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

המרכז לגלגלים בע"מ

R גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם
+300°C 40°- עדC גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה

גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RD410R03280x60105x90x2910613032803.2"
RD410R04280x60105x90x29128150331004"
RD410R05280x60105x90x29153200361255"
RD510R063105x80140x115x311197320451506"
RD510R083105x80140x115x311240350502008"

גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה מיסב החלקה

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RP410R032.580x60105x82.5x3937.510613032803.2"
RP410R042.580x60105x82.5x3940128150331004"
RP410R052.580x60105x82.5x3947153200361255"
RP510R063105x80135x105x3.51168197320451506"
RP510R083105x80135x105x3.51168240350502008"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה

מק"ט
מידהקוטרבוקסהלמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RP410R03B2.580x60105x82.5x3937.5106130803.2"
RP410R04B2.580x60105x82.5x39401281501004"
RP410R05B2.580x60105x82.5x39471532001255"
RP510R06B3105x80135x105x3.511681973201506"
RP510R08B3105x80135x105x3.511682403502008"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור

תכונות הגליל

מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור	 
מתאים לתעשיות כימיקליות	 
אפשרות גליל ממוסב	 
גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי	 
 	+300°C 40°- עדC עמיד בטמפרטורות גבוהות

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.ח62

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD410R03&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD410R04&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD410R05&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD510R06&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD510R08&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP410R03&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP410R04&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP410R05&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP510R06&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP510R08&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP410R03B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP410R04B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP410R05B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP510R06B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP510R08B&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=35


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

המרכז לגלגלים בע"מ

R גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם
+300°C 40°- עדC גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה

גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

RG410R032.512.237.510613032803.2"
RG410R042.512.240128150331004"
RG410R052.512.247153200361255"
RG510R06316.268197320451506"
RG510R08316.268240350502008"

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

RG410R03B2.512.237.510613032803.2"
RG410R04B2.512.240128150331004"
RG410R05B2.512.247153200361255"
RG510R06B316.268197320451506"
RG510R08B316.268240350502008"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור

תכונות הגליל

מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור	 
מתאים לתעשיות כימיקליות	 
אפשרות גליל ממוסב	 
גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי	 
 	+300°C 40°- עדC עמיד בטמפרטורות גבוהות

מק"ט
קוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלבוקסהמס' פריט

B1004-50295205450100
B1005-50375205450125
B1006-50450205450150
B1008-50450205450200

גלגלים מפנולי עמיד בחום גבוה עד 300°

תכונות הגליל

מתאים למשטחי עבודה חלקים	 
מתאים למאפיות	 

63 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=RG410R03&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG410R04&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG410R05&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG510R06&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG510R08&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG410R03B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG410R04B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG410R05B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG510R06B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG510R08B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B1004-50&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B1005-50&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B1006-50&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B1008-50&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=35



