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חברת  פרץ פרזול בע"מ ממוקמת בא.ת. יבנה והיא בין המובילים בשוק הישראלי 
בייצור מוצרים בהזרקה, שיווק ויבוא של המוצרים המיוצרים וגלגלים מכל הסוגים 

לתעשייה. 
דוגמאות למוצרים: פקקים, רגליות, ידיות הידוק, מוצרי גידור, גלגלים לתעשייה 

מכל הסוגים וכד'.
בנוסף, החברה פועלת כקבלן משנה המבצע לפי דרישות לקוח למוצרים 

הנדרשים ומעוצבים על ידי קהל לקוחותיה. 
בתהליך העבודה החברה משתמשת במגוון חומרים מהטובים בשוק ובתבניות 

מותאמות למוצרים המיוצרים לפי דרישה.
מוצרים ברמה הגבוהה ביותר , שירות, אמינות בישראל ובחו"ל והתחייבות לייצור 

מוצרים לפי דרישת הלקוח כל אלה הביאו את החברה והמוניטין שלה לרמות 
הגבוהות שהיא נמצאת בו היום.

החברה מתמחה בתחומים הבאים:
• ייצור מוצרי פלסטיק לרהיטי מתכת, כולל מוצרים מבוססי ברגיי מתכת.

• ייצור ושיווק של גלגלים לתעשייה ולשימוש ביתי מגלגלים קלים עד לגלגלים 
כבדים ביותר לנשיאת משאות כבדים העשויים גומי, גומי+פלסטיק ועוד.

• ייצור לפי דרישת הלקוח OEM תוך כדי שימוש בטכנולוגיות מעודכנות ותהליכים 
מתקדמים.

פרץ פירזול נחשבת כיום ליצרן ברמה גבוהה למוצרים שהיא מייצרת לשוק 
הישראלי וספק נאמן לחברות מובילות בשוק באירופה וארה"ב.

החברה מעסיקה עובדים מקצועיים בעלי וותק וניסיון רב בתחום.
לחברה מערך מכירות המונה 5 מנהלי תיקי לקוחות מקצועיים שמחולקים אזורית 

בכל הארץ ונותנים מענה בבית הלקוח עבור דרישותיהם.
החברה מנוהלת ע"י מערך מחשוב מהמתקדמים שיש.

זמני האספקה הינם מהיום למחר באמצעות חברת הפצה כלל ארצית.

פרץ פירזול
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פקקי פלסטיק ואביזרי קצה במגוון אפליקציות 
לעובי דופן משתנה.

מרובעים, עגולים, מלבנים ואובלים במגוון מידות 
עשויים מחומר פוליאטילן.

ניתן לקבל בתוספת חומר UV עמיד בקרינת שמש.

זמין במלאי בצבעים שחור ולבן כמו כן, ניתן 
להזמין בצבעים שונים לפי הזמנות מיוחדות.

פקקים מחומר ABS מצופים כרום ניקל מבריק.

רגלית ופקקי הברגה במגוון מידות מרובעות 
ועגולות מחומר פוליאטילן לשולחנות וסטנדים 

בתעשיית המתכת והנירוסטה.

התעשיות הביטחוניות
הקמת גדרות ושערים

מסגרות כללית
תעשיות הזיווד

תעשיות הריהוט המוסדי

פקקי פלסטיק

שימושים עיקריים: 

תעשיות ריהוט המתכת והעץ
תעשיות הזיווד

ציוד רפואי

ידיות הברגה מחומר פוליאמיד במגוון צורות 
ומידות לסגירה ואטימה של חבקים ואומים שונים.

מוזרק בטכניקה הסוגרת את ראש הבורג בתוך 
הבסיס על מנת ליצור חיזוק הבורג בתוך הידיות.

כמו כן ידיות מוזרקות עם אומים בסגירה עם 
מגבלה, או אום עובר.

ניתן לקבל במגוון מידות של ברגים ואומים 
במידות מילימטריות ואינץ'.

רגליות בסיס קבועות ומוטות )תפוח( במגוון 
מידות.

חומר פוליאמיד ופוליפרופילן.

ניתן לקבל עם ברגים בכל מגוון המידות והאורכים.

ניתן לקבל רגליות עם ברגי נירוסטה.

שימושים עיקריים: 

רגליות וידיות
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תעשיה קלה וכבדה
ציוד רפואי הכולל: חדרי ניתוח,

חדרים נקיים וכללי
תעשיות הזיווד 

תעשיית המטבח המוסדי
תעשיית החקלאות

תעשיות ריהוט המתכת והעץ

גלגלים במגוון גדול של אפליקציות וחומרים 
למגזרים שונים בשוק התעשייה, הרפואה, 

החקלאות, והמטבח המוסדי. 

בין מוצרינו גלגלים מחומר פוליאוריטן, גומי לסוגיו 
השונים, אוקולון ויציקות שונות במגוון אפשרויות 
מיסוב כגון בוקסות, מייסבי מחטים, מיסבי לאגר, 

ומייסבי לחץ למשקל כבד.

מזלגות בכל האפליקציות, פלטות מסתובבות או 
קבועות, מעצור כפול, חור מרכזי וכן חור מעצור.

כמו כן ניתן לקבל מזלגות מנירוסטה וכן מזלגות 
מיוחדים מפלסטיק קשיח לתעשייה הרפואית. 

גלגלים לשימוש בתנורי אפיה, עד לטמפ' 003 
מעלות במגוון מידות.

שימושים עיקריים: 

גלגלים לתעשיה

תעשיית הריהוט
ציוד רפואי

תעשיית הגידור
מסגרות כללית

גלגלים דקורטיבים לשימוש ביתי במגוון מידות 
ואפשרויות חיבור למוצרים שונים כגון: שידות עץ, 

מיטות, ספות וארונות. כמו כן למשרד המודרני.

בין החומרים ניתן לקבל גלגלים מעץ, פוליאוריטן, 
אלומיניום ופלסטיק צבעוני: שחור וכסוף.

דו גלגל במיגוון מידות - לרצפה רגילה קרמיקה 
ופרקט.

אביזרים לגידור כגון: שילוט, רוזטות ופקקי מתכת.

אביזרים ליצרני הריהוט כגון: פטריה לבורג, כיסוי 
לאום, שייבות אוקולון במגוון מידות וקטרים, 

גומיות ואקום ואומי תבריג.

שימושים עיקריים: 

גלגלים דקורטיביים ואביזרים שונים
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גלגלים גלגלים
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גליל

1803N-080-03N-080-13N-080-244123280
1903N-100-03N-100-13N-100-2441232100
2103N-125-03N-125-13N-125-2441232125
3003N-150-03N-150-13N-150-2441540150
3003N-160-03N-160-13N-160-2582045160
3003N-200-03N-200-13N-200-2582050200

מסתובב

 Art no

180980X60105X8541106328043100
190980X60105X85411283210044100
210980X60105X85411553212545100
300980X60105X85551804015046100
30011105X80140X110551954516047100
30011105X80140X110552355020048100

קבוע

 Art no

180980X60105X85-106328043110
190980X60105X85-1283210044110
210980X60105X85-1553212545110
300980X60105X85-1804015046110
30011105X80140X110-1954516047110
30011105X80140X110-2355020048110

מעצור

 Art no

180980X60105X8541106328043120
190980X60105X85411283210044120
210980X60105X85411553212545120
300980X60105X85551804015046120
30011105X80140X110551954516047120
30011105X80140X110552355020048120

חור מרכזי

Art no

1804113106328042130
19041131283210044130
21041131553212545130
30055131804015046130
30055131954516047130
30055132355020048130

חור מעצור

Art no

1804113106328043140
19041131283210044140
21041131553212545140
30055131804015046140
30055131954516047140
30055132355020048140

אוקולון

גלגלים גלגלים

ניילון לבןחומר

בוקסה, מ.מחטים, מ.מחטים נירוסטהמיסוב

לעבודה קשה, נשיאת משקלים כבדים, קשיח מאד, עמיד בסביבת עבודה תעשייתיתאמצעי עבודה

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

טמפרטורת עבודהטמפרטורת עבודה

נירוסטה - יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
המקטים מתייחסים לבוקסה בלבד• 
עבור מייסב מחט יש לשנות לסיומת 2• 
עבור מייסב כדורי יש לשנות לסיומת 1• 
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל- 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל- 60 • 
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1415

גלגלים גלגלים

1415

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
עבור מייסב מחט יש לשנות לסיומת 2 • 

אוקולון כבד
ניילון לבןחומר

בוקסה, מיייסב מחט, מייסב כדורימיסוב

לעבודה קשה, נשיאת משקלים כבדים, קשיח מאד, עמיד בסביבת עבודה תעשייתיתאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה

מסתובב

Art no

300980X60105X8541128358043101H
300980X60105X85411383210044101H
25011105X80135X105521453210044101N
25011105X80135X105531694012545101N
50012105X80140X110451764512545101H
70012105X80140X110522105015046101SH
50011105X80140X110541975016047101-41

800-100012105X80140X110582505020048101SH

גליל

300----3N-080-1HD----40153580
3003N-100-0HD3N-100-1HD----441540100

500-7503N-125-0HD3N-125-1HD3N-125-2HD442045125
800-10003N-150-0HD3N-150-1HD3N-150-2HD582045150

300----3N-160-1HD----572045160
500-10003N-200-0HD3N-200-1HD3N-200-2HD582050200

קבוע

Art no

300980X60105X85----128358043111H
300980X60105X85----1383210044111H
25011105X80135X105----1453210044111N
25011105X80135X105----1804012545111N
50012105X80140X110----1764512545111H
70012105X80140X110----2105015046111SH
50011105X80140X110----1975016047111-41

800-100012105X80140X110----2505020048111SH

מעצור

Art no

300980X60105X8541128358043121H
300980X60105X85411383210044121H
25011105X80135X105521453210044121N
25011105X80135X105551804012545121N
50012105X80140X110551764512545121H
70012105X80140X110522105015046121SH
50011105X80140X110541975016047121-41

800-100012105X80140X110582505020048121SH
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גלגלים גלגלים

1617

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
המקטים מתייחסים לבוקסה בלבד• 
עבור מייסב מחט יש לשנות לסיומת 2 • 
עבור מייסב כדורי יש לשנות לסיומת 1• 
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

אוקולון פוליאוריטן
פוליאוריטן מוזרק על ניילון לבןחומר

בוקסה, מיייסב מחט, מייסב מחט נירוסטה ,מייסב כדורימיסוב

מתאים לרצפת אפוקסי עמיד לכימיקלים בסביבת עבודה תעשייתית חצי קשיח SHORE 90אמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה

גליל

1503PN-080-03PN-080-13PN-080-244123280
1503PN-100-03PN-100-13PN-100-2441232100
2003PN-125-03PN-125-13PN-125-2441232125
2003PN-150-03PN-150-13PN-150-2441540150
3003PN-160-03PN-160-13PN-160-2582045160
3503PN-200-03PN-200-13PN-200-2582050200

מסתובב

Art no

140980X60105X8541106328043700
150980X60105X85411283210044700
190980X60105X85411553212545700
200980X60105X85551804015046700
35011105X80140X110551954516047700
40011105X80140X110552355020048700

קבוע

Art no

140980X60105X85----106328043710
150980X60105X85----1283210044710
190980X60105X85----1553212545710
200980X60105X85551804015046710
35011105X80140X110----1954516047710
40011105X80140X110----2355020048710

מעצור

Art no

140980X60105X8541106328043720
150980X60105X85411283210044720
190980X60105X85411553212545720
200980X60105X85551804015046720
35011105X80140X110551954516047720
40011105X80140X110552355020048720

חור מעצור

Art no

1404113106328043740
15041131283210044740
19041131553212545740
20055131804015046740
35055131954516047740
40055132355020048740

חור מרכזי

Art no

1404113106328043730
15041131283210044730
19041131553212545730
20055131804015046730
35055131954516047730
40055132355020048730
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גלגלים גלגלים

1819

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
עבור מייסב מחט יש לשנות לסיומת 2 • 

אוקולון פוליאריטן כבד

גליל

250----3PN-100-1----451540100
300----3PN-125-1----451540125
350----3PN-125-1HD----582045125
450----3PN-150-1----582045150
400----3PN-160-1----582050160
600----3PN-200-1----582050200

מסתובב

Art no

250980X60105X85411384010044701H
25011105X80135X105521454010044701N
25011105X80135X105531694512545701N
35012105X80140X110451764512545701SH
45012105X80140X110522054515046701SH
40011105X80140X110542025016047701-41
60012105X80140X110582505020048701SH

קבוע

Art no

250980X60105X85----1384010044711H
25011105X80135X105----1454010044711N
25011105X80135X105----1694512545711N
35012105X80140X110----1764512545711SH
45012105X80140X110----2054515046711SH
40011105X80140X110----2025016047711-41
60012105X80140X110----2505020048711SH

מעצור

Art no

250980X60105X85411384010044721H
25011105X80135X105521454010044721N
25011105X80135X105531694512545721N
35012105X80140X110451764512545721SH
45012105X80140X110522054515046721SH
40011105X80140X110542025016047721-41
60012105X80140X110582505020048721SH

פוליאוריטן מוזרק על ניילון לבןחומר

מייסב כדורימיסוב

מתאים לרצפת אפוקסי עמיד לכימיקלים בסביבת עבודה תעשייתית חצי קשיח SHORE 90אמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה
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2021

גלגלים גלגלים

2021

גומי כחול

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
המקטים מתייחסים למייסבי מחט• 
עבור מייסב כדורי יש לשנות לסיומת 1• 
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

גליל

130----3BR-080-13BR-080-244123280
140----3BR-100-13BR-100-2441236100
180----3BR-125-13BR-125-2441236125
300----3BR-160-13BR-160-2582050160
400----3BR-200-13BR-200-2582050200

מסתובב

Art no

130980X60105X8541106328043202
140980X60105X85411283610044202
180980X60105X85411553612545202
30011105X80140X110551955016047202
40011105X80140X110552355020048202

קבוע

Art no

130980X60105X85----106328043212
140980X60105X85----1283610044212
180980X60105X85----1553612545212
30011105X80140X110----1955016047212
40011105X80140X110----2355020048212

מעצור

Art no

130980X60105X8541106328043222
140980X60105X85411283610044222
180980X60105X85411553612545222
30011105X80140X110551955016047222
40011105X80140X110552355020048222

חור מרכזי

Art no

1304113106328043232
14041131283610044232
18041131553612545232
30055131955016047232
40055132355020048232

חור מעצור

Art no

1304113106328043242
14041131283610044242
18041131553612545242
30055131955016047242
40055132355020048242

גומי טרמופלסטי כחולחומר

מייסב כדורי, מיסב מחטמיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לזעזועים לא משאיר סימניםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)70°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

2223

גלגלים גלגלים

2223

פורמה

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

קבוע

Art no

130980X60105X85----1063280G21-FR-080
140980X60105X85----12836100G21-FR-100
180980X60105X85----15536125G21-FR-125
30011105X80140X110----19550160G21-FR-160
40011105X80140X110----23550200G21-FR-200

מעצור

Art no

130980X60105X85411063280G22-FR-080
140980X60105X854112836100G22-FR-100
180980X60105X854115536125G22-FR-125
30011105X80140X1105519550160G22-FR-160
40011105X80140X1105523550200G22-FR-200

חור מרכזי

Art no

13041131063280G23-FR-080
140411312836100G23-FR-100
180411315536125G23-FR-125
300551319550160G23-FR-160
400551323550200G23-FR-200

חור מעצור

Art no

13041131063280G24-FR-080
140411312836100G24-FR-100
180411315536125G24-FR-125
300551319550160G24-FR-160
400551323550200G24-FR-200

גליל

130----C3FR-080-1----44123280
140----C3FR-100-1----441236100
180----C3FR-125-1----441236125
300----C3FR-160-1----582050160
400----C3FR-200-1----582050200

מסתובב

Art no

130980X60105X85411063280G20-FR-080
140980X60105X854112836100G20-FR-100
180980X60105X854115536125G20-FR-125
30011105X80140X1105519550160G20-FR-160
40011105X80140X1105523550200G20-FR-200

גומי טרמופלסטי אפורחומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לזעזועים לא משאיר סימניםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)70°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

2425

גלגלים גלגלים

2425

פול / אפור

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

גליל

85----G00-PU-075GR----44123275
95----G00-PU-100GR----441232100
105----G00-PU-125GR----441232125

מסתובב

Art no

85980X60105X85411083275G20-PU-075
95980X60105X854112832100G20-PU-100

105980X60105X854115532125G20-PU-125

קבוע

Art no

85980X60105X85----1083275G21-PU-075
95980X60105X85----12832100G21-PU-100
105980X60105X85----15532125G21-PU-125

מעצור

Art no

85980X60105X85411083275G22-PU-075
95980X60105X854112832100G22-PU-100
105980X60105X854115532125G22-PU-125

חור מרכזי

Art no

8541131083275G23-PU-075
95411312832100G23-PU-075
105411315532125G23-PU-075

חור מעצור

Art no

8541131083275G24-PU-075
95411312832100G24-PU-100
105411315532125G24-PU-125

גומי טרמופלסטי אפורחומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לזעזועים לא משאיר סימניםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)70°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

2627

גלגלים גלגלים

2627

פלסטי

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 
ניתן לקבל את המוצר עם נעילת כיוון • 

גליל

90----3GR-100-1----36832100
100----3GR-125-1----36832125
140----3GR-150-1----36832150
1603GR-200-136832200

מסתובב

Art no

908.560X5077X67381453210054400
1008.560X5077X67471653212555400
1208.560X5077X67491953215056400
1208.560X5077X67672513220058400

מעצור

Art no

908.560X5077X67381453210054420
1008.560X5077X67471653212555420
1208.560X5077X67491953215056420
1208.560X5077X67672513220058420

חור מרכזי

Art no

9038121453210054430
10047121653212555430
12049121953215056430
12067122513220058430

חור מעצור

Art no

9038121453210054440
10047121653212555440
12049121953215056440
12067122513220058440

גומי טרמופלסטי אפור/ פוליאוריטן SHORE 85חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לזעזועים לא משאיר סימניםאמצעי עבודה

מזלג פלסטי 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקלים, מתאים לציוד רפואי ובתי חוליםתכונות

)70°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

2829

גלגלים גלגלים

2829

אנטיסטטי

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 
ניתן לקבל את המוצר עם נעילת כיוון • 

גליל

90----3GR-100-1E----36832100
100----3GR-125-1E----36832125
140----3GR-150-1E----36832150
160----3GR-200-1E----36832200

מסתובב

Art no

908.560X5077X67381453210054400U
1008.560X5077X67471653212555400U
1208.560X5077X67491953215056400U
1208.560X5077X67672513220058400U

מעצור

Art no

908.560X5077X67381453210054420U
1008.560X5077X67471653212555420U
1208.560X5077X67491953215056420U
1208.560X5077X67672513220058420U

חור מרכזי

Art no

9038121453210054430U
10047121653212555430U
12049121953215056430U
12067122513220058430U

חור מעצור

Art no

9038121453210054440U
10047121653212555440U
12049121953215056440U
12067122513220058440U

פוליאוריטן אפור אנטיסטטי SHORE 90חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לזעזועים לא משאיר סימניםאמצעי עבודה

מזלג פלסטי 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקלים, מתאים לציוד רפואי ובתי חוליםתכונות

)70°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

3031

גלגלים גלגלים

3031

גומי שחור פח

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

גליל

60--------C3R-080-244122285
70--------C3R-100-2441227100

100--------C3R-125-2441234125
150--------C3R-160-2582040160
230--------C3R-200-2582045200

מסתובב

Art no

60980X60105X85411052285C43602
70980X60105X854112827100C44602

100980X60105X854115234125C45602
15011105X80140X1105519740160C46602
23011105X80140X1105523745200C48602

קבוע

Art no

60980X60105X85----1052285C43612
70980X60105X85----12827100C44612

100980X60105X85----15234125C45612
15011105X80140X110----19740160C46612
23011105X80140X110----23745200C48612

מעצור

Art no

60980X60105X85411052285C43622
70980X60105X854112827100C44622
100980X60105X854115234125C45622
15011105X80140X1105519740160C46622
23011105X80140X1105523745200C48622

חור מרכזי

Art no

6041131092285C43632
70411313227100C44632
100411315634125C45632
150551320140160C46632
230551324145200C48632

חור מעצור

Art no

6041131092280C43642
70411313227100C44642
100411315634125C45642
150551320140160C46642
230551324145200C48642

גומי שחור על ג'נט פחחומר

מייסב מחטמיסוב

מתאים לעבודה תעשייתית קלה ופיגומיםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

שקט SHORE 85תכונות

)60°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

3233

גלגלים גלגלים

3233

גומי שחור ג'נט פלסטיק

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
המקטים מתייחסים לבוקסה בלבד• 
עבור מייסב כדורי יש לשנות לסיומת 1• 
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

גליל

603MR-080-0--------38123080
803MR-100-0--------381230100

1003MR-125-0--------381232125
1503PV-150-0--------562050150
200--------C3RP-200-2582050200
200----C3RP-200-1----582050200

מסתובב

Art no

60980X60105X85411063080C43300MR
80980X60105X854112830100C44300MR
100980X60105X854115532125C45300MR
1509105X80140X1105518050150C46300
20011105X80140X1105523550200C48302

קבוע

Art no

60980X60105X85----1063080C43310MR
80980X60105X85----12830100C44310MR

100980X60105X85----15532125C45310MR
1509105X80140X110----18050150C46310
20011105X80140X110----23550200C48312

מעצור

Art no

60980X60105X85411063080C43320MR
80980X60105X854112830100C44320MR
100980X60105X854115532125C45320MR
1509105X80140X1105518050150C46320
20011105X80140X1105523550200C48322

חור מרכזי

Art no

6041131063080C43330MR
80411312830100C44330MR
100411315532125C45330MR
150551318050150C46330
200551323550200C48332

חור מעצור

Art no

6041131063280C43340MR
80411312832100C44340MR
100411315532125C45340MR
150551318040150C46340
200551323550200C48342

גומי שחורחומר

מייסב מחט בוקסה ומייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לזעזועיםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)60°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

3435

גלגלים גלגלים

3435

פנולי

פנולי גומי

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
המקטים מתייחסים לבוקסה בלבד• 
עבור מייסב כדורי יש לשנות לסיומת 1• 

גליל

1803X-80-0--------40123580
1803X-100-03X-100-1----401235100
2503X-125-0--------451540125
3003X-150-0--------582045150
5203X-200-0--------582050200

גומי אלומניום לחום

803X-100-0 FN--------401230100
80----GB80----42123280

100----GB100----421535100

מסתובב

Art no

180980X60105X8541106358043909
180980X60105X85411283510044909
210980X60105X85411554012545909
30011105X80140X110551804515046909
30011105X80140X110552355020048909

קבוע

Art no

180980X60105X85----106358043919
180980X60105X85----1283510044919
210980X60105X85----1554012545919
30011105X80140X110----1804515046919
30011105X80140X110----2355020048919

פנולי לחוםחומר

בוקסה, מייסב כדורימיסוב

קשיח מאד, עמיד בסביבת עבודה תעשייתית מתאים לבתי מאפהאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבובמבנה המזלג

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)300°+( - )40°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

3637

גלגלים גלגלים

3637

יציקת ברזל

גליל

2503I-080-0--------40123080
5003I-100-0--------401530100
500----3I-100-1----301530100
7003I-130-0--------481540130
700----3I-130-1----401550130

12003I-150-0--------602055150
1200----3I-150-1----552055150
15003I-200-0--------602550200
1500----3I-200-1----602550200

מסתובב

Art no

120880X60105X8533108308043000I
120880X60105X85371283010044000I
300880X60105X85411373010044001IH
200880X60105X85491604013045001I
25011105X80135X105531695013045001IN
35011105X80140X110491705013045001I-41
20010105X80140X110511815515046000I
40011105X80140X110531955515046001I-41
100012105X80140X110522105515046001ISH
30010105X80140X110592405020048000I
55011105X80140X110412415020048001I-41
100012105X80140X110582505020048001ISH

קבוע

Art no

120880X60105X85----108308043010I
120880X60105X85----1283010044010I
300880X60105X85----1373010044011IH
200880X60105X85----1604013045011I
25011105X80135X105----1695013045011IN
35011105X80140X110----1705013045011I-41
20010105X80140X110----1815515046010I
40011105X80140X110----1955515046011I-41

100012105X80140X110----2105515046011ISH
30010105X80140X110----2405020048010I
55011105X80140X110----2415020048011I-41

100012105X80140X110----2505020048011ISH

מעצור

Art no

120880X60105X8533108308043020I
120880X60105X85371283010044020I
300880X60105X85411373010044021IH
200880X60105X85491604013045021I
25011105X80135X105531695013045021IN
35011105X80140X110491705013045021I-41
20010105X80140X110511815515046002I
100012105X80140X110522105515046021ISH
30010105X80140X110592405020048020I
55011105X80140X110412415020048021I-41
100012105X80140X110582505020048021ISH

יציקת ברזלחומר

מייסב כדורי, בוקסהמיסוב

לעבודה קשה בתעשיה הכבדה, עמיד לשחיקה, למשקלים כבדיםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)350°+( - )40°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

3839

גלגלים גלגלים

3839

פוליאוריטן יציקת ברזל

מעצור

Art no

120880X60105X8533108308043021
120880X60105X85371283010044021
300880X60105X85421374010044021H
25011105X80135X105521454010044021N
3001192X76114X102401434010044021-41
200880X60105X85401544012545021
25011105X80135X105531705012545021N
40011105X80140X110361735012545021-41
30010105X80140X110561965015046021
50011105X80140X110541975015046021-41
85012105X80140X110522055016046021SH
30010105X80140X110592405020048021
60011105X80140X110682475020048021-41
100012105X80140X110582505020048021SH

גליל

200----C3PI-080-1----34123080
250----C3PI-100-1----401535100
300----C3PI-100-1W----402040100
300----C3PI-125-1----401540125
400----C3PI-125-1W----502050125
500----C3PI-130/53-1----532050130
700----C3PI-140/50-1----502050140
1200----C3PI-150/80-1----802080150
800----C3PI-150-1----602050150
850----C3PI-160-1----602050160
1000----C3PI-200-1----6020/2550200
1400----3PI-250-1----72.53060250
2000----3PI-300-1----72.53570300
2800----3PI-400-1----12040100400
3700----3PI-500-1----12040100500

מסתובב

Art no

120880X60105X8533108308043001
120880X60105X85371283010044001
300880X60105X85421374010044001H
25011105X80135X105521454010044001N
3001192X76114X102401434010044001-41
200880X60105X85401544012545001
25011105X80135X105531705012545001N
40011105X80140X110361735012545001-41
30010105X80140X110561965015046001
50011105X80140X110541975015046001-41
85012105X80140X110522055016046001SH
30010105X80140X110592405020048001
60011105X80140X110682475020048001-41
100012105X80140X110582505020048001SH

קבוע

Art no

120880X60105X85----108308043011
120880X60105X85----1283010044011
300880X60105X85----1374010044011H
25011105X80135X105----1454010044011N
3001192X76114X102----1434010044011-41
200880X60105X85----1544012545011
25011105X80135X105----1705012545011N
40011105X80140X110----1735012545011-41
30010105X80140X110----1965015046011
50011105X80140X110----1975015046011-41
85012105X80140X110----2055016046011SH
30010105X80140X110----2405020048011
60011105X80140X110----2475020048011-41

100012105X80140X110----2505020048011SH

פוליאוריטן יצוק על יציקת ברזל SHORE 95חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לשחיקה, למשקלים כבדיםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

4041

גלגלים גלגלים

4041

פוליאוריטן אלומניום

קבוע

Art no

120980X60105X85----108408043911
150980X60105X85----1283010044911
25011105X80135X105----1454010044911N
280980X60105X85----1374010044911H
2801192X76114X102----1434010044911-41
180980X60105X85----1553012545911
25011105X80135X105----1705012545911N
35011105X80140X110----1735012545911-41
30011105X80140X110----2005016047911
50011105X80140X110----2025016047911-41
60012105X80140X110----2105016047911SH
30011105X80140X110----2405020048911
60011105X80140X110----2475020048911-41
80012105X80140X110----250502004891SH

גליל

150----3PA-080-1HD----40154080
200----3PA-100-1----401530100
280----3PA-100-1HD----401540100
250----3PA-125-1----401530125
350----3PA-125-1W----602050125
400----3PA-150-1----502040150
600----3PA-160-1----602050160
800----3PA-200-1----602050200
1100----3PA-250-1----602560250

מעצור

Art no

120980X60105X8541108408043921
150980X60105X85411283010044921
25011105X80135X105411454010044921N
280980X60105X85421374010044921H
2801192X76114X102401434010044921-41
180980X60105X85411553012545921
25011105X80135X105531705012545921N
35011105X80140X110361735012545921-41
30011105X80140X110552005016047921
50011105X80140X110542025016047921-41
60012105X80140X110522105016047921SH
30011105X80140X110552405020048921
60011105X80140X110682475020048921-41
80012105X80140X110582505020048921SH

מסתובב

Art no

120980X60105X8541108408043901
150980X60105X85411283010044901
25011105X80135X105411454010044901N
280980X60105X85421374010044901H
2801192X76114X102401434010044901-41
180980X60105X85411553012545901
25011105X80135X105531705012545901N
35011105X80140X110361735012545901-41
30011105X80140X110552005016047901
50011105X80140X110542025016047901-41
60012105X80140X110522105016047901SH
30011105X80140X110552405020048901
60011105X80140X110682475020048901-41
80012105X80140X110582505020048901SH

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 

פוליאוריטן יצוק על יציקת ברזל SHORE 95חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לשחיקה, למשקלים בנוניים ומעלהאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

4243

גלגלים גלגלים

4243

גומי אלומניום

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 

גליל

150----3AR-100-1----401540100
180----3AR-125-1----401540125
220----3AR-125-1W----502050125
300----3AR-160-1----602050160
450----3AR-200-1----602050200
530----3AR-250-1----602550250

מסתובב

Art no

120980X60105X85411284010044501
150980X60105X85411374010044501H
15011105X80135X105411404010044501N
1501192X76114X102401434010044501-41
120880X60105X85401544012545501L
200880X60105X85491604012545501
20010105X80135X105491605012545501B
20011105X80140X110531705012545501N
22011105X80140X110491655012545501-41
30011105X80140X110551915016047501
30011105X80140X110472055016047501H
30011105X80140X110542025016047501-41
45012105X80140X110522105016047501SH
30011105X80140X110592405020048501
40011105X80140X110532505020048501H
55012105X80140X110582505020048501SH

קבוע

Art no

120980X60105X85----1284010044511
150980X60105X85----1374010044511H
15011105X80135X105----1404010044511N
1501192X76114X102----1434010044511-41
120880X60105X85----1544012545511L
200880X60105X85----1604012545511
20010105X80135X105----1605012545511B
20011105X80140X110----1705012545511N
22011105X80140X110----1655012545511-41
30011105X80140X110----1915016047511
30011105X80140X110----2055016047511H
30011105X80140X110----2025016047511-41
45012105X80140X110----2105016047511SH
30011105X80140X110----2405020048511
40011105X80140X110----2505020048511H
55012105X80140X110----2505020048511SH

מעצור

Art no

120980X60105X85411284010044521
150980X60105X85411374010044521H
15011105X80135X105411404010044521N
1501192X76114X102401434010044521-41
120880X60105X85401544012545521L
200880X60105X85491604012545521
20010105X80135X105491605012545521B
20011105X80140X110531705012545521N
22011105X80140X110491655012545521-41
30011105X80140X110551915016047521
30011105X80140X110472055016047521H
30011105X80140X110542025016047521-41
45012105X80140X110522105016047521SH
30011105X80140X110592405020048521
40011105X80140X110532505020048521H
55012105X80140X110582505020048521SH

גומי שחור על יציקת אלומניום SHORE 75חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לזעזועים למשקלים בנונים ומעלהאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)70°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

4445

גלגלים גלגלים

4445

טנקיםטנקים

טנק פוליאוריטן אוקלוןטנק אוקולון

גלגל מלגזה

ניילוןחומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה ,עמיד לשחיקה, למשקלים כבדים לעגלות משטחיםאמצעי עבודה

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה

פוליאוריטן יצוק על ניילון SHORE 95חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה ,עמיד לשחיקה, למשקלים כבדים לעגלות משטחיםאמצעי עבודה

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה

VKgsxt מק"טDXW
46200173N-39/46-039X46
34120143N-50/32-150X32

64.2620420x47x1460047X14.43N-75/65-175X65
55620420x47x1460047X163N-80/59-180X59
56620420x47x1460047X163N-82/60-182X60
70600525x47x1270047X123N-82/70-182X70
66630317x47x1470047X163N-82/70-182X70
66620420x47x1470047X163N-82/70-182X70
98620420x47x14100047X14.43N-82/80-182X80
100620420x47x14100047X143N-82/98-182X98
96600525x47x12100047X123N-82/100-182X100
96630317x47x14100047X163N-82/100-182X100
59620420x47x1460047X163N-82/100-182X100
70600525x47x1270047X12.53N-85/60-185X60
90620420x47x1490047X143N-85/70-185X70
100620420x47x14100047X143N-85/90-185X90
85620420x47x14100047X143N-85/100-185X100
85620420x47x1480047X143N-86.5/85-186.5X85
80620420x47x1480047X143N-82/80-182X80

VKGSXT מק"טDXW
70620425x47x1245047X143PN-82/60-182X60
70600520x47x1450047X123PN-82/70-182X70
66620420x47x1450047X143PN-82/70-182X70
62620420x47x1450047X163PN-82/70-182X70
96620420x47x1450047X183PN-82/70-182X70
92620420x47x1455047X143PN-82/80-182X80
90620420x47x1460047X143PN-82/82-182X82
86620420x47x1465047X143PN-82/90-182X90
86620420x47x1485047X143PN-82/100-182X100
86620420x47x1475047X163PN-85/90-185X90
86620420x47x1475047X143PN-82/90-182X90
86620420x47x1445047X143PN-82/60-182X60
86620420x47x1455047X143PN-82/80-182X80
86620420x47x1460047X143PN-82/82-182X82
86620420x47x1465047X143PN-82/90-182X90

גלגל מלגזה

97592116070215
130070144570230
1600112158080250

פוליאוריטן יצוק על ברזל SHORE 95חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה ,עמיד לשחיקה, למשקלים כבדים לעגלות משטחיםאמצעי עבודה

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

4647

גלגלים גלגלים

4647

טנק פוליאוריטן ברזלטנק פוליאוריטן ברזל

VKgsxt מק"טDXW
70620215X35X1150035X113PI-70/70-170X70
96620420X47X1465047X163PI-70/100-170X100

61.6620420X47X1447047X14.23PI-75/62-175X62
75620420X47X1457047X143PI-75/75-175X75
72620317X40X1260040X143PI-75/76-175X76
95620420X47X1472047X143PI-75/95-175X95
74620420X47X1475047X163PI-78/78-178X78
40620420X47X1440047X143PI-80/40-180X40
50620420X47X1446047X143PI-80/50-180X50
54600525X47X1250047X123PI-80/54-180X54
54620420X47X1450047X143PI-80/54-180X54
60620420X47X1455047X143PI-80/60-180X60
70620420X47X1470047X143PI-80/70-180X70
80620420X47X1480047X143PI-80/80-180X80
90620420X47X1490047X143PI-80/90-180X90
51620525X52X1550052X153PI-82/51-182X51
38620420X47X1458047X243PI-82/58-182X58
60620420X47X1460047X143PI-82/60-182X60
56620420X47X1460047X163PI-82/60-182X60
70600525X47X1270047X123PI-82/70-182X70
66630317X47X1470047X163PI-82/70-182X70
66620420X47X1470047X163PI-82/70-182X70
51600420X42X1275042X423PI-82/75-182X75
75620425X47X1475047X143PI-82/75-182X75
78620420X47X1478047X143PI-82/78-182X78
72620525X52X1578052X183PI-82/78-182X78

VKgsxt מק"טDXW
90620420X47X1490047X143PI-82/90-182X90

100600525X47X12100047X123PI-82/100-182X100
100620420X47X14100047X143PI-82/100-182X100
96620420X47X14100047X163PI-82/100-182X100
40620420X47X1440047X143PI-85/40-185X40
36600525X47X1240047X143PI-85/40-185X40
60620420X47X1460047X143PI-85/60-185X60
56620420X47X1460047X163PI-85/60-185X60
70620420X47X1470047X143PI-85/70-185X70
63630317X47X1470047X17.53PI-85/70-185X70
75630317X47X1475047X143PI-85/75-185X75
75620420X47X1475047X143PI-85/75-185X75
71600525X47X1275047X143PI-85/75-185X75
78620420X47X1478047X143PI-85/78-185X78
80620420X47X1480047X143PI-85/80-185X80
76600525X47X1280047X143PI-85/80-185X80
90620420X47X1490047X143PI-85/90-185X90
86600525X47X1290047X143PI-85/90-185X90
83630317X47X1490047X17.53PI-85/90-185X90
83620420X47X1490047X17.53PI-85/90-185X90
95620420X47X1495047X143PI-85/95-185X95
59620420X47X1495047X323PI-85/95-185X95

100620420X47X14100047X143PI-85/100-185X100
93620420X47X14100047X17.53PI-85/100-185X100

103630320X47X14105047X17.53PI-85/110-185X110
74620420X47X14105047X323PI-85/110-185X110

פוליאוריטן יצוק על ברזל SHORE 95חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה ,עמיד לשחיקה, למשקלים כבדים לעגלות משטחיםאמצעי עבודה

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה

פוליאוריטן יצוק על ברזל SHORE 95חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה ,עמיד לשחיקה, למשקלים כבדים לעגלות משטחיםאמצעי עבודה

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

4849

גלגלים גלגלים

4849

פנאומטי

קבוע

Art no

801085X70115X955025048220C48012
1001085X70115X955531080260C426012
1001085X70115X955531085260C426012

גליל

80----C3MI-200-1(16)----611648220
140----C3MI-260-1(16)----751680260
100--------C3MP-250-2802085260
140----C3MI-260-1(20)----752080260
200--------C3MP-400-2752595400
200----C3MI-400-1----852595400

מסתובב

Art no

801085X70115X955025048220C48002
1001085X70115X955531080260C426012
1001085X70115X955531085260C426012

צמיג גומי על ג'נט פח/ פלסטיקחומר

מייסב כדורי, מייסב מחטמיסוב

עמיד לזעזועים למשקלים קלים ובנוניםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבובמבנה המזלג

שקטתכונות

)40°+( - )10°-(טמפרטורת עבודה

פוליאוריטן מוקצף

מסתובב

Art no

1001085X70115X955025058200C48001PU
1401085X70115X955530085260C42601PU

קבוע

Art no

1001085X70115X95----25058200C48011PU
1401085X70115X95----30085260C426011PU

פוליאוריטן מוקצף על ג'נט פחחומר

מייסב כדורימיסוב

עמיד לזעזועים למשקלים קלים ובנוניםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבובמבנה המזלג

שקטתכונות

)40°+( - )10°-(טמפרטורת עבודה

גליל

100----C3PU-200-1(16)----601658220
140----C3PU-250-1(16)----751685260
140----C3PU-250-1(20)----752085260
250----C3PU-400-1----882595400



פרופיל חברה פרופיל חברה

5051

גלגלים גלגלים

5051

חור מעצור

Art no

708491733215045741F
708511813215046741F
7010592405020048742F

חור מרכזי

Art no

708491733215045731F
708511813215046731F
7010592405020048732F

גליל

70----3GR-150-1 soft----50832150
70--------3GR-200-2 soft602050200
70----3GR-200-1 soft----60850200

מעצור

Art no

70880X60105X85491733215045721F
70880X60105X85511813215046721F
7010105X80140X110592405020048722F

מסתובב

Art no

70880X60105X85491733215045701F
70880X60105X85511813215046701F
7010105X80140X110592405020048702F
1001085X70115X955025058200C48001PU
1401085X70115X955530085260C42601PU

קבוע

Art no

70880X60105X85----1733215045711F
70880X60105X85----1813215046711F
7010105X80140X110----2405020048712F
1001085X70115X95----25058200C48011PU
1401085X70115X95----30085260C426011PU

פוליאוריטן מוקצף
פוליאוריטן מוקצף פלסטיחומר

מייסב כדורימיסוב

עמיד לזעזועים למשקלים קלים ובנוניםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבובמבנה המזלג

שקטתכונות

)40°+( - )10°-(טמפרטורת עבודה

נירוסטה- יש להוסיף S בסוף המק"ט• 
מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 



פרופיל חברה פרופיל חברה

5253

גלגלים גלגלים

5253

גלגל כבד עם בולם

גליל

250401245100
300401250127
400401250150
450471450200

מסתובב

Art no

25013112X84140X11017545100
35013112X84140X11018850127
40013112X84140X11020350150
45013112X84140X11026550200

קבוע

 Art no

25013112X84140X11017545100
35013112X84140X11018850127
40013112X84140X11020350150
45013112X84140X11026550200

מעצור

Art no

25013112X84140X11017545100
35013112X84140X11018850127
40013112X84140X11020350150
45013112X84140X11026550200

פוליאוריטן יצוק על יציקת ברזלחומר

מייסב כדורימיסוב

גלגל עם בולם זעזועים כפול , קפיצים ופולאוריטןאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגלילמבנה המזלג

מיועד להובלת מטענים רגישים לזעזועיםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

5455

גלגלים גלגלים

5455

גלגל רגלית

מסתובב

Art no
1501045X4557X57712040GD150P
2501058X5873X73822550GD250P
5001570X7090X901023063GD500P
7501270X7095X951203075GD750P
10001270X7095X951203375GD1000P

בורג

Art no
150M8712040GD150H
250M12822550GD250H
500M121023063GD500H
750M161203075GD750H
1000M161203375GD1000H

מיוחדים: 

פול ברזל 1.5

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 
המקטים מתייחסים למייסב כדורי• 

מסתובב

Art no

606.245X4560X6030582535G10-035-PU/CA

מעצור

Art no

606.245X4560X6030582535G12-035-PU/CA

חור מעצור

Art no

601130582535G14-035-PU/CA

חור מרכזי

Art no

601130582535G13-035-PU/CA

גוף יציקת אלומיניום גליל ניילון שחורחומר

לעבודה שקטה למשקלים כבדיםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבובמבנה המזלג

ניתן לקבע בעזרת כיוון הגובה ולהפוך בין גלגל לרגליתתכונות

)90°+( - )10°-(טמפרטורת עבודה

פוליאוריטן יצוק על יציקת ברזל SHORE 95חומר

מייסב כדורימיסוב

לעבודה שקטה, עמיד לשחיקה, למשקלים בנוניםאמצעי עבודה

עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

5657

גלגלים גלגלים

5657

מיוחדים: מיוחדים: 

המקטים מתייחסים למייסב מחט• 

המקט מתייחס לבוקסה בלבד• 

1" אוקולון רחב כבד3" שחור רחב כבד

גליל אוקולון צר לכבל

150----85189NR----15151590

קבוע

Art no

150830X4560X55----31502641110

מסתובב

Art no

400980X60105X8517.51055075C43102HD
5508.580X60105X8522105467643102HD

מעצור

Art no

400980X60105X8517.51055075C43122HD
5508.580X60105X8522105467643122HD

קבוע

Art no

400980X60105X85----1055075C43112HD
550980X60105X85----105467643112HD

ניילון שחורחומר

מ.מחטיםמיסוב

לעבודה קשה, נשיאת משקלים כבדים, קשיח מאד, עמיד בסביבת עבודה תעשייתיתאמצעי עבודה

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

טמפרטורת עבודהטמפרטורת עבודה

ניילון לבןחומר

בוקסהמיסוב

לעבודה קשה, נשיאת משקלים כבדים, קשיח מאד, עמיד בסביבת עבודה תעשייתיתאמצעי עבודה

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

טמפרטורת עבודהטמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

5859

גלגלים גלגלים

5859

אוקולון קל

מסתובב

Art no

406.336X3650X5022692050C42100L
456.345x4560X60301002575C43100L
65860X5077X673213030100C44100L
80860X5077X673916030125C45100L

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

חור מרכזי

Art no

402210692050C42130L
4530101002575C43130L
65321213030100C44130L
80391216030125C45130L

גליל

403N-050-0L--------2582050
453N-075-0L--------3082575
653N-100-0L--------301030100
803N-125-0L--------301030125

חור מעצור

Art no

402210692050C42140L
4530101002575C43140L
65321213030100C44140L
80391216030125C45140L

מעצור

Art no

406.336X3650X5022692050C42120L
456.345x4560X60301002575C43120L
65860X5077X673213030100C44120L
80860X5077X673916030125C45120L

קבוע

Art no

406.336X3650X50----692050C42110L
456.345x4560X60----1002575C43110L
65860X5077X67----13030100C44110L
80860X5077X67----16030125C45110L

ניילון שחורחומר

בוקסהמיסוב

לעבודה קלה, קשיח מאדאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

6061

גלגלים גלגלים

6061

כפול אוקולון

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

חור מרכזי

Art no

502410.5691750C42130D
603110.51002175C43130D

חור מעצור

Art no

502410.5691750C42140D
603110.51002175C43140D

מסתובב

Art no

506.445X4560X6024691750C42100D
606.445X4560X60311002175C43100D

גליל

503N-050-0--------2581750
603N-075-0--------3082175

מעצור

Art no

506.445X4560X6024691750C42120D
606.445X4560X60311002175C43120D

ניילון שחורחומר

בוקסהמיסוב

לעבודה קלה, קשיח מאדאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)80°+( - )30°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

6263

גלגלים גלגלים

6263

גומי אפור

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

חור מרכזי

Art no

352213691750C42430
4525131002175C43430
65301313027100C44430
80351315527125C45430

חור מעצור

Art no

352213691750C42440
4525131002175C43440
65301313027100C44440
80351315527125C45440

מסתובב

Art no

356.435x3550X5022691750C42400
456.445x4565X65251002175C43400
658.455x5575X753013027100C44400
80855x5575X753515527125C45400

קבוע

Art no

356.435x3565X50----691750C42410
456.455x55100X55----1002175C43410
658.455x55100X60----13027100C44410
80855x55100X60----15527125C45410

מעצור

Art no

356.435x3550X5022691750C42420
456.445x4565X65251002175C43420
658.455x5575X753013027100C44420
80855x5575X753515527125C45420

גליל

353GR-050-0--------2581750
453GR-075-0--------3082175
653GR-100-0--------301027100
803GR-125-0--------301027125

גומי אפורחומר

בוקסהמיסוב

לעבודה שקטה, לא משאיר סימניםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקויתכונות

)70°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

6465

גלגלים גלגלים

6465

כפול אפור

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 50• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 60• 

חור מרכזי

Art no

502410.5691750C42430D
603110.51002175C43430D

חור מעצור

Art no

502410.5691750C42440D
603110.51002175C43440D

מסתובב

Art no

506.445X4560X6024691750C42400D
606.445X4560X60311002175C43400D

מעצור

Art no

506.445X4560X6024691750C42420D
606.445X4560X60311002175C43420D

גליל

503GR-050-0--------2581750
603GR-075-0--------3082175

גומי אפורחומר

בוקסהמיסוב

לעבודה שקטה, לא משאיר סימניםאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקויתכונות

)70°+( - )20°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

6667

גלגלים גלגלים

6667

סקייט שקוף

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 01• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 02• 

חור מרכזי

Art no

35158.465245050SKAT06
45208.498247575SKAT06
65251012524100100SKAT06

חור מעצור

Art no

35158.465245050SKAT07
45208.498247575SKAT07
65251012524100100SKAT07

מסתובב

Art no

354.338X3842X421565245050SKAT03
456.445X4560X602098247575SKAT03
656.445X4560X602512524100100SKAT03

קבוע

Art no

354.338X3842X42----65245050SKAT05
456.445X4560X60----98247575SKAT05
656.445X4560X60----12524100100SKAT05

מעצור

Art no

354.338X3842X421565245050SKAT04
456.445X4560X602098247575SKAT04
656.445X4560X602512524100100SKAT04

גליל

353SKA-050-0--------2572450
453SKA-075-0--------3072475
653SKA-100-0--------30724100

פוליקרבונט ציפוי פוליאורטן שקוףחומר

בוקסהמיסוב

לעבודה קלה, חצי קשה מתאים לריהוטאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)60°+( - )10°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

6869

גלגלים גלגלים

6869

סקייט צבעוני

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 01• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 02• 

מסתובב

Art no

456.445X4560X602098247575SKBB03Blue
456.445X4560X602098247575SKBG03Green
456.445X4560X602098247575SKBO03Orange

קבוע

Art no

456.445X4560X60----98247575SKBB05Blue
456.445X4560X60----98247575SKBG05Green
456.445X4560X60----98247575SKBO05Orange

מעצור

Art no

456.445X4560X602098247575SKBB04Blue
456.445X4560X602098247575SKBG04Green
456.445X4560X602098247575SKBO04Orange

חור מרכזי

Art no

45208.498247575SKBB06Blue
45208.498247575SKBG06Green
45208.498247575SKBO06Orange

חור מעצור

Art no

45208.498247575SKBB07Blue
45208.498247575SKBG07Green
45208.498247575SKBO07Orange

גליל

353SKA-050-0--------2572450
453SKA-075-0--------3072475
653SKA-100-0--------30724100

פוליפרופילן ציפוי PVCחומר

בוקסה מייסב כדורימיסוב

לעבודה קלה, חצי קשה מתאים לריהוטאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)60°+( - )10°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

7071

גלגלים גלגלים

7071

סקייט שחור
גליל

353SKC-050-0 black--------2572450
453SKC-075-0 black--------3072475
653SKC-100-0 black--------30724100

חור מרכזי

Art no

35158.465245050SKCB06
45208.498247575SKCB06
65251012524100100SKCB06

חור מעצור

Art no

35158.465245050SKCB07
45208.498247575SKCB07
65251012524100100SKCB07

מסתובב

Art no

354.338X3842X421565245050SKCB03
456.445X4560X602098247575SKCB03
656.445X4560X602512524100100SKCB03

קבוע

Art no

354.338X3842X42----65245050SKCB05
456.445X4560X60----98247575SKCB05
656.445X4560X60----12524100100SKCB05

מעצור

Art no

354.338X3842X421565245050SKCB04
456.445X4560X602098247575SKCB04
656.445X4560X602512524100100SKCB04

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 01• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 02• 

פוליפרופילן ציפוי פוליאורטןחומר

בוקסה מייסב כדורימיסוב

לעבודה קלה, חצי קשה, מתאים לריהוטאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)60°+( - )10°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

7273

גלגלים גלגלים

7273

סקייט כסוף
גליל

353SKC-050-0 grey--------2572450
453SKC-075-0 grey--------3072475
653SKC-100-0 grey--------30724100

חור מרכזי

Art no

35158.465245050SKCY06
45208.498247575SKCY06
65251012524100100SKCY06

חור מעצור

Art no

35158.465245050SKCY07
45208.498247575SKCY07
65251012524100100SKCY07

מסתובב

Art no

354.338X3842X421565245050SKCY03
456.445X4560X602098247575SKCY03
656.445X4560X602512524100100SKCY03

קבוע

Art no

354.338X3842X42----65245050SKCY05
456.445X4560X60----98247575SKCY05
656.445X4560X60----12524100100SKCY05

מעצור

Art no

354.338X3842X421565245050SKCY04
456.445X4560X602098247575SKCY04
656.445X4560X602512524100100SKCY04

מתאמים עגולים ניתן לקבל בקטרים 22-32• 
 •22X22-40X40 מתאמים מרובעים ניתן לקבל במידות
עבור מוצר עם בורג יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 01• 
עבור מוצר עם בורג ומעצור יש לשנות את 2 הספרות האחרונות ל 02• 

פוליפרופילן ציפוי פוליאורטןחומר

בוקסה מייסב כדורימיסוב

לעבודה קלה, חצי קשה, מתאים לריהוטאמצעי עבודה

מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור לנעילת הגליל וסיבובמבנה המזלג

קל לניקוי, עמיד בקורוזיה וכימיקליםתכונות

)60°+( - )10°-(טמפרטורת עבודה



פרופיל חברה פרופיל חברה

7475

גלגלים גלגלים

7475

דו גלגל קלדו גלגל לבן

מסתובב

Art no

5052X3571X5597758753W
8052X3571X5512710081003W
8052X3571X5512710081003W

מסתובב

Art no

2020X2030X3046308303
4025X2540X4053408403
5025X2540X4064508503
5025X2540X4064508512

מעצור

Art no

5052X3571X5597758753W
8052X3571X5512710081003W

בורג

Art no

20"3/840308301
40"3/850408401
50"3/862508501
50"3/862508511

בורג

Art no

50"3/890758751W
80"3/812010081001W

בורג מעצור

Art no

50"3/890758752W
80"3/812010081002W

פין

Art noפין

5011625085071
501062508507
5011625085072

ABS + גומיחומר
משמש לעגלות רפואיותאמצעי עבודה

פלטה, בורג, מעצור לנעילת הגלילמבנה המזלג

מיועד למשקלים קליםתכונות

)50°+( - )0°(טמפרטורת עבודה

ניילוןחומר

משמש לתעשיית הריהוט ומתקני תצוגהאמצעי עבודה

פלטה בורג פין, מעצור לנעילת הגלילמבנה המזלג

מיועד למשקלים קליםתכונות

)50°+( - )0°(טמפרטורת עבודה


