
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׳

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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e ידית מנגו
מק"ט: 155-00162

+ 5 סכינים

לביצוע פאזות )COUNTERSINK( והורדת צילועים במקדחות יד וכלים מסתובבים

לניקוי והורדת צילועים לחלקי 
תעופה, חלל ורפואה

שקעני .H.S.S עם קנה ביט 4\1

סט שביב
GLO-BURR - קיט ידני

II סט מנגו
E+5

PLUM-BURR סטAERO BURR מערכות שביב

₪ 43

₪ 38

מתכת
6-41 מ"מ

)״1.61 - ״0.23(
מק"ט: 155-90082

פלסטיק
4.8-38 מ"מ

)״1.496 - "0.189(
מק"ט: 155-90083

₪ 36
מחיר שבר פלסטיק

₪ 82
מחיר שבר מתכת

קיט שקען עם קדח
מק"ט: 154-00032

כולל:כולל:

קיט שקען 3 שיניים

קוטר קדח מרבי מ"מ דגם כלי

20 FD20

13 FD13

8 FD08

קוטר קדח מרבי מ"מ דגם כלי

20 FC20

16 FC16

12 FC12

מק"ט: 154-00031

₪ 58
מק"ט: 155-00232

₪ 42
מק"ט: 155-00231

 B11P סט סטנדרטי
II ידית מנגו •

B :מחזיק •
B11P 5 סכינים מצופים •

E111P HD סט לעבודות מאומצות
II ידית מנגו •

 E :מחזיק •
E111P 5 סכינים מצופים •

מיועד לביצוע הורדת גרד חיצוני ופנימי 
בצינורות מתכת ופלסטיק בקטרים:

מק"ט: 154-29144

₪ 165
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מחירי מבצע  תיאור

 ₪ 1800 HSK-A63

 ₪ 1540 BT40

תכולת הסט:

 HSK-A63/BT40 מחזיק הידראולי •

• תפסניות לדפינת כלים לקטרים הבאים:ø16, ø12, ø10, ø8, ø6 )קוטר קנה ב-מ"מ(

• חולץ תפסניות

• מפתח אלן T לסגירה ופתיחה של הכלי

• אריזה תואמת לסט

יתרונות:

• מומנט סגירה עד 900N/m ל- ø20 מ"מ )פי שתיים יותר חזק משרינק(

• זריקה וחזרתיות מקסימלית עד 0,003 מ"מ

• מגדיל משמעותית את אורך חיי הכלי )עד 300%(

)PRE-SET -החלפת כלי פשוטה ומהירה )אין צורך ב •

TENDO E compact
מחזיק הידראולי אוניברסלי לכרסום, קידוח, קידוד ותיברוז
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• חיבור ישיר למסך

 1080HD מצלמה באיכות •

• פוקוס אוטומטי/ידני

מיקרוסקופ  שולחני 

45X - 7.5X :הגדלת סטנדרט

180X - 3.5X :הגדלה עם אביזרים

   מכשיר לבדיקה ויזואלית, תוצרת חברה ASH אירלנד

מיקרוסקופים לתעשייה ואביזריהם

מיקרוסקופ זרוע

45X - 7.5X :הגדלת סטנדרט

180X - 3.5X :הגדלה עם אביזרים

החל מ- 3300 ₪החל מ- 1995 ₪

120X 2.5 עדX - הגדלות מ •

• גריד מדידה מובנה

 METEX/METEX PLUS אופציה לתוכנת מדידה •

 מבצע 
פברואר - מרץ

2018

לפרטים נוספים
נא התקשרו לסרגיי

052-4442768


