4155140-185

Z-502 0.5%-אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי מכילה 5% כרום, ו
 מוליבדן. לריתוך בכל המצבים.

 ריתוך פלדות הנמצאות בשמוש בתנאי טמפ' גבוהה, וקורוזיה.
ריתוך צנורות קיטור ללחץ גבוה, מתקני תחנות חשמל, מפעלים 

כימיים, בתי זקוק, תעשיות שמנים וכו'.

E 8018-B62.513.54.565-95

3.2515590-130

4155125-180

5155180-240

Z-505 אלקטרודה דלת מימן עם ציפוי בסיסי לריתוך פלדות העומדות בפני
 זחילה והמכילות 9% כרום ו-1% מוליבדן.

.650°C עמידות טובה בקורוזיה, טמפרטורות עבודה עד

E 8018-B82.513.54.565-105

3.25155110-140

4155150-19

Z-91.אלקטרודה דלת מימן לריתוך בכל המצבים 
לריתוך פלדות המכילות  9% כרום ו 1% מוליבדן, הידועות כפלדות 

מסוג Grade 91. תוכננה לעמידות מצויינת בזחילה, התעייפות 
והתחמצנות והתנגדות בטמפ' גבוהות.

E 9015-B92.5154.575-100

3.25186110-140

4186140-190
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קוטר שם אלקטרודה/ תיאור
מ"מ

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-71 אלקטרודה לעשיית חריצים מצטיינת במהירות עבודה גדולה. מיועדת
לכל המתכות התעשייתיות כולל יצקות ברזל, פלדות אל-חלד ואלומיניום. 

שימושית להסרת תפרי ריתוך, הסרת פגמי שטח, נקוי שטח חיצוני ופתיחת 
סדקים ביצקות.

לפחות 2.510.53.5120

לפחות 3.2510.53.5170

לפחות 410.53.5190

לפחות 510.53.5275

Z-72 אלקטרודה לחיתוך וניקוב חורים. לכל המתכות התעשייתיות כולל יצקת
ברזל, אלומיניום ופלדות אל-חלד. לפרוק מבנים. 

לפחות 3.2510.53.5170

לפחות 410.53.5190

לפחות 510.53.5275

קוטר תקן AWSשם אלקטרודה/ תיאור
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-GM בעלת הרכב של ניקל-נחושת )מונל( לריתוך ציקות
 ברזל או יצקת ברזל לפלדה רגילה.

ניתן לעבוד שבבי. מתאימה ליצקת אפורה וחשילה.

A5.15 E NiCu-B2.512250-80

3.2512280-110

4122110-150

Z-GA אלקטרודה המיועדת לסגירת נקבוביות הנוצרות
כתוצאה מזיהומים כגון שמן, לפני הרתוך עם 

 אלקטרודות ניקל.
נקודת היתוך נמוכה של חומר הרתך על מנת למנוע 

 מאמצים באזור הרתך.
אינה ניתנת לעבוד שבבי.

3.2518680-110

4186110-150

Z-GS ,בעלת ציפוי בסיסי לריתוך יצקת ברזל נודולארית
 יציקות ברזל שחורה או יצקת ברזל אפורה.

אינה ניתנת לעבוד שבבי.

DIN 8572 E FeC G 
BG 26

2.515560-90

Z-Ni99 אלקטרודות ניקל לריתוך ציקות ברזל כולל יצקת
 אפורה.

מיועדת לתיקון סדקים ביציקות וחיבור בין יצקות 
ברזל לפלדות מסוגים שונים ניתן לעבוד שבבי.

A5.15 E NiCI2.512250-80

3.2512280-110

4122110-150

Z-Ni55 בעלת הרכב של פרו ניקל לרתוך יצקות ברזל ללא
 חימום מוקדם.

 ניתן לעבוד שבבי.
חיבור מצויין לפלדות פחמניות.

A5.15 E NiFe CI2.512250-80

3.2512280-110

4122110-150

Z-Ni99 NC אלקטרודת ניקל לריתוך יצקות ברזל כולל ברזל
 יצקת אפורה.

מיועדת לתיקון סדקים ביצקות וחיבור בין יצקות 
 ברזל לפלדות מסוגים שונים.

הרתך ניתן לעבוד שבבי.

A5.15 E Ni-Cl2.512260-90

3.2512290-110

4122110-170

Z-SUPER Ni אלקטרודת ניקל לריתוך יצקות ברזל כולל ברזל
יציקה אפור. מיועדת לתיקון סדקים ביציקות 

 וחיבור בין יציקות ברזל לפלדות מסוגים שונים.
חומר הרתך ניתן לעבוד שבבי. מיועדת לריתוך 

בזרמים נמוכים. אלקטרודת ניקל לריתוך יצקות 
ברזל כולל ברזל יציקה אפורה. מיועדת לתיקון 
סדקים ביצקות וחיבור בין יצקות ברזל לפלדות 

מסוגים שונים. הרתך ניתן לעבוד שבבי.

A5.15 E Ni-Cl2.512/152/2.550-80

3.2512/152/2.580-110

412/152/2.5110-150

512/152/2.5150-190

אלקטרודות לחיתוך וחירור

אלקטרודות לריתוך יצקות
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אלקטרודות לריתוך פלדות אל חלד )נירוסטה( 
תקן AWSשם אלקטרודה/ תיאור

A5.4
קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-307B .אלקטרודה אוסטניטית עם צפוי בסיסי. לריתוך בכל המצבים
לריתוך פלדות קשות ריתוך, פלדות בעלות חוזק גבוה, פלדות 

 פחמניות, פלדות בעלות סגסוגת, פלדות מנגן.
ריתוך שכבת ביניים לציפוי קשה. ריתוך פסי רכבת, פלדות שריון, 

שרשרות טרקטורים, דפנות ופטישי מגרסות, תיקון שקעים 
בטורבינות וכו'. הריתוך אינו רגיש לסדקים.

E 307-152.591.560-80

3.2512295-120

4122110-160

5155150-190

Z-307R .אלקטרודה אוסטניטית עם ציפוי רוטילי לריתוך בכל המצבים
לריתוך פלדות קשות ריתוך, פלדות בעלות חוזק גבוה, פלדות 

פחמניות, פלדות בעלות סגסוגת, פלדות מנגן. ריתוך שכבת 
ביניים לציפוי קשה. ריתוך פסי רכבת, פלדות שריון, שרשרות 

טרקטורים, דפנות ופטישי מגרסות, תיקון שקעים בטורבינות וכו'. 
הריתוך אינו רגיש לסדקים.

E 307-162.591.565-80

3.2512295-120

4122110-160

5155150-190

Z-308L.אלקטרודה אל-חלד אוסטינטית עם ציפוי רוטילי 
 בעלת תכולת פחמן נמוכה מאוד.

 לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות בלתי מחלידות מטיפוס
AISI 301 ,302 ,304L ,304 ,305 ,308 העובדות בתנאי קורוזיה 

מתונים.

E 308L-161.691.525-40

291.530-50

2.591.550-75

3.2512275-110

4122110-150

5122140-190

Z-308H אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי עם
תכולת פחמן בין 0.04-0.08%. לריתוך פלדות אל-חלד מסוג 

 304H-308H. לעמידה בהתנגדות לזחילה וחימצון.
עמידות טובה לקורוזיה בין גרעינית. 

E 308H-163.2512275-110

4122110-150

5122140-190

Z-316L אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי בעלת אחוז
 פחמן נמוך מאוד.

לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות בלתי מחלידות המכילות 
16-21% כרום, 10-15% ניקל, 2-3% מוליבדן ופלדות בהרכב 

 זהה עם אחוז פחמן נמוך.
ריתוך פלדות מטיפוס: AISI 316 ,316L ריתוך חלקים ומתקנים 

העובדים בתנאי קורוזיה חריפים.

E 316L-161.691.525-40

291.530-50

2.591.550-75

3.2512275-110

4122110-150

5122140-190

Z-316LA-אלקטרודה רוטילית לריתוך פלדות אל-חלד מסוג כרום-ניקל
 מוליבדן המיועדות לעמידה בתנאי קורוזיה חריפים. 

בעלת קשת ממוקדת ונוחה לריתוך.

E 316L-163.2512275-110

4122110-150

Z-309S.אלקטרודה אל-חלד עם ציפוי רוטילי 
בעלת אחוז פחמן נמוך לריתוך פלדות לא זהות ולריתוך פלדות 

אל-חלד ופלדות מחוסמות. האלקטרודה מיועדת לחיבור או 
לריתוך שכבת ביניים )buffer( בפלדות פריטיות או מסוגסגות 
מאותו הרכב או שונה ואשר מיועדת לעבודה בתנאי קורוזיה.

E 309L-16291.530-60

2.591.540-70

3.2512270-110

4122110-140

5122140-180

Z-318 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי לריתוך בכל
המצבים. לריתוך פלדות המכילות 16-20% כרום, 11-14% ניקל, 
2-3% מוליבדן, ומיוצבות ע"י נאיביום או טיטניום ועומדות כנגד 

קורוזיה בין גרעינית בטמפרטורות עד 400°C. לריתוך פלדות אל-
.AISI 318 חלד מטיפוס

E 318-162.591.550-80

Z-318B אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי בסיסי לריתוך בכל
המצבים. לריתוך פלדות המכילות 16-20% כרום, 11-14% ניקל, 
2-3% מוליבדן, ומיוצבות ע"י נאיביום או טיטניום ועומדות כנגד 

קורוזיה בין גרעינית בטמפרטורות עד 400°C. לריתוך פלדות אל-
.AISI 318 חלד מטיפוס

E 318-153.2512280-100
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תקן AWSשם אלקטרודה/ תיאור
A5.4

קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-309Cb .אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית בעלת ציפוי רוטילי בסיסי
לציפוי פלדות בשכבת אל-חלד. לחיבור או לריתוך שכבת 

.AISI 347 ,AISI 312 מסוג )claded( הציפוי בפלדות

E 309Cb-163.2512270-110

4122110-140

Z-309Mo אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית בעלת ציפוי רוטילי ואחוז פחמן
נמוך לריתוך בכל המצבים, בפלדות המכילות 16-26% כרום, 

.AISI 316L ,309MO 8-14% ניקל ו-2-3% מוליבדן מטיפוס 
ריתוך פלדות אוסטניטיות המכילות מוליבדן לפלדות פריטיות.

309MoL-16291.530-60

2.591.540-70

3.2512270-110

4122110-140

5122140-180

Z-NiVi אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי, לריתוך בכל
המצבים. ריתוך פלדות קשות ריתוך כגון: פלדות מסוגסגות או 

פלדות בעלות אחוז פחמן גבוה, פלדות שריון, פלדות קפיץ, 
 פלדות מנגן, יציקות פלדה וכו'.

ריתוך שכבת ביניים לציפוי קשה. חיבור פלדות לא זהות.

308Mo-16 
(mod)

2.591.550-80

3.2512290-120

4122130-170

5122160-220

Z-310 .אלקטרודת אל-חלד עם ציפוי בסיסי לריתוך בכל המצבים
לריתוך פלדות בלתי מחלידות אוסטינטיות מטיפוס 25/20 

)ניקל/כרום( העבודות בתנאי קורוזיה ובטמפרטורות גבוהות 
 מאוד.

ריתוך פלדה פריטית )רכה או מסוגסגת( לפלדות אל-חלד.

E 310-16291.530-60

2.591.560-90

3.2512270-120

4122130-160

5122150-180

Z-312S-אלקטרודה מיוחדת לאחזקה ותיקונים של כל סוגי פלדות אל
חלד, ופלדות קשות ריתוך אחרות, בהן לא ניתן לבצע חימום 
לפני ואחרי הריתוך. טובה לריתוך פלדות מנגן, צורן, פלדות 

קפיץ, פלדות ניקל, פלדות שריון ופלדות אחרות בחוזק גבוה. 
מתאימה לריתוך פלדות שונות זו לזו.

E 312-16 
(mod)

291.530-60

2.591.560-80

3.2512270-110

412290-150

Z-347 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי המיוצבת ע"י
 נאוביום לריתוך בכל המצבים.

לריתוך פלדות המכילות 16-20% כרום, 6-13% ניקל, ומיוצבות 
ע"י נאיביום או טיטניום כמו AISI 321 ,347. לריתוך פלדות אל-

חלד מטפוס AISI 302-308 עם אחוז פחמן גבוה.

E 347-16291.535-55

2.591.550-80

3.2512280-110

4122120-150

5122150-180

Z-317 אלקטרודה בעלת ציפוי רוטילי לריתוך פלדות אל-חלד ופלדות
 אל-חלד לפלדה פחמנית ודלת סגסוגת.

מתאימה גם לריתוך פלדות קשות-ריתוך.

E 317L-162.591.540-80

3.2512280-110

412280-110

Z-347B לריתוך פלדות המכילות 16-20% כרום, 6-13% ניקל, ומיוצבות
ע"י נאיביום או טיטניום כמו AISI 321 ,347. לריתוך פלדות אל-

חלד מטפוס AISI 302-308 עם אחוז פחמן גבוה.

E 347-153.25122110-150

4122110-140

Z-ARMBS.לריתוך פלדות שריון, קשות ריתוך ופלדות בעלות הרכב שונהE 308Mo-15 
(mod)

3.2515590-120

4155135-185

5155175-255

Z-320 אלקטרודה רוטילית בסיסית אוסטניטית מלאה לריתוך פלדות
אל-חלד העמידות בתנאי קורוזיה חריפים, והמכילות תוספות 

 של מוליבדן ונחושת.
 מתאימה לריתוך הפלדות הנ"ל לפלדה רכה.

עמידות מצויינת בפני התקפה של חומצה זרחתית או חומצה 
גופרתית.

E 385-16 
(mod)

2.591.540-75

3.2512260-105

412280-145
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אלקטרודות לציפוי קשה ולעמידה בשחיקה
 תקןשם אלקטרודה/ תיאור

DIN 8555
קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-104 .לציפוי חלקים העומדים במכות ולחץ גבוה ועמידה בינונית לשחיקה
 לריתוך שכבת ביניים לפני ציפוי בשכבה קשה יותר.

 לציפוי צילינדרים, צירים, שיניים ופסי רכבת. הריתוך ניתן לעיבוד שבבי.
.28-33 RC קשיות

E 1-UM-
300

2.515560-80

3.25186110-130

4186140-180

Z-105.לריתוך שרשראות, טרקטורים וכלים חקלאיים 
 הריתוך ניתן לעיבוד שבבי.

.37-42 RC קשיות

E 1-UM-
400

2.515570-100

3.25186105-115

4186120-160

5186180-240

Z-111 ,אלקטרודת מיוחדת לריתוך מגרסות ומכונות לעבודות עפר
.600°C-לשחיקה גבוהה ומכות. עמידות בחום עד כ 

מתאימה במיוחד לסכיני בולדוזר, שיני מחפר, פטישי מגרסות, כפות 
 חפירה והעמסה, מערבלים, מחרשות ועוד. 

חומר הריתוך אינו ניתן לעיבוד שבבי.

E 6-UM-552.515570-100

3.2515/185/690-110

415/185/6140-180

5186180-250

6186220-280

Z-113.לריתוך להבי דחפורים, מקדחים, מכונות חצץ 
.57-62 RC קשיות

E 6-UM-603.25186100-130

4186120-160

Z-114 אלקטרודה לציפוי קשה בעלת ציפוי רוטילי לריתוך חלקים בהם
 דרושה עמידות גבוהה נגד שחיקה בינונית נגד מכות ולחץ.

מתאימה לציוד עפר וכבישים, סרנים, גלגלי שיניים והנעה, מסילות, 
 חלזונות וכו'.

 חומר הריתוך לא ניתן לעיבוד שבבי.
.58-60 RC קשיות

E 6-UM-602.515575-110

3.25155110-140

4155150-190

Z-120.אלקטרודה לציפוי קשה בעלת ציפוי רוטילי 
עמידות גבוהה נגד שחיקה ובינונית כנגד מכות. תפוקה גבוהה. 

מתאימה לציפוי פלדות מנגן, פטישים מגרסות, מחפרים, כלי קידוח 
 ועוד. מתאימה לבניית חלקים שנשחקו.

הריתוך אינו ניתן לעיבוד שבבי.

E 10-UM-
60-Z

3.25124100-130

4124120-160

5124150-240

Z-120B.אלקטרודה לציפוי קשה בעלת ציפוי בסיסי 
 עמידות גבוהה נגד שחיקה ובינונית כנגד מכות.

מצטיינת בעמידות בשחיקה כנגד מינרלים. תפוקה גבוהה. מתאימה 
לציפוי פלדות מנגן, פטישים, מגרסות, מחפרים, ציוד עפר וכבישים, 

 מערבלים, מחרשות, כלי קידוח ועוד.
 ,Z-151-הריתוך אינו ניתן לעיבוד שבבי. לבניה יש להשתמש ב

.Z-307B לשכבת ביניים

E 10-UM-60 
GR

3.2513.54.5110-140

4186140-180

5186185-23

Z-121 אלקטרודה בעלת ציפוי בסיסי ותפוקת מתכת גבוהה לציפוי קשה
 של חלקים העובדים בשחיקה גסה ומכות.

לציפוי מגרסות לחיים, להבי מערבלים, חלזון לקונבייר, פטישי 
מגרסה, מובילי תיל, גלגלים מובילים במכונות למתיחה וקצוץ חוטים. 
מגרסה לחומרים פריכים שגורמים לשחיקה, מכונות לעבודת קרקע 

 ועבודות חקלאיות ועוד.
.Z-NiVi או Z-307B לשכבת ביניים Z-151-לבניה יש להשתמש ב

E 10-UM-
55GR

3.2513.54.5115-150

4186.0150-200

5186.0190-240
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 תקןשם אלקטרודה/ תיאור
DIN 8555

קוטר 
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-123.אלקטרודה לציפוי קשה בעלת ציפוי בסיסי 
עמידות גבוהה נגד שחיקה ובינונית כנגד מכות. תפוקה גבוהה. 
טמפרטורת עבודה עד 450oC לציפוי להבי מערבלים, משאבות 

בטון, חלזונות למסועים, מערבלים, מחרשות כלי קידוח ועוד.
 הרתוך אינו ניתן לעיבוד שבבי.

 .Z-307B או ZNiVi לשכבת ביניים ,Z-151-לבניה יש להשתמש ב

E 10-UM-
65 GR

3.2513.54.5115-150

4186135-200

5186195-255

Z-125.לציפוי חלקים העובדים בשחיקה גסה 
.66 RC קשיות

E 6-UM-
65GR

3.25186125-160

4186150-200

5186220-300

Z-130.אלקטרודה לציפוי קשה בעלת ציפוי בסיסי 
לציפוי חלקים הבנויים מפלדת  ”High-speed“כגון סכיני חיתוך, 

 מקדחים אזמלים, מקבים ועוד.
.600°C טמפרטורת עבודה עד 

עמידות טובה לשחיקה בין מתכות.

E 4 UM 
60 S 

2.513.54.580-100

3.2513.54.5110-130

413.54.5130-160

Z-151 אלקטרודת מנגן לציפוי קשה, בעלת ציפוי בסיסי. עמידות טובה
 למכות ולחץ.

 לציפוי פלדות מנגן וחיבורן לפלדות פחמן.
לבניה של חלקים שנשחקו, ולפני ריתוך בשכבת ציפוי קשה, 

 לפטישי מגרסות שיני מחפרים גלגלי רכבת וכו'.
חומר הרתך מתקשה במכות. 

E 7 UM 
250 KP 

3.25186100-130

4186150-180

5186200-250

 Z-151NC.אלקטרודת מנגן לציפוי קשה בעלת ציפוי בסיסי 
 עמידות, טובה למכות ולחץ.

 לציפוי פלדות מנגן ולחיבורן לפלדות פחמן.
לבניה של חלקים שנשחקו לפני רתוך בשכבת ציפוי קשה. 

 לפטישי מגרסות, שיני מחפרים גלגלי רכבת וכו'.
חומר הרתך מתקשה במכות.

E 7 UM 
250 KP

3.2515595-130

4155130-180

5186190-250

6186240-280

Z-STEL6 אלקטרודה על בסיס קובלט לציפוי קשה, מיועדת לחלקים
שעומדים בשילוב של טמפרטורה גבוהה, אימפקט גבוה 

וקורוזיה מתונה.

E 20 UM 
55 CTZ

3.2518690-120

4186 120-155

Z-STEL12 אלקטרודה על בסיס קובלט לציפוי קשה, מיועדת לחלקים
שעומדים בשילוב של טמפרטורה גבוהה, אימפקט בינוני 

.900°C וקורוזיה מתונה. טמפרטורת עבודה עד

E 20 UM 
45 CTZ

3.2512290-120

4122120-155

5122150-190
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 מס' קופ'קוטר מ"מ קוטר באינצ'שם אלקטרודה/ תיאור
בעטיפה

 מס' יח'
בעטיפה

תחום זרם
אמפר

Z-CARBON-045/32455090-150

Z-CARBON-053/165550200-250

Z-CARBON-061/46550300-400

Z-CARBON-085/168550350-450

Z-CARBON-103/810550450-600

Z-CARBON-131/213250800-1000

אלקטרודות פחם

אלקטרודות פחם
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קוטר תקן AWSשם אלקטרודה/ תיאור
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-Ni190 אלקטרודה בעלת ציפוי בסיסי לריתוך סגסוגות מונל
 ולריתוך סגסוגות מונל לפלדות דלות סגסוגת.

 לציפוי פלדות רגילות להגנה מפני קורוזיה.
 עמידות טובה לקורוזיה כתוצאה ממגע עם מי ים.
עמידות טובה לסדקים כתוצאה מקורוזית מאמץ. 

A5.11 E NiCu-72.512270-90

3.2512290-125

4122110-160

Z-Ni112 ,625 אלקטרודה בעלת ציפוי בסיסי לריתוך סגסוגות
825 ודומיהן, תיל הליבה מותאם להרכב הרתך. לריתוך 
 פלדות בעלות 9% ניקל לעבודה בטמפרטורות נמוכות.

 עמידות גבוהה מאוד לכל סוגי הקורזיה.
 עמידות טובה לסדקים כתוצאה מקורוזית מאמץ.
עמידות טובה להתחמצנות ופחמון בטמפרטורות 

גבוהות.

A5.11 E NiCrMo-32.512270-85

3.2512290-105

4122115-135

5122130-260

Z-Ni182R אלקטרודה בעלת ציפוי רוטילי לריתוך נתכי כרום
 ניקל. עמידות טובה בטמפרטורות נמוכות מאוד.

מתאימה לריתוך פלדות לא זהות מסוגים שונים כגון 
 פלדות פחמן, פלדות אל-חלד, ניקל וסגסוגת ניקל.

עמידות גבוהה בזחילה ובסידוק. 

A5.11 E NiCrFe-32.5122105-145

3.25122140-180

4122175-215

Z-BRONZE.לריתוך פליז נחושת ויציקות ברזלA5.6 E CuSn-C3.2512270-100

4122120-160

Z-NiCC -אלקטרודה בסיסית לריתוך סגסוגות מסוג אסטלוי 
לבניה של חלקים העומדים בפני חמצון שתוך 

 .1100oC ומאמצים מכניים בטמפרטורה גבוהה של
לריתוך של מתקנים.

A5.11 E NiCrMo-52.512270-90

3.25122100-110

4122130-160

5122160-200

Z-NiB אלקטרודה בעלת ציפוי בסיסי לריתוך נתכי ניקל
מוליבדנום. עמידה בטמפרטורות גבוהות ותנאי שיתוך 

 חריפים.
עמידות טובה כנגד חומדה אצטית, חומצה זרחתית, 

חומצה גופרתית וחומצה כלורית.

A5.11 E NiMo-12.512290-110

3.25122130-150

4122180-200

Z-Ni182 .אלקטרודה בעלת ציפוי בסיסי לריתוך נתכי כרום ניקל
 עמידות טובה בטמפרטורות נמוכות מאוד.

מתאימה לריתוך פלדות לא זהות כגון פלדות פחמן, 
 פלדות אל-חלד, ניקל וסגסוגות ניקל.

עמידות גבוהה בזחילה ובסידוק. 

A5.11 E NiCrFe-32.512270-85

3.2512290-105

412270-100

5122130-260

אלקטרודות אל ברזליות
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קוטר שם אלקטרודה/ תיאור
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-2001.אלקטרודה לחירוץ 
עוצמת החיתוך היא תוצאה של הרכב ציפוי מיוחד המאפשר חירוץ ללא 

 חמצן או אוויר דחוס.
 יעילה בכל סוגי המתכות: פלדות, פלדות אל-חלד, נחושת, אלומיניום, יצקות.

מיועדת לשימושים כגון: חירוץ, הסרת ריתוכים לא רצויים או פגומים, 
הכנת מדרים )פאזות( בסדקים לצורך תיקון, ניקוי פני שטח ושחרור 

ריתוכים זמניים )פיקים(

120 מינימום2.5124

170 מינימום3.25124

190 מינימום4124

275 מינימום5124

Z-2002.אלקטרודה לחיתוך וניקוב חורים 
לכל המתכות התעשייתיות כולל יצקת ברזל, אלומיניום ופלדות אל-

חלד. לפרוק מבנים.

120 מינימום2.5124

170 מינימום3.25124

190 מינימום4124

275 מינימום5124

Z-2005 ,אלקטרודה המיועדת לריתוך יצקות אפורות עם חוזק קריעה גבוה
והרכב ציפוי המאפשר ריתוך של רוב סוגי היצקות וחיבור בין יצקות 

ברזל לפלדות, נירוסטה, נחושת, פלדות ניקל ומונל. מיועדת לתיקונים 
כגון: בתי משאבות, חלקי מכונות, אגני שמן, גלגלי רצועה, גלגלי שיניים 

ועוד.

2.5-270-95

3.25-2100-150

4-2140-200

Z-2010 אלקטרודה ליציקות ברזל וגם יציקות אפורות, מתאימה במיוחד ליצקת
 ספוגת שמן או פיח.

אלקטרודה עם תיל ניקל והרכב ציפוי מיוחד המאפשר ריתוך יצקות 
 ברזל בהשקעת חום מינימלית ובזרם נמוך.

מיועד לריתוכים כגון: תיקון מנועים, גירים, מכונות, פיגמי יציקה, ריתוך 
ברזל יציקה פלדה, פלב"ם ונחושת.

2-255-70

2.5-270-100

3.25-2100-150

 אלקטרודות האחזקה מסדרת Z-2000, הינן פרי מחקר ופיתוח שנעשה במפעל זיקה. 
 אלקטרודות אלו מיועדות לאחזקה, תוך התייחסות לצרכי השוק בכלל ולדרישות הלקוחות בפרט.

 האלקטרודות מסדרת Z-2000, בעלות חדירה טובה ותכונות מכאניות מעולות ומיועדות 
 בין השאר לריתוך על ברזל ופח מגולוון, צינורות ומשטחים רטובים ומלוכלכים, נחושת אדומה,

 חרוץ וחירור מתכות, ריתוך מתכות אפורות ותיקון כלי עבודה כבדים.

לאור השימוש הגובר באלקטרודות אחזקה ולבקשת ציבור הלקוחות, הפיקה זיקה מדריך טכני 
ייחודי, לשימוש באלקטרודות אחזקה )ניתן לקבל ללא עלות בבתי המסחר המורשים(.

אלקטרודות לאחזקה

אלקטרודות לאחזקה
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קוטר שם אלקטרודה/ תיאור
מ"מ 

תחום זרםמשקל בק"ג
אמפר קופסאעטיפה

Z-2805.אלקטרודה לריתוך אלומיניום נקי ומסוגסג 
 אלקטרודה שקטה וקלת שליטה עם כיסוי סיגים )שלקה( עבה על הריתוך.

מיועדת לשימוש בריתוכים כגון: פחי אלומיניום, מסילות, צינורות, 
מיכלים ועוד.

2.5-0.5560-90

3.25-0.680-110

4-0.6110-150

Z-2812.אלקטרודה לריתוך יצקת אלומיניום 
אלקטרודה שקטה וקלת שליטה עם כיסוי סיגים )שלקה( עבה על הריתוך. 
טובה במיוחד לתיקון סדקים ומילוי שטחים. מיועדת לשימוש בריתוכים 
כגון: יציקות אלומיניום, אגני שמן, גופי משאבות, מדחפים, מנועים ועוד.

2.5-0.5560-90

3.25-0.680-110

4-0.6110-150

Z-2700 אלקטרודת ברונזה המיועדת לחיבור, ציפוי ותיקון של נחושת וברונזה
 וריתוכן בינן לעצמן ובינן לבין פלדות, יציקות, ופלדות ניקל.

לחומר הרתך חוזק קריעה גבוה, התארכות ועמידות טובה בחיכוך מתכת 
במתכת.

2.5-140-65

3.25-170-100

Z-2701 לריתוך נחושת טהורה וחלקי נחושת הנדרשים לעמידה בקורוזיה או
בחלקים המיועדים למגע חשמלי.

3.25-1115

Z-2100 אלקטרודה המיועדת לריתוך פלדות פחמן לצרכים כלליים על פלדה
 מלוכלכת )גריז,שמן(, מגולוונת, צבועה או רטובה.

ניתנת לריתוך בכל סוגי הרתכות.

1.6-3.530-50

2.0-140-65

2.5-560-85

3.25-480-120

4-4120-180

Z-2600 .SAE 4130, 4340 אלקטרודה המיועדת לריתוך פלדות כלים, פלדות
 האלקטרודה ניתנת לטיפול תרמי לשיפור תכונות מכניות.

אחד היתרונות הבולטים שבה היא הכמות המינימלית של המימן בחומר 
הרתך דבר המאפשר ריתוך ללא סדקים.

2.5-175-100

3.25-1110-140

4-1150-190

Z-2601 אלקטרודה בעלת ציפוי בסיסי לריתוך פלדות עם סגסוגת נמוכה בעלת
.T1 חוזק כניעה גבוה המתאימה לריתוך פלדות 

מיועדת בעיקר לייצור ותיקון ציוד מכני כבד, ציוד עיבוד קרקע, חלקי 
מכונות, חלקי טרקטורים ועוד.

2.5-160-90

3.25-190-135

4-1140-185

5-1180-230

6-5240-320

Z-2602 .מיועדת לריתוך פלדות בעלות חוזק בינוני במבנים דינמיים נושאי עומס
הציפוי הכפול מעניק לרתך קשת יציבה וממוקדת הנדרשת במיוחד 

לריתוך שורש וכיסוי בפעולה אחת.

2.5-4.560-90

3.25-595-150

4.5-5140-190

5-1150-240

Z-2603 אלקטרודה מיוחדת המיועדת לאחזקה כללית, לריתוך פלדות יציקת
פלדות דלות סגסוג. חומר הרתך בעל חוזק קריעה בינוני עד גבוה וחוזק 

 הנגיפה גבוה מאוד.
האלקטרודה בעלת הצתה קלה, קשת ריתוך חלקה ובעלת חדירה טובה. 

מיועדת בעיקר לתיקון כלים חקלאיים, ציוד חפירה, מקדחי קרקע, 
יציקות פלדה, פלדות הרדוקס, פלדות קרוזברו ועוד.

3.25-590-140

4-5135-185

5-5175-255

אלקטרודות לאחזקה
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קוטר שם אלקטרודה/ תיאור
מ"מ 

משקל בק"ג
בקופסא

תחום זרם
אמפר

Z-2500 אלקטרודה לפלדות מסוגסגות - בעלת חוזק וגמישות גבוהה, עמידה
בטמפרטורות קיצוניות. אלקטרודה על בסיס ניקל לריתוך כל סוגי 

 הפלדות, נירוסטה, ניקל וסגסוגות כגון אינקונל ומונל.
שימושית באחזקה כללית בתעשייה, מתקני קידוחים ימיים, תעשיות 

 כימיות ופטרוכימיות.
מיועדת לריתוכים כגון: בסיסי מכבש, תנורי הליך העובדים 

בטמפרטורות גבוהות, פלדות קשות ריתוך, פלדות עם רמת סגסוג 
גבוהה, תנאי קורוזיה חריפים ועוד.

2.5180-100

3.251110-130

41150-170

Z-2510 אלקטרודה לפלדות מסוגסגות - בעלת עמידות גבוה במאמצי
התעייפות וגמישות מירבית. אלקטרודה מיוחדת על בסיס סגסוגת של 

ניקל וכרום לריתוך פלדות ניקל כרום ופלדות פחמניות בעלות אחוזי 
 פחמן גבוה. פלדות בלתי מזוהות ופלדות קשות ריתוך.

שימושית מאוד בריתוך של כלי קידוח וריתוכי מבנים בתעשיה הכימית 
ופטרוכימית ובכל מקום בו נדרשות תוצאות מכניות גבוהות והתארכות 

 גבוהה.
מיועדת לריתוכים כגון: ריתוכי חוזק, מבני תנורים בטמפרטורות גבוהות 

ומשתנות, פלדות קשות ריתוך, פלדות לא מזוהות, חומרים העומדים 
בקורוזיה גבוהה ועוד.

2.5180-100

3.251110-130

41150-170

Z-2470WC - אלקטרודה המיועדת לציפוי קשה. ממולאת חלקיקי טונגסטן קרביד
 לשימוש בתנאי שחיקה גבוהים ביותר.

 פני הרתך חלקים, בעלי קמירות נמוכה וללא סיגים.
 מיודעת לשתי שכבות ריתוך בלבד.

מיועדת לחלקים כגון: סכיני חפירה, מוליכים שבלוליים, משפכים, כלי 
קידוח עפר ואבן, כרסום דרכים ואספלט, שחיקה של מתכת במתכת 

ועוד.

41110-140

61240-300

Z-2460 אלקטרודה המיועדת לציפוי קשה. בעלת עמידות טובה בשחיקה
 בשילוב עם מכות.

תכונות ריתוך מעולות הודות לנוסחת ציפוי חדשנית שלא מותירה 
 סיגים. מתאימה במיוחד לאדמה סלעית.

מיועד לחלקים כגון: להבי מערבלים, מקדחים, פטישי גריסה, כפות 
מחפרים, סכיני בולדוזר ועוד.

3.254.5110-150

44150-200

54230-280

Z-2486 מוט הלחמה המכיל קרבידים של טונגסטן לציפוי חלקים העומדים
בשחיקה קיצונית. המוט מורכב מתיל בהרכב ניקל כסף ומצופה 

 בקרבידים של טונגסטן וולפרם ומיועד להלחמה ע"י מדלקת להבה.
מוט ההלחמה ניתן להלחים על כל פלדה על בסיס ברזל וליצור איתו 

 שכבה קשה מאוד העומדת בשחיקה ארוכת טווח.
מיועד למקדחי חפירה ולכל חלק העומד בשחיקה קיצונית וארוכת טווח.

61

Z-2410 אלקטרודה המיועדת למילוי וציפוי קשה - חומר הרתך ניתן לעיבוד
שבבי. אלקטרודה המתאימה למילוי וציפוי חלקים העובדים בשחיקה, 
מכות מתונות או בלחץ גבוה כגון: גלגלי שיניים, מסילות, סרנים, חלקי 

מכונות, צילינדרים, גלגלי מתיחה, חוליות ועוד. 

2.5570-95

3.255105-115

45120-160

55180-240

Z-2411 אלקטרודה המיועדת למילוי כתשתית לציוד גריסה מתקשה תוך כדי
 מכות.

אלקטרודה המתאימה למילוי וציפוי של פלדות פחמן, פלדות מנגן, 
 פלדות HADFIELD, פלדות שיריון ופלדות קשות ריתוך.

 האלקטרודה יכולה לשמש גם כשכבת ביניים וגם כציפוי עליון.
 אין צורך בחימום מוקדם של האלקטרודה טרם עבודת הריתוך.

 חומר הרתך מתקשה לאחר הקשייה במכות.
מיועדת לחלקים כגון: גלגלי רכבות, מסילות ברזל, מכבשים הידרואליים, 

טורבינות הידראוליות, משאבות, דחפורים, מסועים, ציוד חקלאי ועוד.

3.255100-140

45150-190

אלקטרודות לאחזקה
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קוטר שם אלקטרודה/ תיאור
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משקל בק"ג
בקופסא

תחום זרם
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Z-2420 אלקטרודה המיועדת לציפוי קשה לחלקים העומדים בשחיקה בינונית
 ובחום, אפשרות לריתוך מצבים.

.500°C חומר הרתך עמיד בטמפרטורה של עד 
האלקטרודה ניתנת לריתוך בכל מכונת ריתוך כולל רתכות ביתיות ועל 

 כל פלדה פחמנית. חומר הרתך אינו ניתן לעיבוד שבבי.
מיועדת לחלקים כגון: סכיני דחפור, שיני דחפור, פטישי מגרסות, 

מחרשות, מערבלים, כפות חפירה, חלזונות ועוד.

2.5570-100

3.25590-140

45140-190

55150-250

Z-2440.אלקטרודה המיועדת לציפוי קשה בעלת עמידות גבוהה בפני שחיקה
 חומר הרתך מכיל קארבידים של כרום -וונדיום.

האלקטרודה בעלת תכונות ריתוך מעולות הודות לנוסחת ציפוי חדשנית 
 ומיוחדת שלא מותירה סיגים.

 מתאימה במיוחד לאדמה חולית כמו בנגב ובערבה.
מיועד לחלקים כגון: חלזונות, סכיני דחפור, כלי קידוח, שיני כף חפירה, 

כל חלק העומד בשחיקה גבוהה ועוד.

3.254110-150

44120-140

54170-190

Z-2900 אלקטרודה לכל סוגי הפלדות - בעלת גמישות מירבית למתקנים
 העומדים במאמצים דינמיים קשים.

אלקטרודה מיוחדת לאחזקה ותיקונים כללים, בעלת קשת ריתוך שקטה 
 במיוחד ללא התזות וקלה לשליטה.

חומר הרתך הוא אוסטניטי המאפשר ריתוך של כמעט כל סוגי הפלדות. 
כושר התארכות גבוה מייעד אותה למתקנים בעלי רעד תמידי העובדים 

תחת מאמצים דינמיים קשים. מיועדת לריתוכים כגון: פלדות שיריון, 
מנגן, כלים, יציקות פלדה, שכבת ביניים לציפוי קשה, חיבור פלדות לא 

זהות ולא מזוהות, כל סוגי הפלב"ם ועוד.

2130-60

2.5150-70

3.25190-110

41130-170

51160-220

Z-2911 אלקטרודה המיועדת לכל סוגי הפלדות - חוזק קריעה גבוה מאוד
 (800N/mm²) לחילוץ ברגים שבורים.

אלקטרודה ייחודית עם כמות גדולה של חומרים מסגסגים אשר 
מאפשרים תחום רחב מאוד של ביצועים. כמו כן לחומר הרתך תכונות 

מכניות מעולות המקנות לאלקטרודה זו את היכולת לפתור את רוב 
 בעיות הריתוך, במיוחד באחזקה.

עקב תכונותיה הייחודיות, האלקטרודה מאפשרת לבצע גם חילוץ של 
 ברגים שבורים.

כמו כן מיועדת לריתוכים כגון: פלדות לא מזוהות, פלב"ם, פלדות מנגן, 
פלדות קפיץ, פלדות כלים, פלדות לא זהות, פלדות קשות ריתוך ועוד.

2130-60

2.5160-80

3.25170-110

4190-150
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 ריתוך
בחוטים רציפים

02  
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CO2 אביזרים משלימים לריתוך

 ריתוך בחוט רציף בגיבוי גז מגן נקרא:
 Gas Metal Arc Welding בשפה המקצועית GMAW ובקיצור MIG, ריתוך במיג.

בשיטת רתוך זו נוצרת הקשת בין החוט המתכלה ובין החומר, בסביבה של גז 
המגן, כאשר החוט הוא גם מוליך הזרם.

בחוטים רציפים ריתוך

ידית מיג

CO2 ווסתMIG אינוורטר

לשם ויסות לחץ הגז קיים ווסת לגז 
 הספציפי.

בכדי למנוע את קפיאת הברז עקב מהירות 
התפשטות הגז יש להתקין גוף חימום 

שמצויד בתרמוסטט ששומר על טמפ‘ 
קבועה.

לצורך ניקוי הידית ישנה אפשרות להשתמש ידית הריתוך משמשת להובלת החוט, מספקת לו את הזרם ומכוונת את הגז אל החומר.
בספריי או משחה.

להסרת שבבים מתוך הידית יש להשתמש 
בפלייר ייעודי.

לצורך ריתוך קיימות מכונות לריתוך חצי 
אוטומטי ולריתוך אוטומטי עם רובוט ריתוך. 

במכונות לריתוך חצי אוטומטי יש מכונות 
עם מזין פנימי ומכונות עם אפשרות לנייד 

 את המזין ואילו הספק כח נשאר נייח.
למזין שבתמונה אפשרות לרתך כיחידה 

אחת ואופציה לקחת רק את המזין 
למרחק מבוקש לאחר הארכת הכבלים.
כמו כן למכונה זו חיבור מובנה לרתוך 

באלקטרודות.
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חוטים רציפים

משקל סליל בק"גקוטר מ"מתקן AWS מק"טשם פריט
מספק ריתוכים באיכות גבוהה וביצועים טובים 

 בעבודה מסיבית ומהירות גבוהה.
 מייצר קשת יציבה חלקה והתזה מועטת.

 ,CO2 יש להשתמש ב100% גז 
.Ar/CO2 98/2 או Ar/CO2 75/25

ZR6-08P-P15A5.18 ER 70S-60.815/5

ZR6-10P-P15115/5

ZR6-12P-P151.215/5

ZR6-16P-P151.615/5

תיל חשוף עם תחמוצות המאפשרות עבודה עבור 
 ריתוך רוב פלדות הפחמן בגלל המחמצנים.

 ניתן להשתמש על פלדות עם לכלוך וחלודה.
.Ar/CO2 75/25 או ביחס CO2 יש להשתמש בגז

ZR2-12P-P15A5.18 ER 70S-21.215/5

חוטים רציפים לריתוך

משקל סליל בק"גקוטר מ"מתקן AWSמק"טשם פריט
ZIKA71T1-12A5.20 E71T-11.215חוט ממולא לריתוך בגיבוי גז.

ZIKA71T1-16A5.20 E71T-11.615חוט ממולא לריתוך בגיבוי גז.

ZIKA71T5-12A5.20 E71T-51.215חוט ממולא לריתוך בגיבוי גז.

ZIKA71T5-16A5.20 E71T-51.615חוט ממולא לריתוך בגיבוי גז.

ZIKA110T5-K4-16A5.29 E110T5-41.615חוט ממולא לריתוך בגיבוי גז.

ZIKA70T4-24A5.20 E70T-42.415חוט ממולא לריתוך ללא גיבוי גז.

חוט ממולא לריתוך ללא גיבוי גז.
 מיועד לריתוך פלדות מגולוונות דקות.

מצוין לשימוש חיצוני - עובד היטב גם בתנאי רוח. 
יש לו קשת יציבה, נתזים מעטים מאוד, חדירה טובה.

.)H, F, VU, OH( ריתוך בכל המצבים
עבודה בקוטביות DC ) - ( )ידית במינוס(.

ZIKA71TGS-12A5.20 E71T-GS1.215

חוט ממולא לריתוך ללא גיבוי גז.
חוט בגיבוי גז מגן עצמי מיועד לריתוך כללי, הסרת 

סיגים קלה.
מיועד לריתוך פלדות פחמן מתון או מגולוון בעובי של 

פחות מ 19 מ"מ.
מצוין לשימוש חיצוני - עובד היטב גם בתנאי רוח. 

.)H, F, VU, OH( ריתוך כל המצבים
עבודה בקוטביות DC ) - ( )ידית במינוס(.

ZIKA71T11-12A5.2 E71T-111.215

חוטים ממולאים לריתוך 
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משקל סליל בק"גקוטר מ"מתקן AWS 5.9מק"טשם פריט
לחוט עמידות כללית טובה בפני קורוזיה. תכולת פחמן הופכת 

אותו מומלץ במיוחד למקומות עם סיכון לקורוזיה גרעינית. 
תכולת סיליקון גבוהה משפרת את מאפייני הריתוך, כגון 

הרטבה. בסגסוגת נעשה שימוש נרחב בתעשיות הכימיות 
ועיבוד מזון, כמו גם לצינורות לדודים.

MIG308-08ER-308LSI0.815/5

MIG308-10115/5

MIG308-121.215

MIG308-161.615

מתאים לריתוך של מתכות שונות כגון פלדה פחמן נמוך 
לפלדת אל חלד. תכולת הסיליקון משפרת את הנזילות של 

 חומר המילוי במהלך הריתוך.
2-3% CO2  שימוש בגז ארגון 100% או בשילוב עם 

.0.5-2% O2  או

MIG309-08ER-309LSI0.815/5

MIG309-10115/5

MIG309-121.215

 משמש לריתוך פלדות AISI 310 ,304 פלדות כרום.
לחוט ריתוך 310 ריתוך בעל חוזק גבוה ועמידות גבוהה 

לזיהום בטמפ' גבוהה.

MIG310-10ER-310115

MIG310-121.215

חוט ריתוך נירוסטה 316 משמש לריתוך פלדות 18% כרום 
 12%ניקל 2% מוליבדן.

התנגדות זחילה מצוינת ועמידה לחומצה גופרתית בשל תכולת 
מוליבדן. מתכת הרתך בעלת פחמן נמוך במיוחד ותכולת 

סיליקון גבוהה יותר, המשפרת את הנזילות תוך כדי ריתוך.

MIG316-08ER-316LSI0.815/5

MIG316-10115/5

MIG316-121.215

חוטים רציפים לריתוך מיג )נירוסטה( 

טכנולוגיית המגע בשתי נקודות גורמים ליתרונות רבים בשימוש    
בדיזה בעלת מבנה פנימי משולש:  

מוליכות חשמלית גבוהה מאפשרת ריתוך יפה יותר.  .1

חומר הדיזה נחושת + כרום וזירקוניום, מאפשר פחות החלפות דיזה.  .2

המגע בין חוט הריתוך לדיזה בשתי נקודות בו זמנית מאפשר    .3
העברת זרם טובה יותר.   

עקב המבנה המשולש נותרות שלוש פינות חלולות ולכן יש פחות    
נתזים ופחות תקיעות.  

הזנת חוט לתוך הדיזה דרך צורת V קלה מאוד ונותנת מגע     .4
משופר ויציבות בריתוך.    

מגע בשתי נקודות בו זמנית בחומר עמיד בטמפ' גבוהה מקטין את    
הבלאי בצורה משמעותית  

משקל סליל בק"גקוטר מ"מתקן AWS 5.9מק"טשם פריט
MIG308LT1-12308LT1-11.212.5לריתוך רציף לפלדות כרום ניקל. 

MIG308LT1-161.612.5

MIG309LT1-12309LT1-11.212.5לריתוך רציף לפלדות לא זהות ואל - חלד.

MIG309LT1-161.612.5

MIG316LT1-12316T1-11.212.5לריתוך רציף לפלדות כרום ניקל ומוליבדן.

MIG316LT1-161.612.5

חוטים ממולאים לריתוך )נירוסטה( 

דיזה משולשת
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משקל סליל בק"גקוטר מ"מתקן AWS 5.1מק"טשם פריט
לריתוך נתכי אלומיניום שמכילים עד 2% חומרים 

מסגסגים יציקות המכילות עד 7% צורן.
MIG4043-08ER-40430.87

MIG4043-1017

MIG4043-121.27

MIG4043-161.67

MIG5356-08ER-53560.87לריתוך נתכי אלומיניום שמכילים יותר מ-3% מגנזיום.

MIG5356-1017

MIG5356-121.27

MIG5356-161.67

לריתוך נתכי אלומיניום עם רמה גבוהה יותר של מגנזיום 
 בהשוואה ל-5356.

משפר עמידות בפני סדקים.

MIG5556-12ER-55561.27

חוט למילוי חלקים שחוקים
משקל קופסאקוטר מ“מתיאורתאור החוט

 W241134-39 RC 1.615קשיות

חוט לציפוי קשה עמידות בשחיקה גבוהה

משקל קופסאקוטר מ“מתיאורתאור החוט
W244058-61 RC 1.615קשיות

חוט לציפוי קשה עמידות בשחיקה גבוהה משולבת עם מכות

משקל קופסאקוטר מ“מתיאורתאור החוט

W246053-56 RC 1.615קשיות

2.415

חוט לתיקון ציוד מכני כבד

משקל קופסאקוטר מ“מתיאורתאור החוט

W2601 .לציוד מכני כבד עם גיבוי גז 
AWS A5.29 ;E110-T5 תקן

1.215

1.615

חוטים רציפים לריתוך מיג )אלומיניום(

חוטים רציפים לאחזקה
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ידית 15 - 180 אמפר
מק"טתיאור פריט

TB-15/3ידית ריתוך מיג דגם 15 3 מטר

TB-15/4ידית ריתוך מיג דגם 15 4 מטר

TB-860פיה 16 מ"מ

TB-890בית דיזה ומפזר גז

TB-870תושבת דיזה 

M6 דיזה 0.6 מ“מ הברגהTB-015

M6 דיזה 0.8 מ“מ הברגהTB-020

M6 דיזה 1 מ“מ הברגהTB-025

TB-220קפיץ מוביל לקטרים 0.6-1.0 מ"מ )כחול( 

ידיות מיג CO2 קירור אוויר 

קפיץבית דיזה ומפזר גז

פיה

קפיץ מוביל

דיזה
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ידית 25 - 230 אמפר
מק"טתיאור פריט

TB-25/3ידית ריתוך מיג דגם 25 3 מטר

TB-25/4ידית ריתוך מיג דגם 25 4 מטר

TB-070פיה 15 מ"מ

TB-120בית דיזה ומפזר גז

TB-080פיה ישרה

TB-060בית דיזה 35 מ"מ 

TB-110  פיה לריתוך נקודה

M6 דיזה 0.8 הברגהTB-030

M6 דיזה 0.1 הברגהTB-040

M6 דיזה 1.2 הברגהTB-050

TB-908קפיץ מוביל לקטרים 1.0-1.2)אדום(

דיזה

קפיץבית דיזה ומפזר גז

פיה

קפיץ מוביל
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מק"טתיאור פריט
TB-24/3ידית ריתוך מיג 24 3 מטר

TB-24/4ידית ריתוך מיג 24 4 מטר

M6 דיזה עבה 0.8 הברגהTB-030

M6 דיזה עבה 0.1 הברגהTB-040

M6 דיזה עבה 1.2 הברגהTB-050

TB-897בית דיזה

TB-899מפזר גז

TB-927פיה רגילה 

TB-908קפיץ מוביל לקטרים 1.0-1.2 אדום

ידית 24 - 250 אמפר

דיזה

מפזר גזבית דיזה

קפיץ מוביל

פיה

ידיות מיג CO2 קירור אוויר 
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מק"טתיאור פריט
TB-36/4 ידית ריתוך מיג דגם 36 אורך 4 מטר

M6 בית דיזהTB-400

M8 בית דיזה TB-891

M6 דיזה 1.6 מ"מ TB-895

TB-896 דיזה 1.6 מ"מ M8 עבה

TB-410מפזר גז

TB-420פיה 16 מ"מ

M6 דיזה עבה 1.0 הברגהTB-040

M6 דיזה עבה 1.2 הברגהTB-050

M8 דיזה עבה 1.2 הברגהTB-840

TB-908קפיץ מוביל אדום 4.5 מ' לחוט 1-1.2 מ"מ

TB-560קפיץ מוביל צהוב 4.5 מ' לחוט 1.2-1.6 מ"מ

ידית 36 - 320 אמפר

דיזה

בית דיזה

קפיץ מוביל

פיה

מפזר גז
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מק"טתיאור פריט
300 A ידית ברנרדBE-300

BE-4391פיה רגילה

BE-4392פיה פליז קונית

BE-4335תושבת דיזה

BE-7488דיזה 0.8 מ"מ, אורך 31.8 מ"מ

BE-7496דיזה 1.0 מ"מ, אורך 31.8 מ"מ

BE-7490דיזה 1.2 מ"מ, אורך 31.8 מ"מ

BE-7491דיזה 1.6 מ"מ, אורך 31.8 מ"מ

BE-43115מוביל חוט 1.6 מ"מ, אורך 5 מטר

ידית 300 אמפר
מק"טתיאור פריט

400 A ידית ברנרדBE-400M

BE-4491פיה רגילה

BE-4492פיה פליז קונית

BE-4435תושבת דיזה

BE-7488דיזה 0.8 מ"מ, אורך 31.8 מ"מ

BE-7496דיזה 1.0 מ"מ, אורך 31.8 מ"מ

BE-7490דיזה 1.2 מ"מ, אורך 31.8 מ"מ

BE-7491דיזה 1.6 מ"מ, אורך 31.8 מ"מ

BE-44215מוביל חוט 1.6 מ"מ, אורך 5 מטר

ידית 400 אמפר

תושבת לדיזה

מוביל חוט

פיה פליז קוניתדיזה

פיה

ידיות מיג CO2 קירור אוויר 
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ידית 400 אמפר

ידית 300
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 ריתוך
בקשת טונגסטן 

מוגנת בגז

03  
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 .Gas Tungsten Arc Welding קיצור של GTAW ריתוך בארגון מוכר כריתוך 
.Tungsten Inert Gas קיצור של TIG-כמו כן ידוע כ 

ריתוך בקשת טונגסטן מוגנת בגז

 סגירת המעגל החשמלי
אלקטרודת טונגסטן אלקטרודה בלתי מתכלה לצורך יצירת הקשת חשמלית, משתמשים 

.3410°C באלקטרודה העשויה מטונגסטן שלא נהפכת לחלק מהתפר ניתכת רק ב 

ריתוך אלומיניום  • 

בעת הריתוך משתמשים בד"כ באלקטרודות טונגסטן בצבע ירוק. בעת הצתת הקשת מתקבל 
 קצה כדורי - לכן אין צורך בהשחזה.

ריתוך נירוסטה  • 

בעת הריתוך משתמשים בד"כ בטונגסטן המסומן בקצהו בצבע אדום, בעת השחזה הוא משחרר 
רדיואקטיביות )ולכן קיימת עדיפות לטונגסטן בצבע זהב(. בכדי לקבל קשת ממוקדת יש 

להשחיז תוך שמירה על מרכזיות. זווית השחזה של 30°C תתאים לזרם נמוך של 20 אמפר ואילו 
 לזווית השחזה של 120°C תהיה התאמה לזרם של עד 200 אמפר.

יצירת האמבט  • 

יצירת האמבט אפשרית גם ללא תוספת חומר מילוי, בעת הצורך יש לעשות שימוש במוטות 
להוספה ידנית. על חומר המילוי להיות תואם את חומר העובד, לרוב יהיה במוטות.

 ידית הריתוך
ידית הריתוך מיוחדת ומכילה את 

אלקטרודת הטונגסטן. השימוש בגז אציל 
מונע התחמצנות, לרוב משתמשים בגז ארגון 

אך לפעמים משתמשים בגז מעורב עם הגז 
הליום לחדירה טובה יותר או בגז מעורב 

בחנקן לגיבוי תחתי או פנימי.

אלקטרודה טונגסטן
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 מבנה ידית הריתוך
 בתוך ידית הריתוך נמצאת תפסנית ובית התפסנית. שתופסים את הטונגסטן.

במקומם ניתן להשתמש בתפסנית עם מסנן שממקד את הגז מגן הנקרא גזלנס, שימוש באביזר 
זה ישפר את נצילות הגז, ימקד אותו וישפר את ההגנה על האזור המרותך ועל האלקטרודה.

 פיה קרמית
בבחירת פיה קראמית יש להתייחס לקוטר 
האלקטרודה בכדי למנוע פגיעה בקרמיקה 

 מחמום יתר.
בריתוכי פינה יש להשתמש בפיה צרה.

כפפות ארגוןמסיכה ריתוך סולאריתווסת ארגון

 ווסתי לחץ
בוויסות הלחץ קיימת אפשרות לעבוד עם 

ווסת ארגון רגיל אך מומלץ לעשות
שימוש בווסת ארגון עם חימום.

בעת עבודה רציפה בלחץ גבוה, קורה 
לעיתים שהגז קופא ביציאה לווסת, אפשרות 

 החימום מונעת תקלות אלו.

 מסיכת הגנה
מסיכת ריתוך המתכהה אוטומטית בתחילת 

הריתוך ומתבהרת בעת הפסקת הריתוך.
בעבודה רציפה בארגון, העבודה במסיכה זו 

מקבלת משמעות עוד יותר גדולה, מכיוון 
ששתי הידיים עסוקות בריתוך. משקלה 

הקל, הכיוון הפשוט של דרגת ההתכהות, 
אפשרות להחלפת הקסטה ורמת המיגון 
הגבוהה מאפשרת נוחות ויתרון לעבודה 

מהנה ואיכותית יותר.

 כפפות הגנה
הריתוך בארגון מייצר קרינה אולטרה 

סגולית שיכולה לגרום לכוויות ובמקרים 
מסוימים לסרטן העור. לכן יש להגן על 

כל האזורים החשופים, במיוחד על איזור 
הצוואר.

מכיוון שהריתוך בארגון עדין והחלקים 
הבאים איתם במגע דקים יותר, יש חשיבות 

לשימוש בכפפות עם עור עדין אך חזק 
כדוגמת עור צבי.

התפסנית / בית התפסנית

02

קרמיקות גזלנס
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קוטר מ"מתקןAWS  מק"טתיאור פריט
 לריתוך ארגון, עמידות כללית טובה בפני קורוזיה.

תכולת פחמן הופכת אותו מומלץ במיוחד למקומות עם סיכון לקורוזיה גרעינית.
 תכולת סיליקון גבוהה משפרת את מאפייני הריתוך, כגון הרטבה.

בסגסוגת נעשה שימוש נרחב בתעשיות הכימיות ועיבוד מזון, כמו גם לצינורות 
ולדוודים.

TIG308-10ER-308L1

TIG308-121.2

TIG308-161.6

TIG308-202.0

TIG308-242.4

TIG308-323.25

TIG308-404

לריתוך ארגון לפלדות אל חלד ולחיבור פלדות פחמן. מתאים לריתוך של מתכות 
שונות כגון פלדה פחמן נמוך. תכולת סיליקון משפרת את הנזילות של חומר המילוי 

במהלך הריתוך. שימוש בגז ארגון 100%. 

TIG309-16ER-309L1.6

TIG309-202.0

TIG309-242.4

 לריתוך ארגון לפלדות אל חלד עם כרום ניקל ומוליבדן.
מוטות לריתוך נירוסטה 316 משמשים לריתוך פלדות 18% כרום 12% ניקל 2% 

מוליבדן.
 התנגדות זחילה מצוינת ועמידה לחומצה גופרתית בשל תכולת מוליבדן.

 מתכת הרתך בעלת פחמן נמוך במיוחד ותכולת סיליקון גבוהה יותר,
המשפרת את הנזילות תוך כדי ריתוך.

TIG316-10ER-316L1

TIG316-121.2

TIG316-161.6

TIG316-202.0

TIG316-242.4

TIG316-323.25

TIG347-16ER-3471.6לריתוך ארגון לפלדות אל חלד שמיוצבות ע"י טיטניום וניאוביום.

TIG347-242.4

TIG347-323.25

 לריתוך ארגון לפלדות אל חלד שמיועדות לעמידה בחימצון בטמפ' גבוהות.
משמש לריתוך פלדות AISI 304 ,310, פלדות כרום.

למוטות ריתוך 310 ריתוך בעל חוזק גבוה ועמידות גבוהה לזיהום בטמפ' גבוהה.

TIG310-16ER-3101.6

TIG310-242.4

TIG310-323.25

לריתוך פלדות סופר דופלקס מחושלות כגון 2507 ו- ZERON100 כמו כן יציקת סופר 
דופלקס. 

TIG2594-16ER-25941.6

TIG2594-242.4

משקל חבילה תקן AWS 1.5מק"טתיאור פריט
בק"ג

קוטר מ"מ

 לריתוך נתכי אלומיניום שמכילים עד 2% חומרים מסגסגים ויציקות 
המכילות עד 7% צורן.

TIG4043-16ER-404351.6

TIG4043-2052

TIG4043-2452.4

TIG4043-3253.25

TIG4043-4054

מוטות ריתוך בארגון )נירוסטה(

מוטות ריתוך טיג )אלומיניום( 
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משקל חבילה תקן AWS 1.5מק"טתיאור פריט
בק"ג

קוטר מ"מ

TIG5356-16ER-535651.6לריתוך נתכי אלומיניום שמכילים יותר מ- 3% מגנזיום.

TIG5356-2052

TIG5356-2452.4

TIG5356-3253.25

TIG5356-4054

זרםצבעתקן AWS -ASTMתיאור פריט
האלקטרודות מכילות 99.50% טונגסטן. מיועד בעיקר לאלומיניום ומגנזיום. 

אינו משמש לזרם DC מפני שאינו מספק הצתת קשת חזקה.
EWPAC

האלקטרודות מכילות כ 2% תוריום ובשל כך הקשת מאוד יציבה, מיועד 
בעיקר לשימוש בזרמי DC. יש להיזהר בהשחזה מרדיואקטיביות.

EWTh-2DC

מחזיקה מעמד יותר מטונגסטן תוריום והיא יכולה לשמש גם בזרם ישר וגם 
בזרם חילופין. יכולות מצוינות בהצתת קשת בעיקר בזרמים נמוכים בזרם ישר, 

ולכן היא פופולארית מאוד לשימוש ריתוך של צנרת, חלקים עדינים ובריתוך 
פולסים. לא רדיואקטיבי בהשחזה.

EWCe-2AC/DC או DC

 מתפקדת מצויין גם ב AC וגם ב DC בשימוש בקוטביות הפוכה )-(, 
עמידות בחום יותר טובה מטונגסטן בצבע זהב.

EWLa-1AC/DC או DC

DC או EWLa-1.5AC/DCמתפקדת מצויין גם ב AC וגם ב DC בשימוש בקוטביות הפוכה )-(.

מתפקדת מצויין גם ב AC וגם ב DC בשימוש בקוטביות הפוכה )-(, עמידות 
בחום יותר טובה מטונגסטן בצבע זהב., והכי דומה בתכונות לתוריום, קשת 

יציבה אפשרות לעבודה גם בזרם חילופין והכי חשוב לא רדיואקטיבי.

EWLa-2AC/DC או DC

בדומה לאלקטרודות בצבע האדום, עם תכולה מופחתת של תוריום - 1% 
.DC ובשל כך הקשת יציבה, מיועד בעיקר לשימוש בזרמי 

עדיין יש להיזהר בהשחזה מרדיואקטיביות.

EWTh-1DC

מחזיקה מעמד יותר מטונגסטן תוריום והיא יכולה לשמש רק בזרם חילופין. 
התנגדות גבוהה בפני זיהומים. התזות מועטות. לא רדיואקטיבי. בהשחזה.

EWZr-1AC

קצת יותר טוב מהחום, מחזיקה מעמד יותר מטונגסטן תוריום והיא יכולה 
 לשמש רק בזרם חילופין. התנגדות גבוהה בפני זיהומים. התזות מועטות.

לא רדיואקטיבי בהשחזה.

EWZr-8AC

מוטות ריתוך טיג )אלומיניום( 

אלקטרודות טונגסטן לריתוך בארגון 
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תקן AWSמק"טתיאור פריט
5.18

משקל חבילה 
בק"ג

קוטר מ"מ

מוטות לריתוך בכל המצבים לחוזק בינוני.
מספק ריתוכים באיכות גבוהה וביצועים טובים בעבודה מסיבית 

ומהירות גבוהה, מייצר קשת יציבה חלקה עם התזה מועטת.

TIG70S6-16ER-70S651.6

TIG70S6-2452.4

מוטות לריתוך ברוב פלדות הפחמן בכל המצבים לחוזק בינוני 
 לריתוך פלדות חלודות ומגולוונות.

 הימצאות המחמצנים מאפשרת להשתמש גם על פלדות עם
לכלוך וחלודה.

TIG70S2-16ER-70S251.6

TIG70S2-2052

TIG70S2-2452.4

TIG70S2-3253.2

תקן AWSמק"טתיאור פריט
5.28

משקל חבילה 
בק"ג

קוטר מ"מ

חוט עם 1.25% כרום 0.5%- מוליבדן מיועד לריתוך פלדות סגסוגת 
נמוכה עם חוזק מתיחה גבוה ועמידות בזחילה.

TIG80SB2-16ER-80S-B251.6

TIG80SB2-2452.4

מוטות לריתוך פלדות בהרכב 5% כרום ו0.5% מוליבדן לטמפ' 
.550°C עבודה עד 

משמש לריתוך חומרים בעלי הרכב דומה, בדרך כלל לצנרת.

TIG80SB6-16ER-80S-B651.6

TIG80SB6-2452.4

TIG80SB6-3253.2

 מוטות לריתוך פלדות בהרכב 9% כרום ו1% מוליבדן לטמפ'
.650°C עבודה עד

TIG80SB8-16ER-80S-B851.6

כיל 1/2% מוליבדן להגדלת החוזק ומכיל רמות גבוהות של 
מחמצנים)מנגן וסיליקון( לשליטה בפורוזיות כאשר מרתכים עם גז 

 .CO2 

.500°C לריתוך פלדות עמידות בזחילה לטמפ' עבודה עד

TIG80SD2-24ER-80S-D252.4

TIG80SD2-3253.2

מוטות לריתוך פלדות המכילות 2.5% ניקל ופלדות המיועדות 
לעבודות בטמפ' נמוכות.

TIG80SNi2-16ER-80S-Ni251.6

TIG80SNi2-2452.4

TIG80SNi2-3253.2

.600°C מוטות לריתוך פלדות כרום מוליבדן לטמפ' עבודה עדTIG90SB3-24ER-90S-B352.4

TIG90SB3-3253.2

מוטות עם 9% כרום ו 1% - מוליבדן, בתוספת של  נאוביום וונדיום, 
המאפשרים חוזק, עמידות בפני חימצון וקורוזיה בטמפ' גבוהות.

TIG90SB9-24ER-90S-B952.4

תקן AWSמק"טתיאור פריט
5.14

משקל חבילה 
בק"ג

קוטר מ"מ

 מוטות ניקל כרום מוליבדן לריתוך בכל המצבים לחוזק בינוני.
לפלדות פחמן, אל-חלד, אינקונל ובינם לבין עצמם.

TIGNi82-16ER-NiCr-351.6

TIGNi82-2452.4

 .Inconel משמש לריתוך בגיבוי גז ארגון של פלדותTIGNiCrMo-3-16ER-NiCrMo-351.6

TIGNiCrMo-3-2452.4

מוטות פלדה לריתוך בטיג 

מוטות ניקל לריתוך בטיג 
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תקן AWSמק"טתיאור פריט
5.14

משקל חבילה 
בק"ג

קוטר מ"מ

TIGNiCI-32ER-NiCI13.2מוטות לריתוך יציקות ברזל ואפורות.

TIGNiCI-4014

מוט מסגסוגת ניקל 276 לריתוך פלדות, ניקל ונירוסטה זהות ולא 
זהות. הודות לתכולה גבוהה של מוליבדן מצטיין בעמידות גבוהה 

בפני סידוק ממתחים קורזוביים.

TIGC276-16ER-NiCrMo-411.6

TIGC276-2412.4

משקל בק"גתקן AWSמק"טתיאור פריט

SP-76EM12K- F7A025אבקה אקטיבית לריתוך מיכלי לחץ מומלץ לריתוך מספר שכבות.

SP-2678EM12K- F7A425אבקה אקטיבית לריתוך מיכלי לחץ ניתן לריתוך עד שתי שכבות.

קוטר מ"ממשקל בק"גתקן AWSמק"טתיאור פריט

SS2-24EM12K252.4חוט לריתוך בקשת מכוסה, למיכלי לחץ.

SS2-32EM12K253.25

SS2-40EM12K254

אבקות לריתוך 

מוטות ניקל לריתוך בטיג 

חוטים לריתוך רציף תחת אבקה 

ריתוך באבקות
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מק"טתיאור פריט

WP-9-25ידית ארגון 125 אמפר קירור אוויר 7.5 מטר

WP-2025ידית ארגון 250 אמפר, קירור מים

תפסנית

קוטר )מ"מ(מק"ט
WP-13N211.0

WP-13N221.6

WP-13N232.4

WP-13N243.2

קרמיקה/פיה 

קוטר )מ"מ(מק"ט
WP-13N084

WP-13N095

WP-13N106

WP-13N117

WP-13N128

בית תפסנית

קוטר )מ"מ(מק"ט
WP-13N261.0

WP-13N271.6

WP-13N282.4

WP-13N293.2

מוביל לידית

אורךקוטר )מ"מ(מק"ט
WP-41V339,20קצר

WP-41V359,20 בינוני

WP-41V429ארוך

ידיות טיג - ארגון לידיות 9-20 
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מק"טתיאור פריט

ידית ארגון 150 אמפר, 7.5 מ' עם ברז 
)מתאימה לאינוורטרים(

WP-17252V

 ידית ארגון 150 אמפר, 4 מ' עם ברז,
קירור אוויר

WP-17252V4

WP-17252/4ידית ארגון 150 אמפר, 4 מ' עם מיקרוסוויץ'

WP-17252ידית ארגון 150 אמפר, קירור אוויר, ללא ברז

WP-17252Vידית ארגון 150 אמפר, ברז, קירור אוויר

WP-26252ידית ארגון 250 אמפר, קירור אוויר

WP-1825ידית ארגון 350 אמפר, קירור מים

תפסנית

קוטר )מ"מ(מק"ט
WP-13N221.0

WP-13N231.6

WP-13N242.4

WP-13N253.2

קרמיקה/פיה 

קוטר )מ"מ(מק"ט
WP-10N504

WP-10N495

WP-10N486

WP-10N477

WP-10N468

בית תפסנית
קוטר )מ"מ(מק"ט

WP-10N301.0

WP-10N311.6

WP-10N322.4

WP-10N333.2

מוביל לידית
אורךקוטר )מ"מ(מק"ט

WP-57Y0417,18,26 קצר

WP-57Y0217,18,26ארוך

ידיות טיג - ארגון לידיות 17-18-26 
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 ריתוך
בלהבה והלחמות

04  
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ריתוך בלהבה והלחמות
הלחמות

קיימות שתי שיטות הלחמה.

הלחמה קשה - המכונה גם אינוך (BRAZING), מיועדת לחומרים 
.425°C שנקודת ההתכה שלהם היא בטמפרטורה

הלחמה רכה - (SOLDERING), מיועדת לחומרים שנקודת ההתכה שלהם 
.425°C היא מתחת לטמפרטורה של

השימוש בשילוב חמצן ואציטילן, מייצרים להבה הממיסה את שני חלקי 
 המתכת המיועדת להלחמה עם או בלי תוספת חוט.

 הריתוך מיועד בדר"כ לחיבור פחים ועבודות פחחות שונות.
 אנשי מיזוג אוויר משתמשים בגז פרופן ומבצעים הלחמות כסף.

.700°C -גז הפרופן מסוגל להגיע לטמפרטורה של כ

מוטות הפלדה מיוצרים מאותם המוטות המשמשים לייצור אלקטרודות לריתוך.  *

תקן AWSמק"טתיאור פריט
5.8

משקל חבילה 
בק"ג

קוטר מ"מ

TIGER-16R-45101.6מוטות לריתוך בכל המצבים לפלדות בחוזק נמוך כגון אגזוזים וכו'.

TIGER-20102

TIGER-25102.5

TIGER-32103.2

TIGER-40104

TIGER-50105

 961.9°C כסף 
ככל שאחוז הכסף בחוט עולה, 

נקודת ההתכה נמוכה יותר, 
וקל יותר לעבוד עם החומר 

המותך.

1083°C נחושת

660°C אלומיניום

מוטות פלדה לריתוך אוטוגן 

נקודות ההתכה של 
החומרים השונים:
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קוטר מ"מתקןמק"טתיאור פריט
 חוט נחושת -זרחן עם תכולת כסף נמוכה.

 מתאים למילוי חיבורים רחבים. 
 מתאים להלחמה של נחושת וסגסוגות נחושת. 

  150°C 60° לביןC - טמפרטורות עבודה בין 
אין להשתמש בסביבה גופריתית ועל סגסוגות 

ברזליות וסגסוגות ניקל.

TIGSB5%-FLTL-AG2P- CP 1051.3X3.25

  

חוט נחושת חשוף - זרחן עם תכולת 15% כסף 
המספק משיכות גבוהה, אפילו בטמפרטורות 

 נמוכות.
 מתאים להלחמה של סגסוגות נחושת ונחושת. 
 מומלץ לחיבורים עם עומס חום גבוה ורעידות. 

משותפת בהלחמה קשה טמפרטורות עבודה בין - 
  150°C 700° לביןC 

אין להשתמש בסביבה גופריתית ועל סגסוגות 
ברזליות וסגסוגות ניקל.

TIGSB15%-30BR BS EN 1044 15 AG1.6

סגסוגת עם תכולת 20% כסף, ללא קדמיום לא 
 רגיש להתחממות יתר. 

הלחמה קשה של פלדות ללא סגסוג ומסוגסגות 
ניקל וסגסוגות ניקל ברזל יצוק נחושת וסגסוגות 

 נחושת התאמת צבע מושלמת עם פליז. 
הסיליקון יכול להפחית את התכונות מכאניות של 

 פלדת פחמן.
.200°C טמפרטורות עבודה שלמקסימום

TIGSB20%-15DIN 8513 L AG 20 EN1044-AG 2061.5

חוטים המכילים קדמיום שימושיים בעיקר 
 בחנויות לחלקי חילוף למיזוג אוויר.

עם תכולת 20% כסף, בשימוש בחוטים אלו יש 
להימנע מחימום יתר של חומר המילוי בשל 

אחוז הקדמיום ואפילו יותר בשל המצאות האבץ 
שבעת חימום יתר יכול ליצור חורים ולמנוע 

 אטימה.
מומלץ לאוורר היטב את האזור בו מלחימים.

TIGSB20%-15BDIN 8513 L Ag 20Cd EN1044 AG 3091.5

 

סגסוגת עם תכולת 30% כסף, ללא קדמיום לא 
 רגיש להתחממות יתר. 

הלחמה של פלדות ללא סגסוג ומסוגסגות ניקל 
וסגסוגות ניקל ברזל יצוק נחושת וסגסוגות 

נחושת.
הסיליקון יכול להפחית את התכונות מכאניות של 

פלדת פחמן טמפרטורות עבודה של מקסימום 
.300°C

TIGSB30%-15EN ISO 17672:2010-AG 1301.5

חוטים המכילים קדמיום שימושיים בעיקר 
 בחנויות לחלקי חילוף למיזוג אוויר.

עם תכולת 30% כסף. יש להימנע מחימום יתר 
של חומר המילוי בשל אחוז הקדמיום ואפילו 

יותר בשל המצאות האבץ שבעת חימום יתר יכול 
 ליצור חורים ולמנוע אטימה.

מומלץ לאוורר היטב את האזור בו מלחימים.

TIGSB30%-15BDIN 8513 L AG 30CD EN1044 AG 3061.5

מוטות כסף להלחמת נחושת
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קוטר מ"מתקןמק"טתיאור פריט
סגסוגת עם תכולת 40% כסף, ללא קדמיום לא 

 רגיש להתחממות יתר.
הלחמה של פלדות ללא סגסוג ומסוגסגות ניקל 

וסגסוגות ניקל ברזל יצוק נחושת וסגסוגות נחושת.
 הסיליקון יכול להפחית את התכונות מכאניות

של פלדת פחמן. 
.200°C טמפרטורות עבודה של מקסימום

TIGSB40%-15UNI EN ISO 17672:2010-AG 1051.5

חוט סגסוגת עם תכולת 40% כסף בצבע כחול, 
מכיל קדמיום להלחמה של פלדות ללא סגסוג 

 ומסוגסגות, ניקל וסגסוגות ניקל.
יש להימנע מחימום יתר של חומר המילוי בשל 

אחוז הקדמיום ואפילו יותר בשל המצאות האבץ 
שבעת חימום יתר יכול ליצור חורים ולמנוע 

 אטימה.
ברזל יצוק נחושת וסגסוגות נחושת. הסיליקון יכול 

להפחית את התכונות מכאניות של פלדת פחמן. 
.200°C טמפרטורות עבודה של מקסימום

TIGSB40%-15BDIN 8513 L AG 40CD EN1044 AG 3041.5

סגסוגת עם תכולת 56% כסף, ללא קדמיום 
לא רגיש להתחממות יתר. נזילות טובה ונימית 

להלחמה של פלדות ללא סגסוג, פלדות מסוגסגות, 
סגסוגות ניקל, ניקל, ברזל יצוק, אלומיניום, נחושת 
וסגסוגת נחושת העדר קדמיום הופך אותו מתאים 

במיוחד לחיבור חלקים העתידים לבא במגע עם 
.200°C מזון. טמפרטורות עבודה של מקסימום

TIGSB56%-15AWS A5.8 B-Ag 7 EN1044 AG 1021.5

 חומר מילוי עם התכה טובה ונימית.
מתאים להלחמה של נחושת וסגסוגות נחושת. 

60°C הלחמה בטמפרטורות עבודה בין 
* 150°C לבין

אין להשתמש בסביבה גופריתית ועל סגסוגות 
ברזליות וסגסוגות ניקל.

TIG-CUPPHOS6LCuP-63

חוט סילפוס שמתאים להלחמת צנרת נחושת 
וסגסוגת נחושת בטמפ' עבודה בין מינוס 20°C ועד 

 .150°C
אורך 600 מ"מ.

TIGSILFUS5L-CuP72X4

משקל חבילה בק"גמק"טתיאור פריט
POWDER1אבקה להלחמת כסף.

מוטות כסף להלחמת נחושת

אבקות להלחמת כסף 
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משקל חבילה תקן AWSמק"טתיאור פריט
בק"ג

קוטר מ"מ

Z2017-16-11.6מוט מצופה להלחמת פלדות.

Z2017-24-12.4

Z2018-20-12מוט מצופה להלחמת ברונזה ונחושת.

Z2018-32-13.25

 מוט להלחמת ברונזה. 
אורך 350 מ"מ.

CW-BRZE25-6-52.5

CW-BRZE32-6-53.25

CW-BRZE40-6-54

חוט פליז להלחמה - מכיל נחושת עם אבץ למילוי מתכות עם 
 תכולה מעטה של בדיל לשיפור חוזק ועמידות בקורוזיה.

אורך 1000 מ"מ.

TIG-BRASSRBCuZn-A52

מוטות להלחמת פלדות 
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ציוד עזר לריתוך
05  
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ידית ריתוך 400 אמפר מסתובב

99-400R :מק"ט 

 ידית ריתוך 300 אמפר 

99-300S :מק"ט 
דגם סמסון

ידית ריתוך 500 אמפר

99-500S :מק"ט 
דגם סמסון

ציוד עזר לריתוך / ידיות 

ידית הארקה 300 אמפר ידית הארקה 500 אמפר

JA-2320 :מק"ט 

ידית הארקה 600 אמפר

JA-2330 :מק"ט 

ידית לריתוך אלקטרודות פחם

K-4000 :מק"ט 
 מתאימה עד קוטר 13 מ"מ )ארקר(.

כוללת כבל באורך 2.1 מטר מחבר מברונזה מאפשר חיבור ארקה לגוף החלק.
 לראש הידית יש 4 חורים ליציאת לחץ האוויר. עד 1000 אמפר.

 מאפשר אלקטרודת פחם מ 4 מ"מ ועד 13 מ"מ.
 לחץ נדרש PSI 80-100, קצב זרימה: 25CF ליטר לדקה. 

משקל ידית: 3.65 ק"ג. 

JA-2315 :מק"ט

ידית ריתוך 300 אמפר
99-300J :מק"ט 

 דגם ג'קסון
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I-COMBO אלקטרודה לפלסמה 

RI-ELE-COMBO :מק"ט 

I-COMBO מפזר גז לידית פלסמה 

RI-GD/COMBO :מק"ט

I-COMBO דיזה לפלסמה 

RI-DIZA/COMBO :מק"ט 

I-COMBO כתר לפלסמה 

RI-CETER/COMBO :מק"ט 

I-COMBO ידית לחיתוך

 I-PLAS 25/40 דיזה לפלסמה 

RI-DIZA25/40 :מק"ט 

I-PLAS 25/40 כתר לפלסמה 
RI-CETER25/40 :מק"ט 

 אלקטרודה לפלסמה
 I-PLAS 25/40

RI-ELE-25/40 :מק"ט 

ידית לחיתוך בפלסמה
I-PLAS 25/40
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עובי הדיסק)מ"מ(קוטר הדיסקמק"טתאור
ZCUT-14143דיסק חיתוך ברזל 3* "14

ZCUT-4.5*1.64.51.6דיסק חיתוך ברזל 1.6*"4.5

ZCUT-4.5*1/84.53.2דיסק חיתוך ברזל 1/8*"4.5

ZCUT-553.2דיסק חיתוך ברזל "5 1/8

ZCUT-773.2דיסק חיתוך ברזל "7

ZCUT-993.2דיסק חיתוך ברזל "9

ZCUTSS-4.5*1.64.51.6דיסק חיתוך נירוסטה 1.6*"4.5

ZGRIND-4.54.57דיסק השחזה ברזל 1/4*"4.5

ZGRIND-557דיסק השחזה ברזל "5

ZGRIND-777דיסק השחזה ברזל "7

ZGRIND-997דיסק השחזה ברזל "9 1/4

דיסק חיתוך ברזל "3*14

דיסק חיתוך ברזל "5 1/8

דיסק חיתוך ברזל 1.6*"4.5

דיסק חיתוך ברזל "7

דיסק השחזה ברזל 1/4*"4.5

דיסק חיתוך ברזל 1/8*"4.5

דיסק חיתוך ברזל "9

דיסק השחזה ברזל "5

ZCUT-14 :מק"ט 

ZCUT-5 :מק"ט 

 ZCUT-4.5*1.6 :מק"ט 

ZCUT-7 :מק"ט 

ZGRIND-4.5 :מק"ט

ZCUT-4.5*1/8 :מק"ט 

ZCUT-9 :מק"ט 

ZGRIND-5 :מק"ט

דיסקים לחיתוך והשחזה 
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עטי סימון 
צבעמק"ט
לבן96960

צהוב96961

אדום96962

שחור96963

טוש סימון נוזלי 
 מיועד לסימון על משטח חלק או 

מחוספס לשטח משומן לברזל ומתכת, 
 אלומיניום, צנרת, פלסטיק וגומי.

עובי סימון 3 מ"מ. 
.(-46°C – 66°C ) סימון בחומרים בתחום

צבעמק"ט
לבן90900

צהוב90901

אדום90902

שחור90903

טוש סימון עבה
 מיועד לסימון על משטח חלק או 

מחוספס לשטח משומן לברזל ומתכת, 
 אלומיניום, צנרת, פלסטיק וגומי.

 עובי סימון 7 מ"מ.
(-18°C – 66°C ) סימון בחומרים בתחום

צבעמק"ט
לבן84620

צהוב84621

אדום84622

שחור84623

עט סימון כדורי 
 מיועד לסימון על משטח חלק או

מחוספס רטוב, משומן, לסימון על מתכת, 
עץ, פלסטיק, זכוכית או כל חומר קשה אחר. 

 בקבוקון פלסטי בלתי שביר.
.(-46°C – 66°C ) סימון בחומרים בתחום

עובי)מ"מ(מק"ט
611179.5

8042017

עט מוצק לסימון
מתאים לסימון על משטח משומן, קפוא, 

 חלוד על גבי מתכת, עץ, בטון, גומי,
 זכוכית ונייר. רטוב או קר.

 עמיד בפני מים ושמש.
.(-46°C – 66°C ) סימון בחומרים בתחום
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נעל לכבל ריתוך

סט כבלים

קוטרמק"טתיאור פריט
 כבל ריתוך בצבע כתום, עם בידוד כפול. 

מאושר מכון התקנים הישראלי.
CB-1616 ממ"ר

CB-2525 ממ"ר

CB-3535 ממ"ר

CB-5050 ממ"ר

CB-7070 ממ"ר

מק"טתיאור פריט
NC-16נעל לכבל ריתוך, בקוטר 16 מ"מ

NC-25נעל לכבל ריתוך, בקוטר 25 מ"מ

NC-35נעל לכבל ריתוך, בקוטר 35 מ"מ

NC-50נעל לכבל ריתוך, בקוטר 50 מ"מ

NC-70נעל לכבל ריתוך, בקוטר 70 מ"מ

NC-90נעל לכבל ריתוך, בקוטר 90 מ"מ

מחבר כבל נקבה למכונהמחבר כבל זכרמחבר כבל נקבה מסיבי

מחבר כבל נקבה למכונהמחבר כבל נקבהמחבר כבל זכר מסיבי
JA-VL-2 :מק"ט

 מחבר כבל נקבה להארכת כבלים 
בקוטר 35-90

JA-VL-3 :מק"ט
 מחבר כבל זכר להארכת כבלים 

בקוטר 35-90

 מק"ט: MA-NE16-25 16 עד 25 מ"מ 
 מק"ט: MA-NE35-50 35 עד 50 מ"מ
מחבר כבל נקבה להארכה ולחיבור 

כבלים למכונות 

 מק"ט:  MAZA-16-25 16 עד 25 מ"מ 
 מק"ט:  MAZA-35-50 35 עד 50 מ"מ

 מחבר כבל זכר להארכה ולחיבור 
כבלים למכונות 

JA-MC-M8 :מק"ט
מחבר כבל נקבה למכונה 

חיבור M8 למחבר קטן

JA-MC-M10 :מק"ט
מחבר כבל נקבה למכונה 
חיבור M10 למחבר גדול

כבלי ריתוך וציוד משלים
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 CO2 משחת עזר לריתוך

תרסיס לגילוי סדקים
 תרסיס לניקוי שטח 

לבדיקת סדקים

 CO2 תרסיס עזר לריתוך

מברשת סיבי פלדהג'ל לניקוי נירוסטה תרסיס שמן חודר חלודה

תרסיס לגילוי סדקים-אדום

 CO2 תרסיס עזר לריתוך
99-Z185 :מק"ט

מק"ט: Z171-99 חודר וישנו סדק.

 מק"ט:  Z180-99 ללא סילקון

 מק"ט: Z172-99 במידה וישנו סדק 
מתגלה הצבע האדום.

מק"ט: Z181-99 עם סילקון

99-Z170 :מק"ט

99-Z101 :99מק"ט-SSG :מק"טSP-001 :מק"ט

ציוד עזר לריתוך
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מוצרים משלימים לריתוך

CO2 פלייר לניקוי ידיות פטיש להסרה שלקה בעל קפיץ למניעת זעזועים בפרק היד

CO2-CLEANER :מק"ט JA-2140 :מק"ט 

גיר אש לסימון מתכתעפרונות למדידת טמפרטורהמדחום דיגיטלי לריתוכים

 MAD-T :מק"ט  TEM-PEN :מק"ט  JA-7182 :מק"ט 

ווסת לחץ לארגון ווסת לחץ ל-CO2 עם מחמם חשמלי
VA-CO2 :מק"ט VA-ARGON :מק"ט
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מדיד ריתוךתנור לחימום אלקטרודות
AT-10Y :מק"ט 

מכיל עד 5 ק"ג אלקטרודות באורך של עד 450 מ"מ.
MAD-RIT :מק"ט 

 מד ריתוך המאפשר למדוד עומק, זויות ואיכות הריתוך.
מגיע באריזה קשיחה המגינה על המדיד.

 AT-300:מק"ט 
 תנור לייבוש, 300°C, מכיל עד 10 ק"ג. 

אלקטרודות באורך של עד 450 מ"מ. כולל מחוון טמפרטורה.

 AT-400 :מק"ט 
,400°C תנור לייבוש אלק' עד 15 ק"ג, מגיע עד 
 ניתן לכיוון טמפרטורה כולל מחוון טמפרטורה.

 תנור לייבוש אלקטרודות  תנור לייבוש אלקטרודות 

 תנור לייבוש אלקטרודות  תנור לייבוש אלקטרודות 

AT-500\20 :מק"ט 
 תנור לייבוש אלקטרודות מכיל 20 ק"ג.

 תא לייבוש ותא נוסף לשמירת חום אלקטרודות.
 .500°C צג דיגיטלי. עד 

AT-500\60 :מק"ט 
 תנור לייבוש אלקטרודות מכיל 60 ק"ג. 

 תא לייבוש ותא נוסף לשמירת חום אלקטרודות.
.500°C צג דיגיטלי. עד
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ציוד בטיחות
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מסיכת ריתוך סולארית

הגנה מרבית כנגד קרינה,  • 
התזה וזילוף.  

חלון ריתוך רחב המאפשר ראיית  • 
מרחב אופטימאלית בזמן הריתוך.  

התכהות אוטומטית של חלון  • 
  הריתוך עם הצתת האלקטרודה.

כפתור לכיוון התכהות מדרגה   • 
9 ועד 13.  

ראשיה המעוצבת לתמיכה   • 
מקסימלית של המסיכה.  

קלה ומאוזנת במשקל.  •

מיוצרת מחומרים איכותיים  • 
העמידים לאורך שנים.  

הגנה מרבית על מרחב הפנים   • 
כולל האוזניים.  

עיצוב חדשני.  •

אחריות לתקופה של 24 חודש,  • 
לא כולל שבר.  

 תכונותיה האיכותיות של המסיכה
 כגון: משקלה הקל, פשטות החלפת

דרגת ההתכהות, אפשרות להחלפת 
 הקסטה ורמת המיגון הגבוהה נותנות

 לך הרתך המקצועי נוחות ויתרון 
לעבודה מהנה ואיכותית יותר.

יתרונות המסיכה DIAMOND 

DIN 3 or 4מעבר אור במצב רגיל

דרגת כהות משתנה DIN 9-13מעבר אור במצבי ריתוך משתנים

בטמפרטורת חדר 1/1000 שניותזמן החלפה מאור למצב חושך

כוונון השהיה בין 0.2 שניות ל-0.8 שניותזמן השהייה

דרגת כיווןכיוון רגישות )בתום הריתוך(

שילוב בין סולארי לסוללת ליתיוםמקור מתח

5000 שעות ריתוךמינימום אורך חיי סוללה

מטפ' מינוס 5°C ועד 55°Cטמפ' עבודה

44*98 מ"משטח ראיה

80*90*110 מ"ממידות הקסטה

313NM T<0.00006%<√>210הגנה מקרינת אולטרא סגול

313<√>365NM T<0.00006%

780-1400NM T<0.003%הגנה מקרינה אינפרא אדום

430 גרםמשקל

ניילוןחומר המסיכה

 מפרט טכני 

 מסיכת הריתוך Diamond הינה מסיכת ריתוך סולארית ההמתכהה אוטומטית בעת הריתוך.
מסיכה זו מיוצרת עבור זיקה על פי דרישות ובדיקות מחמירות של הצוות המקצועי בחברה, דבר 

המבטיח לך הלקוח מסיכה סולארית איכותית ומקצועית.

ציוד בטיחות
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מיוצרת בארה"ב  •

קלת משקל ונוחה לתפעול  •

אפשרות להחלפת הקסטה   • 
ורמת המיגון הגבוהה.  

בורר כיוון דרגת הכהות-ניתן לשנות     •
את דרגת הכהות ממספר 9 ועד   

מספר 13 לפי נוחות הרתך.  

בורר כיוון הרגישות-סיבוב הכפתור     •
שמאלה מעבירה את המסכה למצב     

עבודה בהשחזה.  

סיבוב הכפתור ימינה מחזירה את     •
המסכה למצב עבודה בריתוך.  

לחצן ההשהיה ששולט בזמן בין   • 
מצב חשוך לבין בהיר)פתיחה    

אוטומטית של הקסטה(  

מצב מיוחד המיועד בעיקר לזרם   • 
נמוך או לריתוך נקודתי   

  )הפסקות מהירות בריתוך(

מצב מיוחד המיועד בעיקר לזרמים  • 
60 עד 120 אמפר.  

מצב מיוחד המיועד בעיקר לזרמים     •
גבוהים )מהירות הסגירה איטית יותר(.  

מצב מיוחד מיועד לזרמים הגבוהים   • 
מ-400 אמפר )מהירות הסגירה היא     

האיטית ביותר(   

תכונות המסיכה הופכות אותה לפתרון 
 אידיאלי לעבודה מגוונת הדורשת 

השחזה לאחר ריתוך, עבודה בזרמים 
נמוכים או גבוהים ונוחות העבודה נותנת 
לרתך המקצועי את הפתרון הטוב בשוק.

יתרונות המסיכה

110*90מידות פילטר)מ"מ(

2חיישנים

אנלוגי- גבוה/נמוךשליטה ברגישות

1/10000זמן סגירה/פתיחה)שנ'(

תאים סולארייםכח ראשוני

סוללת ליתיוםגיבוי

מינוס 10°C ועד 50°Cטמפ' עבודה ואחסון

IR/UV עד דרגה 16הגנת קרינת

0.1 ועד 2 שניותהשהיה עד לפתיחה

4דרגת כהות

ישמצב השחזה

ANSI Z87.1 CE PENDINGסטנדרט

 מפרט טכני 

STAR - O 
 מסיכת ריתוך STAR-O מאפשרת ריתוך גם בזרמים נמוכים מאוד וגם בזרמים גבוהים. 

 כמו כן למסיכה יש מפסק חיצוני המאפשר הפסקת כיבוי אוטומטי והופך את המסיכה
למגן השחזה איכותי
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מסיכת ריתוך אמריקאיתמסיכת ריתוך אמריקאית

מסיכת ריתוך אמריקאיתמסיכת ריתוך אמריקאיתמסיכת ריתוך אמריקאית

מסיכת יד לריתוךמסיכת ריתוך זיקה

מגן פנים אמריקאי

מסיכות לריתוך

 NERO-B :מק"ט 
נרו שחור / חלון מתרומם.

 NERO-G :מק"ט 
נרו אפורה / חלון מתרומם.

 TITAN :מק"ט 
שדה ראיה כפול / חלון מתרומם.

 NERO-R :מק"ט 
נרו אדום / חלון מתרומם.

 NERO-S :מק"ט 
נרו כסוף / חלון מתרומם.

 WH701 :מק"ט 
חלון מתרומם.

 מק"ט: 5114049
חלון קבוע.

מגן פנים קומפלט אמריקאי

מק"ט: 38110

מק"ט: 32010
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מגן פנים עם מסגרת אלומיניום

מסיכת ריתוך קשיחהמערכת שאיבת עשן

STAR-1STAR-E -מגן פנימי ל

STAR-2STAR-O ,STAR-P STAR-E -מגן קדמי ל

STAR-3STAR-O ,STAR -P -מגן פנימי ל

STAR-4STAR-O ,STAR-P STAR-E -מגן זיעה ל

STAR-5STAR-O ,STAR-P STAR-E -ראשיה ל

STAR-6STAR-E -כפתור ל

STAR-79-13 כהות STAR-E -קסטה ל

STAR-8STAR-E מסיכה סולרית עבור

STAR-99-13 קסטה אוטומטית כהות

STAR-AIRSETמערכת טיהור אוויר קומפלט

STAR-AIRSET-1חגורה לערכת טיהור אוויר

STAR-AIRSET-2חגורה משופרת לערכת טיהור אוויר

STAR-AIRSET-3צינור פי.וי.סי קל

STAR-AIRSET-4מטען לסוללה

STAR-AIRSET-5סוללה נטענת ניקל מטל 4.8 וולט

STAR-AIRSET-6P3 פילטר דרגה

STAR-AIRSET-7פילטר מקדים

STAR-AIRSET-8פילטר מקדים פחם פעיל

STAR-AIRSET-9בדים למערכת טיהור אויר

STAR-AIRSET-10ערכה הכוללת קשת וצינור אוויר למסיכה

STAR-AIRSET-11בד מגן לפנים - מורכב על הקשת

חלפים למסיכות STAR, ולמערכת שאיבת עשן

STAR-AIRSET :מק"ט

מק"ט: 5114082

 מק"ט: 39371
שחור 

מק"ט: 5114082-3

שקף למגן פנים עם מסגרת 
אלומיניום
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מק"טתיאור פריט
 ארון עזרה ראשונה.

מתאים לעד 20 עובדים.
MED-110
תכולה

כמותפריטכמותפריט
110אפליקטורים עץ1מסיכת הנשמה.

4כפפות סטריליות2תחבושת אישית

1סביעור תמיסת טבע5משולש בד

1תרסיס פלסטר10פד גאזה סטרילי

1פלסטר בד מגולגל משי1פד כוויות בלתי נדבק

1פולידין תמיסה 20 גר'2צמר גפן רפואי 50 גר'

1מספרי חובש מקצועיות1פנצטה רפואית נירוסטה

40פלסטר סטרילי איכותי1הייפלסטר עם מתקן לחיתוך

1אגד נמתח סטרילי איכותי12פלסטר "H" מבד נמתח

3שפדלים לקיבוע אצבעות2פד אלכוהול לחיטוי

1תרסיס אלכוהול 570%אגד גאזה מגולגל 5 ס"מ

1אזולין טיפות עיניים2אגד גאזה מגולגל 7 ס"מ

1משחה לכויות1חוסם עורקים תיקני

1ג'יל פרו- וורה 100% טבעי1סד לקיבוע

10סיכות ביטחון1משטפת עיניים מקצועית

1תחבושת אלסטית

ארון עזרה ראשונה

ציוד רפואי
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מק"טתיאור פריט
MED-120תיק עזרה ראשונה מלא

MED-130ערכה לטיפול בכוויות

MED-140ערכת מילוט מאש

מק"טתיאור פריט
MED-150תרסיס פלסטר גדול 150 סמ"ק

5116055עיפרון לחילוץ שבבים מהעיניים

ערכה לטיפול בכוויות

ערכת מילוט מאש תרסיס פלסטר

תיק עזרה ראשונה

עיפרון לחילוץ שבבים
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מק"טתיאור פריט
NERO-Hראשייה למסיכת ריתוך אמריקאית נרו

מק"טתיאור פריט
WH8000-2קסטה להחלפה למסיכה סולארית

WH8000-3מגן קידמי

WH8000-4מגן פנימי

WH8000-5ראשייה למסיכה סולארית

WH8000-6מגן זיעה

WH8000-7כפתור כיוונון לדרגת הכהות

חלפים למסיכה סולארית

ראשייה

ראשייה למסכה סולארית

קסטה להחלפה למסיכה 
סולארית

חלפים למסיכות ומגיני פנים

מק"טתיאור פריט
JA-06עדשה עגולה מס' 6 למשקפי אוטוגן

JA-2000זכוכית שקופה

JA-09זכוכית מס' 9

JA-10זכוכית מס' 10

JA-11זכוכית מס' 11

JA-12זכוכית מס' 21

JA-13זכוכית מס' 31

זכוכיות

* ניתן להשיג זכוכיות נוספות/מוזהבות.

זכוכיות
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מק"טתאור פריט
OP-N220עדשת ראייה מס' 1

OP-N222עדשת ראייה מס' 1.5

OP-N224עדשת ראייה מס' 2

OP-N250עדשת ראייה מס' 2.5

OP-N275עדשת ראייה מס' 2.75

עדשות ראייה

מק"טתיאור פריט
24411-0מגן פוליקרבונט שקוף

24411-10Pמגן פוליקרבונט דרגת כהות 10

24411-11Pמגן פוליקרבונט דרגת כהות 11

24411-12Pמגן פוליקרבונט דרגת כהות 12

TITAN מגנים למסיכת ריתוך דגם

מגנים למסיכת ריתוך

מוצרי בטיחות משלימים

מק"טתיאור פריט
5113101משקפי ריתוך אוטוגן עדשה מלבנית

5113788משקפי הגנה ירוק

5113789 משקפי הגנה שקוף

5113790משקפי מגן אמריקאי כהה

5113792משקפי מגן אמריקאי שקוף

משקפי מגן 

 משקפי ריתוך אוטוגן
עדשה מלבנית

משקפי מגן אמריקאי שקוף

משקפי הגנה שקוף משקפי הגנה ירוק

משקפי מגן אמריקאי כהה
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מק"טתיאור פריט
 הוילון עמיד בפני אש, מים, עשוי מויניל.

 שימושי בסביבת ריתוך, חיתוך בפלסמה ומכשירי ריתוך.
 מיוצר על פי תקן CPA 1-84 ועמידות בלהבה על פי ארגון קליפורניה.

וילון ריתוך 1.80מ' * 1.82מ'. מגיע עם טבעות מסביב לכל הוילון.

97310-3

AS-90שמיכה להגנת אזור הריתוך ממרחק של 80 ס"מ לפחות. מידות: 1.2 מ' על 1.8 מ'

1650°C שמיכת סיליקה, עמידה בטמפ' שלAS-100

AS-110שמיכת ריתוך 2 מטר על 2 מטר מעור הפוך

AS-200כובע רתכים

מוצרי עור להגנה בעת הריתוך
מק"טתיאור פריט

AS-80סינר עור להגנת בית החזה ועד הברכיים בעת הריתוך

5112025שרוול עור להגנת הזרועות בעת הריתוך

AS-65Lקרסולית עור להגנת הקרסוליים בעת הריתוך, סגירת סקוצ'ים

 5112013מעיל עור ארוך להגנה בעת הריתוך. אורך 80 ס"מ

5112013XL

5112013XXL

עובי מ"מרוחב מ"מאורך מ"מ פריט
L 76.255.91.3-1.4מעיל

XL 78.760.91.3-1.4מעיל

XXL 81.363.51.3-1.4מעיל

60.9241.2-1.3שרוול

3317.81.3-1.5קרסולית

9059.71.3-1.5סינר

חליפת סערה מק"ט 51122 מעיל גשם מק"ט 51123

מוצרי בטיחות והגנה
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סינר עור

מעיל עור

שרוול עור

כובע רתכיםשמיכת ריתוךוילון לריתוך

קרסולית
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נקודות גומיכפפות מגן ורידיםטריקו עם מג'נט

נגד כימיקלים והחלקה עבודות קלות

עבודות כלליות משופר

בקר משופר

לשמנים ופחיםכפפות בד עור

 מק"ט: 5111004
מחוזק משופר לעבודות כלליות פרק היד 

 מוגן ע"י רצועות עור. 

 מק"ט: 5111008
בד עור כף היד עשויה עור. גב היד עשויה 

 מבד לעבודות קלות עד בנוניות.

 מק"ט: 5111133
טיטאן לעבודה בשמנים וגם בפחים.

 מק"ט: 5111009
 טריקו עם מג'נט מיוצרת מבד טריקו עדין

 בפרק היד רצועה נמתכת.

 מק"ט: 5111034
בד עור מחוזק עם מגן ורידים חתיכת עור 
 אחת בכף היד בפרק היד רצועת בד עבה

להגנת הורידים.

 מק"ט: 5111041
 כפפת בד עם נקודות גומי למניעת
החלקה של זכוכית, מרצפות ועוד.

 מק"ט: 5111055
מצופות גומי עשויה מבד טבולה בגומי 

למניעת החלקה ונגד כימיקלים.

 מק"ט: 5111007
 בד בד- עשויה מבד בשני צידי הכפפה. 

 מק"ט: 5111006
בקר משופר בעלת שחיקה נמוכה עור חזק 

ועם זאת נוח מאוד.

כפפות
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לשמנים ודלקיםלטקס לעבודות מגוונות

עבודות ריתוך כלליות

כפפות עור לריתוךכפפות עור לריתוך

5111015A :מק"ט 
כפפות עור לריתוך 36 ס"מ

 מק"ט: 5111016
כפפות עור לריתוך 40 ס"מ

לריתוך ארגוןריתוך משופר

 מק"ט: 5111015
לעבודות ריתוך כלליות אורך 38 ס"מ.

5111015B :מק"ט 
 ריתוך משופר לריתוך כללי, תפרים

 כפולים, רצועת עור נוספת בכף היד.

 5111106L :מק"ט 
לריתוך ארגון, החלק הקדמי עשוי מעור צבי, 

אורך כ-38 ס"מ.

 מק"ט: 
 27  5111017 ס"מ
 35  5111018 ס"מ
 40  5111019 ס"מ

 מק"ט: 
 5111050S 
 5111050M 

5111050L 
 5111050XL 

לטקס לעבודות מגוונות אישור 
משרד הבריאות האמריקאי.

פי.וי.סי לעבודות בשמנים ודלקים
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 מכונות
לריתוך חשמלי

07  
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מכונות לריתוך חשמלי

 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריקם
V

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

עבודה עם 
גנרטור

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

 מארז
 מזוודה

2301630-166651665.5+203/132/290+

MINI-160
רתכת חד פאזית, נייד קל ומקצועי

 מפרט טכני

 קלה ונוחה לנשיאה קשיחות, 
עמידות ואחריות

  IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
המיועד לשימוש בתנאי חוץ.  

מערכת איוורור בעלת מבנה ייחודי     •
המשולבת עם מאוורר חזק ויחידת     

קירור פאסיבית גדולה במיוחד.  

ייעוץ מקצועי וטכני של  • 
המומחים בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע"מ.  

יתרונות המכונה

קלה לנשיאה, המגיעה בתוך מארז נשיאה קשיח - עמיד במיוחד המשלב נוחות      .1
מקסימאלית בנשיאה. הארגז שומר על הרתכת כך שגם בזמן אחסנה, המכונה מוגנת     

מאבק וממכות ומאופסנת בצורה מיטבית. הרתכת מיועדת לעבודה בנתיך חשמל של   
16 אמפר.  

הרתכת נותנת פתרון נהדר לרתכים המבצעים עבודות ריתוך שונות באלקטרודות בקוטר     .2
של עד 3.25 מ“מ בתחום האחזקה ומסגרות כללית.  

הרתכת מיועדת לעבודת ריתוך מאומצת בזרם מקסימאלי של 166 אמפר.  .3

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני עומס יתר.  .4

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני חוסר פאזה.  .5

.8KVA ניתן לעבוד עם גנראטור בהספק של  .6

לרתכת מצורף סט ריתוך איכותי הכולל:  .7 
• סט כבלי ריתוך.  

• ידית ריתוך וידית הארקה.  

60
50

Hz

1
חד פאזי

DC

 מפרט הערכה
רתכת 160.  • 

מארז קשיח מרופד להגנת המכונה.  • 
כבל ריתוך בחתך של 16 ממ”ר.  • 
מחזיק אלקטרודה 300 אמפר.  • 

כבל הארקה בחתך של 16 ממ”ר.  • 
ידית הארקה.  • 

כבל זינה תקני 2 מטר ותקע ישראלי     •
בעל תו תקן.  

MMA ריתוך אלקטרודה
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 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריקם
V

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

עבודה עם 
גנרטור

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

 מארז 
מזוודה

2302530-200702008+232/155/375+

 מפרט טכני

60
50

Hz

1
חד פאזי

DC

יתרונות המכונה

 צג דיגיטלי נח לכיוון ודיוק עוצמת
 הזרם וכן ביצועי ריתוך איכותיים

בצנרת ואלומיניום.

 קלה ונוחה לנשיאה קשיחות, 
עמידות ואחריות

  IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
המיועד לשימוש בתנאי חוץ  

מערכת איוורור בעלת מבנה ייחודי     •
המשולבת עם מאוורר חזק ויחידת     

קירור פאסיבית גדולה במיוחד  

ייעוץ מקצועי וטכני של   • 
המומחים בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע"מ  

I-200C
 רתכת חד פאזית 200 אמפר, נייד, עוצמתי ומקצועי 

Z-610 לריתוכי צנרת איכותיים באמצעות 

רתכת מקצועית בעלת מימדים נוחים לנשיאה מגיעה בתוך מארז נשיאה קשיח עמיד במיוחד,    .1
המשלב יכולת עבודה מאומצת עם נוחות מקסימאלית.   

הארגז שומר על הרתכת כך שגם בזמן אחסנה המכונה מוגנת מאבק וממכות ומאופסנת     .2
בצורה מיטבית. הרתכת מיועדת לעבודה, בנתיך חשמל של 25 אמפר.  

רתכת מושלמת לרתכים המבצעים עבודת ריתוך רציפה באלקטרודות של עד 4.0 מ“מ     .3
בתחום האחזקה, עבודות צנרת ומסגרות כללית.  

עם רתכת זו ניתן לבצע גם ריתוכי צנרת איכותיים באמצעות אלקטרודה Z-610 וגם לבצע  .4 
.Z-2805/Z-2812 ריתוכי אלומיניום איכותיים באמצעות אלקטרודה  

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני עומס יתר.  .5

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני חוסר פאזה.  .6

.10KVA עם רתכת זו ניתן לעבוד גם עם גנראטור בהספק של  .7

לרתכת מצורף סט ריתוך איכותי הכולל:  .8 
• סט כבלי ריתוך של 25 ממ”ר.  

• ידית ריתוך וידית הארקה.  

צג דיגיטלי

.I-200C רתכת  • 
מארז קשיח מרופד להגנת המכונה  • 

כבל ריתוך בחתך של 25 ממ”ר.  • 
מחזיק אלקטרודה 300 אמפר.  • 

כבל הארקה בחתך של 25 ממ”ר.  • 
ידית הארקה.  • 

כבל זינה תקני 2 מטר ותקע ישראלי     •
בעל תו תקן.  

 מפרט הערכה

MMA ריתוך אלקטרודה
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 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריקם
V

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

 מידות- מ"מעבודה עם גנרטור
)א/ר/ג(

3803*1620-2506725017.5+303 * 204 * 480

I-250C

 מפרט טכני

 רתכת תעשייתית תלת- פאזית 250 אמפר

רתכת תעשייתית קלה המיועדת לעבודות ריתוך, אחזקה, עבודות צנרת  .1 
ומסגרות כללית המצריכות עבודה רציפה באלקטרודות בקוטר של עד 5 מ“מ.  

רתכת המאפשרת עבודת ריתוך רציפה ומאומצת של 100% נצילות ב-180 אמפר.  .2

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני עומס יתר.  .3

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני חוסר פאזה.  .4

.15KVA ניתן לעבוד עם גנרטור בהספק של  .5

לרתכת מצורף סט ריתוך איכותי הכולל:  .6 
• סט כבלי ריתוך של 25 ממ"ר.   

• ידית ריתוך וידית הארקה.  

MMA ריתוך אלקטרודה

60
50

Hzתלת פאזי

3DC

 צג דיגיטלי נח לכיוון ודיוק עצמת
הזרם מתאימה לריתוכי צנרת 

 קלה ונוחה לנשיאה קשיחות, 
עמידות ואחריות

מפסק הגנה תלת פאזי בחזית הרתכת

  IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
המיועד לשימוש בתנאי חוץ  

מערכת איוורור בעלת מבנה ייחודי     •
המשולבת עם מאוורר חזק ויחידת     

קירור פאסיבית גדולה במיוחד  

ייעוץ מקצועי וטכני של  • 
המומחים בריתוך  

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע"מ  

צג דיגיטלי

יתרונות המכונה

 מפרט הערכה
.I-250C רתכת  • 

כבל ריתוך בחתך של 25 ממ”ר.  • 
מחזיק אלקטרודה 300 אמפר.  • 

כבל הארקה בחתך של 25 ממ”ר.  • 
ידית הארקה.  • 

כבל זינה תקני 2 מטר ותקע תלת     •
מופעי בעל תו תקן ישראלי.  
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צג דיגיטלי

 דגם
המכונה

 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריקם
V

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

עבודה עם 
גנרטור

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

I-DC-40038025*340-4006840028+370*260*515

 מפרט טכני

I-DC-400
 רתכת תעשייתית תלת-פאזית 

.IGBT רתכת עוצמתית לתעשייה בטכנולוגיית  .1

רתכת תעשייתית תלת פאזית, לעבודה רציפה ומאומצת לכל סוגי הריתוך והחיתוך     .2
באמצעות אלקטרודות. רתכת תעשייתית המיועדת לעבודות ריתוך וחיתוך בהספק גבוה     
בתחום הקונסטרוקציה, צנרת, אחזקה ומסגרות כללית המצריכות עבודת ריתוך רציפה     

ומאומצת באלקטרודות בקוטר של עד 6 מ”מ.  

בורר ARC FORCE - המעניק יתרון רב בשילוב של נוחות וכח חדירה מוגבר תוך כדי     .3
  (Z-610) עבודת הריתוך. בורר זה הינו משמעותי ביותר בביצוע עבודות ריתוכי צנרת  
ומהווה יתרון בביצוע עבודת הריתוך בכך שהוא מעניק הוספת כח חדירה משמעותי בעת     

הריתוך לאורך כל ביצוע פעולת עבודת הריתוך.  

נצילות גבוהה במיוחד מעל 60% ב-40°C המאפשרת עבודה רציפה       .4
ומאומצת בתנאי עומס קשים. מערכת קירור בעלת הגנה משולשת מים, רוח ואבק.  

צג שליטה ברור המאפשר שליטה מדויקת על זרם הריתוך ותכונת   .5 
.ARC-FORCE - החדירה העמוקה  

HOT START  .6- תכונה המאפשרת הצתה מהירה וקלה של אלקטרודות, תכונה המהווה   
 .(Z-610) יתרון רב בעבודה עם אלקטרודות מסוג צלולזה המשמשות לריתוכי צנרת  

60
50

Hzתלת פאזי

3DC

צג דיגיטלי נח לכיוון ודיוק עצמת 
הרתכת עובדת בטכנולוגיה המתקדמת 
ביותר .IGBT צג שליטה דיגיטלי לכיוון 

 ודיוק עוצמת הזרם. קשיחות, 
עמידות ואחריות

 IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
לשימוש בתנאי חוץ.  

ביצוע מיטבי בעבודה אף תחת רשת    •
חשמל בלתי יציבה.  

בורר ARC FORCE לחדירה עמוקה.  •

HOT START - תכונה המאפשרת    •
הצתה מהירה וקלה של אלקטרודות.  

הגנה מפני חוסר בפאזה, מתח נמוך,    •
מתח/זרם יתר וחימום יתר.  

בעלת מבנה ייחודי המשולבת עם  • 
מאוורר חזק ויחידת קירור פאסיבית    

גדולה במיוחד, בעלת הגנה     
משולשת.  

ייעוץ מקצועי וטכני של המומחים    •
בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של קבוצת    •
זיקה בע“מ.  

צג דיגיטלי עם אופציה לשלט רחוק,    *
לבקרה ושליטה מרחוק על כיוון    

עוצמת דיוק הריתוך.  

יתרונות המכונה

 מפרט הערכה
.I-250C רתכת  • 

כבל ריתוך והארקה בחתך של 35 ממ“ר.  • 
מחזיק אלקטרודה 500 אמפר.  • 

ידית הארקה.  • 
כבל זינה תקני ותקע תלת מופעי בעל     •

תו תקן ישראלי.  
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 מפרט טכני

 דגם
המכונה

 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם 
A 

 מתח ריקם
V

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

עבודה עם 
גנרטור

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

I-DC-50038040*340-5008050040+437*313*760

I-DC-500
 רתכת תעשייתית תלת-פאזית 

.IGBT רתכת עוצמתית לתעשייה בטכנולוגיית  .1

רתכת תעשייתית תלת פאזית, לעבודה רציפה ומאומצת לכל סוגי הריתוך והחיתוך     .2
באמצעות אלקטרודות.  

רתכת תעשייתית המיועדת לעבודות ריתוך וחיתוך בהספק גבוה בתחום הקונסטרוקציה,     .3
צנרת, אחזקה ומסגרות כללית המצריכות עבודת ריתוך רציפה ומאומצת באלקטרודות     

בקוטר של עד 6 מ”מ.   

בורר ARC FORCE - המעניק יתרון רב בשילוב של נוחות וכח חדירה מוגבר תוך כדי     .4
   )Z-610( עבודת הריתוך. בורר זה הינו משמעותי ביותר בביצוע עבודות ריתוכי צנרת  
ומהווה יתרון בביצוע עבודת הריתוך בכך שהוא מעניק הוספת כח חדירה משמעותי בעת     

הריתוך לאורך כל ביצוע פעולת עבודת הריתוך.  

נצילות גבוהה במיוחד מעל 60% ב 40°C המאפשרת עבודה רציפה ומאומצת      .5
בתנאי עומס קשים. מערכת קירור בעלת הגנה משולשת מים, רוח ואבק.  

צג שליטה ברור המאפשר שליטה מדויקת על זרם הריתוך ותכונת החדירה העמוקה-     .6
.ARC FORCE  

HOT START - תכונה המאפשרת הצתה מהירה וקלה של אלקטרודות, תכונה המהווה     .7
.(Z-610) יתרון רב בעבודה עם אלקטרודות מסוג צלולזה המשמשים לריתוכי צנרת  

60
50

Hzתלת פאזי

3DC

 הרתכת עובדת בטכנולוגיה המתקדמת
ביותר IGBT צג שליטה דיגיטלי לכיוון 

 ודיוק עוצמת הזרם. קשיחות,
עמידות ואחריות

 IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
לשימוש בתנאי חוץ.  

ביצוע מיטבי בעבודה אף תחת רשת    •
חשמל בלתי יציבה.  

בורר ARC FORCE לחדירה עמוקה.  •

HOT START - תכונה המאפשרת    •
הצתה מהירה וקלה של אלקטרודות.  

הגנה מפני חוסר בפאזה, מתח נמוך,    •
מתח/זרם יתר וחימום יתר.  

בעלת מבנה ייחודי המשולבת  • 
עם מאוורר חזק ויחידת קירור   

פאסיבית גדולה במיוחד,   
בעלת הגנה משולשת.  

ייעוץ מקצועי וטכני של   • 
המומחים בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע“מ.  

צג דיגיטלי עם אופציה לשלט    •
רחוק, לבקרה ושליטה מרחוק על    

כיוון עוצמת דיוק הריתוך.  

 

יתרונות המכונה

 מפרט הערכה
.I-DC 500 רתכת  • 

כבל ריתוך והארקה בחתך של 50 ממ“ר.  • 
מחזיק אלקטרודה 500 אמפר.  • 

ידית הארקה.  • 
כבל זינה תקני ותקע תלת מופעי בעל     •

תו תקן ישראלי.  

MMA ריתוך אלקטרודה
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 דגם
המכונה

 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריקם
V

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

עבודה עם 
גנרטור

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

I-DC63038040*340-6308063053+617*337*670

I-DC-630

 מפרט טכני

.IGBT רתכת עוצמתית לתעשייה בטכנולוגיית 

.IGBT רתכת עוצמתית לתעשייה בטכנולוגיית  .1 

רתכת תעשייתית תלת פאזית, לעבודה רציפה ומאומצת לכל סוגי הריתוך והחיתוך     .2
באמצעות אלקטרודות. רתכת תעשייתית המיועדת לעבודות ריתוך וחיתוך בהספק גבוה     
בתחום הקונסטרוקציה, צנרת, אחזקה ומסגרות כללית המצריכות עבודת ריתוך רציפה     

ומאומצת באלקטרודות בקוטר של עד 6 מ”מ.   

בורר ARC FORCE - המעניק יתרון רב בשילוב של נוחות וכח חדירה מוגבר תוך כדי  .3 
   (Z-610) עבודת הריתוך. בורר זה הינו משמעותי ביותר בביצוע עבודות ריתוכי צנרת  
ומהווה יתרון בביצוע עבודת הריתוך בכך שהוא מעניק הוספת כח חדירה משמעותי בעת     

הריתוך לאורך כל ביצוע פעולת עבודת הריתוך.   

נצילות גבוהה במיוחד מעל 60% ב 40°C המאפשרת עבודה רציפה ומאומצת      .4
בתנאי עומס קשים. מערכת קירור בעלת הגנה משולשת מים, רוח ואבק.   

צג שליטה ברור המאפשר שליטה מדויקת על זרם הריתוך ותכונת  .5 
.ARC FORCE -החדירה העמוקה   

HOT START - תכונה המאפשרת הצתה מהירה וקלה של אלקטרודות, תכונה המהווה     .6
.(Z-610) יתרון רב בעבודה עם אלקטרודות מסוג צלולזה המשמשים לריתוכי צנרת  

60
50

Hzתלת פאזי

3DC

 הרתכת עובדת בטכנולוגיה המתקדמת
ביותר IGBT צג שליטה דיגיטלי לכיוון 

 ודיוק עוצמת הזרם. קשיחות, 
עמידות ואחריות

 IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
לשימוש בתנאי חוץ.  

ביצוע מיטבי בעבודה אף תחת רשת    •
חשמל בלתי יציבה.  

בורר ARC FORCE לחדירה עמוקה.  •

HOT START - תכונה המאפשרת    •
הצתה מהירה וקלה של אלקטרודות.  

הגנה מפני חוסר בפאזה, מתח נמוך,    •
מתח/זרם יתר וחימום יתר.  

בעלת מבנה ייחודי המשולבת  • 
עם מאוורר חזק ויחידת קירור   

פאסיבית גדולה במיוחד,   
בעלת הגנה משולשת.  

ייעוץ מקצועי וטכני של   • 
המומחים בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע“מ.  

יתרונות המכונה

 מפרט הערכה
.I-DC 630 רתכת  • 

כבל ריתוך והארקה בחתך של 50 ממ“ר.  • 
מחזיק אלקטרודה 500 אמפר.  • 

ידית הארקה.  • 
כבל זינה תקני ותקע תלת מופעי בעל     •

תו תקן ישראלי.  
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 מפרט טכני
 נתיך נדרש

A
 תדר
Hz

 זרם כניסה
A

 מתח ריקם
V

 תחום זרם
A

 מתח יציאה
V

יעילות 
% 

 נצילות
%

 משקל
ק"ג

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

חד פאזי
2550/60

MIG 37.5
MMA 32.9

MIG 60
MMA 60

MIG 40-200
MMA 30-160

 MIG 24 
MMA 26.4806021447 * 243 *467

MIG-200

רתכת המיועדת לריתוך סלילים במשקל 5 ק"ג או 15 ק"ג וכמו כן לריתוך   .1 
באמצעות אלקטרודות.  

הפתרון המושלם למחלקות אחזקה, למסגריות ולמחלקות ריתוך במפעלים לריתוכים     .2
בחוט 0.6 מ"מ עד 1.0 מ"מ, כמו כן יכולה לעבוד עם חוט ללא גיבוי גז מגן.  

הרתכת מאפשרת עבודה בנתיך חשמל של 16 אמפר, גם בעבודה עם חוטים וגם בעבודה     .3
עם אלקטרודות - עובדה זו, בנוסף למשקל הקל של המכונה, הופך אותה לפתרון אידיאלי    
למבצעים עבודות ריתוך שונות, באלקטרודות בקוטר של עד 3.25 מ“מ בתחום האחזקה     

ומסגרות כללית.  

הרתכת מיועדת לעבודת ריתוך באלקטרודה בזרם מקסימאלי של 166 אמפר.  .4

הרתכת בעלת הגנה מלאה בפני עומס יתר. ניתן לעבוד עם הרתכת עם גנרטור   .5 
.9K בהספק של  

 רתכת לריתוך באמצעות סלילים )מזין פנימי(
וריתוך באמצעות אלקטרודה

מפרט הערכה

צג דיגיטלי נוח לכיוון ודיוק עוצמת 
 הזרם ומהירות הריתוך.

קלה ונוחה לניוד ובעלת קשיחות, 
עמידות ואחריות

 IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
לשימוש בתנאי חוץ.  

בקרים לוויסות מהירות החוט    •
ועצמת מתח הריתוך.  

מזין חוט בעל שני גלגלי הזנה.  •

חיבור ידית ריתוך מדגם   • 
BINZEL - Euro Connection.  

ייעוץ מקצועי וטכני של   • 
המומחים בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של  • 
קבוצת זיקה בע"מ.  

יתרונות המכונה

רתכת לריתוך באמצעות סלילים.  • 
ידית ריתוך איכותית הכוללת את כל     •

הרכיבים הדרושים.   
כבל הארקה וידית תואמת.  • 

ווסת לחץ לגז CO2+ מחמם חשמלי     •
למניעת קפיאה ביציאת הגז.   

כבל זינה תקני 2 מטר ותקע בעל תו     •
תקן ישראלי.  

MIG / MAG ריתוך סלילים
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 מפרט טכני

MIG - 300

רתכת המיועדת לריתוך סלילים הסוללים על ספולות במשקל 15 ק"ג.  .1

הרתכת מאובזרת בגלגלים המאפשרים את ניוד הרתכת בצורה קלה ונוחה.  .2

הרתכת הינה הפתרון הטוב ביותר למרתכים בסלילים בקוטר 0.8 מ"מ עד 1.0 מ"מ.  .3

הפתרון המושלם למחלקות אחזקה, למסגריות ולמחלקות ריתוך במפעלים לריתוכים     .4
בחוט בקוטר 0.8 מ"מ ו 1.0 מ"מ, כמו כן יכולה לעבוד עם חוט ללא גיבוי גז מגן.  

הרתכת בעלת הגנה מלאה בפני עומס יתר.  .5

.9KVA ניתן להפעיל את המכונה עם גנרטור בהספק של  .6

רתכת לריתוך באמצעות סלילים )מזין פנימי( - תלת פאזי

 דגם
המכונה

 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריתוך
V

מהירות חוט
מטר/דקה

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

MIG-30038016*350-30016.5-292.5-2430035665*400*940

60
50

Hzתלת פאזי

3DC

צג דיגיטלי נוח לכיוון ודיוק עוצמת 
הזרם ומהירות הריתוך. אפשרות 
 להיפוך קוטביות הריתוך בקלות.

קלה, נוחה לניוד ובעלת קשיחות, 
עמידות ואחריות

  IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
לשימוש בתנאי חוץ.  

בקרים לוויסות מהירות החוט    •
ועצמת מתח הריתוך.  

מזין חוט בעל שני גלגלי הזנה.  •

חיבור ידית ריתוך מדגם  • 
BINZEL - Euro Connection.  

מפסק הגנה תלת-פאזי.  •

ייעוץ מקצועי וטכני של   • 
המומחים בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע“מ.  

יתרונות המכונה

 מפרט הערכה
רתכת לריתוך באמצעות סלילים.  • 

ידית ריתוך איכותית הכוללת את כל     •
הרכיבים הדרושים.   

כבל הארקה וידית תואמת.  • 
ווסת לחץ לגז CO2+ מחמם חשמלי     •

למניעת קפיאה ביציאת הגז.   
כבל זינה תקני 2 מטר ותקע בעל תו     •

תקן ישראלי.  

MIG / MAG ריתוך סלילים
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MIG - 300 GD
 רתכת משולבת לריתוך סלילים )מזין חיצוני(

IGBT ואלקטרודות

 מפרט טכני
 דגם

המכונה
 מתח הזנה

V
 נתיך נדרש

A
 תחום זרם

A
 מתח ריתוך

V
מהירות חוט
מטר/דקה

 זרם בנצילות 35%
A

 משקל
ק"ג

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

MIG-300GD38016*3 MIG 45-300 
MMA: 40-30016.5-26.52.5-2430060595*275*520

מיועדת לריתוך גם באמצעות    •
סלילים רציפים, גם בחוט ממולא    

וגם אלקטרודות.  

אפשרות להיפוך קוטביות הריתוך    •
בקלות, ניתן לעבוד עם חוט מיוחד    

ללא צורך בגז.  

הפונקציה לריתוך חוטים בגיבוי גז    •
מתקדמת במיוחד לאור העובדה    

שהיא חצי סנרגטית, משמעות    
הדבר היא שברגע כיוון זרם הריתוך,    
מתח הריתוך מכוון אוטומטי וחוסך    

את מציאת "הנקודה הנכונה".  

צג דיגיטלי לזרם ולמהירות הריתוך.  •

מיוצרת בטכנולגיה המתקדמת    •
 IGBT ביותר  

קלה ונוחה לניוד,עמידה מאוד.  •

כיוון דיגיטאלי לכל הפרמטרים.  •

המכונה מאובזרת בארגז כלים    •
מובנה מקום להניח את הידית    

ריתוך וידיות אחיזה ארגונומיות.  

מזין חוט בעל ארבעה גלגלי הזנה.  •

חיבור ידית ריתוך מדגם  • 
BINZEL - Euro Connection.  

מפסק הגנה תלת-פאזי.  •

ייעוץ מקצועי וטכני של   • 
המומחים בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של    •
קבוצת זיקה בע"מ.  

יתרונות המכונה

רתכת המיועדת לריתוך סלילים במשקל 15 ק"ג וכמו כן לריתוך באמצעות אלקטרודות.  .1

הרתכת מאובזרת בגלגלים המאפשרים את ניוד הרתכת בצורה קלה ונוחה.  .2

הפתרון המושלם לתעשייה ולריתוכים רבים ורציפים, למסגריות ולמחלקות ריתוך     .3
במפעלים המרתכים בסלילים בקוטר 0.8 מ"מ עד 1.2 מ"מ.  

.IGBT הרתכת עובדת בטכנולוגיה המתקדמת ביותר  .4

הרתכת בעלת הגנה מלאה בפני עומס יתר.  .5

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני חוסר פאזה.  .6

.13KVA ניתן לעבוד עם הרתכת עם גנרטור בהספק של  .7

60
50

Hzתלת פאזי

3DC
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רתכת המיועדת לריתוך סלילים במשקל 15 ק"ג וכמו כן לריתוך באמצעות אלקטרודות.  .1

הרתכת מאובזרת בגלגלים המאפשרים את ניוד הרתכת בצורה קלה ונוחה.  .2

רתכת הינה בעלת מזין חיצוני קל משקל ונוח לצורך ניוד בין מיקומים שונים.  .3
הפתרון המושלם לתעשייה ולריתוכים רבים ורציפים, למסגריות ולמחלקות ריתוך     

במפעלים המרתכים בסלילים בקוטר 0.8 מ"מ עד 1.2 מ"מ.  

 .IGBTהרתכת עובדת בטכנולוגיה המתקדמת ביותר  .4

הרתכת בעלת הגנה מלאה בפני עומס יתר.   .5

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני חוסר פאזה.  .6

.15KVA ניתן לעבוד עם הרתכת עם גנרטור בהספק של  .7

רתכת לריתוכים באמצעות סלילים ואלקטרודות
IGBT )מזין חיצוני(

 מפרט טכני
 מתח הזנה

V
 נתיך נדרש

A
 תחום זרם

A
 מתח ריתוך

V
 מתח ריקם

V
מהירות חוט
מטר/דקה

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

38016*3MIG 50-350 
MMA 35-350

MIG 16.5-31.5 
MMA 16.5-33603-15350 36 550 * 280 * 545ללא מזין

 
צג דיגיטלי נח לכיוון ודיוק עצמת הזרם 

ומהירות הריתוך עובדת בטכנולגיה 
המתקדמת ביותר  IGBTקלה ונוחה לניוד 

קשיחות, עמידות ואחריות

מיועדת לריתוך גם באמצעות   • 
סלילים רציפים, גם בחוט ממולא    

וגם אלקטרודות.  

אפשרות להיפוך קוטביות הריתוך      •
בקלות, ניתן לעבוד עם חוט מיוחד    

ללא צורך בגז.  

מסוגלת לבצע עבודות חירוץ וחיתוך  • 
(Z71 ,Z72), ואלקטרודות פחם   

עד קוטר 6 מ"מ.  

צג דיגיטלי לזרם ולמהירות הריתוך.    •
מיוצרת בטכנולגיה המתקדמת    

 IGBT ביותר  

קלה ונוחה לניוד,עמידה מאוד.  •

שלושה בקרים לוויסות: מהירות  • 
החוט, עוצמת מתח הריתוך   

ואופיין הקשת.  

מזין חוט בעל ארבעה גלגלי הזנה.  •

חיבור ידית ריתוך מדגם  • 
BINZEL - Euro Connection  

מפסק הגנה תלת-פאזי.  •

ייעוץ מקצועי וטכני של  • 
המומחים בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של  • 
קבוצת זיקה בע"מ.  

יתרונות המכונה

MIG / MAG ריתוך סלילים

60
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Hzתלת פאזי

3DC

 מפרט הערכה
.IGBT בטכנולוגיית MIG 350 רתכת  • 

מזין חוט חיצוני לריתוך חוטים בקטרים     •
של עד 1.2 מ“מ.   

כבל הארקה וידית תואמת.  • 
ידית ריתוך איכותית הכוללת את כל    •

הרכיבים הדרושים .   
ווסת לחץ לגז + CO2 מחמם חשמלי     •

למניעת קפיאה ביציאת הגז.   
כבל זינה תקני 2 מטר ותקע תלת מופעי     •

בעל תו תקן ישראלי.  

MIG - 350
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 מפרט טכני

 צג דיגיטלי נח לכיוון ודיוק עצמת
 הזרם ומהירות הריתוך עובדת

IGBT בטכנולגיה המתקדמת ביותר

 קלה ונוחה לניוד קשיחות,
עמידות ואחריות

מיועדת לריתוך באמצעות סלילים     •
רציפים, בחוט ממולא ואלקטרודות.  

מיועדת לביצוע עבודות חירוץ   • 
(Z-71) וחיתוך (Z-72) ובאלקטרודות    

(ZCARBON) פחם  

שלושה בקרים לוויסות מהירות   • 
החוט, עוצמת מתח הריתוך ואופיין   

קשת הריתוך.  

מזין חוט עמיד במיוחד בעל ארבע   • 
גלגלי הזנה.  

אפשרות להיפוך קוטביות  • 
הריתוך בקלות.  

ייעוץ מקצועי וטכני של המומחים  • 
בריתוך.  

12 חודשי אחריות כוללת של  • 
קבוצת זיקה בע“מ.  

יתרונות המכונה

רתכת תעשייתית המיועדת לריתוכים באמצעות סלילים הסלולים על ספולות במשקל     .1
של 5 ק“ג וגם 15 ק"ג, ובנוסף לריתוך באמצעות אלקטרודות.  

עם רתכת זאת ניתן לבצע עבודות חירוץ (Z-71) וחיתוך (Z-72) או באמצעות אלקטרודות     .2
פחם (ZCARBON) הרתכת מאובזרת בגלגלים המאפשרים את ניוד הרתכת בצורה קלה ונוחה.  

ARC FORCE - לשליטה בעוצמת החדירה.  .4

כפתור ייחודי לבחירת ריתוך בסליל חוט ממולא או בסליל חוט מלא.   .5 
רתכת בעלת מזין חיצוני קל משקל ונוחות מיטבית לצורך ניוד בין מיקומים שונים.   
הפתרון המושלם לתעשייה ולריתוכים רבים ורציפים, למסגריות ולמחלקות ריתוך    

במפעלים המרתכים בסלילים בקוטר 1.0 מ“מ עד 1.6 מ“מ.   

IGBT הרתכת עובדת בטכנולוגיה המתקדמת ביותר  .6

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני עומס יתר.  .7

הרתכת בעלת הגנה מלאה מפני חוסר פאזה.  .8

MIG - 500
רתכת לריתוכים באמצעות סלילים ואלקטרודות 

בטכנולוגיה המתקדמת IGBT )מזין חיצוני(

מפרט הערכה
.IGBT בטכנולוגיית MIG 500 רתכת  • 

מזין חוט חיצוני לריתוך חוטים בקטרים     •
של עד 1.6 מ“מ.   

ידית ריתוך איכותית הכוללת את כל     •
הרכיבים הדרושים.   

כבל הארקה וידית תואמת.  • 
ווסת לחץ לגז + CO2 מחמם חשמלי     •

למניעת קפיאה ביציאת הגז.   
כבל זינה תקני ותקע תלת מופעי  • 

בעל תו תקן ישראלי.  

 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריתוך
V

 מתח ריקם
V

מהירות חוט
מטר/דקה

 זרם בנצילות 60%
A

 משקל
ק"ג

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

38032*3MIG 80-500 
MMA 35-500

MIG 18-39 
MMA 18-40723-15500 42 685 * 302 * 660ללא מזין

60
50

Hzתלת פאזי

3DC
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למכונה אפשרות לרתך בשתי שיטות ריתוך:  .1 
• מכונה לריתוך באלקטרודות    

למכונה מצורף סט כבלים ריתוך כולל ידית ריתוך לאלקטרודה וידית להארקה מאפשר     
עבודת ריתוך באלקטרודות של עד קוטר 3.25 מ"מ.  

• מכונה לריתוך בגיבוי גז ארגון   
אידיאלי לעבודות ריתוך בגיבוי גז ארגון, לנירוסטה. לאינוורטר מצורפת ידית   

לריתוך ארגון.  

2. ניתן לעבוד בפלדות ובנירוסטה החל מ 0.3 מ"מ ועד עובי של 4 מ"מ.

3. הגנה מלאה מפני עומס יתר.

.12KVA 4. ניתן לעבוד עם גנרטור

 מכונה לריתוך TIG נירוסטה

 מפרט טכני

)A( נתיך/ V 16/220מתח הזנה

Hz 50/60תדר הזנה

A 28צריכת זרם מקסימאלית

A 10-200טווח זרם

 V 10.4-18טווח מתח

A 100% 155 זרם בנצילות

V 56מתח ריקם

HFמערכת הצתת הקשת

0.73מקדם הספק

80יעילות בזרם מקסימאלית

IP21דרגת אטימות

Fדרגת בידוד

9משקל ק"ג

395 * 153 * 301מידות- מ"מ )א/ר/ג(

I - TIG 200 DC

60
50

Hz

1
חד פאזי

DC

קשיחות, עמידות ואחריות

 IP21מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  • 
לשימוש בתנאי חוץ  

מערכת איוורור הכוללת מבנה   • 
ייחודי ויעיל  

12 חודשי אחריות כוללת של  • 
קבוצת זיקה בע“מ.  

לריתוך בארגון יש להיערך לקניית בלון     *
גז ארגון וווסת ארגון תואם.  

יתרונות המכונה

 מפרט הערכה

 .I-TIG200 DC מדגם TIG מכונה לריתוך  •
 חלקי חילוף:

כיפה אחורית  • 
אלקטרודת טונגסטן  • 

פיית קרמיקה  • 
תפסנית  • 

בית תפסנית  • 
ידית לריתוך בגיבוי גז ארגון מס' 17 -  • 

קירור אוויר   
ידית ארקה  •

TIG / MMA / רתכת ארגון
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למכונה אפשרות לרתך בשתי שיטות ריתוך:  .1 
• רתכת לריתוך באלקטרודות    

לרתכת מצורף סט כבלי ריתוך. כולל ידית ריתוך לאלקטרודה וידית הארקה. מאפשר     
עבודת ריתוך באלקטרודות בקוטר עד 3.25 מ”מ.   

• מכונה לריתוך בגיבוי גז ארגון   
אידיאלי לעבודות ריתוך בגיבוי גז ארגון, לנירוסטה ואלומיניום.   

לרתכת מצורפת ידית לריתוך ארגון.  

ריתוך אלומיניום  .2 
שליטה בגז לפני ואחרי גמר הריתוך, ניקוי תחמוצת אלומינה באמצעות גל AC לריתוך     

אלומיניום איכותי, התאמות וכיוונים שונים לזמן זרימת הגז.    
ניתן לעבוד באלומיניום החל מעובי דופן 0.3 מ”מ ועד 3 מ”מ.   

ניתן לעבוד בזרם ישר - DC, בפלדות ובנירוסטה החל מ 0.3 מ”מ ועד עובי חומר    
של 4 מ”מ.  

• מתאימה במיוחד ל-   
חיבור חלקים עשויים ממתכות אל-ברזליות.   

עיבוד ותיקון חלקים ממתכת אל ברזלית.   
ייצור רהיטים מאלומיניום ובניית תשתיות אלומיניום.  

ריתוך מיכלים וצינורות ממתכות מיוחדות.  .3

הגנה מלאה מפני עומס יתר.  .4

.8KVA 5. ניתן לעבוד עם גנרטור בהספק של

 רתכת לריתוך TIG אלומיניום ונירוסטה

 מפרט טכני
)A( נתיך/ V 16/220מתח הזנה

Hz 50/60תדר הזנה

A 28צריכת זרם מקסימאלית

20-200טווח זרם

A 60% 200זרם בנצילות

A 100% 155זרם בנצילות

V 44מתח ריקם

+חיבור שלט / רגלית

I - TIG 200 AC/DC

60
50

Hz

1
חד פאזי

DC

 הידעת?
 TIG מערכת משולבת לריתוך  • 
 DC ו AC באופיין קשת מסוג   

מאפשרת ריתוך מדויק, תוצאות   
באיכות גבוהה ויציבות של הקשת     

החשמלית.   
   AC ריתוך בקשת חשמלית באופיין  •

מאפשר ריתוך אלומיניום וניקוי    
תחמוצות המתכת בצורה יעילה    

ומדוייקת תוך שליטה מלאה בקשת     
החשמלית.  

 קלה ונוחה לניוד 
קשיחות, עמידות ואחריות

 IP21מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  • 
לשימוש בתנאי חוץ  

מערכת איוורור יעילה וחזקה במיוחד  •

ייעוץ מקצועי וטכני של המומחים בריתוך  •

12 חודשי אחריות כוללת של  • 
קבוצת זיקה בע“מ  

יתרונות המכונה

לריתוך בארגון יש להיערך לקניית בלון     *
גז ארגון וווסת ארגון תואם.

 מפרט הערכה
 .I-TIG 200 AC/DC רתכת  • 
סט כבלים לריתוך ארגון   • 

ידית לריתוך בגיבוי גז ארגון מס' 17 -     •
קירור אוויר.    

 חלקי חילוף:
כיפה אחורית  • 

אלקטרודת טונגסטן  • 
פיית קרמיקה  • 

תפסנית  • 
בית תפסנית.  •

HFמערכת הצתת הקשת

0.73מקדם הספק

80יעילות בזרם מקסימאלית

IP21דרגת אטימות

2-10גז לפני תחילת הריתוך )שניות(

2-10גז לאחר סיום הריתוך )שניות(

20משקל ק"ג

498*328*302מידות- מ"מ )א/ר/ג(
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I - COMBO

רתכת חדשנית שהינה הפתרון המושלם לעבודות משולבות ולמי שרוצה להחזיק רתכת     .1
אחת שהיא בעצם שלוש.  

הרתכת יכולה לשמש לשלוש פעולות שונות בתחום הריתוך:  .2 
• ריתוך באמצעות אלקטרודות בקוטר עד 3.25 מ”מ.    

• ריתוך מוטות (TIG) בקוטר עד 1.6 מ“מ בגיבוי גז ארגון.   
• חיתוך באמצעות פלסמה עד עובי מתכת של 16 מ”מ, בעזרת מדחס חיצוני המספק    

.55 PSI לפחות 4 בר או  

שילוב זה של שלושת התכונות במכונה קומפקטית אחת, מאפשר ביצוע עבודות  .3 
בסדנא/מחלקות אחזקה ומוסכים.   

הרתכת מצוידת במערכת HF המפוצלת לשלושת המרכיבים של הרתכת. על כן במידה     .4
ודרושה עבודה רבה ורציפה בחיתוך מומלץ לעשות שימוש במכונת חיתוך ייעודית כגון:     

I-PLAS 25/40 )עמודים 94-95(.  

הרתכת הינה בעלת משקל של 14 ק”ג דבר המאפשר ניידות קלה של הרתכת.  .5

.4Kva ניתן לעבוד עם גנרטור בהספק  .6

 מפרט טכני
מתח הזנה 

V
נתיך נדרש 

A
תחום זרם 

A
 מתח

V ריקם
זרם בנצילות נתוני ריתוך/חיתוך

A 60%
 עובי חיתוך
מקסימאלי

 עבודה עם 
גנרטור

 משקל
ק"ג

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

2301630-17062

 mm 1.6- ארגון

432 * 204 * 14302+ 16)מ"מ(170  mm 3.25- אלקטרודה

 mm 16- חיתוך

רתכת לריתוך באלקטרודה, בארגון ופלסמה

 קלה ונוחה לניוד
קשיחות עמידות ואחריות

  IP21 מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  •
המיועד לשימוש בתנאי חוץ  

מערכת איוורור חזקה ויעילה במיוחד  •

ייעוץ מקצועי וטכני של  • 
המומחים בריתוך  

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע"מ  

יתרונות המכונה

 מפרט הערכה
.I-COMBO רתכת  • 

סט כבלים וידית חיתוך בקשת פלסמה     •
70 אמפר.   

סט כבלי ריתוך וידית לריתוך אלקטרודה.  • 
ידית לריתוך בגיבוי גז ארגון מס' 17 -     •

קירור אוויר.   
ווסת לחץ להתקנה בגב המכונה.  •

MMA / TIG / CUT מכונה משולבת
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60
50

Hz

1
חד פאזי

DC
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PLASMA מכונות חיתוך

I - PLAS 25

מכונת חיתוך לביצוע עבודות תעשייתיות בעובי של עד 25 מ"מ.  .1 

המכונה במשקל - 25 ק"ג בלבד מאפשרת ניידות ונוחות עבודה ללא פשרות.  .2 

ניתן לווסת את זרם המכונה בהתאם לעובי החיתוך הדרוש.  .3 

 4. ייחודי במכונה זו, מעגלי הגנה המונעים נזקים כתוצאה מעומס יתר, חום ותנודות מתח.

.4-6 Bar למכונה נדרש לחץ אוויר בעצמה של  .5 

דרוש מדחס שמספק 70 ליטר לדקה.  .6 

למכונה מצורפים:  .7 
• ידית לחיתוך בפלסמה וידית הארקה.   
• ווסת לחץ לעבודה בקווי לחץ גבוהים.   

• חלקי חילוף מתכלים.  

מכונה קומפקטית לחיתוך בקשת פלסמה - עד 25 מ"מ

 מפרט טכני

 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריקם
V

 זרם בנצילות 60%
A

עובי חיתוך 
מקסימאלי מ"מ

 משקל
ק"ג

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

38025*320-80112802525372*263*515

60
50

Hzתלת פאזי

3DC

מפרט הערכה

מעגלי הגנה המונעים נזקים כתוצאה 
מעומס יתר, חום ותנודות מתח.

 קלה ונוחה לניוד.
קשיחות, עמידות ואחריות.

מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  • 
IP21 לשימוש בתנאי חוץ.  

 •  יכולת חיתוך מקצועית עד
עובי 25 מ"מ.  

ייעוץ מקצועי וטכני של  • 
  המומחים בריתוך.

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע”מ.  

יתרונות המכונה

  .I-PLAS 25 מכונה לחיתוך  • 
סט כבלים וידית פלסמה.  • 

ווסת לחץ + ריקון מים.    •
חלקי חילוף מתכלים.  •
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I - PLAS 40

מכונת חיתוך לביצוע עבודות תעשייתיות בקשת פלסמה של עד 40 מ”מ.  .1 
המכונה במשקל - 36.5 ק“ג בלבד מאפשרת ניידות ונוחות עבודה ללא פשרות.  .2 

ניתן לווסת את זרם המכונה בהתאם לעובי החיתוך הדרוש.   

ייחודי במכונה זו, מעגלי הגנה המונעים נזקים כתוצאה מעומס יתר, חום ותנודות מתח.  .3 

.4-6 Bar למכונה נדרש לחץ אוויר בעוצמה של  .4 

 5. דרוש מדחס שמספק 70 ליטר לדקה.

למכונה מצורפים:  .6 
• ידית לחיתוך בפלסמה וידית הארקה.   
• ווסת לחץ לעבודה בקווי לחץ גבוהים.   

• חלקי חילוף מתכלים.  

מכונה עצמתית לחיתוך בקשת פלסמה - עד 40 מ"מ

 מפרט טכני

60
50

Hzתלת פאזי

3DC

מפרט הערכה
  .I-PLAS 40 מכונה לחיתוך  • 

סט כבלים וידית חיתוך בקשת פלסמה.  • 
ווסת לחץ + ריקון מים.    •

חלקי חילוף מתכלים.  •

 מתח הזנה
V

 נתיך נדרש
A

 תחום זרם
A

 מתח ריקם
V

 זרם בנצילות 60%
A

עובי חיתוך 
מקסימאלי מ"מ

 משקל
ק"ג  

 מידות- מ"מ
)א/ר/ג(

38025*320-1001201004036.5502*286*575

מעגלי הגנה המונעים נזקים כתוצאה 
מעומס יתר, חום ותנודות מתח.

 קלה ונוחה לניוד.
קשיחות, עמידות ואחריות.

מארז קשיח מוגן אבק בדרגה  • 
IP21 לשימוש בתנאי חוץ.  

 •  יכולת חיתוך מקצועית עד
עובי 40 מ"מ.  

ייעוץ מקצועי וטכני של  • 
  המומחים בריתוך.

12 חודשי אחריות כוללת של   • 
קבוצת זיקה בע”מ.  

יתרונות המכונה
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RI-PEDAL
דוושה/פדל המאפשר שינוי זרם באמצעות הרגל.  .1 

בעת ריתוך בגיבוי גז ארגון, שתי הידיים עסוקות בריתוך     .2
ובחלקים של הריתוך יש צורך לשנות את הזרם.    

השימוש בדוושה מאפשרת ריתוך איכותי יותר ועבודה בגימור    .3
ברמה אחרת.  

 מפרט טכני

V 230מתח כניסה נדרש

)KVA( 1.5הספק

50נצילות )%(

3.2עובי מקסימאלי של המתכת)מ"מ(

114.3*152.4*330מידות המכשיר )מ"מ(

10.6משקל ק"ג

SP-WELDER

מיועדת לריתוך פחים בעובי של עד 3.2 מ"מ.  .1 
המכשיר קומפקטי וניתן לניוד בקלות לכל מקום   .2 

במפעל/מסגריה  

רתכת לריתוך נקודתי

 RI-400RC
של  הזרם  במיישרי  הזרם  את  ולהוריד  להעלות  מאפשר  רחוק,  שלט 
צינור  או בתוך  בגובה  גם כשמרתכים  זיקה. היכולת לשנות את הזרם 

הופכת את השלט לפתרון מצויין לבעיה מוכרת.
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RI-COOLER
מיכל קירור מים המשמש לקירור ידיות בעת ריתוך בגיבוי גז ארגון ויכול לשמש גם כקירור ידיות לריתוך חוטים בשיטת מיג.   .1

מכיל 10 ליטר מים, חיבור לחשמל חד פאזי. לקולר שעון תצוגת לחץ, וכמו כן מד גובה המאפשר לדעת מתי להוסיף מים.  .2

 RI-400RC

1
חד פאזי
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תעודות איכות ואישורים
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