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תושבת צלב תלת דרכית- בלחיצה

ריתוך מצח מושלם

ריתוך טיג  (TIG) מקור האנרגיה בשיטה זו הוא קשת חשמלית הנוצרת ע"י זרם ישר או זרם חילופין.

ריתוך בלייזר מקור האנרגיה בשיטה זו, היא קרן לייזר.

שתי שיטות הריתוך הללו יוצרות ריתוך איכותי, מלא ואחיד

.בריתוך מצח מתקבלת שכבת אלומיניום אחידה והומוגנית בעלת סימטריות מלאה וחוזק אחיד בכל ההיקף .1
.כתוצאה מהתכת האלומיניום באזור החיבור, מתקבל ריתוך אמיתי ואיחוי מלא של שתי שפות האלומיניום זו לזו .2

לעובדה זו מספר השלכות

 עובי הדופן הכולל של הצינור אחיד וסימטרי. 1.2

 פיזור מאמצים אחיד והומוגני.2.2

 סימטריה מושלמת של הצינור.3.2

 אין צורך בקידוד.4.2

 התאמה מושלמת לאביזרי החיבור.5.2

בשאלות נוספות או לבקשת מידע נוסף, ניתן לפנות למחלקות השיווק/הנדסה במפעל "גולן מוצרי פלסטיק".

  טל. מח' שיווק: 04-6677450         פקס 1: 04-6677616      פקס 2: 04-8548883 
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מגוון צינורות מולטיגול
מפוליאתילן מצולב מחוזק באלומיניום

מגוון צינורות מולטיגול

מס. קטלוגי

מידות

מחיר ₪ / מ'צבעהצינור (מ"מ)

MGB-162 W16 X 214.63לבן
MGB-162 BLK16 X 214.63שחור

MGB-162 R16 X 214.63אדום
MGB-162 BLK16 X 214.63כחול
MGB-202 W20 X 222.26לבן

MGB-202 BLK20 X 222.26שחור
MGB-202 R20 X 222.26אדום

MGB-202 BLK20 X 222.26כחול
MGB-252.5 BLK25 X 2.528.09שחור

MGB-323 W32 X 335.40לבן
MGB-323 BLK32 X 335.40שחור

MGB-323 R32 X 335.40אדום
MGB-323 BL32 X 335.40כחול

       בידוד מוקצף מוגן ע"י שרוול פוליאטילן מולטיגול עם בידוד טרמי       

מס. קטלוגי

מידות

מחיר ₪ / מ'צבעהצינור (מ"מ)

76162016 X 223.85
76202020 X 231.80
76252025 X 238.70

הצינור מסופק בגלילים של 50  או 100 מטר 

צינור בתוך צינור

מס. קטלוגי

מידות

מחיר ₪ / מ'צבעהצינור (מ"מ)

18.23שחור ואדום2*27016121016
18.23שחור וכחול2*27016123016
27.35שחור ואדום2*27020131020
27.35שחור וכחול2*27020132020
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01.11.2007כלי עבודה

UP2 EL-14 מכשיר לחיצה חשמלי
מחיר (₪)מס. קטלוגי

M90000027420.45
כולל סט צבתות לחיצה :  16,20,25   *

יש לוודא את התאמת צבת הלחיצה למערכת מולטיגול.שים לב!

צבת לחיצה יעודי למכשיר חשמלי
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

M920001616618.14
M920002020618.14
M920002525731.88
M920003232731.88

צבת לחיצה אוניברסלית
מחיר (₪)מס. קטלוגי

M92000991303.90

לתוך צבת הלחיצה האוניברסלית יש להכניס לחצניות בהתאם לקוטר האביזר הנלחץ.

לחצנית למכשיר לחיצה חשמלי (לצבת אוניברסלית)
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

M910001616255.94
M910002020255.94
M910002525255.94

M910003232255.94

מכשיר לחיצה קצר MAP1 נטען

מחיר (₪)מס. קטלוגי

M90000038592.85

* Ø 16,20,25,32  : כולל סט צבתות לחיצה

צבת לחיצה יעודי למכשיר נטען

מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

 M921001616566.03

 M921002020566.03

 M921002525598.77

 M921003232598.77

מכשיר לחיצה ידני מולטיגול
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

 M901000116-202051.19

כולל: מכשיר לחיצה וסט לחצניות 16,20

יש לוודא את התאמת צבת הלחיצה למערכת מולטיגול.

לחצניות מולטיגול למכשיר לחיצה ידני
מחיר בש"חלקוטר (מ"מ)מק"ט

M911001616255.94
M911002020255.94
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MG מעגל
מחיר (₪)קוטר מ"ממס. קטלוגי

R097000116,20,25244.82
R097000320,25,32247.38

מזמרה לחיתוך 
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

94212030143.75

קפיץ לכיפוף צינורות
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

R098162016 X 241.73
R098202020 X 243.87
R098252525 X 2.543.87

אביזרים

תפסניות
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

R2016000162.57
R2020000203.75
R2024000257.49

אוגן אובלי לסוללה
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

R09500001508.03

אוגן לברז בודד
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

R0950002733.85
בורג ודיסקית מסופקים ללא חיוב

מתקן לקיר גבס למ.ג
מחיר (₪)מידהמס. קטלוגי

R210000140047.19
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01.11.2007אביזרי לחיצה

תושבת לברז
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M30160501/2"-168049.65
M30200501/2"-208054.78
M30200703/4"-205071.80

תושבת כפולה   165°  
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M311605616-1/2"-165071.26
M312005620-1/2"-165075.11
M316052016-1/2"-205075.11
M312005020-1/2"-205075.11

תושבת כפולה   90°  
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M321605616-1/2"-165069.87
M322005620-1/2"-165075.11
M322005020-1/2"-205075.11

תושבת צלב
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M331620616-20-16-1/2"50127.12
M332016620-16-16-1/2"50136.00
M331616016-16-20-1/2"50136.00

תושבת לקיר
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M40160501/2"-168043.98
M40200501/2"-206050.40

תושבת כפולה לקיר
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M411605016-1/2"-165072.76
M412005020-1/2"-205073.72
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T - הסתעפות
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M201616616-16-1610047.83
M201620616-20-168059.49
M202016020-16-208060.78
M202020020-20-208062.17
M202025020-25-205086.67
M202516525-16-255086.67
M202520525-20-255088.06
M202525525-25-255091.06
M202532525-32-2550122.94
M202016620-16-168059.49
M202025620-25-168084.10
M202020620-20-168060.78
M202516025-16-208086.67
M202520025-20-205086.67
M202520625-20-165086.67
M202525625-25-165086.67
M202516625-16-165086.67
M202525025-25-205086.67

  - T - 32הסתעפות
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M203232232-32-3230138.30
M203220232-20-3240151.41
M203225032-25-2030139.35
M203225632-25-1630138.30
M203216532-16-2530138.30
M203231132-32-2530139.40
M203231032-32-2030140.40
M203220532-20-2540161.25
M203225232-25-3240161.25
M203225532-25-2540161.25

אביזר T  חוץ
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M211605616-1/2"-168048.15
M212005020-1/2"-208054.25
M212007020-3/4"-208063.34
M212507525-3/4"-258084.10

אביזר T  פנים
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M222507525-3/4"-255086.67
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זווית צינור

01.11.2007

זווית אינטגרלית חוץ
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M12160501/2" - 1615031.03
M12200501/2" - 2012036.92
M12200703/4" - 2010050.40
M12250703/4" - 2510058.32
M12321001" - 323086.14

זווית אינטגרלית פנים
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M11160501/2" - 1615031.03
M11200501/2" - 2012038.84
M11200703/4" - 2010051.15
M11250703/4" - 2510058.32
M11321001" - 3230102.19

זווית צינור
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M101616016 - 1615035.52
M102020020 - 2012042.69
M102525025 - 2510068.59
M103232032 - 3230108.71

מקשר רקורד
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M041605016 - 1/2"20027.18
M042007020 - 3/4"15040.13
M042507025 - 3/4"10067.20

מקשר חוץ
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M021605016 - 1/2"25024.50
M022005020 - 1/2"20027.18
M022007020 - 3/4"15031.03
M022507025 - 3/4"10041.30
M022510025 - 1"8048.47
M023210032 - 1"3067.20
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מקשר פנים
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M031605016 - 1/2"20028.46
M032005020 - 1/2"15029.75
M032007020 - 3/4"12036.27
M032507025 - 3/4"10042.69
M032510025 - 1"10058.85
M033210032 - 1"3076.29

מקשר צינור
מחיר (₪)כמות בקרטוןמידהמס. קטלוגי

M011616016 - 1620032.42
M012020020 - 2015043.98
M012525025 - 2510066.02
M013225032 - 255079.61
M013232032 - 323084.10
M012016020-1612043.98
M012520025-208064.74
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