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המרכז לגלגלים בע"מ

N גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם
גלגלים מגומי פוליאוריטן 200-80 מ"מ

גליל עם  מיסב אטום )כדורי(, מזלג נירוסטה 304 
מתאים לחדרים נקיים

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RND44103280x60105x90x2910611432803.2"
RND44104280x60105x90x29128136331004"
RND44105280x60105x90x29153146361255"
RND542063105x80140x115x311197320451506"
RND542083105x80140x115x311240350502008ה"

גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב אטום

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RNP441032.580x60105x82.5x3937.510611432803.2"
RNP441042.580x60105x82.5x3940128136331004"
RNP441052.580x60105x82.5x3947153146361255"
RNP542063105x80135x105x3.51168197320451506"
RNP542083105x80135x105x3.51168240350502008"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב אטום

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RNP44103B2.580x60105x82.5x3937.510611432803.2"
RNP44104B2.580x60105x82.5x3940128136331004"
RNP44105B2.580x60105x82.5x3947153146361255"
RNP54206B3105x80135x105x3.51168197320451506"
RNP54208B3105x80135x105x3.51168240350502008"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב אטום + מעצור

תכונות הגליל

ציפוי פוליאוריטן מיסב כדורי אטום עמיד 	 
בשחיקה

תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל	 
אינו משאיר סימנים	 

מתאים למטבחים וענף המזון	 
מתאים לחדרים נקיים	 

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.ח68

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RND44103&Submit11=���+
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http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RNP44103B&Submit11=+���+
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http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RNP54206B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RNP54208B&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=38


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

המרכז לגלגלים בע"מ

N גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם
גלגלים מגומי פוליאוריטן 200-80 מ"מ

גליל עם  מיסב אטום )כדורי(, מזלג נירוסטה 304 
מתאים לחדרים נקיים

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

RNG441032.512.237.510611432803.2"
RNG441042.512.240128136331004"
RNG441052.512.247153146361255"
RNG54206316.268197320451606.4"
RNG54208316.268240350502008"

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

RNG44103B2.512.237.510611432803.2"
RNG44104B2.512.240128136331004"
RNG44105B2.512.247153146361255"
RNG54206B316.268197320451506"
RNG54208B316.268240350502008"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריטן, מיסב אטום

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריטן, מיסב אטום + ומעצור

תכונות הגליל

ציפוי פוליאוריטן מיסב כדורי אטום עמיד 	 
בשחיקה

תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל	 
אינו משאיר סימנים	 

מתאים למטבחים וענף המזון	 
אפשרות למתאם	 
מתאים לחדרים נקיים	 

הנ"ל לגלגלים  מרובע  או  עגול  מאוקולון  מתאמים  אפשרות 

מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה  	
והכימיקלים המזון  התרופות,  לתעשיית  מתאים   	 וצינורות    לפרופילים  מתאים   	

מתאם מרובעמתאם עגול

מק"ט
מידותמס' פריט

CM21.521.5-24X48
CM2424-27X48
CM2727-30X48
CM3232-35X49
CM3636-40X49

מק"ט
מידותמס' פריט

CR1919-21.5X48
CR21.521.5-24X48
CR2424-27X48
CR2727-30X48
CR3232-35X48
CR3636-40X48

69 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
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