
נבחרת המוצרים המובילה

למשחזות "7

לעבוד בקלות!
כמו משחזת "9, בחצי מהמשקל !

משחזת "7 החדשה של Metabo, עומק חיתוך של 60 מ"מ,
שוקלת רק 2.7 ק"ג

בטיחות • חדשנות • ביצועים
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מק"ט מטאבו: 601099000

WEPBA 19-180

סרקו לצפייה בסרטון

1. קלה במיוחד – רק 2.9 ק"ג )כחצי בלבד ממשקל משחזת "9(

2. עומק חיתוך כמו של משחזת "9 )60 מ"מ(

3. קלאץ' בטיחות )עצירה מיידית ומוחלטת במקרה שהדיסק נתקע במתכת(  

4. התנעה "רכה"

5. ידית חדשנית בעלת מנגנון בלימת זעזועים ורעידות

1900W 6. משחזת עוצמתית במיוחד

7. אורך חיים כפול ממשחזת רגילה )מנוע מסוג "מרתון"(

8. יכולות עבודה גבוהות מאוד גם בתנאי עבודה קשים במיוחד

9. בלימה מהירה - תוך 2 שניות בלבד!

10. משבת חשמלי אוטומטי 
    )לאחר הפסקת חשמל אינו חוזר לפעול גם עם מתג הפעלה לחוץ(

11. מנגנון איזון אוטומטי

משחזת "7 עם מנגנוני אקסטרה-בטיחות חדשניים:
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משחזת "7, דגם ראשון מתוך שניים חדשים:

מק"ט גמל: 863297
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מק"ט מטאבו: 601088000

מק"ט גמל: 863181

WE 19-180 QUICK RT

1. קלה במיוחד – רק 2.7 ק"ג )כחצי בלבד ממשקל משחזת "9(

2. עומק חיתוך כמו של משחזת "9 )60 מ"מ(

3. קלאץ' בטיחות )עצירה מיידית ומוחלטת במקרה שהדיסק נתקע במתכת( 

4. התנעה "רכה"

5. ידית חדשנית בעלת מנגנון בלימת זעזועים ורעידות

1900W 6. משחזת עוצמתית במיוחד

7. אורך חיים כפול ממשחזת רגילה )מנוע מסוג "מרתון"(

8. יכולות עבודה גבוהות מאוד גם בתנאי עבודה קשים במיוחד

9. הגנת התחלת עבודה מחודשת

סרקו לצפייה בסרטון
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משחזת "7, דגם שני מתוך שניים חדשים:

משחזת "7 עם מנגנוני בטיחות חדשניים:
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דיסק לחיתוך | ברזל ופלדה
קוד גמל: 396917

עובי: 3 מ"מ

דיסק טריפל לחיתוך
ברזל ופלדה

קוד גמל: 085149
עובי: 3 מ"מ

• 3 שכבות רשת חיזוק
• דיסקת בטיחות

TRIPLE

EXTREME

דיסק דק לחיתוך | ברזל ופלדה
קוד גמל: 861354

עובי: 1.7 מ"מ

ECONOMY
DLX

 דיסקים לחיתוך

דיסק דק לחיתוך | ברזל ופלדה
קוד גמל:  728190

עובי: 1.6 מ"מ

דיסק לחיתוך | אלומיניום
קוד גמל: 484164

עובי: 3 מ"מ

EXTREME

TRIPLE

דיסק טריפל לחיתוך
אבן, שיש ובטון

קוד גמל: 086856
עובי: 3 מ"מ

• 3 שכבות רשת חיזוק
• דיסקת בטיחות

PRO

דיסק דק לחיתוך | נירוסטה
קוד גמל: 767922

עובי: 1.6 מ"מ

דיסק טריפל לחיתוך
נירוסטה

קוד גמל: 086313
עובי: 3 מ"מ

• 3 שכבות רשת חיזוק
• דיסקת בטיחות

TRIPLE

EXTREME

דיסק דק לחיתוך | נירוסטה
קוד גמל: 861293

עובי: 1.7 מ"מ

PRO

3
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 דיסקים להשחזה

דיסק טריפל להשחזה
ברזל ופלדה

קוד גמל: 085361
עובי: 6.5 מ"מ

• 3 שכבות רשת חיזוק

דיסק להשחזה | ברזל ופלדה
קוד גמל: 396924

עובי: 6.5 מ"מ

דיסק להשחזה | אלומיניום
קוד גמל: 472369

עובי: 6.5 מ"מ
• 3 שכבות רשת חיזוק

TRIPLEECONOMY
DLX

EXTREME

דיסק טריפל להשחזה
נירוסטה

קוד גמל: 086351
עובי: 6.5 מ"מ

• 3 שכבות רשת חיזוק

דיסק טריפל להשחזה
פלדות קשות

קוד גמל: 251407
עובי: 6.5 מ"מ

• 3 שכבות רשת חיזוק

TRIPLETRIPLE

*דיסק לחיתוך, השחזה וליטוש
ברזל, נירוסטה ופלדות קשות

קוד גמל: 825615
עובי: 2.5 מ"מ

• 3 שכבות של רשת המעניקות חוזק מירבי

דיסק 3-ב-1* לעבודה רציפה ללא צורך בהחלפת הדיסק

4

לעבוד
בקלות!
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 משחזות
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 דיסק סבך פלפים

פלפ דיסק זירקוניה
ברזל, פלדה ונירוסטה

ZIRCONIA :איפיון
גרעינים: 40, 50, 60, 80, 100, 120

PROPRO

פלפ דיסק סיליקון קרביד
אבן, בטון, שיֿש, זכוכית, אל-מתכת

SILICON CARBIDE :איפיון
גרעינים: 40, 80, 120

דיסק סבך גס
קוד גמל: 868070

שימוש עיקרי: הסרה וניקוי 
חלודה, גרדים, שריטות, צבע, 

ניקוי "שטח שריפה" לאחר 
חיתוך, ועבודת כלליות.

PRO

WEPBA 19-180 RT
משחזת זוית "7 )180 מ"מ(

קוד גמל: 863297
קוד מטאבו: 601099000

1,900W

מהירות 8,200 סל”ד

מנוע עוצמתי וחדשני )דגם מרתון(

התנעה "רכה"

מנגנון מצמד בטיחות

הגנת התחלה מחודשת

כולל ידית בולמת זעזועים

פתיחה מהירה ללא צורך במפתח
אפשרות לנעילת לחצן הפעלה

מנגנון איזון אוטומטי

בלימה מהירה - תוך 2 שניות בלבד!

משקל 2.9 ק”ג בלבד !

WE 19-180 QUICK RT
משחזת זווית "7 )180 מ"מ(

קוד גמל: 863181 
קוד מטאבו: 601088000

1,900W

מהירות 8,200 סל”ד

מנוע עוצמתי וחדשני )דגם מרתון(

התנעה "רכה"

מנגנון מצמד בטיחות

הגנת התחלה מחודשת

כולל ידית בולמת זעזועים

פתיחה מהירה ללא צורך במפתח
אפשרות לנעילת לחצן הפעלה

משקל 2.7 ק”ג בלבד !

לעבוד בקלות!

כמו משחזת "9,
בחצי מהמשקל!

משחזת "7 החדשה של 
,Metabo

עומק חיתוך של 60 מ"מ,
שוקלת רק 2.7 ק"ג

משחזת "9

משחזת "7
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 דיסקיות לטש
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דיסק פיבר
)A( אלומיניום אוקסיד חום

שימוש עיקרי: הוררדת גרדים 
ופינות, ליטוש שטח וברקה, 
הורדת חלודה וניקיון כללי.

גרעינים: 16, 24, 36, 50, 60, 80, 
120 ,100

חובה לעבוד עם גב-דיסק לפיבר

דיסק פיבר זירקוניה אלומינה
)ZA( נירוסטה

שימוש עיקרי: הוררדת גרדים 
ופינות, ליטוש שטח וגימור 

בנירוסטה.
גרעינים: 24, 80, 120

חובה לעבוד עם גב-דיסק לפיבר

דיסק מוזאיקה סיליקון קרביד
)C( אבן, בטון, מוזאיקה, שיש

שימוש עיקרי: השחזות וגימור 
באבן, בטון, מוזאיקה  ושיש, 

והורדת שאריות יציקה בבטון.
גרעינים: 16, 24, 36, 60, 80,

120 ,100
חובה לעבוד עם גב-דיסק למוזאיקה

C 7" דיסקית צמידה
שימוש עיקרי: ליטוש וגימור אבן, 

שיש, זכוכית ואל-מתכות.
גרעינים: 60, 80, 100, 120, 150, 

400 ,320 ,220 ,180
חובה לעבוד עם גב-דיסק לפיבר

גב-דיסק "7 לדיסקיות פיבר 
ודיסקיות מוזאיקה
קוד גמל: 238934

דיסק סבך רשת
)A( אלומיניום אוקסיד חום

שימוש עיקרי: ליטוש שטח, 
הסרת חלודה, גימור והברקה 
של מתכות, אל-מתכות, אבן, 

ועבודות כלליות.
coarse, medium, fine :גרעינים

חובה לעבוד עם גב-דיסק לפיבר
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סרקו לצפייה בסרטון

משחזת "9

משחזת "7

השוואת משקל

משחזת "9 משחזת "7

עומק חיתוך זהה

sherutl@gamalsarid.co.il • 04-6507577
www.gamalsarid.co.il •     CGW גמל-שריד


