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מבצע מאי-יוני

2018   VOC1505 קומפרטור דגם
קומפרטור אנכי ללא היפוך תמונה

עם קוטר מסך 312 מ״מ
)XY( 50 מ״מx150 וטווח מדידה של

ברזולוציה של 0.5 מיקרון.
המחיר כולל:
בקר מדידה.

תאורה עלית ותחתית.
.20x עדשה עם הגדלה

מחיר: ₪16,900 
לפרטים נוספים לפנות לסרגיי סטדלר 052-4442768 

מחיר ליחידה ש״חתיאורמק״ט

AS4307-06-5169קליבר דיגיטלי 150 מ״מ

AS4307-08-5249קליבר דיגיטלי 200 מ״מ

AS4307-12-5375קליבר דיגיטלי 300 מ״מ

שעון גשש מנופי )פופיטסט(
מחיר ליחידה ש״ח תיאורמק״ט

AS5502-08-240mm 0.8/0.01mm L14mm139

ISO-17025 עם כיול יצרן לפי תקן*

NEUMO Ehrenberg Group A d v a n c e d  T h r e a d i n g  S o l u t i o n s

 TM SOLID TMDR :חדש
כרסום חדש מבית VARGUS בעל יכולת לבצע קידוח, הברגה 

ופאזה בפעולה אחת.
קיים במידות 

ISO M3 –M23
 UN 4-40- 3/8 x 16

 .2XDo ,2.5XDo אורך הברגה נדרש
מתאים לביצוע בקדחים עוברים ועיוורים.

קנה 6, 8, 10, 12 עם קירור דרך הכלי.
TMDR מגיע עם ציפוי VTS המיועד לחומרים קשים.

ISO Metric: From M3x0.5 up to M23x2.0
American UN: From No. 4-40 up to 3/8״x 16

מחיר מבצע ש״ח קוטר )מ״מ(

 Ø 6.0240

Ø 8.0310

Ø 10.0370

Ø 12.0515

 TM SOLID HCN FOR LONG THREADS :חדש
כרסומי הברגה דגם HCN ארוכים עד 3xDo הכוללים קירור 

דרך הכלי.
בעלי צוואר משוחרר להפחתת כוחות חיתוך.

גאומטריה רבת שיניים.
יכולת צמצום זמני עיבוד בהברגות ארוכות.

.ISO M3-M16 לחומרים קשים לתחום הברגות VTH ציפוי

מחיר מבצע ש״ח קוטר )מ״מ(

Ø 4.0290

Ø 6.0345

Ø 8.0400

Ø 10.0420

Ø 12.0570

Ø 14.0650

מחזיק מעוצב בציפוי ניקל למניעת קורוזיה
לוחיות כרסום באורך 19 מ״מ

לביצוע הברגות החל מ- M11 בפסיעות שונות
מחיר לוחית: 115 ש״ח ליחידה

MiTM 19 For Small Bores from M1 1X0.5 (7/16-32 UN(



מחירי המבצע בתוקף עד 30.6.18 או עד גמר המלאי ואינם כוללים מע״מ. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתנאי המבצע. ט.ל.ח.
WWW.NEUMO-VARGUS.CO.IL | NUEMO@NUEMO-VARGUS.CO.IL | 5372190 :03 :המשביר 26 חולון 5885948 | טל: 03-5373275 | פקס

מחירי המבצע בתוקף עד 30.6.18 או עד גמר המלאי ואינם כוללים מע״מ. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתנאי המבצע. ט.ל.ח.
WWW.NEUMO-VARGUS.CO.IL | NUEMO@NUEMO-VARGUS.CO.IL | 5372190 :03 :המשביר 26 חולון 5885948 | טל: 03-5373275 | פקס

KINTEK מבצע מחזיקי כלים ופולסטד תוצרת
מחזיקים BT40 לתפסניות ER אורך 70 מ״מ

מחיר ליחידה ש״ח תיאורמק״ט

214-31539BT40H70ER16 AD156

214-31502BT40H70ER32 AD156

214-31515BT40H70ER40 AD159

מחזיקים BT40 לתפסניות ER אורך 100מ״מ
מחיר ליחידה ש״חתיאורמק״ט

214-31527BT40H100ER16 AD188

214-31545BT40H100ER32 AD188

MAS-BT40 + O-RING/ 45°, M16 פולסטד
מחיר ליחידה ש״ח תיאורמק״ט

217-22317MAS403 BT ISO40 45°30

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

VERPF-500X – 1350 ש״ח 
VERPF-500Y – 1498 ש״ח 
VERPF-500Z – 1498 ש״ח 

שולחן מסתובב אנכי/אופקי
מק״ט: HV-08 / מחיר: 1280 ש״ח 
מק״ט: HV-10 / מחיר: 1580 ש״ח 

*ניתן לשדרג לראש חלוקה בתוספת אביזרים

מכשיר התזה לנוזל קירור
 VMH-71 :מק״ט
מחיר: 335 ש״ח 

*מופעל ע״י לחץ אויר
)כולל וסת לחץ)

BT40 מתקן דפינה למחזיקי
 VTS-BT-40 :מק״ט

מחיר: 390 ש״ח 

סקימר לאמבטיית
נוזל קירור

VOS-810 :מק״ט
מחיר: 849 ש״ח 

110V/1PH מתח עבודה חשמלי נדרש *
4L/h הספק עבודה *

סט ברגים, אומים, מעצורים וקלמרות מפלדה, 
לדפינה

VERCK-12A – 315 ש״ח
VERCK-12B – 345 ש״ח

VERCK-14 – 350 ש״ח
VERCK-16 – 380 ש״ח
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