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מבחר קרדנים שונים:
  A2 / A4 / A6 / A8 

קרדן רחב זוית

קרדנים



מבחר בוכנות לסוגי טרקטורים שונים

נקודה שלישית הידראולית



כלי עבודה ידניים



LI-ion בטרייה 56 וולט  >
<  לוח אלקטרוני מתקדם המיועד להפעלת מספר כלי עבודה שונים

<  ספק כח סוללת zanon ממשק המפעיל מספר כלי עבודה על סוללה בודדת
<  2 מצבי חיתוך 20/40 מ"מ

<  כוח לחיצה 200 ניוטון מטר
<  משקל 820 גרם

<  מנוע שוויצרי ללא פחמים
<  מנשא גב

<  סט כלים לטיפול
<  אופציה למוט מאריך קבוע או טלסקופי

<  מבנה ארגונומי לנוחות המשתמש, מתאים לימניים ושמאליים

מיועדת לעבודה בכרמים ובמטעי נשירים

SL-38 מזמרה חשמלית



LI-ion בטרייה 56 וולט  >
<  לוח אלקטרוני מתקדם המיועד להפעלת מספר כלי עבודה שונים.

<  משקל בטרייה 2.3 ק"ג
<  ספק כוח סוללת zanon ממשק המפעיל מספר כלי עבודה על בטרייה בודדת

<  2 מצבי חיתוך 25/50 מ"מ
<  כח לחיצה 450 ניוטון מטר

<  משקל 1070 גרם
<  מנוע שוויצרי

<  מנשא גב
<  סט כלים לטיפול הכולל להב נוסף

<  מבנה ארגונומי לנוחות המשתמש, מתאים לימנים ושמאליים.
<  אופציה למוט מאריך

SHARK-50 מזמרה חשמלית

המזמרה החזקה ביותר בשוק העולמי



<  ספק כח סוללת zanon ממשק המפעיל מספר כלי עבודה 
    על סוללה בודדת

<  חסכון בכוח עבודה בעת דילול פריחה
<  הספק עבודה נע בין 50 ל-90 עצים ביום

<  ידית אחיזה ארגונומית
<  4 מהיריות סיבוב 2000-4000 סל"ד

<  כפתור הפעלה חסין למים
<  מנוע 50 וואט נטול סלילים

<  משקל 500 גרם

Zanon DF-10 מדלל פריחה

מדלל פריחות חשמלי המיועד לעבודה במטעי נשירים 
להורדת נפח הפריחה טרם החנתה



<  משקל הכלי בתוספת סליל חוט קשירה 460 גרם.
 <  אין צורך בהפעלת כוח בעבודה עם המכשיר.

 
<  זמן העבודה מוערך לקשירת דונם אחד, בהנחה שיש בו 4,500 גפנים 

    ו-2 קשירות לכל גפן )סה"כ 9,000 קשירות(, הוא כ-16 שעות.

מכשיר קשירה ידני, נוח לאחיזה גם בידיים חשופות
ניתן להשתמש בו גם במזג אויר גשום

Beli מכשיר קשירה ידני



<  משקל 2.4 ק"ג
<  רוחב ניעור 30 ס"מ
<  אורך כבל 12 מטר

<  יכולת ניעור 70-110 ק"ג בשעה
<  שיטת עבודה פתיחה מעלה ומטה

<  אצבעות סיליקון משומנות ליעילות מירבית

מנערת זיתים חשמלית 12V טלסקופית

Olivar מנערת זיתים חשמלית אוליבר



<  קלה במיוחד 2.1-2.3 ק"ג )170-250/210-340 ס"מ(
<  אורך כבל 12 מטר

<  יכולת ניעור בקטיף 90-160 ק"ג בשעה
<  מנוע ללא פחמים 600 וואט

<  שיטת עבודה - רטט ימינה שמאלה 1600 פעמים בדקה
<  עם מתאם מיוחד יכולה לעבוד גם עם סוללת גב drive s600 ומעלה

מנערת זיתים חשמלית טלסקופית 33 וולט למצבר 12

Albatros מנערת זיתים חשמלית אלבטרוס



<  קל במיוחד, ראש ניעור 0.890 ק"ג בלבד!
<  קצב ניעור 1600 פתיחות בדקה

<  פעולת ניעור כלפי מעלה ומטה, רוחב שטח ניעור 30 ס"מ
 

<  חיבור ע"י מוטות אלומיניום באורכים שונים:
    70-120 ס"מ, 1.00 ק"ג

    120-200 ס"מ, 1.30 ק"ג
    200-340 ס"מ, 1.75 ק"ג

מנערת זיתים, ראש קל במיוחד, מיועד לעבודה עם מוטות אלומיניום על 
לחץ אויר. שיטה ייחודית נוספת בראש ניעור בצורת אצבעות הראש.

מנערת זיתים פנאומטית ממבו לייט



 .12V 12, מיועדת לחיבור למצברV מנערת זיתים חשמלית  >
<  קל במיוחד 2.4-2.6 ק"ג ) 170-250/200-320 ס"מ(

<  אורך כבל 12 מטר
<  יכולת ניעור בקטיף 70-110 ק"ג בשעה

<  הפעלה נוחה מראש הניעור
<  מנוע חזק במיוחד 500 וואט

<  מפתח ניעור 25-50 ס"מ, פטנט יחודי של חברת ZANON, המבטיח יעילות 
    מירבית בעת מסיק הזיתים

<  מוט חיבור לראש  ניעור באורכים שונים 170-250 ס"מ, 210-340 ס"מ

<  מומלץ ביותר, מינימום פגיעה בעץ והורדת עלים, היעיל ביותר לקטיף זית סורי!

מבחר מנערות זיתים חשמליות למסיק זיתים הכולל, מנערת 
חשמלית עם מצבר אחורי על הגב, ברמה הגבוהה ביותר.

מנערת זיתים חשמלית 12V קרבוניום פלקון



<  ספק חשמל בטרייה דרייב 500 ממשק המפעיל מספר כלי עבודה על בטרייה בודדת
<  הספק 400 חיתוכים ביום עבודה
<  יושב על מוט קבוע או טלסקופי

<  משקל בהתאם לדגם המוצא נע בין 1.4-2.3 ק"ג

מסור חרב חשמלי המיועד לחיתוך עד 100 מ"מ

מסור חרב חשמלי



<  ידית אחיזה קבועה או מוט הארכה טלסקופי
s drive 600 הספק של 663 חיתוכים ביום עבודה עם סוללה  >

s drive 1300 הספק של 1329 חיתוכים ביום עבודה עם סוללה  >
s drive 1700 הספק של 1993 חיתוכים ביום עבודה עם סוללה  >

<  משקל : בהתאם לדגם, נע בין 1.7 ק"ג ל-5.5 ק"ג

מסור חשמלי רינו מתכוונן בעל 3 מצבי ראש
מיועד לחיתוך עד 200 מ"מ

מסור חשמלי רינו



<  המדללת בעלת חוטי דילול מיוחדים שעוצבו במיוחד 
    לעבודה מיטבית על פרחי הפרי

<  הפעלה חשמלית 4 פעולות
<  אוטוציומטר לשליטה בכמות הדילול
<  מיכל לקירור שמן הידראולי אופציה
<  התקנה בחלקו הקדמי של הטרקטור

מדלל פרחים למטעי נשירים אשר בנויים בציר, 
דילול הפרחים מיועד להפחית את מאמצי העץ 

ולחסוך בימי עבודה בדילול ידני.

BMV TH500 מדלל פריחה מכני



<  מדללת אחורית בריתום 3 נקודות
<  בעלת 3000 מוטות גמישים לדילול

<  מערכת הנעה לתוף דילול הידראולית
<  מערכת הפעלה חשמלית 4 פעולות.

<  אוטוציומטר לשליטה בכמות הדילול ומהירות הסיבוב

מדלל פרחים למטעי נשירים אשר בנויים בגביע, דילול פרחים וחנטים, 
מיועד להפחית את מאמצי העץ ולחסוך בימי עבודה בדילול ידני

ERISIUS3000 מדלל פריחה מכני ביטק



מרסקות/מכסחות



<  רוחב עבודה 3-4.5 מ'
Bondioli Pavesi 3 גירים 3 ראשי כיסוח  >

<  גוף 8 מ"מ מחוזק
<  גלגלים אחוריים

<  משקל 1170-1715 ק"ג
)PTO( מיועד לטרקטורים 85-130 כ"ס  >

מכסחת 3 ראשים
מכסחת מטעים רחבה במיוחד

TMC Cancela DX3 מכסחת



<  רוחב עבודה 2.8-3 מ'
<  2 גירים ו2 ראשי עבודה

<  צידוד 90 ס"מ
<  משקל 1445-1545 ק"ג

)PTO( מיועד לטרקטורים 85-130 כ"ס  >

מכסחת 2 ראשים
מכסחת מיוחדת לעבודה במרכז שורה וגדודית במהלך אחד

TMC Cancela DXP2 מכסחת



<  רוחב עבודה 3-4.5 מ'
<  משקל 1395-1715 ק"ג

)PTO(  מתאימה לטרקטור 85-130 כ"ס  >
Bondioli Paveci גירים וקרדן  >

<  גלגלים אחוריים
<  ראשי כיסוח סכינים /שרשראות

מכסחת שלושה ראשים מתקפלת

TMC Cancela DXP3 מכסחת



<  חיבור לטרקטור 3 נקודות
PTO - 540 מעבר כוח ע"י  >

<  אורך זרוע: 2 מטר או 3 מטר, לפי דרישה
<  קוטר צלחת: 1.2 מטר או 1.8 מטר

<  שלושה סכינים
<  מיועד לטרקטורים בין 35 כ"ס ל-105 כ"ס

מכסחת צד למטעים
מכסחת צד אשר מיועדת ומתוכננת לעבודה במטעים, 

בין גדודיות, תעלות ובצידי דרכים

Serrat Interpiquet מכסחת צד



<  רוחב עבודה 2100-2500 ס"מ
<  מיועד לטרקטורים 120-180 כ"ס

<  תוף פטישים / סכינים
<  6 רצועות

<  קרדן רחב זווית
<  מערכת אנטי שוק

<  מערכת נעילה לנסיעה מנהלתית
<  טווח עבודה מזווית 55/90 מעלות

מכסחת צד כבדה במיוחד לטיפול בתעלות, 
צידי דרכים, גדודיות במטעים, גדר חיה, עשביה וגידולי קנים

Zanon TMA-S מכסחת צד



<  רוחב עבודה 1300-2250 ס"מ
<  מיועד לטרקטורים 80-100 כ"ס

<  רוטור פטישים / סכינים
<  מערכת אנטי שוק

<  מערכת נעילה לנסיעה מנהלתית
<  טווח עבודה מזווית 55/90 מעלות

<  קרדן רחב זווית

מכסחת צד כבדה לטרקטור קומפקטי, 
מיועד לכיסוח עשביה על גדודיות, תעלות, וגדר חיה

Zanon TMH/TMC מכסחת צד



<  רוחב עבודה 2100-2500 ס"מ
<  מיועד לטרקטורים 90-120 כ"ס

<  ריתום 3 נקודות למרכז הטרקטור ועבודה בצד
<  גוף כפול 9 מ"מ

<  פתח כניסה 30 ס"מ
<  מתאים גם לטיפול בגזם עד קוטר 60 מ"מ

<  מעגלה 8"

Heavy Duty מכסחת צד ומרסקת
צידוד 90 ס"מ כבדה במיוחד

מיועדת לעבודה במטעים מתחת לשמלת העץ

Zanon TRE PRO מכסחת צד



CMJ דגם  >
<  גוף 6 ממ

<  מגלש מתכוונן
<  ריתום 3 נקודות מרכז וימין לטרקטור

<  גיר קומר סטנדרטי

CMJ 150/170

מכסחת מטעים שרשראות JOPER פורטוגל



CMM דגם  >
<  גוף 8 ממ מחוזק

<  מגלש מתכוונן
<  ריתום 3 נקודות מרכז וימין לטרקטור

<  גיר קומר מחוזק 

CMM 160/180

מכסחת מטעים שרשראות JOPER פורטוגל



מרסקות



<  מותאם לטרקטורים 70-130 כ"ס
<  רוחב עבודה 100-180 ס"מ

<  משקל 980-1340 ק"ג

מיועד לטרקטורים קומפקטיים

TMC Cancela TXK מרסקת אבנים



<  מותאם לטרקטורים 90-110 כ"ס
<  רוחב עבודה 150-180 ס"מ

<  משקל 1430-1570 ק"ג

מרסקת אבנים

TMC Cancela TXKD



<  רוחב עבודה 115 ס"מ
<  תוף 8 סכינים

<  ריתום 3 נקודות קבוע
<  משקל 595 ק"ג

<  מתאימה לטרקטורים החל מ-75 כ"ס
TMC Cancela פטנט רשום של היצרן  >

מרסקת לחממות עבור הפרדת חוטים
מרסקת )מכסחת( חוטים לחממות וגד"ש.

מרסקת ייחודית מפרידה את החוטים בגידולי עגבניה, 
פלפל, חציל, מלפפון.

TMC Cancela D3C  מרסקת גזם



<  מתאימה לטרקטורים 120-150 כ"ס
<  רוחב עבודה 1800/2100 ס"מ

<  משקל 2135/2490 ק"ג
<  6 רצועות

Heavy Duty פיק-אפ ריתום אחורי
מרסקת גזם פיק אפ כפול כבדה במיוחד עם שרוול לפינוי גזם.

מיועדת לאיסוף הגזם והעברתו לעגלת פינוי.
מתאימה לגידול חוחובה.

TMC Cancela TOB מרסקת גזם



<  מרסקת ביו לריסוק ענפים עד 8.5 ס"מ, מתאימה לטרקטורים מ 30-80 כ"ס.
<  משקל 270 ק"ג

<  הפעלה ע"י PTO/מנוע חשמלי/מנוע בנזין
<  מהירות סיבוב 2850 סל"ד

<  2 רצועות

מרסקת ביו

Zanon BIO 8-T מרסקת גזם



<  כושר ריסוק עד קוטר 6 ס"מ.

<  רוחב עבודה 1200-3000 ס"מ
<  צללית נמוכה במיוחד 50 ס"מ בלבד

<  מתאימה לטרקטורים 40-110 כ"ס
<  תוף פטישים מדורג קוטר 8"

<  צידוד 40 ס"מ
<  מעגלה 8"

Medium Duty ריתום כפול
מרסקת בינונית, מתאימה לגזם מטעים / כרמים ועשביה

Zanon TFB מרסקת גזם



<  רוחב עבודה 1300-1800 ס"מ
<  מספר סכינים 1300/64, 1550/76, 1800/90

<  מיועד לטרקטורים מ 80-120 כ"ס
<  משקל 810-990 ק"ג

<  פיק אפ הידראולי
<  גלגלי עומק אחוריים כסטנדרט קדמיים לבחירה

Heavy  Duty פיק-אפ ריתום כפול
מרסקת גזם פיק אפ סכינים עם הזנה הידראולית.

מיועדת לעבודה במטעים וכרמים, ריסוק הגזם נעשה בשיטת 
גזירה על ידי מספר רב של סכינים כנגד שני סדנים נגדיים.

Zanon TLK מרסקת גזם



<  מיועדת לעבודה על גזם בנפח גבוה ובקוטר של 150 מ"מ

<  רוחב עבודה 1550-2300 ס"מ
<  מתאימה לטרקטורים עד 140 כ"ס

<  מעגלה 8"
<  צידוד 40 ס"מ

P.T.O 1000/540  >

Heavy  Duty חצי יערנות
מרסקת כבדה במיוחד ריתום אחורי, 

בעלת דלת אחורית נפתחת למטעים, כרמים ויערות

Zanon TMP מרסקת גזם



<  מיועד לעבודה במטעים לריסוק עד 110 מ"מ וכרמים.

COMER גיר  >
<  גוף כפול 10 מ"מ

<  3 סכינים נגדיות בגוף המרסקת
<  מגלש מתכוונן

<  רולר 8 צול מתכוונן
<  רוטור מחוזק 15 מ"מ, עובי אוזני הפטישים 25 מ"מ

<  רצועות
<  פטיש RM69 במשקל 2.7 ק"ג

<  פינים להחזרת גזם לריסוק נוסף

Heavy  Duty ריתום כפול
מרסקת גזם פרופיל גבוה, כבדה במיוחד 

במידות 1400-2600 מ"מ

Zanon TMR מרסקת גזם



<  תודות לרוטור המיוחד ומבנה הכלי ניתן לעבוד עם טרקטורים 50-60 כ"ס בריסוק   
   עד 60 מ"מ.

<  חיבור לטרקטור אחורי וקדמי
<  פרופיל בינוני

<  תוף 8 צול בקוטר 460 מ"מ
<  פטישים תוף מדורג

<  גוף 8 מ"מ
<  רוחב עבודה : 1.6מ' - 1.8מ'

Medium Duty ריתום כפול
מרסקת גזם משקל בינוני ריתום כפול.

מתאים למטעים וכרמים.

Zanon TRG מרסקת גזם



<  הכלי הכבד ביותר בארץ מסוגו, מתאים לטרקטורים החל מ-100 כ"ס.

ROTIS גיר  >
<  גוף כפול

<  רשת אחורית לסינון איכות הריסוק
<  סכין נגדית 50 ס"מ

<  מגלש מתכוונן וגלגלי עומק
<  רוטור מחוזק 20 מ"מ, עובי אוזני הפטישים 25 מ"מ

<  רצועות / שרשרת כפולה ליחידות איסוף
<  פטישים 

Heavy Duty פיק-אפ ריתום כפול
מרסקת גזם פיק-אפ )מאסף(, כבדה במיוחד 

במידות 1400-2100 מ"מ.

Zanon TRK מרסקת גזם



COMER גיר  >
<  גוף כפול 9 מ"מ

<  2 סכינים נגדיות בגוף המרסקת
<  מגלש מתכוונן

<  רולר 8 צול מתכוונן
<  רוטור מחוזק 10 מ"מ, עובי אוזני הפטישים 23/18 מ"מ

<  רצועות
<  פתח כניסה 30 ס"מ

RM10 פטיש  >
<  פינים להחזרת גזם לריסוק נוסף

Medium Duty ריתום כפול
מרסקת גזם פרופיל נמוך, כבדה מידות 1650-3000 ס"מ

Zanon TRP מרסקת גזם



<  רוחב עבודה 1.8 מטר עד 3.1 מטר
<  מעגלה מתכווננת

<  רוטר 8" מחוזק, קוטר סיבוב 630 מ"מ
<  דלת אחורית הידראולית לבחירה

<  קיט גלגלים לבחירה

Heavy  Duty ריתום אחורי
מרסקת גזם כבדה במיוחד, ריתום אחורי בלבד, פטישים או סכינים.
יעודית לעבודה במטע תמרים, חממות, שטחים פתוחים ואף מטעים.

Zanon ZTS מרסקת גזם



מרסקת גזם כבדה במיוחד

TMR pro מרסקת גזם

<  גיר קומר 290 
<  גוף כפול

<  4 סכינים נגדיות 
<  גשר מחוזק 

<  מעגלה מחוזקת
<  מכסה רצועות מובנה כחלק מהגוף.

<  שרשראות ופלטות הגנה על הטרקטור.
<  ציפוי הארדוקס על המגלשיים.

<  גדלים 1400-2600.



<  רוחב עבודה 1200-2250 ס"מ
<  דלת אחורית הידראולית

<  מסגרת דחיפה לעצים עומדים
<  קרדן ייעודי

PTO מתאים לטרקטורים עד 140 כ"ס  >

מרסקת יערנות כבדה לעבודה ביערות/ מטעים וערמות גזם.
מיועדת לעבודה על ענפים בקוטר של עד 20 ס"מ.

Zanon TL מרסקת יערנות וידיה



<  מסגרת פלדה חזקה ורוטור גדול 520 מ"מ עם פטישי וידיה.

<  משקל ורוחב עבודה 2100/2480 - 2500/2650
<  מסופק עם קרדן ייעודי

<  ממסרת כפולה 12 רצועות
PTO 1000  >

<  מסגרת דחיפה כאופציה
PTO מיועדת לטרקטורים 150-220 כ"ס ב  >

מרסקת יערנות כבדה במיוחד, מיועדת לעבודה על גזעים 
בקטרים עד 50/60 ס"מ, ערמות גזם ועצים עומדים

Zanon TN/DT מרסקת יערנות וידיה



<  רוחב עבודה 1200-2250 ס"מ
<  דלת אחורית הידראולית

<  מסגרת דחיפה לעצים עומדים
<  קרדן ייעודי

PTO מתאים לטרקטורים עד 140 כ"ס  >

מרסקת יערנות כבדה לעבודה ביערות/ מטעים וערמות גזם.
מיועדת לעבודה על ענפים בקוטר של עד 20 ס"מ.

Zanon TM מרסקת יערנות פטישים



מרסס עשביה דו שורתי לכרם

מרסס עשביה דו שורתי או לשורה בודדת לכרם

<  מרסס ייחודי של חברת SPEZIA SRL מיועד לריסוס חזירים ועשבייה.
<  מנגנון סגור המאפשר עבודה ברוחות של עד 40 קמ"ש.

<  מנגנון פתיחה חשמלי לפני כניסה לשורה
<  מערכת הפעלה חשמלית 

SPEZIA SRL מחשב ריסוס ייחודי תוצרת  >



<  חיבור לקדמת הטרקטור
<  מערכת הידראולית אשר מקבלת כוח מהטרקטור או מערכת  

   הידראולית עצמאית )לפי דרישה(
<  שתי קבוצת חיתוך, יכולת הגעה עם דיסקים על פי דרישה

    גובה עבודה: 400 מ"מ - 800 מ"מ

BMV PR 3000 טרום פרה -זמירה

דגם חדש לטרום זמירה 
אשר מפחית עד 50% מזמן העבודה וחוסך בעלויות.





<  מסור לגיזום שמלה בהדרים, אבוקדו וזיתים
<  רוחב מקסימלי 154 ס"מ גיזום

<  דיסקים או להבים 40 ס"מ
<  מנגנון מכני להרחקה מהעץ בעת העבודה

<  מערכת הפעלה חשמלית / הידראולית 
<  מיכל קירור שמן אחורי 

מסור לגיזום שמלה להבים / דיסקים

BMV FL400 מסור



<  מתאים לגיזום יבש עם דיסקים מסור WIDIA 500/600 מ"מ. 
    מתאים לענפים עד 15 ס"מ.

<  משווק עם סט להבים לגיזום ירוק, על מנת לחתוך ענפים בגודל 2-3 ס"מ.

<  מיכל קירור שמן הידראולי 80 ליטר
<  הפעלה חשמלית 4 פעולות לגיזום אופטימאלי במטע

<  דיסקים 500 מ"מ
<  רוחב עבודה מקסימלי 3040 מ"מ
<  רוחב עבודה מינימאלי 1900 מ"מ

מסור מכני מותאם לגיזום הדרים ירוקים ויבשים, 
מטעי זיתים, פרדסים ,עצי לוז ונשירים

BMV FLHD900 מסור כבד



<  דיסקים 400 מ"מ עם ציפוי וידיה
<  רוחב עבודה מקסימאלי 2800 מ"מ

<  רוחב עבודה מקסימאלי טופינג 1200 מ"מ
<  אופציה לדיסק נוסף תחתון לעבודת שמלה
<  מתקן קירור שמן הידראולי אחורי 80 ליטר

<  הפעלה חשמלית ע"י תיבה או ג'ויסטיק
<  משווק עם סט סכינים לקיטום ירוקים

מסור מכני לעבודה במטעי נשירים, זיתים ופרדסים 
לחיתוך קוטר 60 מ"מ עם גשש לעבודה בבתי רשת

BMV FL800 מסור מכני



<  רוחב עבודה בכרמים מרוחב 1.8 עד 2.8 מ'
<  רוחב עבודה במטעים 2.5 עד 4.5 מ'
<  מערכת הפעלה חשמלית 4 פעולות 

<  כיוון גובה עבודה על ידי מעלית הידראולית
<  פתיחה וסגירה הידראולית 

מגוב אצבעות אוקולון למרכוז הגזם תוצרת CESARI איטליה

מגוב ריכוז גזם כפול כרמים / 
מטעים מולטיפלקס



<  מבחר גדלים 1.2 עד 3.0 מטר עבודה
<  גלגלים מתכווננים לקביעת גובה עבודה

<  מנוע הפעלה הידראולי
<  סיכות מחוזקות 
<  מסגרת מחוזקת

מגוב סיכות למרכוז הגזם תוצרת DA ROS GREEN איטליה

מגוב ריכוז גזם מטעים סיכות 



מבחר במות עבודה

לפרטים נוספים שאלו אותנו 



לפרטים נוספים שאלו אותנו 

מבחר במות עבודה



MUNKHOF במת קטיף מונקוף הולנד

לפרטים נוספים שאלו אותנו 
צור - 0507681044



מרססי הצפון בע"מ

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו:
צור: 050-7681044  |  עידן: 054-6494703



<  מפוח אקו שקט במיוחד 
<  המרססים נרתמים ע"י 3 נקודות בטרקטור או נגררים.

מספר אפשרויות התאמה כגון:
<  מפוח בודד או כפול בגדלים שונים

CMV גיר 2 מהירויות  >
ARAG מערכת הפעלה חשמלית עם מחשב ריסוס  >

<  דיזות 60 מעלות )דיזה משתנה( עם אל נגר
AR משאבת דיאפרגמה 130-200 ל/ד תוצרת  >

<  מיכל נ אחורי לפי בחירה )1000 עד 3000 ליטר(
A6 קרדן  >

מרססים למטעים וכרמים בגדלים שונים 700/800/900 מ"מ, 
תוצרת איטליה.

MAGGIO SRL מרססים מאג'יו איטליה



Nozzle-holders not included

AL: Aluminium
PL: Polyamide
PV: Variable Pitch

SA: Reinforced series
1+0: 1 speed and neutral point
2+0: 2 speeds and neutral point

LEGEND:
A: Blades
AF: Fixed blades

Ø900 
• Low power consumption

• Better distribution

• Reduction of the drift 

• Faster speed

 Between 15 and 20%  of increase in performance    
3/h)

Ø900 GROUP Ø900
PV-10/A-AL 3 shoes PV-11/A-PL 2+0 3 12+14 400L x 75R

min.285/max.325

symmetrical (right – left), which prevents 

the leaves from compacting themselves, 

the treatment.

–
“

REFERENCE

Blower housing made of stainless steel, 400mm wide, with aerodynamic spokes of air input/output of 75mm.

Protective grids on suction and expulsion exits according to ISO-EN rules.

Reinforced frame made of galvanized steel.

propeller with 
variable and adjustable 
pitch, 10 duraluminium 

blades.

Clutch with 3 shoes of 
smooth and progressive 
starting and stopping.

Gear box with aluminium 
case and helicoidal gear 
teeth, 2 speeds + neutral 

point.

Channel width adjustable from 285mm to 325mm.

The air distribution between 
channels is 42% through A 

channel, 40,5% through B chan-
nel and 17,5% of the air which 

comes in from the low recoverer 
channel (called Turbo).

685 a 725 mm

872 a 912 mm

91
5 

m
m

PERFORMANCE BOARD

  Position of Fan Blades A 30o B 35o C 40o D 45o

  Gear Box Speed I II I II I II I II

r.p.m

400

m3/h 32.200 42.600 45.600 56.100 50.900 63.200 59.900 75.600

m/s 13 18 17 22 18 24 20 25

hp kW 7 5 13 10 12 9 22 16 15 11 29 21 21 15 40 29

480

m3/h 39.000 51.700 55.300 68.000 61.700 76.600 72.600 91.600

m/s 17 25 21 27 22 28 23 30

hp kW 11 8 21 15 18 13 34 25 25 18 46 34 37 27 67 49

540

m3/h 43.000 57.000 61.000 75.000 68.000 84.500 80.000 101.000

m/s 21 28 25 31 26 32 26 33

hp kW 16 12 29 21 25 18 48 35 35 26 64 47 53 39 89 65



מרססים למטעים וכרמים בגדלים שונים 700/800/900 מ"מ, 
תוצרת איטליה.

MAGGIO SRL מרססים מאג'יו איטליה

<  המרססים נרתמים ע"י 3 נקודות בטרקטור או נגררים.
<  מערכת יניקה דו כיוונית אשר מפזרת את אוויר המפוח בצורה אחידה ע"י המגדל 

    האחורי. למרסס השפעה סביבתית נמוכה )רחף(. מרבית חומר הריסוס נקלט על העץ   
    ואינו מתפזר באוויר ובכך משיגים תוצאת ריסוס מושלמת וביעילות גבוהה.

מספר אפשרויות התאמה כגון:
<  מפוח כפול בגדלים שונים

<  גיר 2 מהירויות
ARAG מערכת הפעלה חשמלית עם מחשב ריסוס  >

<  דיזות 60 מעלות )דיזה משתנה( עם אל נגר
AR משאבת דיאפרגמה 130-200 ל/ד תוצרת  >

<  מיכל נירוסטה אחורי לפי בחירה )1000 עד 3000 ליטר(
A6 קרדן  >



חלקי חילוף למרססים

ווסתי לחץמסננים וביתי מסננים פלסטיק/פליז

Arag   ברזים חשמליים ארג



חלקי חילוף למרססים

דיזות קרמיות אלבוז Albuz, כובעי דיזה

מגוון משאבות ללחץ גבוה ונמוך



חלקי חילוף למרססים

צנרת למרססים באיכות גבוההרובים לריסוס עשביה

משאבות לכל סוגי המרססים רובים למשאבות אלקטרוניות 
לריסוס עשביה



Info@masgerut.co.il
www.masgerut.co.il
Sede Eliezer, Israel
mobile +972507681044

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו:


