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המרכז לגלגלים בע"מ

גלגלים לתעשייה
גלגלים מגומי שחור עם מרכז פלדה 250-80 מ"מ

מק"ט
מידהקוטררוחבמיסב מחטלמשקלגובהגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RD41R03280x60105x90x291068025803"
RD41R04280x60105x90x29128100301004"
RD41R05280x60105x90x2915312037.51255"
RD51R063105x80140x115x39185160401506"
RD51R083105x80140x115x311235210502008"
RD51R103105x80138x108x3102852606025010"

גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי שחור, ג'נט פח

מק"ט
מידהקוטררוחבמיסב מחטלמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RP41R032.580x60105x82.5x3937.51068025803"
RP41R042.580x60105x82 5x3940128100301004"
RP41R052.580x60105x82 5x394715312037.51255"
RP51R063105x80135x105x31168185160401506"
RP51R083105x80135x105x31168235210502008"
RP51R103.5105x80138x108x310682852606025010"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור, ג'נט פח

מק"ט
מידהקוטררוחבמיסב מחטלמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RP41R03B2.580x60105x82.5x3937.51068025803"
RP41R04B2.580x60105x82 5x3940128100301004"
RP41R05B2.580x60105x82 5x394715312037.51255"
RP51R06B3105x80135x105x31168183160401506"
RP51R08B3105x80135x105x31168235210502008"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + מעצור

תכונות הגליל

לשימוש בעגלות יד ושינוע	 
 	+80°C 20°- עדC עמיד בטמפרטורה
קושי:  80	 
אינו מתאים לעבודה בסביבת שמנים וכימיקלים	 

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.ח32

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD41R03&Submit11=%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD41R04&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD41R05&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD51R06&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD51R08&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD51R10&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP41R03&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP41R04&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP41R05&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP51R06&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP51R08&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP51R10&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP41R03B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP41R04B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP41R05B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP51R06B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP51R08B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=23
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המרכז לגלגלים בע"מ

גלגלים לתעשייה

מק"ט
מידהקוטררוחבמיסב מחטלמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

RG41R032.512.237.51068025803"
RG41R042.512.240128100301004"
RG41R052.512.24715312037.51255"
RG51R06316.268183160401506"
RG51R08316.268235210502008"
RG51R103.516.2682852605525010"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח

מק"ט
מידהקוטררוחבמיסב מחטלמשקלגובהאופסטהברגהגובה הבורגעובי מזלגמס' פריט

RB41R03224M1232.51068025803"
RB41R04225M1240136100301004"
RB41R05225M124716012037.51255"
RB51R06335M1268191160401506"
RB51R08335M1268243210502008"
RB51R103.535M12682932606025010"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + מעצור

מק"ט
מידהקוטררוחבמיסב מחטלמשקלגובהאופסטהברגהגובה הבורגעובי מזלגמס' פריט

RB41R03B2.524M1232.51068025753"
RB41R04B2.525M1240136100301004"
RB41R05B2.525M124716012037.51255"
RB51R06B335M1268191160401506"
RB51R08B335M1268243210502008"
RB51R10B3.535M12682932606025010"

גלגלים מגומי שחור עם מרכז פלדה 250-80 מ"מ

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + ומעצור

מק"ט
מידהקוטררוחבמיסב מחטלמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

RG41R03B2.512.237.51068025803"
RG41R04B2.512.240128100301004"
RG41R05B2.512.24715312037.51255"
RG51R06B316.268183160401506"
RG51R08B316.268235210502008"

33 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=RB41R03&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB41R04&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB41R05&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB51R06&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB51R08&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB51R10&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB41R03B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB41R04B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB41R05B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB51R06B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB51R08B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB51R10B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG41R03&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
file:///C|/Users/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91/Desktop/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20PDF%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A7/RG41R04
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG41R05&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG51R06&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG51R08&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG51R10&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG41R03B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG41R04B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG41R05B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG51R06B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG51R08B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=23



