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 מבצע סוף שנה 

2017
www.neumo-vargus.co.il בואו לבקר אותנו באתר החדש

NEUMO Ehrenberg Group

כלים ממשפחת VG – CUT לביצוע הברגה, חרוץ וגידוע. 
VG –CUT20 לוחיות בגודל 4.0 מ"מ במחיר 20 לוחיות בגודל  2.0 ו-3.0 מ"מ במחיר

₪ 800₪ 990

NEUMO Ehrenberg Group

 קנה 3 סכינים 
 קבל 1 נוסף

 חינם
 )הזול ביניהם(

קנה 20 לוחיות
קבל

מחזיק או להב

חינם

19 ₪ ליח׳

מחיר מק״ט תיאור

 ₪ 119 264-35118
 ER8 מאריך קנה צילינדרי

*ER8M קוטר 10 מ"מ אורך 100 מ"מ

 ₪ 119 264-35119
 ER11 מאריך קנה צילינדרי

*ER11M קוטר 10 מ"מ אורך 100 מ"מ

 ₪ 119 214-35141
 ER11 מאריך קנה צילינדרי

*ER11M קוטר 12 מ"מ אורך 70 מ"מ

 ₪ 119 214-35145
ER16 מאריך קנה צילינדרי

*ER16M קוטר 16 מ"מ אורך 100 מ"מ

 ₪ 119 214-35146
ER16 מאריך קנה צילינדרי

*ER16M קוטר 16 מ"מ אורך 130 מ"מ

 ₪ 119 214-35150
ER16 מאריך קנה צילינדרי

*ER16M קוטר 20 מ"מ אורך 100 מ"מ

 ₪ 159 214-35117
ER32 מאריך קנה צילינדרי

אורך 70 מ"מ קוטר 32

 ₪ 30 217-22317 MAS403 BT40 45º פולסטד + רינג

 ₪ 45 217-22320 MAS403 BT50 45º פולסטד + רינג

 ₪ 30 217-21305 DIN 69872 ISO 40 פולסטד + רינג

 ₪ 30 217-22314 ISO40M16 MAZAK פולסטד+רינג למכונת

M= MINI *

מאריכים, צילינדרים ופולסטדים במחירים חסרי תקדים

משטחי גרניט לביקורת

מעמד תואם לפלטת גרניט אינו כלול במחיר. ניתן להזמין בנפרד *המחיר אינו כולל הובלה לבית הלקוח

מחיר ₪ מק״ט  MM מידות 

299 CEC JP40257-G00 400x250x70

595 CEC JP634010-G00 630x400x100

890 CEC JP805013-G00 800x500x130

1,590 CEC JP1006315-G00 1000x630x150

3,299 CEC JP1209015-G00 1200x900x150

1,650 CEC JP1007515-G00 1000x750x150

11-2 I/e 16-3 I/e גודל iso+un שימות לביצוע תבריגים בחריטה

תוצרת ישראל

שימות במחיר מיוחד )באריזות של 10 יח׳(
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שימות במחיר מיוחד )באריזות של 10 יח׳(

ER SERIES COLLETS

שימות לביצוע תבריגים בחריטה ISO+UN גודל ”3/8=16 ”1/4=11
תוצרת ישראל

SERIE-ER8                  SET )1÷5( 9 collets                         359.26
SERIE-ER11                SET )1÷7( 13 collets                      508.53
SERIE-ER16                SET )1÷10( 10 collets                    308.66
SERIE-ER20               SET )2÷13( 12 collets                    394.68
SERIE-ER25               SET )2÷16 ( 15 collets                   490.82
SERIE-ER32               SET )3÷20( 18 collets                    581.90
SERIE-ER40               SET )4÷26( 23 collets                    981.64

Code no. price ils

 MAS 403/BT COLLET 
CHUCKS H100

COLLETS ER TYPE

214-31527                        BT40H100ER16AD                       207.50

ER8D01-05                                                  37.95

ER20D01-13                                                  31.87

ER11D01-07                                                  37.95

ER25D01-16                                                  31.87

ER16D01-10                                                  28.33

ER32D02-20                                                  31.87
ER40D03-30                                                  40.48

214-31556                       BT40H100ER20AD                      207.50
214-31542                       BT40H100ER25AD                      207.50
214-31545                       BT40H100ER32AD                     207.50
214-31583                       BT40H100ER40AD                     233.00

Code no.

Code no.

price ils

price ils

MAS 403/BT COLLET CHUCKS

214-31539                 BT40H70ER16 AD version                169.50
214-31555                BT40H70ER20 AD version               169.50
214-31501                 BT40H70ER25 AD version               169.50
214-31502                BT40H70ER32 AD version               169.50
214-31515                BT40H70ER40 AD version               180.50
214-31549                BT50H80ER25 AD version               286.00
214-31503                BT50H80ER32 AD version               286.00
214-31504                BT50H80ER40 AD version               303.50

Code no. price ils

VM7
בחירה מספר 1 לעיבוד נירוסטה. 

PVD ציפוי ייחודי

VTX
בחירה מספר 1 לכל סוגי 

TIALN המתכות. ציפוי

VKX
מצוין לעיבוד פלדות אל-חלד ואל- 

TIN מתכות בתנאי עיבוד קשים. ציפוי

19 ש״ח ליח׳

שעון גשש מנופי )פופיטסט(

מד גובה דיגיטלי דו-תרני

סט 30 לוחיות טיב שטח

סט בלוקים למדידה  

שעון גשש מנופי )פופיטסט( טווח 0.8mm רזולוציה 
0.01mm קוטר 40mm עם תעודת כיול יצרן

AS5502-08-2 :מק״ט

מד גובה דיגיטלי דו-תרני 300mm רזולוציה 0.01mm עם 
תעודת כיול יצרן
AS2627-12-0 :מק״ט

 מדידה בין מרכזים. קוטר, ניצבות, דיוק גבוה. 
צג חדיש ונוח לעבודה. קריאה: ״0.0001 / 0.001 מ״מ

סט 30 לוחיות טיב שטח להשוואה ויזואלית
AS1506-01-0 :מק״ט

סט בלוקים למדידה 32 יחידות Grade-2 עם תעודת 
כיול יצרן

AS1650-16-2 :מק״ט

615 ש״ח187 ש״ח

395 ש״ח 1,179 ש״ח

מד גובה דיגיטליקומפרטור אנכי מהמלאי
TESA - HITE MAGNA 400 RATVOC-1505 :מק״ט

TES 0730047             ״0-415/16                                           16,90011,430 ש״ח
TES 0730043             ״0-415/16                                          16,344

מחיר ש״ח תחום מדידהמק״ט

vm7
בחירה מספר 1 לעיבוד נירוסטה.

.pvd ציפוי ייחודי
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שימות במחיר מיוחד )באריזות של 10 יח׳(

ER SERIES COLLETS

שימות לביצוע תבריגים בחריטה ISO+UN גודל ”3/8=16 ”1/4=11
תוצרת ישראל

SERIE-ER8                  SET )1÷5( 9 collets                         359.26
SERIE-ER11                SET )1÷7( 13 collets                      508.53
SERIE-ER16                SET )1÷10( 10 collets                    308.66
SERIE-ER20               SET )2÷13( 12 collets                    394.68
SERIE-ER25               SET )2÷16 ( 15 collets                   490.82
SERIE-ER32               SET )3÷20( 18 collets                    581.90
SERIE-ER40               SET )4÷26( 23 collets                    981.64

Code no. price ils

 MAS 403/BT COLLET 
CHUCKS H100

COLLETS ER TYPE

214-31527                        BT40H100ER16AD                       207.50

ER8D01-05                                                  37.95

ER20D01-13                                                  31.87

ER11D01-07                                                  37.95

ER25D01-16                                                  31.87

ER16D01-10                                                  28.33

ER32D02-20                                                  31.87
ER40D03-30                                                  40.48

214-31556                       BT40H100ER20AD                      207.50
214-31542                       BT40H100ER25AD                      207.50
214-31545                       BT40H100ER32AD                     207.50
214-31583                       BT40H100ER40AD                     233.00

Code no.

Code no.

price ils

price ils

MAS 403/BT COLLET CHUCKS

214-31539                 BT40H70ER16 AD version                169.50
214-31555                BT40H70ER20 AD version               169.50
214-31501                 BT40H70ER25 AD version               169.50
214-31502                BT40H70ER32 AD version               169.50
214-31515                BT40H70ER40 AD version               180.50
214-31549                BT50H80ER25 AD version               286.00
214-31503                BT50H80ER32 AD version               286.00
214-31504                BT50H80ER40 AD version               303.50

Code no. price ils

VM7
בחירה מספר 1 לעיבוד נירוסטה. 

PVD ציפוי ייחודי

VTX
בחירה מספר 1 לכל סוגי 

TIALN המתכות. ציפוי

VKX
מצוין לעיבוד פלדות אל-חלד ואל- 

TIN מתכות בתנאי עיבוד קשים. ציפוי

19 ש״ח ליח׳

שעון גשש מנופי )פופיטסט(

מד גובה דיגיטלי דו-תרני

סט 30 לוחיות טיב שטח

סט בלוקים למדידה  

שעון גשש מנופי )פופיטסט( טווח 0.8mm רזולוציה 
0.01mm קוטר 40mm עם תעודת כיול יצרן

AS5502-08-2 :מק״ט

מד גובה דיגיטלי דו-תרני 300mm רזולוציה 0.01mm עם 
תעודת כיול יצרן
AS2627-12-0 :מק״ט

 מדידה בין מרכזים. קוטר, ניצבות, דיוק גבוה. 
צג חדיש ונוח לעבודה. קריאה: ״0.0001 / 0.001 מ״מ

סט 30 לוחיות טיב שטח להשוואה ויזואלית
AS1506-01-0 :מק״ט

סט בלוקים למדידה 32 יחידות Grade-2 עם תעודת 
כיול יצרן

AS1650-16-2 :מק״ט

615 ש״ח187 ש״ח

395 ש״ח 1,179 ש״ח

מד גובה דיגיטליקומפרטור אנכי מהמלאי
TESA - HITE MAGNA 400 RATVOC-1505 :מק״ט

TES 0730047             ״0-415/16                                           16,90011,430 ש״ח
TES 0730043             ״0-415/16                                          16,344

מחיר ש״ח תחום מדידהמק״ט

vkx
מצוין לעיבוד פלדות אל-חלד ואל-מתכות

.tin בתנאי עיבוד קשים. ציפוי
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שימות במחיר מיוחד )באריזות של 10 יח׳(

ER SERIES COLLETS

שימות לביצוע תבריגים בחריטה ISO+UN גודל ”3/8=16 ”1/4=11
תוצרת ישראל

SERIE-ER8                  SET )1÷5( 9 collets                         359.26
SERIE-ER11                SET )1÷7( 13 collets                      508.53
SERIE-ER16                SET )1÷10( 10 collets                    308.66
SERIE-ER20               SET )2÷13( 12 collets                    394.68
SERIE-ER25               SET )2÷16 ( 15 collets                   490.82
SERIE-ER32               SET )3÷20( 18 collets                    581.90
SERIE-ER40               SET )4÷26( 23 collets                    981.64

Code no. price ils

 MAS 403/BT COLLET 
CHUCKS H100

COLLETS ER TYPE

214-31527                        BT40H100ER16AD                       207.50

ER8D01-05                                                  37.95

ER20D01-13                                                  31.87

ER11D01-07                                                  37.95

ER25D01-16                                                  31.87

ER16D01-10                                                  28.33

ER32D02-20                                                  31.87
ER40D03-30                                                  40.48

214-31556                       BT40H100ER20AD                      207.50
214-31542                       BT40H100ER25AD                      207.50
214-31545                       BT40H100ER32AD                     207.50
214-31583                       BT40H100ER40AD                     233.00

Code no.

Code no.

price ils

price ils

MAS 403/BT COLLET CHUCKS

214-31539                 BT40H70ER16 AD version                169.50
214-31555                BT40H70ER20 AD version               169.50
214-31501                 BT40H70ER25 AD version               169.50
214-31502                BT40H70ER32 AD version               169.50
214-31515                BT40H70ER40 AD version               180.50
214-31549                BT50H80ER25 AD version               286.00
214-31503                BT50H80ER32 AD version               286.00
214-31504                BT50H80ER40 AD version               303.50

Code no. price ils

VM7
בחירה מספר 1 לעיבוד נירוסטה. 

PVD ציפוי ייחודי

VTX
בחירה מספר 1 לכל סוגי 

TIALN המתכות. ציפוי

VKX
מצוין לעיבוד פלדות אל-חלד ואל- 

TIN מתכות בתנאי עיבוד קשים. ציפוי

19 ש״ח ליח׳

שעון גשש מנופי )פופיטסט(

מד גובה דיגיטלי דו-תרני

סט 30 לוחיות טיב שטח

סט בלוקים למדידה  

שעון גשש מנופי )פופיטסט( טווח 0.8mm רזולוציה 
0.01mm קוטר 40mm עם תעודת כיול יצרן

AS5502-08-2 :מק״ט

מד גובה דיגיטלי דו-תרני 300mm רזולוציה 0.01mm עם 
תעודת כיול יצרן
AS2627-12-0 :מק״ט

 מדידה בין מרכזים. קוטר, ניצבות, דיוק גבוה. 
צג חדיש ונוח לעבודה. קריאה: ״0.0001 / 0.001 מ״מ

סט 30 לוחיות טיב שטח להשוואה ויזואלית
AS1506-01-0 :מק״ט

סט בלוקים למדידה 32 יחידות Grade-2 עם תעודת 
כיול יצרן

AS1650-16-2 :מק״ט

615 ש״ח187 ש״ח

395 ש״ח 1,179 ש״ח

מד גובה דיגיטליקומפרטור אנכי מהמלאי
TESA - HITE MAGNA 400 RATVOC-1505 :מק״ט

TES 0730047             ״0-415/16                                           16,90011,430 ש״ח
TES 0730043             ״0-415/16                                          16,344

מחיר ש״ח תחום מדידהמק״ט

vtx
בחירה מספר 1לכל סוגי המתכות.

.tialn ציפוי

NEUMO Ehrenberg Group

הברגה חרוץ חריטה קוטר

₪ 60 ₪ 58 ₪ 57 4 מ״מ

₪ 65 ₪ 63 ₪ 67 5 מ״מ

₪ 76 ₪ 74 ₪ 72 6 מ״מ

- ₪ 95 ₪ 93 7 מ״מ

הפתרון המושלם לחריטה בקדחים וחלקים קטנים באיכות גבוהה.
MICROSCOPE סכיני
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0203

מחיר ₪ מק״ט תיאור

169 AS4307-06-5 קליבר דיגיטלי 150 מ"מ

249 AS4307-08-5 קליבר דיגיטלי 200 מ"מ

375 AS4307-12-5 קליבר דיגיטלי 300 מ"מ

מחיר ₪ מק״ט תיאור

355 AS3105-01-4 מיקרומטר דיגיטלי 0-25 מ"מ

430 AS3105-02-4 מיקרומטר דיגיטלי 25-50 מ"מ

485 AS3105-03-4 מיקרומטר דיגיטלי 50-75 מ"מ

530 AS3105-04-4 מיקרומטר דיגיטלי 75-100 מ"מ

מחיר ₪ מק״ט תיאור

520 AS5405-95-4
אינדיקטור דיגיטלי 12.5 מ"מ

רזולוציה 0.001 מ"מ

980 AS5405-02-4
אינדיקטור דיגיטלי 50 מ"מ

רזולוציה 0.001 מ"מ

מחיר ₪ מק״ט תיאור

1,179 AS2627-12-0 מד גובה דיגיטלי דו-תרני 300 מ"מ

1,868 AS2627-24-0 מד גובה דיגיטלי דו-תרני 600 מ"מ

מחיר ₪ מק״ט תיאור

860 AS4315-20-6 קליבר דיגיטלי 500 מ"מ

990 AS4315-20-8
קליבר דיגיטלי 500 מ"מ

)עם עוקצים עליונים(

2,300 AS4315-40-5 קליבר דיגיטלי 1000 מ"מ

מחיר ₪ מק״ט תיאור

250 AS1326-06-8 סרגל דיגיטלי אנכי 150 מ"מ

מברזים

 מבצע 
מברזים

הנחה
55%

NI מברז מדגם  TI מברז מדגם THL מברז עם ציפוי

מתאים לעבודה במתכות אקזוטיות כגון ניקל 

ואינקונל

מתאים לעבודה בטיטניום 

כמו כן טוב לעבודה במתכות כגון:

17-4PH, 15-5PH

מיועד לעבודה בפלדות קשות כגון 4340

כמו כן טוב לעבודה בנירוסטה כגון:

303,304,316,316L

)NI( 204102 – ספירלי

)TiNi( 202161 – גן

)TI( 20416 – ספירלי

)TiNi( 202161 – גן

EP2021302 - גן

EP2051302 - ספירלי

WALTER TITEX X-TREME
THE UNIVERSAL HIGH PERFORMANCE DRILL

מבצע מיוחד למקדחי מתק"ש "דגם חדש" הכולל תעלות קירור 

פנימי, עומק קידוח 3D/5D, שימוש אוניברסלי במגוון רחב של 

חומרים: פלדות, יציקות ברזל, נירוסטה, טיטניום, אלומיניום וניקל.

מחיר מבצע ליחידה ₪ A3299XPL/3D דגם

200 מקוטר 3 ועד 6 מ"מ

260 מקוטר 6.1 ועד 8 מ"מ

280 מקוטר 8.1 ועד 10 מ"מ

380 מקוטר 10.1 ועד 12 מ"מ

520 מקוטר 12.1 ועד 14 מ"מ

680 מקוטר 14.1 ועד 16 מ"מ

מחיר מבצע ליחידה ₪ A3399XPL/5D דגם

250 מקוטר 3 ועד 6 מ"מ

300 מקוטר 6.1 ועד 8 מ"מ

350 מקוטר 8.1 ועד 10 מ"מ

475 מקוטר 10.1 ועד 12 מ"מ

650 מקוטר 12.1 ועד 14 מ"מ

850 מקוטר 14.1 ועד 16 מ"מ
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BISON עוקצים מסתובבים תוצרת חברת
מחירים מיוחדים ומפתיעים

הנחה של 10% בנוסף למחירי המבצע

BISON פוטר למחרטות תוצרת חברת
מחירים מיוחדים ומפתיעים

הנחה של 10% בנוסף למחירי המבצע

 מחיר מבצע
ליחידה ₪

קוטר חיצוני מקסימלי
של העוקץ מ"מ

סל"ד
מקסימלי

משקל מקסימלי
של החלק ק"ג

דגם העוקץ

460 45 7000 200 8811-2R MT2

570 60 5000 500 8811-3R MT3

860 70 3800 800 8811-4R MT4

1,100 90 3000 2000 8811-5R MT5

8811R עוקץ מסתובב לעומסים כבדים, דגם

 מחיר מבצע
ליחידה ₪

קוטר חיצוני מקסימלי
של העוקץ מ"מ

סל"ד
מקסימלי

משקל מקסימלי
של החלק ק"ג

דגם העוקץ

640 34 7000 400 8812-3R MT3

735 42 6300 800 8812-4R MT4

8812R עוקץ מסתובב, גוף קטן מימדים, דגם

קוטר קדח פנימי מ"מ מחיר מבצע ליחידה ₪ קוטר במ״מ דגם הפוטר

1,145 32 125 3204-125

1,205 42 160 3204-160

1,550 55 200 3204-200

2,200 76 250 3204-250

3,050 103 315 3204-315

פוטר 3 לחיים קשים ומדויקים דגם 3204 

קוטר קדח פנימי מ"מ מחיר מבצע ליחידה ₪ קוטר במ״מ דגם הפוטר

1,335 32 125 3205-125

1,550 42 160 3205-160

1,789 55 200 3205-200

2,660 76 250 3205-250

3,650 103 315 3205-315

פוטר 3 לחיים קשים ומדויקים הבנויים משני חלקים דגם 3205

קוטר קדח פנימי מ"מ מחיר מבצע ליחידה ₪ קוטר במ״מ דגם הפוטר

1,565 32 125 3605-125

1,780 42 160 3605-160

1,990 55 200 3605-200

2,880 76 250 3605-250

4,400 103 315 3605-315

פוטר 4 לחיים קשים ומדויקים הבנויים משני חלקים דגם 3605

 מחיר מבצע
ליחידה ₪

קוטר חיצוני מקסימלי
של העוקץ מ"מ

סל"ד
מקסימלי

משקל מקסימלי
של החלק ק"ג

דגם העוקץ

550 45 7000 140 8814-2R MT2

653 60 5000 400 8814-3R MT3

1,045 70 3800 500 8814-4R MT4

1,298 90 3000 1200 8814-5R MT5

8814R עוקץ מסתובב לעומסים כבדים, אף ארוך, דגם

 מחיר מבצע
ליחידה ₪

קוטר חיצוני מקסימלי
של העוקץ מ"מ

סל"ד
מקסימלי

משקל מקסימלי
של החלק ק"ג

דגם העוקץ

675 34 7000 340 8813-3R MT3

810 42 6300 700 8813-4R MT4

8813R עוקץ מסתובב, גוף קטן מימדים, אף ארוך, דגם

0405
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30% הנחה ממחיר המחירון 30% הנחה ממחיר המחירון

מלחציים למכונת כרסום עם אפשרות לכוונון זוויתי

סט מקבילונים מדויקים/מושחזים
HRc 48-53 בקושי של

מנועים להנעת צירים:
X,Y,Z SUPERPOWER TABLE FEED

מעצורי תמיכה מתכווננים מפלדה איכותית

לחיים רכים לפוטר הידראולי במידות סטנדרטיות
)סט 3 יחידות(

זרועות מתכווננים מגנטיים לשעוני מדידה 
)אינדיקטורים(

מכשיר לאיפוס גובה בכרסומת הכולל שעון

 משחזת מקדחים מדויקת מקוטר 2-13 מ"מ
4,500 סל"ד

VERVDG-13A

 משחזת כרסומים מדויקת מקוטר 4-13 מ"מ
4,300 סל"ד

VERVEG-13

 BT30 מעמד ל- 64 מחזיקי כלים VERVTT-1-30A

BT40 מעמד ל- 56 מחזיקי כלים VERVTT-1-40A

BT50 עגלת כלים על גלגלים למחזיקי כלים VERVTT-2-50

ארון 24 מגירות בגודל 440x222x642 מ״מ VERVA7-324P

ארון 75 מגירות בגודל 586x222x937 מ״מ VERVA1-575

VERVA-6

VERVA-5

VERVA-8

VERVSJ-40

VERVSJ-70

VERVSJ-250

VERVPF-500X

VERVPF-500Y

VERVPF-500Z

VERVHC-24 VERVHC-06-5 VERVHC-06

VERVHC-15-10 VERVHC-08-10 VERVHC-08

VERVHC-15- 12 VERVHC-10-10 VERVHC-10

VERVHC-15 VERVHC-10-5 VERVHC-12

VERVHC-12-1 VERVHC-15-08 VERVHC-06-6

VERVP-136 VERVP-118A VERVP-018

VERVP-163 VERVP- 128A VERVP-100

MAGNETIC V-BLOCKS פריזמה מגנטית

VERVCP-25 VERVCP-1

VERVCP-26 VERVCP-2

VERVCP-27 VERVCP-3

VERVCP-29 VERVCP-5

VERVCP-6

סט ברגים, אומים, מעצורים וקלמרות מפלדה, לדפינה

VERCK-14 VERCK-12A

VERCK-16 VERCK-12B

VERVMF-102A VERVMB-106H VERVMB-01

VERVMB-70 VERVMB-106

VERHP-50AM VERHP-100

VERHP-50ZM VERHP-50A

07 06


