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אקדחי מים

  LP60אקדח מתכת 7 מצבים
ברקודמס′ יח’ באריזה

127290001810774

בשילוב גומי להגנה	 
ויסות ספיקה 	 
7 מצבים	 

  LP61אקדח מתכת פיה מתכווננת
ברקודמס′ יח′ באריזה

127290001810798

בשילוב גומי להגנה	 
ויסות ספיקה 	 
שינוי זרם דרך סיבוב פיה	 

  LP30 אקדח מתכת 10 מצבים
ברקודמס′ יח′ באריזה

127290001810651

בשילוב גומי להגנה	 
 10 מצבים	 

  LP31אקדח מתכת פיה מתכווננת
ברקודמס′ יח′ באריזה

127290001810675

בשילוב גומי להגנה	 
שינוי זרם דרך סיבוב פיה	 

    LP20 אקדח פלסטיק 7 מצבים
ברקודמס′ יח′ באריזה

127290001810613

בשילוב גומי להגנה	 
 7 מצבים 	 

  LP21אקדח פלסטיק פיה מתכווננת
ברקודמס′ יח′ באריזה

127290001810637

בשילוב גומי להגנה	 
שינוי זרם דרך סיבוב פיה	 

conemist

center

shower

jet �at full

jetcenter full �at angle

mist cone erect shower vertical

conemist

center

shower

jet �at full

jetcenter full �at angle

mist cone erect shower vertical

  EK21-2אקדח פלסטיק  + ערכת חיבורים מהירים
ברקודמס′ יח′ באריזה

12 7290001810910

 	LP21 כולל אקדח
מתאם לברז  “3/4 - “1/2	 
2 חיבורים מהירים “1/2	 

  EK20-2אקדח פלסטיק 7 מצבים + ערכת חיבורים מהירים
ברקודמס′ יח′ באריזה

12 7290001810903

 	LP20 כולל אקדח
מתאם לברז  “3/4 - “1/2	 
2 חיבורים מהירים “1/2	 

  EK30-2אקדח מתכת 10 מצבים + ערכת חיבורים מהירים
ברקודמס′ יח′ באריזה

127290001810569

 	LP30 כולל אקדח
מתאם לברז  “3/4 - “1/2	 
2 חיבורים מהירים “1/2	 

  EK31-2 אקדח מתכת  + ערכת חיבורים מהירים
ברקודמס’ יח’ באריזה

127290001810545

 	LP31 כולל אקדח
מתאם לברז  “3/4 - “1/2	 
2 חיבורים מהירים “1/2	 

conemist

center

shower

jet �at full

אקדחי מים

  L7Qאקדח פלסטיק
ברקודמס′ יח′ באריזה

253551691138208

שינוי זרם ע″י ידית	 

  L8Qאקדח מתכת
ברקודמס′ יח′ באריזה

253551691127004

שינוי זרם ע″י ידית	 

  LP101אקדח פלסטיק פיה מתכווננת
ברקודמס′ יח′ באריזה

127290012284328

בשילוב גומי להגנה	 
שינוי זרם דרך סיבוב פיה	 

  LP110אקדח פלסטיק 10 מצבים
ברקודמס′ יח′ באריזה

127290012284335

בשילוב גומי להגנה	 
10 מצבים	 

jetcenter full �at angle

mist cone erect shower vertical

jetcenter full �at angle

mist cone erect shower vertical

  L5Q אקדח פלסטיק 5 מצבים
ברקודמס′ יח′ באריזה

507290008489638

5 מצבים	 

  L3Qמתז ידני  - ראש טוש
ברקודמס′ יח′ באריזה

123551690513105

סגירה ופתיחת מים דרך סיבוב הפיה	 

  EK110-2אקדח פלסטי 10 מצבים + ערכת חיבורים מהירים
ברקודמס’ יח’ באריזה

127290003238452

 	LP110 כולל אקדח
מתאם לברז  “3/4 - “1/2	 
2 חיבורים מהירים “1/2	 

  LQ16-2סט מחברים מהירים ומתז ידני
ברקודמס’ יח’ באריזה

127290001810774

כולל מתז ידני מתכוונן	 
מתאם לברז “3/4 - “1/2   	 
 2 חיבורים מהירים “1/2 	 

  EK101-2 אקדח פלסטי  + ערכת חיבורים מהירים
ברקודמס’ יח’ באריזה

127290003238245

 	LP101 כולל אקדח
מתאם לברז  “3/4 - “1/2	 
2 חיבורים מהירים “1/2	 

L1Qמתז ידני מתכוונן
ברקודמס′ יח′ באריזה

123551691137102

סגירה ופתיחת מים דרך סיבוב הפיה	 

full
�at

cone

erect

shower
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גלגלות וצינורות 

LHR11, LHR11Mגלגלת ל-60 מטר 
ברקודמס’ יח’ באריזה

LHR1113551690586505קופסה

LHR11M17290010597987מורכב

גלגלת לצינור גינה מתאים ל:                           	 
"1/2 60 מטר                                	 
"3/4 40 מטר	 

LHR5גלגלת ל25 מטר 
ברקודמס’ יח’ באריזה

67290001810484קופסה

גלגלת לצינור גינה מתאים ל:                           	 
"1/2 25 מטר                                  	 
"3/4 15 מטר                                  	 
כולל מתלה לקיר	 

MHH מתלה לצינור גינה
ברקודמס’ יח’ באריזה

503551691900102קופסה

מתלה פלסטי לקיר ל 25-30 מטר צינור גינה “1/2	 

LHK5-20 גלגלת מורכבת + 20 מטר ואביזרים
ברקודמס’ יח’ באריזה

17290008489478מורכב

צינור “1/2	 
חיבורים מהירים, מתז ידני, מתלה לקיר	 

LHK11-30גלגלת מורכבת + 30 מטר ואביזרים 
ברקודמס’ יח’ באריזה

17290013679833מורכב

צינור “1/2	 
חיבורים מהירים, אקדח 5 מצבים, מתלה לקיר	 

LHK11-50 גלגלת מורכבת + 50 מטר ואביזרים
ברקודמס’ יח’ באריזה

17290013369475מורכב

צינור “1/2	 
חיבורים מהירים, אקדח 5 מצבים, מתלה לקיר	 

LHRM60גלגלת מתכת + גלגלים
ברקודמס’ יח’ באריזה

17290013369390מורכב

מתאים לצינור 1/2" עד 60 מטר	 

ZW05-10-15 גלגלת קפיץ מורכבת + 15 מטר ואביזרים
ZW05-10-20 גלגלת קפיץ מורכבת + 20 מטר ואביזרים

ברקודמס’ יח’ באריזה

ZW05-10-1547290013369376

ZW05-10-2037290013679505

צינור “1/2	 
חיבורים מהירים, מתז ידני, מתלה לקיר	 

LHK61 'מתלה צינור 3/8" - 10מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

107290013857415מורכב

מתלה + צינור 3/8" - 10מ'	 
חיבורים מהירים,  אקדח 5 מצבים	 

LHK5-25 גלגלת מורכבת + 25 מטר ואביזרים
ברקודמס’ יח’ באריזה

17290013369444מורכב

צינור “1/2	 
חיבורים מהירים, מתז ידני, מתלה לקיר	 

LHK5-15גלגלת מורכבת + 15 מטר ואביזרים
ברקודמס’ יח’ באריזה

17290008489447מורכב

צינור “1/2	 
חיבורים מהירים, מתז ידני, מתלה לקיר	 

חיבורים מהירים

LQ6מתאם משולש
ברקודמס’ יח’ באריזה

753551691308502

מתאם משולש זכר לחיבור מהיר	 

LQ93/4“ מחבר הברגה חיצונית
ברקודמס’ יח’ באריזה

1353551691308304

מחבר הברגה “ 3/4 חיצוני למחבר מהיר	 

LQ13/4“ מתאם לברז
ברקודמס’ יח’ באריזה

1103551691308205

מתאם מברז “ 3/4 זכר למחבר מהיר	 

LQ011/2“ - 3/4“ מתאם לברז
ברקודמס’ יח’ באריזה

1003551691307802

מתאם מברז “3/4 - “1/2 זכר לחיבור מהיר 	 

LQ121“ מתאם לברז
ברקודמס’ יח’ באריזה

1003551691302609

ממתאם לברז “1 זכר לחיבור מהיר 	 

LQ043/4“ - 1“ מתאם לברז
ברקודמס’ יח’ באריזה

903551691307604

מתאם מברז “1 - “3/4 זכר למחבר מהיר	 

LQY מפצל לצינור גינה
ברקודמס’ יח’ באריזה

15
מפצל הברגה "1-"3/4 ליציאות "3/4 כולל ברזים	 

LQNYמפצל לצינור גינה 
ברקודמס’ יח’ באריזה

153551699308702

מפצל הברגה “3/4 למחבר מהיר כולל ברזים	 

MTC 
ברקודמס’ יח’ באריזה

107290008489126

 	
 	
מפצל הברגה "1-"3/4 למחבר מהיר כולל ברזים	 
4 יציאות	 

LQ421/2“ מחבר מהיר
ברקודמס’ יח’ באריזה

553551691302609

מחבר מהיר לצינור גינה “1/2	 

LQ443/4“ מחבר מהיר
ברקודמס’ יח’ באריזה

553551691302500

מחבר מהיר לצינור גינה “3/4 	 

  NQ38 3/8“ מחבר מהיר
ברקודמס’ יח’ באריזה

3007290011976088

מחבר מהיר לצינור “3/8 )קפיצינור(	 

LQ321/2“ מחבר תיקון
ברקודמס’ יח’ באריזה

453551691310307

מחבר תיקון/הארכה לצינור גינה “1/2	 

LQ343/4“ מחבר תיקון
ברקודמס’ יח’ באריזה

453551691310406

מחבר תיקון/הארכה לצינור גינה “3/4	 

LQ5מתאם כפול
ברקודמס’ יח’ באריזה

1253551691308403

מתאם כפול זכר למחבר מהיר	 
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80B4 ממטרת גיזרה
ברקודמס’ יח’ באריזה

507290001563878

ממטרת גיזרה להשקיית מדשאות הברגה 3/4" נקבה-פיה 4)שחור(	 
ממטרת גיזרה להשקיית מדשאות הברגה 3/4" נקבה-פיה 3.5 )אדום(	 
ממטרת גיזרה להשקיית מדשאות הברגה 3/4" נקבה-פיה2.9 )כחול(                	 

L6Wממטיר 6 מצבים
ברקודמס’ יח’ באריזה

103551690354005

ממטיר 6 מצבים 	 
כולל  ברז לויסות הספיקה	 

L9Wממטיר 9 מצבים
ברקודמס’ יח’ באריזה

107290008489485

ממטיר 9 מצבים 	 
כולל  ברז לויסות הספיקה	 

L242Qממטיר זרועות על בסיס
ברקודמס’ יח’ באריזה

127290001563083

ממטיר זרועות על בסיס 	 
כולל ברז לויסות הספיקה ואפשרות לשינוי טווחי ההשקיה	 

ממטרת גיזרה על בסיס72302
ברקודמס’ יח’ באריזה

103551699353702

ממטרת גיזרה להשקיית מדשאות                  	 
כולל בסיס וחיבור מהיר “1/2                        	 
פיה 3.5 )אדום(	 

L209R ממטרת מניפה
ברקודמס’ יח’ באריזה

107290008489164

ממטרת גיזרה טורבו להשקיית מדשאות                  	 

SBANמתז זקף “3/4 + פיה מתכווננת
ברקודמס’ יח’ באריזה

507290008489485

 	    30º-360º הברגה" 3/4 נקבה -פיה מתכוונת בין
רדיוס השקיה עד 5 מטר	 

SBH180º מתז זקף “3/4 + פיה
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
הברגה "3/4 נקבה -פיה 180º קבועה • רדיוס השקיה עד 5 מטר                         	 
שינוי רדיוס בעזרת בורג • ספיקה ב 2.5 אטמ. - 360 ל/ש	 

SBQ90º מתז זקף “3/4 + פיה
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
הברגה "3/4 נקבה -פיה 90º קבועה • רדיוס השקיה עד 5 מטר                         	 
שינוי רדיוס בעזרת בורג • ספיקה ב 2.5 אטמ. - 185 ל/ש	 

SBF360º מתז זקף “3/4 + פיה
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
הברגה “3/4 נקבה -פיה 360º קבועה • רדיוס השקיה עד 5 מטר                         	 
שינוי רדיוס בעזרת בורג • ספיקה ב 2.5 אטמ. - 720 ל/ש	 

פופ אפ עם ממטיר גיזרה 2688
ברקודמס’ יח’ באריזה

123551690732902

כניסה “1/2 פנים          	 
 	          10º-360º גיזרה
כחול 2.9רדיוס 7 - 10 מטר	 

אדום 3.5

שחור 4.0

SUPERGAN צינור  "1/2 סופר גן
ברקודמס’ יח’ באריזה

)"1/2(1517290008489652

)"1/2(2017290008489669

)"1/2(2517290008489676

)"1/2(301  7290013857941

)"1/2(5017290008489690

)"3/4(2517290012284229

)"3/4(5017290012284236

 עשוי מ-4 שכבות                         	 
לחץ עבודה 10 אטמוספרות                 	 
 	                      U.V. עמיד בפני קרינת
עמיד בתנאי טמפרטורות קיצוניים    	 
P.V.C מחוזק למים	 
 5 שנים אחריות	 
תוצרת איטליה	 

NTS NTS 1/2“ צינור גן
ברקודמס’ יח’ באריזה

NTS-1568011963006598

NTS-2058011963731674

NTS-2558011963006604

NTS-3048011963747279

NTS-5038011963747248

NTS-25 
3/4"28011963747330

NTS-50 
3/4"1801196374649

 עשוי מ-6 שכבות                          	 
לחץ עבודה 25 אטמוספרות                	 
 	                      U.V. עמיד בפני קרינת
עמיד בתנאי טמפרטורות קיצוניים    	 
*P.V.C מחוזק למים                           	 
צינור ללא פיתול	 
30 שנים אחריות	 
תוצרת איטליה	 

HTS-4  צינור 1.5 מטר + אביזרים
ברקודמס’ יח’ באריזה

HTS-4107290008489386

צינור 1.5 מטר  לחיבור בין גלגלת לברז	 
כולל חיבורים	 

SP  צינור קפיצי עם אביזרים
ברקודמס’ יח’ באריזה

SP-7.5m127290011976491

SP-15m87290011976507

צינור קפיצי קוטר 3/8" בבליסטר	 
סט חיבורים מהירים ומתז ידני	 
כולל מתלה קיר	 

SPPU  PU - צינור קפיצי עם אביזרים
ברקודמס’ יח’ באריזה

SPPU-7.5m67290013369086

SPPU-15m67290013369093

צינור קפיצי קוטר 3/8" בבליסטר	 
סט חיבורים מהירים ומתז ידני	 
כולל מתלה קיר	 
מיוצר מפוליאוריטן בעל עמידות ארוכה	 

המטרה אלגו צינורות
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MN1טפטפת נעץ 1.15 ל/ש
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
107290011945268

MN2טפטפת נעץ 2 ל/ש
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
107290011945114

MN4טפטפת נעץ 4 ל/ש
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
107290011945138

MN8טפטפת נעץ 8 ל/ש
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
107290011945176

NA2טפטפת עציץ 2 ל/ש
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
107290011945077

NA1טפטפת עציץ 1 ל/ש
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
10729001194521

NA4טפטפת עציץ 4 ל/ש
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
107290011945183

NA8טפטפת עציץ 8 ל/ש
ברקודמס’ יח’ באריזה

50
10729001976736

P2Lטפטפת מיני קו 2 ל/ש לצינור 4/6.5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

P2L100
PACK-A103551699072009

DP1, Pack-Uטפטפת דקר 1 ל/ש לצינור 3/5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

DP1100

PACK-U107290001810859

P4Lטפטפת מיני קו 4 ל/ש לצינור 4/6.5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

P4L100

DSU1טפטפת דקר 1 ל/ש לצינור 3/5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

100

DSU2טפטפת דקר 2 ל/ש לצינור 3/5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

100

ספיקת טפטפות וקוד צבעים
ספיקה )ל/ש(בסיסמכסה

1.15חוםשחור

2.00אדוםשחור
4.00שחורשחור
8.00ירוקשחור

1010

10

10

10

10

10

10

10

10

LT21/2“ ברז גן פלסטי
ברקודמס’ יח’ באריזה

253551690980204

*כניסת הברגה “1/2   *יציאת הברגה “3/4	 

LT43/4“ ברז גן פלסטי
ברקודמס’ יח’ באריזה

253551690980402

*כניסת הברגה "3/4   *יציאת הברגה "3/4	 

L16Mרגלית מתכת
ברקודמס’ יח’ באריזה

107290001810477

לממטרות ומתזים                            	 
הברגת “3/4 חוץ                               	 
כניסה למחבר מהיר ואופציה להמשך	 

L15QM רגלית פלסטיק
ברקודמס’ יח’ באריזה

103551690211100

לממטרות ומתזים                               	 
הברגת “3/4 חוץ                               	 
כניסה למחבר מהיר	 

SK30מזחלת לממטרה
ברקודמס’ יח’ באריזה

107290010597086

לממטרות ומתזים                               	 
הברגת “3/4 חוץ                                	 
כניסה למחבר מהיר ואופציה להמשך	  EMTקוצב אוטומטי עד 120 דקות

ברקודמס’ יח’ באריזה

107290011117795

כיוון שעון עד 120 דקות                         	 
סגירה אוטומטית                                  	 
ללא צורך בסוללה	 

WT-068 קוצב אלקטרוני לברז אחד,עם ברז דיאפרגמה
ברקודמס’ יח’ באריזה

107290013679048

משך השקיה מדקה עד שעתיים              	 
השקיה לפי מחזור בין כל שעה ועד כל שבוע    	 
 	9V סוללה אחת

PTT קוצב אלקטרוני לברז אחד,עם ברז דיאפרגמה
ברקודמס’ יח’ באריזה

107290013679338

משך השקיה בין  5 שניות-60 דקות	 
השקיה לפי מחזור בין כל 30 שניות ועד כל 24 שעות 	 

9V סוללה אחת

WT-218
ברקודמס’ יח’ באריזה

10  7290013857965

משך השקיה מדקה עד שעתיים  	 
השקיה לפי מחזור בין כל שעה ועד כל שבוע 	 
 	  1.5V-AA שתי סוללות

PRO-0 3/4“ ווסת לחץ
ברקודמס’ יח’ באריזה

1207290011117597

ווסת לחץ “3/4  1.1 אט’	 
מתאים לספיקה בין 50 - 600 ל"ש 	 

PR1 3/4“ ווסת לחץ
ברקודמס’ יח’ באריזה

1207290011117597

וסת לחץ “3/4   1.8 אט’ 	 
מתאים לספיקה בין 50 - 600 ל"ש	 

טפטפותבקרים חד-קוויים ואביזרים
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LDM, PACK-Qמניפולד ″3/4 ל 5 יציאות 4/6.5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

LDM100

PACK-Q103551699086501

BCJ, PACK-Hחיבור שן 16 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

BCJ100

PACK-H107290001563311

BCE, PACK-Jזווית שן 16 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

BCE100

PACK-J107290001563328

BCT, PACK-Iשן  16מ″מ T חיבור
ברקודמס’ יח’ באריזה

BCT100

PACK-I107290001563335

E16, PACK-Kסופית לצינור 16 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

E16100

PACK-K107290010597093

L24A, PACK-Tמחורר ל 3  מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

L24A300

PACK-T243551699104007

צינורות פי.וי.סי עם הברגות משני הצדדיםזקיפי פי.וי.סי
ברקוד

קטרים: 
"1 ,"3/4 ,"1/2

אורכים )בס"מ(: 
100 ,90 ,80 ,70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10

טפלון
ברקודבאריזהמס’ יח’ 

10טפלון מקצועי - גליל ירוק
10טפלון לגנן החובב - גליל כתום

אורך: 10מ'	 
רוחב: 12מ"מ	 
טפלון מקצועי: משקל 0.5 גרם למטר	 
טפלון לחובב: משקל 0.25 גרם למטר	 

צינורית 3/5 מ″מ
ברקודבאריזהמס’ יח’ 

1001 מ’

1017290011945091 מ’

צינורית 4/6.5 מ″מ
ברקודבאריזהמס’ יח’ 

10017290011945039 מ’

1013551699092007 מ’

5

5

5

5

1

1

1

SPFמייצב מתכת 16 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

SPF100

SPF107290011945046 10

M1, PACK-Pמחבר תחילית 3/5-4/6.5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

M1100

PACK-P103551690808300

LD10, PACK-Mזינגר לצינור 3/5-4/6.5 מ″מ T
ברקודמס’ יח’ באריזה

LD10100

PACK-M103551699086808

M4, PACK-Lמניפולד 4 יציאות לצינור3/5-4/6.5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

M4100

PACK-L53551699107008

LV4, PACK-Nברזון לצינור4/6.5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

LV4100

PACK-N103551690808201

LS7, PACK-Oמייצב לצינור 3/5-4/6.5 מ″מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

LS7100

PACK-O103551699105004

LS16, LS16Cמייצב פלסטי 16 מ″מ חום
ברקודמס’ יח’ באריזה

L16100

LS16C67290001563052

L2261, PACK-R פקק תיקון
ברקודמס’ יח’ באריזה

L2261100

PACK-
R103551690808409

L2262 מחבר תיקון 4/6.5 מ"מ
ברקודמס’ יח’ באריזה

L2262100

10

1010

10

10

5 6

 5 5

אביזרים וצינורות אביזרים לטפטוף
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MR3Sממטירון 360⁰  מעלות + ברזון 
מס′ יח′
ברקודבאריזה

503551691581707

MH2Sמתז 180⁰ מעלות + ברזון 
מס′ יח′
ברקודבאריזה

503551691580908

MFOSמתז 360⁰ מעלות + ברזון 
מס′ יח′
ברקודבאריזה

503551691581103

MQ1Sמתז 90⁰ מעלות + ברזון 
מס′ יח′
ברקודבאריזה

503551691580700

Model SRממטירון טווח קצר
מס′ יח′
ברקודבאריזה

200

Model LRממטירון טווח ארוך
מס′ יח′
ברקודבאריזה

200

Model LRSמתז סטטי לטווח ארוך
מס′ יח′
ברקודבאריזה

200

Model 180⁰מתז סטטי לחצי מעגל
מס′ יח′
ברקודבאריזה

200

Model STמתז רצועה
מס′ יח′
ברקודבאריזה

200

Model MISTמערפל
מס′ יח′
ברקודבאריזה

200

טבלת ספיקות וטווחים
צבע פייה ספיקת מים  

)ל/ש(
קוטר מקסימלי - מטר

SR LR LRS 180º STRIP MIST

40 4.5 2.8 2.3 4.0 2-2.5

70 5.2 3.5 2.5 8 2-2.5

120 5.8 11.1 4 2.7

160 5.9 11.6 4.2 2.7

מתזים וממטירונים מודולרים על עמדה כוללת צינורית ומחבר 

J8מחבר ישר 8 מ׳׳מ
ברקודמס′ יח′ באריזה

J850

J8107290012284489

EL8מחבר זווית 8 מ׳׳מ
ברקודמס′ יח′ באריזה

EL850

EL8107290012284496

LS8יתד פלסטיק 8 מ"מ
ברקודמס′ יח′ באריזה

LS850

LS8107290012284502

שלוחת טפטוף 8 מ׳׳מ
ברקודמס′ יח′ באריזה: 1

8/25/0.3
אורך: 25מ'

מרווח 0.3 מ׳, 
ספיקה 1.2 ל׳׳ש

7290013857590

8/25/0.2
אורך: 25מ'

מרווח 0.2 מ׳, 
ספיקה 1.2 ל׳׳ש

7290013857873

8/25/0.15
אורך: 25מ'

מרווח 0.15 מ׳, 
ספיקה 1.2 ל׳׳ש

7290013857552

8/25/B'אורך: 25מ
7290013857866צינור 8 מ׳׳מ עוור

TAP 8חיבור מעבר "1/2 8-מ"מ
ברקודמס′ יח′ באריזה

TAP850 

T8מחבר הסתעפות 8 מ׳׳מ
ברקודמס′ יח′ באריזה

T850

T8107290012284472 10

10

10

10

טפטוף 8 מ׳׳מ

מתזי מיקרוליין ומודולרים
מתזים וממטירונים על עמדה כוללת ברזון,צינורית  ומחבר 
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ממטירי גיר 3500. גובה 10 ס"מ, כניסה 1/2"

3500

כמות טווח השקיה - מ'דגם
בקרטון

35044,6-10,7 20

ממטירי גיר 5000, מתכווננן 40º-360º,  גובה 10 ס"מ, כניסה 3/4"
כמות טווח השקיה  מ'דגם

בקרטון

50047.6-15.220

  PSAM 5004 
7.6-15.220ממטיר 5004 כולל אלנגר  

  5004+
7.6-15.220ממטיר +5004 כולל ברז סגירה

 5004PCSAMRSS 
ממטיר +5004 עם גוף נירוסטה + 

אל-נגר + ווסת 
7.6-15.220

  5006+ 
7.6-15.220ממטיר 5000 + בגובה 15 ס"מ

סט 12 פיות 
50לממטיר סדרה 5000

 ROTORTOOL
100מפתח לממטירי גיר 

ממטירי גיר למגרשי ספורט 8005 מתכוננן 40º-360º,  גובה 10 ס"מ, כניסה 1"

8005SS            8005

כמות טווח השקיה מ'דגם
בקרטון

8005 11.9-24.712

      8005-SS
11.9-24.712  עם גוף נירוסטה

)Falcon( 6504
11.9-19.812עם גוף פלסטי

 6504SS
)Falcon SS(

11.9-19.812עם גוף נירוסטה

מתזי Uni-Spray - פיה מתכווננת, גובה 5 ס"מ, כניסה 1/2"
כמות בקרטוןטווח השקיה  מ'דגם

US-2082.7100

US-2103.1100

US-2123.7100

US-2154.6100

US-210US-2185.5100

גוף מתז RD1804 כולל ווסת לחץ ואל-נגר

RD 1800

כמות בקרטוןטווח השקיה  מ'דגם

RD180475לפיות רוטוריות

מתזי Uni-Spray - פיה מתכווננת, גובה 10 ס"מ, כניסה 1/2"
כמות בקרטוןטווח השקיה  מ'דגם

US-4082.750

US-4103.150

US-4123.750

US-4154.650

US-410

 US-418
VAN5.550

מתזי 1804 - פיה מתכווננת, גובה 10 ס"מ, כניסה 1/2"

1800

כמות בקרטוןטווח השקיה  מ'דגם

 4-VAN1.275

 6-VAN1.875

 8 HE-VAN2.475

 10 HE-VAN3.175

 12 HE-VAN3.775

 15 HE-VAN4.675

 18 VAN5.575
  מתז 1800
75גוף בלבד

פיות רוטוריות 
כמות בקרטוןטווח השקיה  מ'דגם

R-VAN14    45º-270º2.5-4.050

R-VAN18    45º-270º4.0-5.550

R-VAN1724   45º-270º5.2-7.350

R1318              360º4.0-5.550

R1724F             360º5.2-7.350

5004

5006

5004+

5004+SS
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דשא ירוק - מולטיגרין 4 
דישון בשחרור מבוקר 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

1127290008489744 ק″גל-50 מ″ר

457290008489772 ק″גל-200מ″ר

מתאים לכל השנה	 
מזין את המדשאה ל3-4 חודשים	 
מתאים במיוחד לאקלים בישראל	 
אינו מזהם מי תחום	 
מכיל מגנזיום וברזל לדשא ירוק	 

דשן פרי - מולטיקוט 6  
 דישון בשחרור מבוקר

ברקודכמות בקרטוןמשקל

1127290011117009 ק″ג

457290013331274 ק″ג

דשן מיוחד בהרכב אופטימלי להזנת עצי פרי	 
מכיל אשלגן ברמה גבוהה לשיפור איכות הפרי	 
מזין את העץ ל6 חודשים	 
נוח לפיזור באזורי השקיה	 
מכיל ברזל ומגנזיום	 

 

דשן לעציצים ולגינה - מולטיקוט 8
 בשחרור מבוקר 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

1127290006527714 ק″ג

דשן מיוחד לצמחים ועצים במיכלים ועציצים	 
מזין את הצמח במשך 8 חודשי	 
מכיל יסודות קורט	 
מתאים גם לצמחים ועצים בגן	 
מתאים במיוחד לאקלים בישראל	 
אינו מזהם מי תהום 	 

סטרטר - מולטיגרין 4 
דישון בשחרור מבוקר 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

1.25127290002805366 ק″גל-50 מ″ר

547290002805373 ק″גל- 200 מ″ר

דשן מיוחד לשתילה או שיקום מדשאות	 
מזין את המדשאה ל3-4 חוד	 
מכיל רמת זרחן גבוהה לבנית מערכת שורשים	 
מכיל מגנזיום וברזל לדשא ירוק	 

גן פורח - מולטיקוט 4 
דישון בשחרור מבוקר 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

1127290008489744 ק″ג

457290008489992 ק″ג

דשן לצמחים ועצים בגן	 
מזין את הצמח או עץ ל3-4 חודשים	 
מתאים לכל השנה	 
מתאים במיוחד לאקלים בישראל	 
אינו מזהם מי תהום	 
מכיל ברזל ומגנזיום	 

מוצרי

דשן ביתי
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דשן נוזלי

דשן פרפקט נוזלי 
ברקודכמות בקרטוןנפח

527290006527622 ליטר
דשן מיוחד למשאבות דישון	 
מכיל הרכב עשיר באשלגן לעידוד פריחה	 
מכיל ברזל כלאטי מיוחד לתיקון הצהבות	 
מכיל מיקרו אלמנטים להשלמת הזנה חיונית	 

   

דשן נוזלי אוניברסלי
ברקודכמות בקרטוןנפח

750127290013857989 סמ"ק

דשן מאוזן לתחזוקה שוטפת כל סוגי הצמחים 	 
לצמחי בית, גן ומרפסת בקרקע ואדניות 	 

 

   

דשן נוזלי לפורחים
ברקודכמות בקרטוןנפח

750127290013857972 סמ"ק

לעידוד והגברת פריחה בכל סוגי הצמחים 	 
לצמחי בית, גן ומרפסת בקרקע ואדניות 	 

 

   

 דשן לסחלבים 
ברקודכמות בקרטוןנפח

250127290011117023 סמ"ק

לעידוד והגברת פריחה בכל סוגי הצמחים 	 
לצמחי בית, גן ומרפסת בקרקע ואדניות 	 

 

   

פרפקט פרו
ברקודכמות בקרטוןנפח

1.7567290013369338 ליטר

דשן נוזלי מרוכז ומועשר יסודות	 
הזנה למשאבות ולדישון ידני  	 

   

 דשן ביו לצמחי בית 
ברקודכמות בקרטוןנפח

750127290006527592 סמ"ק

מכיל אצות ים כמקור חומר אורגני	 
בעל תגובה מיידית להוספת מראה בריא לצמחים	 
לשימוש לצמחי בית	 

   

דשן ביו לגינה ומרפסת
ברקודכמות בקרטוןנפח

750127290006527615 סמ″ק

מכיל אצות ים כמקור חומר אורגני	 
בעל תגובה מיידית להוספת מראה בריא לצמחים	 
 לשימוש בגינה ומרפסת	 

   

דשן מסיס

דשן כל 20-20-20 
ברקודכמות בקרטוןנפח

1187290002805908 ק″ג
2127290002805878 ק″ג

457290011976583 ק″ג 
251 ק″ג

דשן רב תכליתי לצמחים ועצים 	 
פעולת הזנה מיידית	 

גופרת אמון
ברקודכמות בקרטוןמשקל

2127290013857255 ק׳׳ג

דשן חנקני לדישון מדשאות, פרחים, שיחים ועציצים	 

פורלייט
ברקודכמות בקרטוןנפח

200127290000449722 סמ"ק
דשן להידרופוניקה )גידול במים(  	 
בשחרור ממושך ל-6 חודשים  	 

   

כלאט ברזל 

ברקודכמות בקרטוןנפח

100127290002805854 גר

דשן מסיס עשיר בברזל לתיקון הצהבות בצמחים	 
מתאים לשימוש בצמחי גן ובית	 
בעל תגובה מיידית	 

אוריאה
ברקודכמות בקרטוןמשקל
2127290013857262 ק׳׳ג

דשן חנקני לדישון מזשאות ועצי פרי	 
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דשן מקצועי

 מולטיקוט )4( 12-0-4 

משקל
25 ק׳׳ג

חנקת אשלגן בשחרור מבוקר	 
משך השחרור - 4 חודשים	 
100% שחרור מבוקר 	 
 מתאים כתוספת דשון בצמחים ומדשאות	 

 מולטיקוט  )4( 42-0-0 

משקל
20 ק׳׳ג

דשן לצמחים 	 
משך השיחרור- 4 חודשים	 
 100% שחרור מבוקר 	 
 מתאים לדישון עציצים, וצמחי גן	 

פורלייט 

נפח
25 ליטר

דשן הידרופוני	 

זרעי דשא טול פסקיו

ברקודכמות בקרטוןמשקל

750127290001563960 גרם

22.7 ק"ג

לדשא רב שנתי  	 
מתאים לאזורים מוצלים ולאזורים בעלי שמש מלא    	 
750 גרם - מתאים לשטח 40-50 מ"ר 	 

 
 

זרעי דשא רייגראס

ברקודכמות בקרטוןמשקל

750127290001563960 גרם

22.7 ק"ג

לשזרוע חורפי  	 
לשיפור מופע המדשאה בעונת החורף	 
750 גרם - מתאים לשטח 40-50 מ"ר 	 

 

 מולטיקוט )8( 14-14-14 

משקל
25 ק׳׳ג

דשן לצמחיה 	 
משך השיחרור- 8 חודשים	 
 הרכב מאוזן 	 
 100% שחרור מבוקר 	 
 מתאים לדישון עציצים, וצמחי גן 	 

14-14-14
)8(

12-0-44

42-0-0
)4(

דשן מקצועי

 מולטיגרין 27-5-10 

משקל
20 ק׳׳ג

דשן לתחזוקת מדשאות	 
מתאים לכל העונות השנה	 
משך השיחרור 3-4 חודשים	 
מכיל 2% ברזל ומגנזיום	 

מולטיגרין 18-24-5 

משקל
25 ק׳׳ג

דשן סטרטר לשתילה ושיקום מדשאות	 
משך השיחרור 3-4 חודשים	 
מכיל 2% ברזל ומגנזיום	 

מולטיגרין )4( 33-3-6 

משקל
20 ק׳׳ג

דשן לתחזוקת מדשאות	 
מתאים לכל עונות השנה	 
משך שחרור 3-4 חודשים	 
מועשר בחנקן	 
מכיל 2% ברזל ומגנזיום	 

+ ברזל  1%

 מולטיקוט לגן )4( 24-6-12 

משקל
25 ק׳׳ג

דשן לתחזוקת צמחים ועצים בגן	 
מתאים לכל עונות השנה	 
משך השיחרור 3-4 חודשים	 
מכיל 2% ברזל ומגנזיום	 

 מולטיקוט )6( 17-9-20 

משקל
25 ק׳׳ג

דשן לצמחיה	 
משך השיחרור 6 חודשים	 
הרכב עשיר באשלגן לשיפור פריחה בצמחיית גן	 
מכיל 2% ברזל ומגנזיום	 

24-6-12
)4(

33-3-6
)4(

17-9-20
)6(

  מולטיקוט )8( 17-7-14 
 + מיקרו

משקל
25 ק׳׳ג

דשן לצמחיה בתוספת מיקרואלמנטים 	 
משך השיחרור 8 חודשים	 
 הרכב מאוזן 	 
 100% שחרור מבוקר 	 
 מתאים לדישון עציצים, וצמחי גן 	 

17-7-14
)8(

זרעי דשא
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 סייפן 
 מוצרי הדברה - מרוכזים

ברקודכמות בקרטוןנפח

1127290000449920 ליטר

חומר סיסטמטי להדברת מזיקים בצמחי נוי ועצי פרי	 
מדביר כנימות, עש המנהרות ומזיקים אחרים	 
היישם מתבצע ע׳׳י הגמעה על שורשי הצמח	 

 סימשופר 
 מוצרי הדברה - מרוכזים

ברקודכמות בקרטוןנפח

30127290008489300 סמ"ק

חומר להדברת כנימות עלה בצמחי גן	 
הישום מתבצע ע″י ריסוס העלים	 

 סייפן 
 מוצרי הדברה - מרוכזים

ברקודכמות בקרטוןנפח

30127290011976408 סמ"ק

חומר סיסטמי להתברת מזיקים בצמחי נוי ועצי פרי	 
מדביר כנימות ,עש המנהרות ומזיקים נוספים	 
הישום מתבצע ע"י הגמעה אל שורשי הצמח	 

 מוספילן 
 מוצרי הדברה - מרוכזים

ברקודכמות בקרטוןנפח

10127290008489973 סמ"ק

חומר להדברת כנימות עלה בצמחי גן	 
הישום מתבצע על ידי מריחה על גזע העץ	 

 מוספילן בריסוס 

ברקודכמות בקרטוןנפח

10127290008489973 סמ"ק

 תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים בעצי פרי, 	 
   ירקות וצמחי נוי

לישום באמצעות ריסוס	 

 טומהוק 

ברקודכמות בקרטוןנפח

60127290006527752 סמ"ק

חומר להדברת עשבייה רחבת עלים	 
ניתן לריסוס על מדשאות	 
מתאים לשימוש בעונות סתיו ואביב	 

 ראונדאפ 

ברקודכמות בקרטוןנפח

60127290000449463 סמ"ק

חומר סיסטמי להדברת עשבים	 
תמותת העשב 7 ימים ל-30 ימים	 
קוטל עשבים כללי	 

 דורפן 

ברקודכמות בקרטוןנפח

112 ליטר
להדברת פרעושים במלונות כלבים ובדירי יונקים	 
תכשיר נוזלי המכיל שילוב של קוטל פרעושים 	 

בוגרים בשילוב עם ווסת גדילה )IGR( הקוטע את 
מחזור חייו של הפרעוש

מוצרי הדברה מרוכזים

 פרוביט 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

6067290013679482 גרם

קוטל זחלים ביולוגי	 
 להדברת פרודניה וזחלי עשים אחרים בגינות נוי 	 

   ובעציצים

 טרייסר אולטרה 

ברקודכמות בקרטוןמפח

2067290013857323 סמ"ק

קוטל מזיקים טבעי	 
 תרכיז רחיף להדברת:  תרפסים, זבוב המנהרות, 	 

   זחלי עשים, סס הנמר, זבובים וחיפושיות תסיסה
לשימוש בירקות, צמחי נוי, צמחי תבלין ומטעים	 

 טימור-סי 

ברקודכמות בקרטוןמפח

2067290013857354 סמ"ק

קוטל אקריות	 
לשימוש בצימחי נוי, ירקות ותבלין	 

 נימגארד 

ברקודכמות בקרטוןנפח

6067290013679468 סמ׳׳ק

קוטל מחלות ואקריות אורגני	 
מופק מזרעי האזדרכת ההודית	 
להדברת מחלות הקמחון והקמחונית	 

מייטימור

ברקודכמות בקרטוןמפח

3067290013857705 סמ"ק

קוטל מזיקים אורגני	 
 מכיל פירטרום ושמן צמחי להדברת כנימות עלה,  	 

   עש הטבק ותריפסים

 טימורקס גולד 

ברקודכמות בקרטוןמפח

6067290013857316 סמ"ק

תרכיז מוכן	 
קוטל מחלות עלים	 
מופק משמן עץ התה האוסטרלי	 
הדברת מחלות נוף: קימחון, קימחונית, קשותית, 	 

חלדון וחלפת
לשימוש בירקות, צמחי נוי, צמחי תבלין ומטעים	 

 נימקס 

ברקודכמות בקרטוןמפח

2067290013679475 סמ"ק

 להדברת כנימות עלה, כנימת עש הטבק ועש 	 
   המנהרות של ההדר )מנהדר(

מופק מזרעי האזדרכת ההודית	 
 	

הדברה אורגנית

 נמלית 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

170127290013679314 גרם

תכשיר אורגני להדברת נמלים	 
לפיזור בקן הנמלים	 
מתאים לכל סוגי הנמלים	 
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תרסיס זחלים ומעופפים

ברקודכמות בקרטוןמשקל

300127290000449777 סמ"ק

תרסיס מוכן להדברת מעופפים וזחלים	 
מתאים לריסוס על צמחי בית ומרפסת	 

  ראונד אפ במרסס 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

50087290002805915 סמ"ק

קוטל עשבים כללי מוכן לשימוש	 
מתאים לשימוש בכל עונות השנה	 
מתאים להדברת נבטים צעירים ועשבים דגניים	 

  תרסיס מחלות 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

300127290000449784 סמ"ק

תרסיס מוכן להתברת מחלות עלים, קימחון וחילדון	 
מתאים לריסוס על צמחי בית ומרפסת	 

  תרסיס כנימות 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

300127290000449999 סמ"ק

600127290002805700 סמ"ק

תתרסיס מוכן להדברת כנימות עלה 	 
מתאים לריסוס על צמחי בית ומרפסת	 

  מבריק עלים 

ברקודכמות בקרטוןמשקל

300127290000449968 סמ"ק

600127290000449975 סמ"ק

תרסיס מוכן להברקת עלים ומניעת אבק	 
משפר את מראה צמחי הבית 	 
נוח לשימוש	 

תרסיסים

קרקול 
ברקודכמות בקרטוןמשקל

1207290013857958 ק"ג

פתיון גרגרי להדברת חלזונות ושבלולים 	 
לשימוש בחצר ובשטחים פתוחים  	 

דלתא גרין 
ברקודכמות בקרטוןמשקל

1127290011976514 ק"גל-100 מ׳

267290011976521 ק"גל-200 מ׳

שתי פעולות במוצר אחד !	 
חומר להדברת מזיקים שונים במדשאה	 
מכיל דשן בשיחרור איטי להזנת המדשאה	 
חומר גרגירי ונוח לפיזור על הדשא	 
מתאים ליישום בעונות הפעילות של המזיקים	 

דלתא גרין 10 ק׳׳ג
ברקודכמות בקרטוןמשקל

1017290013679734 ק׳׳גל-1000 מ׳

שתי פעולות במוצר אחד !	 
חומר להדברת מזיקים שונים במדשאה	 
מכיל דשן בשיחרור לפיזור להזנת המדשאה	 
חומר גרגירי ונוח לפיזור על הדשא	 
מתאים ליישום בעונות הפעילות של המזיקים	 

דיזידור
ברקודכמות בקרטוןמשקל

0.5127290000449999 ק"גל-50 מ׳
112 ק"גל-100 מ׳

פתיון גרגרי להדברת חלזונות ושבלולים 	 
לשימוש בחצר ובשטחים פתוחים  	 

דיזידור
ברקודכמות בקרטוןמשקל

517290013857446 ק"גל-500 מ׳

קוטל נמלים גרגרי למדשאות וגינות נוי	 
שילוב שני מנגנוני פעולה: סיסטמי ומגע קיבה 	 
לשימוש בחצר ובשטחים פתוחים  	 

הדברה

7290013857378
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הדברה סביבתית

  L מלכודת דבק מקצועית
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

12887290013369345

מידות: 30X15.5 ס"מ  	 
ללכידת עכברים וחולדות בבית ובחצר  	 
  

  L מלכודת דבק מתקפלת
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

11007290013369024

מידות: 19.5x13 ס"מ  	 
ללכידת עכברים וחולדות בבית ובחצר  	 
  

  M מלכודת דבק פלסטית
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

4967290013369000

מידות: 13x8 ס"מ	 
ללכידת עכברים וחולדות בבית ובחצר  	 
  

מלכודת רשת מתכת מגולוונת 
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

1407290013857996

ממידות: 20x10 ס"מ  	 
ללכידת עכברים וחולדות בבית ובחצר 	 

 

  L מלכודת דבק פלסטית
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

2967290013369017

מידות: 20.5x10.5 ס"מ	 
ללכידת עכברים וחולדות בבית ובחצר  	 
  

  XL מלכודת דבק מתקפלת
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

11007290013369031

מידות: 21x15.5 ס"מ  	 
ללכידת עכברים וחולדות בבית ובחצר  	 
  

  M מלכודת דבק מקצועית
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

12887290013369338

מידות: 20.5x13.5 ס"מ 	 
ללכידת עכברים וחולדות בבית ובחצר  	 
  

מק″ט

הדברה סביבתית
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שונות

מרסס 2 ליטר

ברקודכמות בקרטוןמשקל

207290013857187

מרסס 5 ליטר

ברקודכמות בקרטוןמשקל

67290013857125

מרסס 16 ליטר

ברקודכמות בקרטוןמשקל

47290013857231

מריצה

ברקוד

גלגל מלא מפוליאוריטן	 
למשקל מטען עד 160 ק"ג	 
נפח 85 ליטר	 
פח מגולוון	 

 כפפות עבודה כתומות
לעבודה מאומצת

ברקודכמות בקרטוןכמות בשקיתגודל

L 1207290013369406 זוגות12 זוגותגודל

XL 1207290013369413 זוגות12 זוגותגודל

כפפות מצופות לטקס	 

כפפות עבודה כחולות
לחובבי גינון

ברקודכמות בקרטוןכמות בשקיתגודל

L 2407290013369420 זוגות12 זוגותגודל

XL 2407290013369437 זוגות12 זוגותגודל

כפפות מצופות לטקס	 

31יעוץ מקצועי- מנהל מוצרי אקוגן 054-2168955 	 

הדברה סביבתית

מלכודת זבובים
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

2507290013369048

מלכודת ללכידת מעל 25,000 זבובים 	 
ללא רעלים  	 
לשימוש בחצר ובשטחים פתוחים  	 

דור פליי
ברקודכמות בקרטוןנפח

750127290013369109 סמ"ק

 אבקה מסיסה להדברת רימות וזחלים,  ולקטילת זבובים  	 
   בוגרים

לישום בריסוס ללא נוכחות בעלי חיים  	 

ביופיד 
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

2207290013857903 יחידות

הדברה ירוקה של זבובי פירות	 
הפיתרון לפרי נקי	 
פתיון חדשני ומשופר	 
שטח כיסוי עד 500 מ"ר	 
האריזה מכילה 2 ערכות 	 

    עופי מפה  
ברקודכמות בקרטוןנפח

500127290012284359 סמ"ק

מרחיק יונים מתשתיות שונותמכיל דבק ליעילות הפעולה	 
יוצר חיץ ומונע פעילות יונים במשך זמן	 

לוח דבק צהוב
כמות 
ברקודכמות בקרטוןבאריזה

105007290013369352

מידות: 30X18 ס"מ  	 
 לוח דבק מקצועי ללכידת מזיקים מעופפים: זבובים,	 

  כנימות ומעופפים נוספים  
לחצר הבית ולמרפסת  	 
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  Classic 1200 - מרסס 12 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 
קלאסיק 1200 - 12 ליטר

לחץ עבודה מקסימלי: 3 בר
טמפרטורת עבודה 
40°C :מקסימלית

זוית ריסוס: 55°
ספיקת ריסוס ב-1.5 בר: 0.42 

ליטר לדקה
ספיקת ריסוס ב-2 בר:

0.49 ליטר לדקה
ספיקת ריסוס ב-2.5 בר: 0.50 

ליטר לדקה
חריר רשת סינון: 1מ"מ

חומרים: מיכל פוליאתילן. 
משאבה-פוליאתילן

Pro 1300  מרסס 13 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 13 ליטר
לחץ עבודה: מתכוונן בין 1-3 בר

טמפרטורת עבודה 
40°C :מקסימלית

זוית ריסוס: 55°
ספיקת ריסוס ב -1.5 בר: 

0.42 ליטר לדקה
ספיקת ריסוס ב -2 בר: 0.49 

ליטר לדקה
ספיקת ריסוס ב -2.5 בר: 

0.50 ליטר לדקה
חריר רשת סינון: 1מ"מ

חומרים: מיכל פוליאתילן
משאבה-מתכת

משאבת ריסוס על סוללות
נתונים טכניים

מתאים למרססים החל מ- 5 ליטר
לחץ עבודה מקסימלי: 1.5 בר

 ,1.5V - AA מופעל על ידי 8 סוללות
רגילות או נטענות

סט סוללות רגילות מספיק ל- 12 מחזורי 
מילוי מרסס

סט סוללות נטענות מספיק ל- 16 מחזורי 
CE מילוי מרסס מאושר

Hobby - 1800  מרסס 18 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 
18 ליטר

לחץ עבודה מקסימלי: 3 בר
טמפרטורת עבודה מקסימלית: 

40°C
זוית ריסוס: 55°

ספיקת ריסוס ב -1.5 בר: 
0.42 ליטר לדקה

ספיקת ריסוס ב -2 בר: 0.49 
ליטר לדקה

ספיקת ריסוס ב -2.5 בר: 
0.50 ליטר לדקה

חריר רשת סינון: 1מ"מ
חומרים: מיכל פוליאתילן

משאבה-פוליאתילן

חלקי חילוף למרססי גלוריה

מוט ריסוס אורך 51 ס"מ
עם פיה מתאים ל-1200-1800 

classic

מוט ריסוס אורך 38 ס"מ
עם פיה מתאים למרסס פרימה 5 ליטר

סט אטמים עבור מרסס גלוריה 5 ליטר

ידית הפעלה למרסס גלוריה 5 ליטר

סט אטמים עבור מרסס גלוריה 1.25 ליטר

סט אטמים עבור מרסס גלוריה 12 ליטר

פיית סילון שטוח מתכת גלוריה

פיית משפך למרסס  גלוריה

 Hobby 10 מרסס 1 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 1 ליטר
נפח מיכל: 1.1 ליטר

לחץ עבודה : לחיצה ידנית
40°C :טמפרטורת עבודה מקסימלית

פיה מתכווננת

חומרים: מיכל פוליאתילן. 
משאבה-פוליאתילן

Hobby 100 מרסס 1 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 1 ליטר
נפח מיכל:1  ליטר
לחץ עבודה : 3 בר

לחיצה ידנית
טמפרטורת עבודה מקסימלית: 

40°C
פיה מתכווננת

חומרים: מיכל פוליאתילן.
משאבה-פוליאתילן

Exclusive - מרסס 5 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 5 ליטר
נפח מיכל: 7 ליטר

לחץ עבודה מקסימלי: 3 בר
40°C :טמפרטורת עבודה מקסימלית

פיה קונית 1מ"מ. 
גיזרת התזה: 60°

חומרים: מיכל פוליאתילן. 
משאבה-פוליאתילן

Prima - מרסס 5 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 5 ליטר
נפח מיכל: 8 ליטר

לחץ עבודה מקסימלי: 3 בר
40°C :טמפרטורת עבודה מקסימלית

פיה קונית 1מ"מ. גיזרת התזה: 60°

חומרים: מיכל פוליאתילן. 
משאבה-פוליאתילן

405T מרסס לחץ גבוה 5 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 5 ליטר
לחץ עבודה מקסימלי: 6 בר

40°C :טמפרטורת עבודה מקסימלית
זוית ריסוס: 55°

חריר רשת סינון: 1מ"מ
חומרים: מיכל מתכת עם ציפוי 

פנימי מפלסטיק
משאבה ללחץ גבוה

ברז בטיחות לשיחרור לחץ מהיר

 Hobby - מרסס 1.25 ליטר
נתונים טכניים

נפח נוזל מקסימלי: 1.25 ליטר
נפח מיכל: 1.55 ליטר
לחץ עבודה מקסימלי:

 3 בר
40°C :טמפרטורת עבודה מקסימלית

פיה מסתובבת 360°

חומרים: מיכל פוליאתילן. 
משאבה-פוליאתילן
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C100.6
bar 100לחץ עבודה

320 ליטר/שעהספיקת מים מינימום
bar 10לחץ הזנה מקסימלי

5 מ' אורך צינור לחץ 
kg 5.1משקל

מידות : 190x240x465 מ"מ
1300Wהספק

אביזרים כלולים
Click & clean פיית לחץ טורנדו

פיית זרם מהיר טורנדו
מיכל סבון להקצפה

גלגלים
גלגלת צינור לחץ

צינור מאריך ללחץ גבוהמברשת לרכבמאריך לניקוי גגות

NIL128470040NIL6410765NUIL6410760
צינור לחץ מים באורך 7 מטרמברשת עדינה להגנה מפני שריטותלניקוי גגות ומקומות גבוהים

C120.6
bar 120לחץ עבודה

320 ליטר/שעהספיקת מים מינימום
bar 10לחץ הזנה מקסימלי

6 מ' אורך צינור לחץ 
kg 6.7משקל

מידות :251x306x710 מ"מ
1400Wהספק

אביזרים כלולים
Click & clean פיית לחץ טורנדו

פיית זרם מהיר טורנדו
מיכל סבון להקצפה

גלגלים
גלגלת צינור לחץ

אביזרים
מברשת לניקוי משטחים ודקיםקיט מברשות רב שימושי

NIL128470459NIL126411376
מגוון מברשות המותאמות 

לצרכי ניקוי שונים
פתרון אופטימלי לקירצוף 

משטחי בטון, ריצוף, אספלט 
וקדים
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קטלוג מוצרים


