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SERIES 1.5

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה.

קוטר: "1.5 - "1
אורך: 15 – 76 מטר
41bar :לחץ עבודה

טמפ׳: 121°+ עד 34°-  

SERIES 6000

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה.

קוטר: "1 - "0.5
אורך: 18 – 168 מטר
138bar :לחץ עבודה

טמפ׳: 121°+ עד 51°- 

מגולגל  אשר  הציוד  חיי  את  ולהאריך  לשמור  כדי  נועדו  גלגלות 
של  רחב  מגוון  מציעה   HANNAY REELS USA חברת  עליהן. 
גלגלות תעשייתיות למגוון רחב של תחומים: שטיפה בלחץ, ציוד 
ריתוך,  נוזלים,  של  פריקה\העמסה  גריז(,  שמן,  מוסכים)אוויר, 
נוסדה   HANNAY REELS חברת  ועוד.  הצלה  תקשורת,  ביוביות, 
ומאז  הקודמת  המאה  של  השלושים  שנות  בתחילת  בניו-יורק 
לשימושים  גלגלות  מיליוני  ייצרה  הגלגלות,  תחום  את  פיתחה 
תקשורת  גזים,  כימיקלים,  תעופה,  דלק,  מים,  אוויר,  כגון:  שונים 
מאוד,  גבוהה  איכות  תחום.  בכל  לעבודה  התקנים  כל  בעלת  ועוד. 

תחזוקה נמוחה ואורך חיים ארוך מאוד.

 גלגלות דלק

גלגלות
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REELS 2

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה.

קוטר: "3 - "2
אורך: 8 – 61 מטר
21bar :לחץ עבודה

טמפ׳: 82°+ עד 45°- 

IV5000

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה.

קוטר: "2 - "1.375
אורך: 15 – 52 מטר
41bar :לחץ עבודה

טמפ׳: 121°+ עד 34°-  

N800

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה. 

מוחזר קפיץ.

קוטר: "1.5 - "1.25
אורך: 8 – 23 מטר
41bar :לחץ עבודה

טמפ׳: 121°+ עד 34°-  

SERIES 2

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה.

קוטר: "2 - "1.5
אורך: 15 – 107 מטר

41bar :לחץ עבודה
טמפ׳: 121°+ עד 34°-  

גלגלות
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PBGMB

גלגלת לצינור גז אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה.

קוטר: "1
אורך: 38 – 71 מטר
24bar :לחץ עבודה

טמפ׳: 177°+ עד 40°- 

SERIES PB/DPB

גלגלת לצינור גז אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה.

קוטר: "1.2 - "1
אורך: 15 – 61 מטר
24bar :לחץ עבודה

טמפ׳: 177°+ עד 40°- 

מגולגל  אשר  הציוד  חיי  את  ולהאריך  לשמור  כדי  נועדו  גלגלות 
של  רחב  מגוון  מציעה   HANNAY REELS USA חברת  עליהן. 
גלגלות תעשייתיות למגוון רחב של תחומים: שטיפה בלחץ, ציוד 
ריתוך,  נוזלים,  של  פריקה\העמסה  גריז(,  שמן,  מוסכים)אוויר, 
נוסדה   HANNAY REELS חברת  ועוד.  הצלה  תקשורת,  ביוביות, 
ומאז  הקודמת  המאה  של  השלושים  שנות  בתחילת  בניו-יורק 
לשימושים  גלגלות  מיליוני  ייצרה  הגלגלות,  תחום  את  פיתחה 
תקשורת  גזים,  כימיקלים,  תעופה,  דלק,  מים,  אוויר,  כגון:  שונים 
מאוד,  גבוהה  איכות  תחום.  בכל  לעבודה  התקנים  כל  בעלת  ועוד. 

תחזוקה נמוחה ואורך חיים ארוך מאוד.

 גלגלות גז

גלגלות
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N400

גלגלת לצינור גז אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה. גלגלת 

המתאימה לריתוך, שני צינורות על הגלגלת, 
גלגלת מוחזרת קפיץ

קוטר: "0.375 - "0.25
אורך: 2/15 – 2/30
21bar :לחץ עבודה

טמפ׳: 93°+ עד 40°- 

PBM

גלגלת לצינור גז אשר מגיע במספר קטרים, 
מתאימה ללחץ גבוה ולאורך צינור משתנה. שני 

צינורות בגלגלת כפולה

קוטר: "1 + 1/2 - "1
אורך: 38-61 + 23–69

24bar :לחץ עבודה
טמפ׳: 177°+ עד 40°- 

גלגלות
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AVD

גלגלת ידנית אשר מתאימה לכבל תקשורת, 
RF ,RG, אודיו & ווידאו ושומרת על הכבל לאורך 

זמן. גלגלות מסידרה זו קלות יחסית וניידות 
מאוד.קיימת מחיצה חיצונית

קוטר: "0.67 - ״0.25
אורך: 30 - 213 מטר

משקל: 7-10 ק"ג 
יתרונות: החזרה ידנית – מונע קרעים בכבל זה

AV

גלגלת ידנית אשר מתאימה לכבל תקשורת, 
RF ,RG, אודיו & ווידאו ושומרת על הכבל לאורך 

זמן. גלגלות מסידרה זו קלות יחסית וניידות 
מאוד. קיימת מחיצה פנימית

קוטר: "0.67 - "0.25
אורך: 68 - 213 מטר

משקל: 6-11 ק"ג
יתרונות: החזרה ידנית – מונע קרעים בכבל זה

גלגלות נועדו כדי לשמור ולהאריך את חיי הציוד אשר מגולגל עליהן. 
חברת HANNAY REELS USA מציעה מגוון רחב של גלגלות 

תעשייתיות למגוון רחב של תחומים: שטיפה בלחץ, ציוד מוסכים 
)אוויר, שמן, גריז(, פריקה/העמסה של נוזלים, ריתוך, ביוביות, 

תקשורת, הצלה ועוד. חברת HANNAY REELS נוסדה בניו-יורק 
בתחילת שנות השלושים של המאה הקודמת ומאז פיתחה את 

תחום הגלגלות, ייצרה מיליוני גלגלות לשימושים שונים כגון: אוויר, 
מים, דלק, תעופה, כימיקלים, גזים, תקשורת ועוד. בעלת כל 

התקנים לעבודה בכל תחום. איכות גבוהה מאוד, תחזוקה נמוחה 
ואורך חיים ארוך מאוד.

 גלגלות תקשורת

גלגלות
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NSCR700

גלגלת בעלת אפשרויות החזרת כבל רבות אשר 
מתאימה לכבל תקשורת, RF ,RG, אודיו & ווידאו 

ושומרת על הכבל לאורך זמן. גלגלות מסידרה זו 
קלות יחסית וניידות מאוד. אפשרות למחיצה

קוטר: "0.75 - ״0.53
אורך: 8 - 37 מטר

משקל: 58 - 27 ק"ג
יתרונות: מוחזר קפיץ, סביבל חשמלי

CR

גלגלת בעלת אפשרויות החזרת כבל רבות אשר 
מתאימה לכבל תקשורת, RF, RG, אודיו & ווידאו 
ושומרת על הכבל לאורך זמן. גלגלות מסידרה זו 

קלות יחסית וניידות מאוד. אפשרות למחיצה

קוטר: "0.75 - ״0.53
אורך: 30 - 137 מטר
משקל: 14 - 60 ק"ג

יתרונות: החזרת כבל חשמלית, ידנית, שמן, אוויר.

AVATC1250

גלגלת ידנית אשר מתאימה לכבל תקשורת, 
RF, RG, אודיו & ווידאו, צמות תקשורת, מאריכי 

חשמל ושומרת על הכבל לאורך זמן. גלגלות 
מסידרה זו קלות יחסית וניידות מאוד. הגלגלת 

מגיעה עם שני גלגלים.

קוטר: "0.67 - ״0.38
אורך: 76 - 549 מטר

משקל: 20-37 ק"ג
יתרונות: החזרה ידנית – מונע קרעים בכבל זה

AVC

 ,RF ,RG ,גלגלת ידנית המתאימה לכבל תקשורת
אודיו & ווידאו ושומרת על הכבל לאורך זמן. גלגלות 

מסידרה זו קלות יחסית וניידות מאוד.קיימת 
מחיצה חיצונית במבנה קל.

קוטר: "0.67 - ״0.25
אורך: 38 - 518 מטר

משקל: 5-8 ק"ג
יתרונות: החזרה ידנית – מונע קרעים בכבל זה

גלגלות
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F4000

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת על כבאיות או 
במפעלים לצינורות כיבוי אש פחוסים בקטרים 
שונים. גלגלות אלו מאריכות את חיי הצינורות 

קוטר: "1 - ״0.75
אורך: 11 - 61 מטר

 69bar :לחץ
טמפ׳: 121°+ עד 32°- 

החזרת צינור: אוויר, חשמל, שמן

מגולגל  אשר  הציוד  חיי  את  ולהאריך  לשמור  כדי  נועדו  גלגלות 
של  רחב  מגוון  מציעה   HANNAY REELS USA חברת  עליהן. 
גלגלות תעשייתיות למגוון רחב של תחומים: שטיפה בלחץ, ציוד 
ריתוך,  נוזלים,  של  פריקה/העמסה  גריז(,  שמן,  מוסכים)אוויר, 
נוסדה   HANNAY REELS חברת  ועוד.  הצלה  תקשורת,  ביוביות, 
ומאז  הקודמת  המאה  של  השלושים  שנות  בתחילת  בניו-יורק 
לשימושים  גלגלות  מיליוני  ייצרה  הגלגלות,  תחום  את  פיתחה 
תקשורת  גזים,  כימיקלים,  תעופה,  דלק,  מים,  אוויר,  כגון:  שונים 
מאוד,  גבוהה  איכות  תחום.  בכל  לעבודה  התקנים  כל  בעלת  ועוד. 

תחזוקה נמוחה ואורך חיים ארוך מאוד.

גלגלות חילוץ והצלה

גלגלות
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ELF2000

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי חילוץ 
להפעלת ציוד הידראולי או פנאומטי. 

קוטר: x 2 ״0.25
אורך: 2/61 - 2/31 מטר

 724bar :לחץ
טמפ׳: 107°+ עד 29°-  

החזרת צינור: חשמל, ידני, אוויר

TEF2500

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי חילוץ 
להפעלת ציוד הידראולי או פנאומטי. גלגלת כפולה 

להפעלת ציוד במקביל

קוטר: x 2 x 2 ״0.25
אורך: 30x2 / 2 מטר

724bar :לחץ
טמפ׳: 107°+ עד 29°-  

החזרת צינור: חשמל

FF

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת במפעלים 
לצינורות כיבוי אש פחוסים בקטרים שונים. 

גלגלות אלו מאריכות את חיי הצינורות, ניתן 
להזמין מחומרים שונים

קוטר: "1 - ״0.75
אורך: 11 - 61 מטר

 69bar :לחץ
טמפ׳: 121°+ עד 32°- 

החזרת צינור: אוויר, חשמל, שמן

SF

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת במפעלים 
לצינורות כיבוי אש פחוסים בקטרים שונים. 

גלגלות אלו מאריכות את חיי הצינורות, ניתן לחבר 
שני מקורות לגלגלת

קוטר: "1 - ״0.75
אורך: 11 - 61 מטר

 69bar :לחץ
טמפ׳: 121°+ עד 32°- 

החזרת צינור: אוויר, חשמל, שמן

גלגלות
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V4

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי 
תדלוק מטוסים או בנקודת קצה, לעבודה 

מהירה בשטח ללא התחשבות בתנאים

קוטר: "4 - "3
אורך: 9 - 30 מטר

10bar :לחץ
טמפ׳: 82°+ עד 45°- 

החזרת צינור: חשמל, אוויר, שמן

V1.5

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי 
תדלוק מטוסים לעבודה מהירה בשטח ללא 

התחשבות בתנאים

קוטר: "2 – "1.5
אורך: 15 - 107 מטר

10bar :לחץ
טמפ׳: 82°+ עד 45°- 

החזרת צינור: חשמל, אוויר, שמן

מגולגל  אשר  הציוד  חיי  את  ולהאריך  לשמור  כדי  נועדו  גלגלות 
של  רחב  מגוון  מציעה   HANNAY REELS USA חברת  עליהן. 
גלגלות תעשייתיות למגוון רחב של תחומים: שטיפה בלחץ, ציוד 
ריתוך,  נוזלים,  של  פריקה\העמסה  גריז(,  שמן,  מוסכים)אוויר, 
נוסדה   HANNAY REELS חברת  ועוד.  הצלה  תקשורת,  ביוביות, 
ומאז  הקודמת  המאה  של  השלושים  שנות  בתחילת  בניו-יורק 
לשימושים  גלגלות  מיליוני  ייצרה  הגלגלות,  תחום  את  פיתחה 
תקשורת  גזים,  כימיקלים,  תעופה,  דלק,  מים,  אוויר,  כגון:  שונים 
מאוד,  גבוהה  איכות  תחום.  בכל  לעבודה  התקנים  כל  בעלת  ועוד. 

תחזוקה נמוחה ואורך חיים ארוך מאוד.

 גלגלות תעופה

גלגלות
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V5000

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי תדלוק 
מטוסים לעבודה מהירה. גלגלת צרה וגבוהה 

לניצול מקסימלי של מקום בהתקנה 

קוטר: "3 – "1.5
אורך: 15 - 30 מטר

10bar :לחץ
טמפ׳: 82°+ עד 45°- 

החזרת צינור: חשמל, אוויר, שמן

V-N800

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי תדלוק 
מטוסים לעבודה מהירה בשטח ללא התחשבות 

בתנאים, גלגלת נמוכה ורחבה אשר מתאימה 
לתאים מובנים.

קוטר: "1
אורך: 11 - 15 מטר

69bar :לחץ
טמפ׳: 121°+ עד 45°- 

החזרת צינור: קפיץ

MHGR100

גלגלת הארקה, לחיבור בזמן תדלוק, ובעלת 
צבט בטחון של 100 אמפר, גלגלת ידנית גבוהה 

להתקנה בתא צר כדי לחסוך במקום.

קוטר: "0.125
אורך: 23 - 53 מטר
משקל: 6 – 14 ק"ג

החזרת צינור: ידני

SSHGR50

גלגלת הארקה, לחיבור בזמן תדלוק, בנוייה 
מנירוסטה 304 ובעלת צבט בטחון של 100 

אמפר

קוטר: "0.125
אורך: 23 - 53 מטר
משקל: 6 – 14 ק"ג
החזרת צינור: קפיץ

גלגלות
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HDD6200

גלגלות בסידרה זו בנויות לעבודה קשה כגון: 
שאיבת ביוב, ניקוי תאי קרקע, מילוי מיכל, 

שטיפה ויכולה להעמיס צנרת ארוכה.

קוטר: "1 – "0.75
אורך: 107 - 274 מטר

414bar :לחץ
החזרת צינור: שמן

6200

גלגלות בסידרה זו בנויות לעבודה קשה כגון: 
שאיבת ביוב, ניקוי תאי קרקע, מילוי מיכל, 

שטיפה ויכולה להעמיס צנרת ארוכה.

קוטר: "1 – "0.75
אורך: 46 - 274 מטר

207bar :לחץ
החזרת צינור: חשמל, אוויר, שמן

מגולגל  אשר  הציוד  חיי  את  ולהאריך  לשמור  כדי  נועדו  גלגלות 
של  רחב  מגוון  מציעה   HANNAY REELS USA חברת  עליהן. 
גלגלות תעשייתיות למגוון רחב של תחומים: שטיפה בלחץ, ציוד 
ריתוך,  נוזלים,  של  העמסה  פריקה/  גריז(,  שמן,  מוסכים)אוויר, 
נוסדה   HANNAY REELS חברת  ועוד.  הצלה  תקשורת,  ביוביות, 
ומאז  הקודמת  המאה  של  השלושים  שנות  בתחילת  בניו-יורק 
לשימושים  גלגלות  מיליוני  ייצרה  הגלגלות,  תחום  את  פיתחה 
תקשורת  גזים,  כימיקלים,  תעופה,  דלק,  מים,  אוויר,  כגון:  שונים 
מאוד,  גבוהה  איכות  תחום.  בכל  לעבודה  התקנים  כל  בעלת  ועוד. 

תחזוקה נמוחה ואורך חיים ארוך מאוד.

 גלגלות ביוביות

גלגלות
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AT1300

גלגלות מסידרה זו מתאימות לציוד חשמלי 
במקומות שקיים הצורך בצילום תת קרקעי 

והכנסת ציוד לתוך צנרת ביוב, מגיעה בתצורת 
"טרולי".

קוטר: "0.69 – "0.53
אורך: 91 - 152 מטר

סביבל: חשמלי
החזרת צינור: ידני

H16-14-16

גלגלות ניידות אשר מתאימות להארכת צנרת 
קיימת בלחצים גבוהים, יכולה לשמש גם לאיחסון 

צנרת.

קוטר: "2 – "1.5
אורך: 18 - 104 מטר

41bar :לחץ
החזרת צינור: חשמל, אוויר, שמן

PW-2

גלגלות בסידרה זו בנויות לשטיפה בלחץ של 
תאי הקרקע המזוהמים, כמו כן מתאימה 

לצנרת של מתקני שטיפה

קוטר: "0.375 – "0.5
אורך: 23 - 38 מטר

274bar :לחץ
החזרת צינור: ידני

8000

גלגלות בסידרה זו בנויות לעבודה קשה כגון: 
שאיבת ביוב, ניקוי תאי קרקע, מילוי מיכל.

קוטר: "2 – "1.5
אורך: 18 - 104 מטר

41bar :לחץ
החזרת צינור: חשמל, אוויר, שמן

גלגלות
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