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תבור סחר עוסקת ביבוא, יצוא ושיווק חלקי חילוף למוצרי חשמל ביתיים ולמטבח המוסדי, סננים ומתקני מים, מזגנים, קירור מסחרי, אביזרים וכלי עבודה.

החברה שותפה בפיתוח מתקני מים המשווקים בארץ ובעולם תחת המותגים WATERLINE ו-KLEARBAR, והינה נציגה בלעדית בישראל של 

חברת MICROFILTER הקוריאנית, שהסננים האיכותיים מתוצרתה הם היחידים שנושאים תו תקן של מכון התקנים הישראלי. בין היתר, ניתן למצוא 

אצלנו מגוון מתקני שתיה וסננים לבית ולתעשייה, פילטרים למקררים של כל המותגים המובילים ושלל פתרונות למניעת אבנית במים.

חברתנו נחשבת למובילה בישראל בתחומה, ונהנית ממוניטין מבוסס שנבנה במשך למעלה מ-35 שנה. החברה חרטה על דגלה שלושה ערכי יסוד 

מרכזיים: אמינות, שירות ומקצועיות.

מטה החברה והמחסן הלוגיסטי הראשי ממוקמים בחיפה, כשברחבי הארץ פזורים סניפים וזכיינים נוספים. תבור סחר פעילה גם בתחומים הבאים:

 

חלקי חילוף למוצרי חשמל ביתיים - חברתנו מחזיקה מבחר ענק של חלפים לכל המותגים המובילים של מכונות כביסה, מייבשים, מקררים, 	 

מזגנים, תנורים, מיקרוגלים, כיריים ומוצרי חשמל ביתיים נוספים.

מטבח מוסדי - חברתנו מציעה שלל חלפים לציוד המטבח המוסדי, ועל לקוחותיה נמנים בתי מלון, בתי חולים, משרדי ממשלה, מסעדות 	 

ובתי קפה.    

מכונות וקפסולות קפה - תבור סחר הינה נציגה בלעדית בישראל של המותגים BELMOCA ו-EMILIO, ומשווקת את מוצרי הקפה שלהם, 	 

כמו גם של מותגים מובילים אחרים.

החברה הינה נציגה בלעדית בישראל של חברת EUNASA הספרדית וחברת LF האיטלקית ו-GEV הגרמנית.	 

תבור סחר פועלת כל העת להרחבת מגוון מוצריה ולאיתור פרויקטים ושיתופי פעולה חדשים, זאת על מנת להמשיך לתת מענה ושירות מקצועיים 

וללא פשרות ללקוחותיה בישראל וברחבי העולם.  

נציגים רשמיים בישראל:

קצת עלינו

משרדי תבור סחר בחיפה, ישראל.
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 לתבור סחר אתר מתקדם עם מערכת חכמה לניהול הזמנות והנהלת חשבונות. לכל לקוח 

שם משתמש וסיסמא יעודית עבורו. באתר למעלה מ20,000 פריטים שונים ומגוונים. 

האתר תומך במובייל ומותאם לבעלי מוגבלויות.

לקבלת שם משתמש וסיסמא יש לפנות למחלקת אינטרנט:

haim@tavor-trade.com | 04-8411190 - חיים

www.tavor-trade.com
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מגנט 
מונע אבן

מומלץ ומותקן על ידי חברות השרות המובילות בישראל

03AG093 מק"ט

03AG070A מק"ט

מכשיר מגנטי אוניברסלי למניעת אבנית

התקנה פשוטה

משפר את ביצועי מכונת הכביסה

משפר חיסכון באנרגיה

מפחית שימוש בדטרגנטים )חומרי ניקוי(

CalClean
for washing machines & dishwashers

8
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סט של 4 רפידות גומי

מתאים לרוב מותגי מכונות הכביסה והמייבשים

מסייע להגנה על מכשירי חשמל והרצפה

ניתן להתקין על הרצפה 
או בין מכונת הכביסה למייבש

63 mm

43 mm

מלכודת סיבים
למייבש כביסה בתוך הבית

- התקנה קלה ומהירה
- מתאים לכל מייבש כביסה

מפחית רעש ורעידות

קל להתקנה

for washing machines & dryers

Anti-Vibration Pads

סט כדוריות עם 
ריחן למייבש כביסה

Set of 4 white rubber pads 

Fits most brands of washers

Helps to protect your floor 

Reduces noice and vibrations

03AG455 מק"ט

03AG201 מק"ט
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עגלות ברזל למכונות כביסה
מק"ט רוחב עומק

A 61 ס”מ 53 ס”מ

B 60 ס”מ 48.5 ס”מ

C 40.5 ס”מ 52.5 ס”מ

D 42 ס”מ 56.5 ס”מ

E 45 ס”מ 55 ס”מ

F 42 ס”מ 53.5 ס”מ

G 61 ס”מ 55 ס”מ

H 42 ס”מ 53.5 ס”מ

I 42 ס”מ 56 ס”מ

L 60 ס”מ 60 ס”מ

עגלת ברזל
במספר 

גדלים

עגלה ברזל
מתכווננת

43-63 ס"מ אורך 

 מתאימה לרוב למכונות כביסה / תנורים / מייבשים

 עשויה מחומרים איכותיים

 התקנה פשוטה ומהירה

 בטוחה לשימוש

 עגלה איכותית מברזל

 ידית נשלפת לחסכון במקום

 עמידה לאורך זמן

 עמידה במשקלים גדולים

 פתרון יעיל למידות מיוחדות של מכונות     

   כביסה / תנורים / מייבשים

10

03AG005 מק"ט

03AG002 מק"ט

03AG004 מק"ט
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עגלות ברזל למכונות כביסה
פיניש נוזל הברקה פיניש קוואנטום טבליות למדיח  

פיניש מפיץ ריחות למדיח פיניש מנקה מדיח )צהוב וכחול(  

פיניש מלח למדיח

ערכת טכנאים למדיח
מוצר השנה
לשנת 2019
בחירת הצרכנים

וניש ספריי 750 מ"ל להסרת כתמים 

 וניש אבקה להסרת כתמים )וורוד( 
1350 גרם 

קלגון ג'ל 750 מ"ל לשמירה על מכונת 
הכביסה מפני אבנית

קולון ג'ל כביסה מרוכז 3 ליטר

וולייט 10 דפים למכונת כביסה -  למניעת 
העברת צבע בין הבגדים

ערכת טכנאים למכונת כביסה

11

03AG800 מק"ט

03AG801 מק"ט
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מתאימה לרוב מכונות הכביסה והמייבש בעל פתח קדמי

עשויה חומר איכותי

מאפשר שטח אחסון נוח לכביסה

מקלה על הכנסת והוצאת ביגוד מהמייבש

חוסכת מקום באמצעות הערמת מכונת הכביסה והמייבש

התקנה מהירה ופשוטה

בטוח לשימוש

מדף בין מכונה למייבש

משקל העמסה
מקסימלי 200 ק"ג

התקנה פשוטה נייד בטוח לשימוש

12

03AG006 מק"ט
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עגלת פלסטיק מתכווננת

מתאימה למכונת הכביסה והמייבשים
מתכווננת - אורך בין 51 ס"מ ל-58 ס"מ )3 מצבים(

העמסה מקסימלית - 200 ק"ג

משקל העמסה
מקסימלי 200 ק"ג

התקנה פשוטה נייד בטוח לשימוש איכות מקסימלית

עגלת 
פלסטיק

מתכווננת

עשויה מחומרים איכותיים
ניתן להזיז את מכונת הכביסה ו/או מייבש

רגלית לנוחיות מירבית במרכז העגלה

13

03AG008 מק"ט



14

מוצר זה מיוצר עבור 
החברות השירות בלבד

אופציה למתאם 
ל ב כ ם  ע ה  נ ג ה

שקעי הגנה

שקע הגנה + כבל 
 ULTRA GUARD

למוצרי חשמל

שקע הגנה 
 ULTRA GUARD

עם השהיה
3.5 דקות

27MP23727MP232

שקע הגנה+כבל 
 ULTRA GUAR
למוצרי חשמל
עם השהייה

מגן נחשולי 
מתח תלת פאזי 

לכיריים עם 
תקע שוקו

27MP23827FR232

שקע הגנה 
למקרר עם שומר 

שבת בהכשר 
הרב הלפרין

27FR276

מייצב מתח 
למזגן AIR 1 )עם 
3 פינים עבים( 
למזגנים מעל

 1.5 כ״ס

מגן נחשולי מתח 
ומגן ברק למזגני 
אינוורטר +לד 

230V

27FR236 27FR245

14

אזיקונים

מידהמק«ט

03AG500100 מ"מ

03AG501140 מ"מ

03AG502 180 מ"מ

03AG503200 מ"מ

03AG504250 מ"מ

03AG505280 מ"מ 

03AG506310 מ"מ 

03AG507368 מ”מ

03AG508400 מ״מ

27MP238 מק"ט
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צינור כניסה

מידהמק«ט

18AG070A1.5

18AG071A2

18AG072A2.5

18AG073A3

18AG074A3.5

18AG076A5

אזיקונים

מידהמק«ט

03AG500100 מ"מ

03AG501140 מ"מ

03AG502 180 מ"מ

03AG503200 מ"מ

03AG504250 מ"מ

03AG505280 מ"מ 

03AG506310 מ"מ 

03AG507368 מ”מ

03AG508400 מ״מ

צינור יציאה

מידהמק«ט

19AG023A1.5

19AG024A2

19AG025A2.5

19AG026A3

19AG027A3.5

19AG028A4

מחבר צינור כניסה

תיאורמק«ט

03AG0103/4-כניסה מ3/4 ל

מחבר צינור יציאה

תיאורמק«ט

03AG01817X17

03AG02020X20

מחבר Y צינור כניסה

תיאורמק«ט

03AG0113/4-כניסה ל

אטם לצינור כניסה

תיאורמק«ט

03AG0163/4 אטם

WURTH בגד נירוסטה

מידהמק«ט

03AG23012-8 מ״מ    רוחב 7.5 מ״מ

03AG23116-10 מ״מ    רוחב 7.5 מ״מ

03AG23222-12 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG23327-16 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG23432-20 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG23540-25 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG23650-32 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG2379 מ”מ נירוסטה מידה 60-40 מ”מ

03AG2389 מ״מ נירוסטה מידה 80-60 מ״מ

צינורות ואביזרים

צינור פיה עבה

אורךמק«ט

19SV1101.5

19SV1112

19SV1122.5

19SV1163

אורךמק«ט

18AG0420.4

נעלי כבל

תיאורמק«ט

03AG104נעל כבל טבעת

03AG106נעל כבל נקבה

03AG110נעל כבל זכר

03AG111
נעל כבל 

זכר+נקבה

03AG112
נעל כבל 

זכר+נקבה+זכר
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מוצרים נלווים למכונות כביסה ומייבשים

צינור רך

אורךמק«ט

19UN202צינור למייבש 100 מ״מ ל-1 מטר 4 צול    

19UN203צינור למייבש 82 מ״מ ל-1 מטר    

19UN204צינור למייבש 90 מ״מ ל-1 מטר    

19UN216A5 צינור אלומיניום רך 1 מטר    

19UN217Aצינור אלומיניום 1 מטר 6 רך    

19UN218Aצינור אלומיניום 1 מטר 7 רך

19UN219Aצינור אלומיניום 1 מטר 8 רך    

19UN22010 חבילת צינור רך אלומיניום 7.62 מטר    

צינור קשיח

אורךמק«ט

19UN215A)חבילת צינור אלומיניום 3 מטר קשיח ״4 - )102 מ"מ

19UN216B5" -חבילת צינור אלומיניום קשיח 3 מטר

19UN217B6" -חבילת צינור אלומיניום קשיח 7.62 מטר

19UN219B8" -חבילת צינור קשיח אלומיניום 7.62 מטר

מונע נזילות  
למתקני שתיה, מערכות מים, 

מכונות כביסה ומדיחים
חיבור כניסה זכר ״3/4 
חיבור יציאה נקבה ״3/4

למכונות כביסה, מדיחים
מתקני שתיה ומכונות קפה

לחצן איתחול למונע נזילות 
)במידה והתגלתה נזילה(

תוצרת איטליה

תוצרת איטליה

תריס למייבש כביסה 
לבן/אפור/חום

03AG175

סיפון WPRO מפצל לשני 
צינורות הורקה לביוב

03AG021

37FR359 מק"ט

37FR359A מק"ט
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מוצרים נלווים למכונות כביסה ומייבשים

מונע אבנית מתכת 
4/3 CALCLEAN

03AG070

מגנט מרכך מים מחסל אבנית 
למכונת כביסה ומדיח כלים

03AG093

כדורי סילפוס תוצרת גרמניה 
2/1 ק״ג למניעת אבנית

37FR215

מרכך מים קומפלט למכונת 
כביסה ומדיח

03AG091

חומר לניקוי אבנית 250 גרם

03AG161

סל כביסה גדול לגרביים 
60X60 ס״מ

140UN011

סל כביסה קטן לגרביים 
40X50 ס״מ

140UN010

סל כביסה לחזיות 
26x23.5x15

140UN015

סט 4 תושבות 
למייבש על מכונת 

כביסה

03AG455

קיט מלכודת סיבים 
למייבש כביסה דגם 

MP כולל צינור

03AG201

סט כדוריות עם 
ריחן למייבש 

כביסה

03AG456A

מדף חיבור בין מייבש 
למכונת כביסה מעץ/

פלסטיק

03AG006

 61X53 עגלה לבנה
ס״מ למכונת כביסה 

)אאג( חזית/
סימנס גרמניתׂ

03AG005A

עגלה מפלסטיק 
60X60 ס״מ עבור 

מכונת כביסה

03AG008

מתריע ועוצר 
נזילות מים

03AG099

עגלה מתכווננת 
לתנור/מדיח/מייבש/

 63X63 מקפיא )פתוח
)43X43 סגור

03AG002

זוג סקטים 
למקרר\תנור

03AG004
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מוצרים נלווים למקררים

נוזל לניקוי אייסמייקר 
וצנרת מקרר

03GE100

סט 15 מטליות איכותיות 
לניקוי משטחי נירוסטה למקרר 

 GE ולתנור

03GE101

ספוג פחם לשמירת טריות 
המוצרים ומניעת ריחות

שקע הגנה אולטרא גטרד עם 
השהיה 3.5 דקות

קרם לניקוי נירוסטה 
)חברת סמג(

140FR102

27MP232

03AG321

קיט 3 ספוגיות פחם לערכת 
פילטר למקרר

 SUPER GUAR שקע הגנה+כבל
למוצרי חשמל אלקטרונים

140FR103

27MP238

תרסיס טיפול למשטחי 
נירוסטה וירט

03AG325

יוניזטור )סופח לחות( לשמירת 
טריות/מחסל בקטריות

27MP300

יוניזטור )סופח לחות( למקרר

140FR201

פילטר קווי למקרר עם מחברים מהירים משחת ניקוי STARGLAN לניקוי נירוסטה 
ת.גרמניה
עם קופסא

37WP551 93AG194

קיט חיבור מים אוניברסלי למקרר

37FR460

מפסק שבת מגנטי לתאורה 
במקררים

31UN100

תרסיס 3M במיכל 600 מ״ל 
לניקוי נירוסטה + מטלית

03AG318
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מוצרים נלווים לתנורים

פיית גז לצינור 
גומי °180 

הברגה 2/1 צול

ספריי בודק נזילות 
GAZ CONTROL גז

44CU020

93AG314

נוזל לניקוי כיריים 
חשמליות

סט סכין + 5 להבים 
מהודר

93AG19893AG185A

סכין + קרם + מטלית 
לניקוי כיריים

93AG191

סכין לניקוי משטח 
זכוכית כיריים קרמיות

93AG190

גלאי גז דיגיטלי בוטן 
)בישול(

סט מחטים 
לניקוי דיזות

41UN010

03AG209

מגש אוניברסלי מתכוונן 
מטפלון תוצרת גרמניה 
מ-38 ס״מ עד 52 ס״מ

42CU005

רשת מתכוננת 
לתנור נפתחת עד 

74 ס״מ

סט תבניות אפיה 
לעוגות מטפלון

 )8 חלקים(

40CU003

42CU006

רשת מתכוננת 
לתנור נפתחת עד 

62 ס״מ

סט תבניות אפיה 
לפיצה מטפלון כולל 

4 סכינים וגלגלת

40CU008 40CU008

כרית חימום למיקרוגל

92GT100

אבן להכנת פיצה

42SM200

מתאם 90 
לצינור גז 

כירים הברגה 
פנימית קוטר 

2/1 צולד

בנד לצינור 
גז תקני

מערכת לבדיקת 
דליפות גז בוטן 

)מנומטר(

44CU027 44CU061 93AG504

אטם פיבר 
למחבר פליז 

לצינור גז

סט 5 דיזות 
אוניברסלי הברגה 

בינונית 6 מ״מ

44CU056

44CU070

צינור גז 
תקני 1 מטר 

דגם חדש

מתאם אינדוקציה 
לכיריים קרמיות 

44CU060

150UN061

מד טמפרטורה לתא 
אפייה לתנור °50-

°300 מעלות

41UN005
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קונטקטורים

מפסק זרם חצי אוטומט חד 
CACIA פאזי תוצרת

40A/32A/25A/20A/16A/10A

מפסק בורר קבוע\קבוע עם 
2NO 2-0-1 מפתח

 NO 1-0 סיבובי ON\OFF מפסק
)קדח 22(

14UN15014AG14214AG125

מפסק זרם חצי אוטומט תלת 
CACIA פאזי תוצרת
40A/25A/20A/16A

14UN154

פחת 4 פול )תלת פאזי( 
40 אמפר

14UN160

מגען כפול מחוגר
קונטקטור מיני 

בקר גובה לנוזלים
 3 אלקטרודות

93AG771 93AG792

שעון שבת מכני צר ללוח 
חשמל + רזרבה 15 דקות

14UN165

שעון שבת מכני רחב ללוח 
חשמל + רזרבה 15 דקות

14UN166

מפסק זרם חצי אוטומט תלת 
 ABB פאזי 25 אמפר תוצרת

C25-SH203 גרמניה

14UN256

מגען מיני 20A-AC1 מתוצרת 
1NC+3NOּ קריפל

93AG850

 30A קונטקטור למזגן חד פאזי
אפור 4 מגעים

93AG701

קונטקטור למזגן תלת פאזי 
3X20A NC\NC

 35A 1-0 מפסק פקט בקופסא
תלת פאזי למיזוג אוויר וכיבוי 

אש

93AG700 93AG715

 9A-AC3 מגען מיני 5.5 כ״ס
3P 1NO 60HZ/50 230VAC

מפסק WIFI חכם לדוד שמש 
לשליטה מרחוק דרך אפליקציה

93AG752

03AG789
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אביזרי חשמל

תקע חשמל 
אוניברסלי לבן

תקע חשמל הדר
 לבן

תקע חשמל 
אוניברסלי שחור/לבן

03AG14203AG072 03AG142A

תקע חשמלי למזגן

03AG151

תקע שוקו חשמלי 
זויתי תלת פאזי 5 

פינים לכירים קרמיות

תקע שוקו חשמלי 
ישר תלת פאזי 5 

פינים לכירים קרמיות

03AG152 03AG139

מגן נחשולי מתח תלת 
פאזי לכיריים עם תקע 

שוקו

27FR232

 5X2.5 כבל חשמל לבן
תקע לבן ישר 5 פינים 

אורך 1.5 מטר

03AG264

 5X2.5 כבל חשמל לבן
תקע לבן צידי 5 פינים 

אורך 1.5 מטר

03AG262

כבל זינה 2 מטר יצוק 
3X1.5 תלת פיני

03AG144

כבל חשמל 5 גידים עם 
תקע כח אדום חיבור מהיר 
תלת פאזי עגול לבן 5 פינים 

5X16A עגולים

03AG261

כבל חשמל פנדל לבן 
3X2.5 3X1.5

3X2.5

03AG051

שקע תעשייתי לקיר 
3X32A

03AG156A

שקע שוקו 5 פינים 
לתקע תלת פאזי

03AG156

שקע שוקו מתחת לטיח 
5 פינים לתקע תלת פאזי

תקע כח תלת פאזי אדום 
5X16A חיבור מהיר

כבל זינה 2 מטר יצוק 
3X1.5 תלת פיני

03AG16203AG135A

03AG144A

תקע כח פלסטיק תלת 
פאזי עגול אדום לבן 5 
5X16A פינים עגולים

03AG134

תקע כח פלסטיק חד 
פאזי כחול אדום לבן 
3X32 3 פינים עגולים

03AG133

כבל חשמל 5 גידים עם 
תקע אדום כח פלסטיק 
תלת פאזי עגול לבן 5 
5X16A פינים עגולים

03AG263

כבל חשמל מטר אחד 
לבן 3X2.5 + תקע כחול 

3X32A תעשייתי נייד

03AG260
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תיאור פריטמק«ט

14UN2476A - גרמניה ABB מפסק זרם חד פאזי תוצרת

14UN24810A - גרמניה ABB מפסק זרם חד פאזי תוצרת

14UN25016A - גרמניה ABB מפסק זרם חד פאזי תוצרת

14UN25125A - גרמניה ABB מפסק זרם חד פאזי תוצרת

14UN25232A - גרמניה ABB מפסק זרם חד פאזי תוצרת

14UN25340A - גרמניה ABB מפסק זרם חד פאזי תוצרת

14UN25463A - גרמניה ABB מפסק זרם חד פאזי תוצרת

AC1AC3KWמק«ט

93AG7612594

93AG76228125.5

93AG76330187.5

93AG764452611

93AG765503215

93AG76610053A22

93AG7671309645

93AG768160116A55

AC1AC3KWמק«ט

93AG86040A22A11

93AG86150A32A15

93AG86280A50A22

93AG863100A65A30

93AG865150A100A55

תיאור פריטמק«ט

93AG7750.63-1A :MS116 ממסר הגנת מנוע

93AG7761-1.6A :MS116 ממסר הגנת מנוע

93AG7771.6-2.5A :MS116 ממסר הגנת מנוע

93AG7782.5-4A :MS116 ממסר הגנת מנוע

93AG7794-6.3A :MS116 ממסר הגנת מנוע

93AG7826.3-10A :MS116 ממסר הגנת מנוע

93AG78310-16A :MS116 ממסר הגנת מנוע

קונטקטורים
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מוצרים נלווים

טפלון גרמני תוצרת וירט לבן 
אורך 12 מטר

93AG939

ספריי לניקוי מגעי חשמל
 200 מ״ל

03AG164

גריז למיסבים בשפורפרת
100 מ״ל

03AG077

ספריי סיליקון 500 מ״ל וירט 
למייבש

03AG171

מיכל ספריי גריז רב עוצמה 
400 מ״ל

03AG174

חומר הדבקה ואיטום סופר 7 
בתרמיל

03AG350

זוג שפורפרות 2 גרם דבק 
3M מהיר סופר גלו

03AG247

בקבוקון דבק מהיר סופר גלו 
20 גרם

03AG243

משחה לניקוי ידיים 1 ק״ג ב-20 
תוצרת וירט

03AG222

פלסטלינה אפוקסי אקווה מנד 
מדביק ואוטם מתחת למים

03AG198

תרסיס הקפאה 400 מ״ל 

93AG911

תרסיס לגילוי נזילות 400 מ״ל

93AG912

תרסיס לניקוי מגעים 300 מ״ל  III דרגה H1 גריז רב שימושי
מאושר מזון שקוף 400 מ״ל

SABESTO

גריז טרמי בשפורפרת 100 מ״ל

ספריי צבע אמאייל לבן

93AG927 93AG94793AG945

03AG225
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מוצרים נלווים

סילקון בשפורפרת בצבע לבן/
שחור/שקוף

03AG155

סט 3 מברשות פלדה צרות

93AG199

סכין יפני מקצועי ידית פלסטית

93AG060

סכין יפנית רחבה סטנדרט

93AG045

סט להבים לסכין יפנית איכותי 
)10 יח(

93AG028

 C°320-סליקון אדום עמיד ב
גודל 280 מ״ל

03LF100

סיליקון BASIC לבן\שקוף

03AG167

חבילת לפלף לבן לא דביק

03AG184

נייר לטש זכוכית 1/4 גיליון 
מידות 2-1-0

03AG169

דבק מגע בשפורפרת הרקולס 
40 גרם

03AG158

ספריי צבע הנטר עמיד לחום 
שחור/לבן 400 מ״ל

03AG196

 RTV שפורפרת חומר אטימה
שחור, סיליקון שחור עמיד 
בחום 300 מעלות לתנורים

03AG199A

 WD40 ספריי חלודה בינוני
330 מ״ל

סיליקון וירט שחור עמיד ב- 
C°300 ייבוש תוך 30 דקות

03AG172A03AG199

ספריי WD40 קטן 200 מ״ל

03AG172

איזולירבנד שחור עמיד באש 
תוצרת וירט גרמניה

03AG115
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כלי מדידה

רב מודד + קבלים 
)8216( פנקס דיגיטלי 

UNI-T של חברת

93AG007

 600A צבת זרם
רב מודד מלא + 

טמפרטורה + תצוגה

93AG240

 600A צבת זרם
רב מודד מלא + 

טמפרטורה

93AG241

 400A צבת זרם
רב מודד מלא + 

טמפרטורה

93AG242

עיפרון + תצוגה 
דיגיטלית + זמזם + 
כיוון פאזה + פנס

93AG243

צבת זרם 400A מתח 
AC/DC + רב מודד

93AG244

מגר דיגיטלי עד 
1000V מתוצרת 

UNI-T

93AG245

רב מודד עיפרון )ולט סטיק( 
מתח נוריות + תצוגה דיגיטלית 

+ זמזם + כיוון פאזה + פנס

93AG246

מד רעש דיגיטלי

93AG247

מגר דיגיטלי משופר 
עד 1000V מתוצרת 

UNI-T

93AG248

אקדח קטן אינפרא אדום 
לבדיקת טמפרטורה 
C°280-C°18- UNI-T

93AG252

תרמומטר אקדח 
קטן אינפרא אדום 

לבדיקת טמפרטורה 

תרמומטר שחור 
עגול על הקיר -40/+ 

40 -קוטר 60 מ״מ

93AG253 36FR134

תרמומטר אקדח 
קטן אינפרא אדום 

לבדיקת טמפרטורה 

תרמומטר מלבני 
דיגיטלי + רגש 
ללא שעון זמן

93AG254

36FR135

תרמומטר אקדח 
קטן אינפרא אדום 

לבדיקת טמפרטורה 

תרמומטר כיס 
דיגיטלי )דוקרן(

טרמומטר ומודד 
לחות פנים וחוץ עם 

צג דיגיטלי גדול

מגר 1000 מגה זוג פרובים 
UNI-T

93AG255

93AG012

36FR129

93AG001A 93AG008

תרמומטר אקדח 
קטן אינפרא אדום 

לבדיקת טמפרטורה 

תרמומטר כיס 
מלבני דיגיטלי 
רגש ושעון זמן

מודד טמפרטורה 
פנים וחוץ עם רגש 
תרמומטר דיגיטלי

אבומטר דיגיטלי 
+ מד טמפרטורה 
UNI-T של חברת

רב מודד אבומטר 
-YX אנלוגי גדול

360TR

93AG256

36FR133

36FR131

93AG006 93AG022

צבת זרם 400A מתח 
AC/DC + רב מודד + 

טמפרטורה

93AG249
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מוצרים נלווים

קוצץ ירקות סלייסר

150UN121

סט לחצן פנאומטי הברגה 
לטוחן אשפה

69UN503

WATERLINE טוחן אשפה
 HP 3/4512 ״W

150UN100

מצנם לחם תוצרת יונדאי 
750W

150GL112

טוסטר לחיצה מהודר

150GL108

כיריים חשמליות נירוסטה 2 
פלטות גדולות

150UN005A

הוריקן מקצועי ללכידת חרקים

150UN073

הוריקן קטלן יתושים - שואב

150UN070

הוריקן קטלן יתושים - שואב 
לגינה

150UN071

חרקן מקצועי ללכידת חרקים יצרן קרח 
ביתי/מוסדי

יצרן קרח ביתי מיני מקרר 10 ליטר דגם 
10L-EMILIO AQ עבור חלב 

למכונת לקפה/מקרר רכב

מיני מקרר 15 ליטר דגם 
15L-EMILIO AQ עבור חלב 

למכונת לקפה/מקרר רכב

 IGUASSO A מתקן בידה דגם
1300S-CHB דגם BIDET

150UN072 37KB801

37KB800 152CQ020 152CQ021 37MC120

I.T.O דגם  כיריים אינדוקציה 
3600W-400W 105001

150UN060
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JTC
OmniBlend

מעבד מזון מקצועי

חזק במיוחד
מיכל 1.5 ליטר

שקט
גורס קרח

מתאים למוסדות ולבית

* מערכת השתקה
* קיבולת מיכל 1.5 ליטר

* מערכת השתקה
* קיבולת מיכל 1.5 ליטר

* מערכת השתקה
* קיבולת מיכל 2 ליטר

* מנוע עוצמתי 3 כ"ס
1500w מהירות *

* מנוע עוצמתי 3 כ"ס
1200w מהירות *

* מנוע עוצמתי 3 כ"ס
1200w מהירות *

150JC100 מק"ט

150UN132 מק"ט

150JC104 מק"ט 150JC103 מק"ט
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14SB002 מק"ט 14SB001 מק"ט


