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4163מזמרת יד 

בקרטון' יח10/60

4129מזמרת יד 
בקרטון' יח10/60

4115מזמרת יד חזקה 
בקרטון' יח10/60

4282מזמרת יד יפנית 

בקרטון' יח10/60

2

4282מזמרת יד סדן יפנית 
בקרטון' יח10/60

472מזמרת יד מקצועית 
בקרטון' יח10/60



מזמרה קומבי קטנה איטלקית

בקרטון' יח24

3

4227מזמרה רצט  

בקרטון' יח10/60

33

איטלקית360מזמרה קומבי 

יח בקרטון12

3001מספרי דשא 
בקרטון' יח12

מספרי כבשים

בקרטון ' יח6/36

4318מזמרה קומבי גדולה טאיוון 

בקרטון' יח12

מזמרה קומבי גדולה איטלקית

בקרטון' יח24



4מזמרה פלקו 2מזמרה פלקו 

5מזמרה פלקו 

6מזמרה פלקו 

4

4CH מזמרה פלקו

7מזמרה פלקו 

9מזמרה פלקו 8מזמרה פלקו 



5

12מזמרה פלקו  CP מזמרה פלקו

סדן   31מזמרה פלקו  C7מזמרה פלקו 

 160Lמזמרה פלקו 160Sמזמרה פלקו



ישרה803מקטפה 

בקרטון' יח12/120

קמורה ארוכהA803מקטפה 

קמורה קצרהB803מקטפה 

בקרטון' יח12/120

6

נירוסטה ישרה ארוכה805מקטפה 

נירוסטה ישרה קצרהB 805מקטפה 

בקרטון' יח10

קמורה קצרהנירוסטהB-1805מקטפה 

בקרטון' יח 10

4282מקטפה 

בקרטון' יח12/120



2131מספרי גדר חי ידיות עץ 

בקרטון' יח12

2204מספרי גדר חי ידיות אלומיניום 
בקרטון' יח12

7

מספרי גדר חי ידיות  

1994טלסקופיות 

בקרטון' יח6

מתחלף  ,מספרי ענפים טלסקופי 

1997למספרי גדר 

בקרטון' יח6

מתחלף  , מספרי ענפים טלסקופי סדן

1998למספרי ענפים תוכי ולמספרי גדר 

בקרטון' יח6



מספרי ענפים ידיות אלומיניום

1656טלסקופי  
בקרטון' יח12

1195מספרי ענפים ידיות אלומיניום 

בקרטון' יח12

מספרי ענפים ידיות אלומיניום

1652ט תוכי 'טלסקופי רצ
בקרטון' יח12

מספרי ענפים ידיות אלומיניום

1651ט סדן 'טלסקופי רצ
בקרטון' יח12
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מוט טלסקופי למזמרת גבהים

מטר2.40

מטר4.00

5102מזמרת גבהים עם משור 

5292משור גבהים טלסקופי 

בקרטון' יח12

מטר עם  2.4/ 4מזמרה גבהים  

5293משור טלסקופי  

בקרטון' יח12
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5602X מטר 5משור מקצועי 
בקרטון' יח12

5602מטר 5מזמרה מקצועית 
בקרטון' יח12

מטר5מוט טלסקופי 
בקרטון' יח6
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600משור פלקו 

משור מתקפל
בקרטון' יח10/60

משור ידית עץ
בקרטון' יח12

24משור קשת 

21משור קשת 

בקרטון' יח36

611משור פלקו 

עם נרתיק



12

משור ידית עץ ספרדי  

PS-13 ,330מ"מ
בקרטון' יח12

משור ידני ספרדי    

PS-15 ,350מ"מ
בקרטון' יח12

משור ידני ספרדי    

PS-300 ,300מ"מ
בקרטון' יח12

משור ידני ספרדי     

PS-240 ,240מ"מ
בקרטון' יח12



7121מטאטא מתכוון 

בקרטון' יח50

7108מטאטא מתכת רגיל 

בקרטון  ' יח40

7120מטאטא מתכוון מחוזק 

בקרטון' יח30

13

7103שן 22מטאטא מתכת מחוזק 

בקרטון' יח30

7104שן 18מטאטא מתכת מחוזק 

בקרטון' יח50

יחידות6את כל המוצרים בעמוד זה ניתן להזמין מורכבים על ידית עץ חזקה ואיכותית באריזות של 
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7127Bמורכב  שן 27מטאטא פלסטיק 

7161Bשן מורכב 30מטאטא פלסטיק רחב 

מ"ס120עם ידית 

'יח6

 B111שן 23פלסטיק  דשא מטאטא 

 B112שן  35דשא פלסטיק מטאטא 

202Bמטאטא מתכוון עם ידית מתכת 

בקרטון' יח20



מיני/ שן גדול 3מקלטר 

בקרטון' יח50

מכסח דגם וולף

בקרטון' יח24

מכסח דגם הולנדי

בקרטון' יח48

מעשב משור

בקרטון' יח50

15

מעדר דו שן לב

בקרטון' יח50

יחידות6את כל המוצרים בעמוד זה ניתן להזמין מורכבים על ידית עץ חזקה ואיכותית באריזות של 

מעדר דו שן  מרובע  

בקרטון' יח50



כפפות עור
בקרטון' יח12

כפפות עור מקצועיות

B50
בקרטון' יח12

מגל משונן תוצרת ספרד

בקרטון' יח150

סכין תורכי מתקפל

בקרטון' יח200

תפסן+ נרתיק עור 

בקרטון' יח10

16



תוחם דשא פלסטיק ירוק  

מטר10/50

בקרטון בהתאמה' יח20/4

מפזר גרגרים ידני

בקרטון' יח6

חוט ברזל ירוק
בקרטון' יח20

דקר פקעות
בקרטון' יח20

דקר שתילה מתכת
בקרטון' יח20

מ"סPVC50-40מטאטא כביש 

מ"ס120מורכב עם ידית 

'יח5

17



18

את שפיכה מקצועי 

ידית פיברגלס B01
'יח6

את שפיכה מקצועי

ידית נירוסטה
'יח6

את שפיכה מקצועי 

ידית עץ B10
'יח6

את שפיכה 

ידית עץ B27
'יח6



19

את חפירה ידית  

421Bמתכת 

'יח6

את חפירה ידית  

B601פלסטיק 

'יח6

את חפירה ידית נירוסטה

680B

'יח6

את שתילה  

B48ידית

'יח6



את רפת מתכת  

B12עם טבעת

'יח6

את אלומיניום

 B03רחב

'יח6

20

את רפת מתכת

B29

'יח6

את אלומיניום  

B05

'יח6



ידית עץ+ גרם 400מקוש 

'יח24

ידית עץ+ ג "ק2.5מקוש 

'יח6

ידית עץ+ ג "ק1.5מקוש 

'יח6

ידית פיברגלס+ ג "ק1.5מקוש 
'יח6

ידית פיברגלס+ ג "ק2.5מקוש 
'יח6

21

את שלג מתכת

B604
' יח6

פלסטיקאת שלג 

B605
' יח6



104Bקלשון חפירה 

ידית פלסטיק  

'  יח6

22

407Bקלשון חפירה 

מתכתידית 

'  יח6

104Bקלשון חפירה 

נירוסטה מחוזק

' יח10

פיברקלשון חפירה 

'  יח6

חפירה אוסטרי  קלשון 

406B  ידית עץ

'  יח5



23

קלשון קש

'יח6

פיברקלשון קש ידית 

'יח6

קלשון קש אוסטרי

'יח5

קלשון קש אוסטרי מכופף

'יח5



מעדר קרוקודיל לב

בקרטון' יח12

מעדר קרוקודיל מרובע
בקרטון' יח12

3¼טוריה קרוקודיל 
בקרטון' יח12

24

2¾ טוריה קרוקודיל 

בקרטון' יח12



מעדר לב
בקרטון' יח12

מעדר מרובע ישראלי
בקרטון' יח20

מעדר מרובע
בקרטון' יח12

3¼ טוריה 
בקרטון' יח12

25



כלי גינה ידיות עץ
בקרטון' יח12

כלי גינה נירוסטה ידיות עץ

כלי גינה נירוסטה ידיות פלסטיק
26



שן מחוזקת10מגרפה 

שן מחוזקת12מגרפה 

שן מחוזקת14מגרפה 

שן16מגרפה 

שן מחוזקת16מגרפה 

100ידית טוריה 

120/130ידית למגרפה  

150/140ידית למגרפה  

100ידית מעדר 

90ידית מעדר 

בינוני90ידית מעדר 

עבה90ידית מעדר 

בינוני100ידית מעדר 

ג"ק2.5–90ידית מקוש 

ג"ק1.5–90ידית מקוש 

27



28

ידית חרמש מתכת

ידית חרמש אוסטרית

(שיבולת זהב)חרמש וינדבונה 

חרמש פוקס
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- BLUE LINEחשמליחרמש חוט 

מ"מ1.30חוט 

בקרטון' יח10מ       "מ1.65חוט 

מ"מ2.00חוט 

- BLUE LINEחוט חרמש בנזין

מ"מ2.40חוט 

בקרטון' יח20מ          "מ2.70חוט 

מ"מ3.00חוט 

בקרטון   ' יח8ליברה     3-מ"מ2.7חוט 

בקרטון' יח4ליברה     5-מ"מ2.7חוט 
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GRAY LINE-חוט חרמש בנזין מקצועי

מ"מ2.7חוט 

בקרטון' יח               20מ        "מ3.0חוט 

מ"מ3.3חוט 

ליברה5-מ"מ2.7חוט 

בקרטון' יח4ליברה     5-מ"מ3.0חוט 

ליברה5-מ"מ3.3חוט 

ORANGE LINE-סופר מקצועיחוט חרמש בנזין 

בקרטון' יח               20מ        "מ3.0חוט 

מ"מ3.3חוט 

בקרטון' יח 4ליברה5-מ"מ3.3חוט 



31

1158מצבים 8אקדח השקייה פלסטיק 
בקרטון' יח12

1153מצבים 2אקדח השקייה מתכת 
בקרטון' יח12

1152מצבים 8אקדח השקייה מתכת 
בקרטון' יח12

1171מצבים 8אקדח השקייה על מוט 
בקרטון' יח12



ליטר1.5מרסס יד 

בקרטון  ' יח20

ק"סמ900מרסס הדק 

בקרטון' יח50

32

ליטר2מרסס יד 



33

D5ליטר 5מרסס 

8Dליטר 8מרסס 

בקרטון' יח6

 G5ליטר5מרסס 

בקרטון' יח6



34

סטאר גרין -מרסס גב 

תוצרת ספרד  

ליטר12

ליטר16

Aמשאבה מטאבי 

Bמשאבה מטאבי 

אבולושן -מרסס גב 

תוצרת ספרד

16ליטר 

ליטר5מרסס מטאבי 

תוצרת ספרד

בקרטון' יח4

ליטר  17מיכל כיבוי  



35

מרססי גב תוצרת איטליה

ליטר12

ליטר16

12Gליטר 12מרסס גב 

16Gליטר 16מרסס גב 

425מרסס סולו

425מרסס תואם סולו 

מרסס גב חשמלי

ליטר16



מטר45גלגלת לצינור 

36

ליטר3מזלף 

ליטר5מזלף 

ליטר8מזלף 

ליטר10מזלף 

ליטר13מזלף 



מיכל דלק נייד 

ליטר5בנפח 
משאבת  מתאים לעבודה עם 

.דלק ידנית

עשוי פוליאתילן ומצויד  

.במשפך גמיש לתדלוק נוח

.תוצרת קנדה

.ג"ק0.5-משקל 

רוחב  , 22.3אורך -מידות 

.מ"ס25.4גובה , 16.5

CSA-תקן  ASTM.

מיכל דלק נייד 

ליטר10בנפח 
משאבת  מתאים לעבודה עם 

.דלק ידנית

עשוי פוליאתילן ומצויד  

.במשפך גמיש לתדלוק נוח

.תוצרת קנדה

.ג"ק0.84-משקל 

רוחב  , 30.0אורך -מידות 

.מ"ס29.2גובה , 20.3

CSA-תקן  ASTM.

מיכל דלק נייד 

ליטר20בנפח 
משאבת  מתאים לעבודה עם 

.דלק ידנית

עשוי פוליאתילן ומצויד  

.במשפך גמיש לתדלוק נוח

.תוצרת קנדה

.ג"ק1.32-משקל 

רוחב  , 37.6אורך -מידות 

.מ"ס36.8גובה , 24.9

CSA-תקן  ASTM.

יפ 'ריקן דלק ג'מיכל ג

ליטר20בנפח 
משאבת דלק  מתאים לעבודה עם 

.ידנית

עשוי פוליאתילן ומצויד במשפך  

.גמיש לתדלוק נוח

.תוצרת קנדה

.ג"ק1.64-משקל 

,  24.9רוחב , 38.1אורך -מידות 

.מ"ס45.2גובה 

CSA-תקן  ASTM.

6מיכל דלק -מיכל משולב 

ליטר2.5ליטר ושמן 
.משאבת דלק ידניתמתאים לעבודה עם 

משלב שני מיכלי פוליאתילן נפרדים 

מצויד בשני משפכים  .ביחידה אחת

משמש לתדלוק  .גמישים לתדלוק נוח

.מגזמות,חרמשים,משורים

.תוצרת קנדה

.ג"ק1.2-משקל 

גובה  , 24.9רוחב , 37.6אורך -מידות 

.מ"ס36.8

CSA-תקן  ASTM.

מיכל דלק נייד 

ליטר25בנפח 
משאבת  מתאים לעבודה עם 

.דלק ידנית

עשוי פוליאתילן ומצויד  

.במשפך גמיש לתדלוק נוח

.תוצרת קנדה

.ג"ק1.32-משקל 

רוחב  , 37.6אורך -מידות 

.מ"ס36.8גובה , 24.9

CSA-תקן  ASTM.
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משאבת דלק ידנית
מיכל דלק מתאימה לעבודה עם כל

ומאפשרת לתדלק באופן  נייד

**בטיחותי כל כלי ממונע

ליטר  7.5בעלת קצב תדלוק של כ

בדקה וצינור משאבה  

.מטר1.5באורך

ידית משאבה המאפשרת בחירה בין  

העברת דלק במצב ידני ובין העברת  

.דלק במצב זרימה

כוללת מנגנון אבטחה המחייב  

.שחרור טרם כניסה לפעולה

-עומדת בתקנים 

CSA ASTM EPA.

-אורך , ג"ק0.84-משקל ומידות 

7.6-גובה , 27.9-רוחב , 34.3

.מ"ס

מכשירי  , כלי שייט, כלי רכב**

,  מוצרי חקלאות, מוצרי גינון, שטיפה

מכשירים תעשייתיים

תחנת דלק ניידת
תחנת תדלוק ניידת עם גלגלים קשיחים  

.מ"ס15.2בקוטר

בעלת הספק משאבת דלק ידניתכוללת

.ליטר בדקה7.5תדלוק של כ 

העשוי  ליטר53מיכל דלק בנפח 

עמיד  , קל-פוליאתילן בצפיפות גבוהה

.ובלתי מחליד

מטר ושני  3צינור משאבה באורך 

שסתומי בטיחות למיכל הדלק ולצינור  

.המשאבה

7.8–משקל התחנה כאשר המיכל ריק 

.ג"ק46.8-ג וכאשר המיכל מלא "ק

CSA-עומדת בתקנים  ASTM EPA.

תעשייתי  , מיועדת לתדלוק ציוד מסחרי

.וחקלאי
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http://www.delek2go.co.il/portable-fuel-tanks
http://www.delek2go.co.il/manual-fuel-pump
http://www.delek2go.co.il/manual-fuel-pump
http://www.delek2go.co.il/portable-gas-station
http://www.delek2go.co.il/portable-gas-station
http://www.delek2go.co.il/manual-fuel-pump
http://www.delek2go.co.il/index.php
http://www.delek2go.co.il/index.php
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2500Wשואב עלים / מפוח 

גורס  /נושף/שואב

כולל שק איסוף, עם צינור טלסקופי

 550Wחרמש קוצץ חשמלי 

מחסנית נוספת מתנה,ידית טלסקופית 

עם מנגנון   1600Wמסור שרשרת 

בטיחות כפול

780Wגוזם חשמלי  

,                  1300Wמכסחת דשא חשמלית 

,                              מיכל איסוף קשיח נשלף

מצבי כיוון גובה הכיסוח3
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מגפר בזוקה 

ק"סמ750

מגפר מטבי 

ג "ק2

ג"ק3מגפר בטן פולמקס-ג "ק10מגפר גב 



מקדח קרקע מתפרק

מ"מ50

מקדח קרקע

מ"מ70/50/25

מקדח הולנדי

מ"מ75

41



ליטר65מריצה  

גלגל אויר

גלגל מלא

S MAYמזרעה 

ליטר100מריצה 

גלגל אויר

42

12Cמפזר 
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9973סרפט 

טה פלדה ידית עץ 'מצ

9947סכין הרכבה 

9949סכין הרכבה 

405מ  "ס35חלד -סכין פלדת אל
בקרטון ' יח12



471/76דגם 

1.9116

471דגם 

1.9010
474דגם 

1.9040

472דגם 

1.9020

S 471דגם

1.9110 

S474דגם 

1.9140

44

http://www.getit.co.il/ie2/ProdList_Man.asp?mid=2186
http://www.getit.co.il/ie2/ProdList_Man.asp?mid=2186


סכין ירקות ויקטורינוקס משונן עגול

סכין ירקות ויקטורינוקס חלק עגול

סכין ירקות ויקטורינוקס חלק שפיץ

סכין שף ויקטורינוקס ידית פלסטיק

19,22,26,31,36

קולפן ירקות ויקטורינוקס

45

קולפן עגבניות ויקטורינוקס

http://www.getit.co.il/ie2/ProdList_Man.asp?mid=2186
http://www.getit.co.il/ie2/ProdList_Man.asp?mid=2186
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לשימוש  -מלכודת זבובים 

חיצוני
בקרטון' יח20

ליטר  4-מלכודת זבובים דלי 

שבתיאלי
בקרטון' יח20

FLY4 מלכודת זבובים
בקרטון' יח50

מלכודת זבובים שקית-

זבובן
בקרטון' יח50

מלכודת זבובים שקית-

שבתיאלי
בקרטון' יח50

,  פיתיון למלכודת זבובים

גרם100
בקרטון' יח60

,  פיתיון למלכודת זבובים

גרם500

אנטיפליי

בקרטון' יח12



דחיין עכברים חשמלי

דחיין חפרפרת

דחיין עכברים

כפול חשמלי

47

דוקרנים להרחקת יונים

מטר1.20

בקרטון' יח40

נירוסטה-דוקרנים להרחקת יונים

מטר0.5

בקרטון' יח20



לפיד במבוק  
בקרטון  ' יח72

ליטר1שמן ללפיד 

אקליפטוס

ציטרונלה

גרניום
בקרטון' יח18

48

נר ציטרונלה
בקרטון' יח24

שישייה-ציטרונלהנר 
בקרטון' יח6

ל ציטרונלה'ג
בקרטון' יח40

דחיין יתושים מתכת

בקרטון' יח6



מלכודת כלוב לחולדה  
בקרטון' יח12

מלכודת כלוב לעכבר

בקרטון' יח40

מ"ס218X61X18מלכודת חתולים מס 

מ"ס321X61X21מלכודת חתולים מס 

מ"ס428X92X33מלכודת חתולים מס 

ב"תוצרת ארה
49

מלכודת מנהרה לעכברים
בקרטון' יח12

,מתכת גדולה-מלכודת קפיץ 

חולדה/ לעכבר 

בקרטון' יח2



ליטר להכנת מלכודות1-גלופוט 

ליטר להכנת מלכודות4-גלופוט 

50

זוג-מלכודת תיקנים 

בקרטון' יח12

10תחנת האכלה מספר 

בקרטון' יח24

יחידות10-רימיטרפ 

בקרטון' יח60
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(זוג)מלכודת לוח דביק לעכבר 

בקרטון' יח24

(זוג)מלכודת לוח דביק לחולדה 

בקרטון' יח24

('יח72)מלכודת לוח דביק לעכבר 

(זוג)מלכודת מגש דביק לעכבר 

בקרטון' יח24

מלכודת לוח דביק לחרקים
בקרטון' יח50

מלכודת מגש דביק לעכברים וחולדות
בקרטון ' יח50



גרם50דיכונדרה ארוז  

גרם100דיכונדרה ארוז  

גרם250דיכונדרה ארוז  

חפיסות ירקות

חפיסות ירקות

אורגני

חפיסות פרחים

רב שנתי/עונתי 

חפיסות תבלינים

ר"ג750טול פסקיו ארוז 

52
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ג"ק1ארוז 20/20/20דשן 

בקרטון' יח12

ג"ק2ארוז 20/20/20דשן 

בקרטון' יח6

ג"ק4ארוז 20/20/20דשן 

בקרטון' יח5

ג"ק1דשן גפרת אמון ארוז 

בקרטון' יח12

ג"ק2דשן גפרת אמון ארוז 

בקרטון' יח6

ג"ק4דשן גפרת אמון ארוז 

בקרטון' יח5

ליטר5דשן פלוס 

54בקרטון' יח2

ג"ק1דשן אוריאה ארוז 
בקרטון' יח10

ג"ק2דשן אוריאה ארוז 
בקרטון' יח5



דשן חומציות
בקרטון' יח24

דשן גרניום
בקרטון' יח24

דשן תבלינים  

וצמחי מרפא
בקרטון' יח24

דשן סחלבים
בקרטון' יח24

55

דשן קקטוסים
בקרטון' יח24

דשן הומוס נוזלי
בקרטון' יח12
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ל'דשן אצות ים ביו ג
בקרטון' יח24

דשן ביו אוניברסלי

ליטר 1
בקרטון' יח16

תוסף לדשן ברזל פלוס
בקרטון' יח12

ליטר1דשן הדרים 
בקרטון' יח16

ליטר1.3דשן לפורחים 
בקרטון' יח12

ליטר1.3דשן אוניברסלי 
בקרטון' יח12
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גרם750דשן מגורען 
בקרטון' יח20

ג"ק1דשן גן פורח 
בקרטון' יח15

ג"ק1דשן פרי 
בקרטון' יח15

דשן מגורען בשחרור איטי 

'גר300



ג"ק1חודשים 6אוסמוקוט 
בקרטון' יח15

ג"ק3חודשים 6אוסמוקוט 
בקרטון' יח5

ג"ק1חודשים 12אוסמוקוט 
בקרטון' יח15

ג"ק3חודשים 12אוסמוקוט 
בקרטון' יח5
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ג"ק20קונטרקטור בלן 

קונטרקטור בלן סטרטר



מטר50בונה מדשאה 
בקרטון' יח12

מטר150בונה מדשאה 
בקרטון' יח5

מטר465בונה מדשאה 
בקרטון' יח5

מטר65מקסגארד  
בקרטון' יח12

מטר200מקסגארד  
בקרטון' יח5

מטר70סטרטר  
בקרטון' יח8

ג"ק20סטרטר  

59
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ג"ק½ טלסטאר 
בקרטון' יח12

ג"ק1טלסטאר 
בקרטון' יח9

קילו½   דיזידור 

קילו1דיזידור 
בקרטון' יח12

'גר150בזלת 
בקרטון' יח12
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סולפרון
בקרטון' יח10

ק"סמ100סקסס 
בקרטון' יח10

ק"סמ10פלאש 
בקרטון' יח12

ק"סמ10מוספילן 
בקרטון' יח12

סיסטאן
בקרטון' יח12

סימשופר
בקרטון' יח12
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ק"סמ15קונפידור 
בקרטון' יח10

ק"סמ30קונפידור 
בקרטון' יח10

ליטר0.5קונפידור 
בקרטון ' יח24

ליטר1קונפידור 
בקרטון ' יח24

ליטר0.5קודקוד 
בקרטון' יח12

ליטר1קודקוד 
בקרטון' יח12

ליטר5קוהינור 
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ק"סמ300ספרינג כנימות 

בקרטון' יח12

תרסיס מחלות עלים
בקרטון' יח12

תרסיס זחלים ומעופפים
בקרטון' יח12

ק"סמ600תרסיס כנימות 
בקרטון' יח12



גרם250מתזון 

בקרטון' יח12

גרם500מתזון 

בקרטון' יח12

ג"ק2ספסן  

בקרטון' יח6

ג  "ק5ספסן  
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ג"ק2מתזון 

בקרטון' יח6

ג"ק5מתזון 

גרם250ספסן 

בקרטון' יח12

גרם500ספסן 

בקרטון' יח12

http://www.rimi.co.il/default.asp
http://www.rimi.co.il/default.asp
http://www.rimi.co.il/default.asp
http://www.rimi.co.il/default.asp
http://www.rimi.co.il/default.asp
http://www.rimi.co.il/default.asp
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משחת גיזום
בקרטון' יח24

קילו1תפזהיל משחת גיזום 

'גר40הורמוריל 

חצי קילו T3 הורמוריל

חצי קילו T6 הורמוריל

חצי קילו T8 הורמוריל

ג"ק1¼לובן הלבנת גזעי עצים 

ק"סמ250ספרינג מבריק עלים 

ק"סמ750ספרינג מבריק עלים 

בקרטון' יח12

ק"סמ250מבריק עלים 
בקרטון' יח24

ק"סמ600מבריק עלים 
בקרטון  ' יח16



66

ליטר1טייפון קוטל עשבים 
בקרטון' יח12

ליטר5טייפון קוטל עשבים 
בקרטון' יח4

ליטר1ראונדאפ קוטל עשבים 
בקרטון' יח12

ליטר 5ראונדאפ קוטל עשבים 

ק"סמ60ראונדאפ 
בקרטון' יח12

ק  "סמ500ראונדאפ תרסיס 

מוכן לשימוש
בקרטון' יח8
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פיתיון לנמלים  -ל'טופ ג

'גר5
בקרטון ' יח32

פיתיון לנמלים  -ל'טופ ג

'גר15
בקרטון' יח12

תרסיס באג אוף
בקרטון' יח12
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ל לתיקנים  'פיתיון ג-טורפדו

'גר5
בקרטון' יח32

ל לתיקנים  'פיתיון ג-טורפדו

'גר15
בקרטון' יח12

תחנת האכלה  -טורפדו

לתיקנים
בקרטון' יח32

תרסיס קילר
בקרטון' יח12



מרחיק חיות תרסיס
בקרטון' יח15

ל'מרחיק חיות ג
בקרטון' יח15

מרחיק יונים תרסיס

69

ק"סמ300עופי יונה 

ק"סמ600עופי יונה 

בקרטון' יח12



מתקפל מתכתX10מגדלת 

X10מ  "מ30מגדלת 

X10מ  "מ50מגדלת 

מתקפל פלסטיקX 6מגדלת

מתקפל פלסטיקX10מגדלת 
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דיגיטלי PHמד  4Dמד מוליכות 

מד סוכר רפרקטומטר ג"ק1מאזניים 

ג"ק2מאזניים 

ג"ק3מאזניים 
71



גלגל מדידה

גלגל מדידה קטן

מונה ידני

מ"ס1סרט הרכבה 

מ"ס4סרט הרכבה 

סרט סימון צבעוני
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ק"סמ100קנקן 

ק"סמ250קנקן 

ק"סמ500קנקן 

ק"סמ1000קנקן 

ק"סמ2000קנקן 

ק"סמ3000קנקן 

ק"סמ5000קנקן 

ק"סמ25משורה 

ק"סמ50משורה 

ק"סמ100משורה 

ק"סמ250משורה 

ק"סמ500משורה 

ק"סמ1000משורה 

ק"סמ2000משורה 

ק"סמ25כוס מידה 

ק"סמ50כוס מידה 

ק"סמ100כוס מידה 

ק"סמ250כוס מידה 

ק"סמ600כוס מידה 

ק"סמ1000כוס מידה 
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מד חום

מקסימום-מינימום 
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מד חום קיר גב פלסטיק מד חום קיר גב עץ

-10+100מד חום מוגן פלסטיק למים 

-50+150מד חום מולטי 

-50+200מד חום מולטי 

לקומפוסט0-100מד חום מוגן 

0+80מד חום קרקע מוגן פלסטיק 

מד חום לחות מיני מקסי אלקטרוני



מ"מ70מד לחות קוטר 

מ"מ100מד לחות קוטר 

מ"מ100מד לחות וטמפרטורה קוטר 

PHמד לחות אור ו 
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מד חום לחות מיני מקסי אלקטרוני

תצוגה גדולה/ תצוגה קטנה 

http://www.novamarine.co.il/product_info.php?manufacturers_id=34&products_id=1230&osCsid=c21931ebd04572589c054c7b3cc7a61d
http://www.novamarine.co.il/product_info.php?manufacturers_id=34&products_id=1230&osCsid=c21931ebd04572589c054c7b3cc7a61d


מבחנה זכוכית למד גשם

מד גשם אלקטרוני אלחוטי

מ בקרטון"מ400מד גשם פלסטיק 

מ בשקית"מ350מד גשם פלסטיק 
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