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עוגן בורג W-BS לבטון סדוק ולא סדוק
מק"ט ...592912

W-BS-S/A4: נירוסטה   : 6-10 מ"מ

W-BS-S/S: מגולװן (5 מיקרון)   : 5-14 מ"מ

עוגן בורג W-BS לבטון סדוק ולא סדוק
מק"ט ...592913

עוגן חץ W-FAZ לבטון סדוק ולא סדוק
מק"ט ...5928

ETA עם תקן W-FA  עוגן חץ

  M6- M20(5 מיקרון) מגולװן :W-FA/S

  M6- M20 נירוסטה :W-FA/A4

M6- M16 גילװן חם :W-FA/F

אפוקסי טהור
WIT-PE 500

WIT-PM 200 עוגן כימי 
ETA עם תקן

W-FRA 10  דיבל אוניברסלי

W-FRA 10, 8

 SHARK PRO דיבל רב שימושי
לכל חומרי הבסיס

מק"ט ...59062

דיבל נײלון
דיבל נײלון זברה עם/בלי שפתײםמק"ט ...903

מק"ט ...90600

מק"ט ...59320

עוגן כימי
אוניברסלי 

WIT-VM 250
ETA עם תקן

לבטון סדוק וסײסמי
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רתכות
LIFT TIG 200A

 IGBT בקרה דיגיטלית לטכנולוגײת
LIFT TIG-בריתוך קשת ו

LIFT TIG ידית

חגורת נשיאה

זרם מקסימלי

מחזור פעילות 

מחזור פעילות

מחזור פעילות

מחזור פעילות

סטנדרט ורמת הגנה

רמת בידוד חום

מתח מעגל פתוח

הספק גנרטור מינימלי נדרש

נתיך ראשי

קוטר אלקטרודה מקסימלי בריתוך קשת

TIG קוטר אלקטרודה מקסימלי בריתוך

אורך כבל / אורך כבל אלקטרודה

קוטר חתך כבל הארקה / אלקטרודה

משקל

מידות אXרXג בס"מ

160 A  40 °C

160 A  25 °C

72 A  40 °C

130 A  25 °C



 MIG/MAG/REL 250A 
 IGBT בקרה דיגיטלית לטכנולוגײת

בריתוך MIG. כיװן הולכה ללא שלבים.
גליל חוט MAG/MIG 300D 15 ק”ג.

 MIG

Abicor Binzel MB 

 16A

זרם מקסימלי

מחזור פעילות מקסימלי

סטנדרט ורמת הגנה

רמת בידוד חום

מתח מעגל פתוח

צריכת הספק

הספק גנרטור מינימלי נדרש

נתיך ראשי

קוטר חוט ריתוך מקסימלי 

מס' גלילי הזנת חוט 

אורך כבל הארקה ואלקטרודה

שטח חתך כבל הארקה / אלקטרודה

משקל

מידות אXרXג בס"מ

MIG/MAG 250

 40°C

Binzel MIG MB24, 

רתכות



רתכות
MIG/REL/LIF-TIG 180A 

 IGBT בקרה דיגיטלית לטכנולוגײת
בריתוך MIG. לפלדה דקה או לוחות 

נירוסטה עד עובי 1.5 מ"מ. קלת 
משקל לגליל חוט 5 ק"ג. 

Abicor Binzel MB 

MIG 180-5

זרם מקסימלי

מחזור פעילות מקסימלי, 40 מעלות צלזיוס

מחזור פעילות 60%, 40 מעלות צלזיוס

רמת הגנה

רמת בידוד חום

מתח מעגל פתוח

צריכת הספק

הספק גנרטור מינימלי נדרש

זרם

נתיך ראשי

קוטר חוט ריתוך מקסימלי 

אורך כבל הארקה ואלקטרודה

שטח חתך כבל הארקה / אלקטרודה

משקל

מידות אXרXג בס"מ

180A Mb15 AK

LIFT/TIG 



רתכות
מכונת חיתוך פלזמה

טכנולוגײת IGBT מתקדמת נותנת 
עבודה קבועה ואמינה עם חיסכון 

באנרגיה. חיתוך קצװת מדױיק בכל 
עובי עד 16 מ”מ.

POWERCUT 70A

דיזה קרמית

דיזה מתכתית

אלקטרודה

גלגלים

מוביל מדױיק (גלגלים) לידית פלזמה

דיזה קרמית לידית פלזמה

דיזה - קתודה לחיתוך פלזמה בקוטר 1.3 מ"מ

אלקטרודה - מוליך מגע

מסופק עם ידית

מסופק עם ידית

מסופק עם ידית

מסופק עם ידית

זרם יציאה

מחזור פעולה

רמת הגנה טרמית

סטנדרט ורמת הגנה

צריכת הספק

הספק גנרטור מינימלי נדרש

נתיך ראשי 3 פאזות

לחץ גז

ספיקת גז מינימלית להספק מירבי

עובי חיתוך מקסימלי

עובי חיתוך אופטימלי

משקל

מידות



רתכות
ידיות ריתוך

MB GRIP 24 KD

MB GRIP 15 AK
MB GRIP 24 KD

Binzel MB15 AK

Binzel MB15 AK

Binzel MB24 KD

Binzel MB24 KD

Binzel MB 15 AK

Binzel MB 24 KD



ERHD-28 MLS

1

1

1

800 W

2.9 kg

3.2 J

1,250 min

4,000 min

13 mm

30 mm

28 mm

SDS plus

II

1-

1-

EAG 11-115-C

EAG 11-115-CEAG 11-125-C

EAG 11-125-C

1,100 W

11,000 RPM 11,000 RPM

1.6 kg 1.6 kg

1,100 W

ERHD-28 MLS

1

1

1

800 W

2.9 kg

3.2 J

1,250 min

4,000 min

13 mm

30 mm

28 mm

SDS plus

II

1-

1-

EAG 11-115-C

EAG 11-115-CEAG 11-125-C

EAG 11-125-C

1,100 W

11,000 RPM 11,000 RPM

1.6 kg 1.6 kg

1,100 W



10.8V 

. Nm

BID 10-A

BDD 10,8 Power

10.8V

10.8V 

נטענים

1

 BC�����1

 BT10813, Li-ion 1.3 Ah2

1.0 kg

100 Nm

משושה "1/4

0-2,700 min

72 dB

0.5 m/s2

30 min

2.6 A

1.3 Ah  Li-ion 

-1

1

 BC�����1

 BT10813, Li-ion 1.3 Ah2

1.0 kg

25 Nm

1-10 mm

0-1,300 / 0-350 min

75 dB

0.7 m/s2

30 min

2.6 A

1.3 Ah  Li-ion 

-1



נטענים

BID 18BL 



נטענים

BAG 18BL 



נטענים

BIW 18BL 



נטענים

BRH 18BL 



MASTER DSTSMASTER DSW

MASTER 75 מ"מ       



EN149:2002 EN149:2001



STELLA
WALDO
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 CUT 5

L
XL

M
L
XL





דוחה מים

אינו מכיל
אנטיסטטיחלקי מתכת

עמיד בשמן

הגנה מפני חדירת
חפצים חדים - סוליה

אמצעית עשױה קבלאר

כיפת הגנה העשױה
מתרכובת פולימרים
ואינה מכילה מתכת

מחזיר אור

בולמי זעזועים

מניעת
החלקה

רפידת כריות
אורטופדיות מונעת

זיעה ובולמת זעזועים

כיפת הגנה, סוליה אמצעית מקאבלאר וכיסױ עור דוחה מים = S3 רמת הגנה

תיאור

רמת הגנה

ניתן להשיג

במידות

39-47

1899...801

שחור לונדון  מגף בטיחות 

 S3

מק"ט

תיאור

ניתן להשיג
במידות
39-47

1899...703

כחול  ללא כיפת מגןמגף עבודה  ױנה 

מק"ט

1899.809

שחור  טורונטו מגף בטיחות 

1899.808

חום  טורונטו מגף בטיחות 

 

מק"ט

תיאור

 

 

ניתן להשיג 

במידות

 

מק"ט

תיאור

 

 

ניתן להשיג 

במידות

תיאור

ניתן להשיג

במידות

39-47

1899...705

ללא כיפת מגן מגף עבודה בוסטון שחור  

1899...704

מק"ט

תיאור

ניתן להשיג

במידות

39-47

מק"ט

ללא כיפת מגן מגף עבודה בוסטון חום  

S3 רמת הגנה

S3 רמת הגנה



T1 7139210   - רצועת מתיחה רצ'ט אורך 4 מ' רוחב 25 מ"מ כוח מתיחה

T1  71392330 - רצועת מתיחה רצ'ט אורך 4 מ' רוחב 35 מ"מ כוח מתיחה

T1  71392331 - רצועת מתיחה רצ'ט אורך 6 מ' רוחב 35 מ"מ כוח מתיחה

7139213   - רצועת מתיחה רצ'ט שני חלקים אורך 6 מ' רוחב 25 מ"מ כוח מתיחה  

T1/2 71392332 - רצועת מתיחה רצ'ט שני חלקים אורך 6 מ' רוחב 35 מ"מ כוח מתיחה

T2  71392333 - רצועת מתיחה רצ'ט שני חלקים אורך 8 מ' רוחב 35 מ"מ כוח מתיחה

71391205 - רצועת מתיחה רצ'ט אורך 8 מ' רוחב 50 מ"מ 5 טון

X



QUICK FRESH 

נוזל ניקױ שמשות רכב

מגװן תוספים לרכב

חומר לניקױ פנים הרכב





תן לנו לשפר
את איכות העבודה שלך!

ױרט (ישראל) בע"מ
הטוחן 2, ת.ד. 3585

פארק התעשײה הצפוני, קיסריה 38900
טל: 04-6328800

 www.wurth.co.il  :אתר
 wurth@wurth.co.il :דואר אלקטרוני


