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

4 מ"מ

6 מ"מ
5 מ"מ

7 מ"מ

₪ 57

₪ 72
₪ 67

₪ 93

 ₪ 58

 ₪ 74
 ₪ 63

 ₪ 95

 ₪ 60

 ₪ 76
 ₪ 65

-

הברגה חרוץחריטהקוטר

NEUMO Ehrenberg Group

 קנה 3 סכינים 
 קבל 1 נוסף

 חינם
 )הזול ביניהם(

)3D  עד עומק תבריג(

כרסומי מתק"ש לייצור תבריגים 
מיניאטוריים ולשתלים

MILLIPRO

מטרי

UNF

UNC

1.0x0.25
1.2x0.25
1.4x0.3

0-80

-

 1.6x0.35 -מ 
M6x1.0 עד

מ- 1-72 עד ¼- 28

מ- 2-56 עד ¼- 20

D3T06 6.0\3.0תבריגים לשתלים קנה מ"מ\תקן  Ǿ 3.0 Ǿ

קנה 4 יח׳ 

ב - 660 ₪
 קבל 1 נוסף 

חינם

מחירי המבצע בתוקף עד 31.07.17 או עד גמר המלאי ואינם כוללים מע"מ. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתנאי המבצע. ט.ל.ח.

www.neumo-vargus.co.il | neumo@neumo-vargus.co.il | 03-5372190 :המשביר 26 חולון 5885948 | טל: 03-5373275 | פקס

 מבצע 
יוני  -  מאי

2017

כלים ממשפחת  VG – CUT לביצוע הברגה, חרוץ וגידוע. 
קנה 20 לוחיות  וקבל מחזיק  מונובלוק / סכין + מפתח חינם

VG –CUT

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

לוחיות בגודל 4.0 מ"מ במחיר לוחיות בגודל 3.0 מ"מ במחיר

NEUMO Ehrenberg Group

₪ 800₪ 990
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תיאור מק״ט

MICRO-HITE 350 MANUAL 00730073

MICRO-HITE 600 MANUAL 00730074

MICRO-HITE 900 MANUAL 00730075

MICRO-HITE 350F MANUAL, FINE ADJUSTMENT 00730076

MICRO-HITE 600F MANUAL, FINE ADJUSTMENT 00730077

MICRO-HITE 900F MANUAL, FINE ADJUSTMENT 00730078

MICRO-HITE + M 350 MOTORISED 00730079

MICRO-HITE + M 600 MOTORISED 00730080

MICRO-HITE + M 900 MOTORISED 00730081

TESA HITS
מכשירי מדידה חדשניים בעלות דיוק גבוהה, ידידותי למשתמש

MICRO-HITE
דור חדש של מכשירי מדידה למדידה מהירה ומדויקת

 פנה לקבלת 

מחיר 
הכרות!

MADE IN SWITZERLAND
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מחיר מבצע ש״ח מד עומק גלגלת טווח מדידה
)מ״מ( תיאור מק״ט

555 1.5 mm - 0-150 TWIN-CAL  IP67 00530320

555 1.5 mm 0-150 TWIN-CAL  IP67 00530321

768 0-200 TWIN-CAL  IP67 00530322

1068 0-300 TWIN-CAL  IP67 00530323

390 1.5 mm 0-150 TWIN-CAL 00530094

555 0-200 TWIN-CAL 00530095

770 0-300 TWIN-CAL 00530096

TESA TWIN – CAL SYSTEM
קליבר בעלת חיבור נתונים משולב 

ותצוגה גדולה לקריאה נוחה

TESA CCMA
קליבר השעון הטוב מסוגו )מוגן בפטנט( 

בעל מנגנון מגן זעזועים 

מחיר מבצע ש״ח תיאור מק״ט

425 TESA CCMA-M 0.02 mm 00510008

1100 TRIO-PACK TESA CCMA-M 0.02 00510008P

מחירי
מבצע

 קנה 3 יחידות 

במחיר
מיוחד

MADE IN SWITZERLAND

MADE IN SWITZERLAND
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  SHAVIV AEROBURR SET .2

סטים יעודיים המותאמים לצרכי תעשיות התעופה, חלל, אלקטרוניקה, רפואה, תבניות ומחקר 
ופיתוח. כל הלהבים מצופים TiN בכדי להעניק חיי מוצר ממושכים יותר בעבודה על חומרים כגון 

פלדה, אלומיניום, נחושת , פלדת אל-חלד ופלסטיק

מחיר ש״ח מק״ט תיאור

44 155-00231 B 5 להבים + ידית דגם

48 155-00232 E 5 להבים + ידית דגם

SHAVIV LONG-REACH 1. אריזת בונוס

כלים לצילוע וגימור פני שטח )קצוות, פינות ועוד(
רכוש סט המכיל 10 סכינים ומחזיק וקבל ידית חינם )ארגונומית, קלה ונוחה לשימוש(

)B10s, E100s( או קובלט )B10, E100( HSS הסטים מגיעים עם סכיני
הסכינים מגיעים ארוזים בקופסה נוחה לאחסנה ושימוש חוזר

מחיר ש״ח מק״ט תיאור

36 155-00180 B 10 להבים + ידית דגם

38 155-00184 B 10 להבים קובלט + ידית דגם

44 155-00181 E 10 להבים + ידית דגם

48 155-00182 E 10 להבים קובלט + ידית דגם

 GLO-BURR HANDY KIT 4E .3

קיט הכולל 4 סטים )4 סכיני E שונים ו-4 ידיות(
סט ה-GLO-BURR הינו קל משקל, נוח לאחיזה ועשוי מפלסטיק מחוזק

הידית כוללת קליפ הנצמד לכיס, וכן מקום לאחסון הסכינים

מחיר ש״ח מק״ט תיאור

44 154-29144
קיט הכולל 4 ידיות בצבעים שונים ו-4 

סכיני E שונים


