
כלי עבודה   מכירה/השכרה  משאבות טיח       





משאבות וצינורות

G4 חלקי חילוף

ZP3XL חלקי חילוף

רוטורים וסטטורים

אביזרים וכלי עבודה

כלי עבודה לעבודות רטובות

מחברים

4

6-9

10-12

13-15

16-18

18-19

20-21

תוכן





משאבות טיח

5

 G4 משאבת טיח
מק״ט 425824 

 ZP3XL משאבת טיח
מק״ט 417824

 SWING AIRLESS טיח
מק״ט 531453



   G4 חלקי חילוף     

מנועים
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

458090G4יח׳מנוע עם גיר 0.75  28 סל"ד ל

130892G4יח׳מנוע עם גיר 5.5 400 סל"ד ל

22191ZP3יח׳מנוע עם גיר 7.5 254 סל"ד ל

צינורות
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳צינור אוויר 2/1י11 מ"א20211000

יח׳צינור אוויר 2/1י20 מ"א20212010

יח׳צינור טיח 25 מ"מ 10 מ"א21100

יח׳צינור טיח 25 מ"מ 20 מ"א21102

יח׳צינור טיח 35 מ"מ 10 מ"א21104

יח׳צינור טיח 35 מ"מ 13.3 מ"א21119

יח׳צינור טיח 35 מ"מ 20 מ"א21105

יח׳צינור טיח 50 מ"מ 13.3 מ"א172405

יח׳צינור טיח רונדו 25 מ״מ 40 מ״א21274

יח׳צינור טיח רונדו 35 מ"מ 40 מ״א21275
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 ALWAYS AT YOUR SITE 

   G4 חלקי חילוף     
חילוף חלקי
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G4 חלקי חילוף
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

20209921G4 יח׳אום למוט סטטור

20102806G4 יח׳אטם למגן אבק

יח׳אטם למתאם שיגור20600570

20100900G4 יח׳אטם למנוע תא עירבול

20101100G4 יח׳אטם לפתח הזנת חומר

יח׳אקדח התזה לצינור 25 מ"מ20190002

יח׳בורג לגלגל הזנה72790

יח׳בורג למכסה מיכל הזנה20207950

יח׳בורר 204555002-1-0

יח׳בנד 205 לפילטר שיגור20604500

יח׳בנד 424 לפילטר שיגור20707301

20152613V42 יח׳ברז חשמלי

19606G4X -יח׳ברז חשמלי ל

יח׳ברז לבדיקת לחץ 25 מ"מ20216802
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G4 חלקי חילוף
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳ברז למדיד מים20157700

20101500G4 -יח׳גלגל הזנה ל

1163G4-יח׳גלגל ל

1164G4-יח׳גלגל מעצור ל

20455200G4 יח׳הופך כיוון סיבוב מנוע

45963G4-יח׳לוח פיקוד ל

20183100G4-יח׳מבחנה 100 עד 1000 ל

יח׳מדיד מים 1500L-100-G4 קומפלט20183000

1340G4 יח׳מגן אבק

יח׳מד גובה 42V אלומיניום99340

539220G4X יח׳מוט למקדד

20600214G4 יח׳מתאם למשגר

יח׳פילטר למתאם שיגור20604102

יח׳מוט לפילטר מתאם שיגור20601214
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G4 חלקי חילוף
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳מפחית לחץ1558

19607G4X-יח׳מפחית לחץ ל

20102320ID-R יח׳מקדד ניקוי מתאים לתא

231367230V G4 יח׳משאבת מים

20476033400V G4 יח׳משאבת מים

יח׳מתאם למד גובה20602502

521410G4X יח׳מתאם ציר עירבול

יח׳סט ל-G4 עבור מדה מתפלסת280470

יח׳סט מוטות הברגה לסטטור20209920

יח׳פילטר רשת למפחית לחץ20156000

יח׳פינים למנוע20101202

יח'פלטה לגלגל הזנה 20101810
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G4 חלקי חילוף
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

89432D-יח׳פלנג יניקה לסטטור

20104217R-יח׳פלנג יניקה לסטטור

41664D-יח׳פלנג לחץ לסטטור

20118820R-יח׳פלנג לחץ לסטטור

יח׳פרסוסטט 0.22 עד 4 בר20447600

153014G4X -יח׳פרסוסטט אוויר ל

153016 G4X -יח׳פרסוסטט מים ל

539672G4X -יח׳ציר עירבול ל

540390G4X -יח׳ציר עירבול טיח טרמי ל

2113G4-יח׳רשת הגנה ל

237484G4X-יח׳רשת הגנה ל
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ALWAYS AT YOUR SITE ZP3XL חלקי חילוף

G4 חלקי חילוף
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

47621G4 יח׳שלד למנוע

20830042V-400V יח׳שנאי

יח׳שסתום פורק לחץ20131200
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ALWAYS AT YOUR SITE ZP3XL חלחלקי חילוף

13



  ZP3XL - חלקי חילוף
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

2010423050X117 רינג O יח׳אטם

20172105ZP3S יח׳אטם למיכל

20144021ZP3 יח׳אטם מכני

יח׳בורג לאקדח התזה20209980

2064P11-יח׳גומי מקשר ל

20172405 ZP3S יח׳חילזון 16 פינים ל

יח׳חיבור אוויר לאקדח20191800

128606ZP3S-יח׳מנוע רטט לרשת ל

20172403ZP3S-יח׳מערבל ספירלי ל

54031ZP3S-יח׳מקשר קשיח לחילזון ל
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  ZP3XL - חלקי חילוף
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

23813ZP3S-יח׳מתאם גיר לחילזון ל

2841166ZP3S יח׳פלטת תמיכה אחורית לסטטור

20172103ZP3S יח׳פלטת תמיכה קדמית לסטטור

יח׳ZP3S  פלטת הגנה למנוע20172200

20172300ZP3S-יח׳פלנג יציאה ''2 ל

20173000ZP3S-יח׳פרסוסטט ל

יח׳ראש לאקדח התזה 35 מ"מ20196100

53659ZP3S-יח׳רשת+מנוע ויברציה ל

יח׳תושבת למקשר קשיח98717
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  ZP3XL - חלקי חילוף
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳אטם ללא חור לגירוז98822

יח׳אטם עם חור לגירוז98821

147580ZP3XL-יח׳חילזון פינים ל

98601ZP3XL-יח׳לוח פיקוד ל

יח׳פלנג למתאם חילזון101998

יח׳פלנג הידוק עם סיכה104130

יח׳פלנג הידוק ללא סיכה104138

יח׳קנה חלול98718
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         ALWAYS AT YOUR SITE רוטורים וסטטורים 

17



רוטורים וסטטורים
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

20113000D6-3 יח׳רוטור

יח׳סטטור D6-3 עם לשונית139151

יח׳סטטור טוויסטר7899

447266KTO D6-3 יח׳רוטור טוויסטר

508876KTO - עם לשונית D6-3 יח׳סטטור טוויסטר

592159KTO D6-3 יח׳רוטור

497220KTO D6-3  יח׳סטטור

יח׳רוטור R7-1.5 לשונית20114800

יח׳סטטור R7-1.5 חרדל20116200

201148213S-R7 יח׳רוטור

201163013S-R7 יח׳סטטור

1.5-R8
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רוטורים וסטטורים
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

201162201.5-R8 יח׳סטטור

יח׳רוטור 2L6 +++ חור479006

יח׳רוטור 2L6 +++ חריץ459208

459212+++ 2L6 יח׳סטטור

201148303-8-R יח׳רוטור

201163103-8-R יח׳סטטור

981642L8 יח׳רוטור

981612L8 יח׳סטטור

20114310D4-3 יח׳רוטור

20113210D4-3 יח׳סטטור

543761D8-2 יח׳רוטור

530882D8-2 יח׳סטטור
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אביזרים, כלי עבודה, כלי עבודה לעבודות רטובות, מחברים
ALWAYS AT YOUR SITE

רוטורים וסטטורים
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳ספריי לסטטורים40552

יח׳רוטורמיקס20118050

יח׳מערבל לרוטומיקס20118192

יח׳רוטורקוויל20118400

20117000D יח׳חבק לסטטור

יח׳חבק לסטטור R אורך 245 מ"מ20117800

יח׳חבק לסטטור R באורך 515 מ"מ20117900
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אביזרים, כלי עבודה, כלי עבודה לעבודות רטובות, מחברים
ALWAYS AT YOUR SITE
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אביזרים וכלי עבודה
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳גומי אטימה לחיבור רביד2839377

יח׳גומי אטימה לצינור 25 מ"מ20199600

יח׳גומי אטימה לצינור 35 מ"מ20200712

יח׳גומי אטימה לצינור 50 מ"מ20200713

יח׳דיאפרגמה לקומפרסור20130800

יח׳דיזה 12 מ"מ לאקדח התזה20190800

יח׳דיזה 14 מ"מ לאקדח התזה20190900

יח׳דיזה 16 מ"מ לאקדח התזה20191000

יח׳דיזה 18 מ"מ לאקדח התזה20191100

יח׳ידית נשיאה לקומפרסור20134100

יח׳כדור ספוג 17 מ"מ10411

יח׳כדור ספוג 30 מ"מ20210500

יח׳כדור ספוג 50 מ"מ20210600

יח׳כדור ספוג 70 מ"מ20210700
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אביזרים וכלי עבודה
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳כיסוי חיצוני ללחצנים של קומפרסור20131610

יח׳כיסוי למפסק קומפרסור20132220

יח׳כיסוי פנימי ללחצים של קומפסור20131600

יח׳מקדד 4 מ"מ73670

יח׳מקדד 5 מ"מ20223100

יח׳מתקן כיבוי אוטומטי לקומפרסור20135101

20130610IK250 יח׳פלטה לדיאפרגמה

יח׳פלטה לראש צילנדר20130600

יח׳פלנג' יציאה כולל שעון לחץ 50 מ"מ463291

7915250 LK יח׳קומפרסור

יח׳ראש צילנדר לקומפרסור20133300
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כלי עבודה לעבודות רטובות
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳גרזן טייחים20222000

יח׳כף ספוג שפשוף 15X29 כתום20221550

יח׳מלג' שפשוף גבס 8 להבים20221410

יח׳מלג' תקרה 60 ס"מ נירוסטה23143

יח׳מלג גדול20221000

2841164H יח׳סרגל טיח 80 ס"מ

2881759 H יח׳סרגל טיח 100 ס"מ

14902120H יח׳סרגל טיח 120 ס"מ

14902150H יח׳סרגל טיח 150 ס"מ

14902180H יח׳סרגל טיח 180 ס"מ

14902200H יח׳סרגל טיח 200 ס"מ

יח׳מלג׳ פינות ישרות20221200

יח׳מלג׳ פינות פנים עם סכין20222720

יח׳מלג׳ פינות חוץ20222810

יח׳מלג׳ פינות פנים20222800
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מחברים
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳חיבור רביד הברגה פנימית 202012004/3

יח׳חיבור רביד הברגה פנימית "202010001

יח׳חיבור רביד זכר  28393678/3

יח׳חיבור רביד זכר 202009002/1

יח׳חיבור רביד זכר 202016004/3

יח׳חיבור רביד זכר "202016101

יח׳חיבור רביד סגר2839376

יח׳מחבר זכר לצינור 25 מ"מ 20199100

יח׳מחבר זכר לצינור 35 מ"מ 20200721

יח׳מחבר זכר לצינור 50 מ"מ20200760

יח׳מחבר נקבה לצינור 25 מ"מ20199000

יח׳מחבר נקבה לצינור 35 מ"מ20200714

יח׳מחבר נקבה לצינור 50 מ"מ 20200750

יח׳מחבר זכר לצינור 35 מ"מ עם הברגה פנימית "202007401

יח׳מחבר זכר לצינור 35 מ"מ עם הברגה פנימית 4/1 "202007951

יח׳מחבר זכר לצינור 50 מ"מ עם הברגה חיצונית 4/1 "202007931

יח׳מחבר זכר לצינור 50 מ"מ עם הברגה פנימית "202007812
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מחברים
יח׳ מידהתאור פריט מק״ט

יח׳מחבר יציאה 25 מ"מ ללא שעון 99453

יח׳מחבר יציאה 25 מ"מ עם שעון 102490

יח׳מחבר יציאה 35 מ"מ עם שעון לחץ102228

יח׳מחבר נקבה לצינור 50 מ"מ עם הברגה פנימית "202007802

יח׳מחבר שטיפה לצינור 25 מ"מ20199500

יח׳מחבר שטיפה לצינור 35 מ"מ20200310

יח׳מתאם 35 נקבה 50 זכר20200791

יח׳ניפל מעבר 1/4''1 - ''202055101

יח׳פינים לאוזניים למחברים20200600

יח׳אוזניים למחברים2839389

יח׳אום לאוזן חיבור מהיר20209971

יח׳בנד הברגה לצינור 25 מ"מ20250025

יח׳בנד הברגה לצינור 35 מ"מ20250035

יח׳בנד הברגה לצינור 50 מ"מ20250050

יח׳בנד לחיצה לצינור 25 מ״מ20202300

יח׳בנד לחיצה לצינור 35 מ״מ20202310

יח׳בנד לחיצה לצינור 50 מ״מ20202320
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בכל שאלה תקלה יש להתקשר לאסף בכל שאלה תקלה יש להתקשר לאסף 05082207280508220728  ו\או משרדי אורבונד   ו\או משרדי אורבונד 03-735510003-7355100 בכל שאלה תקלה יש להתקשר לאסף 0508220728  ו\או משרדי אורבונד 03-7355100 אנו מדגישים:
האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו

של האמור בחוברת זו (להלן - ״המידע״) הם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי 
ביחס לביצוע של עבודה ספציפית.

יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע״י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם 
מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו 

מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.
למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי 

אדם ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.
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