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המרכז לגלגלים בע"מ

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RD22150236x6650x50x1.56.2734020502"
RD32175243x4360x60x26.31035025753"
RD3211002.560x5077x67x2.58.2132.570301004"
RD3211252.560x5077x67x2.58.216190321255"

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RP22150B1.536x6650x50x1.56.226734020502"
RP32175B243x4360x60x26.3301035025753"
RP321100B260x5077x67x2.58.232132.570301004"
RP321125B2.560x5077x67x2.58.23916190321255"

גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי TPR, מיסב אטום

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

RP221501.536x6650x50x1.56.226734020502"
RP32175243x4360x60x26.3301035025753"
RP321100260x5077x67x2.58.232132.570301004"
RP3211252.560x5077x67x2.58.23916190321255"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום + מעצור

תכונות הגליל

 	TPR גלגלים שקטים מגומי מיוחד
כל הגלגלים הנ"ל עם מיסב אטום	 
אינו משאיר סימנים	 
מתאים לשימוש בבתי חולים	 

גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים
גלגלים מגומי TPR  עם מרכז PP 50- 125 מ"מ

גליל עם מיסב אטום ושקט
מתאים לעגלות שירות ובתי חולים

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.ח14

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD22150&Submit11=���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD32175&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD321100&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RD321125&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP22150&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP32175&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP321100&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP321125&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP22150B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP32175B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP321100B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RP321125B&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=12
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המרכז לגלגלים בע"מ

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטקוטר הבורגגובה הבורגעובי מזלגמס' פריט

RB221501.5153/82675.54020502"
RB32175215M10301055025753"
RB321100225M123213570301004"
RB3211252.525M1239163.590321255"

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

RG22150B1.510.12671.54020502"
RG32175B210.1301015025753"
RG321100B2.512.23213070301004"
RG321125B2.512.239158.590321255"

TPR גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטקוטר הבורגגובה הבורגעובי מזלגמס' פריט

RB22150B1.5153/82675.54020502"
RB32175B215M10301055025753"
RB321100B225M123213570301004"
RB321125B2.525M1239163.590321255"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי TPR + מעצור

מק"ט
מידהקוטררוחבכדורילמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

RG221501.510.12671.54020502"
RG32175210.1301015025753"
RG321100212.23213070301004"
RG3211252.512.239158.590321255"

TPR גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי TPR + מעצור

תכונות הגליל

אפשרות למתאמי פלסטיק לגלגל עם חור עליון	 
אינו משאיר סימנים	 
מתאים לעגלות סופר מרקטים ולמיטות בתי חולים	 

גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים
גלגלים מגומי TPR  עם מרכז PP 50- 125 מ"מ

גליל עם מיסב אטום ושקט
מתאים לעגלות שירות ובתי חולים

אפשרות לבורג 3/8  *

15 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=RB22150&Submit11=���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB32175&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB321100&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB321125&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB22150B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB32175B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB321100B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RB321125B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG22150&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG32175&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG321100&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG321125&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG22150B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG32175B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG321100B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=RG321125B&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=12



