
03-6787103 03-6771884, פקס:  וה, טל:  7 פתח תקו גליל גום - המרכז לגלגלים בע"מ - אריה שנקר 

המרכז לגלגלים בע"מ

 

 

גלילים
PU מוקצפים

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות
גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים

 

מק"ט
חתךקוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלמיסב מחטמס' פריט

B8810-16150165780260שטוח

B8810-20150207380260עגול

מק"ט
חתךקוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורימס' פריט

B8808-20-200100206050200עגול

תכונות הגליל

 	PU גליל מוקצף
ללא פנצ'ר	 
מתאים לכביש ושטח 	 

חולי
מיסב כדורי כפול	 
עמיד בטמפרטורה 	 

+80°C 40°- עדC

תכונות הגליל

 	PU גליל מוקצף
ג'נט פח	 
מתאים לכביש ושטח 	 

חולי
מיסב כדורי כפול	 
עמיד בטמפרטורה 	 

+80°C 40°- עדC

דגם צמיג 3.50-4 מחוזק

200X50 דגם צמיג

מק"ט
חתךקוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורימס' פריט

B8808-20100206050220שטוח

תכונות הגליל

 	PU גליל מוקצף
ג'נט פח מחוזק	 
מתאים לכביש ושטח 	 

חולי
מיסב כדורי כפול	 
עמיד בטמפרטורה 	 

+80°C 40°- עדC

דגם צמיג 2.50-4 מחוזק

* אזהרה! אסור להעמיד את הגלגל לתקופה ממושכת

חל איסור מוחלט להפיץ, לשכפל או להעתיק כל תמונה או תוכן מקטלוג זה ללא אישור בכתב מהחברה. תוכן זה הינו רכושה הפרטי והבלעדי של חברת גליל גום בע"מ. ט.ל.ח110

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B8810-16&Submit11=���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B8810-20&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B8808-20&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B8808-20-200&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=61
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המרכז לגלגלים בע"מ

 

 

גלילים
PU מוקצפים

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות
גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים

 

מק"ט
חתךקוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורימס' פריט

M8816-20200209295400שטוח

תכונות הגליל

 	PU גליל מוקצף
ג'נט פח מחוזק	 
מתאים לכביש ושטח 	 

חולי
מיסב כדורי כפול	 
עמיד בטמפרטורה 	 

+80°C 40°- עדC

דגם צמיג 4.00-8 מחוזק

מק"ט
חתךקוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורימס' פריט

M8813-20200209585320עגול

תכונות הגליל

גליל פנאומטי )אוויר(	 
ג'נט פח מחוזק	 
מיסב כדורי כפול	 
גליל מוקצף ללא פנצר	 
מתאים לכביש ושטח 	 

חולי
עמיד בטמפרטורה 	 

+80°C 40°- עדC

דגם צמיג 4.00-6

* אזהרה! אסור להעמיד את הגלגל לתקופה ממושכת

111 חל איסור מוחלט להפיץ, לשכפל או להעתיק כל תמונה או תוכן מקטלוג זה ללא אישור בכתב מהחברה. תוכן זה הינו רכושה הפרטי והבלעדי של חברת גליל גום בע"מ. ט.ל.ח

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=M8813-20&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=M8816-20&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=61



