
נבחרת המוצרים המובילה
לתחום הבניין



חדש! דיסקים לברזלנות

sherutl@gamalsarid.co.il | www.gamalsarid.co.il | T. 04-6507577

חדש מגמל שריד CGW לתחום הבניין
דיסק לחיתוך ברזל בניין בצורה הטובה והמהירה ביותר!

מידות איפיון מק''ט

אינץ'מ''מ

9X1/8X7/8 230X3X22.23 836963

836956

850013

6,650 50 24.40

11.10

חסר

100

100

10,200

10,200

A 30 SBF

115X2.8X22.23

115X1.6X22.234.5X1/16X7/8

4.5X1/8X7/8

סל''ד מחיר
יחידות
קדח X עובי X קוטרבאריזה

חיתוך מהיר יותר • שיפור נוחות משתמש

ש!
חד



חדש! דיסקים לבטון•בלוקים•אבן•שיש

sherutl@gamalsarid.co.il | www.gamalsarid.co.il | T. 04-6507577

מידות איפיון מק''ט

אינץ'מ''מ

9X1/8X7/8 230X3X22.23 836987

836970

6,650 50 27.70

13.9010010,200
C 30 SBF

115X3X22.234.5X1/8X7/8

סל''ד מחיר
יחידות
קדח X עובי X קוטרבאריזה

דיסקים לחיתוך הייעודיים לחיתוך החומרים המצויים והנפוצים באתרי הבניין.
הדיסקים הטובים והיעילים ביותר עבורך!

למגוון מוצרים נוספים לחיתוך והשחזת אבן, שיש ובטון היכנסו לקטלוג גמל שריד 
2018/2019 עמודים  28-29

ש!
חד



מוצרים נוספים 

מגוון רחב של גלילי ליטוש תוכלו למצוא 
בעמודים 57-62 בקטלוג גמל שריד 2018/2019

AC גליל נייר לטש-תנין שחור

שימוש עיקרי: 
גליל ליטוש לעבודה ידנית המיוצר מנייר 

קרפט איכותי. לשימוש כללי בתחום הבניה 
והצבע.

115mmX90m :מידות
גודל גרעין: 80, 100, 120, 150, 180, 220

צבע: שחור

מגוון גלילוני ליטוש תוכלו למצוא בעמוד 63 
בקטלוג גמל שריד 2018/2019

גלילון נייר לטש תנין שחור
שימוש עיקרי: 

גלילון ליטוש לעבודה ידנית המיוצר מנייר 
קרפט איכותי. לשימוש כללי בתחום 

הבניה והצבע.

115mmX10m :מידות
גודל גרעין: 80, 100, 120, 150, 180, 220

צבע: שחור

דיסקיות נייר לטש צמידות
)C( סיליקון קרביד

שימוש עיקרי: 
ליטוש וגימור אבן, שיש, זכוכית

ואל-מתכות

מידות: 4.5''   115 מ''מ
           7''     180 מ''מ 

גודל גרעין:  60-1,200 )משתנה לפי מידה(

עמוד 79 בקטלוג 2018/2019 גמל שריד

דיסק מוזאיקה
)C( סיליקון קרביד

שימוש עיקרי: 
השחזות וגימור באבן, בטון, מוזאיקה
ושיש, והורדת שאריות יציקה בבטון

חובה לעבוד עם גב דיסק למוזאיקה.
מידות: 4.5'

 '7          
גודל גרעין: 16, 24, 36, 60, 80, 100, 120 

*100 רק בגודל של 7'  

עמוד 68 בקטלוג 2018/2019 גמל שריד

מברשת פלדה מקצועית
מברשות כוס

שימוש עיקרי: 
לעבודה על מתכת להורדת שאריות ריתוך, 

חלודה וצבע.  להסרת שאריות בטון מתבניות 
יציקה ולניקוי בטון ואבן ירושלמית

X14M''3מידות: 
5''X14M

עמוד 87 בקטלוג 2018/2019 גמל שריד

מק''ט: 895632

KHE 2860 Quick

מגוון רחב של פטישונים תמצאו בעמודים 211-212 בקטלוג 
גמל שריד 2018/2019

SDS-plus פטישון 26 מ"מ

<< 880W- הכלי הכי חזק בשוק להספק זה
<< סל''ד: 0-1,150

3.2J עוצמת הלימה חזקה מאד >>
 << 3 מצבים: חציבה; קידוח; חציבה-קידוח

<< משקל: 3.1 ק''ג

SSD 18 LTX 200

מגוון רחב של אימפקטים תוכלו למצוא בעמוד 209 בקטלוג
גמל שריד 2018/2019

מברגת רטיטה )אימפקט( ליתיום

מק''ט: 029549
4Ah/18V 2 סוללות ליתיום >>

<< דו כיוונית, אלקטרונית
<< מהירויות 0-2,500 , 0-1,850 , 0-1,000 

סל”ד
150NM מומנט מירבי >>

<< מנגנון ESCP המשפר את חיי הסוללה
<< משקל: 1.6 ק''ג

SB 18 LTX BL Q I

מגוון מלטשות סרט תוכלו למצוא בעמוד 217 בקטלוג
גמל שריד 2018/2019

18V מברגה/מקדחה רוטטת

מק''ט: 023844
1,550W >>

<< סל''ד: 0-1,150
<< קוטר צינור לליטוש מקסימלי 180 מ”מ

 <<מידות סרט 40x760 מ”מ
<< הגנת התחלה מחודשת

<< כולל אביזרים, במזוודת מתכת
<< משקל: 3.1 ק''ג

WPB 36-18 LTX BL 230

מגוון רחב של משחזות תמצאו בעמודים 213-215 בקטלוג 
גמל שריד 2018/2019

משחזת נטענת 9''

מק''ט: 868971
<< ללא פחמים

 Ah LIHD 6.2 18V  4 יחידות סוללות >>
    + 2 יחידות מטען מהיר

<< מנגנון הגנת התחלה מחודשת ועומס יתר
<< ידית אחיזה מסתובבת המגדילה בטיחות     

     ונוחות בעבודה
<< משקל: 6.5 ק''ג

ASR 35 M ACP

מגוון רחב של שואבי אבק תעשייתיים וכלו למצוא בעמודים 
226-227  בקטלוג גמל שריד 2018/2019

שואב אבק תעשייתי

מק''ט: 000000
1,400W >>

<< מיכל: 35 ליטר
<< לחץ שאיבה 248 מילבר

 << הפעלה חשמלית ע''י הכלי המחובר
<< מערכת ניקוי עצמי אוטומטי

<< משקל: 3.1 ק''ג

SXE 150-5.0-BL

מגוון רחב של מלטשות תוכלו למצוא בעמודים 218-220 
בקטלוג גמל שריד 2018/2019

מלטשת אקצנטרית " 6

מק''ט: 853083
350W >>

<< רטיטות- 10,000
<< סל''ד: 4,000-10,000

<< אלקטרונית
<< משקל: 1 ק''ג- קלה במיוחד!

מגוון רחב של פלפ דיסק תוכלו למצוא בעמודים 41-45 
בקטלוג גמל שריד 2018/2019

שימוש עיקרי: 
מתאים לפעולות השחזה וליטוש קשות של

נירוסטה, ברזל, ריתוכים ואלומניום.

מידות: 
גודל גרעין: 40, 60

EXTREME פלפ דיסק)ZA(


