Defense,Security&Hi-Tech

פרופיל החברה
החברה נוסדה בשנת  1981תחת השם מזוז מארזים בע”מ .בשנת  1991התמזגה החברה עם
חברת ג.מ .אריזות בע”מ ומותגה תחת השם ( TGMג.מ .אריזות) בע”מ.
חברת ( TGMג.מ.אריזות בע”מ) עוסקת בתכנון ,פיתוח וייצור של פתרונות למערכות זיווד ,מארזים
חכמים ,תחנות עבודה ניידות לציוד רגיש ויקר ערך תוך השענות על מיגוון טכנולוגיות המותאמות
לקשת רחבה של צרכים ודרישות.
במהלך  33שנותיה הפכה החברה למובילה בתחום ייצור מארזים חכמים ממגוון החומרים כגון:
אלומיניום ,עץ ,לבידים מחופים בחומר קשיח ,פלסטיק בטכנולוגית הוואקום פורמינג ,רוטציה וטכסטיל.
החברה עוסקת במתן שרותי אינטגרציה למוצרים על פי דרישת הלקוח ,דהיינו הרכבת מערכות
הכוללות :הרכבות ,חיווט ,הדפסות משי וגימור עד לקבלת מוצר סופי.

פעילות החברה ושרותיה:
הנדסת מוצר :מחלקת הנדסה שמספקת שרותי תכנון ופיתוח מוצרים הן בתחום האריזה והן
בתחומים אחרים.
עיצוב תעשייתי :שרותי עיצוב והדמיות ברמה גבוהה ללא קשר להזמנת מוצר.
מצבעה רטובה :צביעה סינטטית רגילה ,אפוקסי ,פולאוריתן וכו’.

גאווה ישראלית

ייצור אבי טיפוס :מארזים ,מתקנים ,מוק אפ.
פיתוח ויצור מארזים בכל המידות עד  10מטר אורך וגם מעבר לכך.
אינטגרציה למוצרי הלקוח :זיווד רכבים ,תחנות עבודה ניידות ,ייצור בשיטת תכנון וביצוע.
מזה  25שנה חברת  TGMמייצגת את המותגים המובילים כגוןSKB, PELICAN HARDIGG :
 NEGRINI, GAGGIONE, WAG, STORM, PENN&ELCOMועוד.
מחלקת הפיתוח של חברת  TGMשוקדת על פיתוח מוצרים חדשים הן בתחום האריזה והן בכלל.

החברה ממוקמת באזה”ת סגולה פתח תקווה ומשתרעת על שטח של  8דונם במתחם
פרטי לנוחיותכם.

( TGMג.מ .אריזות) בע”מ
כתובת החברה :רח’ נחשון  3פתח תקווה (הקש ב TGM Waze-ותגיע)
טלפון03-9124444 :

פקס03-9124445 :

www.tgmltd.com

tgm@tgmltd.com

למה ?TGM
TGM STANDARDS
מוצרים איכותיים העומדים בתקנים מחמירים :תקני צבא ,תקני איכות ,תקני סביבה.

TGM TECH
היא אחת מהחברות המובילות בעולם בייצור מארזים ברוטציה וכן מומחית לייצור בעץ,
טקסטיל ומתכת.

TGM IN HOUSE
שירות מצוין בייעוץ ללקוח משלבי התכנון ,העיצוב ,הייצור ועד האספקה לשערי המפעל שלך.

TGM EXPERIENCE
מצוינות בעיצוב ,בתכנון הנדסי ובייצור שנובעים מניסיון של למעלה מ  30-שנה.

TGM VALUE
מצוינות שכוללת מוצרים איכותיים ,חיסכון בעלויות ללקוח ,עמידה במועדי אספקה
ויחס אישי לכל לקוח.

TGM THINK SMART PROCESS
 .1הבנת דרישות הלקוח ובניית אפיון למוצר ,ייעודו ושימושיו.
 .2בחינת תאימות חומרים להגדרות מוצר ובדיקת חלופות.
 .3דיון מקדים לסקירת הדרישות והצרכים (.)DR
 .4דיון להצגת דרישות הלקוח ,אפיון המוצר והמלצות אנשי ההנדסה לפתרון מועדף
והצגת תכן ראשוני ( ׂׂ.)PDR
 .5דיון להצגת התכן הסופי לאישור הלקוח (.)CDR
 .6הצגת אב טיפוס על מכלול היבטיו לבחינה ואישור של הלקוח.
 .7ביצוע מבדקים ומבחנים במידת הצורך.
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מחלקת הנדסה ועיצוב מוצר
חברת  TGMמעמידה לרשות לקוחותיה את מחלקת ההנדסה ,המכילה בתוכה גם את
מחלקת העיצוב התעשייתי ,המחלקה ההנדסית מעניקה סל פתרונות כולל ללקוחותיה
בזכות שילוב השירותים וההתמחויות שלה.
היתרונות העיקריים בחברת  TGMהם היכולת לקבל פתרונות תהליכיים
בשלבים שונים ,כמו פתרונות עיצוב מוצר ,ייצור אבי טיפוס ,ייעוץ ובדיקות ללא התחייבות
להזמנת מוצר/ים מוגמרים ולקבל את תיקי הייצור או המוצר בכל רמה נדרשת.
מחלקת ההנדסה ועיצוב המוצר קיימת כ 20-שנה ומעסיקה מהנדסים ומעצבי מוצר
לצורכי החברה ולצורכי הלקוח.

תחומי הפעילות של מחלקת הנדסה הם:
-

אנליזות חוזק

-

תכנון ,פיתוח ועיצוב מוצר

-

כתיבת מפרטים טכניים

-

כתיבת הוראות הפעלה

-

כתיבה ועריכת חוברות הדרכה ללקוח

-

ליווי בדיקות מעבדה (במעבדת הלקוח או במעבדות מטעם )TGM

-

ייצור אב טיפוס בכמויות וגדלים משתנים לפי דרישה
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דיפון ושיכוך
קיימים מוצרי שיכוך פופולאריים כגון :בולמים ספירליים ,בולמים אלסטומריים,
כריות אויר ,סיליקון וחומרי ריפוד משככים.
 TGMמייצגת את מיטב החברות בעולם ומעמידה לרשות לקוחותיה מגוון רחב ועדכני ביותר
של חומרי דיפון ,שיכוך והגנה.
מחלקות הפיתוח וההנדסה של  ,TGMשמות דגש ומקפידות להתעדכן ,לשלב ולפתח
חומרים ליישומים ספציפיים ועתידיים .הידע ,הטכנולוגיות והנגישות למגוון רחב של
מקורות ,מעניק לאנשי הפיתוח שלנו את הכלים להתאים ,לשלב ,ואפילו ליצור במיוחד
לצרכי הלקוח/המוצר את החומר המתאים ביותר לצרכיו.
בחברה קיימים במלאי מספר רב של מוצרי דיפון ,המשמשים את מחלקת ההנדסה
והייצור למטרות שונות כגון:
-

סידור חלקים בתבנית ספוג צורתית לצורך זיהוי קל ומהיר של פריטים.
אחסון ושינוע של מערכות ומכלולים רגישים.
שיכוך מערכות רגישות החל ממערכות אופטיות ,מערכות מחשוב ובקרה
רגישות ,דרך אמל”ח וציוד צבאי רגיש.

בין החומרים המובילים בשימוש לצרכי דיפון נמצאים הפוליאתילן המוקצף המצולב והפוליאסטר.

פוליאתילן מוקצף (תאים סגורים)
הפוליאתילן המוקצף ,הינו חומר עמיד ביותר המשמש כבר שנים לצרכי דיפון והגנה על מערכות
מכאניות רגישות .בנוסף להיותו גמיש ,נוח לעיבוד ,בעל תכונות ידידותיות המאפשרות לעבדו
למגוון רחב של יישומים ומטרות ,ניתן לשלב במהלך הייצור שלו חומרים נוספים המעניקים לו
תכונות ספציפיות נוספות כגון :חומרים מעכבי בערה וחומרים אנטי סטאטיים.
הפוליאתילן המוקצף ,מוצע במגוון רחב של צפיפויות וגוונים ,המהווים בסיס רחב של
אפשרויות המספקות מענה לכל צורך ,תוך ניצול של תכונות הבסיס כגון :אטימות למים
ואבק ,קלות עיבוד ועיצוב ברמת גימור גבוהה ,שכן הוא ניתן לעיבוד במגוון רחב של דרכים.
ניתן לקבל חומרי ריפוד אנטי סטטיים לפי צורך ודרישה.
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דיפון
ושיכוך

דיפון ושיכוך

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

פוליאסטר (תאים פתוחים)

זיווד
ופרוייקטים

חומר רך וגמיש מאוד בעל כושר ספיגת אנרגיה עצומה המהווה בסיס אידיאלי להגנה על מערכות
עדינות הזקוקות להגנה מקסימאלית בתנאי סביבה ועבודה קיצוניים( .כגון  -שינויי טמפ’ ,שינוע
בתנאי שטח משתנים ועמידות בתקנים צבאיים מחמירים).
הפוליאסטר מאפשר עיבוד נוח וגמיש במגוון שיטות עיבוד החל מ :סילון מים ,חיתוך במכבש,
חיתוך ידני וכד’.
רכיבים :הפוליאסטר הינו חומר נטול גז ,גמיש ,נוח לעיבוד ,בעל תכונות ידידותיות המאפשרות
לעבדו למגוון רחב של יישומים ומטרות וניתן לשלב במהלך הייצור שלו חומרים נוספים המעניקים
לו תכונות ספציפיות נוספות כגון :חומרים מעכבי בערה וחומרים אנטי סטאטיים.

TGMOLD

מזוודות
קשיחות

שיכוך ומיגון

מסדים
”19

הצורך בהגנה על מוצרים רגישים במיוחד ,הביא את מח’ הפיתוח וההנדסה ב TGM -לשים דגש
מיוחד על נושא השיכוך ומיגון המוצרים .לחברתנו ,מאגר רחב של אפשרויות ,המתאים לכל צורך
ונושא .בחירת מערכת השיכוך המתאימה למוצר ,מצריכה ידע נרחב ושליטה בכל המוצרים
והפיתוחים הקיימים,כמו גם יכולת לביצוע אנאליזות דינאמיות (להלם ולרעידות) ובדיקות נוספות,
ומעל הכל ,יכולת התאמת המוצר באופן פרטני לצורכי המערכת ,אותם המארז עתיד לשמש.

ואקום
פורמינג
מארזי עץ
מזוודות קלות

בין אם מדובר בקפיצים ספיראליים ,בולמים אלסטומריים ,או בכל מוצר “בולע” אנרגיה אחר
שאנשי התכנון והפיתוח שלנו ידעו להתאים עבורכם את מערכת השיכוך המתאימה ביותר.

מנשאי
טקסטיל

חומרי דיפון ושיכוך ,מהווים התאמה ספציפית של חומר לצורך ,למרות שבפועל חלק גדול
מהצרכים נענים על ידי חומרים המוכרים והמסורתיים ,בחברה קיים מאגר מידע המאפשר מענה
יצירתי ושימוש בחומרים פחות “צפויים” ,החל מסיליקון ,כריות אויר ,קפיצים ,משככים ספיראליים
ועוד אין ספור אפשרויות.

מטלויד

אנשי המקצוע והיועצים המקצועיים והמנוסים שלנו מצפים לענות לכם
על כל שאלה ולהתאים את סוג ההגנה לציוד הנארז לדרישתכם.

מוצרי מדף
נוספים
פרזול
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דיפון ושיכוך
שיכוך ומיגון

מגירות עבודה ניידות
תחום :ייצור ,הרכבות
דרישות :תאים יעודיים לחלקים
ריפוד בשני גוונים
אפשרות פתיחת מגירה אחת
בכל פעולה למניעת התהפכות
(ע”י מנגנון שפותח ב)TGM -
ניידות

מארז עבור מטעד
תחום :תעופה
דרישות :מארז גנרי עבור  5סוגי מטעדים
שונים בעלי מרכז כובד שונה 5 +
אופציות נוספות לרתימת המטעדים
כלפי מעלה ו/או מטה.
הלם 11msec 20G INPUT
משוכך ע”י בולמי סלילים

מארז לתאים סולריים ללווין
תחום :חלל
דרישות :רמת דיוק של הממשק הפנימי
 2מאיות נגישות קלה לתאים
הסולאריים בפירוק והרכבה
הלם 20G INPUT
משוכך ע”י בולמי סלילים

מארז למצלמה לווינית
תחום :חלל
דרישות :עמידות בלחץ 3PSI
סגירת מכסה המיכל על ידי
מסילות יעודיות למניעת פגיעה
בציוד בעת הסגירה
הלם 10G INPUT
משוכך ע”י בולמי סלילים
5

גאווה ישראלית

דיפון
ושיכוך

דיפון ושיכוך

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

ספוג צורתי לציוד צילום
תחום :צילום
דרישות :תאים יעודיים לציוד

זיווד
ופרוייקטים

חומרים :פוליאסטר

TGMOLD

דיפון צורתי למטוס תצוגה

מזוודות
קשיחות
מסדים
”19

תחום :תעופה
דרישות :התאמה מירבית למבנה
המטוס וחלקיו
הגנה דינמית למוצר
משוכך ע”י:
ריפוד פוליאסטר צורתי

ואקום
פורמינג

דיפון צורתי לאביזרים

מארזי עץ
מזוודות קלות

תחום :היי-טק
דרישות :תאים יעודיים לחלקים
התאמת מארז פלסטיק
חומרים		 :פוליאתילן GA350

מנשאי
טקסטיל
מטלויד

מזוודת כלים משולבת

מוצרי מדף
נוספים

תחום :היי-טק
דרישות :תאים יעודיים לכלים
פאוצ’ים במכסה המזוודה
אפשרות שימוש במכשיר
בדיקה מקובע במזוודה
חומרים :פוליאתילן ,טקסטיל

פרזול
6

מארזי אלומיניום בתקנים צבאיים
 TGMמתמחה מזה כ -שני עשורים בתחום התכנון ופיתוח מארזי מתכת שונים כאשר
אחד הנפוצים והשכיחים ביותר בהם הם מארזי האלומיניום.
הדרישה למארזי מתכת מסוג אלומיניום נפוצה כל כך עקב משקלם הקל ,חוזקם,
עמידותם ,והמענה אותו הם נותנים ברמה התפעולית ,הדינאמית והנדסת האנוש.
פתרונות וייעוד מארזי האלומיניום:
חדרים נקיים לתחום התעופה והחלל
מערכות מכ”מ :שינוע (לצרכי תעופה ותובלה) לשימוש כחלק מפס הייצור ו/או אחסון.
מערכות נשק ולוחמה
מוצרי היי-טק רגישים
טילים שינוע ואחסנה

-

אפשרויות ואלמנטים נוספים
-

ניתן לייצר מארזי אלומיניום המיועדים לדיחוס ו/או שטיפת חנקן.

-

מארזי האלומיניום ניתנים לייצור בכל מידה ,בהתאם לצורך התפעולי וצורכי הנגישות.

-

אפשרויות ייצור מוצרים גדולים במשקל קל במיוחד

-

ציפוי אנטי קורזיבי

מארזי האלומיניום עומדים בתקנים צבאייםMIL-STD-2073 MIL-STD -1472,MIL-STD-101,
MIL-STD-C-4150 ,ASTM-D-4169-05,MIL-HDBK-304 ,MIL-STD-648 ,MIL-STD-810G
בנוסף למארזי האלומיניום קיימת אפשרות להזמין מארזי מתכת מנירוסטה** ,ברזל ועוד.
 TGMמייצרת מארזי נירוסטה העומדים בטמפרטורת של  1200מעלות בטכנולוגיה המיועדת
להגן על התכולה בפני מצבים קיצוניים כמו שריפות.

פוד מוטס
תעופה

תחום:
דרישות:
הלם 25G INPUT
חומרים :אלומיניום
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מיכל לחץ 2PSI
תחום :חלל-חדרים
נקיים
דרישות :שמירת אטימות
ללחץ לטווח
בלתי מוגבל
חומרים :אלומיניום

דיפון
ושיכוך

מארזי אלומיניום בתקנים צבאיים

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

מארז לאנטנת לווין

זיווד
ופרוייקטים

תחום :חלל
דרישות :רמת דיוק של הממשק  2מאיות
נגישות קלה לתאים הסולאריים
בפירוק והרכבה
הלם 20G INPUT
חומרים :אלומיניום

מארז למצלמה לווינית

TGMOLD

מזוודות
קשיחות

חלל
תחום:
דרישות:
עמידות בלחץ 3PSI
סגירת מכסה המיכל ע”י מסילות
יעודיות למניעת פגיעה בציוד
סגירת ברגי ההידוק ללא תכנון
מקדים עקב המבנה העגול והלחץ שנוצר
הלם 10G INPUT
חומרים :אלומיניום

מסדים
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מארז לCOLIMATOR -

ואקום
פורמינג

תחום :חלל
דרישות :יצירת גישה קלה ונוחה לריתום
החלק הנארז לממשק הפנימי
הלם 25G INPUT

מארזי עץ
מזוודות קלות

חומרים :אלומיניום

מארז מכ”מ מוטס

מטלויד

חומרים :אלומיניום
ממשק מתכתי מגולוון

מנשאי
טקסטיל

תחום :תעופה
דרישות :פלטפורמה מותאמת לקו
הייצור של הלקוח הכולל
ממשק מתאם למגוון רחב
של סוגי מכ”מ
גאווה ישראלית

מוצרי מדף
נוספים

כל המארזים עומדים בתקן  MIL-STD810Gתנאי סביבה :גשם ,אבק ,טמפרטורה ,גובה  UVופטריות.

פרזול

לחלק מהמארזים בוצעו אנליזות ו/או בדיקות מעבדה להוכחת כושר
8

מארזי עץ (לבוד) בחיפוי קשיח
אלומיניום PVC ,ABS ,ופורמייקה
מארזי עץ לבוד ,הינם מוצרים פופולאריים בתעשיות השונות עקב זמינותם ותהליך הייצור המהיר
הניתן באמצעותם בשונה מתהליכי ייצור מארזי המתכת ותהליך הרוטציה ובכך מקנים יתרון
משמעותי משמעותי הן ליצרן והן ללקוח הסופי.
חברתנו מייצרת ומתכננת מארזי עץ מחופה לצרכים השונים בטכנולוגיית ייצור מתקדמת
הקיימת מזה חמישה עשורים ברחבי העולם.

מבנה מארזי העץ הלבוד
דפנות מארז העץ הלבוד ,מיוצרות במרבית המקרים בעובי של  6-12מ”מ ,ובמקרים מיוחדים,
 17-20מ”מ ,כאשר חוזק המבנה נקבע ע”י פרופילי האלומיניום ,המורכבים בשפה ולזוויות
המארז ופרקי הפלדה ,אשר נועדו לצורכי הגנה נוספת על המוצר.
המארזים מתוכננים עפ”י דרישת הלקוח וניתנים להזמנה בכל מידה וכמות.
לטכנולוגיה זו ,קיימת אופציה של מעטפת פלסטיקל.

מארז לצוללת מחקר

מארז לבובת תרגול
אימון יבשה

תחום:
דרישות:
הגנה דינאמית
התאמה מירבית לפריטים
יכולת תפעולית קלה
חומרים :עץ לבוד מחופה
אלומיניום

ימי

תחום:
דרישות:
הגנה דינאמית משקל קל
ניידות חוזק מירבי
חומרים :עץ לבוד מחופה
באלומיניום

מארז ל  video conferenceנייד
תקשורת

תחום:
דרישות:
עבודה ישירה מתוך המארז
הרמה חשמלית של הצג
תפעול קל ומהיר
חומרים :עץ לבוד מחופה
 PVCשחור

מארז מחוזק לסימולטור
תערוכות

תחום:
דרישות:
אפשרות המכלה בעזרת  2אנשים
ע”י רמפה מניעת תזוזה עקב
החומרים הרגישים
הנדסת אנוש לתפעול
מהיר וקל
עץ לבוד  17מ”מ
חומרים:
מחופה אלומיניום

9

מערכת ביומטרית ניידת
ביקורת גבולות

תחום:
דרישות:
נשיאה על ידי מערכת גב
תפעול מהיר
ידידותי למשתמש
חומרים :עץ לבוד מחופה
 PVCשחור

מארז כלי עזר ללווין עמוס
חלל

תחום:
דרישות:
שינוע קל רתימה ידידותית
של החלק הנארז הגנה על המוצר
בעת סגירת המכסה עמידות
בתנאי סביבה למשך  15שנה
חומרים:

		עץ לבוד  17מ”מ
מחופה אלומיניום

דיפון
ושיכוך

מארזי עץ (לבוד) בחיפוי קשיח
אלומיניום PVC ,ABS ,ופורמייקה

3

5

7
6

זיווד
ופרוייקטים

2

TGMOLD

מס’
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

תיאור
תיאור
עץ לבוד  /פלסטיקל  6מ"מ –  12מ"מ
זוויות אלומיניום  30x30x1.5ס"מ  38x38x1.5 /ס"מ
שפה בהיקף המארז
ציר פסנתר )אופציונלי( רציף או מקטעים
ידיות קפיץ ציפוי אבץ
גלגלים אופציונלי -על פי תנאי שימוש
נועלים -על פי תנאי שימוש
מסמרות פופניט ו/או פצילות
 8פינות כדוריות – ציפוי אבץ
הריפוד הפנימי על פי הדרישה והצורך

9

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

1

8

10

מזוודות
קשיחות

פלסטיקל ויתרונותיו על פני חומרי זיווד שונים

מסדים
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פלסטיק-קל הינו חומר ידידותי ,פרי פיתוח מתקדם שמהווה אלטרנטיבה מצוינת ללוחות הדיקט המחופה אשר
היו שכיחים עד לא מזמן.
הפלסטיקל ,מעוצב כ “כוורת” פלסטיק חזקה במיוחד ,משלב יחד מספר תכונות שהופכות אותו לאידיאלי
לשימוש במארזים בהרכבה והתאמה:

ואקום
פורמינג

קל במיוחד ונוח לנשיאה
חזק ועמיד בשריטות ,מכות וחבלות
מוריד משמעותית בעלויות הטסה (שכן הוא קל ב 40%מעץ מחופה אלומיניום)
מבודד תרמי בתנאי אקלים משתנים
גאווה ישראלית
עמיד בפני רטיבות ולחות
מתאים לשימוש בחדרים סטריליים (אינו מותיר שבבים)
ידידותי לסביבה מיוצר מחומר גלם איכותי ו”ירוק”.
עמיד בפני קרינת  , UVהנוצרת בעת החשיפה לשמש גם לשעות ארוכות (אירועים במקומות פתוחים וכד’)

מארזי עץ
מזוודות קלות
מנשאי
טקסטיל

מארז הבנוי מפלסטיק קל

42K
G

מוצרי מדף
נוספים

26K
G

מטלויד

דומים אבל שונים

מארז הבנוי מעץ לבוד

פרזול
10

פתרונות זיווד ופרויקטים
מחלקת הפיתוח וההנדסה של  TGMעוסקת במתן פתרונות זיווד מתקדמים הכוללים
הנדסת חומרים והנדסת אנוש .בתחילת כל תהליך מנתחת מח’ ההנדסה את
הצרכים ,הדרישות ואת ייעוד המוצר ,בתיאום מלא מול הלקוח עד לתוצאה
הסופית ,תוך התנהלות מול גורמי תעשייה והנדסה צבאית ואזרחית.

כל הסוד הוא בפטנט...
גאוות היחידה שלנו בתחום מוצרי הזיווד ,היא היכולת “לארוז” את המוצר
ברמה הרמטית וקשיחה אשר לא תאפשר למערכת לזוז גם בנסיעה מורכבת,
ארוכה ובעלת טלטולים ,חשיפה לאקלים קשה ,נפילות ואפילו ניסיון חבלה
מכוון  -כלל פתרונות הזיווד ניתנים בהתאם לדרישת הלקוח הסופי.
 TGMמתמחה בפתרונות זיווד מתקדמים ומבצעת אינטגרציה משלב העיצוב,
תכנון ועד ייצור המוצר המושלם ,תוך עמידה בפני כל האתגרים העומדים בפניה.

תא בדיקה
תחום			 :
הדרישות		:
			
			

ביקורת גבולות
תא ארגונומי הנדסת אנוש
ייצור מערכת כף יד שמצמידה
את כף היד אוטומטית אסטטיקה

חומרים		:

אלומיניום ,טקסטיל

מזוודה למערכת בידוק
תחום 			 :ביקורת גבולות
ניידות קלת משקל
הדרישות:
ייצור מערכת כף יד
		
		
הפעלה ידנית
		
חומרים:
מארז סטנדרטי
פוליפרופילן ABS+
		

עגלה למגירות עבודה לחלקי מצלמה
תחום 			 :הרכבות
איחסון סטים של חלקי מצלמה
הדרישות		:
להרכבה בתחנת ההרכבה.
		
כל מגירה נפתחת בנפרד
		
ללא יכולת לפתוח מגירה נוספת
		
בלי לסגור קודם את הראשונה
		
למניעת התהפכות העגלה.
		
חומרים 			 :שילוב אלומיניום ,לוקבונד
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דיפון
ושיכוך

פתרונות זיווד ופרויקטים

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

תחמושת
לחלקינייד
מארז חפ”ק

זיווד
ופרוייקטים

תחום		 :ביטחון פנים
דרישות :ציוד מזווד בתוך מארז עם
		 פנלים יעודיים מערכת תאורה
קיבוע אנטנות רגילות ולוויניות
פנלים לחיבור חיצוני אטומים לגשם
חומרים :זיווד אלומיניום ,מערכות חשמל
ואלקטרוניקה

מסד “ 19למערכת רפואית

TGMOLD

רפואה וסימולציה

מזוודות
קשיחות

תחום:
דרישות:
עיצוב תפעול קל מהיר וידידותי
מערכת מתקפלת ונפתחת עם זרועות
ומפרקים על מנת לאפשר לנוכחים לראות
את הצגים בזווית משתנה הגנה דינאמית
על ידי בולמים אלסטומריים הגנה מגשם
על ידי כיסוי שמשונית יעודי וממותג

מסדים
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ואקום
פורמינג

חומרים :עץ לבוד מחופה אלומיניום
חלקי עיבוד שבבי להנעת חלקי המערכת
רשת חיפוי להסוואת המכשירים

מארז שליטה

מארזי עץ
מזוודות קלות

		
תחום:
דרישות:
		
		
חומרים		 :
		

ביטחון פנים
פריסה קלה בשטח רגליים
פריקות ומאוחסנות במארז
תחזוקת שטח פשוטה
זיווד אלומיניום ,מערכות חשמל
ואלקטרוניקה

מנשאי
טקסטיל

מצלמה לפרמדיק

מטלויד

גאווה ישראלית

פרזול

חומרים :אלומיניום ,מערכת טלסקופית,
שילוב בד לייקרה

מוצרי מדף
נוספים

תחום :תקשורת (חירום רפואי)
דרישות:
תפעול קל ומהיר לפרמדיק המטפל
בשטח שמציג לרופא בבית החולים את
צילום הפצועים ומקבל הנחיות לפעולת
חירום בשטח הגנה על מצלמה בעת
האחסנ ה טעינת מתח  V12למערכת ב�ע
זרת ממשק מיוחד שתוכנן בחברת TGM
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ייצור ברוטציה
 TGMהיא אחת החברות הבודדות בעולם ,המייצרות מארזים בשיטת הרוטציה.
הניסיון הרב אותו צברה החברה והשימוש בחומרים איכותיים ,העומדים בתקנים
המחמירים ביותר ,הופכים את  ,TGMלאחת מהחברות המובילות ,בתכנון ,ייצור והתאמת
מוצרים איכותיים וייחודיים ,בשיטת ייצור זו.

לשיטת הרוטציה יתרונות רבים ,ביניהם:
•

חיסכון משמעותי בעלויות ייצור תבנית ,ביחס לטכנולוגיות ייצור מקבילות.

•

עמידה בפני חומצות וכימיקלים  -מספקים מענה בפני לוחמה כימית וביולוגית
הובלת כימיקלים בדרכים השונות-ימיות ,מוטסות ויבשתיות)

•

אפשרות לשילוב חומרים נוספים בתהליך הייצור כגון:
חומרים מעכבי בעירה ,)ul 94 v0-v5( ,חומרים אנטי סטטיים.

•

עמידות בתקנים ( ניתן למצוא בקטגורית התקנים )

•

חוזק ועמידות גבוהים במיוחד  -הודות למבנה הנדסי ייחודי וגמישות בבחירות עובי
דפנות המוצר.

•

עומדים בדיחוס חנקן עד ( 0.5PSIבדגמים מסוימים).

•

שליטה בעובי ,משקל ,עמידות וחוזק המוצר המוגמר ,על ידי וויסות כמות חומר הגלם
המוזרם לתבנית( .באותה תבנית ניתן לייצר מארזים בעוביים ומשקלים שונים).

•

ניתן לייצר בגוונים שונים
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A
1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

דיפון
ושיכוך

TGMOLD

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

לחלקי תחמושת
מארז לחלקי
מארז
תחמושת

חומרים:
		
		

פוליאתילן+מעכבי בעירה
פנים המארז ספוג פוליאתילן
אנטי סטטי.

זיווד
ופרוייקטים

		
תחום:
דרישות:
		

חימוש
עמידה בדיחוס חנקן
הלם 25G INPUT

מארז יעודי למקטע טיל

TGMOLD

מזוודות
קשיחות

הטכנולוגיה רשומה כפטנט

		
תחום:
דרישות:
		
		
		
חומרים:

תעופה
עמידה בלחץ 0.5PSI
הלם 25G INPUT
יכולת שילוב של  3מקטעים
או  2מקטעים.
פוליאתילן ,פרופיל אלומיניום,
ייעודי פנים המארז פוליאתילן.

מסדים
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מארז למצלמה מוטסת

ואקום
פורמינג

חומרים:
		

פוליאתילן
פנים המארז פוליאסטר.

מארזי עץ
מזוודות קלות

		
תחום:
דרישות:
		

תעופה
הגנה על ציוד אופטי
הלם 20G INPUT

מארז למצלמה מוטסת

מנשאי
טקסטיל

חומרים:
		

פוליאתילן
פנים המארז פוליאסטר.

גאווה ישראלית

מטלויד

		
תחום:
דרישות:
		

תעופה
הגנה על ציוד אופטי
הלם 20GINPUT

מוצרי מדף
נוספים
פרזול
14

מזוודות מדף קשיחות
ב TGM -ניתן למצוא מגוון רחב של מארזי פלסטיק מוקשח ,מבית היוצר של החברות
המובילות בעולם בתחום מארזי הפלסטיק הקשיחים העומדים בתקנים צבאיים ואזרחיים.
למעלה משש מאות המידות והדגמים של מארזי פלסטיק מתקדמים אלו ,שהינם
מוצרי מדף לכל דבר ,מהווים בסיס להתאמה אישית ולשינויים ספציפיים אותם ניתן
לבצע בכל דגם ולהתאימו לכל מוצר וצורך .יתרונותיהם הרבים של מארזי הפלסטיק
המוקשח כגון אטימות למים לחות ואבק ,עמידות בפני סדיקה ושבירה ,עמידות בפני
כימיקאלים ובשינויי טמפ’ קיצוניים הפכו אותם למבוקשים מאוד בקרב לקוחותינו.

 MR Series Cases

מזה למעלה משלושים שנה ,מייצרת חברת  SKBמארזי איכות ונוחות יוקרתיים ,ונחשבת
לאחת החברות המובילות בתחומה לתחום הצבאי והאזרחי.
מוצרי החברה העמידים ,נמכרים עם אחריות לכל החיים שמעידה יותר מכל על אמון
החברה במוצריה ומחויבותה ללקוחותיה ברחבי העולם TGM .הינה משווקת בלעדית של
 SKBבארץ מעל  20שנה ובעלת ניסיון הנפרש על פני שנים רבות.
36.83x33.34x19.37

3.9

3SKB-1812MR

46.67x30.8x19.37

5.03

3SKB-1818MR

45.72x45.72x33.02

6.08

3SKB-1913MR

48.26x33.97x21.91

5.08

3SKB-1914MR

49.21x35.56x25.4

5.38

3SKB-1916MR

48.26x40.64x25.4

5.78

3SKB-2114MR

54.29x36.2x22.54

5.56

3SKB-2218PR

55.88x45.72x20.32

6.08

3SKB-2417MR

60.96x43.18x36.83

8.23

3SKB-2523MR

63.5x58.42x35.56

10.02

3SKB-2921MR

73.66x54.61x43.18

10.02

3SKB-3025MR

76.2x63.5x38.1

11.5

3SKB-3426MR

86.36x66.04x47.63

13.52

3SKB-3621MR

92.71x54.61x46.36

11.29

MR Series Cases

דגם
דגם
3SKB-1413MR

בס”מ
מידות
פנימיות בס"מ
מידות פנימיות

בק”ג
משקל בק"ג
משקל

* המידות עפ”י גובה  xרוחב  xאורך ** מגוון המוצרים והמידות העומדים לרשותינו גדול ביותר ומתעדכן באופן קבוע .לכן ,המוצרים והמידות
המוצגים בקטלוג הינם חלקיים בלבד .על-מנת להתעדכן בכל מגוון המידות והדגמים יש לפנות לאנשינו שישמחו לעמוד לרשותכם בכל עת.
מארזים אלה עומדים בתקנים צבאייםMIL-STD -810 ,MIL-STD-648 ,MIL-C- 4150. IP67 :
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דיפון
ושיכוך

מזוודות מדף קשיחות

1SKB-4031

101.6X78.74x24.13

15.72

דגם
דגם

בס”מ
מידות
פנימיותבס"מ
מידות פנימיות

בק”ג
משקל בק"ג
משקל

1SKB-H3611W

93.3x30.5x21

5.51

1SKB-H4810W

119.7x25.1x23.8

TBA

1SKB-H4812W

122.2x28.6x28.6

6.94

1SKB-H4816W

122.6x40.6x31.4

9.78

1SKB-H5020W

126.4x50.8x34.9

10.43

דגם
דגם

פנימיותבס"מ
מידות פנימיות
בס”מ
מידות

משקל בק"ג
בק”ג
משקל

3SKB-1212M

30.48x30.48x20.32

2.97

3SKB-1616M

40.64x40.64x33.02

4.94

3SKB-1814M

45.7x37.8x24.1

12.7

3SKB-2218M

55.88x45.72x24.45

TBA

3SKB-2421M

61x53.3x22.9

TBA

3SKB-2825M

70.49x65.41x45.72

9.55

3SKB-3018M

76.84x48.9x44.45

10.27

Low Profile Cases

1SKB-3423

87.6X57.8x22.9

12.7

Rail Pack Utility Cases

1SKB-3026

73.7X66x21.6

11.14

Maximum Protection Cases

3SKB-6323W

160.02x58.42x26.67

17.44

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

3SKB-6022W

153.04x56.52x15.24

13.88

זיווד
ופרוייקטים

3SKB-6019W

153.04x48.9x15.24

13.27

TGMOLD

1SKB-R6020W

146.69x50.17x15.24

13.43

מזוודות
קשיחות

3SKB-5216W

132.72x41.91x15.24

9.68

מסדים
”19

3SKB-5211W

132.08x29.85x15.24

7.1

ואקום
פורמינג

1SKB-R5220W

128.27x50.17x12.7

12.52

מארזי עץ
מזוודות קלות

3SKB-4316W

110.49x40.64x15.24

6.53

מנשאי
טקסטיל

3SKB-4212W

106.68x29.85x15.24

6.1

מטלויד

1SKB-R4215W

105.41x39.37x12.7

8.73

מוצרי מדף
נוספים

דגם
דגם

בס”מ
מידות
פנימיותבס"מ
מידות פנימיות

בק”ג
משקל בק"ג
משקל

פרזול

* המידות עפ”י גובה  xרוחב  xאורך ** מגוון המוצרים והמידות העומדים לרשותינו גדול ביותר ומתעדכן באופן קבוע .לכן ,המוצרים והמידות
המוצגים בקטלוג הינם חלקיים בלבד .על-מנת להתעדכן בכל מגוון המידות והדגמים יש לפנות לאנשינו שישמחו לעמוד לרשותכם בכל עת.
מארזים אלה עומדים בתקנים צבאייםMIL-STD -810 ,MIL-STD-648 ,MIL-C- 4150. IP67 :
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מזוודות מדף קשיחות

9P1410-01BE

36.51x26.35x15.24

1.93

9P1410-02BE

36.51x26.35x30.48

2.56

9P1712-01BE

44.13x33.97x11.43

2.27

9P1712-02BE

44.13x31.43x15.24

2.43

9P1912-01BE

48.26x31.12x13.97

2.72

9P2012-01BE

51.75x33.97x16.51

3.04

9P2014-01BE

51.75x35.56x17.78

3.27

9P2016-01BE

51.75x41.59x18.29

3.74

9P2218-01BE

55.88x45.72x20.32

4.08

9P2517-01BE

64.45x44.13x22.86

4.81

9P2520-01BE

65.09x52.71x22.86

5.74

דגם
דגם

פנימיות בס"מ
בס”מ
מידותפנימיות
מידות

בק”גג
משקל בק"
משקל

3I-0907-4B

24.13x18.75x10.49

1.09

3I-0907-6B

24.13x18.75x15.57

1.25

3I-1209-4B

30.48x22.86x11.43

1.45

3I-1309-6B

34.29x24.13x16.51

2

3I-1510-6B

38.1x26.37x15.24

2.36

3I-1610-5B

40.64x25.4x13.97

2.25

3I-1711-6B

43.18x29.21x15.24

2.77

3I-1813-5B

46.99x33.02x12.07

2.68

3I-1813-7B

46.99x33.02x17.78

3.02

3I-1914-8B

48.26x36.53x20.32

5.83

3I-1914N-8B

48.26x36.83x20.32

3.63

3I-2011-7B

51.77x29.06x19.05

4.76

3I-2011-8B

51.77x29.06x20.96

3.56

3I-2015-7B

52.07x39.37x19.05

4.04

3I-2015-10B

52.07x39.37x25.4

5.99

3I-2217-8B

55.88x43.18x20.32

4.97

3I-2217-10B

55.88x43.18x26.67

TBA

3I-2217-12B

55.88x43.18x17.88

8.23

3I-2222-12B

57.15x57.15x31.75

10.89

3I-2317-14B

58.42x43.18x35.56

9.39

3I-2617-12B

66.24x43.18x30.48

TBA

3I-2918-10B

73.66x45.72x27.56

9.8

Luggage Style Cases

9P1108-01BE

28.58x21.27x12.7

1.41

i Series Cases

דגם
דגם

בס”מ
מידות
פנימיות בס"מ
מידות פנימיות

בק”ג
משקל
משקל בק"ג

10.52
73.66x45.72x36.83
3I-2918-14B
ומתעדכן באופן קבוע .לכן ,המוצרים והמידות
העומדים לרשותינו גדול ביותר
רוחב  xאורך ** מגוון המוצרים והמידות
* המידות עפ”י גובה x
6.89
92.71x36.83x15.24
3I-3614-6B
המוצגים בקטלוג הינם חלקיים בלבד .על-מנת להתעדכן בכל מגוון המידות והדגמים יש לפנות לאנשינו שישמחו לעמוד לרשותכם בכל עת.
7.48
107.95x36.83x13.97
3I-4214-5B
מארזים אלה עומדים בתקנים צבאייםMIL-STD -810 ,MIL-STD-648 ,MIL-C- 4150. IP67 :
9.21
107.95x43.18x17.78
3I-4217-7B
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3I-4909-5B

124.46x22.86x12.7

5.62

מזוודות מדף קשיחות

3R2424-24B

60.96X60.96X60.96

15.92

3R2727-18B

68.58X68.58X45.72

16.87

3R2727-27B

68.58X68.58X68.58

20.96

3R2817-10B

73.03X44.45X26.99

10.25

3R3025-15B

76.2X63.5X38.1

18.1

3R3214-15B

81.28X36.83X40.01

13.38

3R4024-18B

101.6X60.96X45.72

23.45

3R4024-24B

101.6X60.96X60.96

25.51

3R4417-8B

111.76X43.18X20.32

11.63

3R4530-24B

114.3X76.2X60.96

28.33

3R4909-5B

125.73x22.86x13.97

7.64

3R5030-24B

127X76.2X60.96

31.46

3R5212-7B

133.35x30.8x20.32

11.14

3R6218-10B

157.48x45.72x25.4

19.21

3R6223-10B

157.48x58.42x25.4

20.23

דגם
דגם

בס”מ
פנימיות
מידות
בס"מ
מידות פנימיות

3R Series Cases

3R2423-17B

60.96X58.42X43.18

14.67

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

3R2222-20B

55.88X55.88X50.8

12.56

זיווד
ופרוייקטים

3R2222-12B

55.88X55.88X30.48

11.09

TGMOLD

3R2217-10B

55.88X43.18X26.67

9.09

מזוודות
קשיחות

3R2216-15B

55.88X40.64X38.1

7.98

מסדים
”19

3R1919-14B

48.26X48.26X36.83

8.75

דיפון
ושיכוך

דגם
דגם

בס”מ
מידות
פנימיותבס"מ
מידות פנימיות

בק”ג
משקל
משקל בק"ג

משקל
בק”גג
משקל בק"

3SKB-X1818-14

45.72x45.72x35.56

8.05

3SKB-X1818-18

45.72x45.72x45.72

10.36

3SKB-X2318-16

58.42x45.72x40.64

10.91

3SKB-X2415-10

60.96x38.1x25.4

13.6

3SKB-X2424-14

60.96 x 60.96 x 35.56

13.45

3SKB-X2424-18

60.96 x 60.96x45.72

14.29

3SKB-X2424-22

60.96 x 60.96x55.88

14.97

3SKB-X2513-16

64.14x32.39x40.64

9.84

3SKB-X2624-32

66.04x60.96x81.28

21.39

3SKB-X2719-10

68.58x48.26x25.4

10.18

3SKB-X2828-22

71.12x71.12x55.88

19.28

3SKB-X2915-14

73.66x38.1x35.56

10.8

3SKB-X3226-30

81.28x66.04x76.2

24.43

מטלויד

3SKB-X3426-16

86.36x66.04x40.64

18.14

3SKB-X3518-15

88.9x45.72x38.1

13.97

3SKB-X3722-21

94.62x55.25x55.25

20.34

3SKB-X4530-24

109.86x71.76x55.25

32.57

3SKB-X5026-16

127x66.04x40.64

29.69

3SKB-X5030-24

127x76.2x60.96

39.69

מארזי עץ
מזוודות קלות

RX Shipping Cases

3SKB-X1818-10

45.72x45.72x25.4

7.76

מוצרי מדף
נוספים

ואקום
פורמינג

3SKB-X1814-12

45.72x35.56x30.48

7.19

מנשאי
טקסטיל
פרזול
18

מזוודות מדף קשיחות

חברת פליקן הינה החברה המובילה בעולם בייצור מארזים אטומים למים .מוצריה שנמכרים בלמעלה מחמישים
מדינות ברחבי העולם ,ידועים באיכותם ועמידותם .כל מוצרי פליקן נושאים אחריות לכל החיים נגד
שבירה ,עיוות וחדירת מים.
 TGMהמייצגת את החברה באופן בלעדי בישראל מעל  20שנה הינה חלק ממסורת חובקת עולם
של לקוחות נאמנים היודעים להעריך איכות אמיתית .כל מוצרי פליקן עמידים ( )-23.3ºC to +98.9ºCצלזיוס
וכן עומדים בתקנים הצבאיםMIL STD -810G, IP67, MIL-C- 4150J, ATA 300, DEF STAN 81-41 STANAG 4280 :
דגם
דגם

בס”מ
בס”מ מידות
מידות
פנימיותבס"מ
מידות פנימיות
חיצוניותבס"מ
מידות חיצוניות

בק”ג
משקל
משקל בק"ג

i1065

27.6 x 23.6 x 3.1

25.3 x 19.7 x 2.1

0.68

1065cc

27.6 x 23.6 x 3.1

25.3 x 19.7 x 2.1

0.57

1070cc

38.8 x 30.4 x 4.1

32.5 x 22.7 x 1.8

1.27

1075cc / i1075/ 1075

31.4 x 24.8 x 5.4

28.2 x 20.1 x 4.1

0.7

1085cc / 1085

39.7 x 31.5 x 6.3

36.3 x 26.3 x 5

1.31 /1.2

1095cc / 1095

43.6 x 33.6 x 6.6

40.1 x 28.3 x 5.2

1.49 /1.38

1430

43 x 24.4 x 34.1

34.4 x 14.6 x 29.7

2.54

1440

50 x 30.5 x 45.7

43.4 x 19 x 40.6

6.58

1470

42.9 x 33.6 x 11.3

39.9 x 27.2 x 9.8

1.94

1490

50.4 x 35.4 x 11.9

45.1 x 28.9 x 10.5

2.48

1490/CC1/ CC2

50.4 x 35.4 x 11.9

45.1 x 28.9 x 10.5

2.48

1495/ CC1/CC2

54.9 x 43.8 x 12.4

48 x 33 x 9.7

3.28/ 5.03/4.08

דגם
דגם

דגם
דגם

19

23.2 x 19.2 x 11.1

20.8 x 14.4 x 9.2

29.6 x 21.2 x 9.6

26.8 x 15.3 x 8

27 x 24.6 x 12.4

23.5 x 18.1 x 10.5

27 x 24.6 x 17.4

23.3 x 17.8 x 15.5

33.9 x 29.5 x 15.2

30 x 22.5 x 13.2

בס”מ
בס”מ מידות
מידות
פנימיותבס"מ
מידות פנימיות
חיצוניותבס"מ
מידות חיצוניות
96.8 x 40.6 x 15.5

90.8 x 34.3 x 13.3

112.7 x 40.6 x 15.5

106.6 x 34.3 x 13.3

95.2 x 68.9 x 36.5

86.3 x 60.9 x 31.7

112.1 x 40.9 x 35.5

104 x 32.8 x 30.8

134.6 x 40.6 x 15.5

128.2 x 34.3 x 13.3

145.8 x 46.9 x 28.5

138.6 x 39.6 x 21.9

114 x 64.3 x 41.9

104.4 x 54.7 x 37.8

0.53
0.8
0.89
1.2
1.4
1.8

בק”ג
משקל
משקל בק"ג
7.3
7.6
13.61
9.98
10.7
13.15
17.42 / 31.03

גוון
צבע

Long Cases

1700
1720
1730
1740
1750
1770
1780 /1780HL

20.6 x 16.7 x 9

18.4 x 12.1 x 7.8

גוון
צבע

Small Cases

1120
1150
1170
1200
1300
1400

בס”מ
בס”מ מידות
מידות
פנימיותבס"מ
מידות פנימיות
חיצוניותבס"מ
מידות חיצוניות

בק”ג
משקל
משקל בק"ג

Digital Protection Cases

1055cc

23.9 x 17.8 x 3.1

21.7 x 14 x 2.2

0.37

גוון
צבע

דגם
דגם

19 x 12.8 x 7.9

16 x 9.3 x 7

23.8 x 14.1 x 6.7

20.9 x 10.8 x 5.7

בס”מ
בס”מ מידות
מידות
פנימיותבס"מ
מידות פנימיות
חיצוניותבס"מ
מידות חיצוניות

בק”ג
משקל בק"ג
משקל

40.6 x 33 x 17.4

37.1 x 25.8 x 15.2

52.9 x 32.3 x 32.4

47.1 x 25.2 x 27.7

52.9 x 32.3 x 32.4

47.1 x 25.2 x 27.7

52.9 x 32.3 x 32.4

47.1 x 25.2 x 27.7

47 x 35.7 x 17.6

42.5 x 28.4 x 15.5

47 x 35.7 x 17.6

42.5 x 28.4 x 15.5

55.9 x 35.1 x 22.9

50.1 x 27.9 x 19.3

2.5
3.97
8.25
5.8
2.9
4.54
5.44

55.9 x 35.1 x 22.9

50.1 x 27.9 x 19.3

6.19

59.8 x 36.5 x 27

50.1 x 27.9 x 19.3

50.2 x 40 x 18.8

45.9 x 32.7 x 17.1

52.4 x 42.8 x 20.6

46.8 x 35.5 x 19.3

52.4 x 42.8 x 20.6

46.8 x 35.5 x 19.3

7.39
3.76
4.8
6.8

פנימיותבס"מ
מידות פנימיות
חיצוניותבס"מ
מידות חיצוניות
בס”מ
בס”מ מידות
מידות
56 x 45.5 x 26.5

51.7 x 39.2 x 22.9

משקל בק"ג
משקל
בק”ג

גוון
צבע

צבע
גוון

7.71

63 x 50 x 30.2

55.3 x 42.4 x 27

62.6 x 49.2 x 35

54.5 x 41.7 x 31.8

62.6 x 49.2 x 35

54.5 x 41.7 x 31.8

79.4 x 61.5 x 44.4

70.3 x 53.3 x 39.4

69.1 x 69.8 x 41.4

60.2 x 60.9 x 35.3

80.2 x 52 x 31.6

72.5 x 44.5 x 27

80.2 x 58.4 x 49.5

71.6 x 49.9 x 44.8

84.7 x 72.2 x 46.3 cm

76.2 x 63.5 x 38.1 cm

)52 x 52 x 48.9 cm

45.7 x 45.7 x 45.7 cm

57.1 x 56.9 x 54 cm

50.8 x 50.8 x 50.8 cm

67.3 x 67.3 x 64.1 cm

60.9 x 60.9 x 60.9 cm

0450

60.8 x 37.5 x 45.6 cm

52.2 x 27.9 x 32.1 cm

עם מגירות18.82:

0500
0550

101.4 x 59.5 x 72.7 cm

88.7 x 46.8 x 64.1 cm

129.6 x 69.9 x 57.9 cm

120.8 x 61.1 x 44.9

22.68
35.92

Large Cases

63 x 50 x 30.2

55.3 x 42.4 x 27

מארזי עץ
מזוודות קלות

61.6 x 49.3 x 22

54.4 x 41.9 x 20

מנשאי
טקסטיל

61.6 x 49.3 x 22

54.4 x 41.9 x 20

מטלויד

1560M
1600
1600EMS
1610
1610M
1620
1620M
1630
1640
1650
1660
1690
0340
0350
0370

60.4 x 46.5 x 30.7

51.7 x 39.2 x 22.9

9.66
5.9
8.16
8.85
11.93
9.62
12.7
14.06
15.42
10.9
15.49
15.42
10.89
11.79
14.5

מוצרי מדף
נוספים

56 x 45.5 x 26.5

51.7 x 39.2 x 22.9

7.71

1560 SC

Micro Cases

19 x 12.8 x 5.4

16.5 x 9.8 x 4.4

ואקום
פורמינג

1560
1560LOC/ 1560LFC

19 x 9.8 x 6.2

16.2 x 6.7 x 5.2

Medium Cases

דגם
דגם

17.3 x 12.1 x 5.4

13.5 x 9 x 4.3

מסדים
”19

1510 M
1520
1550
1550EMS

17 x 9.9 x 4.7

13.1 x 6.7 x 3.5

מזוודות
קשיחות

1510 SC

17 x 9.9 x 4.7

13.1 x 6.7 x 3.5

זיווד
ופרוייקטים

1510LOC/ 1510LFC

14.9 x 10.3 x 5.4

11.1 x 7.3 x 4.3

TGMOLD

1450
1460
1460EMS
1460TOOL
1500
1500EMS
1510

14.9 x 10.3 x 5.4

11.1 x 7.3 x 4.3

דיפון
ושיכוך

דגם
דגם

14.1 x 8.3 x 2.2

12.2 x 5.7 x 1.4

0.1
0.19
0.19
0.21
0.22
0.25
0.28
0.32
0.38
0.45

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

915/ 945 /955
1010
i1010
1015
i1015
1020
1030
1040
1050
1060

פנימיותבס"מ
מידות פנימיות
חיצוניות בס"מ
מידות חיצוניות
בס”מ
בס”מ מידות
מידות

משקל בק"ג
בק”ג
משקל

צבע
גוון

ללא מגירות14.97:

פרזול
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מזוודות מדף קשיחות

דגם
דגם

פנימיות
מידות
חיצוניות
מידות
בס”מ
פנימיות
בס”מ מידות
חיצוניות
מידות

צבעים
גוון

משקל
בק”ג
משקל

iM2075

30 x 24.9 x 19.6

24.1 x 19 x 18.4

1.5

iM2100

36.1 x 28.9 x 16.5

33 x 23.4 x 15.2

1.9

iM2200

41.1 x 32.2 x 16.8

38.1 x 26.7 x 15.2

2.2

iM2300

46.2 x 34 x 17

43.2 x 29.7 x 15.7

2.6

iM2306

46.2 x 21.3 x 17

43.2 x 16 x 15.7

2

iM2370 Laptop
Case

50.8 x 37.3 x 14.7

46.2 x 30.7 x 13.2

2.6

iM2400

48.7 x 38.6 x 18.5

45.7 x 33 x 17

3

iM2435

47.3 x 23.5 x 41.9

44.4 x 16.5 x 39.4

4.5

iM2450

48.7 x 38.6 x 22.9

45.7 x 33 x 21.3

3.4

iM2500

55.1 x 35.8 x 22.6

52 x 29.2 x 18.3

5

iM2600

53.8 x 40.6 x 21.1

50.8 x 35.5 x 19.6

3.9

iM2620

53.8 x 40.6 x 26.9

50.8 x 35.5 x 25.4

5.7

iM2700

62.5 x 50 x 21.8

55.9 x 43.2 x 20.3

5

iM2720

62.5 x 50 x 29.7

55.9 x 43.2 x 25.4

7.6

iM2750

62.5 x 50 x 36.6

55.9 x 43.2 x 32.2

8.4

iM2875

63.2 x 60.2 x 33.3

57.1 x 53.6 x 28.9

9.1

iM2950

79.5 x 51.8 x 31

73.6 x 45.7 x 26.7

9.5

iM2975

79.5 x 51.8 x 39.4

73.6 x 45.7 x 35

10.2

iM3075

84.5 x 62 x 49

75.7 x 52.8 x 45.2

14.3

iM3100

101.1 x 41.9 x 17

92.7 x 35.5 x 15.2

6.9

iM3200

119.8 x 41.9 x 17

111.7 x 35.5 x 15.2

8

iM3220

119.8 x 41.9 x 23.4

111.7 x 35.5 x 21.6

9.3

iM3300

136.6 x 41.9 x 17

128.2 x 35.5 x 15.2

8.6

STORM

iM2050

30 x 24.9 x 11.9

24.1 x 19 x 10.8

1.2

* המידות עפ”י גובה  xרוחב  xאורך
** מגוון המוצרים והמידות העומדים לרשותינו גדול ביותר ומתעדכן באופן קבוע .לכן ,המוצרים והמידות המוצגים בקטלוג
הינם חלקיים בלבד .על-מנת להתעדכן בכל מגוון המידות והדגמים יש לפנות לאנשינו שישמחו לעמוד לרשותכם בכל עת.
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דיפון
ושיכוך

מזוודות מדף קשיחות

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

IS4521-2303 ISP

121.9 x 60.9 x 81.2

114.3 x 53.3 x 66

32.66

IS4537-2303 ISP

121.9 x 101.6 x 81.2

114.3 x 93.9 x 66

42.18

ISP Cases

IS4517-1103 ISP

121.9 x 50.8 x 40.6

114.3 x 43.2 x 35.5

17.24

TGMOLD

IS3721-1103 ISP

101.6 x 60.9 x 40.6

93.9 x 53.3 x 35.5

17.24

מזוודות
קשיחות

IS2917-1103 ISP

81.2 x 50.8 x 40.6

73.6 x 43.2 x 35.5

11.79

מסדים

IS2117-1103 ISP

60.9 x 50.8 x 40.6

53.3 x 43.2 x 35.5

9.07

גוון
צבע

ואקום
פורמינג

דגם
דגם

בס”מ
מידות
חיצוניות בס"מ
מידות חיצוניות

בס”מ
מידות
פנימיות בס"מ
מידות פנימיות

בק”ג
משקל בק"ג
משקל

זיווד
ופרוייקטים

בשנת  2009רכשה חברת  PELICANאת חברת  HARDIGGהמובילה מזה
יותר מ 50-שנה בעיצוב וייצור מארזים בשיטת הרוטציה.
החברה בעלת מגוון רחב של יותר מ  500-סוגים של מארזים ומסדי “19
לשימוש צבאי ,אזרחי ותעופתי.
כל מוצרי  PELICAN HARDIGGנושאים אחריות לכל החיים נגד שבירה,
עיוות וחדירת מים ועומדים בתקנים צבאיים:
MIL STD -810G, IP67, MIL-C- 4150J ,ATA 300
DEF STAN 81-41 STANAG 4280

מארזי עץ
מזוודות קלות
מנשאי
טקסטיל
מטלויד

מארזי  ISP-INTER STACKING PATTERNהכוללים שישה סוגי
מארזים בנפחים שונים .המבנה הייחודי של דפנות המארזים מאפשר
את קיבועם אחד לשני באופן המונע תזוזה ונזק לתכולה בעת שינוע
ימי או אווירי.
הקיבוע חוסך בצורך להדק את המארזים זה לזה באמצעות רצועות,
והם ניתנים לפריקה ולגרירה בנוחות על ידי אדם אחד בלבד.
פתרון לוגיסטי נפלא לעירום מארזים בצורה מודולרית וקיבועם זה.

מוצרי מדף
נוספים
22

פרזול

* המידות עפ”י גובה  xרוחב  xאורך
** מגוון המוצרים והמידות העומדים לרשותינו גדול ביותר ומתעדכן באופן קבוע .לכן ,המוצרים והמידות המוצגים בקטלוג
הינם חלקיים בלבד .על-מנת להתעדכן בכל מגוון המידות והדגמים יש לפנות לאנשינו שישמחו לעמוד לרשותכם בכל עת.

מסדים “19
ב TGM -ניתן למצוא מבחר גדול של מסדים ” 19המהווים בסיס לאין ספור
פתרונות המאפשרים לאנשי הפיתוח והתכנון שלנו להיענות לכל אתגר,
צורך וייעוד .היכולת שלנו ,לשדרג את המסדים ולהפוך אותם
לתחנות עבודה מתקדמות ומשוכללות שאוצרות בחובן החל מצגי
מחשבים ,דרך מערכות טלקומוניקציה ותקשורת ,ועד לציוד צילום מחווט
ומחובר למקור מתח מהווה בסיס עבודה לחברות אזרחיות וצבאיות מובילות כאחד.
אנשי הפיתוח והתכנון ב  TGMהינם בעלי ניסיון עשיר בהתאמה של מסדים
לתנאי שטח ועבודה מאתגרים .הצורך להגן על התכולה ,תוך שמירה על נוחות
ופונקציונאליות של הפעלת הציוד בשטח ,הינם אחד היתרונות
הבולטים שיש לאנשינו להציע .בין אם מדובר במסדים צפים שבהם
המסגרת הפנימית מחוזקת בעזרת משככים למסגרת החיצונית ,כך
שהציוד הרגיש נשאר מוגן בעת טלטולים ,ובין אם מדובר בהתאמה
וסידור יצירתי של הציוד כך שיהווה תחנת עבודה איכותית ונוחה
לתפעול ,הרי שאנשי הפיתוח והתכנון שלנו ישמחו לעמוד לרשותכם
ולתכנן ולהתאים עבורכם את תחנת העבודה הפונקציונאלית והאיכותית ביותר.
מגוון האפשרויות הרחב העומד לרשותנו ב  TGMהחל ממסדי פלסטיק
מוקשח ,דרך ייצור בהתאמה אישית מעץ או מתכת מהווים בסיס
לפיתוח ,תכנון וייצור תחנת העבודה האידיאלית עבורכם:
•

– מסדי פלסטיק ניידים איכותיים ,המגיעים במידות קבועות,
ועומדים בתקנים צבאיים ואזרחיים.

•

 מזה  56שנה הינו היצרן הגדול בעולם של מסדי “19בשיטת הרוטציה העומדים בתקנים צבאיים לשימוש צבאי ,אזרחי ותעופתי
ייצור ותכנון עצמי ב  - TGMשל מארזי ” 19ניידים ,מעץ מחופה/
אלומיניום/פלסטיקל לפי דרישה ובהתאמה אישית על פי מפרטים
ספציפיים תוך עמידה בתקנים אזרחיים וצבאיים.

איך למדוד מס”ד?
גובה = U
1U = 44.45 mm

מסד “ 19סטנדרטי
”19אנטנה מוטסת
כיסוי
רוחב

23

עומק

דיפון
ושיכוך

מסדים “19
למרות שהרוחב במסדים הינו קבוע ,הגובה ,משתנה מעמדה לעמדה ונמדד ב UNITSכאשר כל  U = 44.45מ”מ.
ניתן לשלב במסדים פסי חיבור לפנלים ומכשירים סטנדרטים הניתנים להרכבה לפי יחידה  Uעל פי צרכי הלקוח.
את המסדים ניתן לייצר עם דלת קדמית או קדמית ואחורית
העובדה שמסדי ”“ 19מדברים” בשפת המידות העולמיות מבטיחה שמירה על סטנדרטים בינלאומיים הנהוגים ברחבי העולם.

חומרים:

עץ לבוד מחופה PVC
(קיימות אופציות נוספות)

TGMOLD

תחום:
דרישות:

כללי
דלתות נסתרות לא מתפרקות
ניידות מסילות הנעה לדלתות

זיווד
ופרוייקטים

מסד “ 19סטנדרטי
מארז לחלקי תחמושת
כיסוי אנטנה מוטסת

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

כדאי לדעת

מזוודות
קשיחות

תחנת שליטה למזל”ט

אלומיניום
חלקים בעיבוד שבבי SS+ST

ואקום
פורמינג

חומרים:

מסדים
”19

תעופה
תחום:
דרישות:
הלם 25G INPUT
עמידות לשינוע והפלה על פי
 MIL-STD-810Gמערכות איוורור
יכולת ניידות בעמידה ובשכיבה

מארזי עץ
מזוודות קלות

מסד “ 19למערכת רפואית

מנשאי
טקסטיל

תחום :רפואה וסימולציה
דרישות :עיצוב תפעול קל מהיר וידידותי
מערכת שמתקפלת ונפתחת עם זרועות
ומפרקים על מנת לאפשר לנוכחים לראות
את הצגים הגנה דינאמית הגנה מגשם
ע”י כיסוי שמשונית יעודי וממותג

גאווה ישראלית

מסד “ 19נייד למערכות תקשורת

מוצרי מדף
נוספים

תקשורת
עבודה בשטח מתוך המסד
ניידות שדרוג המסד עם
מערכות איוורור ופנלים על
גבי המכסה האחורי  +צג קדמי

פרזול

תחום:
הדרישות:
		
		
		

מטלויד

חומרים :עץ לבוד מחופה אלומיניום
חלקי עיבוד שבבי להנעת חלקי המערכת
רשת חיפוי להסוואת המכשירים
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19“ מסדים
US Series
Series Racks
US
Racks בק”ג
משקל בק"ג
משקל

Standard Racks
Standard
Racks

Shallow X
Shallow
X Racks
Racks

Roll –X–
Racks
Roll
X Racks

Rolling Roto
Rolling
Roto Racks
Racks

Shock Racks
Racks 20"
Shock
20”

גובה
UUגובה

עומק מסד
עומק
מסד

cmמכסה
עומק מכסה
עומק
cm

דגם
דגם

4.88

2U / 8.9 cm

17.5" / 44.45 cm

5.1

1SKB-R2

5.78

4U / 17.8 cm

17.5" / 44.45 cm

5.1

1SKB-R4

6.76

6U / 26.7 cm

17.5" / 44.45 cm

5.1

1SKB-R6

8.66

8U / 35.6 cm

17.5" / 44.45 cm

5.1

1SKB-R8

9.28

10U / 44.5 cm

17.5" / 44.45 cm

5.1

1SKB-R10

10.59

12U / 53.3 cm

17.5" / 44.45 cm

5.1

1SKB-R12

4.08

2U / 8.9 cm

15" / 38.1 cm

6.4

1SKB19-2U

5.12

3U / 13.34 cm

15.75" / 40 cm

6.4

1SKB19-3U

5.53

4U / 17.8 cm

15.75" / 40 cm

6.4

1SKB19-4U

6.67

6U / 26.7 cm

15.75" / 40 cm

6.4

1SKB19-6U

7.51

8U / 35.6 cm

15.75" / 40 cm

6.4

1SKB19-8U

9

10U / 44.5 cm

15.75" / 40 cm

6.4

1SKB19-10U

9.61

12U / 53.3 cm

15.75" / 40 cm

6.4

1SKB19-12U

2.9

2U / 8.9 cm

10.375" / 26.4 cm

5.1

1SKB-XRACK2

3.24

3U / 13.34 cm

10.375" / 26.4 cm

5.1

1SKB-XRACK3

3.89

4U / 17.8 cm

10.375" / 26.4 cm

5.1

1SKB-XRACK4

5.26

3U / 13.34 cm

17.5" / 44.5 cm

5.1

1SKB-RLX3

5.46

4U / 17.8 cm

17.5" / 44.5 cm

5.1

1SKB-RLX4

6.21

5U / 22.23 cm

17.5" / 44.5 cm

5.1

1SKB-RLX5

7.32

6U / 26.7 cm

17.5" / 44.5 cm

5.1

1SKB-RLX6

7.82

4U / 17.8 cm

17.5" / 44.5 cm

2.9

1SKB-R4W

8.89

6U / 26.7 cm

17.5" / 44.5 cm

2.9

1SKB-R6W

19.6

8U / 35.6 cm

17.5" / 44.5 cm

2.9

1SKB-R8W

16.3

4U / 17.8 cm

20" / 51 cm

5.7

1SKB-R904U20

19.6

6U / 26.7 cm

20" / 51 cm

5.7

1SKB-R906U20

21.1

8U / 35.6 cm

20" / 51 cm

8.3

1SKB-R908U20

24.7

10U / 44.5 cm

20" / 51 cm

8.3

1SKB-R910U20

25.9

12U / 53.3 cm

20" / 51 cm

8.3

1SKB-R912U20

31.1

14U / 62.2 cm

20" / 51 cm

8.3

1SKB-R914U20

34.5

16U / 71.1 cm

20" / 51 cm

8.3

1SKB-R916U20

 המוצרים והמידות, לכן.* מגוון המוצרים והמידות העומדים לרשותינו גדול ביותר ומתעדכן באופן קבוע
מנת להתעדכן בכל מגוון המידות והדגמים יש לפנות לאנשינו- על.המוצגים בקטלוג הינם חלקיים בלבד
.שישמחו לעמוד לרשותכם בכל עת
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19“ מסדים

Shock Racks 24"
Shock Racks 24”

3RR Pull Out
Series
Shock
Racks 28"

Shock Racks 28”

24" / 61 cm

משקל בק"ג
משקל
בק”ג

גובה
UU גובה

עומק מסד
מסד
עומק

cmמכסה
עומק מכסה
עומק
cm

דגם
דגם

20.1

4U / 17.8 cm

20" / 51 cm

5.7

3SKB-R04U20W

20.1

4U / 17.8 cm

20" / 51 cm

5.7

1SKB-R04MAC

23

6U / 26.7 cm

20" / 51 cm

8.3

3SKB-R06U20W

25.7

8U / 35.6 cm

20" / 51 cm

8.3

3SKB-R08U20W
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10U / 44.5 cm

20" / 51 cm

8.3

3SKB-R10U20W

30.8

12U / 53.3 cm

20" / 51 cm

8.3

3SKB-R12U20W

26.3

4U / 17.8 cm

24" / 61 cm

11.4

1SKB-R904U24

30.2

6U / 26.7 cm

24" / 61 cm

11.4

1SKB-R906U24

33.9

8U / 35.6 cm

24" / 61 cm

11.4

1SKB-R908U24

36.2

10U / 44.5 cm

24" / 61 cm

11.4

1SKB-R910U24

37.8

12U / 53.3 cm

24" / 61 cm

11.4

1SKB-R912U24

42.7

14U / 62.2 cm

24" / 61 cm

11.4

1SKB-R914U24

46.5

16U / 71.1 cm
U גובה

cm עומק מכסה אחורי

24" / 61 cm

1SKB-R916U24

27.9

4U / 17.8 cm

28" / 74.3 cm

11.4
מכסה
עומק
cm קדמי

26.8

3U / 13.34 cm

12.7

5.1

3RR-3U24-25

30.7

28.1

6U / 26.7 cm

4U / 17.8 cm

28" / 74.3 cm

11.4

1SKB-R906U28

35.5

29.9

8U / 35.6 cm

5U / 22.23 cm

28" / 74.3 cm

11.4

1SKB-R908U28

36.9

10U / 44.5 cm

28" / 74.3 cm

11.4

1SKB-R910U28

27.6
35.4

4U
17.8cm
cm
9U// 40

30" /12.7
76.2 cm

11.4
5.1

1SKB-R904U30
3RR-9U24-25

30.3
38.1

6U / / 26.7
11U
48.9 cm
cm

למערכות תקשורת
30" /12.7
76.2נייד
cm 19“ מסד11.4
5.1

1SKB-R906U30
3RR-11U24-25

34.8
41.7

8U // 35.6
14U
62.2 cm
cm

30" /12.7
76.2 cm

11.4
5.1

1SKB-R908U30
3RR-14U24-25

36.2

10U / 44.5 cm

30" / 76.2 cm

11.4

1SKB-R910U30

תחנת שליטה למזל”ט

משקל בק"ג

32.2

Shock Racks 30"
Shock Racks 30”

7U / 31.1 cm

 למערכת19“ מסד

12.7

12.7

12.7

11.4
5.1

5.1

5.1

דגם

1SKB-R904U28
3RR-4U24-25

3RR-5U24-25

3RR-7U24-25

 בתקן צבאי עם מסגרת פנימית נשלפת19” מסדים

3RR Pull Out
3RR Pull
Out Series
Series

מטלויד

מנשאי
טקסטיל

מארזי עץ
מזוודות קלות

ואקום
פורמינג

מסדים
19”

מזוודות
קשיחות

TGMOLD

זיווד
ופרוייקטים

מארזי עץ
מארזי
פלסטיקל+אלומיניום לבוד

20" Rollng
Rollng
20”

מוצרי מדף
נוספים

24" / 61 cm

פרזול

24”/61 cm

משקל בק"ג
משקל
בק”ג

גובה
UUגובה

עומק מכסה אחורי
cm אחוריcm
עומק מכסה

עומק מכסה קדמי

26.8

3U / 13.34 cm

12.7

5.1

3RR-3U24-25

28.1

4U / 17.8 cm

12.7

5.1

3RR-4U24-25

29.9

5U / 22.23 cm

12.7

5.1

3RR-5U24-25

32.2

7U / 31.1 cm

12.7

5.1

3RR-7U24-25

35.4

9U / 40 cm

12.7

5.1

3RR-9U24-25

38.1

11U / 48.9 cm

12.7

5.1

3RR-11U24-25

41.7

14U / 62.2 cm

12.7

5.1

3RR-14U24-25

cm קדמיcm
עומק מכסה

דגם
דגם

MIL-STD -810, MIL-STD-648, MIL-C- 4150. IP67 :מסדים אלה עומדים בתקנים צבאיים

26

ואקום פורמינג
ואקום פורמינג :אמצעי לייצור מגוון רחב של מוצרים ומאפשר שימוש
בחומרי גלם תרמופלסטים שונים ,PS, PMMA, ABS HDPE :פוליאתילן,
פוליפרופילן .PVC, PETG ,בעובי של  1.5מ”מ עד  6מ”מ.

תהליך היצור מבוצע בשני שלבים עקריים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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משיכה במכונת ואקום (העתקת צורת התבנית ללוח תרמופלסטי).
חיתוך במרכז עיבוד ממוחשב  ,CNCאו ידנית לדגמים ואב-טיפוס.
מאפינים ויתרונות של הואקום פורמינג:
מוצר הואקום מיוצר מלוח תרמופלסטי אשר פני השטח של צידו העליון
מגיע חלק או מוטבע.
בחירת פני השטח נעשית ע”י בחירת סוג הלוח ואינה קבועה במבנה
התבנית.
ייצור בואקום נותן יתרונות של חוזק ,גמישות ומשקל ומהווה תחליף טוב
ליצור מפיברגלס או מפח.
ואקום פורמינג מתאים בעיקר למוצרים גדולים וסדרות ייצור בינוניות וקטנות.
נקודת האיזון לבחירה בטכנולוגית העיצוב בואקום לעומת הזרקה עולה
ביחס ישר לגודל המוצר וביחס הפוך לגודל סדרת הייצור.
עלות כלים  -תבניות ליצור בואקום זולות באופן משמעותי לעומת
תבניות הזרקה.
זמן  -זמן תגובה מרעיון למוצר נמדד בימים.
גמישות לשינויים  -ניתן לבצע שנויים בתבנית בעלות נמוכה ובזמן קצר.
חומרים ייחודיים  -ניתן ליצר מלוחות תרמופלסטיים רב שכבתיים.
לדוגמא לוחות בשתי שכבות בצבעים שונים או שילוב של חומר אטום
וחומר שקוף לצרכי בקרה למשל.
טכנולוגיה זו מרחיבה את מגוון האפשרויות להספקת מוצרים שיתאימו
בדיוק לצרכיך.

דיפון
ושיכוך

ואקום פורמינג

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

כיסוי אנטנה מוטסת

זיווד
ופרוייקטים

תחום :תעופה
דרישות:
הגנה מירבית על האנטנה מפני חבטות
בזמן ההרכבה והפירוק התקנה קלה על
המכ”מ בעזרת נועלים מיוחדים שפותחו על
ידי  TGMואיפשרו התקנה יחודית ובטוחה

TGMOLD

מארז לרקטה  4מטר

מזוודות
קשיחות
מסדים
”19

תחום :יבשה-אוויר
דרישות:
משקל המארז  40ק”ג תפעול ע”י 2
אנשים אטום לגשם הגנה דינאמית
עמידה בתקן MIL-STD-810G

ואקום
פורמינג

חומרים :פוליאתילן

מארזי עץ
מזוודות קלות

מארז למקטע טיל

מנשאי
טקסטיל

תחום :יבשה אוויר
דרישות:
התאמה לחלק הנארז
יכולת ניוד כמזוודת TROLLEY
הגנה דינאמית
חומרים :פוליאתילן

מטלויד
מוצרי מדף
נוספים
פרזול

גאווה ישראלית
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מארזי עץ
מארזי עץ (עץ לבוד משולב עץ) שימשו ומשמשים גם היום כמארזים
חד פעמיים לשילוח ימי ,אוירי.
כאשר בעשור האחרון החלה חברת  TGMלשדרג את המוצר החד פעמי
למוצר רב פעמי שעומד גם בתנאי מזג אוויר כגון גשם ,רוח בשילוב שמשונית
יעודית  ,כמו כן ,הפלות ,הרעדות והתוצאה ,מוצר משודרג ,זול יחסית ועונה
לדרישות התקציביות של הלקוח.
מארזי העץ מיוצרים גם עם ריפוד פנימי או בולמים אלסטומריים שנותנים מענה
לדרישות הדינמיות.
אפשרויות גימור כגון :לכה שקופה ,צבע סינטטי או פוליאוריתן או אפוקסי
במגוון יישומים רחב.

מארז לטיל  4מ’

מארז לטיל  6מ’
תחום :תעופה
דרישות :שיני מלגזה
פנימיים הלם 30G INPUT
על ידי בולמי זעזועים
אלסטומרים
חומרים:
עץ לבוד  20מ”מ משולב
בעץ אורן גושני

תחום :תעופה
דרישות :חוזק מירבי התאמה
לצורת החלק עמיד בגשם
ותנאי סביבה הלם 30G INPUT
ע”י ספוגים צורתיים
חומרים :עץ לבוד  18מ”מ
משולב בעץ אורן גושני

מארז למנוע
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גאווה ישראלית

מארז שינוע

תחום :תעופה
דרישות:
הגנה מחום המנוע שנפלט
בעת הרתימה

תחום :כללי
דרישות:
הגנה בסיסית על המוצר
בעת שינוע

חומרים :עץ לבוד  17מ”מ
משולב בעץ אורן שטוח

חומרים :עץ לבוד  17מ”מ
משולב בעץ אורן שטוח

דיפון
ושיכוך

מזוודות מדף קלות

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

כחלק בלתי נפרד ממדיניות השירות ההוליסטית ב ,TGM -הצבנו לעצמינו
מטרה להיערך להיענות לכל צורך ואתגר שיעלו לקוחותינו בפנינו .בין אם
מדובר בפיתוח מוצר ייחודי המצריך אנליזות מורכבות והנדסת מוצר
מתוחכמת ובין אם במוצרי מדף ,פשוטים ,איכותיים ,זמינים ובעלויות סבירות.
מדיניות זו ,היא שהפכה אותנו לכתובת ישירה עבור לקוחותינו שמוצאים בנו מענה
קבוע לכל צורך ונושא.סדרת המזוודות הקלות ש TGMמייצגת בארץ ממיטב
החברות העולמיות משלימה ותומכת תפיסה זו.

זיווד
ופרוייקטים
TGMOLD

 TGMמייצגת בארץ את  PLASTICASE – GAGGIONEהצרפתית,
 MAXADOההולנדית WAG ,הגרמנית ,ו  NEGRINIהאיטלקית שמשלימות
יחד קו מוצרים רחב ,זמין ,איכותי קו מוצרים זה ,מאפשר לנו לספק מענה
מושלם למיטב החברות המובילות בארץ ובעולם מתחום הקוסמטיקה,
כלי עבודה ,נשק ,כלי חיתוך ,מתנות ,אופטיקה ,ציוד רפואי וכד’ ...שבוחרות
במזוודות הקלות שוב ושוב כפתרון המתאים ביותר עבורן ועבור מוצריהם.
מזוודות הפלסטיק הקלות מיוצרות מפוליפרופילן או ב ABSבטכנולוגית
הזרקת הלחץ .התוצר הסופי עמיד ,גמיש ,קל ובעל דפנות ופינות בעובי אחיד.

מזוודות
קשיחות
מסדים
”19
ואקום
פורמינג

יתרונות המזוודות הקלות

מארזי עץ
מזוודות קלות
מנשאי
טקסטיל
מטלויד
מוצרי מדף
נוספים

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עלויות נמוכות
זמינות של מוצר מדף
צירים ומנעולים עמידים לפתיחה וסגירה של מעל  100,000פעמים
משקל נמוך
ניתנות למחזור
מבחר גוונים
ניתנות להדפסה בדפוס משי
ניתן לשלב דיפון פנימי צורתי לפי צורך( .בכרסום או בסכין צורתי)
אינן פולטות חומרים רעילים
מאושרות לאחסון מזון ותרופות
גמישות ועמידות
עמידות UV
עמידות בפני כימיקלים

פרזול
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מזוודות מדף קלות
CR700

16.8 x 11.9 x 4.8

16 x 11 x 4

CR800

16.4 x 7.8 x 7.8

15.5 x 7 x 7

CR1800

19.6 x 14.8 x 7.6

18.8 x 14 x 6.8

CR3500

24.8 x 18.8 x 8.8

24 x 18 x 8

P3

20.1 x 7.4 x 3.2

19.6 x 6.2 x 2.8

P5

22.5 x 16.9 x 4.5

21.9 x 15.8 x 4.1

G1

14.1 x 12.7 x 3.6

13.5 x 9.4 x 3.1

G1T

14.1 x 12.7 x 3.6

13.5 x 9.4 x 3.1

R1

23.5 x 21.5 x 7.5

22.6 x 20 x 7.1

R2

22.9 x 18.9 x 4.4

22.2 x 16 x 3.9

R2T

22.9 x 18.9 x 4.4

22.2 x 16 x 3.9

R2C

22.9 x 18.9 x 4.4

22.2 x 16 x 3.9

R3

26.5 x 22.6 x 5

26 x 19.7 x 4.5

R3T

26.5 x 22.6 x 5

26 x 19.7 x 4.5

R4

32.4 x 27.4 x 5.3

31.8 x 24.4 x 4.9

D1

38.4 x 30.3 x 8

37.6 x 26.9 x 7.3

D1T

38.4 x 30.3 x 8

37.6 x 26.9 x 7.3

D2

44.4 x 34.5 x 9.5

43.5 x 30.8 x 8.8

D4

33.6 x 26.6 x 8.5

32.6 x 23.7 x 7.9

L1

34.9 x 26.4 x 8.6

33.9 x 24.8 x 8.1

S1

34.9 x 25.5 x 5

34 x 24 x 4.5

C1

35.8 x 26.4 x 8.6

35 x 25 x 7.9

B1

51.8 x 37.4 x 12.3

50.9 x 36 x 11.6

B2

51.2 x 30.8 x 21.2

49.3 x 27.5 x 19.6

M1

34.3 x 28 x 6.5

33 x 25.1 x 5.8

M2

22.5 x 17.7 x 4.5

21.9 x 15.8 x 4.1

A1

32.7 x 29.4 x 10.5

30.9 x 28.2 x 10

A2

32.7 x 29.4 x 10.5

30.9 x 28.2 x 10

F1

23.4 x 21.3 x 7.4

22.6 x 20 x 6.9

T2

26.1 x 23.1 x 8.6

25.1 x18.1 x 8

T4

35.4 x 31.5 x 10.8

34.2 x 25.2 x 10

T6

46 x 38.7 x 14

44.1 x 31 x 13

T7

55 x 46.5 x 17.8

52.5 x 37.5 x 15.2

GAGGIONE

דגם

בס”מ
מידותחיצוניות
מידות
חיצוניות ס"מ

בס”מ
מידותפנימיות
מידות
פנימיות ס"מ

* המידות עפ”י גובה  xרוחב  xאורך
** מגוון המוצרים והמידות העומדים לרשותינו גדול ביותר ומתעדכן באופן קבוע .לכן ,המוצרים והמידות המוצגים בקטלוג
הינם חלקיים בלבד .על-מנת להתעדכן בכל מגוון המידות והדגמים יש לפנות לאנשינו שישמחו לעמוד לרשותכם בכל עת.
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TEKNO 2004

27.5 x 23 x 8.3

26.1 x 17 x 7.7

TEKNO 2007

34 x 27.5 x 8.3

32.6 x 22.2 x 7.7

TEKNO 2008

)34 x 27.5 x 12.3 (8.1/4.2

)32.6 x 22.2 x 11.6 (7.8/3.8

TEKNO 2009 S

34 x 27.5 x 19.2

32.6 x 22.2 x 18.6

TEKNO 2009

34 x 27.5 x 16.2

32.6 x 22.2 x 15.6

TEKNO 2011

39.5 x 29.5 x 10.6

37.9 x 23.4 x 10

TEKNO 2017

45 x 36 x 10.6

43.4 x 28.9 x 10

TEKNO 2018

)45 x 36 x 12.3 (7/5.3

)43.4 x 28.9 x 11.6 (6.6/5

TEKNO 2019

45 x 36 x 14

43.4 x 28.9 x 13.2

2021

39x29.5x10

37.5x28.5x9.5

2022

23x19x6

22x18x5.5

2024 SEC

48.5x40.6x11.3

46.5x37x10.5

1607 SEC

97X28.5X8

95.5X24X8

1610 SEC

82.5X27X11.3

81X23X10

1615

80.2X26X8.3

79.5X24X7.5

1637SEC

124.x27.5x11

121.5x23.5x10

1638

100x26.5x8.5

98x23x6

NEGRINI

2014 X

24.5x16.5x5.3

23.5x15.3x5

מארזי עץ
מזוודות קלות

2014 T

33x21.5x7

32x20x6

מנשאי
טקסטיל

2014 K

17x12.2x5

15.5x11x4.6

מטלויד

2012

31x20.5x6.7

30.5x19x6

ואקום
פורמינג

מ
פנימיות בס"
מידותפנימיות
מידות
בס”מ
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פרזול

* המידות עפ”י גובה  xרוחב  xאורך
** מגוון המוצרים והמידות העומדים לרשותינו גדול ביותר ומתעדכן באופן קבוע .לכן ,המוצרים והמידות המוצגים בקטלוג
הינם חלקיים בלבד .על-מנת להתעדכן בכל מגוון המידות והדגמים יש לפנות לאנשינו שישמחו לעמוד לרשותכם בכל עת.

מוצרי מדף
נוספים

דגם
דגם

בס”ממ
חיצוניות בס"
מידות
מידות חיצוניות

W.AG

TEKNO 2003

25.5 x 21 x 7.2

24.4 x 16.1 x 6.6

זיווד
ופרוייקטים

TEKNO 2003 M

)25.5 x 21 x 6 (3.6/2.4

)24.4 x 16.1 x 5.4 (3.3/2.1

TGMOLD

TEKNO 2003 S

25.5 x 21 x 4.8

24.4 x 16.1 x 4.2

TEKNO 2002

מזוודות
קשיחות

23.5 x 18.5 x 4.8

22.8 x 13.6 x 4.2

מסדים
”19

חיצוניות)ס"מ(
מידות חיצוניות
מידות
בס”מ

פנימיות)ס"מ(
מידות פנימיות
מידות
בס”מ

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

דגם
דגם

דיפון
ושיכוך

מזוודות מדף קלות

מנשאי טקסטיל
“טקסטיל” ,הינו מושג שהתרחב בתקופה האחרונה .ההגדרה שעד לא מזמן
התייחסה לקונוטציות של בדים ,מקבלת משמעות חדשה ,בעלת קנה מידה
משמעותי בעולם הטכנולוגיה והתעשייה.
		
מנשאי הטקסטיל ,משמשים לאריזה ונשיאה של ציוד צבאי ,אופטי ,אלקטרוני ,רפואי,
ומסוגלים להעניק פתרונות משלימים ,לצורכי חיפוי מוצרים כנגד חדירת נוזלים ופגעי
מזג האוויר .המארזים בנויים כ”חליפה” תרמית ,למוצרים הרגישים לטמפרטורות
קיצוניות בשילוב חומרי בידוד ייחודיים.
מנשאים/מארזים משולבי טקסטיל ,מאופיינים במגוון תכונות ,המשלבות הגנה מלאה
למוצר :נוחות שימוש  ,משקל קל ,חופש מוחלט בעת התכנון והתאמה מושלמת.
מנשאי ומארזי טקסטיל ב  TGMמותאמים באופן בלעדי לכל מוצר ומפרט ומהווים
פתרון מושלם הצופן בחובו יתרונות רבים:

•
•
•
•
•
•
•
•

חיסכון בנפח (ניתן לקפל את המנשא כשאינו בשימוש)
פונקציונאליות מושלמת המשלבת הנדסת אנוש ועמידה במפרטים ותקנים.
חופש עיצוב והתאמה שאינה מוגבלת למוצר מדף או מעטפת חיצונית.
שילוב של מנשאי טקסטיל עם מארזים קשיחים.
שילובים נוספים כגון :ספוגים צורתיים ,דפנות משולבות ספוג ,רצועות
עיגון ונשיאה ,מתלים ,מחברים לחלקים קשיחים נלווים ,ועוד אין ספור אפשרויות.
משקל נמוך
מגוון רחב של גוונים
מערכות גב

אותן “חליפות” ,תפורות בהתאם למידות המדויקות של צורכי הלקוח על ידי
ה”סטייליסטים” אנשי הפיתוח וההנדסה של .TGM
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דיפון
ושיכוך

מנשאי טקסטיל

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

תחמושת
לחלקי
מארז
מטקסטיל
מסד “19
תחום :היי-טק
דרישות :שיכוך על ידי בולמים אלסטומרים
נשיאה באמצעות ידית טרולי
קל משקל

זיווד
ופרוייקטים

תיק נשיאה ללפטופ

TGMOLD

מזוודות
קשיחות

מחשבים
תחום:
דרישות :מעטפת שקופה למקלדת
ולמסך
יצירת אפשרות לסיבוב יחד
עם הכיסוי

מסדים
”19

חומרים :קורדורה ,ניילון

חומרים:

קורדורה עם הקשחת אלומיניום

מארזי עץ
מזוודות קלות

		
תחום:
דרישות:
		
		

תקשורת
איבזור פנימי משתנה
פתחי איורור לספקי כח
תפעול קל ונגיש

ואקום
פורמינג

מערכת תקשורת

תחום:
דרישות:

קורדורה

מטלויד

ביטחון
מערכת גב איכותית
תכנון ארגונומי
שילוב מערכת מתכוננת
לחיזוק המנשא
גאווה ישראלית

מוצרי מדף
נוספים

		
חומרים:

מנשאי
טקסטיל

מערכת הפעלה לשטח

פרזול
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מטלוייד
חומר לבידוד תרמי חסין אש SUPER SIL -

מטלוייד הינו חומר חסין אש ,גמיש ובעל כושר בידוד טרמי ועמידות לטמפרטורות
של עד  1200מעלות ,המורכב מסיבי סילקה העשויים מתחמוצת סיליקה ואלומיניום.
גמישותו הייחודית של מארג המטלוייד מהווה פתרון אידיאלי בעיקר במפרטים
המצריכים יכולת עמידות בתנאים קיצוניים יחד עם תצורה ושטח פנים הדורשים
גמישות ויכולת עיבוד ועיצוב מורכבים.
המטלוייד הינו מוצר ייחודי ביותר שהוכיח את עצמו ביישומי הקרקע ,האוויר והחלל
בהצלחה רבה .העובדה שהוא שומר על מבנהו וצורתו ואינו מאבד מתכונותיו ומערכו
גם בטמפרטורות גבוהות במיוחד ,מאפשרת למחלקות הפיתוח וההנדסה שלנו מגוון
אינסופי של אפשרויות עיבוד ועיצוב המהוות בסיס למענה לצרכים מאתגרים רבים.

תכונות המטלוייד
חסינות אש
בידוד תרמי
בידוד אקוסטי

עומד בתקנים הבאים:
 FAR 25.853תקן בינלאומי בעירה לתעופה
ת”י ( 755תקן בנייה הישראלי) תגובות בשרפה של חומרי בנייה

יתרונות המטלוייד:
בעל משקל נמוך
נטול אסבסט
לא פוגע במערכת הנשימה  -חלקיקים גדולים מעל שישה מיקרון ()MSDS
עמיד בטמפרטורה של  1200מעלות
ידידותי לסביבה
ללא תלות במידות
ללא התפתחות גז בחימום (שריפה)
חוזק וגמישות בצפיפות נפח נמוכה
בידוד יעיל של חום ,חשמל וקול
קל ונוח ליישום
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דיפון
ושיכוך

מטלוייד
חומר לבידוד תרמי חסין אש SUPER SIL -

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

ועמידות בשריפה עולה בהרבה
חסינות חום
רעש,
תחמושת
לחלקי
עמידותו של המטלויד בבידודמארז
מטכסטיל
מסד “19
על יתרונותיהם של מבודדים אחרים מהדור ה”ישן” כגון :צמר סלעים ,לוחות שעם,
פוליאתילן ופוליאוריתן וכו’.

דוגמאות ליישומים במארג המטלוייד בתעשיות השונות

זיווד
ופרוייקטים

בידוד חום ומחסומי אש לתחמושת ברק”מ וטנקים
בידוד אזור המסה ומוקדי חום במרכיבי מבנה בכבשני אש ,חשמל מנועים וכד’
בידוד תרמי וחשמלי של סלילי הרשאה בכיבשני הרשאה
ייצור חליפות מיגון אש ושמיכות לכיבוי אש
בידוד מתקני חילוץ וחירום (כגון מעליות ,שרוולי מילוט וכד’)
בידוד צנורות למניעת בריחת חום במבנים תעשייתיים ,מבני מגורים ,סאונות ,חניונים וכד’.
בידוד מעברי חום בטילים ומתקני שיגור.

TGMOLD

מזוודות
קשיחות

		
תדירויות ממוצע הנדסי (הרץ)
			
מקדם ספיגת קול

מסדים
”19

מקדם קליטת הקול והבידוד של מטלויד
4000 2000 1000 500 250 125
0,55 0,60 0,50 0,60 0,34 0,16

ואקום
פורמינג

מטלויד מיוצר ומוצע במבחר צורות

מארזי עץ
מזוודות קלות

מטלויד  -חומר מגולגל בצורת שטיח עשוי סיבי סיליקה ללא שימוש בכורכנים העשויים לעלות באש.
מטלויד  - Sשטיחון תפור בחוטי סיליקה.
מטלויד  - Mחומר רב שכבתי משולב(בצורות שמיכות התפורות זו לזו).
מטלויד  - M1שטיח לבד המכוסה מארג סיליקה בצידו האחד.
מטלויד  – M2שטיח לבד המכוסה מארג סיליקה משני צידיו.
מטלויד  M1ו  – M2בעלי תכונות חזקות במיוחד המאפשרות שימוש בתנאים דוגמאות מגע עם זרימת גז.
מטלויד  – F1שטיח לבד המכוסה רדיד אלומיניום בצידו האחד.
מטלויד  – F2שטיח לבד המכוסה רדידי אלומיניום משני צידיו.
מטלוייד אטמים (תצורה על פי דרישה).
מטלוייד שרוולים – למיגון צינורות וחיווטים.

מנשאי
טקסטיל
מטלויד
מוצרי מדף
נוספים

חשוב לדעת

פרזול

מארג המטלוייד יושם ב – TGMבמגוון פרויקטים ושילובים .עם זאת ,ניתן לרכוש את מארג המטלוייד
כחומר גלם (על מגוון תצורותיו) .כמשווקים בלעדיים של המטלוייד בארץ ,נשמח לעמוד לרשותכם,
לייעץ ולסייע בבחירת החומר המתאים ביותר.
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מוצרי מדף נוספים
כחברה שהוכיחה את יכולתה להתמודד עם מפרטים ואתגרים טכנולוגיים מורכבים
ביותר אנו מקפידים לזכור כי תפקידנו הוא בראש ובראשונה להעניק שירות.
כחלק מתפיסת השירות ההוליסטית ב TGM-קיימים למעלה מאלף מוצרי מדף
שמאפשרים לנו להיענות במהירות וביעילות לכל צורך של לקוחותינו ורובם ,ניתנים
לשינויים ,התאמה ותוספות.

תופי גלילה לכבלים
תופי גלילה איכותיים במיוחד מתוצרת אנגליה ,בעלי מבנה ייחודי השם דגש על תפעול נוח,
חזקים ועמידים במיוחד ומיועדים לעבודה בתנאי שטח קשים .התופים מצופים בצבע
ייחודי המגן עליהם מפני קורוזיה ושריטות.

יתרונות:
חוזק יוצא דופן
עמידות בפני קורוזיה ושריטות
תיפעול נוח ופשוט
יציבות מושלמת בזמן תפעול ואיחסון כאחד
תחזוקה נוחה

CD3
CD2
CD1

CD3.6

ייצור ע”פ דרישה בהתאמה אישית

קביעת אורך גלילה נומינלי לפי עובי הכבל
סוג/עובי
סוג  /עובי
במ”מ
במ"מ
CD 1
CD 2
CD 3
CD 3.45
CD 3.6

במ”מ
סוג/עובי
עובי במ"מ
סוג /
CD 1
CD 2
CD 3
CD 3.45
CD 3.6
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6
6

88

10
10

12
12

16
16

150
300
600
1000
1300

80
150
300
500
700

50
100
200
300
400

30
60
140
200
300

30
60
100
140

רוחב
רוחב

גובה
גובה

עומק
עומק

360
520
520
520
520

400
540
540
540
540

230
350
500
650
800

20
20
15
50
60
90

בק”ג
משקלבק"ג
משקל
6.25
9.75
11.25
13
14.5

דיפון
ושיכוך

מוצרי מדף נוספים

מארזי עץ
מארזי
אלומיניום לבוד+פלסטיקל

אינדיקטור לחות
 - Humieity Indicatorסמן לחות המאפשר אינדיקציה על רמת הלחות באחוזים
בתוך המארז וכאשר אחוז הלחות גבוה מהמצוין הופך העיגול לורוד,
במידה ואחוז הלחות ירד ישתנה שוב הגוון לכחול ע”פ אחוזי הלחות אם בכלל.

זיווד
ופרוייקטים
TGMOLD

שסתום לשחרור לחץ

מזוודות
קשיחות

(נשמים - )Breather valve ,מבטיח הגנה למיכלים אטומים הנתונים לשינויי לחץ
כתוצאה מהובלה בהטסה או אחסון בתנאי טמפרטורה משתנים .משווי הלחץ
מאפשרים שמירה על הפרשי לחץ מוגדרים בין פנים המיכל האטום ובין
הסביבה בה המיכל נמצא ,על ידי הכנסה והוצאה של אוויר באופן מבוקר.

מסדים
”19
ואקום
פורמינג

מארז רפראונד

מארזי עץ
מזוודות קלות

מארז יעודי עשוי מקרטון תלת גלי מחוזק,דפנותיו עשויות מדיקט .סגירת המארז נעשית
באמצעות רצועות ברזנט ואבזמי מתכת .דיפון פנימי בהתאמה אישית .המארז ניתן
לאטימה בפני גשם.

תא מסמכים GMA7001

מנשאי
טקסטיל

תא מסמכים יעודי (חיצוני) בקוטר פנימי  50מ”מ
עומק ( 230ניתן להזמין בעומק משתנה) ,אטום לגשם.

מטלויד
מוצרי מדף
נוספים
פרזול
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מוצרי מדף נוספים

תיקי גב ייעודיים מתוצרת
 - S100תיק נשיאה מקצועי ללפטופ וטאבלט

מפרט:

 - S140תיק נשיאה מקצועי לטאבלט

מפרט:

S100

 - S105תיק נשיאה ספורטיבי ללפטופ וטאבלט

 - S145תיק נשיאה ספורטיבי לטאבלט

מפרט:

מפרט:
מערכת גב ארגונומית קשיחה ומאווררת
 4תאי אחסון :תא קשיח מובנה לטאבלט,
תא ללפטופ ,תא קטן למסמכים ותא גדול לניירת
נפח אחסון  19.5 :ליטר
מידות התיק בס”מ48.2x33x25.4 :

S105

מערכת גב ארגונומית קשיחה ומאווררת
 3תאי אחסון :תא קשיח מובנה לטאבלט,
תא קטן למסמכים ותא גדול לציוד
 2תאים צידיים לבקבוקים
נפח אחסון  21 :ליטר
מידות התיק בס”מ48.2x31.7x20.3 :

S145

ניתן לקבל בגוונים שחור ,ירוק וכתום

קולר עילית תוצרת
לשמירה על מזון בתנאי שטח
שם המוצר

מידות חיצוניות בס”מ

ליטר

מידות פנימיות בס”מ

35QT Elite Cooler

40 x 30.5 x 29.2

67.1 x 50.8 x 47.6

33

45QT Elite Cooler

48.2 x 30.5 x 30.5

75.3 x 50.8 x 48.9

43

65QT Elite Cooler

67.3 x 30.5 x 31.7

94.3 x 50.8 x 50.1

61

95QT Elite Cooler

69.4 x 30.5 x 44.7

95.8 x 50.8 x 63.2

89

95QT Elite Cooler

65QT Elite Cooler

45QT Elite Cooler

35QT Elite Cooler

הקולר מתאים לאחסון מוצרי מזון עד  7ימים
ידיות רחבות לנשיאה עם כפפות
מנעולים אל חלד אפשרות לנעילה ע”י מנעול
אחריות לכל החיים (על שימוש סביר)
קל לניקוי
ברז ניקוז
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S140

* בכפוף למלאי זמין באותו גוון

מערכת גב ארגונומית להתאמה אישית קשיחה
ומאווררת באיכות גבוהה  3תאי אחסון קדמיים:
תא אחסון לטאבלט,תא קטן למסמכים ,תא עבור
ציוד או מסמכים  2תאים צידיים לבקבוקים
נפח אחסון  25ליטר התיק מכיל מארז קשיח במידות
 38.5x26.4x2.5ס”מ ללפטופ עם נעילה מאובטחת
המארז הינו אטום למים ואבק,עמיד בפני מכות והלמים
אופציה לנעילה על ידי מנעול תליה ידית צירית קשיחה
מידות התיק בס”מ47x33x25.4 :

מערכת גב ארגונומית להתאמה אישית קשיחה ומאווררת
באיכות גבוהה  4תאי אחסון  :תא אחסון לטאבלט,
תא קטן למסמכים ,תא עבור ציוד או מסמכים ,תא אחורי לציוד
נפח אחסון  20.5ליטר התיק מכיל מארז קשיח במידות
 26.7x19x3.8ס”מ לטאבלט עם נעילה מאובטחת
המארז הינו אטום למים ואבק ,עמיד בפני מכות והלמים
אופציה לנעילה על ידי מנעול תליה ידית צירית
קשיחה מידות התיק בס”מ50.8x33x25.4 :
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