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גומי כחול/מיסב, פוליאוריטןהמרכז לגלגלים בע"מ

מק"ט
קוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלמחטמס' פריט

C3R03 11012403680
C3R04160124036100
C3R05210154537125
C3R06350206048160
C3R08400296048200

גלילים

גליל גומי כחול מיסב מחט

מק"ט
קוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורימס' פריט

C3204200154036100
C3205300155040125

מק"ט
קוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורימס' פריט

R3204200124036100
R3205300124036125

גליל גומי כחול מיסב כדורי

מק"ט
קוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורימס' פריט

C4204170104133100
C4205230105135125
C4206350126140150
C4208500126150200

תכונות הגליל
גליל פוליאוריטן עם מיסב 	 

כפול מוגן
עמיד במשקלים גבוהים 	 

ורמת שחיקה נמוכה
 	 -20°C עמיד בטמפרטורה

+80°C עד
קושי:  97	 
עמיד בכימיקלים ושמנים	 
מתאים למשטחי עבודה 	 

חלקים ושומר על הריצוף
מתאים לתעשייה ולשינוע 	 

משאות כבדים

גליל פוליאוריטן כחול מיסב כדורי מוגן

תכונות הגליל
גליל גומי כחול גמיש	 
מתאים לכביש משובש	 
עמיד בשחיקה וזעזועים	 
 	 -20°C עמיד בטמפרטורה

+70°C עד
קושי:  68	 
מהירות תנועה   4 קמ"ש 	 

טווח כושר עומס גבוה, 
התנגדות גלגול נמוכה 

פעולה שקטה

תכונות הגליל
גליל גומי כחול גמיש	 
מתאים לכביש משובש	 
עמיד בשחיקה וזעזועים	 
 	 -20°C עמיד בטמפרטורה

+70°C עד
קושי:  68	 
מהירות תנועה   4 קמ"ש 	 

טווח כושר עומס גבוה, 
התנגדות גלגול נמוכה 

פעולה שקטה

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.ח100

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C3R03&Submit11=%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C3R04&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C3R05&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C3R06&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C3R08&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C3204&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C3205&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=R3204&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=R3205&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C4204&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C4205&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C4206&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C4208&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%91-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%9F
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המרכז לגלגלים בע"מ

גליל אוקולון מצופה פוליאוריטן

גליל פוליאוריטן מיסב כדורי מוגן

תכונות הגליל

גליל ניילון מצופה פוליאוריטן	 
מתאים למשטחי עבודה חלקים	 
מתאים לתעשיית התרופות, המזון 	 

והכימיקלים
עמיד בכימיקלים	 
 	+80°C 20°- עדC עמיד בטמפרטורה
קושי:  97	 

תכונות הגליל

גליל פוליאוריטן	 
עמיד בכימיקלים	 
מתאים למשטחי עבודה חלקים 	 

ושומר על הריצוף
מתאים לכל התעשייה לשינוע	 
מתאים לעגלות מטבחים	 
 	+80°C 20°- עדC עמיד בטמפרטורה
קושי:  97	 

גלילים

מק"ט
קוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלבוקסהמס' פריט

C400315012403380
C4004200124033100
C40052501545/5035125
C40063502058/6040150
C40085002058/6050200

מק"ט
קוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלמיסבמס' פריט

B4103-751159423275
B4103-8013610423280

B410413694232100
B410514694232125

מק"ט
מידהקוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורימס' פריט

B211001401040321004"
B211251501040321255"

גלגל אפור

תכונות הגליל

מיוחד שקט וחזק	 
מיסב אטום	 
 	TPR גומי

מק"ט
מידהקוטררוחברוחב נאבהקוטר החורלמשקלכדורי/מחטמס' פריט

C2R08-60-202052060502008"
C2208-60-2020517/20/2560502008"
C2R10-60-2018020605025010"
C2212-60-2025017/20/25755030012"

תכונות הגליל

מיוחד שקט וחזק	 
מיסב אטום	 
מתאים לעגלות סבלים	 
עמיד בטמפרטורה 20°C- עד 	 

+80°C
קושי:  83	 

גלגל שחור

אוקולון, פוליאוריטן וגומי

101 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=C4003
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C4004&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=c4005&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=c4006&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=c4008&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B4103-75&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B4103-80&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B4104&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B4105&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B21100&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=B21125&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C2R08-60-20&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C2208-60-20&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C2R10-60-20&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=C2212-60-20&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=76



