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פרופיל חברה
חברת קומט ש.מ חר בינלאומי בע"מ מובילה בתחומ ייבוא ,שיווק והפצת חלפימ ומערכות בתחומ
האנרגיה .החברה נותנת שירותימ ופתרונות טכניימ לתעשייה ולחברות הפצה והשירותימ בתחומ
מערכות הגז ,הדלק ,הכימיקלימ ,המזונ עמ מגוונ פתרונות שאיבה וגלגלות למגוונ רחב של תחומימ.
עיקר עבודתה של קומט מבו על אמינות ומצוינות באיכות הציוד והשרות ,מתנ מחיר הוגנ,
אפקת ציוד תקינ ללקוח בהתאמ לתקנימ המחייבימ ,מתנ שרות יעיל ומור ,עמידה בלוח זמנימ,
מתנ ייעוצ ותמיכה מקצועית.
מוצרי החברה מאושרימ על ידי מכונ התקנימ הישראלי ,וכמובנ נושאימ תקנ אירופאי\אמריקאי.
קומט מייצגת מפר רב של פקימ המובילימ בתחוממ בשוק העולמי.
למוצריהמ מוניטינ רב עקב היותמ איכותיימ ביותר ,ואמינימ לאורכ זמנ.
ענפי תעשייה רבימ נהנימ מהאיכות ,מהנייונ ומהאמינות של קומט .קהל לקוחות החברה הינו
מגוונ ביותר ,וכולל את חברות הדלק והגז בארצ ובעולמ ,כמו כנ ,מודות ולקוחות תעשייתיימ
ופרטיימ רבימ ביניהמ משרד הביטחונ וצה"ל.
החברה פועלת ממשרדיה באזור התעשייה הצפוני של אשדוד.
לחברה מערכ שירות חוצ ע״י ניידות שירות ,המגיעות לאתר הלקוח.

מובילה עולמית בתכנונ וייצור של משאבות להבימ/צנטריפוגליות ,משאבות צנטריפוגליות
ומדחימ ,המיועדימ להעברת נוזלימ וגזימ .מוצרי  Blackmerפזורימ ברחבי העולמ במגוונ
מקומות ,הכוללימ :תעשיות דלק ,גז ,כימיקלימ ,מזונ ,פנות ,תחבורה ותעשיות צבאיות .לחברה
יש שמ עולמי בתחומ המשאבות והמדחימ – מוצריה ידועימ באמינותמ ועמידותמ לאורכ זמנ.

יצרנית משאבות צנטרפוגליות מהשורה הראשונה בעולמ .הוג הפשוט ביותר של משאבה
צנטריפוגלית הוא מכונה שלב האחד שמורכב ביודו של אלמנט מתובב ,שנקרא מאיצ ,ואת
מעטפת.
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חברות מיוצגות
 Wildenנודה בארה"ב בשנות ה .'60-החברה מובילה בעולמ ייצור משאבות דיאפרגמה
ומשאבות ללחצ גבוה .המשאבות משמשות להעברת נוזלימ ומוצקימ ,ומשאבות מאושרת מזונ,
 custom madeנפט ,גז ,כימיקלימ ,שפכימ ומזונ .משאבות  Wildenמתאימות לביבה נפיצה
כאשר יש מגבלות לעבודה בחשמל ולכנ משאבות לחצ אוויר מעניקות את הפתרונ האופטימלי.
ניתנ לקבל משאבות בתכנונ מותאמ לדרישת הלקוח.

 Almatecנודה בשנת  .1984מתמחה בייצור משאבות דיאפרגמה .בעלת מוניטינ רב ומצוינות
הנדית .משאבות החברה תואמות להנחיית  ATEXומותאמת לעבודה עמ דלקימ ,שמנימ,
חומצות ,מזונ וביו-פרמצבטיקה .המשאבות בנויות בטנדרט גבוה תוכ הקפדה על הפרטימ
הקטנימ.

אחת החברות האירופיות המובילות בעיצוב וייצור של משאבות מהונדות ומערכות דלק וגז,
יישומימ הדורשימ מוצרימ כבדימ ופתרונות טכניימ מתקדמימ .המוצרימ העיקריימ  -משאבות
צנטריפוגליות ,משאבות בורג התאומ ,משאבות הבוכנה זמנית ומשאבות ואקומ ומערכות -
נמכרימ ברחבי העולמ לחברות הנדה הגדולות למשתמשי הקצה אשר יש מעמד מוביל בתחומי
נפט וגז ,אנרגיה גרעינית ,פטרוכימיימ ,כוח הדור ,תפלה ,כימיקלימ ,תרופות ומזונ.

חברה לייצור משאבות בורגיות במגוונ רחב של קטרימ ופיקות .החברה נודה בשנת 1995
ובבעלות  PSGשהינו תאגיד משאבות אמריקאי .החברה זכתה בפר ממשלתי על פיתוח
טכנולוגי במשאבות .לחברה יש שמונה פטנטימ בתחומ משאבות בורגיות הרשומות על שמה.

חברה עולמית ובינ החברות המובילות בעולמ בייצור משאבות הפועלות על בי עקרונ
ה  .PUMP ECCENTRIC DISCחברת  Mouvexהוקמה בשנת  1906בצרפת ובמשכ שנימ פעלה
כחברה מקומית בלבד .מאז ועד היומ החברה מתמחה בייצור משאבות בטכנולוגיה פציפית
והיא אפילו חברה ב ) PSGקבוצת פתרונות שאיבה( .בשנת  1998נרכשה  Mouvexעל ידי חברת
 Blackmerשהפכה אותה מחברה לוקאלית לחברה עולמית ומהמובילות בעולמ כולו בתחומנ.

חברה אוטרלית אשר נקנתה ע"י תאגיד ה PSG-קיימת בשוק למעלה מ 75-שנימ ,אשר
במהלכמ הפכה למובילה בתחומה .משאבות  EBSRAYעוצבו ומשווקימ עבור טווח רחב של
שימושימ תעשיתיימ כגונ גפ"מ ,מערכות תידלוק צבאיות והעברת מימ בכמויות גדולות.

מדידהבתחומ
שאיבה
ופתרונות
מוצרימ
מגוונ רחב
לחברה
החברהאטמימ.
גיר ללא
למשאבות
חברה
למגוונ
ומערכות
מונימ
של בייצור
ומתמחה
באיטליה
ממוקמת
,1958
נודה בשנת
בתהליכ
לתעשייה
מוצרימ
של
רחב
מגוונ
לחברה
פ
בנו
וכדומה,
כימיקאלימ
מזונ,
כימיקאלימ,
שווקימ  ISOILמבנה המונה הינו פשוט לתחזוקה ,החברה פיתחה מפר מוצרימ ייחודיימ בנושא
תרופות וכ"ו.
והיאדלקימ,
זיקוק
מונימבונ ,צבעימ,
כגונ:
ייצור
בעולמ .לחברה יכולת ייצור למונימ בקטרימ גדולימ
מהמתקדמות
אלקטרונית
בקרת
וקטנימ כאחד.

3

חברות מיוצגות
החברה הוקמה בשנת  1979בטיוואנ ומתמכה בייצור של מגוונ רחב של ברזימ כדוריימ ,כולל
ברזימ לא טאנדרטימ .הברזימ מתאימימ לשוק המזונ ,כימיקאלימ ,מימ ,מי ימ ,דלק ,גזימ ועוד.
ניתנ להזמינ ברזימ מוגני פיצוצ ,ברזי מעבר מלא ,מאושרי מזונ ועוד.

החברה המובילה המובילות במשק בתחומ ייצור הגלגלות .החברה נו דה ב 1933 -בניו-יורק,
ומאז פיתחה את תחומ הגלגלות ,וייצרה מיליוני גלגלות לשימושימ שונימ כגונ :אוויר ,מימ ,דלק,
כימיקלימ וגזימ.החברה המובילה בשוק הגלגלות ,ומוצריה עומדימ ב טנדרטימ גבוהימ מאוד,
ושומרימ על אורכ חיימ ארוכ מהממוצע.

מדידה למגוונ
מונימ
ומתמחהשלבייצור
באיטליה
חברה בשנת
נו דה
בתחומ
ומערכותשאיבה
ופתרונות
מוצרימ
מגוונ רחב
ממוקמתלחברה
החברהאטמימ.
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כימיקאלימ ,מזונ ,כימיקאלימ וכדומה ,בנו פ לחברה מגוונ רחב של מוצרימ לתעשייה בתהליכ
בעולמ .לחברה יכולת ייצור למונימ בקטרימ גדולימ
מהמתקדמות
אלקטרונית והיא
תרופות וכ"ו.
זיקוק דלקימ,
מונימבונ ,צבעימ,
בקרתכגונ:
ייצור
וקטנימ כאחד.

 OPW Fluid Transfer Groupהינה קבוצת חברות המובילה בעולמ לציוד משלימ בתחומ שינוי
נוזלימ ואבקות .קבוצת  OPW Fluidמשווקת מגוונ רב של מוצרימ לתהליכי העמ ה ,שינוי
וללקוח ה ופי .לקבוצה מגוונ פתרונות לבקרת מלאימ בזמנ אמת.

החברה המובילה בעולמ בתחומ מחשוב תהליכ הזרימה של הדלק ,טעינה תחתית במיכלימ ניידימ
ו טאטיימ .בנו פ מיצרת מערכת מחשוב המתאימה להעמ ת מכלימ כגונ בתי זיקוק ועוד.

 Aljacנודה בשנת  .'71עיקר פעילותה בשדות התעופה  Heathrow & Gatwickבלונדונ .החברה
מתמחה בציוד תעופתי לבקרת איכות הדלקימ ,מערכות מדידה ,ומערכות ינונ ניידות וכדומה.
החברה עובדת ע"פ התקנימ המחמירימ ביותר Aljac .נותנת פתרונ לכל מערכ תדלוק מטוימ
במגוונ דרכימ בהתאמ לדרישות לקוח.

חברת קרטר מקבוצת  EATONחברה מובילה בתחומ ציוד קרקע לתדלוק מטוימ .קרטר
מתמחה בייצור ראשי תדלוק מטוימ לתחומ הצבאי והאזרחי ,מחברימ למתדלקות ,ראש
הידראנט ומגוונ מוצרי ציוד תעופתי.

חברה גרמנית הקיימת מעל לשישימ שנה ,מתמחה בייצור מ ננימ ל וגיהמ .בתחילת דרכה
הייתה החברה פעילה רק בתחומ התעופתי אכ התרחבה לשווקימ נו פימ עמ הזמנ .מ ננימ
בעלי מפריד מימ /אויר ,&OD\ )LOWHU 0LFUR¿OWHU ,מ ננימ בעלי מוניטור ועוד .ניתנ לרכוש את
אלמנט ה ינונ בלבד ללא גופ הפילטר ,ייחודיות החברה הינו התאמת אלמנט למ נני התחרימ
ובככ ניתנ להחליפ אלמנט ינונ של מתחרימ באלמנט ינונ של החברה.

4

חברת  BASE Engineeringנודה בשנת  '96בקנדה ,החברה מובילה בעולמ בפיתוח טכנולוגיות
חברה גרמנית הקיימת מעל לשישימ שנה ,מתמחה בייצור מ ננימ ל וגיהמ .בתחילת דרכה
שליטה מרחוק עבור תעשיית הדלקימ והגז.
הייתה החברה פעילה רק בתחומ התעופתי אכ התרחבה לשווקימ נו פימ עמ הזמנ .מ ננימ
המוצרימ המתקדמימ מבטיחימ ביבת עבודה בטוחה ויעילה .מוצרי החברה משמשימ היומ
בעלי מפריד מימ /אויר ,&OD\ )LOWHU 0LFUR¿OWHU ,מ ננימ בעלי מוניטור ועוד .ניתנ לרכוש את
במגוונ רחב בתעשייה הפטרוכימיה ,ענפ התעופה ,חברות בנייה ובשירות הצבאי .חברת BASE
אלמנט ה ינונ בלבד ללא גופ הפילטר ,ייחודיות החברה הינו התאמת אלמנט למ נני התחרימ
 Engineeringמפקת פתרונות מתקדמימ עבור מכליות הגז והדלק.
ובככ ניתנ להחליפ אלמנט ינונ של מתחרימ באלמנט ינונ של החברה.

החברה נו דה ב 1901-בפנ ילבניה ,ארה"ב .עמ יותר ממאה שנות ני יונ בתחומ ,ומהווה את
אחת החברות המובילות בעולמ בתחומ ייצור אביזרימ למכליות דלק :ש תומימ ,פתחי אדמ,
וש תומימ פורקי לחצ אשר מותקנימ במכליות רבות ברחבי העולמ.

הינה חברת משאבות פיאורו טטיות אשר מטרתמ לנקות ולחטא קיו הזנה במפעלימ כימימ ע"י
מימ או אדימ חמימ או קרימ .המשאבה הינה משאבת צינור בעלת יכול שאיבה עצמית.

מזה  30שנה החידושימ במוצרימ מגיעימ מחברת מרשל המייצרת ציוד גפ"מ &  NH3איכותי
בתוצרי פליטה נמוכה .החברה מציעה מגוונ רחב של מוצרי גפ"מ &  NH3להתחבורה ,הובלה,
חלוקה ,ומוצרימ ביתיימ .חברת מרשל אק ל יור הפכה למותג עבור הלקוחות התובעניימ ביותר
שרובמ מובילימ בתעשייה הזו.

החברה מתמחה בהעמ ה ופריקת אבקות כגונ קמח ,מלט ,תערובות ועוד .החברה עובדת
בתחומ הנמלימ ,מתקני מילוי ואח ונ ,רכבות ,מכליות ועוד .החברה מייצרת מגוונ רב של ברזימ
בעלי פיקוד ושליטה פניאומאטיימ ,חשמלימ ועוד.

חברת  Griswoldהממוקמת בקליפורניה ,הינה חברה המ פקת מכלול רחב של אפשרויות
בנושא משאבות צנטריפוגליות לתחומימ הבאימ נפט ,גז ,תהליכ כימי ,ולתעשייה כמו כנ ,חברת
 Griswoldמייצרת מגוונ רחב של משאבות כולל  ,ANSIמשאבות צנטריפוגליות ומדח ימ.

חברה אמריקאית  GIRARDמתמחה כבר למעלה מ 60-שנה באביזרימ למכליות ומכלימ ,עבור
שינוע ואחונ כימיקלימ ומזונ .החברה מייצרת את מוצריה בטנדרטימ הגבוהימ ביותר .כל
מוצרי החברה מיוצרימ מנירוטה בהתאמ לדרישות החומר המאוחנ/משונע.
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משאבות
משאבות לדלק ושמנ
משאבת להבימ מבות על עיקרונ של גידול חלל הגורמ לתת
לחצ ,אליו נשאב הנוזל .כאשר מגיע הנוזל אל מול פתח הניקה,
קטנ החלל והנוזל נדחק לפתח היצאה לכיוונ הצנרת.
על מנת להשיג את החללימ הנפרדימ – המתרחבימ ומתכווצימ
נעשה שימוש בלהבימ המוגלימ לנוע בכיוונ רדיאלי .כח היבוב
"זורק" את הלהבימ החוצה מהמרכז ודוחפ אותמ לכיוונ ההיכפ.
ההידוק אל ההיקפ והתאמת מידת רוחב הלהבימ לרוחב בית
המשאבה ,יוצרימ את החלל אליו זורמ הנוזל .צורתו החיצונית של
הבית דוחפת את הלהבימ חזרה למרכז ובככ מקטינה את החלל,
כאשר נדרשת ינקה.

XF1C
משאבת להבימ המתאימה להתקנה בעגלות
שירות ולתחנות מרוחקות
פיקה19-53lpm :
צמיגות מירבית1000cst :
קוטר1" :
לחצ עבודה8.6bar :
ל"ד עבודה1750rpm :

X
משאבת להבימ רוטורית בעלת נצילות ויעילות
אנרגתית גבוהות ועלויות אחזקה נמוכות.
יכולת יניקה גבוהה ממיכלימ תת קרקעיימ.
פיקה329-1999lpm :
צמיגות מירבית4250cst :
קוטר4" - 2" :
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה520-780rpm :
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משאבות

GX

TX

משאבת להבימ רוטורית בעלת נצילות ,יניקה
ויעילות אנרגתית גבוהה ועלות אחזקה נמוכה.
יתרונ למשאבות אלו ביניקה ומתאימה להתקנה
במופי אפקה.

משאבת להבימ המתאימה להתקנה על
מיכליות כביש ,בעלות שתומ מתכווננ המגנ
על המשאבה ועל הצנרת ,מלחצ גבוה בהובלת
נוזלימ מתרחבימ.

פיקה329-1999lpm :
צמיגות מירבית4250cst :
קוטר4" - 2" :
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה520-780rpm :

פיקה197-1533lpm :
צמיגות מירבית4250cst :
קוטר1.5" - 4" :
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה400-780rpm :

XL

HXL

עיצוב שבשבת הזזה יחודי מאפשר למשאבה
ביצועימ ברמה גבוהה לאורכ זמנ ,יעילות אנרגתית
ותחזוקה נמוכה .משמשת בתי זיקוק לשמני
יכה ולכלל תהליכ עיבוד מוצרי נפט.

משאבות להבימ לפיקה ויניקה ויעילות
אנרגתית מאד גבוהות ,מתאימות לפיקות
גבוהות.
פיקה2801-8139lpm :
צמיגות מירבית44,000cst :
קוטר6" - 10" :
לחצ עבודה17.2bar :
ל"ד עבודה45-350rpm :

פיקה64-1306lpm :
צמיגות מירבית4250cst :
קוטר1.25" - 4" :
לחצ עבודה24bar :
ל"ד עבודה640-1800rpm :
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משאבות
משאבות לדלק ושמנ

XL Series

TXV Series

עיצוב שבשבת הזזה יחודי של  Blackmerמאפשר
למשאבה ביצועימ ברמה גבוהה לאורכ זמנ ,יעילות
אנרגתית ותחזוקה נמוכה .משמשת בתי זיקוק
לשמני יכה ולכלל תהליכ עיבוד מוצרי נפט.

משאבת להבימ אידיאלית עבור טיפול בנוזלימ
צמיגיימ או נוזלימ בעלי גזירה רגישה.
ידרה זו מפקת אפשרות עבודה בטווח
צמיגויות רחב.

פיקה64-1306lpm :
קוטר1.25" - 4" :
לחצ עבודה24bar :
ל"ד עבודה640-1800rpm :

פיקה302-1043lpm :
קוטר1.25" - 4" :
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה420-640rpm :

LD Series
משאבות צנטרפוגליות בעלות תקנ API610
הפועלות על עיקרונ המאיצ המתובב וגורמ
להגברת הלחצ והפיקה של הנוזל הנשאב.
משאבות אלו משמשות להזרמת נוזלימ דרכ
צנרות ארוכות
פיקה :עד 5700lpm
קוטר1x2" – 4x6" :
לחצ עבודה6bar :
ל"ד עבודה520-3500rpm :
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משאבות

E Series

G Series

משאבת גלגלי שיניימ מבות על עיקרונ של
יצירת חלל בו שורר תת לחצ .אל החלל זורמ הנוזל
המועבר ברווח שבינ השיניימ לבינ דופנ המשאבה
אל פתח הניקה .המשאבות עובדות ללא נזילות
)פטנט רשומ( וללא אטמימ .יכולה לעבוד בטמפ'
של עד  260מעלות

משאבת גלגלי שיניימ מבות על עיקרונ של
יצירת חלל בו שורר תת לחצ .אל החלל זורמ
הנוזל המועבר ברווח שבינ השיניימ לבינ דופנ
המשאבה אל פתח הניקה .המשאבות עובדות
ללא נזילות )פטנט רשומ( וללא אטמימ.
פיקה38-1900lpm :
קוטר1.5" - 6" :
לחצ עבודה13.8bar :
ל"ד עבודה320-1750rpm :

פיקה56-760lpm :
קוטר1.25" - 2" :
לחצ עבודה13.8bar :
ל"ד עבודה640-1800rpm :

NP6 Series

RR Series

משאבה צנטרפוגלית בעלת מאיצ חצי פתוח,
המשלב מאיצ קרוב לציר בעוד הלהבימ ארוכימ.
המאיצ מיוצר במגוונ חומרימ להתאמה לתעשיות
שונות .וג משאבות זה מצוייד באטמ מכאני כפול
או במחנית אטמימ )להתאמה לנוזל(.

משאבה בורגית כפולה אשר יכולה להעביר כמות
גדולה של נוזל ,משאבה זו בנויה בתקנ מחמיר
 API676ומתאימה למופי ייצור ומופי ימ
פיקה50-28000lpm :
קוטר6" :
לחצ עבודה2-15bar :
ל"ד עבודה150-680rpm :

פיקה1800-75000lpm :
קוטר6" - 10" :
לחצ עבודה5.5-9bar :
ל"ד עבודה980-1470rpm :
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משאבות
משאבות כימיקלימ
בתחומ הכימיה יש להתאימ משאבות לפי מגוונ חומרימ נשאבימ
וזאת ע"י בחינת  MSDSולאחר מכנ התאמת וג וגופ המשאבה
לחומר הנשאב .קיימות מפר אפשרויות לתחומ זה ,אחת
האפשרויות הטובות יותר הינה משאבה אקצנטרית ללא אטמימ
מכאנימ ובעלת שימונ עצמי מהחומר הנשאב ,אפשרות נופת
היא משאבות להבימ בעלות נצילות ויעילות ארוכת טווח.

NP Series
משאבת להבימ בעלת כושר יניקה עצמית ולהבי
כוונונ עצמאית העוזר לשמור על יכולת העברה של
חומרימ בעלי צמיגות גבוהה .חיכונ בצריכת חשמל
של עד  50%ממשאבות בתחומ זה.
פיקה38-1938lpm :
קוטר1.5" - 4" :
לחצ עבודה13.7bar :
ל"ד עבודה155-640rpm :

PRO-FLO SHIFT

C-Series/E-series

משאבות דיאפרגמה מפקות מענה למגוונ רחב של
חומרימ בתחומ הכימיקלימ.

משאבת דיאפרגמה מתקדמת ,עבור מינונימ
מדויקימ מתאימה לעבודה עמ כימיקלימ.
קומפקטית ,עיצוב חדשני ,קלה להפעלה ולאחזקה.
ניתנ להזמינ עמ אטמי טפלונ או .FP

פיקה 8-900 :ליטר/דקה
קוטר3"-0.5" :
לחצ עבודה 2-8 :בר
גובה :עד  120מטר

פיקה 21-117 :ליטר/דקה
קוטר1"-3/8" :
לחצ עבודה 7 :בר
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משאבות

P Series

C Series

משאבת להבימ אשר מכה מגוונ גדול של יישומימ,
מנוזל ועד מוצרימ צמיגיימ מאוד ,קשימ מאוד.
לדוגמא :צבע ,לקה ,ממיימ ,שרפימ ,ביטומנ ועוד.

משאבה אקצנטרית בעלת פטנט רשומ ללא
אטמימ מכאניימ המתאימה למגוונ רחב של חומרימ
כימיימ ,בעלת כושר יניקה עצמי של עד ,0.94bar
דבר המאפשר ניקיונ קווימ כמעט מלא לפני עבודה
עמ חומרי ניקוי ,המשאבה עובדת בתהליכ ה.CIP-

פיקה250-1840lpm :
קוטר1.5" - 4" :
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה350-1150rpm :

פיקה66-600lpm :
קוטר2" - 2.5" :
לחצ עבודה6bar :
ל"ד עבודה90-400rpm :

STX DEF Series

SMVP Series

משאבת להבימ מנירוטה אשר מתאימה לטיפול
והעברה של חומר האוריאה בפיקה של עד
 28,000ליטר בשעה.

משאבת להבימ בעלת ייחודיות בככ שהמשאבה
בעלת הנעה מגנטית ללא אטמימ מכאניימ ובככ
יכולה להתמודד עמ חומרימ כימיימ קשימ

פיקה227-946lpm :
צמיגות מירבית44,000cst :
קוטר2" - 3" :
לחצ עבודה8.6bar :
ל"ד עבודה350-1200rpm :

פיקה64-544lpm :
קוטר1.5" - 2" :
לחצ עבודה8.6bar :
ל"ד עבודה520-1750rpm :
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משאבות
משאבות מזונ
משאבות לתחומ המזונ היננ משאבות אשר חייבות להתמודד עמ
מפר נתונימ כגונ :צמיגות ,חלקיקימ רכימ או מוצקימ ,ניקיונ קל
ומהיר ,יניקה עצמית גבוהה וכנ אי איבוד חומר גלמ ,בקטגוריה זו
אנו מייצגימ יצרנימ שהמשאבות המיוצרות ,בעלות כל התכונות
הללו ובנופ על ככ ברובנ עובדות ללא אטמימ מכאנימ )עבודה
יעילה ללא נקודת כשל( ומייצרות ואקומ גבוה וזאת כדי לפק
ללקוח שקט בתחומ השאיבה

MICRO C Series
דרת משאבות זו פועלות על עיקרונ ECCENTRIC DISC PUMP
וכושר יניקה עצמית המייצרת תת לחצ של עד  0.94barועובדות

בטכנולוגיה חדישה ללא אטמימ ומותאמות במיוחד לתחומ המזונ
והניטריה :חלב ,יוגורט ,תרכיז ,קרמימ ועוד .דרה זו מתאפיינת
בפיקות נמוכות
פיקה2-13lpm :
צמיגות מירבית2000cst :
קוטר1/2" :
לחצ עבודה3 ,5 ,10 ,15bar :
ל"ד עבודה30-1000rpm :

S Series
עיקרונ ECCENTRIC DISC PUMP

דרת משאבות זו פועלות על
ועובדות בטכנולוגיה חדישה ללא אטמימ ומותאמות במיוחד
לתחומ המזונ והניטריה :חלב ,יוגורט ,תרכיז ,קרמימ ועוד .דרה
זו קלה לפרוק ושטיפה במדיח כלימ .כושר יניקה עצמית המייצרת
תת לחצ של עד 0.94bar
פיקה33-100lpm :
צמיגות מירבית2000cst :
קוטר1.5" - 2.5" :
לחצ עבודה6 ,10bar :
ל"ד עבודה90-500rpm :
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משאבות

SLS Series

A Series

דרת משאבות זו פועלות על עיקרונ
 disc pumpוכושר יניקה עצמית המייצרת תת
לחצ של עד  .0.94 barעובדות בטכנולוגיה חדישה
ללא אטמימ ומותאמות במיוחד לתחומ המזונ,
פיקות גבוהות ללא גזירה של החומר הנשאב.

דרת משאבות זו פועלות על עיקרונ
 disc pumpוכושר יניקה עצמית המייצרת תת
לחצ של עד  0.94barמותאמות במיוחד לתחומ
המזונ ,בפיקות משתנות ללא גזירה של החומר
הנשאב.

פיקה16-600lpm :
צמיגות מירבית10,000cst :
קוטר1.5" - 3" :
לחצ עבודה6 ,9 ,10 ,16bar :
ל"ד עבודה450-1000rpm :

פיקה20-916lpm :
צמיגות מירבית15,000cst :
קוטר1/2" - 4" :
לחצ עבודה5 ,10bar :
ל"ד עבודה400-780rpm :

Wilden AODD PUMP
PRO-FLO STAINLESS STEEL
משאבות מאושרות מזונ FDA
משאבות דיאפרגמה בידרה  ASTRA SP FDAמיוצרות
תוכ מילוי דרישות תקנ מזונ ,מפקות מענה למגוונ רחב
של חומרימ בתחומ המזונ מחומר הגלמ ועד לופ תהליכ
הייצור .קיימת אפשרות וויות יציאת החומר מהמשאבה
ולא רק בצורת "פולימ".

Pro-Flo SHIFT
משאבות דיאפרגמה לתחילת התהליכ,
מפקות מענה למגוונ רחב של חומרימ
בתחומ המזונ מחומרי גלמ ועד לופ תהליכ
הייצור .משאבות דיאפרגמה חזקות ,איכותיות
ועמידות לאורכ זמנ .עשויות מפרופילנ/
פלטיק .ניתנ להתאימ ע"פ דרישה.

פיקה 76-900 :ליטר/דקה
קוטר1.5"-3" :
לחצ עבודה 2-8 :בר
גובה :עד  120מטר

פיקה 38-900 :ליטר/דקה
קוטר1.5"-3" :
לחצ עבודה 2-8 :בר
גובה :עד  120מטר

eccentric

eccentric
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משאבות
משאבות מזונ

P Series

CC20 Series

משאבת להבימ בעלת כושר יניקה עצמית ולהבי
כוונונ עצמאית העוזר לשמור על יכולת העברה
של חומרימ בעלי צמיגות גבוהה .חיכונ בצריכת
חשמל של עד  50%ממשאבות בתחומ זה.

משאבה העובדת בעיקרונ אקצנטרי ,מתאימה
למיכליות כביש ,לפריקה והטענה של חומרימ
בתעשית המזונ .משאבה קומפקטית ,אחזקה נמוכה.

פיקה38-1938lpm :
קוטר1.5" - 4" :
לחצ עבודה13.7bar :
ל"ד עבודה155-640rpm :

פיקה200-334lpm :
צמיגות מירבית750-2000cst :
קוטר"3:
לחצ עבודה3.4bar :
ל"ד עבודה300-500rpm :

SLC

ABAQUE

משאבת נירוטה אקצנטרית המתאימה
לחומרימ רגישימ לאוויר ורגישימ לגזירה )שינוי
תצורת החומר( .לחצ עבודה של עד  16barוכנ
מיועדות גמ לעבודת CIP & SIP

משאבת חיטה ,לפתרונ בעיה יחודית .כאשר
קיימ צורכ בשאיבת נוזל ,ככ שלא יהיה קשר ישיר
בינ אביזרי המשאבה לבינ הנוזל .צינור גמיש מהווה
את חלל המשאבה ואילו הגלילימ הוחטימ את
המוביל יוצרימ את ההפרדה ל"תאימ" הנדחפימ
במעלה הצינור .משאבה המתאימה ליישומימ
שאפ טכנולוגיה אחרת לא נותנת פתרונ.

פיקה16-600lpm :
צמיגות מירבית10,000cst :
קוטר1.5" - 3" :
לחצ עבודה5bar :
ל"ד עבודה90-640rpm :

פיקה30-1283lpm :
צמיגות מירבית10,000cst :
קוטר3/8" - 5" :
לחצ עבודה16bar :
ל"ד עבודה30-120rpm :
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משאבות
PRODUCT RECOVERY
בכל תעשיית המזונ ,הפארמה ,הקומטיקה והכימיקלימ יש ברה שנקראת "הוצאות נבלות בתהליכ הייצור",
הוצאות אלו הנ של מוצרי היוד בתהליכ הייצור וכנ מוצרימ מוגמרימ הנותרימ בתוכ הצנרת במהלכ הייצור ואינמ
מנוצלימ ע"י היצרנ ,אלו מושלכימ בתהליכ הניקיונ.
 PROJECT RECOVERYשל חברת  MOUVEXהנו תהליכ של ניקוי הצנרת תוכ שימוש במוצר "המושלכ" וניצול
מקימלי של החומר וזאת תוכ חיכונ עבור הייצרנ והגברת הרווחיות שלו.
טכנולוגיה זו במשאבות  MOUVEXמייצרת יניקה מקימלית של קווי היצור והעברת אוויר עד לניקונ כמעט
מוחלט של קווימ אלו.
את החיכונ ניתנ לראות בטבלה.

Product-Recovery Costs Saved Per Eccentric Disc Pump
0.23 gallons

Product Per Foot with 2.5" Line Diameter

8.3 lbs.

)Weight (pounds per gallon

100 ft

)Discharge Distance (ft

191 lbs.

)Total Weight (lbs.

134 lbs.

Product Recovered (lbs.) at 70% Recovery Rate

$1.00

Price Per Pound

$134.00

Total Cost Savings Per Day

$670.00

)Cost Savings Per Week (x5 days

$2,680.00

)Cost Savings Per Month (x4 weeks

$32,160.00

)Cost Savings Per Year (x12 months
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משאבות
משאבות לגזימ
גז פחממני מעובה ) (LPGמגיע במצב צבירה נוזלי ,קיימות
משאבות אשר עונות על הצורכ להעביר את הגז מנקודה לנקודה
או לתת מענה של מילוי מיכלימ מצובר .משאבות אלו עובדות
בלחצ ובטמפ' נמוכה וכנ מוגנות התפוצצות ,קיימימ מפר יצרנימ
שיפורטו בהמשכ

LG1 Series
משאבת להבימ בעלת  6להבימ אשר בנויה
לטיפול ב  .LPGעיצובה תורמ לעבודתה
השקטה ויעילותה של המשאבה
פיקה49lpm :
קוטר1" :
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה1750rpm :

TLGLF
LGL Series
משאבת להבימ בגדלימ של " 1.25" - 4בעלת
פטנט רשומ על גופ חיפוי פנימי אשר מפחית
רעש עבודה במקור המשאבה על ידי צמצומ
קביטציה בתוכ גופ המשאבה והפלתת הרעידות.

משאבות להבימ המותאמות להתקנה על
מיכליות גז בהתקנה ישירה למיכל דרכ אוגנ.
בתקנה זו אינ הצורכ בצנרות נופות .משאבות
אלו מתאפיינות באמינות גבוהה ,פעולה חלקה,
ואורכ חיימ גבוה.

פיקה60-1022lpm :
קוטר1.25" - 4" :
לחצ עבודה24bar :
ל"ד עבודה350-1750rpm :

פיקה197-1325lpm :
קוטר3" - 4" :
לחצ עבודה10.34bar :
ל"ד עבודה400-870 :
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משאבות

RC Series

RX Series

משאבת גז העובדת בטכנולוגית טורבינת
משובימ ,גלגל מניע חד שלבי הקרוב למצמד
ובככ מאפשרת התקנה פשוטה ואחזקה נמוכה.
שאיבה בלחצ גבוה של גפ"מ ,Autogas ,פרופנ
ובוטנ מטנקימ אחונ תת קרקעי או עילי.

משאבת גז טבולה העובדת בטכנולוגית טורבינת
משובימ ,גלגל מניע חד שלבי הקרוב למצמד
ובככ מאפשרת התקנה פשוטה ואחזקה נמוכה.
שאיבה בלחצ גבוה של גפ"מ ,Autogas ,פרופנ
ובוטנ מטנקימ אחונ תת קרקעי או עילי.

פיקה50-90lpm :
קוטר1" - 1.5" :
לחצ עבודה70bar :
ל"ד עבודה3500rpm :

פיקה55-90lpm :
קוטר1.5" :
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה350-780rpm :

CRL Series

SGL Series

משאבת להבימ בעלת להבימ מחופימ
להעברת גז נוזלי בטמפ' נמוכה מאוד כגונ ,CO2
מתאימה לשימוש נרחב עבור חרור ,קירור,
תחבורה ,טעינה ופריקה .משאבה מצויידת
בשתומ פריקה פנימי וכנ במעטפת פנימית
)פטנט רשומ( למניעת רעשימ.

משאבת להבימ בעלת עיצוב אשר מאפשר
העברה או חרור גזימ נוזליימ הכוללת מערכת
הפחתת רעידות ורעשימ .משאבה זו מתאימה
לחומרימ כגונButadiene ,Butene, Dimethl :
 Ether ,Ethyl Chlorideועוד
פיקה61-1022lpm :
קוטר6" - 10" :
לחצ עבודה10.3bar :
ל"ד עבודה420-1750rpm :

פיקה44-1200lpm :
קוטר1.25" - 8" :
לחצ עבודה6.8bar :
ל"ד עבודה190-1150rpm :
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מדחימ
מדחימ לגז
מדח גז חד דרגתי בוכנתי ללא שימונ של חברת BLACKMER
המיועד לעבודה בגז כגונ :גז טבעי ,אמוניה ,ניאונ ,פרופאנ ושאר
הגזימ התעשייתימ .מותאמ לפריקה ומתקני מישוב אדימ .ניתנ
להתקנה כמדח בנפרד או כיחידה מושלמת הכוללת מנוע
חשמלי מוגנ פיצוצ ,מלכודת נוזלימ ,מפקי זרימה ברז  4דרכי
ועוד .אפשרי להתקינ על מיכליות או בתחנות קבועות

LB COMPRESSOR
מדחימ בדרה זו הינמ נטולי שמנ ,בעלי
יעילות גבוהה בטיפול בגזימ כגונ :פרופאנ,
בוטאנ ,אמוניה נטולת מימ ואחרימ
פיקה93-2575lpm :
קוטר1.5" - 6" :
לחצ עבודה24bar :
ל"ד עבודה350-810rpm :

NG / NGS Compressor
דרת מדחי גז יעילימ במיוחד ,מדח דו
שלבי ללא שמנ .טכנולוגיה וחומרי המבנה
המתקדמימ בנויימ לפק ביצועימ מרביימ עמ
תחזוקה מינימלית .הדרה תוכננה במיוחד
עבוד מגוונ רחב של יישומי בארות לייצור נפט
וגז .יכול לטפל עד  H2S 8%יבש.
פיקה329-1999lpm :
קוטר4" - 2" :
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה780-520rpm :

18

מדחימ
BYPASS VALVE
שתומ מעקפ המתאימ לגפ"מ ואמוניה נטול מימ,
השתומ מונע נזק היכול להיגרמ מחרור ולחצ גבוה
מאוד בתוכ המשאבות .השתומ בנוי משני חלקימ
נעימ אשר מפשטימ את עבודת הרכיב.
רכיב זה מתאימ למגוונ רחב של משאבות/מדחי גז.

HD / HDL Compressor
דרת מדחימ חד שלביימ או דו שלביימ לעבודה
בגז תעשייתי .מדחימ בעלי קירור מימ או אוויר
ובעלי בוכנה כפולה או משולשת.
פיקה34-2080lpm :
קוטר0.75"/0.75" - 1.5"/2" :
לחצ עבודה42.4bar :
ל"ד עבודה350-825rpm :
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מדחימ
מדחימ לאבקות
מדח בורגי )חילזונ( דוח אוויר על ידי שני רוטורימ בורגיימ )בצורת
חילזונ( המתובבימ בכיוונימ הפוכימ בתוכ צילינדר .מדחימ מוג
זה דוחימ את האוויר באורח חכוני ונחשבימ גמ בטוחימ עמ
תחזוקה נמוכה משומ שמפר החלקימ הנעימ קטנ .אינ תנועת
"הלוכ ושוב" ולכנ אינ הפדימ

מדחס חילזון MH6
מדח ללא שימונ – הפתרונ הטוב ביותר
לדחית מגוונ רחב של חומרימ באוויר נקי
משמנ וחלקיקימ ,כגונ :גרגירימ ,פלטיק ,קמח,
חול ויד
פיקה4000-10000lpm :
משקל 75 :ק"ג
לחצ עבודה1.5–2.5bar :
ל"ד עבודהPTO :

מדחס חילזון MISTRAL-E
מדח ללא שימונ הנותנ פתרונ לדחית
חומרימ באוויר נקי משמנ ,אינ מגע בינ חלקי
המתכת של המדח )תחזוקה נמוכה( .ניתנ
להתקינ על מיכליות אבקה בעזרת חיבור
ל PTO-או לחיבור למנוע הידראולי
פיקה6250-12500lpm :
משקל 115 :ק"ג
לחצ עבודה1.5–2.5bar :
ל"ד עבודה1200-3000rpm :
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מדחימ
B200
מדח ללא שימונ הנותנ פתרונ לדחית חומרימ
באוויר נקי משמנ ,אינ מגע בינ חלקי המתכת
של המדח )תחזוקה נמוכה( .ניתנ להתקינ על
מיכליות אבקה בעזרת חיבור ל PTO-או לחיבור
למנוע הידראולי
פיקה3000lpm :
משקל 26.5 :ק"ג
לחצ עבודה12bar :
ל"ד עבודה1000rpm :

TYPHON - II
מדח ללא שימונ הנותנ פתרונ לדחית חומרימ
באוויר נקי משמנ ,אינ מגע בינ חלקי המתכת
של המדח )תחזוקה נמוכה( .ניתנ להתקינ על
מיכליות אבקה בעזרת חיבור ל PTO-או לחיבור
למנוע הידראולי
פיקה10400-25800lpm :
משקל 159 :ק"ג
לחצ עבודה1.5–2.5bar :
ל"ד עבודה1200-3000rpm :
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מונימ
מונימ לנוזל וגז
מונימ המ אביזרי מדידת זרימת נוזלימ .המונימ מעניקימ לנו מידע
מדויק ומהימנ אודות כמות הנוזל .מונימ מייעימ רבות בתחומ
התעשייה ומקלימ על העבודה השוטפת .מונימ נחוצימ בכל
תעשיות המזונ ,הגז ,הדלק והכימיקלימ .מטרתמ היא למדוד
בצורה מדויקת את כמות החומרימ וככ לעקוב ולבצע התאמה
עבור העבודה הנדרשת.

SBM32
מונה בעל כניה ויציאה בקוטר " ,1.5בעל רמת
דיוק גבוהה  +/-0.2%וככל שמזרימימ יותר נוזל
דרכו רמת הדיוק עולה  .+/-0.04%פועל בטווח
גדול של קצב זרימה .אפשרות לראש מכאני או
אלקטרוני.

SBM75
מונה בעל כניה ויציאה בקוטר " ,2בעל רמת
דיוק גבוהה  +/-0.1%וככל שמזרימימ יותר נוזל
דרכו רמת הדיוק עולה  .+/-0.15%פועל בטווח
גדול של קצב זרימה .אפשרות לראש מכאני או
אלקטרוני.
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מונימ

SBM 150

SS METERSD MK2

מונה בעל כניה ויציאה בקוטר " ,3בעל רמת דיוק
גבוהה  +/-0.15%וככל שמזרימימ יותר נוזל דרכו
רמת הדיוק עולה  .+/-0.02%פועל בטווח גדול של
קצב זרימה .אפשרות לראש מכאני או אלקטרוני.

מונה בעל כניה ויציאה בקוטר " ,3"- 6בעל רמת
דיוק גבוהה  +/-0.15%וככל שמזרימימ יותר נוזל
דרכו רמת הדיוק עולה  .+/-0.02%פועל בטווח
גדול של קצב זרימה .אפשרות לראש מכאני או
אלקטרוני .מתאימ למניית חומרימ אגריביימ

LBM DOUBLE CASE

S9000

מונה בעל כניה ויציאה בקוטר " ,8"- 10ושני
תאימ פנימיימ לטובת קיבולת גדולה ,בעל רמת
דיוק גבוהה  +/-0.15%וככל שמזרימימ יותר נוזל
דרכו רמת הדיוק עולה  . +/-0.02%פועל בטווח
גדול של קצב זרימה .אפשרות לראש מכאני או
אלקטרוני .מתאימ למופי דלק גדולימ ,טעינת
דוברות ופינות מע

מונה גרביטציה אשר נבנה במיוחד להתקנה על
מיכליות להעברת מוצרי בנזינ וכימיקלימ .בשימוש
במונה זה ,ניתנ לפרוק למיכלימ תת קרקעיימ על
ידי כח הכבידה ללא יוע של משאבה .המונה
מצוייד בשני צינורות אשר מחוברימ מעל לכניה
והיציאה ,לטובת שחרור אוויר .בצורה זו ,מניית
הנוזל העובר דרכ המונה מדוייקת מאוד.
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מונימ
מונימ לנוזל וגז

LBM 1100 SINGLE CASE

LPG TRUCK SYSTEM

מונה בעל כניה ויציאה בקוטר " ,8בעל רמת דיוק
גבוהה  +/-0.15%וככל שמזרימימ יותר נוזל דרכו
רמת הדיוק עולה  .+/-0.02%פועל בטווח גדול של
קצב זרימה .אפשרות לראש מכאני או אלקטרוני.
מתאימ למופי דלק גדולימ ,טעינת דוברות
ופינות מע

מונה בעל כניה ויציאה בקוטר " ,2" - 3בעל
רמת דיוק גבוהה  +/-0.15%וככל שמזרימימ
יותר נוזל דרכו רמת הדיוק עולה .+/-0.02%
פועל בטווח גדול של קצב זרימה .אפשרות לראש
מכאני או אלקטרוני .מוני הגפ"מ מעוצבימ ככ
שרוטור הלהבימ שקוע בנוזל ולא מתייבש.

BMV

BMD

מונה אנכי בעל כניה ויציאה בקוטר " 6" - 2בעל
רמת דיוק גבוהה  +/-0.1%וככל שמזרימימ יותר
נוזל דרכו רמת הדיוק עולה  +/-0.01%דרת מונימ
זו עוצבה להתקנה במיכליות כביש ומיכליות רכבת,
המונה הינו קומפקטי אכ עמ זאת בנוי לפיקות
גבוהות ,בעל תא מניה אחד המופרד לארבע תאימ
קטנימ יותר.

מונה אנכי בעל כניה ויציאה בקוטר "6" - 2
בעל רמת דיוק גבוהה  +/-0.1%וככל שמזרימימ
יותר נוזל דרכו רמת הדיוק עולה .+/-0.01%
דרת מונימ זו עוצבה להתקנה במיכליות כביש
ומיכליות רכבת ,המונה הינו קומפקטי אכ עמ
זאת בנוי לפיקות גבוהות ,בעל תא מניה כפול
המופרד לארבע תאימ קטנימ יותר.
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גלגלות
גלגלות דלק
גלגלות נועדו כדי לשמור ולהאריכ את חיי הציוד אשר מגולגל
עליהנ .חברת  HANNAY REELS USAמציעה מגוונ רחב של
גלגלות תעשייתיות למגוונ רחב של תחומימ :שטיפה בלחצ ,ציוד
מוכימ)אוויר ,שמנ ,גריז( ,פריקה\העמה של נוזלימ ,ריתוכ,
ביוביות ,תקשורת ,הצלה ועוד .חברת  HANNAY REELSנודה
בניו-יורק בתחילת שנות השלושימ של המאה הקודמת ומאז
פיתחה את תחומ הגלגלות ,ייצרה מיליוני גלגלות לשימושימ
שונימ כגונ :אוויר ,מימ ,דלק ,תעופה ,כימיקלימ ,גזימ ,תקשורת
ועוד .בעלת כל התקנימ לעבודה בכל תחומ .איכות גבוהה מאוד,
תחזוקה נמוחה ואורכ חיימ ארוכ מאוד.

SERIES 6000
גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה.
קוטר0.5" - 1" :
אורכ 168 – 18 :מטר
לחצ עבודה138bar :
טמפ׳ +121° :עד -51°

SERIES 1.5
גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה.
קוטר1" - 1.5" :
אורכ 76 – 15 :מטר
לחצ עבודה41bar :
טמפ׳ +121° :עד -34°

26

גלגלות

SERIES 2

N800

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה.

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה.
מוחזר קפיצ.

קוטר1.5" - 2" :
אורכ 107 – 15 :מטר
לחצ עבודה41bar :
טמפ׳ +121° :עד -34°

קוטר1.25" - 1.5" :
אורכ 23 – 8 :מטר
לחצ עבודה41bar :
טמפ׳ +121° :עד -34°

IV5000

REELS 2

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה.

גלגלת לצינור דלק אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה.

קוטר1.375" - 2" :
אורכ 52 – 15 :מטר
לחצ עבודה41bar :
טמפ׳ +121° :עד -34°

קוטר2" - 3" :
אורכ 61 – 8 :מטר
לחצ עבודה21bar :
טמפ׳ +82° :עד -45°
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גלגלות
גלגלות גז
גלגלות נועדו כדי לשמור ולהאריכ את חיי הציוד אשר מגולגל
עליהנ .חברת  HANNAY REELS USAמציעה מגוונ רחב של
גלגלות תעשייתיות למגוונ רחב של תחומימ :שטיפה בלחצ ,ציוד
מוכימ)אוויר ,שמנ ,גריז( ,פריקה\העמה של נוזלימ ,ריתוכ,
ביוביות ,תקשורת ,הצלה ועוד .חברת  HANNAY REELSנודה
בניו-יורק בתחילת שנות השלושימ של המאה הקודמת ומאז
פיתחה את תחומ הגלגלות ,ייצרה מיליוני גלגלות לשימושימ
שונימ כגונ :אוויר ,מימ ,דלק ,תעופה ,כימיקלימ ,גזימ ,תקשורת
ועוד .בעלת כל התקנימ לעבודה בכל תחומ .איכות גבוהה מאוד,
תחזוקה נמוחה ואורכ חיימ ארוכ מאוד.

SERIES PB/DPB
גלגלת לצינור גז אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה.
קוטר1" - 1.2" :
אורכ 61 – 15 :מטר
לחצ עבודה24bar :
טמפ׳ +177° :עד -40°

PBGMB
גלגלת לצינור גז אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה.
קוטר1" :
אורכ 71 – 38 :מטר
לחצ עבודה24bar :
טמפ׳ +177° :עד -40°
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גלגלות

PBM
גלגלת לצינור גז אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה .שני
צינורות בגלגלת כפולה
קוטר1" - 1/2 + 1" :
אורכ69–23 + 38-61 :
לחצ עבודה24bar :
טמפ׳ +177° :עד -40°

N400
גלגלת לצינור גז אשר מגיע במפר קטרימ,
מתאימה ללחצ גבוה ולאורכ צינור משתנה .גלגלת
המתאימה לריתוכ ,שני צינורות על הגלגלת,
גלגלת מוחזרת קפיצ
קוטר0.25" - 0.375" :
אורכ2/30 – 2/15 :
לחצ עבודה21bar :
טמפ׳ +93° :עד -40°
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גלגלות
גלגלות תקשורת
גלגלות נועדו כדי לשמור ולהאריכ את חיי הציוד אשר מגולגל עליהנ.
חברת  HANNAY REELS USAמציעה מגוונ רחב של גלגלות
תעשייתיות למגוונ רחב של תחומימ :שטיפה בלחצ ,ציוד מוכימ
)אוויר ,שמנ ,גריז( ,פריקה/העמה של נוזלימ ,ריתוכ ,ביוביות,
תקשורת ,הצלה ועוד .חברת  HANNAY REELSנודה בניו-יורק
בתחילת שנות השלושימ של המאה הקודמת ומאז פיתחה את
תחומ הגלגלות ,ייצרה מיליוני גלגלות לשימושימ שונימ כגונ :אוויר,
מימ ,דלק ,תעופה ,כימיקלימ ,גזימ ,תקשורת ועוד .בעלת כל
התקנימ לעבודה בכל תחומ .איכות גבוהה מאוד ,תחזוקה נמוחה
ואורכ חיימ ארוכ מאוד.

AV
גלגלת ידנית אשר מתאימה לכבל תקשורת,
 ,RF ,RGאודיו & ווידאו ושומרת על הכבל לאורכ
זמנ .גלגלות מידרה זו קלות יחית וניידות
מאוד .קיימת מחיצה פנימית
קוטר0.25" - 0.67" :
אורכ 213 - 68 :מטר
משקל 6-11 :ק"ג
יתרונות :החזרה ידנית – מונע קרעימ בכבל זה

AVD
גלגלת ידנית אשר מתאימה לכבל תקשורת,
 ,RF ,RGאודיו & ווידאו ושומרת על הכבל לאורכ
זמנ .גלגלות מידרה זו קלות יחית וניידות
מאוד.קיימת מחיצה חיצונית
קוטר - 0.67" :״0.25
אורכ 213 - 30 :מטר
משקל 7-10 :ק"ג
יתרונות :החזרה ידנית – מונע קרעימ בכבל זה
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גלגלות

AVC

AVATC1250

גלגלת ידנית המתאימה לכבל תקשורת,RF ,RG ,
אודיו & ווידאו ושומרת על הכבל לאורכ זמנ .גלגלות
מידרה זו קלות יחית וניידות מאוד.קיימת
מחיצה חיצונית במבנה קל.

גלגלת ידנית אשר מתאימה לכבל תקשורת,
 ,RF, RGאודיו & ווידאו ,צמות תקשורת ,מאריכי
חשמל ושומרת על הכבל לאורכ זמנ .גלגלות
מידרה זו קלות יחית וניידות מאוד .הגלגלת
מגיעה עמ שני גלגלימ.

קוטר - 0.67" :״0.25
אורכ 518 - 38 :מטר
משקל 5-8 :ק"ג
יתרונות :החזרה ידנית – מונע קרעימ בכבל זה

קוטר - 0.67" :״0.38
אורכ 549 - 76 :מטר
משקל 20-37 :ק"ג
יתרונות :החזרה ידנית – מונע קרעימ בכבל זה

CR

NSCR700

גלגלת בעלת אפשרויות החזרת כבל רבות אשר
מתאימה לכבל תקשורת ,RF, RG ,אודיו & ווידאו
ושומרת על הכבל לאורכ זמנ .גלגלות מידרה זו
קלות יחית וניידות מאוד .אפשרות למחיצה

גלגלת בעלת אפשרויות החזרת כבל רבות אשר
מתאימה לכבל תקשורת ,RF ,RG ,אודיו & ווידאו
ושומרת על הכבל לאורכ זמנ .גלגלות מידרה זו
קלות יחית וניידות מאוד .אפשרות למחיצה

קוטר - 0.75" :״0.53
אורכ 137 - 30 :מטר
משקל 60 - 14 :ק"ג
יתרונות :החזרת כבל חשמלית ,ידנית ,שמנ ,אוויר.

קוטר - 0.75" :״0.53
אורכ 37 - 8 :מטר
משקל 27 - 58 :ק"ג
יתרונות :מוחזר קפיצ ,ביבל חשמלי

31

גלגלות
גלגלות חילוצ והצלה
גלגלות נועדו כדי לשמור ולהאריכ את חיי הציוד אשר מגולגל
עליהנ .חברת  HANNAY REELS USAמציעה מגוונ רחב של
גלגלות תעשייתיות למגוונ רחב של תחומימ :שטיפה בלחצ ,ציוד
מוכימ)אוויר ,שמנ ,גריז( ,פריקה/העמה של נוזלימ ,ריתוכ,
ביוביות ,תקשורת ,הצלה ועוד .חברת  HANNAY REELSנודה
בניו-יורק בתחילת שנות השלושימ של המאה הקודמת ומאז
פיתחה את תחומ הגלגלות ,ייצרה מיליוני גלגלות לשימושימ
שונימ כגונ :אוויר ,מימ ,דלק ,תעופה ,כימיקלימ ,גזימ ,תקשורת
ועוד .בעלת כל התקנימ לעבודה בכל תחומ .איכות גבוהה מאוד,
תחזוקה נמוחה ואורכ חיימ ארוכ מאוד.

F4000
גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת על כבאיות או
במפעלימ לצינורות כיבוי אש פחוימ בקטרימ
שונימ .גלגלות אלו מאריכות את חיי הצינורות
קוטר - 1" :״0.75
אורכ 61 - 11 :מטר
לחצ69bar :
טמפ׳ +121° :עד -32°
החזרת צינור :אוויר ,חשמל ,שמנ
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גלגלות

SF

FF

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת במפעלימ
לצינורות כיבוי אש פחוימ בקטרימ שונימ.
גלגלות אלו מאריכות את חיי הצינורות ,ניתנ לחבר
שני מקורות לגלגלת

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת במפעלימ
לצינורות כיבוי אש פחוימ בקטרימ שונימ.
גלגלות אלו מאריכות את חיי הצינורות ,ניתנ
להזמינ מחומרימ שונימ

קוטר - 1" :״0.75
אורכ 61 - 11 :מטר
לחצ69bar :
טמפ׳ +121° :עד -32°
החזרת צינור :אוויר ,חשמל ,שמנ

קוטר - 1" :״0.75
אורכ 61 - 11 :מטר
לחצ69bar :
טמפ׳ +121° :עד -32°
החזרת צינור :אוויר ,חשמל ,שמנ

TEF2500

ELF2000

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

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי חילוצ
להפעלת ציוד הידראולי או פנאומטי.
קוטר x 2 :״0.25
אורכ 2/31 - 2/61 :מטר
לחצ724bar :
טמפ׳ +107° :עד -29°
החזרת צינור :חשמל ,ידני ,אוויר

קוטר x 2 x 2 :״0.25
אורכ 2 / 30x2 :מטר
לחצ724bar :
טמפ׳ +107° :עד -29°
החזרת צינור :חשמל
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גלגלות
גלגלות תעופה
גלגלות נועדו כדי לשמור ולהאריכ את חיי הציוד אשר מגולגל
עליהנ .חברת  HANNAY REELS USAמציעה מגוונ רחב של
גלגלות תעשייתיות למגוונ רחב של תחומימ :שטיפה בלחצ ,ציוד
מוכימ)אוויר ,שמנ ,גריז( ,פריקה\העמה של נוזלימ ,ריתוכ,
ביוביות ,תקשורת ,הצלה ועוד .חברת  HANNAY REELSנודה
בניו-יורק בתחילת שנות השלושימ של המאה הקודמת ומאז
פיתחה את תחומ הגלגלות ,ייצרה מיליוני גלגלות לשימושימ
שונימ כגונ :אוויר ,מימ ,דלק ,תעופה ,כימיקלימ ,גזימ ,תקשורת
ועוד .בעלת כל התקנימ לעבודה בכל תחומ .איכות גבוהה מאוד,
תחזוקה נמוחה ואורכ חיימ ארוכ מאוד.

V1.5
גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי
תדלוק מטוימ לעבודה מהירה בשטח ללא
התחשבות בתנאימ
קוטר1.5" – 2" :
אורכ 107 - 15 :מטר
לחצ10bar :
טמפ׳ +82° :עד -45°
החזרת צינור :חשמל ,אוויר ,שמנ

V4
גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי
תדלוק מטוימ או בנקודת קצה ,לעבודה
מהירה בשטח ללא התחשבות בתנאימ
קוטר3" - 4" :
אורכ 30 - 9 :מטר
לחצ10bar :
טמפ׳ +82° :עד -45°
החזרת צינור :חשמל ,אוויר ,שמנ
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גלגלות

V5000

V-N800

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי תדלוק
מטוימ לעבודה מהירה .גלגלת צרה וגבוהה
לניצול מקימלי של מקומ בהתקנה

גלגלת אשר בנויה להיות מותקנת ברכבי תדלוק
מטוימ לעבודה מהירה בשטח ללא התחשבות
בתנאימ ,גלגלת נמוכה ורחבה אשר מתאימה
לתאימ מובנימ.

קוטר1.5" – 3" :
אורכ 30 - 15 :מטר
לחצ10bar :
טמפ׳ +82° :עד -45°
החזרת צינור :חשמל ,אוויר ,שמנ

קוטר1" :
אורכ 15 - 11 :מטר
לחצ69bar :
טמפ׳ +121° :עד -45°
החזרת צינור :קפיצ

SSHGR50

MHGR100

גלגלת הארקה ,לחיבור בזמנ תדלוק ,בנוייה
מנירוטה  304ובעלת צבט בטחונ של 100
אמפר

גלגלת הארקה ,לחיבור בזמנ תדלוק ,ובעלת
צבט בטחונ של  100אמפר ,גלגלת ידנית גבוהה
להתקנה בתא צר כדי לחוכ במקומ.

קוטר0.125" :
אורכ 53 - 23 :מטר
משקל 14 – 6 :ק"ג
החזרת צינור :קפיצ

קוטר0.125" :
אורכ 53 - 23 :מטר
משקל 14 – 6 :ק"ג
החזרת צינור :ידני
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גלגלות
גלגלות ביוביות
גלגלות נועדו כדי לשמור ולהאריכ את חיי הציוד אשר מגולגל
עליהנ .חברת  HANNAY REELS USAמציעה מגוונ רחב של
גלגלות תעשייתיות למגוונ רחב של תחומימ :שטיפה בלחצ ,ציוד
מוכימ)אוויר ,שמנ ,גריז( ,פריקה /העמה של נוזלימ ,ריתוכ,
ביוביות ,תקשורת ,הצלה ועוד .חברת  HANNAY REELSנודה
בניו-יורק בתחילת שנות השלושימ של המאה הקודמת ומאז
פיתחה את תחומ הגלגלות ,ייצרה מיליוני גלגלות לשימושימ
שונימ כגונ :אוויר ,מימ ,דלק ,תעופה ,כימיקלימ ,גזימ ,תקשורת
ועוד .בעלת כל התקנימ לעבודה בכל תחומ .איכות גבוהה מאוד,
תחזוקה נמוחה ואורכ חיימ ארוכ מאוד.

6200
גלגלות בידרה זו בנויות לעבודה קשה כגונ:
שאיבת ביוב ,ניקוי תאי קרקע ,מילוי מיכל,
שטיפה ויכולה להעמי צנרת ארוכה.
קוטר0.75" – 1" :
אורכ 274 - 46 :מטר
לחצ207bar :
החזרת צינור :חשמל ,אוויר ,שמנ

HDD6200
גלגלות בידרה זו בנויות לעבודה קשה כגונ:
שאיבת ביוב ,ניקוי תאי קרקע ,מילוי מיכל,
שטיפה ויכולה להעמי צנרת ארוכה.
קוטר0.75" – 1" :
אורכ 274 - 107 :מטר
לחצ414bar :
החזרת צינור :שמנ
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גלגלות

8000

PW-2

גלגלות בידרה זו בנויות לעבודה קשה כגונ:
שאיבת ביוב ,ניקוי תאי קרקע ,מילוי מיכל.

גלגלות בידרה זו בנויות לשטיפה בלחצ של
תאי הקרקע המזוהמימ ,כמו כנ מתאימה
לצנרת של מתקני שטיפה

קוטר1.5" – 2" :
אורכ 104 - 18 :מטר
לחצ41bar :
החזרת צינור :חשמל ,אוויר ,שמנ

קוטר0.5" – 0.375" :
אורכ 38 - 23 :מטר
לחצ274bar :
החזרת צינור :ידני

H16-14-16

AT1300

גלגלות ניידות אשר מתאימות להארכת צנרת
קיימת בלחצימ גבוהימ ,יכולה לשמש גמ לאיחונ
צנרת.

גלגלות מידרה זו מתאימות לציוד חשמלי
במקומות שקיימ הצורכ בצילומ תת קרקעי
והכנת ציוד לתוכ צנרת ביוב ,מגיעה בתצורת
"טרולי".

קוטר1.5" – 2" :
אורכ 104 - 18 :מטר
לחצ41bar :
החזרת צינור :חשמל ,אוויר ,שמנ

קוטר0.53" – 0.69" :
אורכ 152 - 91 :מטר
ביבל :חשמלי
החזרת צינור :ידני
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מננימ
מנני ולר
מנני דלק ,הינו ציוד הכרחי בשרשרת אפקת הנוזל .המ מיועדימ
לינונ כל חלקיק אשר אינו שייכ לנוזל עצמו ,גופימ זרימ ,מימ,
שמנ ועוד .חברת  FAUDIהינה מהחלוצות בתחומ זה ומציעה
מגוונ רחב של דודי ינונ ואלמנטי ינונ ברמות שונות .חברת
'קומט' בעלת ידע רב בכל הנוגע לתהליכימ אלו וכנ מפקת
שירות התאמה לתהליכ ובתוכ השרשרת עבודה .קיימימ מפר
תקנימ ודרגות ינונ ,פיקות ודלקימ שונימ.

FW10-V-series
מננ מפריד מימ אנכי ,להתקנה נייחת בבתי
זיקוק ,מחני דלק ,מחנימ ימיימ ,כמו גמ
וביי נפט ,אפשרויות ייצור של דוד הינונ
ע"פ דרישות הלקוח מהחומרימ הבאימ :ברזל,
נירוטה ,אלומיניומ.
פיקה640-9500lpm :
לחצ16bar :
קוטר6" :
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה

FW6-T-series
מננ מפריד מימ אופקי ,להתקנה ניידת כגונ
מתדלקות ,מיכליות ועגלות ניידות ,אפשרויות
ייצור של דוד הינונ ע"פ דרישות הלקוח
מהחומרימ הבאימ :ברזל ,נירוטה ,אלומיניומ.
פיקה720-4500lpm :
לחצ16bar :
קוטר4" :
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה
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מננימ

FW9-S-1-series

FW10-H-series

מננ מפריד מימ אנכי ,להתקנה נייחת או בבתי
זיקוק ,מחני דלק ,מחנימ ימיימ ,כמו גמ וביי
נפט ,אפשרויות ייצור של דוד הינונ ע"פ דרישות
הלקוח מהחומרימ הבאימ :ברזל ,נירוטה,
אלומיניומ.

מננ מפריד מימ אופקי ,להתקנה נייחת בבתי
זיקוק ,מחני דלק ,מחנימ ימיימ ,כמו גמ
וביי נפט ,אפשרויות ייצור של דוד הינונ
ע"פ דרישות הלקוח מהחומרימ הבאימ :ברזל,
נירוטה ,אלומיניומ.

פיקה134-330lpm :
לחצ12bar :
קוטר2" :
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה

פיקה640-9500lpm :
לחצ16bar :
קוטר6" :
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה

VFC-1-series

FW24-H-T-series

מננ מפריד מימ אנכי ,המתאימ להתקנה
בתחנות תדלוק קבועות או ניידות ,מתאימ
לתדלוק בפיקות נמוכות למגוונ כלימ כגונ ,רכבימ
בשטח ,מוקימ .בעל מפר אלמנטימ קבועימ
כמו מראה זרימה ,ברז ריקונ מימ ,שעונ לחצ
הפרשי ועוד.

מננ מפריד מימ אופקי ,להתקנה נייחת או
ניידת למנפקת בודדת ,אפשרויות ייצור של דוד
הינונ ע"פ דרישות הלקוח מהחומרימ הבאימ:
ברזל ,נירוטה ,אלומיניומ.
פיקה1150-4500lpm :
לחצ12bar :
קוטר3" :
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה

פיקה29-90lpm :
לחצ10bar :
קוטר1.5" :
אלמנטימ :לפי הנוזל המוננ
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מננימ
מנני דלק
מסנן תעופתי – מננ תעופתי כולל מפריד מימ בהתאמ ל1581-
 .IP/APIבכלל הקטגוריות כולל צבאי ובמהדורות המעודכנות.
מסנן מיקרוני – מננ מיקרני מותקנ באתרימ אשר מחייבימ
רמת ינונ גבוהה ואמינה ,להרחקת חלקיקימ זעירימ כגונ :חלודה,
חול בקנה מידה וכ”ו .בקו לפני פילטר מיקרוני על מנת לשמרו
לטווח ארוכ .ייעוד :בתי זיקוק ,קו הזנה לשדה תעופה ,תחנות דלק
גדולות וכ”ו.
מסנן  – Clayהפונקציה העיקרית של מננ  Clayהיא הרת
חומרימ פעילימ בשטח כגונ :צבעי מאכל ותופימ אחרימ
אשר עשויימ להיות נוכחימ בתהליכ הזיקוק ובהובלת דלק ילוני.
ייעוד :בתי זיקוק ותדלוק תעופתי .מננימ למתדלקות תעופתיות.
מסנן תעופתי מוניטור – מננימ למתדלקות תעופתיות.

MF series
מיקרו פילטר הינו מננ חלקיקימ למקומות
בהמ קיימ חשש לגופימ זרימ כמו חול ,חלודה,
עפר ,מערכת אפקת ד"ל .יעילימ ביותר
בשדות תעופה או בתחנות מעבר דלקימ
בשימוש לפני המננ מפריד מימ כדי להגנ
ולהאריכ את חיי האלמנטימ
פיקה280-40000lpm :
לחצ10bar :
קוטר4" - 6":
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה

FFM series
פילטר מוניטור הינמ גופימ פשוטימ
וקומפקטיימ אשר פותחו והותאמו להתקנה
על מתדלקות שטח .תוכ שמירה על התקנה
ותחזוקה קלות .גופ הינונ בעל מערכת
בטיחות שבמידה וחר אלמנט ינונ היא אינה
מעברה נוזל.
פיקה345-4600lpm :
לחצ16bar :
קוטר2" - 6":
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה
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מננימ

SKF-11- series
מ ננ ל אשר מונע כני ת גופימ זרימ לתהליכ
א פקת הדלק .בגופ ינונ זה קיימ ל פנימי
מחומרימ שונימ )התאמה לפי הנוזל( .ל זה
בעל חרירימ קטנימ אשר מותאמימ ל ינונ לרמת
החלקיקימ המאושר ע"פ התקנימ בעולמ הדלק.
פיקה150-36000lpm :
לחצ6-64bar :
קוטר1.5" - 25":
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה

MPF1-2XX
חיבור מ פר מ ננימ בתפקודימ שונימ כגונ,
מיקרו פילטר ומפריד מימ .מתאימ ל פיקות
נמוכות אכ אפשר להשתמש במ פר אלמנטימ
כדי להגדיל פיקות .להתקנה פשוטה על קנ
מוליכ נוזל.
פיקה12-115lpm :
לחצ1.5-6bar :
קוטר1.5" :
אלמנטימ :כמות משתנה לפי פיקה

Afguard
חיישנ אלקטרוני  afguardלזיהוי מימ וזיהומימ בד"ל,
החיישנ מתריע ומפיק את זרימת הד"ל בעת חריגה
מהתקנ המותר.
מפקח על פעולת הפילטר ,ומתאמ לשימוש כחלופה
לגלאי-מימ כימיימ ).(CWD
התקנה מהירה וקלה.
תואמ תקנ  EI1598ומומלצ ע"י IATA, IFQP, JIG
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זרועות
זרועות מילוי
זרועות מילוי מיועדות למילוי או פריקה של ככל וגי הנוזלימ .הזרוע
הינה גמישה ביותר )אפשרות לעבודה במפר צירימ( .זרועות
אלו קיימות במופימ לנוזלימ ומשמשימ לאפקת הנוזל הרצוי
למיכלית הכביש או למיכל נייד .קיימות שתי אפשרויות אפקה,
תחתי – דרכ חיבור בתחתית המיכל או המיכלית .עילי – דרכ פתח
עליונ הנמצא במיכלימ או במיכל.

J32F-XX
כל זרועות טעינה של חברת  OPWיכולימ להיות
מותאמימ אישית לדרישות היישומ הפציפי שלכ.
אנו מציעימ שורה של פתרונות טנדרטיימ /
אופטימיזציה היכולות לעמוד בתנאימ קשימ
שימושTOP UNLOADING ARM :
פיקה400-4500lpm :

קוטר3" - 4" :
חומר מבנה :אלומיניומ ,ברזל יצוק ,גוגת פחמנ

J32F-HXX
כל זרועות טעינה של חברת  OPWיכולימ
להיות מותאמימ אישית לדרישות היישומ
הפציפי שלכ .אנו מציעימ שורה של פתרונות
טנדרטיימ  /אופטימיזציה היכולות לעמוד
בתנאימ קשימ
שימושTOP LOADING ARM :
פיקה600-4500lpm :

קוטר3" - 4" :
חומר מבנה :אלומיניומ ,ברזל יצוק ,גוגת
פחמנ ,פלדה פחממנית
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זרועות

C32F

B32F-XX

כל זרועות טעינה של חברת  OPWיכולימ להיות
מותאמימ אישית לדרישות היישומ הפציפי שלכ.
אנו מציעימ שורה של פתרונות טנדרטיימ /
אופטימיזציה היכולות לעמוד בתנאימ קשימ

כל זרועות טעינה של חברת  OPWיכולימ
להיות מותאמימ אישית לדרישות היישומ
הפציפי שלכ .אנו מציעימ שורה של פתרונות
טנדרטיימ  /אופטימיזציה היכולות לעמוד
בתנאימ קשימ

שימושTOP UNLOADING ARM :
פיקה600-2400lpm :

קוטר3" - 4" :
חומר מבנה :פלדה

שימושTOP LOADING ARM :
פיקה400-4500lpm :

קוטר6" ,4" ,3" ,2" :
חומר מבנה :פלדה פחממנית ,אלומיניומ ,נירוטה

פחממניתPTFE ,

A32F-XX

CWH32-XX

כל זרועות טעינה של חברת  OPWיכולימ להיות
מותאמימ אישית לדרישות היישומ הפציפי שלכ.
אנו מציעימ שורה של פתרונות טנדרטיימ /
אופטימיזציה היכולות לעמוד בתנאימ קשימ בעל
זרוע טלקופית וברז מנתק ''deadman

זרוע טעינה תחתי ,מאוד פופולרי ומקובל בעולמ
הדלק ,זרוע הכוללת בי מתובב ומצמד API
המאפשר גמישות מירבית וקלות בטיפול.
שימושBOTTOM LOADING ARMS :
פיקה600-2400lpm :

קוטר4" :
חומר מבנה :אלומיניומ ,גוגת פחמנ

שימושTOP LOADING ARM :
פיקה400-2400lpm :

קוטר4" ,3" ,2" :
חומר מבנה :אלומיניומ ,ברזל יצוק ,גוגת
פחמנ ,פלדה פחממנית
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בקרת תדלוק
מערכות בקרת תדלוק ממוחשבות Infuel
מערכת  Infuelהינה מערכת לתדלוק וניהול תחנה  /צובר דלק או אוריאה ומהווה פיתרונ אידיאלי עבור בעלי
תחנות תדלוק ,מפעלימ ,חברות הובלה או כל וכנות דלק הזקוקימ למעקב בזמנ אמת ע"י ניהול צריכת דלק
לכל צי רכב  /גנראטורימ בצורה חכמה.

נתוני המערכת:

מיכל חצר

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

יכולת תדלוק שני מוצרימ המחוברימ לבקר אחד )ולר ,אוריאה(.
מתח הפעלה.V 12/24/220 :
הפעלה על ידי כפתור דאלא.
כניה למערכת באמצעות שמ משתמש וימא
מיקומ
מצב מלאי נוכחי מחושב
מדיד  /גשש אלקטרוני למדידת מלאי באופנ עצמאי.
צפייה בנתונימ מכל מקומ באמצעות האינטרנט  +אפשרות
שליטה מרחוק.
התראות על ירידת מפל  /כמות קטנה במיכל.
יכולת תכנות המערכת לגירה ופתיחה לפי שעות.

נתונים לכל תדלוק:
מפר ידית )משאבה( ,מפר רכב ,שמ הנהג ,שמ החברה ,מונה
מצטבר במשאבה ,תאריכ ושעת התדלוק ,אופציה להקיש ק"מ.
התדלוק עובר לשרת תוכ  30שניות מגירת התדלוק.
מיכלית תדלוק

דוחות:
• דוח תנועות לכל תחנה.
• דוח מילוי.
• דוח לפי רכב /משתמש.
• דוח מלאימ.
הדוחות כוללימ :מ' משאבה ,וג כפתור הזיהוי ,תאריכ ,שעה ,מלאי
מחושב ומלאי מעשי הניתנ ע"י ידי גשש  /מדיד אלקטרוני.

התקנה:
•
•
•
•
•

במכליות ,מיכלי חצר ,תחנות פנימיות ומיכלימ נגררימ
ניתנ להתקינ על משאבות חצר מכאניות ,משאבות אלקטרוניות
ניתנ להתקינ על מיכלי אוריאה
ניתנ להתקינ על גנראטורימ ו/או תנורימ
עבור חברות הדלק ניתנ לצפות בכל האתרימ וללקוחות יהיה ניתנ
לצפות באתר שלהמ או בכפתורימ שלהמ בלבד

תחנה פנימית
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בקרת תדלוק
יתרונות המערכת:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שמירת הנתונימ בשרתימ מאובטחימ ומגובימ.
הפעלת המערכת מרחוק.
גשש  /מדיד אלקטרוני למדידת כמות הדלק במיכל בצורה עצמאית.
מניעת מילוי יתר במיכל.
התראה לזיהוי דליפה בזמנ אמת.
הפקת תדלוק מלוח המקשימ ללא צורכ בהפקת המשאבה.
כניה והפקת דוחות מכל מקומ המחובר לאינטרנט.
אינ צורכ ב.UPS -
עתידי  -למערכת יכולת שילוב עתידי של דלקנימ אלחוטיימ )טבעות( ומעקב אובליגו.

Cloud
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מערכות בקרה לשליטה מרחוק

חברת  Base engineeringנודה בשנת  96בקנדה ,החברה מובילה בעולמ בפיתוח טכנולוגיות שליטה מרחוק עבור תעשיית
הדלקימ והגז.
המוצרימ המתקדמימ של חברת  Base engineeringמבטיחימ ביבת עבודה בטוחה ויעילה.
מוצרי החברה משמשימ היומ במגוונ רחב בתעשייה הפטרוכימיה ,ענפ התעופה ,חברות בנייה ובשירות הצבאי.
מוצרי החברה בנויימ לעבודה בתנאי ביבה קשימ ובמקומות מוכנימ :ביבה נפיצה וטמפרטורות קיצוניות.
חברת  Base engineeringמפקת פתרונות מתקדמימ עבור מכליות הגז והדלק.

PROCONTROL3 Integrated Fuel Delivery System
מערכת משלבת מפר פטנטימ  all-in-oneשתוכננה במיוחד

עבור תעשיית הדלקימ.
מערכת זו משפרת באופנ משמעותי את יעילות והעברת הדלקימ ומפחיתה את הטעויות
בזמנ פריקה וטעינה של המכילית.
* טווח פעולה  -עד  300מטר
* ביצוע  12פונקציות במקביל
* הדפת דו"ח ממחושב
* מוגנ פיצוצ DIV 1, CLASS1

Fixed Mount E-Stop Transmitter
מתג הפעלה קבוע-תדר מדגמ  ,E-STOPהמתג פועל בMHz 433 -
כולל מערכת הגנה לשליטה מרחוק .אורכ חיי הוללה עד שנתיימ.
הטווח הגדול של המשדר מפק הגנה עבור המשתמש.
* טווח פעולה – עד  300מטר
* מוגנ פיצוצ DIV1 ,CLASS1, GROUP D
* נורית חיווי לבדיקת הוללה
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מערכות בקרה לשליטה מרחוק
Multi-function wireless control systems
שלט רב תכליתי שפותח עבור מכליות דלק וגז.
ניתנ להתאימ את השלט למפר אופציות עיקריות:
לחצנ חירומ ,PTO ,משאבה ,גלגלת ועוד.
טווח פעולה –  300מטר
עד  8לחצנימ
עמיד במימ
 300שעות עבודה רצופות

BASEstation Android Tablet
 BASEstation Android Tabletנותנ למפעיל ממשק עשיר ונוח לשימוש.
מכ מגע '' 7קל לתפעול.
מציג את רמת המלאי במכלית ,הצגת רשימת משלוחימ וקביעת מלולימ מראש.
שליטה מלאה במערכת המדידה.
התחברות אוטומטית לפרטי הלקוח עמ הגעה למקומ.
מותאמ .GPS
הדפת דו"ח ממחושב
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אביזרימ
אביזרי מיכליות ומיכלימ
אביזרימ להתקנה במיכליות כביש ,עגלות שירות ניידות וכנ
במפעלימ' .קומט' מייבאת מגוונ רחב של ציוד מוג זה לעבודה
קלה יותר ובטוחה יותר.
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אביזרימ
מצמדי צנרת גמישה למגוונ תחומימ ,קיימ בוגי מתכות שונימ
תאור

שמ המוצר

קוטר

1

DP

"0.5" - 4

כובע )מכסה( המיועד לחיבור מסוג C

2

D

"0.5" - 4

מצמד מהיר נקבה הברגה פנימית

3

A

"0.5" - 4

מצמד מהיר זכר הברגה פנימית

4

DC

"0.5" - 4

כובע )מכסה( מסוג נקבה המיועד לחיבור מסוג E

5

B

"0.5" - 4

מצמד מהיר נקבה הברגה חיצונית

6

E

"0.5" - 4

מצמד מהיר זכר לחיבור צינור גמיש

7

F

"0.5" - 4

מצמד מהיר זכר הברגה חיצונית

8

C

"0.5" - 4

מצמד מהיר נקבה לחיבור צינור גמיש
3

1
2

5

4

6
8

7
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אביזרימ
אביזרי מיכליות ותעשייה
בעולמ המיכליות קיימ צורכ לציוד אשר נותנ מענה למגוונ תצורות
עבודה .להלנ מפר דוגמאות לציוד אשר מייעל את העבודה הנ
מבחינת איכות ביבה והנ למשתמש /מפעיל.
כלל הציוד עומד בתקני הבטיחות המחמירימ ובעל תקנימ עולמיימ
לעבודה בחומ".

ʤʮʩʸʦʤʠʸʮ
להצגת זרימת הנוזלימ
בצנרת ,במפר קטרימ.

ʭʣʠʧʺʴ
להתקנה במיכליות דלק
וכימיקלימ ,מפר קטרימ.

ʸʴʸʴʦʸʡ
להתקנה יעילה בתוכ צנרת
בינ שני אוגנימ.

ʭʩʴʨʮʩʰʷʺʤ
מתאמ להתקנת מטפ כיבוי
אש ,אטומ /עמ חלונ.

ʷʩʨʱʬʴʭʩʬʫʦʢʸʠ
לציוד יעודי בעבודה ,בעל
נעילה עמ מפתח

ʸʨʩʬ32ʭʩʮʬʫʩʮ
מופק עמ ברז ובוניה
לשטיפת ידימ לאחר עבודה
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אביזרימ

ʤʬʩʲʰʹʡʩʸʡʧʮ
לכימקלימ ומזונ לנעילת
צנרת ואי בריחת חומר

ʷʥʺʩʰʹʡʩʸʡʧʮ
לחיבור וניתוק ללא דליפות
כולל נעילה כפולה

ʯʢʥʮʹʡʩʸʡʧʮ
מנתק מהי ברז כפול
לחומרימ אגריביימ

ʹʡʩʸʩʤʮʷʺʰʮ
מחבר ניתוק מהיר ברז קפיצ
לנעילת צנרת

ʺʸʰʶʸʡʲʮ
מקטינ קוטר מעבר מקוטר
 "5ל "2.5

APIʸʡʧʮ
לפריקה והעמה של
מיכליות ומיכלימ

ʹʡʩʸʡʧʮ
להתקנה בכניה או ביציאה
ממיכל ,ללא נזילות

ʹʡʩʸʡʧʮ
מגדיל קוטר יציאה או כניה
לקו ללא נזילות
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צנרת גמישה
צנרת גמישה למזונ
Food range
Applications

Product name

Diameter range
(mm)

WP
(bar)

0a[
vacuum (bar)

Temp.
(°C)

LACTADIAL

51 - 76

6

7

-  to   &

CITERDIAL

5 - 15

6



-  to   &

CITERDIAL

5 - 15

6



-  to   &

Milk collection

Food transfer

ALIKLER G2

Fat
products

5 - 15

10

0

- 0 to  100 &

ALIKLER D

Fat
products

 - 100

15

07

- 0 to  100 &

MILLESIME

5 - 150

10

0

- 0 to  100 &

TRELL9I1

 - 6

10

07

- 0 to  100 &

TRELL9I1 L

75 - 150

10

-

- 0 to  100 &

ALCODIAL

5 - 76

6

0

- 0 to  0 &

9I1ITRELL

 - 75

10

0

- 0 to  0 &

9E1DA1GE

100 - 150

6

-

- 0 to  0 &

KLE1ET

1 - 5

10

-

- 0 to  5 &

%IOCLEA1

7 - 15

60

-

- 0 to  100 &

Cleaning

BIOVAST

Steam

1 - 5

0
6team 6 Ear

-

- 0 to  100 &
6team 165 &

BERGALAV

e in France
Steam

10 - 5

10
6team 6 Ear

-

- 0 to  160 &
6team 165 &

5 - 17

00

-

- 0 to  10 &

75 - 15

7

-

- 0 to  0 &

ALTIPLUS

 - 5

600

-

- 0 to  70 &

PULVEDUC

 - 5

600

-

- 0 to  70 &

FP 2007
FP 3010

5 - 57



-

- 0 to  0 &

TRELLJET 681
A1TIMICROBIAL
PROTECTIO1

Bulk tank truck discKarge
SUPERVRAC AL EC

Agriculture range
Spraying

FisK farm

AdYDQtDgeV oI tKe criPSed VolutioQ
 1R UHWHnWLRn aUHa SUHYHnWLnJ EaFWHULaO JURZWK  crimping guarantees
smRRtKness KRsecRupOing
 1R risN RI discRnnectiRn  nR risN RI prRduct ORss
 Elimination of prominent parts  safe and easy handling
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606 ',1 5-7
&/$03 *8,//E0,1
1 symmetrical
spherical etc

צנרת גמישה
צנרת גמישה לכימיקלימ
CKemical & PetrocKemical range
Applications

Standard
Approval

Product name

Diameter range
(mm)

WP
(bar)

Temp.
(°C)

E1 613

TRELLVAST
EPDM/SBR

5 - 60

6

Water
- 0 to  10 &

Steam
16 & 6 Ear

E1 613

PETROVAST
EPDM

5 - 51

1 Steam
60 Water

Water
- 0 to  10 &

Saturated steam:
10 &1 Ear
Superheated steam: 0 &

E1 613

SUPERVAST
EPDM

1 - 5

1 Steam
60 Water

Water
- 0 to  10 &

Saturated steam:
10 &1 Ear
Superheated steam: 0 &

E1 1360

VOLUKLER
1BR

16 - 5

16

-

- 5 to  65 &

TRELLOIL D/D EC
1BR

0 - 50

10

-

- 0 to  0 &

E1 1360

VOLUDEC
1BR/PVC

 - 50

16

-

- 0 to  55 &

E1 1360

VOLUDEC RED
1BR/PVC

5 - 

16

-

- 0 to  55 &

E1 1360

VOLUDEC EVO
1BR/PVC

 - 50

16

-

- 0 to  55 &

E1 1762

BUTA1E
PROPA1E E/E
1BR

17 - 150

5

-

- 0 to  100 &

E1 1761
E1 1211

PUMPADUKT D
1BR

19 - 100

16

-

- 0 to  100 &

PUMPADUKT S
1BR

19 - 150

16

09

- 0 to  100 &

TRELLOIL S/S EC
1BR

5 - 50

10

09

- 0 to  0 &

5 - 50

101

09

- 0 to  0 &

Steam

Oil and petroleum
Petrol pumps

Discharge

- VOLUDEC

7anN trucN suction and discharge
E1 1761
E1 1211

BS 82
E1 1376

TRELLFLEX OIL
10/1 bar

ISO 182

AEROKLER C/1BR

19 - 100

0

015

- 0 to  00 &

ISO 182

AEROKLER F/1BR

 - 100

0

065

- 0 to  100 &

TRELLFLEX OIL

Aircraft refueling

DocN applications
E1 176

MAGDALA/
ATLA1TIS 1BR

50 - 300

10

-

- 0 to  100 &

E1 176

DOCKER/
DOCK S 1BR

75 - 300

15

09

- 0 to   &

Transfer of cKemical and corrosive products (tank truck suction and discKarge)
E1 1211

PHARMAKLER
UPE

5 - 50

10

09

- 0 to  100 &

E1 1211

PHARMAKLER
FEP

19 - 50

10

09

- 0 to  150 &

CHEMIKLER
EPDM

19 - 100

16

09

- 0 to  100 &

CHEMIKLER
UPE

19 - 150

16

09

- 0 to  100 &

CHEMIKLER
FEP

19 - 100

16

09

- 0 to  150 &

TRA1SACID
UPE

5 - 100

10

0

- 30 to  100 &

*

PERFORMER
EPDM

100 - 00

10

09

- 30 to  100 &

BS 82
E1 1376

TRELLFLEX
CHEM

5 - 50

10

09

- 30 to  0 &

E1 1211

*
E1 1211

*
E1 1211

TRELLFLEX CHEM

* Also available without helix for discharge only.
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Crimping
Notched
ferrule®: this
7relleEorg
patented
system maNes
the recovery
of e[isting
couplings easy

צנרת גמישה
צנרת גמישה לתעשייה
Construction & Environment range
Applications

Diameter range
(mm)

WP
(bar)

Ma[.
vacuum (bar)

Temp.
(°C)

Fle[ible
CA1ALKLER 20 S

13 - 3

50

-

- 30 to  0 &

KLERIX

13 - 3

00

-

- 30 to  0 &

ASPIKLER 1

100 - 150

6

09

- 30 to  0 &

ASSAI1IX

90 - 150



0

- 30 to  60 &

30 - 150

-

0

- 30 to  70 &

3 - 0

-

-

- 0 to  90 &

50 - 00

15

0

- 30 to  0 &

100 - 500

-

-

- 30 to  70 &

5 - 00

-

-

- 30 to  100 &

TRELLBLAST S

13 - 3

10

-

- 30 to  70 &

SABLEX

13 - 10

1

-

- 30 to  70 &

SILEX

0 - 15

10

-

- 30 to  70 &

5 - 75

1000

-

- 30 to  70 &

PULSOR 170

50 - 150

5

0

- 30 to  0 &

PULSOR 200

50 - 150

5

0

- 30 to  0 &

75 - 15

7

-

- 30 to  90 &

Product name

Drain and sewer cleaning

Industrial waste collection
ZEPHIR S
TRELLVAC

Range

ASPIVRAC S

Abrasive materials Kydraulic and pneumatic Kandling
PERFORMER AR10

Range

PERFORMER

Sandblasting and mortar

PROJECTOR
0/100

Range

Concrete pump and placement

Bulk tank truck discKarge
SUPERVRAC

Range

E1D FLEX® flange/BLOC E1D® safety clamps
END FLEX® Áange system is specially
designed for PE5F250E5 A5 AD &5 or
&D ranges

BLOC END® coupling Zith its special gasNet 
is specially designed for PERFORMER GL AD
range

7uEe continuity: there is no contact EetZeen the product and the coupling·s metal parts
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צנרת גמישה
צנרת גמישה לתעשייה
Industrial Maintenance range
Applications

Product name

Diameter range (mm)

WP (bar)

Ma[. vacuum (bar)

Temp. (°C)

- 5 to  70 C

Water

RED WATER

13 - 15

10

-

CASCADE

17 - 5

10

-

- 30 to  70 C

STARKLER

17 - 3

010

-

- 30 to  100 C

COLORADO S

0 - 10

105

-

- 30 to  100 C

AP BLUE/AP RED

19 - 00

163

-

- 10 to  0 C

A4UAKLER 1

0 - 5

15

-

- 30 to  70 C

OSL/OSX

1 - 150



0 - 09

- 5 to  60 C

OSM II

0 - 100

5

0

- 30 to  60 C

OSS IV

5 - 00

53

0

- 30 to  60 C

OST

5 - 15

10

09

- 30 to  60 C
- 0 to  10 C

OST EPDM 16 bar

5 - 15

16

09

KLERHEAT

13 - 50

10

-

- 30 to  100 C

TRELLJET 61/81

6 - 13

00350

-

- 0 to  150 C

TRELLJET 60/80

 - 13

650500

-

- 0 to  150 C

TRELLJET 681 A1TIMICROBIAL PROTECTIO1

10 - 13

00

-

- 0 to  10 C

MAXAIR

6 - 100

1510

-

- 30 to  70 C

1ORMI1ES II

6 - 100

0

-

- 0 to  70 C

SUPERMI1ES

7 - 0

0

-

- 30 to  70 C
- 0 to  0 C

Compressed air

AIRFLAT

19 - 15

015

-

CRISAL AL

6 - 50

156

-

- 15 to  60 C

VULCAI1 

6 - 1

0

-

- 0 to  100 C

PUSHLOCK HOSE BLACK/BLUE/GREE1/RED

6 - 19

16

-

- 0 to  15 C

7 - 0

10

-

- 0 to  10 C

PLUTO1 20 RED/BLUE

5 - 0

0

-

- 30 to  0 C

PLUTO1 TWI1

5 - 10

0

-

- 30 to  0 C

63 - 15

0

-

- 30 to  0 C

VULPA1E

63 - 10

0

-

- 30 to  0 C

POLYOIL

6 - 5

0

-

- 30 to  100 C

HYDRO’K

5 - 5

16

-

- 5 to  100 C

HYDRO’ECO

3 - 10

10

-

- 30 to  100 C

BOAT FUEL HOSE ISO 780 A1

5 - 63

10

-

- 30 to  100 C

SOLVYKLER

6 - 5

0

-

- 30 to  100 C

MULTIKLER

6 - 16

0

-

- 0 to  100 C

DI1 1 TE

 - 5

51

-

- 0 to  100 C

DI1 2 TE

 - 3

035

-

- 0 to  100 C

DI1 3 TE

- 0 to  100 C

Automotive industry

BreatKing air

BREATHI1G AIR E1 13
Welding

PLUTO1 2G
Oil

Solvents/Paints/LacTuer and varnisK

Hydraulic

 - 50

16033

-

SAE 100 R6

6 - 19

1

-

- 0 to  100 C

SAE 100 R

3 - 76

10

-

- 0 to  100 C

1 - 1000

-

-

- 10 to  650 C

Industrial ducting (PVC PUR TPE)
Range

KLEGAI1E
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ציוד גז
אביזרימ לגז ביתי ותעשייתי
לכאורה ,שמדליקימ את האש בכיריימ זה נראה קל ,הגז פשוט שמ.
מאחורי הפעולה הפשוטה הזו ישנו לא מעט ציוד המוביל את הגז :ברזימ,
צינורות ,וותימ ,ניפלימ וחיבורימ ,בלונימ וצוברימ מוגימ ומחומרימ שונימ.
כשמדובר בציוד תעשייתי ,הדברימ מורכבימ יותר .דרישת האנרגיה
למפעל רבה יותר מהשימוש הביתי .לכנ ,קיימ הצורכ להתקינ במקומ
ציוד גז ראוי כגונ :שתומימ ,ברזימ בעלי פיקה גבוהה ,צינורות עבימ
וארוכימ ,ברזימ לגז בקטרימ שונימ ומכלימ או צוברימ גדולימ ועוד...
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ציוד גז
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