
"אופי טכנולוגיות" הינה יצרנית, יבואנית ומשווקת של פתרונות איכות בתחומי  איכות 
הסביבה והבטיחות למעלה מ 20 שנה, ומובילה בתחום אחסון והתפעול התקניים של 

חומרים מסוכנים .

קטלוג מוצרים
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"אופי טכנולוגיות" הינה יצרנית, יבואנית ומשווקת של פתרונות איכות בתחומי איכות הסביבה והבטיחות
למעלה מ 20 שנה, ומובילה בתחום אחסון והתפעול התקניים של חומרים מסוכנים . החברה מייבאת

מגוון עצום של אמצעי מיגון אישי ובטיחות תקניים מאירופה וארה"ב, לעובדים בתעשייה . לחברה 600 מ"ר
של מחסני מלאי להספקה מהירה של דרישות הלקוחות. בחברה פועלים אנשי מכירות אזוריים הנותנים

מענה מקצועי, מהיר ואדיב לכל דרישה.

בין לקוחותינו נמנים מפעלים וחברות מהמובילים בישראל בהם : צה"ל ומשרד הביטחון, שטראוס, רפא"ל,
תעשייה אווירית , אינטל, חב' חשמל, סלקום, פרטנר, תנובה, מכון ביולוגי, קמ"ג , נתב"ג, בתי-זיקוק חיפה, 

ארקיע, מכון התקנים, מפעלי ים-המלח, תרכובות ברום, מפעלי טבע ועוד רבים אחרים.

תחומי הפתרונות שלנו כוללים בין השאר:
ציוד מיגון אישי לעובדים בסביבת חומ"ס כולל הגנת נשימה, ביגוד מיגון , כפפות, מנפי"ם וכד'. 	
ייצור ויבוא של מאצרות ניידות מפוליאתילן וממתכת . 2
ייצור מחסני מאצרה ממתכת)אחסון עד 64 חביות(. 3
יבוא ארונות מיוחדים לאחסון חומרים דליקים וקורוזיביים. 4
יבוא מיגוון גדול של אמצעי ספיגה וספיחה לשמנים, כימיקלים ואוניברסאלי. 	
יבוא של אמצעי חביקה להרמה ושינוע של חביות מתכת ופלסטיק . 6
משאבות ידניות , פנאומטיות וחשמליות לחביות ומיכלים. 	
כדורי ציפה אקולוגיים לכיסוי מאגרי נוזלים למניעת ריחות, איבוד אנרגיה והגברת הבטיחות. 	
הקמה של עמדות חירום חומ"ס כולל אמצעי ספיגה וספיחה ושילוט חומ"ס. 	

ציוד חירום. 0	
ייעוץ וטיפול בשפכי תעשיה. 		
ניהול מלא של מערך הפסולת היבשה למיחזור. 2	
גלאי גזים קבועים וניידים. 3	

פרופיל חברה

ה 
בר

ח
ל 

פי
רו

פ

תוכן עניינים

עמוד נושא 

5-14 מאצרות איכות הסביבה
15-18 סופגים

19-20 מתקנים למיחזור

2	 מאפרות בטיחות ציוד בטיחות
22 ארונות בטיחות

23-25 סכיני בטיחות  

26 אחסון בלוני גז

2	 מיכלי מעבדה

28-29 עגלות בטיחות

30 מסיכות ציוד חירום
3	 ציוד נשימתי

32 מפוחים

33 מערכת מילוט ומסיכות מילוט 

34 פנסים

35-36 משטפות עיניים ומקלחות חירום

37-38 ציוד כיבוי

39-42 הגנת עיניים ציוד מגן אישי
43-44 הגנת גוף - ביגוד מגן 

45-46 הגנת נשימה - נשמיות 

47-50 הגנת ידיים - כפפות 

51-53 ציוד לעבודה בגובה עבודה בגובה
	4 רתמות 

55-56 גלאים ניידים ונייחים  גלאי גזים 
מתקני הרמה     57-60 מתקני הרמה 

ם
ני

ניי
 ע

כן
תו
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מאצרת  IBC עם רשת ושינוע שחורה
כושר העמסה מקסימלי 2,500 ק"ג / Heavy Duty. ניתנת 

לשינוע בעזרת מלגזה )ללא המיכל( עשויה פוליאתילן כולל הגנת 
UV

נפח אצירה 1,260 ליטר
אורך 168 ס"מ רוחב 168 ס"מ גובה 70 ס"מ

עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה
זמינה בצבע שחור

SJ-510-002 :מק"ט   JONESCO תוצרת
 

 - )IBC(  מאצרת למיכל קוביה
 1000 ליטר

מאצרה צרה וגבוהה במיוחד למיכל קוביה בנפח 1,000 
אורך 145 ס"מ, רוחב 145 ס"מ , גובה 119 ס"מ

נפח אצירה 1,250 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 1,360 ק"ג

ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא המיכל(
תוצרת ENPAC ארצות הברית 

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 
EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

 -  )IBC( קוביה  מיכלי  לשני  מאצרה 
כפולה כולל רשת

Heavy Duty / כושר העמסה מקסימלי 4,000 ק"ג
 יתנת לשינוע על ידי מלגזה , ללא המיכל

UV עשויה פוליאתילן כולל הגנת
נפח אצירה 1,500 ליטר

אורך 245 ס"מ רוחב 145 ס"מ גובה 58 ס"מ
עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה

SJ-500-003 :מק"ט   JONESCO תוצרת

מק"ט: 9360037

מק"ט: 9350116

מק"ט:  9350146

איכות הסביבה

ת 
רו

אצ
מ

תחנת עבודה מפול' לאחסון 8 חביות
מאצרה heavy duty תקנית לשמונה חביות

אורך 254 ס"מ, רוחב 135 ס"מ , גובה 15 ס"מ
נפח אצירה 291 ליטר

כושר העמסה מקסימלי 4,000 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא חביות(

 תוצרת ENPAC  ארצות הברית  #5110
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

תחנת עבודה מפול' לאחסון 6  חביות 
מאצרה תקנית לשש חביות

אורך 196 ס"מ, רוחב 135 ס"מ , גובה 15 ס"מ
נפח אצירה 231 ליטר

כושר העמסה מקסימלי 2,041 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא חביות(
תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#5115( 

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 
EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מאצרת פוליאטילן לאחסון 4 חביות
מאצרה חזקה )Heavy Duty( לארבע חביות
אורך 137 ס"מ, רוחב 137 ס"מ , גובה 30 ס"מ

נפח אצירה 250 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 2,720 ק"ג

ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא חביות(
 )#5400YE(  ארצות הברית  ENPAC תוצרת

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 
EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מק"ט:: 9350051

מק"ט: 9350097

מק"ט: 9350019

ת 
רו

אצ
מ

איכות הסביבה



	 	

מאצרת פוליאט' לאחסון 4 חביות 
בשורה 5102 מאצרה תקנית לארבע 

חביות

אורך 249 ס"מ, רוחב 64 ס"מ , גובה 30 ס"מ
נפח אצירה 250 ליטר

כושר העמסה מקסימלי 1,360 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא חביות(

תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#5102( 
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מאצרה ניידת לחבית בעמידה 

קוטר עליון : פנימי 68 ס"מ / חיצוני 83 ס"מ ,   גובה 79  ס"מ
נפח אצירה 265 ליטר

)+(כושר העמסה מקסימלי 272 ק"ג
ניתן לרכוש בסיס גלגלים תואם 

תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#8075(
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

עגלה לשינוע מאצרת חבית

.Enpac 8050-Bu Drum Dolly, Steel, Capacity 900 Lb
מאצרה תקנית לחבית בעמידה עם בסיס גלגלים תואם

קוטר עליון : פנימי 68 ס"מ / חיצוני 83 ס"מ ,   גובה 79  ס"מ
נפח אצירה 265 ליטר

כושר העמסה מקסימלי 272 ק"ג
תוצרת ENPAC  ארצות הברית   )#8050/8075(

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 
EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מק"ט: 9350012

מק"ט: 9230023 

מק"ט: 9240024

ת 
רו

אצ
מ

איכות הסביבה

מאצרת מיכל OPEN TOP 284 ליטר

מאצרה פתוחה בנפח 284 ליטר
מתאימה גם לאחסון שתי חביות

אורך 147 ס"מ, רוחב 88 ס"מ , גובה 31 ס"מ
כושר העמסה מקסימלי 900 ק"ג

תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#5393(
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

DRUM מגש פוליאטילן בנפח 75 ליטר
מאצרה פתוחה )open-top( בצורת משושה

קוטר עליון  חיצוני  95  ס"מ / תחתון פנימי 67 ס"מ ,   גובה 19 ס"מ
נפח אצירה 75 ליטר

תוצרת ENPAC  ארצות הברית   )#8091(
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מאצרת ארון גלילה לשתי חביות  

מאצרת ארון גלילה לשתי חביות
מתאים לאחסון חביות בצורה בטוחה תחת כיפת השמיים

ניתן לנעילה
אורך 157 ס"מ,  עומק 100 ס"מ , גובה 211 ס"מ

נפח אצירה 250 ליטר
בעל רשתות נשלפות למאצרה

SJC2 אנגליה  - מקט Jonesco תוצרת
עומד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה

מק"ט: 9350032

מק"ט: 9320004 

מק"ט:  9260078 

ת 
רו

אצ
מ

איכות הסביבה
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מאצרת ארון גלילה לארבע חביות 

מאצרת ארון גלילה לארבע חביות
מתאים לאחסון חביות בצורה בטוחה תחת כיפת השמיים

מאפשר גישה לחביות משני כיוונים
ניתן לנעילה

אורך 157 ס"מ,  עומק 162 ס"מ , גובה 211 ס"מ
נפח אצירה 250 ליטר

בעל רשתות נשלפות למאצרה
תוצרת Jonesco אנגליה 

SJC4 :מק"ט יצרן
עומד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה

מגש מעבדה פוליאטילן למכלים 
ובקבוקים

מאצרת מגש מעבדה 
אורך 65 ס"מ, רוחב 56 ס"מ , גובה 8 ס"מ

נפח אצירה 11 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 18 ק"ג

תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#5248( 
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

SCOOTER  - מאצרת סקוטר

מאצרת סקוטר )scooter( על גלגלים
קוטר: 88 ס"מ ,  גובה:  22  ס"מ

נפח אצירה 42 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 227 ק"ג

תוצרת ENPAC  ארצות הברית   )#5205(
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מק"ט: 9260079

מק"ט: 9320002

מק"ט: 9350112 
מק"ט: 9350113 )ידית(

ת 
רו

אצ
מ

איכות הסביבה

מאצרה ברזל ל 2 חביות 28610

מאצרה מברזל לשתי חביות
כוללת רשת מגולוונת

נפח אצירה 235 ליטר
אורך 124 ס"מ, רוחב 82 ס"מ, גובה 35 ס"מ

ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה 
כושר העמסה 850 ק"ג 

אידיאלית לאחסון חומרים דליקים
ניתן לקבל בגירסא מגולוונת ללא צבע

תוצרת גרמניה
H224- עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה והתקן האירופאי

226

משטח עבודה ריבועי

מאצרה משטח עבודה ריבועית )משטח עבודה 4(
אורך 135 ס"מ, רוחב 135 ס"מ , גובה 15 ס"מ

נפח אצירה 155 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 1,360 ק"ג

מצברים  ליטר(,   140 )עד  קטנות  חביות  של  לאחסון  מתאימה 
וג'ריקנים.

ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא העמסה(
תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#5116(

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 
EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מאצרה משטח עבודה מלבני
 

מאצרה משטח עבודה מלבנית )משטח עבודה לשתי חביות(
אורך 135 ס"מ, רוחב 72 ס"מ , גובה 15 ס"מ

נפח אצירה 83 ליטר
מתאימה לאחסון ג'ריקנים, מצברים וחומ"ס עד נפח 75 ליטר

כושר העמסה מקסימלי 680 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא חביות(
תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#5117(

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 
EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מק"ט: 9350140

מק"ט: 9350130

מק"ט: 9350099  

ת 
רו

אצ
מ

איכות הסביבה
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מאצרה לג'יריקנים בנפח 30 ליטר 

מאצרה בנפח 30 ליטר 
אורך 805 מ"מ, רוחב 405 מ"מ, גובה 155 מ"מ

תוצרת אנגליה

קיימת גם מאצרה בנפח 20 ליטר - מקט 9990047.

מאצרה ניידת לחבית בשכיבה 

מאצרה תקנית לחבית בשכיבה עם ארבעה גלגלים
אורך 174 ס"מ, רוחב 82 ס"מ , גובה 68 ס"מ

נפח אצירה 250 ליטר
כושר העמסה מקסימלי 300 ק"ג

למצב  עמידה  ממצב  חבית  של  וקלה  בטוחה  העברה  מאפשר 
שכיבה.. נוחה מאוד למזיגה של של נוזלים מחבית לכלי קיבולת 

קטנים יותר
ניתן לשדרג לגלגלי גומי

תוצרת Jonesco  אנגליה עומדת בתקני המשרד להגנת הסביבה 
וכן בתקנים האירופאיים

ומדף  בשכיבה  חביות  לשתי  מאצרה 
)אופציונלי(

מאצרת סקוטר )scooter( על גלגלים
מאצרה תקנית לשתי חביות בשכיבה

אורך 124 ס"מ, רוחב 133 ס"מ , גובה 57 ס"מ
נפח אצירה 380 ליטר

כולל  פתח ריקון עם מכסה מתברג
כושר העמסה מקסימלי 1,361 ק"ג

ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא חביות(
ניתן להוסיף מדפים )Poly Racker( בגובה, לאחסון נוסף

ENPAC #6000 תוצרת ארה"ב חברת
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מק"ט: 9350038

מק"ט: 9350133

מק"ט: 9350013 
מק"ט: 9350014 )מדף(

ת 
רו

אצ
מ

איכות הסביבה

מאצרה נייחת לחבית בשכיבה  

מאצרה תקנית לחבית בשכיבה
אורך 135 ס"מ, רוחב 79 ס"מ , גובה 82 ס"מ

נפח אצירה 250 ליטר
כולל  פתח ריקון עם מכסה מתברג

כושר העמסה מקסימלי 725 ק"ג
ניתן להוסיף מדפים )Single Stacker( בגובה, לאחסון נוסף

תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#6006{ 
 

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים

מאצרה לשני ג'ריקנים בשכיבה

מאצרה תקנית לשני ג'ריקנים בשכיבה
אורך 79 ס"מ, רוחב 74 ס"מ , גובה 38 ס"מ

נפח אצירה 38 ליטר
כולל  פתח ריקון עם מכסה מתברג

כושר העמסה מקסימלי 91 ק"ג
ניתן להוסיף מדפים )Mini Stacker( בגובה, לאחסון נוסף

תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#6010(
עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 

EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מאצרת ארון חוץ  

מאצרת ארון תקנית לשתי חביות 
אורך 133 ס"מ, רוחב 67 ס"מ , גובה 94 ס"מ

נפח אצירה 492 ליטר
כולל  פתח ריקון עם מכסה מתברג
מתאים לאיחסון תחת כיפת השמיים

כושר העמסה מקסימלי 544 ק"ג
ניתנת לשינוע בעזרת מלגזה )ללא חביות(
תוצרת ENPAC  ארצות הברית  )#2038(

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 
EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

 

מק"ט: 9350015 

מק"ט: 9350029

מק"ט: 9260071  

ת 
רו
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מ

איכות הסביבה
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מ

איכות הסביבה

נפח )ליטר( משקל )ק"ג( מידה )מטרים( מספר
302 	 	.2 x 	.2 x 20 cm 	
4		 		.4 	.2 x 	.2 x 30 cm 2
4		 	 	.2 x 	.	 x 20 cm 3
6		 	3 	.2 x 	.	 x 30 cm 4
602 	.	 	.2 x 2.4 x 20 cm 	

1,416 20 	.	 x 3 x 30 cm 6
1,018 	6.3 	.	 x 	.	 x 30 cm 	
1,207 	6 2.4 x 2.4 x 20 cm 	
2,831 2	.3 3 x 3 x 30 cm 	
4,077 36.3 3.	 x 3.	 x 30 cm 	0
7,245 		 4.	 x 4.	 x 30 cm 		
7,359 		 3 x 	.	 x 30 cm 	2

11,326  6	 3 x 	2.2 x 30 cm 	3
12,742 	0 3 x 	3.	 x 30 cm 	4
6,795 		 3.	 x 6 x 30 cm 		
8,835 63 3.	 X 	.	 X 30 cm 	6

12,230 	4.	 3.	 x 		 x 30 cm 		
16,989 		3 3.	 x 		.2 x 30 cm 		
21,236 	2	 4.6 x 		.2 x 30 cm 		
21,402 		4.	 4.3 x 	6.	 x 30 cm 20
20,384 	2	 3.	 x 		.3 x 30 cm 2	
26,160 		3 4.3 x 20.	 x 30 cm 22
33,693 22	 4.3 x 2	.	 x 30 cm 23
22,652 	2	 6 x 	2.2 x 30 cm 24
33,979 2	2 6 x 		.3 x 30 cm 2	
28,314 	40 	.6 x 	2.2 x 30 cm 26

Snap-Up מאצרה נפרשת מסוג
Sanp-UP מאצרה נפרשת מסוג

קירות מתקפלים בשיטה יחודית
קשוחה מאוד ובעלת עמידות כימית גבוהה

ניתן לקבל בכל מידה
תוצרת ENPAC ארה"ב

עמודת בתקני המשרד להגנת הסביבה

שסתום ייחודי מסוג בזוקה
שסתום ייחודי למאצרות המאוחסנות תחת כיפת השמיים.

מאפשר זרימה חופשית של מים מהמאצרה החוצה  בקצב של עד 
70 ליטר בדקה.

מונע זרימה החוצה של פחמימנים )Hydrocarbons( , כמו דלקים 
ושמנים

ללא צורך בתחזוקה שוטפת.
ניתן לחלפה לאחר מיצוי השימוש.

תוצרת ENPAC  ארצות הברית.

מאצרה נפרשת עם קירות משולבים
Foam- ו   Snap-Up מאצרה נפרשת עם קירות משולבים מסוג 

Logs
מאצרה חזקה מאוד בעלת עמידות כימית גבוהה

לפריקה  וכדומה(  חומ"ס  )מיכליות  רכב  כלי  לכניסת  אידיאלית 
בטוחה

ניתן לקבל בכל מידה
תוצרת ENPAC ארה"ב

עומדות בתקני המשרד להגנת הסביבה

מק"ט: 9350086
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איכות הסביבה

Foam Side- מאצרה נפרשת מסוג
WallsFoamSW

מאצרה נפרשת עם קירות מסוג קורות ספוג מתרומם
קשיחה מאוד  ומתאימה לדריסה ע"י כלי רכב

בעלת עמידות כימית גבוהה
ניתן לקבל בכל מידה

תוצרת ENPAC ארה"ב
עומדת בדרישות המשרד להגנת הסביבה

בטבלה למטה - מופיעות המידות אותן ניתן להזמין למאצרות אלו
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CEP PS  'סופג שרוול לשמן  30 יח
שרוולים גמישים במיוחד, קוטר 7.5 ס"מ.
לספיגה סלקטיבית של שמנים דוחי מים.

תערובת סיבים באיכות גבוהה.
מאפיינים:

Poro-Sorb. ביצועים משופרים, סיבי
יעיל לספיגת שמנים

סיבים עבים וכבדים יותר ולפיכך סופגים יותר משרוולים אחרים.
שימוש בחומרים ממוחזרים.

שימושים:
ומשטחים  דולף  ציוד  סביב  להשמה  מתאימים  שמנים.  נזילות 

שאינם ישרים.
שים לב:יש להימנע משימוש בחום גבוה.

יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

סופג שרוול אוניברסלי 8X120 ס"מ 
 ESP '30 יח

שרוולי ספיגה בקוטר 7.5 ס"מ.
ניתן להתאימם בקלות סביב ציוד דולף ועל משטחים שאינם ישרים.

מאפיינים:
גשרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבו

דה )ציוד, פינות וכד'(.
בחומרי  הבא  הדור   Poro-Sorb סופר  סיבי  משופרים,  ביצועים 

ספיגה.
עבים וכבדים יותר ולפיכך סופגים יותר מכל השרוולים הקיימים.

שימוש בחומרים ממוחזרים.
אינו משאיר סיבים.

סופג פד אוניברסלי 45X38 ס"מ 100 
ESP 'יח

מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים.

רב תכליתי לשימושים שונים.
מאפיינים:

Poro-Sorb. וסיבי פוליפרופילן Meltblown שכבת
עלות תועלת גבוהה.

יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.

שים לב:
ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י

יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט: 9290047 

מק"ט: 9290131 

מק"ט:9290099

ם
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איכות הסביבה

סופג פד לשמנים  45X38 ס"מ 100 
ESP  'יח

מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים.

רב תכליתי לשימושים שונים.
מאפיינים:

Poro-Sorb. וסיבי פוליפרופילן Meltblown שכבת
עלות תועלת גבוהה.

סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.
שימושים:

INDOOR בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש
שים לב:

ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י
יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

סופג פד לכימיקלים 45X38 ס"מ 
ESP '100 יח

מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים.

רב תכליתי לשימושים שונים.
גידידותי לסביבה. צבע צהוב בולט מאפשר זיהוי מהיר וקל של הימ

צאות חומרים מסוכנים בסביבת העבודה.
Poro-Sorb. וסיבי פוליפרופילן Meltblown מאפיינים: שכבת

עלות תועלת גבוהה. סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.
מהירות ספיגה גבוהה, הפחתת משך הניקיון.

ולמהירות  סיבים, לחוזק משופר  משטח מנוקד להפחתת השרת 
ספיגה גבוהה.

לשימוש  מומלץ  יומיומית,  לתחזוקה  כלכלית  בחירה  שימושים: 
INDOOR לניקיון מגוון חומרים רעילים, דליקים, קורוזיביים או אגג

רסיביים. לשימוש בנזילות ממקור שאינו ידוע.
שים לב: הייה מודע לתאימות הכימיקלים הרלוונטיים.

ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י

סופג שטיח אוניברסלי 46X71 ס"מ 
ESP

המפחיתה  כחולה  פוליאתילן  בטנת  בעל  אפור,  אוניברסלי  סופג 
פיזור סיבים ותורמת לחוזק משופר.

ספיגה גבוהה של שמנים ומים. מכיל SpillLock הסופג עד פי 150 
ממשקלו. ללא פרפורציה למניעת מעבר נוזלים לקרקע.

חזק במיוחד בעל ביצועים משופרים.
עמידות  ומגבירה  סיבים  פיזור  מפחיתה   Spun-bond מעטפת 

והגנת UV רב תכליתי, חס כוני וידידותי לסביבה. מאפיינים:
איכות גבוהה, למניעת מעבר נוזלים למשטחי העבודה.

עמידות כימית גבוהה. עמידות מכאנית מעולה, זמן עבודה ממושך.
מכיל SpillLock לספיגה משופרת והפחתת נזילות.

מק"ט: 9290019

מק"ט:  9290017

מק"ט: 9290104   

ם
גי

ופ
ס

איכות הסביבה



		 		

סופג בתפזורת לשמן בלבד 9 ק"ג 
TS20 צ'יטה

סופג אוניברסלי מבוסס תאית  Cellulose בעל כושר ספיגה גבוה 
במיוחד מתאים למגוון רחב של חומרים מסוכנים.    

תוצרת ארה"ב

סופג בתפזורת בנפח 42 ליטר 
  ENSORB SUPER ABSORBENT

)Super-Sorb( נחשב לאחד הסופגים היעילים בעולם
בעל כושר ספיגה רחב ומגוון באופן יוצא דופן

מתאים כמעט לכל סוגי הנוזלים כולל  תוצרי נפט, כימיכליים 
קשים, מינרלים, הפרשות בעלי חיים ועוד

מתאים גם לספיגת נוזלים במצב צמיגי
בעל כושר ספיגה הרבה יותר גבוה מרוב הסופגים הקיימים בשוק

מגיע בשק של 42 ליטר / 6.8 ק"ג
  Hydrofluoric Acid  אינו מתאים לשימוש עם

סופג בתפזורת ורמקוליט אוני' בשק 
של 50 ליטר שק 

50% מנפחו. הסופג הנפוץ  3 ממשקלו או  כושר ספיגה - עד פי 
ביותר בתעשייה. מומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.

עשוי מינרל טבעי המתנפח בחום גבוה
.)HF מתאים לטווח רחב של חומרים מסוכנים )למעט

ידידותי למשתמש ולסביבה
בצמיגות  המאופיינות  נזילות  לספוג  בכדי  במיוחד  תוכנן  התזה. 
מים  מבוססי  ונוזלים  שמנים  עבור  גבוהה  ספיגה  יכולת  נמוכה. 

הופכות את הסופג לוורסטילי.
ASTM 726 שים לב: המוצר דוחה להבה עפ"י

מק"ט: 9290121 

מק"ט:  9290109

מק"ט:  9290084  

ם
גי

ופ
ס

איכות הסביבה

 CEP B510 לשמן BOOM סופג שרוול
  

ספיגה  כושר  בעלי  ממוחזרים  בחומרים  ממולאים  גמישים  בומים 
גבוה במיוחד.

תפירה משולבת של הבום והרשת, חבל משיכה לאורך צד אחד.
זמינים בקוטר 12.5 או 20 ס"מ.

בומים לספיגת שמנים דוחים נוזלים מבוססי מים.
Poro-Sorb לספיחה  ו-  פוליפרופילן  סיבי  איכותית של  תערובת 

מקסימאלית.
חבל חזק לכל אורך הבום.

טבעות וקרבינות עמידות לחלודה.
מארז המכיל 4 יחידות.

רשת חיצונית עשויה פוליאסטר עם עמידות UV , עמיד  מאפיינים:  
גיותר מכל כיסוי פוליפרופילן אחר.מכילים תוסף מיוחד הנועד לה

ולעזור לבום בציפה, גם כאשר הוא רווי  גדיל את כושר הספיגה 
לחלוטין.   

סופג לשמן בתפזורת מפוליפרופילן 
WPART

סופג לשמנים מפוליפרופילן תוצרת SPILLTECH ארה"ב
מגיעב בתפזורת בשק של 13 ק"ג

דוחה מים
בעל כושר ספיגה מעולה , עד 220 ליטר לחבילה

מונע התפזרות גרגירים   - כותנה/צמר גפן  בעל טקסטורה של  
טורדנית

סופג שטיח אטום שחור 
שטיח לספיגת טפטופים ונזילות שמן ודלק

אורך - 30 מטר, רוחב 148 ס"מ
ומניעת החלקה של  בעל תחתית אטומה למניעת מעבר הנזילה 

עובדים בשטח העבודה
מתאים למוסכים, תחנות דלק , מפעלי חריטה

תוצרת ארה"ב

מק"ט: 9290118 

מק"ט: 9290078

מק"ט: 9290115 
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אופיסול B מתקן קשיח לאיסוף 
סוללות משומשות

מתאים לתנאי פנים וחוץ
גובה 105 ס"מ
קוטר 28 ס"מ

מתקן לאיסוף סוללות משומשות

מתקן דקורטיבי שקוף למחזור סוללות 
גובה 92 ס"מ, קוטר 15 ס"מ

)private label( ניתן להזמין מתקנים עם לוגו מותאם
30YH-47 :מקט יצרן

מתקן מחזור בנפח 60 ליטר 

מתקן מחזור דקורטיבי בנפח 60 ליטר
ניתן לקבל מכסים אטומים או עם חור, במספר צבעים

ניתן לקבל בסיס גלגלים תואם
רוחב 30 ס"מ, עומק 55 ס"מ, גובה 65 ס"מ

* התמונה להמחשה בלבד. 

מק"ט: 9200034

מק"ט: 9200067

מק"ט: 9200064

ור
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איכות הסביבה

כדור ציפה אקולוגי 45 גר'
  

מים  ובריכות  כימיים  נוזלים  לכיסוי מאגרי  אקולוגיים  ציפה  כדורי 
נחשב פתרון מעולה ל :

הקטנת איבוד אנרגיה וחום, מניעת ריחות
)נדרש  החופשי  לאוויר  מסוכנים  גזים  והשתחררות  אידוי  מניעת 

בעבודה עם אמוניה וברום(' הקטנת זיהומים
נוזלים מסוכנים. מניעת התפתחות אצות במאג גמניעת נתז של 

רי מים. מדובר בפתרון קל ונוח לתפעול המאפשר המשך עבודות 
במאגר ללא צורך בשינויים כלשהם.

מגיע בתצורה של כדורים במגוון קטרים או בצורת משושה
צבע שחור

UV עמידות כימית גבוהה כולל עמידות
עמידות לטמפ' עד 140 מעלות
תוחלת חיים למעלה מ 20 שנה

מק"ט:  9900026

ור
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מתקן מחזור דקורטיבי בנפח 80 ליטר 
FLASH מדגם

ניתן לקבל מכסים במספר צבעים
ניתן לקבל בסיס גלגלים תואם

ממדים כולל מכסה :
רוחב 30 ס"מ, עומק 50 ס"מ, גובה 80 ס"מ

   

כריות ספיגה אוניברסליות

סופר  וסיבי  פוליפרופילן  סופגים,  חומרים  של  תערובת  מכילות 
Poro-Sorb ממוחזרים.

לספיגת נזילות שמנים ונוזלים על בסיס מים.
מאפיינים: יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.

שטח פנים גדול ויכולת ספיגה גבוהה לספיחת נזילות גדולות.
גמישות במיוחד, מתאימות אפילו למקומות צפופים.

נזילות  לספיגת  מפעלים,  לתחזוקת  במיוחד  מתאימות  שימושים: 
ושפך הגדולים מדי לטיפול באמצעות מטליות

דולפים.  הידראוליים  וצינורות  מכונות  מתחת  להנחה  ספיגה. 
הכריות מתאימות בקלות לתוך רווחים

ואידיאליות לשימוש על משטחים שאינם ישרים.
ASTM 726 המוצר דוחה להבה עפ"י

יש להימנע משימוש בחום גבוה.
לא מומלץ לשימוש ארוך במים.

יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט: 9200047 

מק"ט: 45X45 9290079 ס"מ 
           25X25 9290073 ס"מ 

איכות הסביבה
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5 גאלון )18.92 ליטר(נפח:
99 ס"מגובה: 
38 ס"מ קוטר: 

14,000 בדליםקיבולת: 

הפחיתו את סיכון האש ושמרו על נקיון המתקנים באמצעות מאפרה חיצונית, עם תחזוקה נמוכה  ותכונות 
בטיחות ונוחות. 

מבנה פוליאתילן המעכב בעירה מונע כניסת גשם וזרימת האוויר כדי לכבות בקלות ולהילחם בריח. עיצוב צוואר 
רחב במיוחד המוסיף לבטיחות המוצר. ליבת אפר פנימית מנירוסטה השומרת על מראה רענן ונקי. 

פתיחה מוגבלת מונעת הכנסת פסולת שאינה סיגריות. ניתן להשתמש בחול או חצץ בכדי להוסיף משקל 
במידת הצורך. כולל אפשרות לאבטחה וקשירה מפני גניבה ורוח. 

המאפרה החיצונית בגובה 99.06 ס"מ ובקוטר של 38.1 ס"מ          

צבע טרה קוטה מק"ט 9900070
צבע שחור מק"ט 9900071
צבע אפורמק"ט 9900072

14,000 בדליםקיבולת: 

ציוד בטיחות

ת 
חו

טי
 ב
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א

ציוד בטיחות

מבחר נרחב של ארונות בטיחות, ארונות לדליקים, וארונות לכימיקלים. 
ארונות בגדלים שונים ולצרכים שונים. פנה אלינו למידע נוסף - למציאת הארון המתאים עבורך. 

נפח נפח בגאלוןדליקיםקורוזיבים
)ליטר(

גובה 
)ס"מ(

רוחב 
)ס"מ(

עומק 
)ס"מ(

מדפים*

	46	.244.				4 גאלון דלת אחת3	2602		3	260	

		.	44.			.			24	 גאלון דלת אחת6	00			40	260	

		.	44.			.			660	 גאלון דלת אחת		2600		4	260	

2	.	44.		6.	6	3	22 גאלון דלת אחת	0	0			42	260	

2	.	24.	0		.	6	0			4 גאלון 2 דלתות 36	260	44	260	

6.42	6.4		.	6		6022 גאלון 2 דלתות0023				4	260	

6.42	2.	0		.	6	0340	 גאלון 2 דלתות		00			46	260	

		.	24.	0		.			3		30 גאלון 2 דלתות2	2600	
* ניתן להזמין מדפים נוספים.

כל המידות בס"מ: מידות חוץ. 
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סכין בטיחות דגם SK-4 להב נסוג צבע 
צהוב

סכין בטיחות תוצרת OLFA יפן
גוף עשוי חלקי פלסטיק בלבד

להב טרפזי עובי 0.6 מ"מ
מחלק צד מחוספס לשליפת הלהב ומניעת החלקת האצבע

להב קפיצי נסוג אוטומטית לאחור עם תום החיתוך
לולאה תחתונה לקשירת הסכין לרצועת אבטחה

ללא חריצי שבירה
אחיזה ארגונומית

מסילת מתכת להגנת אצבע לוחצת
החלפת להבים נוחה ובטיחותית

הסכין קלה במשקלה ונוחה לתפעול
נחשב לסכין הבטיחות הטוב בעולם

SK-10 סכין בטיחות דגם

סכין בטיחות תוצרת OLFA יפן
מתאים לפתיחת קרטונים ובנדים

מתאים לימניים ולשמאליים
להב מוגן במיוחד מונע אפשרות פציעה

לשונית חיצונית מברזל )לא חדה( לפתיחה של קרטונים שאינם 
דורשים להב חדה

ניצול מקסימלי של הלהב - לאחר שחיקה ראשונה של הלהב 
ניתן להזיזו עוד שלושה שלבים לשימוש נוסף

עמיד לאציטון
כולל לולאת קשירה בתחתית הידית

הסכין הטובה והחסכונית ביותר לפתיחת קרטונים

סכין בטיחות דגם RTY2 להב עגול 

סכין בטיחות תוצרת OLFA יפן
בעל להב דיסק עגול נסוג,  בקוטר 45 מ"מ לחיתוך קל של קוים 

ארוכים על גבי משטחים
מתאים גם לפתיחת קופסאות קרטון

בעל שני מנגנוני בטיחות )כפתור נעילה ולחיצה ידנית(
עיצוב אגרונומי המתאים לימניים ולשמאליים

להבים ניתנים להחלפה
כולל לולאת קשירה בקצה הידית

        

מק"ט: 9080013
 

מק"ט:  9080043

מק"ט:  9080014
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ציוד בטיחות

KLEVER KUTTER סכין בטיחות

סכין בטיחות לפתיחת קרטונים וחיתוך נייר
להבים מפלדת אל-חלד

אורך 12 ס"מ, רוחב 3 ס"מ
למוצרים  נזק  ומונע  פציעות  מונע  לאחיזה,   נוח  ארגונומי  עיצוב 

הארוזים
כולל לולאת קשירה בקצה הידית

לא ניתן להחליף להבים
סכין ה KLEVER KUTTER המקורי תוצרת ארה"ב

   

  Lever Action-9 : סכין בטיחות דגם 
SC-2406

סכין בטיחות איכותית תוצרת SAFECUTTERS ארה"ב
אוטומטית  ונסוגה  הצהובה  הידית  על  לחיצה  בעת  נשלפת  להב 

בעת הרפיית הידית
נצרת בטיחות מונעת יציאה לא מבוקרת של הלהב

סכין נוחה מאוד לשימוש - אורך 16 ס"מ
בעלת חור בקצה לתליה או קשירה

SK-12 סכין בטיחות לענף המזון
 

סכין בטיחות לתעשיית המזון תוצרת OLFA יפן
עשוי 100 אחוז פלדת אל חלד על כל מרכיביו

בעלת להב נסוג הניתן להחלפה
ניתן לשטיפה,  בעל פתחי ניקוז מכל הכיוונים

בעל לולאה קשירה בתחתית הידית
מודל 2016 - סכין הבטיחות הטוב בעולם לתעשיית המזון

NSF מאושר ע"י  ה

מק"ט: 9080116

מק"ט: 9080048

מק"ט: 9080045
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ציוד בטיחות
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OLFA עם לשונית ברזל L-5 סכין רחבה
)Heavy-Duty(  סכין חדה וחזקה במיוחד

גבעלת אחיזה מעולה כתוצאה משילוב של פוליפרופילן קשיח וחו
מר גמיש )elastomer ( באיזור האחיזה

להב שחורה מסוג LBB באורך 100 מ"מ, רוחב 18 מ"מ ועובי של 
0.5 מ"מ

בעלת לשונית ברזל חזקה בצד הנגדי ללהב
מתאימה לעבודות קשוחות כמו גבס, שטיחים,  לינולאום וכדומה

תוצרת OLFA יפן

 EXL סכין עבודה חזקה במיוחד
)Heavy Duty(

כולל ידית אחיזה עם חריצים למניעת החלקה
בעלת להב חזק במיוחד באורך 100 מ"מ, רוחב 18 מ"מ ועובי של 

0.5 מ"מ
מתאים לשמאליים ולימניים

תוצרת OLFA יפן

סכין דגם TK-4 עגול צהוב

סכין בטיחות תוצרת OLFA יפן
ניתן לתלייה על צרור מפתחות

מק"ט: 9080025

 

מק"ט:  9080024

מק"ט:  9080119

ציוד בטיחות
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מתקן קיר לאחסון מיכל גז
מתקן קיר פוליאתילן לאחסון בלון גז

ניתן לחבר בשרשרת ללא הגבלה
כולל רצועות אבטחה

)ENPAC #7216 תוצרת ארה"ב(

מתקן לאחסון שניים/ארבעה/ששה 
בלוני גז

מתקן פוליאתילן לאחסון שני בלוני גז
כושר נשיאה סטטי מקסימלי 180 ק"ג

כולל רצועות אבטחה
ENPAC #7212 תוצרת ארה"ב

מק"ט: 9340006

מק"ט: 9340005 )שניים(

ציוד בטיחות

מתקן לאחסון ושינוע ארבעה בלוני גז

מתקן פוליאתילן לאחסון ושינוע ארבעה בלוני גז
המתקן היחיד המאפשר הרמה של המתקן יחד עם הבלונים

ושרשרת ברזל לאבטחת  כולל רצועות בטיחות להידוק הבלונים 
המתקן למלגזה

כושר העמסה מקסימלי 320 ק"ג
תוצרת Denios גרמניה

מק"ט: 9210061 



2	 2	

ה
בד

מע
לי 

יכ
מ

ציוד בטיחות

תיאורמקט
 נפח
גאלון

מקט יצרן

	030	JRגאלון 	 מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים

00Z	20		גאלון 2 מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים	3	230	

00	0			גאלון 	 מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים			230	

20	0	2	גאלון 	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל זרבובית3		230	

20	220	גאלון 2מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל זרבובית		2300	

30		22	גאלון 	.2מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל זרבובית	0	230	

20	0	2	גאלון 	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל זרבובית42	230	

0		0			גאלון 	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל משפך20	230	

0		20		JRגאלון 2מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל משפך33	230	

0		0			גאלון 	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל משפך02	230	

0			22	JRגאלון 	.2מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל ברז תחתון

0		0			גאלון 	מיכל בטיחות ממתכת לאחסון נוזלים דליקים כולל ברז תחתון230002	

	4	4	גאלון 	מיכל בטיחות מפוליאתילן כולל ברז תחתון		2300	

00		גאלון 6 מיכל לפסולת דליקה230020	

300	גאלון 0	 מיכל לפסולת דליקה4	2300	

00		גאלון 4	 מיכל לפסולת דליקה36	230	

00		גאלון 	2 מיכל לפסולת דליקה		2300	

	0	0	ליטר 	 טובלן בטיחות מתכת34	230	

	0	0	ליטר 2 טובלן בטיחות מתכת	4	230	

ליטר 2 קנקן מעבדה מנירוסטה230224	

משפך נירוסטה כולל רשת סינון0	00	3	

מיכלי  ופחי בטיחות  לאיחסון  חומ"ס

ציוד בטיחות

ת
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מאצרת עגלה לחבית 

מאצרה עגלה תקנית לחבית בעמידה 
הידית  )ללא  ס"מ   33 גובה    , ס"מ   74 רוחב   / ס"מ   169 אורך 

משיכה(
נפח אצירה 220 ליטר

כושר העמסה מקסימלי 227 ק"ג
תוצרת ENPAC  ארצות הברית   )#5200(

עומדת בתקני המשרד לאיכות הסביבה וכן בתקנים האמריקאיים 
EPA 40 CFR 264.175 , SPCC , NPDES

מיכל בנפח 275 ליטר
מיכל פוליאתילן בנפח 275 ליטר

ניתן לקבל עם גלגלים ומכסה תואם
אורך 104 ס"מ, רוחב 64 ס"מ, גובה 67 ס"מ

כושר העמסה מקסימלי עם גלגלים 250 ק"ג )ללא גלגלים 300 
ק"ג(

ניתן לקבל עם פתח ניקוז
מתאים במיוחד לתעשיית המזון, מפעלי תרופות, מפעלי טקסטיל,   

בתי מלון ומפעלי תעשיה
עומד בתקני המשרד להגנת הסביבה

מק"ט: 9350025

מק"ט: 9230046

מיכל בנפח 500 ליטר

מיכל פוליאתילן בנפח 500 ליטר
ניתן לקבל עם גלגלים ומכסה תואם

ניתן לקבל עם פתח ניקוז
אורך 120 ס"מ, רוחב 80 ס"מ, גובה 80 ס"מ

כושר העמסה מקסימלי עם גלגלים 400 ק"ג 
מתאים במיוחד לתעשיית המזון, מפעלי תרופות, מפעלי טקסטיל,   

בתי מלון ומפעלי תעשיה
עומד בתקני המשרד להגנת הסביבה

מק"ט: 9230044
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עגלת מעבדה

 RUBBERMAID USA עגלת מעבדה מפוליפרופילן, תוצרת
אורך מדף 95 ס"מ, רוחב 66 ס"מ
כושר העמסה מקסימלי 250 ק"ג

  HD עגלה פוליאטילן לשינוע בלון גדול
7301

עגלת פוליאתילן לשינוע בלון גז בודד
כושר העמסה מקסימלי 113 ק"ג

ניתן לקבל עם גלגלי אוויר
תוצרת ENPAC ארה"ב 

עגלה לשינוע חבית דגם:  
)F82845A2(

עגלת בטיחות איכותית לתפיסה ושינוע חבית
בעלת גלגלי אויר לנוחות ניוד מירבית

תוצרת  VALLEYCRAFT ארה"ב

מק"ט: 9340030

מק"ט: 9340003

מק"ט: 9240003
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ציוד בטיחות

 2 כחול  סיליקון  פנים  חצי  מסיכה 
מסננים צידיים 

מסיכת חצי פנים עשוייה מסיליקון עם חיבור לשני מסננים.
ניתנות לכיוון. המסכה מתאימה  ופשוט, רצועות ראש  נוח  תבריג 

למגוון שימושים כגון בנייה,
חלקיקים,  בפני  היטב  ומגינה  הכללית  ולתעשייה  בריסוס  צביעה 

אדים וגזים רעילים.
•קלה ונוחה גם בתנאי לחות.

•רצועות התאמה חזקות, חלוקת משקל שווה, לתמיכה והתאמה 
מושלמת.

•עיצוב פרופיל נמוך מעניק שדה ראייה רחב.
•המסכה ניתנת לשילוב עם משקפי מגן או גוגלס.

S,M,L זמינה במידות•
•חומר המסכה: סיליקון

•צבע: כחול. 
EN140:1998:תקינה

PROMASK מסיכת פנים פרומסק
מסכת גז מלאה הטובה והנוחה ביותר כיום בשוק.

דגש רב על נוחות המשתמש, משקף פנוראמי ופילטר המורכב 
בצד ומאפשר שדה ראיה רחב יותר ואטימה משופרת למסכה.

ניתן לחבר למפוח או למערכת קו אוויר.
ניתן לקבל בסיליקון או בהאלו-בוטיל

כוללת ממברנת דיבור.
ניתן להתקין מתאם משקפיים אופטיות בתוך בסיס המסכה.

ניתן לרכוש אביזרים לריתוך: מסכת ריתוך יחודית לשימוש עם 
המסכה, ברדס ריתוך המותאם למסכה  

EN136 :תקינה

 VISION2 -מסכה - פנים מלאות
SCOTT, פנוראמי,סיליקון ,חיבור מסנן 

חזיתי

 SCOTTהמסכה המתקדמת ביותר מבית
למסכה שדה ראיה רחב ביותר ונוחות גבוהה  

שפת אטימה כפולה ורחבה מעניקה רמת בטיחות גבוהה במיוחד.
בעלת שלוש תצורות : מסנן מרכזי,  מסנן בצד  וזוג מסננים משני 

הצדדים.
כוללת ממברנת דיבור.

EN 136:תקינה

מק"ט: 9040107

 

מק"ט:  9040071

מק"ט:  9041001
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מערכת נשימה פתוחה )מנ"פ( 
 ) TYPE2( PROPAK SIGMA  מדגם

תוצרת SCOTT כולל מנשא ואביזרים 
פניאומטיים

מנ"פ תוצרת SCOTT ארה"ב

מנ"פ עם מתלה גב תחתון מרופד ונוח לגב המשתמש.
 PROMASK P.P :מספר מסכות כגון SIGMA 2 ניתן להתקין על 

VISION 3 ,)ניתן להתקין התקן למשקפיים(
.SIGMA 2 voice amplifier וכן מערכת קשר או ציוד הגבר קול 

 9 או   ,6.8  ,6 או מכלים קלים בגדלים של  זמין עם מכלי מתכת 
ליטר.

מפוח אויר מאולץ דגם T-AIR מפוח 
בספיקה 160-220 ליטר לדקה

RSG  מפוח לאוויר מאולץ תוצרת
ספיקה: 160-220 ליטר/לדקה. 

בקרה  ובמערכת  פילטרים  ב-2  ומצויד  אוויר  מספק  המפוח 
שהפילטרים  בזמן  גם  קבועה  ספיקה  המספקת  אלקטרונית 

נסתמים. מצוייד בפילטר דרגה 2. 
מפוח קל משקל ונוח לנשיאה.

ותקינות  סוללות,  לספיקה,  אורקולית  התראות  מערכת  בעל 
שימוש  מאפשר  המפוח  מלאה.  אלקטרונית  בקרה  המערכת. 
2-3 מסננים בהתאם לסוג ציוד הקצה שניתן לבחור  בכמות של 
מתוך התפריט. קיימת אפשרות תיכנות המפוח ובחירת פרמטרים 

כגון בחירת ברדס/מסיכה/מגן פנים.
תכנות מגבלת תקופת תחזוקה. תיכנות תוקף חיי מסנן

מק"ט: 9990093

מק"ט: 9060060
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ELSA מערכת מילוט

מערכת נשימה למילוט או להתערבות קצרה. מערכת ייחודית בעל 
אלסטי המאפשר  חומר  עשוי  קובייה  מצוינת, ברדס  ראיה  איכות 

לבישה קלה פשוטה ומהירה.
מאפשר 10 או 15 דקות זמן נשימה )תלוי במיכל(.
בעלת נצרה אוטמאטית המפעילה את המערכת  

יש לבצע טיפול תקופתי אחת לשנה.
EN1146 :תקינה

מק"ט: 9150092

מפוח יניקה/דחיסה
מפוח יניקה/דחיסה לאוורור מקומות מזוהמים או חללים מוקפים 

ע"י דחיסת אוויר נקי או יניקה של אוויר מזוהם.
ניתן לבחור בקוטר "8/"12/"16, הפעלה חשמלית, קיים גם דגם 

מוגן התפוצצות.
מגוון אביזרים ותוספות למפוחי יניקה דחיסה ציריים.

ALLEGRO 8" מפוח
תפוקה גבוהה ממפוח קומפקטי, תוכנן לשימוש ואחסון נוחים תוך 

גשמירה על זרימת האוויר. זמין כמערכת שלמה הכוללת מיכל אח
סון ושרוול

פוג עשוי  כימיקלים,  בפני  עמיד   ,UV מוגן חלודה,  דוחה           · 
ליאתילן

·         עמיד וקל במיוחד
·         מיכל המתחבר לאחד מצידי המפוח ליניקה או אוורור

·         מארז מיוחד להגנה על רכיבים חשמליים
·         מתג כיבוי והדלקה מובנה

·         9 להבים חזקים
·         ידית נשיאה לשינוע פשוט וקל
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A750 או A300  משאבת אוויר
A300 משאבת אוויר נשימתי קלה וניידת

למשאבה יכולת לספק שטף אוויר קבוע באיכות נשימה ללא צורך 
במסננים ומיבשים.

מערכת קלת משקל, לעבודה בסביבת ריכוזים גבוהים של חומ"ס 
או חוסר חמצן.

המשאבה מיועדת לשימוש עובד אחד עם מסכה אחת בלבד )דגם 
)A750 ( או שני עובדים )דגםA300

הל לדרישת  בהתאם  שונים  באורכים  צנרת  עם  לאספקה  גניתן 
קוח.-
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COGO מסיכת מילוט מעשן

מסיכת מילוט אישית למצבי שריפה
גמגינה על הנשימה מפני עשן וגזים נילווים כדוגמת  פחמן חד חמ

)CO( צני
EN-403 תקינה:

DURAM :יצרן

מק"ט: 9140116

 

KIMI מסיכת מילוט דגם
גמסכת מילוט אישית. מיועדת לשימוש באירועי חרום כימיים. למ

סכה גמישות רבה
ועמידות גבוהה בחום וכימיקלים. המסכה מעניקה הגנה של עד כ 

-20 דקות ומיועדת למילוט בלבד.
DURAM :יצרן

מק"ט: 9140038

MUSKITO מסכת מילוט דגם
מסכת המילוט הנפוצה ביותר בארץ!! מסכת מילוט אישית, מיועדת 
לשימוש באירועי חרום. למסכה גמישות רבה ועמידות גבוהה בחום 

ועשן. המסכה מעניקה הגנה של עד
כ 20 דקות ומיועדת למילוט בלבד.

DURAM :יצרן

מק"ט: 9140039

פנס מוגן התפוצצות דגם 
BRIGHTSTAR ללא סוללות

פנס מוגן פיצוץ
D מופעל באמצעות זוג סוללות

תקינה אמריקאית
Class I Group C & D

Division 1 & 2
Class II Group G

Class III
מיוצר בארה"ב

פנס מוגן פיצוץ ועמיד למים צהוב 
XPP-5420G

פנס מוגן פיצוץ
מטר אחד עמיד למיים עד עומק

עמיד בפני חבטות ונפילות עד גובה 2 מטר
בעל קלפיס תליה

AA מופעל באמצעות 3 סוללות

 SURVIVOR LED - 90505 פנס נטען
כתום

 Streamlight USA פנס לד מוגן פיצוץ תוצרת 
בעל מספר מצבי תאורה

מצב גבוה: אלומת אור בהירה במיוחד )חודרת עשן( עם מרחק קרן 
אור של 405 מטר וזמן עבודה של 3.5 שעות.

וסמן עבודה  מ',   237 אור בהירה למרחק של  נמוך: אלומת  מצב 
של 13 שעות.

מצב הבהוב/איתות: זמן עבודה 8 שעות.
"חסכון  למצב  נמוכה  בבהירות  אור  אלומת  ירח":  "תאורת  מצב 

בסוללה", זמן עבודה של עד 20 ימים.
ניתן לקבל בגרסת סוללות נטענות או סוללות אלקליין

Class1 Div 1 תקינה אמריקאית

מק"ט: 9140007

 

מק"ט:  9140102

מק"ט:   9140096
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משטפת עיניים,לתליה על הקיר 
LSE1B

.LSE1B משטפת עיניים עם חיבור לקיר בהפעלה ידנית דגם

מורכבת מקערהABS  צהובה, צנרת - פלדה מגולוונת.
.PSI 30  חיבור מים ½ ; קוטר צנרת "¼1 ; לחץ מים מומלץ

תקינה:
ANSI Z358

מקלחת חירום משולבת - הפעלה 
ידנית

עי עיניים. קערת משטפת  חרום משולבת עם משטפת  גמקלחת 
-  ABS , צנרת מפלדה מגולוונת. הפעלה  ניים  וראש המקלחת 

ידנית.

LSES 7 CSS - ניתן לקבל בגירסאת נירוסטה

ANSI Z358  :תקינה

UPEW14 משטפת עיניים ניידת
ומאפשרת  מים  ליטר   34 של  נפח  בעלת  ניידת,  עיניים  משטפת 

זרימת מיים רציפה של 15 דקות.
כימיקלים; פתח המכל  פוליאתילן העמיד בפני  עשויה  המשטפת 

גדול ונוח למילוי.
המתקן מופעל מחחגית עם שליפת המגש

המיכל שקוף חלקית ומאפשר חיווי מפלס המים
כולל אביזר לתלייה על קיר.

יישומים:מפעלי תרופות ותעשיות פרמצבטיקה
צוותי חילוץ והצלה

נהגים המשנעים חומרים מסוכנים
אתרי עבודה מבודדים כגון אתרי בנייה, שטחי חקלאות וכד'. 

מק"ט: 9100013

מק"ט: 9100012
 

מק"ט: 9100021
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בקבוק שטיפת עיניים לחירום 0.5 ליטר
.UBEW-12 בקבוק שטיפת עיניים בחירום מודל

הבקבוק מאפשר זרימת מים ישירות לאזור הפגוע, לפי הצורך.
מבנה הבקבוק בשילוב הצינורית מונע כניסת מזהמים למיכל.

מתקן קל, נייד,  פשוט לשימוש ושטיפה בכל סביבת עבודה.
כולל מתקן תלייה לקיר.

מתקן שטיפת עיניים עם נוזל סטרילי
מתקן לשטיפת עיניים כולל שני בקובוקים של 500 מ"ל עם נוזל 

סטרילי

הנוזל נשאר סטרילי עד 30 חודשים

נוח לתפעול

ניתן לקבל במזוודה או במתקן תליה להפעלה ביד אחת

מק"ט: 9100007
 

מק"ט:  9100008

מק"ט:   9100010

בקבוק עם נוזל סטרילי )החלפה( 
למתקן שטיפת עיניים

בקבוק למתקן לשטיפת עינים עם נוזל סטרילי )החלפה(
תכולה: 500 מ"ל. 

הנוזל נשאר סטרילי עד 30 חודשים. 
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חליפת כבאים

חליפת כבאים הכוללת ג'קט ומכנסיים

EN469 תקן

CLASS-2
               

שמיכת כיבוי לאש ואדם בוער
שמיכה עשוייה סיבי זכוכית )פיברגלס(

מידות 180 ס"מ על 120 ס"מ 
עובי 0.43 מ"מ

משקל 430 גרם למטר רבוע
יעילה עד טמפרטורה של 550 מעלות צלזיוס

EN1869:1977  תקן

כובע כבאים

בצבע צהוב

HONEYWELL תוצרת

מק"ט: 9070037

מק"ט: 9140002

מק"ט: 9030009

ציוד חירום
בוי

כי
ד 

ציו

כפפות יערנים
בז',  עם  שחור  של  שילוב  שחיקה,  בפני  גבוהה  עמידות   ,oz  3
 XS, S, M, L, XL, J :זמינות במידות ,NFPA 1977:2011 מאושרת

מיוצרות בארה"ב.
 

תקינה: NFPA 1977 עדכני

מק"ט: 

 NFPA כפפות מבניות לכבאי לפי
עדכני 

 
מחיצה  בעלות  גבוה,  בחום  ולעבודה  לשחיקה  עמידות  הכפפות 
זמינות   ,NFPA 1971 מאושרות  נוזלים,  חדירת  המונעת  תרמית, 

.XS, S, M, L, XL, J :במידות

מק"ט: 9020006

מק"ט:  9070070

 ™Ranger מגפי גומי מבניות סדרת
דגם 2600

 
גהמגפיים עוצבו להגנה מקסימאלית, נוחות ועמידות במיוחד. מג

נות מחפצים חדים, לחות והולכת חשמל.

המגף עשוי גומי טבעי או שילוב של גומי טבעי עם בוטיל, המגף 
מציע את ההגנה הטובה ביותר בעבודה

המגף  בסוליית  מתכת  ולוחית  מוגן  בוהן  אזור  מגוונות.  בסביבות 
 mesh, Kevlar/ בידוד  למגף  אופטימאלית.  הגנה  מספקים 

 .Nomex
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משקפי בטיחות 200E שקופות
RSG T-iLine 200E משקפי בטיחות

פוליקרבונט, התאמה מצויינת  משקפי מגן קלות במיוחד, עדשות 
לפנים.

מאפיינים:
רמה אופטית 1

עדשות פוליקרבונט
מסגרת פלסטיק

משקל – 23.1 גר'
EN166 :תקינה

RSG 200E  משקפי מגן עדשה כהה
RSG T-iLine 200E  משקפי בטיחות כהות

פוליקרבונט, התאמה  עדשות  במיוחד,  קלות  כהות  מגן  משקפי 
מצויינת לפנים.

מאפיינים:
רמה אופטית 1

עדשות פוליקרבונט
מסגרת פלסטיק

משקל – 23.1 גר'
EN166 :תקינה

משקפי מגן מבקרים עדשה בהירה 
600E 900060 דגם

עד ראייה,  משקפי  מעל  להתאמה גם  הניתנות  גמשקפי בטיחות 
 CE EN166,  ANSI & שות פוליקרבונט, ציפוי נגד שריטות, תקן

Estek,  זמינות עם עדשה בהירה.
גמשקפי המגן מיועדות לשימוש תעשייתי בקרב משתמשים המר

כיבים משקפי ראייה
מאפיינים:

רמה אופטית 1
UV 99% הגנת

עדשות פוליקרבונט
התאמה אישית מושלמת

EN166 :תקינה

מק"ט: 9050118            

מק"ט: 9050101

מק"ט: 9050103

ציוד מגן אישי
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משקפי בטיחות 100E שקופות
משקפי מגן עשויות פוליקרבונט עם מסגרת פלסטיק.

מעניקים בטיחות מקסימאלית. שילוב חכם של עיצוב ובטיחות, 
מאפשר שימוש במשקף הן כמשקף בטיחות והן כאביזר אופנה.

מאפיינים:
רמה אופטית 1

עשויות פוליקרבונט
מסגרת פלסטיק

UV הגנת
משקפי מגן בעיצוב מודרני

ניתנות לכוונון להתאמה אופטימאלית
רפידות גמישות על גשר האף מעניקות תוספת נוחות 

EN166 :תקינה

משקפי בטיחות 100E כהות

משקפי מגן עם עדשה כהה עשויות פוליקרבונט עם מסגרת 
פלסטיק.

שילוב  של עיצוב ובטיחות, מאפשר שימוש במשקף הן כמשקף 
בטיחות והן כאביזר אופנה, תוך כדי שמירה על בטיחות מרבית.

מאפיינים:
רמה אופטית 1

עשויות פוליקרבונט
מסגרת פלסטיק

UV הגנת
משקפי מגן בעיצוב מודרני

ניתנות לכוונון להתאמה אופטימאלית
רפידות גמישות על גשר האף מעניקות תוספת נוחות 

EN166 :תקינה

משקפי מגן מתכווננים עדשה כהה 
RS2292

משקפי מגן כהות בעיצוב אופנתי להתאמה אופטימאלית.
עדשות פולי קרבונט מספקות הגנה בפני שריטות ומעניקות סינון 

.UV

מק"ט: 9050102

מק"ט:  9050120

מק"ט:   9050116



42 4	

ציוד מגן אישי

ם
ניי

עי
ת 

גנ
ה

 FLASH" כהה  עדשה  מגן  משקפי 
"NUEVA

משקפי מגן כהות תוצרת MEDOP ספרד
בעלי הגנת צד.

עשויות פוליקרבונט במשקל 23 גרם בלבד להגנה מקסימלית.
EN166 : תקינה

משקפי מגן FLASH NUEVA צהובות 
משקפי מגן בעלות עדשות צהובות תוצרת MEDOP ספרד

מותאמות לראייה בטוחה במצב של ערפל
בעלי הגנת צד.

עשויות פוליקרבונט במשקל 23 גרם בלבד להגנה מקסימלית.
EN166 : תקינה

משקפי מגן BOLLE TRACKER בהיר 
/כהה

משקפי מגן עם הגנה היקפית במשקל קל מאוד )52 גרם(.
מתכווננת  ורצועה  ואדים,  שריטות  נגד  בציפוי  איכותיות  עדשות 

לאיכות מרבית.
ניתן לקבל בעדשה כהה או שקופה.

גניתן להוסיף מתאם אופטי להרכבת עדשות אופטיות מתחת לע
דשות הרגילות.

מק"ט: 9050060
            

מק"ט: 9050099

מק"ט: 9050124 בהיר
           9050034 כהה

ציוד מגן אישי

ם
ניי
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ה

 BOLLE משקפי מגן מעל משקפיי ראיה
SQUALE

משקפיים להרכבה על משקפיים, מתאים לרוב סוגי משקפי 
הראיה המצויים בשוק.

הגנה עילית, תחתית וצידית.
אוורור לא ישיר.
EN166 :תקינה

Bolle Cobra משקפי מגן

משקפי מגן רב תכליתיות
בעלות בגנה משריטות ואדים

הגנה 180 מעלות
נוחות מאוד

 SE1128 משקפי מגן )גוגלס( דגם
בעלות  וכימיכלים,  אבק  מפני  להגנה   SE1128 דגם  מגן  משקפי 

מסגרת PVC לנוחות מירבית בזמן עבודה.
הביטחון  לשיפור  רחבה  ראיה  וזווית  משופר  עיצוב  קל,  משקל 

והיעילות בעבודה.
תקינה:

EN 166
ANSI Z87

מק"ט: 9050292

מק"ט:   9050010
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MicroMax NS - Type 5/6 סרבל
LAKELAND MicroMAX®NS סרבל

סרבל עבודה כללי המותאם לעבודה בתנאי אבק, לכלוך, שמנים 
ושפכים כימיים קלים.

עשוי מחומר "נושם" המאפשר נוחות לעובד, עמידות לאורך זמן גם 
כאשר הוא רטוב, אנטי סטאטי.

תקינה:
EN 13034 - )Type 6(
EN13982 - )Type 5(

MicroMAX TS - Type 4/5/6 סרבל

TS  MicroMax הינו הסרבל המתקדם ביותר בקבוצת הסרבלים 
.Lakeland הקלים של

הסרבל עומד גם בתקן אירופאי Type 4( 14605( ומגן גם כנגד 
התזות של כימיקלים נוזליים.

וכן  הרוכסן  של  מלאה  לאטימה  כפולה  כנפיים  סגירת  עם  תפור 
כימיקלים,  בקטריות,  לחיידקים,  מיגון  כאמצעי  מאושר  הסרבל 

אירוסלים, מזהמים רדיואקטיביים ואירועים ביולוגיים.
)EN 14605 )Type 4( EN 13034 )Type 6 : תקינה

)EN 13982 )Type 5
)EN 1073 )Radio-active contaminated dust

 EN 1149-5 )Anti-Static( EN 14126 )infective agents
)protection / blood & body fluids

מק"ט: 9070121

מק"ט: 9070090

Interceptor סרבל

סרבל ה Interceptor מציע הגנה מלאה כנגד כימיקלים מסוכנים 
במצב צבירה נוזלי או גזי.

משקל קל במיוחד הודות לטכנולוגיה חדשנית המעניקה לסרבל 
15% מסרבלים מתחרים, יחד עם  יותר ב  את משקלו הנמוך, קל 
זאת, שמירה על רמת אטימה גבוהה במיוחד כנגד מגוון רחב של 

כימיקלים. 

תקינה:
EN 943-1:2002

NFPA 1991-2005
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 CheMax 1 - Type סרבל לכימיקלים
3/4

סרבל Chemax 1 הינו הדגם הבסיסי לקבוצת הסרבלים 
.)entry level suit( המאושרים להגנה מפני כימיקלים

הסרבל קל ומשלב נוחות ואיכות עם מחיר אטקטיבי במיוחד.
מתאים להגנה מפני נתזים ורסס של כימיקלים מסוכנים.

תקינה
)EN 14605 )Type 3 & 4

)EN 13982 )Type 5
)EN 13034 )Type 6

)EN 1149-5 )Anti-static
)EN 14126 )Bio hazard / infectious agents
  )EN 1073 )radiation contaminated dusts

 CheMax 2 - TYPE סרבל לכימיקלים
3/4

סרבל Chemax 2 הינו הדגם הביניים במשפחת הסרבלים 
. Type 3/4 להגנה מפני כימיקלים בקבוצת

הסרבל נותן תשובה טובה למבחר רחב של כימיקלים מסוכנים, 
במחיר סביר.

לסרבל שילוב של רצועות Saranex®23P דו שכבתי להגנה 
מצוינת בשילוב של רכות וגמישות.

תקינה
)EN 14605 )Type 3 & 4

)EN 13982 )Type 5
)EN 13034 )Type 6

)EN 1149-5 )Anti-static
)EN 14126 )Bio hazard / infectious agents
  )EN 1073 )radiation contaminated dusts

 CheMax 3 Type סרבל לכימיקלים
3/4

להגנה  הסרבלים  במשפחת  עליון  דגם  הינו   Chemax 3 סרבל 
. Type 3/4 מפני כימיקלים בקבוצת

של  נמוכה  רצועות EVOH וצפיפות  של  כפול  רובד  בעל  הסרבל 
פוליאתילן המעניקים אטימות, חוזק, והגנה אחידה מעולה לטווח 

רחב של כימיקלים מסוכנים, לאורך כל חלקי הסרבל.
בנוסף, הסרבל מתאים גם להגנת אב"כ – חלקיקי אבק קרינה, 
כנגד סכנות ביולוגיות וכהגנה מפני חומרי לחימה כימיים )חל"כ(.

)EN 14605 )Type 3 & 4( EN 13982 )Type 5 :תקינה
)EN 13034 )Type 6( EN 1149-5 )Anti-static
)EN 14126 )Bio hazard / infectious agents

מק"ט: 9070086

מק"ט: 9070113

מק"ט:   9070892
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ציוד מגן אישי

נשמית מתקפלת, P2,  סדרה F , צבע 
ג'ינס

FB Series FFP2 ECONOM נשמית
 , F נשמית מסדרה ECONOM נשמית מתקפלת מסדרת

רמת סינון FFP 2 NR D . נשמית בצבע כחול ג'ינס , "שטוחה 
מתקפלת" בעלת שסתום פליטה פרפר להקלת בפליטת האוויר. 

מאושרת תקן אירופאי EN 149:2001+A1:2009NR D . הגנה 
בפני מגוון רחב של מזהמים מרחפים מסוכנים בעלי גודל 

חלקיקים קטן או אזורי עבודה מזוהמים באדי ריתוך קלים. נתוני 
אריזה: 15 יח' בקרטונית , 32 מארזים בקרטון אב.

.EN 149 ;2001 נושאת תקן אירופאי

נשמית P2, עם פחם פעיל

RFG Series FFP2VFR NR D נשמית
נשמית מתקפלת להגנה ממרחפים )אירוסולים (, מאבק מזיק 

וריחות, בעלת  רדיד פחם פעיל.
 ,Flame retardant מכילה חומר מונע בעירה FFP2 ברמת סינון

מתאימה לעבודות ריתוך ולכבוי שריפות חורש קלות, שסתום 
פרפר שקוף, רצועות גומי ארוג הניתנות לכוונון, רצועות תפורות 

להגברת החוזק המכני. 
גשר מתכת מעל לאף להגדלת האטימה. 

.EN 149 ;2001 נושאת תקן אירופאי

מק"ט: 9990063

מק"ט: 9990116

 P1 ,נשמית מתקפלת
ומאבק  )אירוסולים(  ממרחפים  נשימה  להגנת  מתקפלת  נשמית 
מזיק ברמת סינון FFP1, רצועות גומי ארוג הניתנות לכוונון, רצועות 
תפורות להגברת החוזק המכני. גשר מתכת מעל לאף להגדלת 

האטימה.

.EN 149 ;2001 נושאת תקן אירופאי

 

מק"ט: 9990066
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FG סדרה ,P2 נשמית
FG Series FFP2SLV נשמית

נשמית להגנת נשימה, הגנה בפני מרחפים )אירוסולים( ואבק 
מזיק ברמת סינון  FFP2, שסתום פליטה חד כיווני גדול, רצועות 

גומי ארוג הניתנות לכוונון . רצועות תפורות להגברת החוזק 
המכני , גשר מתכת מעל לאף להגדלת האטימה.

.EN 149 ;2001 נושאת תקן אירופאי

F סדרה P3 SLV נשמית

נשמית מתקפלת להגנת נשימה, הגנה בפני מרחפים )אירוסולים( 
ואבק מזיק ברמת סינון FFP3 שסתום נשיפה "פרפר" חד כיווני 

גדול, רצועות גומי ארוג הניתנות לכוונון, רצועות תפורות להגברת 
החוזק המכני. רפידת אטימה ונוחות באזור האף, גשר מתכת 

מוכמן מעל לאף להגדלת האטימה.

.EN 149 ;2001 נושאת תקן אירופאי

P3 ,FS נשמית שטוחה, סדרה

 FFP 3 רמת סינון , FS נשמית מסדרה  FFP3 נשמית
NR D . נשמית "שטוחה FREE STYLE" בעלת שסתום 

 EN פליטה להקלת בפליטת האוויר. מאושרת תקן אירופאי
A1:2009NR D+149:2001 . הגנה בפני מגוון רחב של מזהמים 

מרחפים מסוכנים בעלי גודל חלקיקים קטן או אזורי עבודה 
מזוהמים במרחפים רדיואקטיביים\ביולוגיים\וירוסים קלים. נתוני 
אריזה: 10 יח' בקרטונית , 24 מארזים בקרטון. נבדקה ואושרה 

לדולומיטים.

מק"ט: 9040054

מק"ט: 9990024

מק"ט:   19990027
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ניטריל  ציפוי  עם  ניילון  עבודה  כפפות 
PU 10

כפפות עבודה לשימושים מגוונים.
עשויות ניילון ללא תפר, בתוספת ציפוי פוליאוריתן.

נוחות ומספקות אחיזה נוחה.

תקינה: EN 388 רמת מיגון מכאני 4141

כפפות PVC עובי בינוני - 35 ס"מ
כפפות מגן עשויות PVC לעבודה בטמפרטורות נמוכות.

do בעבודה עם  כימיקלים דוגמאת חומצה חנקג  מגינות ביעילות
נית, חומצה הידרוכלורית ועוד. 

אורך 35 ס"מ.

תקינה:
EN 420
EN 388

צבע  לכימיקלים  קלות  ניטריל  כפפות 
ירוק XL זוג

כפפות ניטריל ירוקות לכימיקלים.
אורך 320 מ"מ.
בטנה מרופדת.

תקינה: 
EN374
EN388
EN420

מק"ט: 9020165

מק"ט: 9020305

מק"ט: 9020067

ציוד מגן אישי
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200 מע' אורך  כפפה בודדת לחום עד 
45 ס"מ

כפפות לחום עד 200 מעלות
אורך 45 ס"מ )עד המרפק(

עשויות משילוב של כותנה ופוליאסטר

כפפות נגד חיתוך דגם TAEKI 5 מידה 
10

TAEKI5 כפפות הגנה מפני חתכים  ודקירות מדגם
כפפות חזקות עם ציפוי פוליאוריתן.

מתאימות למגוון עבודות , בעלות אחיזה מעולה בתוספת הגנה 
מפני דקירות וחתכים

 
EN 388 תקינה

רמת הגנה 4542

כפפות נאופרן לתא כפפות
 

הכפפות עשויות נאופרן איכותי במיוחד המספק הגנה גבוהה בפני 
אדים וגזים, חומצות, כוהל, שמנים, ממסים, שומנים, אסטרים ועוד; 

עמידות וגמישות במיוחד. 
 

זמינות במגוון אורכים, קטרים וגימורים לפי צרכי המשתמש. 
 

תקינה:
EN 388•
EN 374•
EN 420•
EN 421•

מק"ט: 9020005

מק"ט:  9020176 
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בד עור מחוזק
בד עור מחוזק

כפפות עבודה, בד עור מחוזק, מגן ורידים. מידה 10.5

תקינה:
EN 388

כפפות לחשמל
עבודה  בסביבת  או  חשמל  מקורות  מפני  הידיים  להגנת  כפפות 

מסוכנת, מספקות הגנה מרבית. קיימים מספר דגמים

EN 6093 AC2 :תקינה

מק"ט: 9020014

ציוד מגן אישי

מגן פנים - ראשיה צהובה - ללא 
משקף. משקף למגן פנים -עובי 1 מ"מ  

גוון שקוף כולל חיזוק פס אלומיניום

מגן פנים איכותי כולל ראשיה
משקף פוליקרבונט שקוף בשילוב עם ראשיית פוליפרופילן 

מחוזקת להגנת המצח.
ניתן לקבל גם עם משקף כהה להגנת הפנים ומשקף רשת 

לעבודות גינון;
סגירה ע"י מנגנון ראצ'ט.

EN 166   ANSI Z87.1:תקינה

מק"ט: 9050003  ראשייה 
           9050019  משקף        
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עבודה בגובה

דגם   °250- גבוה   לחום  הגנה  כפפות 
 48 אצבעות   5- קוולאר    S3TK/28

ס"מ אורך
כפפות לעבודה בחום גבוה. 

אורך 48 ס"מ.
עשויות קוולאר

5 אצבעות. 
תקינה 

EN 388-03
EN 407-04

כפפות כותנה לחום עד 250 מעלות      

HONEYWELL כפפות כותנה לחום עד 250 מעלות תוצרת
אורך כולל 37 ס"מ

תקינה
EN 420-03
EN 388-03
EN 407-04

ס"מ   North B131  28 בוטיל  כפפות 
מידה 9

 
NORTH/HONEYWELL כפפות בוטיל תוצרת

מתאימות להגנה מפני כימיכלים אגרסיבבים ןתרכובות אורגניות 
כגון אציטון.

gaz tight / אטומות לגז 
תקינה

EN 388
EN 374-3

מק"ט: 9990109

מק"ט:   9020190
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כננת  לחצובה עם כבל 20 מטר    
RUP502

50 מטר ובקוטר 6.3 מ"מ. הכננת כוללת מתאם חצובה.

EN 1496 :תקינה

מערכת מיקום ותמיכה PROT3  אורך 
AF130-02 מקט - AZ002 + 2 מטר

   
חבל מיקום ותמיכה עם וסת אגרופן, אורך כללי 2 מטר. קוטר 

החבל 14 מ"מ, כולל שרוול הגנה נגד חיכוך, ניתן להשיג באורכים 
שונים.

EN 358 :תקינה

 AZ022*2 + משכך +  LB102 חבל
ABW

חבל אבטחה דו ענפי למניעת נפילה, עשוי מחבל ליבה ומעטפת, 
משמש כאמצעי לאבטחה גמישה ומאפשר מעבר בין נקודות 

עיגון. ניתן לקבל את חבל האבטחה בשילוב סופג אנרגיה )משכך 
נפילה( וטבעות )קרבינות( עם מפתח רחב.

EN 354 :תקינה

מק"ט: 9090044
          

מק"ט:  9090007

מק"ט: 9090009
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עבודה בגובה

TM-9 חצובה מתקפלת

חצובה מתקפלת לעבודה במקום מוקף להורדה, הרמה וחילוץ.

גובה מקסימאלי 230 ס"מ, קוטר פתיחה מקסימאלי 236 ס"מ.
החצובה כוללת שרשרת אבטחה ורצועת אבטחה.

בתחתית הרגליות משטחי גומי למניעת החלקה, 4 נקודות עיגון.

EN 795 :תקינה

רצועה למתאם עיגון 80 ס"מ 
AZ900-80

רצועות עיגון )סלינג( במידות 30/60/80/120/250/200 ס"מ.

EN 795, EN 354 :תקינה

מק"ט:  9090059

מק"ט:   9090015

עבודה בגובה - משכך נפילה/בולם 
ABM BW200  אנרגיה

ABM BW200 בולם אנרגיה / משכך נפילה מדגם

רצועה ברוחב 32 מ"מ, נפתחת עד לאורך 1.2 מטר
EN 355 : תקינה

 

מק"ט:   9090008
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עבודה בגובה חבל מילוט קו חיים זמני 
AE300-20

               

מק"ט: 9090017
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עבודה בגובה

 )10 מתכת  כבל  "יו-יו"  נפילה  בולם 
CR200-10 מ'(

CR200 בולם נפילה נסוג באורך 10 מטר

כבל פלדה מגולוונת בקוטר 4 מ"מ. 
זמין באורכים של 6 , 10 , 12 ו 15 מטר   

EN 360 :תקינה
PROTEKT

קיים גם באורך 15 מטר 

LINOSTOP II בולם נפילה
בולם נפילה – "עכבר" לחבל. כולל חבל בקוטר 12 מ"מ, אורך 

החבל 5-50 מטר )על פי דרישה( לאבטחה בשעת גלישה, טיפוס 
וירידה. כולל סופג אנרגיה וטבעת אוטומטית.

EN 353 :תקינה
חבל: אורך 10 מטר )יש גם אפשרות ל 15 מטר(           

מק"ט: 9090051

 

מק"ט:   9090069

)מחזיר  מלאה   - בגובה-רתמה  עבודה 
 EN361 2:ללא חבל, תקן P03S אור( 

נקודות עיגון )צהוב/שחור(
 

רתמת בלימת נפילה לעבודה בגובה, בעלת טבעת חיבור אחורית 
וקדמית.

)אופציה  ברגליים  כוונון  ואבזם  הרגליים  בין  חיבור  רצועת  בעלת 
למחברים מהירים(.

EN 361 :תקינה
PROTEKT

 P05S  4 עבודה בגובה - ריתמה  דגם
M-XL נק' עיגון

רתמת בלימת נפילה משולבת בחגורת מותניים, לעבודה בגובה, 
בעלת חיבור אחורי וקדמי, רצועת חיבור בין הרגליים,.

בעלת 4 אבזמי כוונון מהיר למידת העובד.
תקינה:

EN 358
EN 361

PROTEKT

סגירה  מרופדות  כתף  רצועות  ריתמה 
P-52 PRO 'אוטו

רתמת בטיחות מלאה, התחברות מלפנים ומאחור.

ות מיקום  חבל  לחיבור  מהצדדים  גם  התחברות  נקודות  גכוללת 
מיכה.

תמיכה לירכיים לגב ולכתפיים
אבזמי כוונון בכתפיים וברגליים

תג זיהוי למשתמש
אינדיקטור נפילה

EN 361   EN 358 :תקינה
PROTEKT

מק"ט: 9090003

 

מק"ט: 9090045

מק"ט:   9090046
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   Ventis™ MX4 גלאי רב גזי
            

הגלאי הטוב ביותר מסוגו בעולם !!!
זיהוי של 1-4 סוגי גזים שונים, מאפשר בחירה והרחבה של תצורת 
 O2, CO, H2S, LEL, NO2, SO2 - החיישנים עד ל 6 סוגים שונים

ומענה למגוון צרכי ניטור.
LEL 0-100%: חיישן מכויל  ניתן לספק עם חיישן נפיצות קריאה 

מתאן, חיישן מכויל פנתאן.
.)CH4( כמו כן ניתן לספק חיישן לקריאה 0-5% מתאן

גטווח מדידה רחב – מאפשר זיהוי שינויים מעבר לטווחי ניטור רגי
לים. מדידת טווחים עבור חד תחמוצת הפחמן: ppm1000, מימן 
תחמוצת  דו   150ppm החנקן:  תחמוצת  דו   ,500ppm גופרתי: 

.150ppm  :הגופרית

מק"ט: 9150067 כולל משאבה
           9150059 ללא משאבה

          

Tango גלאי חד גזי  נייד / אישי

תעשיות  הגז,  הדלק,  בתעשיות  לשימוש  מיועד   Tango ה  גלאי 
פטרוכימיות, תעשיות ייצור מתכת, שירותי הכבאות וההצלה ועוד. 
לתעשיות אלה דרישה לגלאי חד גזי בעל יתירות וותועלות גבוהות 

במחיר תחרותי. 

אשר   DualSense™ ה  טכנולוגיית  על  מבוסס   Tango-ה גלאי 
משתמשת בשני חיישנים מאותו סוג על מנת לאתר סוג גז אחד. 

הקריאה מועברת דרך אלגוריתם ומוצגת על צג הגלאי.
תוכנן  ולכן  שנים   3 למשך  לפעול ברצף  שיוכל  כך  תוכנן  הגלאי 

V Lithium-thionyl chloride 3.6 לפעולה עם סוללת
AlarmAmp™( מגג )בעל כיסוי לשיפור עוצמת הקול מוגן בפטנט 

10dB -ביר את העוצמה ביותר מ

GasBadge Pro גלאי גזים
גלאי חד גזי , נייד, קטן וקל במיוחד, 85 ג', מבצע ניטור קבוע 

ומעניק הגנה בפני סכנות גז.  
סנסורים הניתנים להחלפה מאפשרים להתאים את גלאי ה 

GasBadge Pro לאיתור רמות מסוכנות של כל אחד מהגזים 
הבאים: חמצן, פחמן חד חמצני, מימן גופרתי, חנקן דו חמצני, 

גופרית דו חמצנית, כלור, כלור דו חמצני, phosphine, אמוניה, 
 CO, H2S, O2, NO2, SO2, NH3, Cl2, ClO2,( מימן ציאניד ומימן

.)PH3, HCN, H2
תקשורת אינפרה רד )IR( מאפשרת חיבור לתחנת עגינה, כיול, 

בדיקה השוואתית והורדת נתונים. אפשרות לשמירת קריאות 
STEL ו TWA שנה אחרונה ושמירה של 15 ההתראות האחרונות.

מק"ט: 9990074

מק"ט:    9150064

גלאי גזים

IBRID MX6 
גלאי הגזים האולטימטיבי !!!

גגלאי רב גזי הראשון בעולם בעל מסך צבעוני ותצוגה גרפית, הג
לאי יכול לנטר עד 6 סוגי גזים בו זמנית.

בקרה  תחנת  עם  לעבודה  מתאים  אפשריים,  סנסורים  סוגי   25
DS2 . מתאים לעבודה עם עמדת כיול מדגם DSX וקביעת ערכים 

מרחוק. 
.IR-ו PID אפשרות עבודה עם סנסור ,iNet

בעל אוגר נתונים מובנה המאפשר אגירת נתונים לתקופה של 12 
חודש

PS200 גלאי גזים

גלאי הגז הנייד החזק והמדויק, ה- Surveyor האישי )סדרת 
PS200( מספק הגנה ללא תחרות ביישומי שטח מוגבל עם 

אזעקות קוליות וחזותיות במקרה של חשיפה לגזים דליקים או 
רעילים.

איתור והצגה של עד 4 גזים בו זמנית, PS200 מתאים למגוון 
גיישומים במגוון תעשיות. ניתן לבצע בדיקה לפני הכניסה באמ

צעות משאבת הדגימה הפנימית האופציונלית, ופעולת דיפוזיה 
המבטיחה חיי סוללה מרביים במקומות סגורים.

ניתן להזמין במספר וריאציות בהתאם לצורך. 
אופציונאלי- בולם זעזועים קשיח לשמירה מפני נפילות או חבלות

SP2nd גלאי גזים

,הנועד  ופשוט להפעלה  ,נייד  לגילוי גזים  הוא מכשיר   SP2nd ה 
להגן על המשתמש בסביבת העבודה. המכשיר בעל יכולת לאתר 

סוג אחד של גז בהתאם לסוג הסנסור המותקן בו. 
גגלאי רב פעמי - אפשרות להחלפת סנסור וסוללה, אפשרות לה

דלקה וכיבוי הגלאי. קל וקומפקטי במיוחד. בעל כיסוי גומי מובנה 
הנועד להגן מפני פגיעות הולם. גלאי יכולת לאתר מגוון סוגי גזים 
- O2, CO, H2S, H2, SO2 בהתאם לסוג הסנסור המותקן בגלאי 

אותם הוא מציג על מסך LCD דיגיטאלי.
את  להתאים  אפשרות  רטט.למשתמשים  חזותית  קולית  התראה 
עובדים  לחשיפת  סכנה  מראש  למנוע  ההתראה.ניתן  סף  ערכי 
H2S(, פחמן חד חמג )לזמן מוגבל לגזים רעילים כגון מימן גופרתי 

.)SO2( ודו תחמוצת הגופרית )CO( צני

מק"ט: 

 

מק"ט: 9150091   -  כולל משאבה
           9990020 - ללא משאבה

מק"ט:  9150066 
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חובק לשינוע חבית מתכת "תוכי"

מרים חבית "תוכי" תוצרת Bauer גרמניה
קיימים 2 דגמים

 200( מתכת  חביות  של  ושינוע  להרמה  המתאים   RS/91 דגם 
 Double L L  Ring  או  ליטר( וחביות פלסטיק )220 ליטר( עם 

 ring

 220 110 ליטר עד   RS D/91 המתאים לחביות פלסטיק מ  דגם 
ליטר עם חבק נעילה ממתכת

אורך 129 ס"מ, רוחב 59 ס"מ, גובה 93 ס"מ
משקל 94 ק"ג

כושר העמסה מקסימלי 800 ק"ג

מק"ט:9280018          

 BAUER -  מתקן להרמה והיפוך חבית
FLEX-HK

FLEX-HK דגם

נחשב לטובים בעולם
מתאים לשינוע והפיכה של חביו

אורך 100 ס"מ, רוחב 100 ס"מ, גובה 43 ס"מ
מרווח בין כניסת שיני המלגזה - 65 ס"

משקל 70 ק"ג
כושר העמסה מקסימלי 300 ק"ג

מתאים גם לחביות פלסטיק
בעל זוית היפוך קדמית של 360 מעלות

חבק מכני לחבית מתכת
 Economy Auto Grip דגם   למלגזה  המתחבר  מכני  חבק 

Mechanical Fork Lift Attachment
 מתאים לחביות מתכת בקוטר  46 ס"מ עד 60 ס"

כושר העמסה מקסימלי 750 ק"ג
גחובק את החבית באופן עצמאי ומשחרר את האחיזה באופן אוטו

מטי כאשר מניחים אותה על הרצפה.
תוצרת ValleyCraft  ארה"ב

מק"ט:  9280006

מק"ט:  9280059 
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חבק מכני דגם "תוכי" לאחיזה עליונה 
לחבית מתכת

 Fork Lift Beak Mechanical דגם  "תוכי"  מסוג  הרמה  מתקן 
Attachment תוצרת ValleyCraft ארה"ב

מתאים להרמה של כל סוגי החביות בעלות טבעת ברזל עליונה 
שיכולה לשאת את משקל החבית

מרים ומשחרר את החבית ללא התערבות יד אדם
כושר העמסה מקסימלי 500 ק"ג

מתקן עצמאי להרמה והפיכה של 
חבית תוצרת DENIOS גרמניה 

11529338
מתקן עצמאי להרמה, שינוע, ערבוב והיפוך חביות

מתאים לחביות מתכת ופלסטיק מ 60 ליטר ועד  220 ליטר
הרמת החבית מתבצעת בעזרת רגלית הידראולית לנוחות מרבית

קל לתימרון - מגיע עם שני גלגלים קבועים ושני גלגלים מסתובבים 
על ציר

כושר העמסה מקסימלי 300 ק"ג
גבעל שתי חלופות לבסיס המתקן )רחב / צר( ושתי אפשרויות לגו

בה המתקן )154 ס"מ / 213 ס"מ(
)Atex / ניתן לקבל בגירסא מוגנת פיצוץ )לפי תקינה אירופאית

אפשרות לחיבור משאבה חיצונית )אופציונאלי(.

מק"ט: 9280060
 

מק"ט: 9990133
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HYDRA GRIP מתקן הידראולי

 ValleyCraft תוצרת   Hydra Grip דגם  הידראולי   הרמה  מתקן 
F89703 ,ארה"ב

מתחבר לשיני המלגזה
מתאים להרמה של כל סוגי החביות מקוטר 45 ס"מ ועד 70 ס"מ

חובק את החבית באופן הידראולי
בעל יכולת הטייה של 360 מעלות לשני הצדדי

גניתן לקבל בגירסא בעל מצברים עצמאיים, או באספקת כוח מה
מלגזה

מופעל בעזרת שלט חוטי מושב הנהג
כושר העמסה מקסימלי של 1,000 ק"ג

מק"ט: 92800087
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מעלון להעברת חביות מתכת ופלסטיק 
       Barrel Hawk III Drum Lifts מתקן הרמה הידראולי  דגם

תוצרת ValleyCraft ארה"ב
מתאים לחביות מתכת ולפסטיק 

קוטר החביות - 18-24  אינץ
 LB 800 כושר העמסה

F89265 :מק"ט יצרן

מק"ט: 

מתקן הרמה ושינוע לחביות 
 Level Lift Drum Dumpers  מתקן הרמה הידראולי

תוצרת ValleyCraft ארה"ב
, קדימה  360 מעלות  ויכולת סיבוב של  4 גלגלי פוליאוטלין  בעל 

ואחורה .
בעל עריסה מגומי וכולת הרמה של LB / 250 500 ק"ג

F89758 מקט יצרן

מתקן הידראולי להפיכת חביות בזווית 
קטנה 

   Hydraulic Low Level Drum Dumpers  מתקן הרמה הידראולי
תוצרת ValleyCraft ארה"ב

בעל בסיס נייח ומקובע לרצפת העבודה 
קיבולת של 750 ק"ג 

זווית השלכה של עד 45 נעלות 
גובה השלכה עד 1.5 מטר 

מצוייד המנוע חשמאלי ומשאבה הידראלית 
F80159A9 מקט יצרן
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מיכל שפיכת חומרים הידראלי 

Hydraulic Powered Self-Dumping Hoppers מתקן מדגם 
מתקן המחובר למערכת ההדראלית של המלגזה .

בעל כושר העמסה של 1000 , 2000 ,  3000 ק"ג 

במתקן  מרוקן את התכולה במלואה עם זווית השלכה של 75 
מעלות וזמן מחזור של 5 שניות.

F89144  מקט יצרן

מעלון חביות חצי הידראולי 
 Roto-Grip™ Semi-Powered Drum הידראולי   הרמה  מתקן 

Lift   תוצרת ValleyCraft ארה"ב
גובה להרים כולל של 78 ",קוטר חביות של )18” 24-” קוטר( עם 

לסתות מתהדקות חשמליות.
יכולת העמסה  של 800 קילו.

F88585C3 מקט יצרן

מתקן הרמה למשא עד 250 ק"ג 
חשמאלי 

Powered Aluminum Lift 500 מתקן הרמה מדגם
תוצרת ValleyCraft ארה"ב

כושר הרמה LB /  250 500 ק"ג 
24V DC 18Ah בעל מערכת חשמל פנימית של  

מתאים להרמה ושינוע ציוד מאובטח .

F89398 מק"ט יצרן
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