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טיימר הפשרה

110V פרגון 6 שעות עבודה

פרגון 6 שעות עבודה

36FR015

36FR014

אמקור 6 שעות עבודה

36FR019

תדיראן גלקסי 6 שעות עבודה

36FR017

אלקטרה טורקי/בקו/סמסונג 8 שעות 
עבודה 7 דקות הפשרה

36FD500

220V ניקל 6 שעות עבודה

36FR016

110V ניקל 6 שעות עבודה

36FR018

טיימר שבת שארפ/נורמנדי מחזור 20 
שעות עבודה 45 דקות הפשרה

שארפ 6 שעות עבודה

36SH10136SH100

טיימר הפשרה אלקטרוני 
5A -240V מתכוונן

טיימר הפשרה אלקטרוני 
5A 110V מתכוונן

36FR01336FR012

ווירפול 12 שעות עבודה 10 דקות הפשרה

36WP525

LG/450 טיימר הפשרה למקרר אינדסיט

36IT200

 /LG נורמנדה
8 שעות עבודה 6-4 דקות הפשרה

36ND100

32
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גופי חימום

גוף חימום הפשרה 
אלומיניום למקרר + קשת 

גולדסטאר/ אלקטרה 

26LG017

LG אורך 25 ס״מ

26LG020

260W אורך 22 ס״מ LG  LG גוף חימום למקרר
185W-230V עם עקומה

26LG021 26LG024

125W-230V סמסונג
25.8X22 ס״מ

26SO101

140W סמסונג אלומניום

LG
30X5 260W ס״מ

אורך 30 ס״מ

26SO102

26LG014

גח מרזב על ניר כסף 
לתעלת ניקוז במקרר 

סמסונג

26SO111

גוף חימום נייר לבריכת 
ניקוז מקרר LG דגם 602

 LG גוף חימום למקרר
עם פלג +מחבר לחוטים 

230W-230V

GE אלקטריק 53 ס״מ 
220V עם נעלי כבל

26LG013 26LG015

26GE004

תדיראן קוריאני/דייהו 
אלומיניום דק

26TD016

תדיראן גאלקסי/אפולו 
אלומיניום סטנדרטי

תדיראן קוריאני/דייהו 
אלומיניום עבה

26TD014 26TD015

סט 2 גופי חימום זכוכית
30 ס״מ + קליקסון 
230V GE למקרר

26GE018

אמקור מטאור

26AS007

 26X7.5X5.5 410W אמנה
ס״מ

26AN146

גוף חימום אלומניום 
למקרר בקו

26BE261

גוף חימום אלומניום 
למקרר בקו

גוף חימום הפשרה 
450 N.F למקרר אינדסיט

26BE262 26IT110

WRS1X10023
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230v/400w »גוף חימום הפשרה למקרר בצורת »ח

מידות גופי חימוםמק«ט

26AS00140

26AS00250

26AS00353

26GE00958

26TD01260

26GE00267

גופי חימום

גוף חימום הפשרה 
למקרר צורת ״ח״

גוף חימום חוט עם ציפוי 
מתכת מסוכך למקרר 

22.5w/-25w

26FR138

גוף חימום חוט למקרר תדיראן 
220V/15W-1מטר/30W-2 מטר

26FR139

גוף חימום הפשרה על נייר 
כסף 42X35 ס״מ עם ח פנימי

גוף חימום הפשרה על נייר 
כסף 40X30 ס״מ למקפיא 

אטלנטיק

26FR20126FR200

גוף חימום הפשרה על נייר 
כסף 51X35 ס״מ עם ״ח״ פנימי

26FR202

גוף חימום ״ח״ 220V למקרר 
סייד ביי סייד ווירפול

26WP143

גוף חימום 9 קשתות + פלג 
למקפיא סימנס

26BS102

230V-800W 18ס״מX8.5 מייטג

36MY100

מידות גופי חימוםמק«טמידות גופי חימוםמק«ט

26FR02410/25.526 ס״מFR02916/40.5 ס״מ

26FR02511.4/2926 ס״מFR03018/46 ס״מ

26FR02613.5/3426 ס״מFR03120/51 ס״מ

26FR02712/30.526 ס״מFR03222/56 ס״מ

26FR02814/35.526 ס״מFR0339.5/24 ס״מ

גופי חימום זכוכית

תבור סחר היא 
חברה משפחתית 

שהוקמה לפני 
כ-35 שנה

הידעת? 
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מנועי מעבה

מנוע מעבה עם רגלית 
וכנף פלסטיק

36FR080A

מנוע מעבה עם רגלית 
מתכת וכנף פלסטיק

36FR080B

פן תחתון עם רגלית 
ממתכת ועם כנף מפלסטיק 

220V-דגם איטלקי

36FR080C

מנוע מעבה עגול תואם 
4W 110V

220V -4W פאן תחתון

מנוע מעבה עגול קוריאני
4W 220V

36FR081 36FR082

36FR083

מנוע מעבה עגול קוריאני
9W 220V

36FR083A

מנוע בקו ציר דק

36BE255

מנוע מעבה GE מקורי 
11.3V 9W

36GE112

מנוע פאן תחתון למקרר 
אינדסיט\אריסטון 

36IT103

מאוורר פריזר + תעלות 
אויר מבודדת קלקר 

למקרר סמסונג

36SO111

מאוורר פריזר + תעלות 
אויר מבודדת קלקר 

למקרר סמסונג

36SO112

מאוורר פריזר + תעלות 
אויר מבודדת קלקר 

למקרר סמסונג

תעלות   + פריזר  מאוורר 
אויר מבודדת קלקר למקרר 
דלתות   3 למקרר  סמסונג 

פן תחתון עם רגלית 
22W 2600RPM 220V

36SO11536SO114 36FR080

מנוע פן ציר ארוך תחתון 
למקרר/מקפיא אינדסיט 

עם כנף

36IT104

מנוע למעבה ביקו ציר 
דק וארוך

36BE263

מנוע מעבה ציר קצר 
למקרר בקו עם פלג

36BE264

מנוע מעבה מרובע לבן 
עם ציר דק 220V למקרר 

אמנה עם פלג 4 פינים

מאוורר בתוך קופסא 
לבנה תוצרת פנסוניק 

למקרר ביקו ציר דק

36AN140 36BE271

4285820185

WR60X10209
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מנועי מאייד

מנוע הייר/סמסונג 
12V 3 מגעים

מנוע אמקור תואם ציר 
עבה סיני

36SK255

36FR057

מנוע אמקור מקורי אמריקאי 
USA ציר עבה

36FR057A

פן פריזר תואם שארפ/הייר 
DC12V 12.5X12.5 ס״מ

36HR100

מנוע תדיראן מקורי אמריקאי

36TD192A

מנוע תדיראן תואם 
סליל יצוק

36TD192

 13V מנוע מאוורר חרסינה לבן
ציר ארוך 3 חוטים למקרר 

סמסונג הייר אמנה

מנוע סמסונג סליל יצוק ציר 
דק עם פלג

36SK25936SK254

מנוע הייר / סמסונג
12V 4 מגעים 

36SK253

מנוע סמסונג סליל יצוק ציר 
דק עם פלג

36SK252

מנוע סמסונג יצוק ציר עבה 
עם פלג

36SK251

מאוורר פריזר בתוך בית פלסטי 
+ בית מאורר למקרר סמסונג 
דגם 77 למקרר פריזר תחתון

36SO116

13V אמקור/LG מנוע

36LG250

13V LG מנוע

36LG248

מנוע LG עם פלג 3 חוטים

36LG249

 13V מנוע פאן תחתון
LG למקרר

36LG252

DA3100146A

4681JB1017B4681JB1029A/17D 4680JK1002E
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מנועי מאייד

 GE מנוע הפשרה לפריזר
9.75V 3.25W חליפי

36GE114A

מנוע הפשרה לפריזר GE מקורי 
9.75V 3.25W

36GE114

מנוע בקו ציר דק

36BE265

פן הפשרה עליון לפריזר 
 GE PSG29 מקרר
יצוק לבן 6 חוטים 

 3.25W-9.75V

36GE109

מנוע  ווירפול/באוקנכט 
חליפי עם כנף

36WP522A

מנוע ווירפול באוכנט 
מקורי עם כנף

מנוע מאוורר להייר

36WP52036HR101

 12VDC מנוע מאורר
למקרר פישר פייקל

כנף 7 ס״מ

36FP100

מנוע אוניברסלי ציר דק 
220V SM998

מנוע הפשרה שארפ 
15V DC מקורי

36FR062A

36SH110

מנוע אוניברסלי ציר עבה 
SM675 עם כנף

36FR059

-50- 220V מנוע מאוורר
60HZ- CW ציר דק סליל יצוק 

ודק למקרר ביקו/סמסונג

12VDC מנוע מאורר
פריזר למקרר פישר 

פייקל כנף 8 ס״מ

מנוע למעבה LG ציר ארוך 
ועבה 2 חוטים

36BE273

36FP101

36FR199

מנוע ציר ארוך אמנה/
13V קריסטל/LGסימנס

36AN124

נה/ מנוע ציר קצר אמֿֿֿ
12V קריסטל/LGסימנס

36AN114

מנוע ציר ארוך אמנה/
12V קריסטל/LGסימנס

36AN113

מנוע ציר ארוך אמנה/
12V קריסטל/LGסימנס

מנוע 110V אוניברסלי 
SM999 ציר דק

36AN109

36FR061A

A096 0064001594

4680JB1026B WR60X10043

DA4612AAA05/16/22DA4612AAA03DA4612AAA04 DA4612AAA21
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טרמוסטטים

תרמוסטאט מס. 8 
-K50 1127 למי-קר

A-אירוקי

תרמוסטאט מס. 8 
למי-קר 1142 -רנקו

27FR033A27FR033

בקו נופרוסט 
3 מגעים בלו מגולגל 

57-K

דמפר למקרר שרפ

27BE261

27SH403

בקו בלו 1200 מ״מ 
3 מגעים

תרמוסטט למקרר וסטל

27BE262

27VS102

בקו בלו 1000 מ״מ 
3 מגעים

27BE263

מקפיא אמקור עם 
גשש ארוך 3 מגעים

27AS031

מקפיא לגלידה 1152

27FR032A

תרמוסטט מסחרי 
אורגינלי °30 +/°30- 

F2000 חליפי

27FR133

תרמוסטט מסחרי 
אורגינלי °30 +/°30- 

F2000

27FR133A

אוניברסלי 03- 
למקרר 2 דלתות 3 

מגעים

אוניברסלי למקפיא
3 מגעים

27FR202 27FR205

למקרר קטן 2 מגעים תרמוסטאט קפילרי 
ללא ציר לקירור למתקן 

שתייה על השיש 
לכל הדגמים

27FR203 27FR206

 LG תרמוסטאט למקרר
דגם 602 עם 2 מגעים 

וגשש קצר

27LG150

גולדסטאר קפילר 
מסולסל

טרמוסטט דמפר שארפ

27GL250

27SH402

שארפ בלו קצר מסולסל

27SH401

תדיראן גלאקסי
50-K רנקו

27TD034

אמקור טרוזון רנקו
59-K רנקו

27AS028

אמקור נו-פרוסט 
50-K רנקו

27AS029

A042
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DA3210105GDA4700095E

בימטלים/סנסורים/חיישנים

חיישן טמפרטורה אמנה

בימטל + דיודה 4 חוטים 
למקרר קוריאני

תרמוסטופ אמקור 
אורגינלי

תרמוסטופ אמקור חליפי תרמוסטופ 4 מגעים בקו

27AN036

27FR046

27AS036 27AS036A 27BE268

בימטל 2 מגעים + דיודת 
LG הגנה

חיישן למקפיא בוש פיוז טרמי הפשרה 
סמסונג

27FR039

27BS108 27FD503

בימטל 3 חוטים ארוכים 
LG למקרר

27FR040

בימטל + דיודה בשקית 
למקרר קויאני פלג 3 

מגעים

סנסור למקרר בקו 

27FR060

27BE266

רגש הפשרה סמסונגחיישן טמפרטורה  אמנה

27FR03527FD506

ML55 תרמוסטופ

27FR036

ML70 תרמוסטופ

27FR037

GE חיישן טמפרטורה

27GE118

תרמוסטופ GE מקורי 
32F-L60

27GE115

תרמוסטופ GE מקורי 
30F-L55

27GE116

תרמוסטופ GE מקורי
F20-L50

27GE119

תרמוסטופ עם תפס ל
GE אלקטריק

27GE150

General Electric
General Electric

General Electric

WR20X55
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בימטלים/סנסורים/חיישנים

תרמוסטופ מרובע
4 מגעים אריסטון

תרמופיוז שארפ

כנף פח למאוור 
5W

)דוחף( 20 ס״מ

כנף פלסטיק לציר 
עבה/דק

קיט סנסור למקרר 
ליבהר

LG סנסור חיישן הפשרה 
כחול + לבן לפריזר 

במקרר שרפ 

כנף פלסטי 
גדולה 4 להבים 

למקרר ביקו

כנף מאוורר עליון 
למקרר תדיראן/אמקור 
-100 מ״מ CW שמאל

LG סנסור הפשרה

חיישן + תרמופיוז 
LG

תרמוסטופ 
תדיראן אורגינלי

רגש למקרר הייר

כנף לבנה למאורר 
למקרר GE ציר דק

בימטל עגול LG עם 
דיודה

בימטל LG שלושה 
חוטים + 2 פלגים

חיישן LG/אלקטרה

כנף פח למאורר 
5W )יונק( קוטר 

20 ס״מ

כנף מנוע 4 להבים 
ציר דק למדחס

קליקסון הפשרה 
מרובע 3 חוטים 
למקפיא ווירפול 

כנף למנוע פאן 
סמסונג

27IT109

27SH404

28FR250A

36AS150

27LB100

27LG160 27SH405

35BE276

36TD005

27LG155

27LG162

27TD03627HR101

35GE165

27LG157 27LG158

27LG164

28FR250

35SO169

27WP533

35SO140

 LG בימטל הפשרה
+ דיודה

LG סנסור הפשרה

רגש טמפרטורה 
לבן למקרר ווסטל/

פוגיקום/תקה

כנף לבנה למאורר 
מקרר GE ציר דק 

קוטר 11 ס״מ

27LG156

27LG163

27VS105

35GE186

61579200640000255



41

ריליי וכרטיסים

ריליי אוניברסלי אמריקאי 
עד 3/1 כ״ס

ממסר התנעה אמריקאי 
קבל+אוברלוד למדחס 

3HP/1 4 עדHP/1

ריליי דנפוס 3/1 מחוזק  
ביתי/מסחרי

ריליי+קבל אמנה ריליי דנפוס

27FR216

36FR065

27FR21027AN037 27FR215

אוברלוד שטוח למדחס 
אימברקו  4/1 כ״ס

ממסר התנעה חליפי 
קבל+אוברלוד למדחס 

3HP/1 4 עדHP/1

27FR223

36FR065A

ריליי מלבני למדחסי 
אימברקו 4/1 כ״ס

כרטיס רחב מקפיא 
ספקטרה/מרלוני/פורון

27FR224 36AK035

כרטיס אלקטרוני למקרר 
ביקו

36BE266

כרטיס עליון למקרר 
ביקו/אמקור תורכי

 3 פלגים

36BE272

כרטיס למקפיא 
קריסטל

36BL200

כרטיס למקפיא 
-GS סימנס
294421SA

36BS108

67006739

ריליי מלבני למדחסי 
אימברקו

סט כרטיס אמנה 
כפול מקורי

27FR229

36AN147

ריליי מרובע לבן למדחס

פיקוד תחתון אמקור 
מטאור

27FR248

36AS100

ריליי ווסטינגאוס/פריגדר

כרטיס עליון אמקור 
מטאור ימין/שמאל

27FD111

36AS101

כרטיס ראשי מרובע )עם 
תוכנית שבת( למקרר 

אמקור

כרטיס צר וארוך 
למקרר סימנס

36AS110

36BS112
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כרטיסים

כרטיס ווסטינגאוספיקוד כפול  פאגור כרטיס פיקוד כפול לקרר 
 68/FX67 פאגור דגם

פריזר תחתון

36FG15036FD085 36FG151

GE כרטיס

כרטיס צר מקפיא
 ספקטרה/מרלוני

כרטיס למקפיא 
302-WVG ווירפול

36GE155

36AK034

36PI192

כרטיס אלקטרוני 
מרובע ראשי 

למקרר סמסונג 

כרטיס וסטל

36SO118

36VS100

כרטיס אלקטרוני 
תצוגה עם 6 לחצנים 

למקרר סמסונג

כרטיס אלקטרוני 
למקרר וסטל/

אלקטרה

36SO125

36VS101

כרטיס לדים למקרר

36SO129

כרטיס אינוורטר 
למקרר סמסונג

36SO130

WRSSX10556 WRSSX10730 WR55X20106

A500

32016486

A429 A500C

6113911

GE כרטיס ראשי

כרטיס ראשי שרפ 
עם 8 פלגים

36GE167

36SH113

כרטיס ראשי למקרר 
 /GE אינוורטר

אלקטרולוקס/ליבהר

כרטיס שארפ

36GE186

36SH115

כרטיס מקורי למדחס 
אינוורטר GE/ליבהר  

2456 VCC3

כרטיס שארפ 
מהדרין

36GE188A

36SH150

כרטיס ליבהר

כרטיס סמסונג

כרטיס אלקטרוני 
למקרר סמסונג 

אינוורט

כרטיס למקרר קינג/
סמסונג

36LB113

36SO103

36SO13836SO131
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בתי מנורה ומנורות

נורה למקרר אמנה
27-40W E

נורה למקרר/תנור 
15W-E14

נורה לתנור פיליפס/
למיקרוגל קטנה 
°300- 25W - E14

40W נורה למקרר
110V 27-E

מנורה ארוכה 4 
 11W 840\PL פינים

36AN115 38CU100 38CU10236FR06731FD110

GE E27 נורת למקרר

31GE102

 14-E נורה לתנור
40W

נורה למיקרוגל/
מקרר קולט אדים 

240V 40W E14

38CU108 92NO030

220V נורה למיקרוגל

לחצן תאורה סמסונג 
גולדסטאר 5 מגעים

מפסק תאורה 
למקרר שארפ

מגנט לחצן תאורה אמנה
4 מגעים

GE לחצן תאורה
2 מגעים

92NO024

31FR026

31SH100

02UN100 31AN100

31GE106

לחצן תאורה כפול 
4 מגעים סמסונג/

אוניברסלי

31FR025

לחצן תאורה 
ווסטינגאוס 

2 מגעים

 GE לחצן תאורה
3 מגעים

31FD103

31GE107

GE / לחצן תדיראן
2 מגעים

מפסק תאורה 
שבת מגנטי לתאורה 

במקררים

פין למפסק שבת 
למקרר אמנה/

ג’נראל

36FR071

31UN100 31UN103

מפסק דלת למקרר 
LG ארבעה מגעים

מפסק שבת היטאצ’י פחית תמיכה לדלת 
מקרר סמסונג

קיט שיפור לסוללה/
דמפר

31LG101

31UN102 35SO150 35SO200

A097 DA6106796A
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יצרני קרח

תבנית קוביות קרח מפלסטיק 
לאייסמיקר בלומברג/ביקו

37BE120

אייסמייקר קומפלט למקרר 
ביקו עם מדף תליה

37BE201

אייסמייקר סמסונג שתי פלגים 

37SO100

אייסמייקר למקרר סמסונג 
3 דלתות

37SO101

אייסמייקר למקרר סמסונג

37SO102

אייסמיקר למקרר סמסונג
 8 מגעים

37SO103

אייסמייקר קומפלט למקרר 
26D סמסונג

37SO104

אייסמייקר למקרר 
29/RF28 סמסונג

37SO105

אייסמייקר למקרר סמסונג
RF264BEAESP דגם 

37SO106

גורס קרח למקרר סמסונג 
26D RF26

37SO107

אייסמייקר למקרר 
RF23 סמסונג

37SO108

LG אייסמייקר

37LG100

אייסמייקר אמנה/מייתג

37AN120

GE אייסמייקר

37GE102

אייסמייקר למקרר ביקו 

אייסמיקר קומפלט למקרר 
ליבר

37BE200

37LB200
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פלסטיקה למקררי שארפ / סמסונג

מכסה ירקות שארפ
4 דלתות

מסילה מרכזית לאמנה

מעצור דלת שמאלי  
שארפ

מדף פלסטי קומפלט לתא מזון 
שארפ 2060

35SH412

35AN044

35SH456

35SH442

מסגרת פלסטית למדף 
ללא זכוכית  שארפ 2060

תומך פלסטיק קטן 
למגירה אמנה

מעצור תחתון ימין שארפ

מעצור דלת שארפ 3065/2065

35SH440

35AN037

35SH457

35SH434

תא איחסון דלת תא 
קירור במקרר סמסונג 

מעקה תחתון בדלת תא 
מזון למקרר 572 ליטר 

סמסונג

מעצור ימני לדלת תא 
פריזר שרפ

מעצור דלת שארפ

35SO158

35SO110

35SH462

35SH451

תא איחסון שקוף בדלת 
מקרר סמסונג

מעקה בקבוקים שארפ 
2060

מעצור שמאלי לדלת תא 
פריזר שרפ

מעצור דלת שארפ

מעקה בקבוקים 
 LG למקרר

כיסוי מעקה עליון תא 
מזון שארפ 4 דלתות

מכסה למגירת גבינות  
שארפ דגם 2060

35SO131

35SH408

35SH463

35SH452

35LG012

35SH447

35SH424

A411 

A191

A101

A192

A020

A147 A146

A186

A074

A078

A135 A158 A159
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אביזרים לקירור

600-R ברז דוקר למילוי גז

93AG506

ונטיל שרות

25FR030

ברז מחט אמריקאי ונטיל שרות + צינורית

36FR126 25FR031

בלון גז פריאון 404 13.5 ק״ג

33FR404

407C AHC בלון גז פריאון

33FR407

מיכל גז R-507 אורגינלי 11.3 ק״ג

33FR507

 410A גז

33FR410

גז 22

33FR022A

134A גז

33FR134A

בלון אלומיניום חמצן 3 ק״ג

93AG251

R-600 420 גרם

33FR600

R-600 420 גרם עם ונטלי

36FR601

סט שעונים וצינורות לקירור 
R502-R22-R134A-R12

93AG054
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אביזרים לקירור

מזרק עם חומר 
אפוקסי לסתימת 
נזילות במערכות 

30ML קירור

03AG157

שעון בודד 
למילוי גז

93AG059

סט שעונים 
למילוי גז 410

93AG410A

אלקטרודה סולפס 
40% מצופה צהוב

חותך צינור נחושת 
גדול מ ״8/1 עד ״1-

8/1/מ-״4/1 עד ״8/5-1

36FR001B

93AG018

סט שעונים 
R134A- לקירור
R502-R22-R12

93AG056

אלקטרודה סולפס 
30% מצופה כחול

אבקת הלחמה 
לכסף בקופסה - 

250 גרם

36FR001A

36FR118

אלקטרודה סולפס 
1.5 ממ 20% מצופה 

לבן 1 יח`

נוזל לסתימת 
דליפות גז 

במערכת קירור

חותך צינור נחושת 
קטן מ ״8/1 עד ״8/5 

מ ״8/1 עד ״8/1-1

36FR001

93AG019

03AG242

מבער להלחמה עם צינור + 
מצת לפרופן

93AG299

חותך צינור 
קפילרי שחור 
VALUE תוצרת

93AG322
חותך צינורות 
נחושת גדול 
1/8 עד 1/4-1 

93AG325

ערכת זוג צינורות 
אדום כחול אורך 

3.5 מטר 

93AG330

מראת שרות קטנה לבדיקת 
הלחמות קוטר 3 ס״מ

93AG335

מבער להבה דקה 
לגז פרופאן

93AG530

סט צינור ״72 
) 82.88 ס״מ( 

למילוי גז 

93AG338

אלקטרודה סולפס 
נחושת 1 יח`

36FR000A



48

תיאורמק«ט

28FR020Aטורבינה למאוורר 180 מ״מ ימני -איטלקי

28FR024Aטורבינה למאוורר 180 מ״מ שמאלי איטלקי

28FR021טורבינה כפולה למאוורר 180 מ״מ

28FR022טורבינה למאוורר 270 מ״מ

28FR023טורבינה למאוורר 300 מ״מ

28FR025טורבינה למאוורר 240 מ״מ

28FR027)12 ס״מ )עובי 2.50 ס״מX12X2.5 מאוורר מלבני שחור

28FR0286 ס"מ קוטר עובי 3.8 ס"מX6 מאורר מלבני

28FR030220V 12 ס"מ )עובי 3.85 ס"מ( - עם חוטיםX12X3.85 מאוורר מרובע

28FR031240V-220 80 מ"מ עובי 40 מ"מX80 מאוורר

28FR032240V-220 17W 60HZ/50 80 מ"מ עובי 25 מ"מX80 מאוורר

28FR03312-עם 2 חוטיםX12X3.85 0.32A 12V-DC מאוורר מרובע למקרר

28FR03512 ס"מ - ללא חוטיםX12X3.85 מאוורר מרובע למקרר

28FR04092 ס״מX92X25 מאורר בוקסר למקרר

28FR04160 ס״מX60X25 מאורר בוקסר למקרר

28FR04292 ס״מx92x25 מאורר בוקסר למקרר

28FR04392 ס״מx92x25 מאורר בוקסר למקרר

כנפיים פח לאוורור

יונקדוחףקוטר כנףמק«ט

28FR250200 מ״מ

28FR250A200 מ״מ

28FR251230 מ״מ

28FR251A230 מ״מ

28FR252250 מ״מ

28FR252A250 מ״מ

28FR253300 מ״מ

פילטרים למקררים

37FR00210 גרם

37FR00315 גרם

37FR00420 גרם

37FR00930 גרם

37FR00740 גרם

מנועי פן

5W28FR001A

10W28FR003A

16W28FR004A

25W28FR005A

34W28FR006A

מנועי פן

5W28FR001

10W28FR003

16W28FR004

25W28FR005

34W28FR006

חלפים לקירור מסחרי

תרמוסטט F2000 אורגינלי °30 
 -°30/+

27FR133A

ידית קטנה למקרר מסחרי + 
מפתח

35FR103

ידית קטנה לדלת מקרר מסחרי

35FR100

ציר כפול למקרר מסחרי

35FR106

MADE IN ITALY

MADE IN CHINA
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מנועים אקסיאלים דוחפים עם 
מסגרת מלבנית 

מידות
מסגרת

ס"מ

מתח קוטר
כנף

מק"ט

43X43 230 V 28FR218 500 מ"מ 

48X48 230 V 28FR215 350 מ"מ 

53X53 230 V 28FR216 400 מ"מ 

58X58 230 V 28FR217 450 מ"מ 

76X76 380 V 28FR211 630 מ"מ 

76X76 230 V 28FR212 630 מ"מ 

63X63 380 V 28FR213 500 מ"מ 

                מדחסי

דגם גז כ"ס מק"ט
FG75HAKW 134A 1/4 36FR157

FW 4.5 K11 134A 1/8 36FR158

EM60HNP 134A 1/6 36FR159

PG65 HAK 134A 1/5 36FR160

EGA580 HIR 134A +1/4 36FR161

FFU 130H 134A +1/3 36FR162

FFI12 + קבל 134A +1/3 36FR163

Egas80 clp R-600 +1/4 36FR360

vemz7c R-600 +1/4 36FR361

אינוורטר + כרטיס
egps 100 clp

R-600 +1/4 36FR362

Hpy16AA R-600 +1/4 36FR359

מנועים אקסיאלים 

יונק דוחף מתח  קוטר
כנף

מק"ט

230 V 28FR203 250 מ"מ 

230 V 28FR200 300 מ"מ 

230 V 28FR201 350 מ"מ 

230 V 28FR202 400 מ"מ 

230 V 28FR206 400 מ"מ 

230 V 28FR204 450 מ"מ 

230 V 28FR205 500 מ"מ 

230 V 28FR205A 500 מ"מ 

230 V 28FR209 630 מ"מ 

Code Model Cooling
Capacity

Input 
Power

Rated
Current

36ID160   HP 1/6    - 220-240V 50Hz 130 99/93 0.65/0.53

36ID150  - HP 1/5    - 220-240V 50Hz 166 122/112 0.86/0.62

36ID140  - HP 1/4    - 220-240V 50Hz 195 143/132 0.92/0.74

36ID141  - HP 1/4+  - 220-240V 50Hz 215 156/147 1.15/0.83

36ID130  - HP 1/3    - 220-240V 50Hz 250 179/164 1.24/0.90

36ID131  - HP 1/3+  - 220-240V 50Hz 270 185/175 1.25/0.95

מדחסי

*מגיע עם קערת אידוי

מנועים אסיאליים



50

בקרים לקירור

רגש סיליקון PTC עד 
150 מעלות

36DX105

רגש J מתכתי לבקר 
דיקסל עד C°500 אורך 

3 מטר

36DX106

רגש סיליקון אורך 
PT100 3 מטר

36DX107

תצוגה + רגש טמפרטורה 
- °110-°30

בקר טמפרטורה להקפאה 
עם מגע הפעלה מתאים 

לחדרי קירור

36DX100 36DX101

בקר אלקטרוני קירור/
חימום עם טיימר 

הפשרה

36DX102

בקר אלקטרוני קירור/
חימום ללא טיימר 

הפשרה

36DX103

בקר טמפרטורה דיקסל
לטמפ’ חום 150+ מגע 

S6 אזעקה + רגש

36DX109

בקר טמפרטורה גדול 
72X72 מ״מ 230V לטמפ׳ 

C°500 גבוהה

בקר אלקטרוני דיקסל 
להקפאה °50 -+ °50 

כולל רגש

36DX110 36FR102

בקר אלקטרוני דיקסל 
קירור/חימום °40- + °99 

כולל רגש

36FR103

בקר אלקטרוני דיקסל 
 C°500 לתנורי חימום מעל
ללא רגש )מולטיפרוב(

36FR104

בקר טמפרטורה 
WINPARK עם יציאה 

לריליי עד °500

36FR280

בקר טמפרטורה עם 2 
רגשים °50- עד °150+ 

בקר טמפרטורה 
למקפיאים עם חיבור לגופי 

חימום °50- עד °150

36FR105 36FR106

בקר טמפרטורה 
סטנדרטי ללא תוספות 

-°50 עד + °150

36FR108

 ELIWELL ID PLUS בקר
961

36FR282

בקר טמפרטורה 
להקפאה 

תרמומטר מלבני דיגיטלי 
+ רגש ללא שעון זמן

36FR284 36FR135
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אטמי דלת למקררים

32FR500

32FR506

32FR501

32FR511

32FR502

32FR520

32FR505

* אטמים למקררים מסחריים

מכונת ייצור מהמתקדמות בעולם      חומר גלם תוצרת איטליה      מבחר פרופילים      ייצור מיוחד לבקשת הלקוח   
    

ייצור אטמי דלת למקררים

* אטמים למקררים ביתיים

32SH999 32AS999 32LG999

LG חתך שארפחתך אמקורחתך

פרופיל לחיצהפרופיל ברגיםמידהמותגמק«ט

32AS500105.8אמקורX78.5

32AS50178.5אמקורX46.5

32AS470102.7אמקורX69.7

32AS47169.7אמקורX50

32AS101134אמקורX59

32AS60086אמקורX59

32TD5254.75תדריאןX53

32TD526103.5תדריאןX53.4

32TD51775תדריאןX45

32SH100115שארפX73

32SH101101.5שארפX73

32SH10273שארפX52

32SH103115שארפX78

32SH104103שארפX77

32SH10577שארפX44

32AN156A80אמנהX60

32AN157A96.5אמנהX79.5

32AN158A72אמנהX60

32AN160A92אמנהX72

32MY08980מייתגX58

32MY090102מייתגX80

32FD088106.2ווסטינגהאוסX72.5

32LG201LG106X73

32LG205LG73X51

32LG200LG79X54

32GE104G.E5.101X75

32GE108G.E102.5X85
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סננים תואמים למקררים מבית ווטר ליין

ADQ32617703

LG

37LG201B

S23IJA2006A

LG

37LG200B

740560

BOSH

37BS100B

GSWF

GE

37GE120B

MWF=MWFP

GE

37GE125B

GSWF

GE

37GE119B

WKF8001

AMANA/MYTAG

37MY105B

EFF-6017A/836848

FISHER PIKEL

37FP100B

WF2CB

Westinghouse

37FD055B

OW2042FR

פילטר אוניברסלי לכל 
המקררים

37FR208B

7488002

 LIEBHERR
SUB-ZERO

37LB100B

ADQ3600601015

 LG

37LG205B

2T800P

LG

37LG206B

LT1000

LG

37LG207B

ADQ36006101/4394650100

BEKO/LG

37BE100B

DA29-00003G

SAMSUNG

37SK250B

DA29-00020B

SAMSUNG

37SK252B

DA29-00012A

SAMSUNG

37SK251B

DA29-00020B

SAMSUNG
2 גומיות

37SK252C

DW204FR

דייהו/סאוטר

37DW100B
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סננים תואמים למקררים תוצרת ארצות הברית

קיט חיבור מים אוניברסלי 
למקרר

37FR460

פילטר חיצוני למקרר

37WP551

All refrigerators

140FR103

מסנן פילטר מלבני לאייס 
מייקר למקרר ווייט-

ווסטינגהאוס/פריג’ידר גלרי

37FD055A

LG

37LG200A

523IJA2006A

SAMSUNG

37SF250A

DA29-00003G

LG

37LG204A

523IJA2002A

Amana

37AN110A

WF401

FRIGIDAIRE

37FD056A

WF1CB

LG

37LG205A

ADQ36006101

MAYTAG

37MY105A

UKF8001

GE

37GE119A

GSWF

SAMSUNG

37SK252A

DA29-00020B

MAYTAG

37MY085A

UKF7003

WHIRLPOOL

37WP550A

SBS002/481281729632

All refrigerators

140FR102
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סננים מקוריים למקררים

LG

37LG200

523IJA2006A

GE

37GE119

GSWF

ווסטינגהאוס
/פריגידר

37FD055

WF2CB

BEKO/LG

37BE100

4394650100

 LIEBHERR SUB
ZERO

37LB100

7440002

GE

37GE125

MWFP/MWF

AMANA/MYTAG

37MY105

UKF8001

פילטר פנימי בחצי סיבוב 
למקרר בוש - אורגינלי

37BS100

740560

LG

37LG201

ADQ32617703

GE

37GE115

MYRC

GE

37GE120

MSFW

DA97-01469C

LG/SAMSUNG

37FD060

מערכת פילטר בלוק 5 
מיקרון מיקרופילטר בעל 

תו תקן ישראלי

37FR141A

מסנן פילטר קווי ירוק עם 
פחם פעיל ועם מחברים 

מהירים -מיקרומסנן 
פילטר K-2010 בעל תו 

תקן ישראלי ותקן

37FR249A

מסנן פילטר מים מקרר 
SAMSUNG RS26

37SK250

פילטר מים פנימי 
למקרר תקה

37TK100

מסנן מים
SAMSUNG

37SK251

DA29-00012A

מסנן מים
SAMSUNG

37SK252

DA29-00020B


