חברת שדות ש.י .טכנולוגיה בע"מ שנוסדה בשנת  2006מתמחה בייעוץ
ומתן פתרונות טכנולוגים מתקדמים לכלל לקוחותיה לתעשיות
השונות.
שדות מרכזת את כלל מוצריה ושירותיה על מנת להקנות ללקוחותיה
קורת גג אחת למגוון רחב של מוצרים.
שדות מתמחה ביבוא ופיתוח נציגויות בבלעדיות ,של חברות
מהמובילות בעולם ,בעלות שם ומוניטין עולמי בתחום כלי חיתוך,
מחזיקי כלים ,מערכות דפינה ,ציוד לתעשייה ,ציוד אחסון ,מכונות
ונוזלים לשטיפה וניקוי חלקים ,עבור התעשיות השונות.
צוות שדות נתמך ומודרך בהשתלמויות בארץ ובעולם ,ומתעדכן
ברציפות בפיתוחים ושינויים טכנולוגיים בתחומים הרלוונטיים ,בשיתוף
פעולה ותחת פיקוח ובקרה של החברות המיוצגות .היצרנים הינם בעלי
ניסיון וידע רב של פיתוח ומתן פתרונות טכנולוגים לתעשיית המתכת
והעיבוד השבבי.
שדות רואה לנגד עיניה חשיבות רבה במתן שרות מקצועי ואמין
ללקוחותיה ,בכדי להגיע לרמות ביצוע גבוהות והמתקדמות ביותר.

TOOLS

®
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SWISS

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

מזה  90שנה שחברת  CERATIZITמתמחה בפיתוח וייצור
של כלים ופתרונות לעיבוד השבבי .לחברה מגוון רחב של
פתרונות לאפליקציות בחריטה ,חירוץ וגידוע ,קידוח וכרסום,
כלים ממתק"ש מלא ו/או כלים עם שימות מתק"ש
מתחלפות CERATIZIT .מצטיינת בפתרונות איכותיים
לעיבוד אלומיניום ברמה תעופתית ,עיבוד חומרים אקזוטיים
כגון :טיטניום ,סגסוגות ניקל ,נירוסטה קשה ,פלדות .ל –
 CERATIZITכלים ייחודיים לתעשיית התעופה והחלל ,הרכב
והתחבורה ,אנרגיה – כגון :יצור טורבינות לתחנות לייצור
חשמל ,עיבוד חלקי מנועים למטוסי סילון .חברת
 CERATIZITמובילה בייצור מוצרים ממתכת קשה )מתק"ש(,
חומרי גלם ומוצרים מוגמרים העמידים כנגד שחיקה.
החברה מעסיקה כ –  5,300עובדים ב –  22אתרי ייצור
שונים ברחבי העולם 11 .מאתרי הייצור ממוקמים
באוסטריה ,לוקסמבורג ,גרמניה ,איטליה ,צרפת ובולגריה.

3
3
T
I
Z
I
T
A
R
E
C
3
ס
ו
ג
י
צ
י
פ
ו
י
י
ם
ח
ד
ש
י
ם לעיבוד בפלדות

פתרונות עיבוד

איכותיים וחסכו
ניי
ם
ל
מג
וון
ר
חב
של
א
פ
לי
קציות לעיב

וד פלדות שונות

CTCP115
שימות חריטה לעיבוד
במהירויות גבוהות ,עמידות נגד
שחיקה ואורך חיים ארוך

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

CTCP125
שימות חריטה לכל סוגי
האפליקציות לעיבוד פלדות
כולל עמידה ברעידות ומכות

CTCP135
שימות חריטה
לחומרים קשים
ותנאי עיבוד שונים
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MaxiMill 491
סדרת  MaxiMill 491לעיבוד ב  90מעלות ,שימה בגודל  12מ"מ  8 -פינות עבודה בשימה
פתרונות עיבוד למגוון חומרים כגון :פלדות ,נירוסטה ואלומיניום.

MAXIMILL 211

ראשי כרסום לעיבוד ב 90-מעלות .פתרונות למגוון
רחב של חומרים .שימות בגדלים של  07/11/15מ“מ

MAXIMILL HFC

ראשי כרסום להסרת נפח שבבים גדול
ובזמן עיבוד קצר במיוחד .לעיבוד
פלדות ,נירוסטה ,טיטניום וניקל.
שימות בגדלים של  06/09/12מ“מ

4

MAXIMILL 251

ראשי כרסום לשימות עגולות בקטרים
של  10/12מ“מ ,פתרונות לעיבוד
סגסוגת טיטניום ,ניקל ,נירוסטה,
פלדות ואלומיניום

MAXIMILL 490

ראשי כרסום לעיבוד ב  90מעלות.
 4פינות עבודה בשימה ,פתרונות
למגוון חומרים.
שימות בגדלים של  09/12מ“מ

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

אורך חיים ארוך
פתרונות שיבוב לכל סוגי החומרים
טיבי שטח מעולים

מגוון רחב של שימות בציפויים חדשים
MAXIMILL 271

עיבוד מהיר בחומרים קשים  . Maximum powerעומק שבב של עד  8,4מ"מ ב –  45מעלות 8 .פינות עבודה
אפקטיביות בעלות נמוכה לשימה דו צדדית .הסרת נפח גדול של שבבים בזמן קצר .כוחות חיתוך קטנים אל
מול החלק המעובד – עיבוד יציב במיוחד .ראשי כרסום בקטרים של  50ועד  250מ"מ .תעלות לקירור פנימי
אופטימלי – דרך הכלי.

MAXIMILL 273

שימה בעלת  16פינות עבודה פתרון כלכלי ויעיל לעיבוד מגוון חומרים רחב .הכלי מיועד לעיבוד גס וגמר
כאחד .זווית חיתוך של כ –  45מעלות – מתאים לעיבוד שטח ופאזות .ראשי כרסום בקטרים החל מ –  32מ"מ
ועד קוטר של  315מ"מ – Wiper .קבלת טיב שטח גבוה במיוחד גם בעיבוד גס ,גם בקידמה מקסימלית.
גיאומטרית השימה הינה פוזיטיבית ,כוחות חיתוך קטנים ,עיבוד יציב.

MAXIMILL 274

שני סוגי שימות :בעלת  4או  8פינות עבודה .מומלץ לקבלת טיבי שטח גבוהים במיוחד בעיבוד פלדות ,טיטניום,
נירוסטה ואלומיניום .שימה בעלת זווית פוזיטיבית במיוחד מאפשרת הקטנת כוחות החיתוך באופן משמעותי.
ראשי כרסום בקטרים החל מ –  20מ"מ ועד לקוטר של  125מ"מ.

MAXIMILL AHSC

ראשי כרסום לעיבוד מהיר באלומיניום ברמה תעופתית .הסרת נפח שבבים של  5,000סמ"ק לדקה .מגוון של
 10רדיוסים שונים בשימה מלוטשת ומושחזת ,כלי  90מעלות ,עיבוד גס וגמר בכלי אחד .אפשרות לחדירה
הליקלית וזוויתית לתוך החומר עבודה בסל"ד גבוה עד  24,900סל"ד לראש בקוטר  40מ"מ

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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MaxiDrill

900
מקדחי שימות לקידוח בקידמה מהירה

מתאים לקידוח במכונות כרסום וחריטה C.N.C
פתרונות לקידוח בחומרים קשים:
נירוסטה ,טיטניום ,פלדות אל-חלד ופלדות קשות
שימות בעלות  4פינות עבודה
שובר שבב אחד וציפוי אחד לכל מגוון החומרים
מגוון מידות מקוטר  14ועד קוטר  63מ"מ
קנה עגול לפי תקן ISO 9766
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קידוח וחריטה

בכלי אחד!
ארבע פעולות בכלי אחד.
קידוח בחומר מלא ,חריטת מצח ,חריטה פנימית
וחריטה חיצונית.
כלי יציב עם יכולת לשבב עומק שבב גדול בהשוואה
לשימות חריטה.
פתרונות למגוון חומרים :אלומיניום וחומרים רכים,
פלדות ,נירוסטה ,טיטניום.
קבלת תחתית ישרה בסיום הקידוח ופינה של 90
מעלות בפינה.
חסכון בזמן תכנות ,זמן החלפת כלי ,עלות כלים.
מספר תעלות קירור פנימיות.
החל מקוטר  8מ"מ ועד  32מ"מ.

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

7

מקדחי מתק“ש מסדרת

Classic Line

לקידוח מגוון רחב של חומרי גלם
בדיוקים גבוהים ובטיבי שטח מעולים
מקדחי מתק“ש  WL171מצופים עם קירור

מקדחי מתק“ש  WL172מצופים עם קירור

מקדחי מתק“ש  WL173מצופים עם קירור

מקדחי מתק“ש  WL175מצופים ללא קירור

מקדחי מתק“ש  WL177מצופים עם קירור

8
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חברת  WNTהגרמנית משתייכת לקבוצת CERATIZIT
העולמית בתחום כלי חיתוך לתעשיית המתכתWNT .
מהמובילות בעולם לאספקת ציוד בתחום כלי חיתוך,
מחזיקי כלים ,פתרונות דפינה כגון :מלחציים ,פלטות
מגנטיות ואביזרים נלווים למכונות.

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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חברת  MITSUBISHIיצרנית כלי חיתוך
מהמובילות בעולם בתחום העיבוד השבבי.
מייצרת כלי חיתוך במגוון רחב של פעולות
השיבוב כגון :חריטה ,כרסום ,קידוח ,חרוץ
וגידוע ,תברוג וכלים מיוחדים לפי דרישת
הלקוח .מגוון רחב של מקדחים וכרסומי מתק"ש
מיניאטורים לעיבודים בחומרים מורכבים החל
מקוטר  0,1מ"מ .שימות מתק"ש במגוון רחב
של ציפויים וגאומטריות ,לשיבוב חומרי גלם
אקזוטיים ולחומרי גלם קשים לשיבוב.
החברה פעילה בהצלחה רבה בענפי הרכב,
חלקי מנועים ,התעופה והחלל ,ייצור חלקים
מכניים ,תעשיית האלקטרוניקה ,מוצרי מחזור
ואיכות הסביבה.

AXD7000-HSK
הסרת שבבים לעיבוד אלומיניום 7075
לתעשיית התעופה והחלל

מקדחי  MMSוMPS1-
מקדחי מתק“ש מצופים
לעיבוד נירוסטה ופלדה

כרסומי אצבע מסדרת הVF-
לעיבוד גס בטיטניום תעופתי,
כלי בעל קשיחות גבוהה וגיאומטריה הליקלית

10
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קנה מתק“ש  /פלדה +
ראש כרסום מתק“ש מתחלף
תבריג פלדה מיוחד במחזיק ובכרסום

)Double face contact (Tpaer + End face

מגוון ראשי כרסום עם תעלות לקירור פנימי
לסוגי עיבוד שונים

מקדחי מתק“ש
לקידוח מגוון חומרים

שימות מסדרות
6000/7000/9000

כרסומי מתק“ש
מסדרת VQ

מקדחים מיניאטוריים החל מקוטר  0,1מ“מ
מקדחים לקידוח עמוק עד לעומק עבודה
40XD

שימות חריטה  ISOלעיבוד בפלדות,
נירוסטה קשה ,טיטניום וסגסוגות ניקל.

לעיבוד טיטניום ,נירוסטות ,פלדות קשות
מונע רעידות בעת העיבוד
אורך חיים מנצח וטיב שטח מעולה
מקוטר  0,20מ“מ ועד –  25מ“מ.
לעיבוד טיטניום ,נירוסטות ,פלדות קשות

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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חברה בעלת ניסיון ומוניטין של למעלה מ 90 -שנה .החברה מפתחת ומייצרת
כלים מדויקים לתעשיית העיבוד השבבי ופתרונות טכנולוגיים בתחום ההברזה.
לרשות החברה עומד ציוד חדיש ,מתקדם ומודרני במיוחד ,הכולל מערכת ביקורת
איכות יקרה ומשוכללת ,המבטיחה את האיכות הגבוהה של מוצרי החברה.

מחזיקי הכלים  FPCשל חברת  EMUGE-FRANKENהם מחזיקים מדויקים
מאוד ,עם תפיסה מיכנית ,המספקים אחיזה מיכנית מעולה ,כמו גם ספיגת
זעזועים .כל אלו מבטיחים עבודה במהירות גבוהה ,יציבות וחיי כלי ארוכים.
בשימוש בכלי באורך של עד  3xDהזריקה קטנה מ 0.003-מ"מ.
היום ,בעידן של עיבוד מתכות קשות ,מערכת למניעת שליפת הכלי מתוך
המחזיק בעת יציאה מהחומר ,הכרחית .אפילו תנועה צירית בעת העיבוד,
קטנה ככל שתהיה ,עלולה לגרום לשבירת הכלי .שיטת הנעילה Pin-Lock
במחזיקי קולט של חברת  Emuge-Frankenמונעת בדיוק את התופעות
האלו ,ב.100%
היתרונות:
תודות לנעילה המדוייקת בכח בין הכלי לתפסנית ,קצב הורדת חומר גבוה יותר,
ואורך חיי כלי ארוכים יותר.
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מברזים

מדידים

מערכות דפינה

כרסומים

כלי חיתוך לתעשיה הדנטלית

כלי חיתוך לתעשיית התעופה

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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למכונות E

SWISS TYP

חברת  UTILISהשוויצרית הינה יצרנית כלי חיתוך מדויקים לתעשיית המיקרו מכניקה והרפואה למכונות .Swiss Type
החברה מתמחה במתן פתרונות שיבוב איכותיים לעיבוד טיטניום רפואי ,נירוסטה ,פלדות ,אלומיניום ופלסטיק.

Multidec CUT-1600

Multidec CUT-3000

פתרונות חירוץ ,חריטה וגידוע,Front turning , Copy turning ,
פתרונות חירוץ ,חריטה וגידוע,Front turning , Copy turning ,
 ,Back turning , Grooving and turningביצוע הברגות ,פאזות ועוד ,Back turning , Grooving and turning ...ביצוע הברגות ,פאזות ועוד...
רוחב שימות החל מ 0.8 -מ"מ ועד  3.0מ"מ לעומקים בינוניים ועמוקים
רוחב שימות החל מ 0.5 -מ"מ ועד  2.5מ"מ לעומקים קצרים
במיוחד  -עד  16מ“מ לצד!
מגוון רחב של מחזיקים חיצוניים החל מגודל  7x7מ“מ ועד  25x25מ“מ
מגוון רחב של מחזיקים חיצוניים החל מגודל  8x8מ“מ ועד  25x25מ“מ

Multidec Whirling
ביצוע הברגות חיצוניות מדויקות וקבלת טיב שטח חלק
במערכת  9או  12שימות הברגה דו צדדיות
פתרונות לכל סוגי המכונות ,תכנון וייצור בהתאם לדרישת הלקוח.

14

Multidec-Lube
מערכות רתימה ייחודיות
למחזיקי שימות סטנדרטיים
עם תעלות קירור אינטגרליות

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

חברת  SWISS TOOLSהשוויצרית מתמחה בפיתוח וייצור מערכות כלים מדוייקים לענף
המתכת .החברה מייצרת מגוון רחב של אביזרי דפינה ,מחזיקי כלים וראשי חריטה מדוייקים
במידות שונות עבור מכונות כרסום קונבנציונליות ומרכזי עיבוד מבוקרי מחשב .CNC

TOOLS

®

Fine Boring Head
סטים לחריטה פנימית מיקרומטר

SWISS

Multi Head
חריטה אוניברסלי

סט ראש חריטה מיקרומטר .טווח עבודה אפשרי מקוטר  9.75Øמ"מ עד
קוטר  164Øמ"מ
הסט כולל:
• מארז פלסטיק קשיח לאכסון הציוד
• ראש חריטה מיקרומטרי מדוייק
• מחזיק שימות לחריטה בקטרים:
 Ø – 15.1 Ø 9.75מ"מ  Ø – 20.1 Ø 14.75 +מ"מ  Ø – 25.1 Ø 19.75 +מ"מ
 Ø – 30.1 Ø 24.75 +מ"מ  Ø – 48.1 Ø 29.75 +מ"מ  Ø – 88.1 Ø 47.75 +מ"מ
• גשר להרכבת סכיני חריטה בקוטר  Ø 80מ"מ
• מפתח אלן  + SW4מפתח אלן  + SW5מפתח טורק T7
לסטים נוספים בקרו באתר הבית www.sadot-sy.com

מגוון מחזיקי כלים HSK,
 BT, SK, CAPTOמאוזנים
 25,000סל"ד G2.5

מערכות יחידות חיבור לצריחי
מחרטות  ,BMT/VDIלמתן
אפשרות חיבור מהיר של
מחזיקים  ,HSK/PSCלצמצום
זמני סרק.
מגוון ראשי חריטה
ראשי חריטה משולבים למחזיקים
אינטגרליים לחריטה פנימית /
חיצונית ,עם אפשרות לכיוון

מגוון סכיני חריטה פנימית ממתק"ש  /פלדה.

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

ראשי חריטה אינטגרליים
למחזיקי HSK
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חברת  HOBEמפתחת ומייצרת כלי חיתוך מיניאטוריים מדויקים ומושחזים ממתכת קשה ,החל מקוטר כלי של 0,33
ועד לקוטר  8מ“מ ,הכוללים תעלת קירור פנימית דרך הכלי .הכלים מיועדים למגוון רחב של פעולות שיבוב כגון:
קידוח ,חריטה ,הברזה ,חרוץ בקוטר ,במצח ,חריטת פרופיל ,כרסום ,ברוצ‘ים ממתק“ש לפי שרטוט לקוח ועוד ....כלי
החיתוך של חברת  Hobeנמצאים בשימוש נרחב בתעשיות השתלים הדנטליים ,ייצור לאמצעי ומתקני רפואה,
תעשיית הרכב ,שעונים ותכשיטים ,ציוד אופטי ,ולתעשיית האלקטרוניקה .כמו כן ניתן לייצר בעזרת הכלים של
חברת  Hobeמכשירים וכלים מכניים שונים .ל  Hobe -פתרונות איכותיים לעיבוד בטיטניום ,נירוסטה קשה ,פלדות
וחומרים רכים Hobe .מפתחת ומייצרת כלים סטנדרטיים וכלים  Tailor madeלפי שרטוט הלקוח .ניתן למצוא
אוחזים לכלים המוצעים במידות קוטר מגוונות ובאורכים שונים .קיימת התאמה לדגמים מובילים של מכונות חריטה
 .SWISS Typeהייצור הינו לפי תקני איכות גבוהים ביותר ,בהתאם לתקן ISO 9001

פיתוח וייצור כלים
מיניאטוריים ממתק“ש
מגוון מידות החל מ  0,33 -מ“מ ועד  8מ“מ
כלי החיתוך הינם בעלי תעלות קירור פנימיות

מגוון מחזיקים
קצרים  -באורך שבין  60ל  70 -מ“מ
ארוכים  -באורך כללי של  120מ“מ
קוטר קנה האוחז החל מ  8 -מ“מ ועד ל  28 -מ“מ.
ייצור ברוצ‘ים ממתק“ש בהתאם לשרטוט הלקוח
אפשרות לייצור עם תעלת קירור פנימית דרך הכלי

מעצור אחורי על ידי פין
עשוי מתכת קשה
בכלי קיימת טבעת הצמדה
המקבעת למחזיק ,ע"י סגירת האום.
הידוק האום הינו ידני  -ללא שימוש במפתח!
טולרנס מיקום בהחלפת הכלי במחזיק
בדיוק  0,01מ"מ.
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חברת  SIMTEKמהמובילות בתחומה בעולם בפיתוח וייצור פתרונות טכנולוגיים וכלי שיבוב לתעשיית המתכת.
החברה מציעה מגוון רחב של פתרונות חריטה ,חירוץ בחריטה ובכרסום ,תברוז ,כרסומי  ,Tכלי מתק"ש
מיניאטוריים ,כלים צורתיים ,ומחזיקי כלים עשויים פלדה ומתק"ש – למניעת רעידות בעיבוד בעומקים גדולים.

Simtek DX

כלי חיתוך

מחזיקי מתק"ש  Anti - Vibrationעם קרור פנימי
אפליקציות סטנדרטיות בקידוח ,חריטת פרופיל ופזות
חירוץ ,הברגות וחירוץ במצח ,מגוון רחב של שימות
מתחלפות המהודקות למחזיק ע"י בורג.

פתרונות איכותיים במגוון מידות יוצא דופן
לעיבודים שבבים בחריטה ,כלים לעיבוד קדחים
פנימיים באפליקציות שונות ,חירוץ באמצעות כרסום
 ,T-Slotביצוע הברגות ,חריטת פרופיל V

Simtek AX

SIMILL PX/SX/UX/VX

כלי מתק"ש מלא לקידוח ,חריטת פרופיל ,פאזות,
חירוץ ,הברגה ,חירוץ במצח החל מקוטר 0,3
מ"מ ועד  8,0מ"מ עומק עבודה של עד 9xD

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

כרסומי  Tלביצוע חריצים ראדיאלים ,חריץ רדיוס מלא,
הברגה פנימית ,פאזות לקדחים החל מקוטר  10,0מ"מ
ועד  42,0מ"מ מגוון מחזיקי פלדה או טונגסטן  -קרביד
שימות מתק"ש בעלות  3או  6פינות חותכות.
17

במשך יותר מ  -100שנים ,חברת  Neuhäuserהגרמנית
מתמחה בייצור של כלי חיתוך עבור מתכות וחומרים אחרים.
מלבד השירות והייעוץ המקיף שהחברה מספקת ,תחום
ההתמחות העיקרי הוא כלים סטנדרטיים ומיוחדים,
המותאמים במיוחד לדרישות ויישומים הספציפיים של הלקוח.
דיסק כירסום לחירוץ עמוק
מדוייק בחומרים קשים

לחירוץ ופרופורציה בתעשיית
הפלסטיק והנייר

מסורי דיסקה לחיתוך פרופילים
ולחירוץ

כרסומי אצבע

כלים מיוחדים לעיבוד חומרים
מרוכבים GFRP, CFRP

פתרונות מיוחדים
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חברת  MONKULAיצרנית
ייחודית בתחום המחזיקים
להקטנת רעידות ושיפור
תהליך הייצור של מוצרים
מורכבים .כלים לפעולת חריטה
עם ראשים מתחלפים
Anti-Vibration Boring Bar

- Removable Type Anti
Vibration Boring Bar

אדפטורים אנטי  -וויבריישן
BT40 / BT50

הקנה הינו צינור פלדה מסוגסגת מלא ביציקת טונגסטן
עם תעלת קירור פנימית המקטינה את הרעידות עד פי 14
החל מקנה קוטר  20מ“מ ועד לקוטר  60מ“מ לקנה ישנם
ראשים מתחלפים התואמים ללוחיות חריטה ISO

מגוון פתרונות עיבוד עד לעומק של  580מ“מ
חלקו הפנימי של האדפטור יצוק טונגסטן.

Removable Type Tornado
Speed Cutter

מחזיק  Anti - Vibrationלחריטה
חיצונית ופנימית

קנה  Anti – Vibrationהמקטין את הרעידות עד פי 14
הקנה משולב מתק“ש ופלדה מסוגסגת שבתוכה יציקת טונגסטן
מגוון קטרים לקנים החל מקוטר  20מ“מ ועד לקוטר  60מ“מ
לקנה ישנם ראשים מתחלפים תואמים ללוחיות חריטה ISO

החל מקוטר קנה  100מ“מ ועד לקוטר  250מ“מ אורך קנה מ -
 1,500מ“מ ועד  4,000מ“מ מקטין את הרעידות עד פי  14הקנה
עשוי מסגסוגת פלדה ובתוכו יציקת טונגסטן .שימוש בראשים
מתחלפים או במחזיקים סטנדרטיים ניתן לייצר במידות שונות לפי
דרישת הלקוח

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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מחזיקי כלים איכותיים ומדויקים במגוון סטנדרטים ומידות
מחזיקים למרכזי עיבוד  CNCכגון SK / HSK / BT
מחזיקי  VDIלמחרטות CNC

•
•
• מחזיקים מכניים ,הידראוליים ומחזיקי שרינק במידות אורך וקטרים סטנדרטיים
• ראשי ברך

מגוון מערכות ראשי קולטים ,פוטרים ותפסניות במידות שונות
20

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

מחזיקי כלים למגוון תקנים

עם שיטות דפינה שונות :שרינק ,הידראולי ,תפסניות  ,ER, NCשרוולי הארכה

כלים מסתובבים ,ממונעים ,ציריים ורדיאליים ,תקן VDI
לביצוע פעולות כירסום וקידוח במכונות חריטה .התאמה לכל סוגי המחרטות
התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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מגוון מחזיקי כלים בתקנים שונים ,כגוןBT/HSK/SK/PSC :

קנה צילינדרי

עגלה כלים ניידת
עגלות לכל סוגי מחזיקי הכלים

תפסניות ER DIN 6499

מעמד שולחני למחזיקי כלים
לכל סוגי התקנים

סט תפסניות במארז מהודר
ER DIN 6499

אביזרים נלווים
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ראשי ברך
מגוון רחב של ראשי ברך ממונעים וזויתיים קבועים  90מעלות ,בעלי קירור פנימי לפעולות
קידוח וכרסום רדיאלי.
מגוון סטנדרטים HSK, BT, SK, EPS :התואמים למגוון רחב של מכונות.
התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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חברת  EPPINGERמתמחה בפיתוח וייצור של מחזיקי כלים לחריטה ,כרסום וקידוח במכונות  .C.N.Cהחברה
מייצרת כלי תפיסה קבועים לצריח המכונה ,כלי  , VDIמחזיקי כלים למחרטות מכרסמות למגוון גדול של מכונות
ודגמים של יצרנים שונים .באמצעות הכלים ניתן להגיע ליעילות מקסימלית של ייצור חלקים במכונות .C.N.C

מחזיקי  VDIרדיאליים ממונעים
לפעולות קידוח וכרסום

מערכות כלים ופתרונות חכמים
לתעשיית המתכת ,תוצרת גרמניה
מחזיקים  VDIבמידות שונות
למכונות חריטה מבוקרות מחשב
24

מחזיקי  VDIלדפינת
מחזיקים ושימות מתק“ש
לפעולות קדיחה ,חריטה וכרסום

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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מכונות שטיפה • ניקוי • טבילת חלקים
מגוון של מכונות שטיפה ידניות לניקוי חלקים
לפי צרכי הלקוח .קל וידידותי לכל משתמש,
אמינות ושמירה על איכות הסביבה

GT COMPACT
מכונת שטיפה וניקוי חלקים
גוף חימום  41 -מעלות קבוע
משאבת אוויר
שטח עבודה  700x480מ“מ
משקל מקסימלי להעמסה 100 :ק“ג
מברשת ניקוי  +ברז מתכוונן
מק“ט G50030

GT MAXI
מכונת שטיפה וניקוי חלקים
גוף חימום  41 -מעלות קבוע
משאבת אוויר
שטח עבודה  880x580מ“מ
משקל מקסימלי להעמסה 220 :ק“ג
מברשת ניקוי  +ברז מתכוונן
מק“ט G60030

STAINLESS STEEL TOP MAXI
מכונת שטיפת וניקוי חלקים עם משטח עבודה רחב
מנירוסטה ,גוף חימום –  41מעלות קבוע ,משאבת אוויר
שטח עבודה  1504x1004x300מ"מ
משקל מקסימלי להעמסה 500 :קילו
מברשת ניקוי  +ברז מתכוונן )(G60030-17
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CLEAN BOX FLOW

עמדת ניקוי וטבילת חלקים

עמדת שטיפה ,ניקוי וטבילת חלקים ניידת
משאבת אוויר נטענת ל 4/5-שעות עבודה
מברשת ניקוי  +מדף אחסון תחתון )(H0044

עמדת ניקוי וטבילת חלקים כבדים
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אל תקנה
את מכונות ניקוי החלקים הטובות בעולם!

חדש!
מכונות הניקוי הידניות
הירוקות של

בש

כירות חודשית קבועה
כולל הנוזל!

GT COMPACT
• מכונת ניקוי ושטיפת חלקים ידנית
• מכסה פלסטיק עליון
• משטח הגנה נירוסטה
• גוף חימום  41מעלות קבוע
• משאבת אוויר
• מברשת ניקוי ידנית וברז מתכוונן
• משטח עבודה  700X480מ"מ
• משקל מקסימלי להעמסה  100ק“ג

מגוון מסלולים  -מגוון מחירים

26
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!BIO-CIRCLE - right in front

2

פעולות
ב
מ
כ
ו
נ
ה
אחת!
מכונת שטיפה דגם טורבו
המאפשרת לפעול ב 2-מצבי פעולה :אוטומטית וידנית .מכונת
השטיפה מיוצרת מחומרי גלם אנטי קוריוזיים מפלדת אל-חלד
העמידים בפני קורוזיה ומאפשרים העמסת משקל גבוה של חלקים.

 כושר העמסה גבוה  50מעלות לחץ  4בר -קלה לתפעול

• שטיפה וניקוי החלקים מתבצע בתנאי
סביבה חמים עד כ 50-מעלות צלזיוס
• שילוב יעיל ואפקטיבי של בחירת  2מצבי
עבודה אוטומטית וידנית ,המאפשרת
הפעלה גמישה  -יתרון מהותי בשימוש וניצול
המכונה ותוצאות ניקוי מקסימליות!
• המכונה ידידותית למשתמש וקלה לתפעול
לטיפול ואחזקה
• בשטיפה אוטומטית ,נוזלי השטיפה מותזים
בלחץ גבוה אל החלקים המונחים בסל
האיחסון בלחץ של  4בר
• ניקוי ידני ,מאפשר ניקוי מדויק של מקומות או
חללים שאינם מוסרים בשטיפה האוטומטית

יתרונות נוספים:
• העמסה קלה ונוחה של החלקים אל סל האיחסון
• מכונת השטיפה מצוידת במערכת משוכללת למניעת תאונות  -במקרה של
פתיחת המכסה העליון תוך כדי הפעלה ,המערכת מפסיקה אוטומטית את
פעולת סיבוב סל האיחסון ואת הזרמת הנוזל
• בשטיפה אוטומטית ,ניתן לכוון זמן הפעלה וטמפרטורה בעזרת מערכת
פיקוד הבקרה
• פעולת יבוש ידני בעזרת אקדח פנאומטי המתיז אוויר יבש

התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
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SURFOX POLISHING BOX
SURFOX

מערכת לניקוי ריתוכי MIG & TIG

SURFOX

SURFOX POLISHING BOX

מערכת  SURFOXמשמשת לניקוי והסרת שאריות וחלקיקים לאחר פעולת
ריתוכי  .MIG & TIGהמערכת פועלת בשילוב נוזל בשיטה יעילה ביותר שאינה
משנה או פוגעת בפני השטח של החומר המנוכה .תהליך הניקוי מתבצע בעזרת
מברשת מסיבי פחמן או באמצעות רפידת גרפית .לאחר הליך הניקוי ,הנוזל
משאיר על גבי האזור המרותך שכבת פסיבציה כהגנה בפני קורוזיה עתידית.

מיכל ניקוי וטבילת חלקי נירוסטה ע"י אלקטרו-פוליש
בשילוב עם מערכת .SURFOX
קיימים  2סוגי מיכלים בגדלים שונים:
• מיכל  3ליטר מק"ט  - G00030מידות  15.5X28.5X18ס"מ
• מיכל  6ליטר מק"ט  - G00060מידות  28.5X28.5X18ס"מ

SURFOX Marketing Kit
סימון וצריבה על גבי חלקי
נירוסטה כגון :לוגו חברה,
מק"ט ,ברקוד ,מספר סידורי

28
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PROLAQ
פתרונות ניקוי להסרת צבע טרי מציוד צביעה

מוצר מהפכני שפותח בגרמניה לניקוי תרסיסי צבע
וציוד צביעה בשילוב של מכונות ידניות או אוטומטיות.
תחזוקת ציוד הצביעה בעזרת ניקוי במוצרי PROLAQ
מקלה באופן משמעותי על תהליכי העבודה וחוסכת
עלויות גבוהות של ציוד הצביעה הנדרש .בעזרת שילוב
של מכונות ונוזלים תוצאות הניקוי הינן גבוהות ביותר,
אופן הניקוי בטוח יותר למשתמש ולסביבה.
הנוזלים מיועדים להסרת צבע טרי המבוסס מים ו/או
שמן .מכונות הניקוי תוכננו להפרדת הצבע הטרי מנוזלי
ה  PROLAQומאובזרים במסננים ובכך ניתן להשתמש
בשימוש חוזר באותו הנוזל בממוצע של  5-10פעמים.
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E-WELD Shield
K I T

S Y S T E M

הגנה על פני משטח העבודה
למכונות חיתוך פלזמה ולייזר
 E-WELD Shieldמונע הצטברות של פסולת על שולחן
העבודה של מכונות החיתוך .מגן ומקל על אחזקה השוטפת
הנדרשת על מכונות החיתוך.
לאחר התזה של הנוזל  ,E-WELD Shieldנוצרת שכבת הגנה
קרמית על שולחן העבודה המונעת הידבקות של פסולת החיתוך
על השולחן ובכך מקלה באופן משמעותי על הסרת הפסולת
משולחן העבודה לתקופה ממושכת ומבטיחה את איכות החיתוך
בתהליך העבודה.
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!BIO-CIRCLE - right in front

K
R
O
W
N
E
E
R
MAKING G
SOLVENTS
יקים-סיכון לדליקה ופיצוץ

נוזל מכיל חומרים דל

לגירויים בעור ,הפרעות
סכנות בריאות ,גורם
בפגיעת איברים פנימיים.
במוח ,סיכון
עם מסכה וכפפות הגנה
חובה לעבוד
איחסון בכפוף

לתקנות ודרישות בטיחות

הליך ניקוי ארוך  -נוזל קר

חיסכון בעלויות
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על בסיס מים

ללא סיכון
ידידותי ל
משתמש ולאי

כות הסביבה

איחסון  -א
ין הגבלות מיו

חדות

ם ,גריז מתערבבים בנוזל -

שאריות השומני
קוי החלקים בנוזל מטונף
ני

נוזל נקי REE
 VOC Fמבוסס

הנוז
ל מציף ומעכל
א
ת
ה
שו
מ
ני
ם
שהליך ה
והלכלוך ,כך
ניקוי בחלקים
הינו בנוזל נקי.
ניקוי מהיר -

הנוזל בטמפ'
קבועה של 41

נוזל רב שימושי

מעלות

ידידותי למשתמש ולסביבה
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נ
י
ק
ו
י
ח
ל
ק
י
ם
ע
ל
קולי
חברת  TierraTechהינה חברה בינלאומית מובילה
בייצור ושיווק של ציוד ניקוי ומערכות אולטרה סוניק.
לחברה ניסיון רחב היקף בתחום טכנולוגיות ניקוי
על-קולי ובעלת מחלקת מחקר ופיתוח אשר פועלת ללא
הפסקה לשיפור הציוד ברציפות ובפיתוח מכונות חדשות
עבור יישומים חדשים בסביבת הניקוי העל-קולית
שמאפשר לספק ציוד באיכות גבוהה ,באמינות גבוהה
וניקוי מובטח .החברה מעסיקה כ 100-אנשי מקצוע
ומיוצגת ישירות עם רשת הפצה למעלה מ 30-מדינות
כגון :ספרד ,צרפת ,ארה"ב ומקסיקו ומעניקה מתן
תמיכה מרחבית והתייעצות טכנית ברחבי העולם.
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ח
ס
כ
ו
נ
סב י
י יבתי
עיל

ניקוי חלקים תעשייתי
חברת  PERKUTEהגרמנית ,מתמחה בייצור ופיתוח מגוון רחב של מכונות שטיפה אוטומטיות ומערכות
מתקדמות בעלות בקרות חכמות המיועדות לתהליכי ניקוי חלקים ומכלולים לתעשיות שונות .החברה
הוקמה בשנת  1968ובזכות הניסיון הרב שניצבר במהלך השנים ,החברה ממוקמת כאחת מהמובילות
בעולם בתחומה .בחברה ביקורת איכות ברמה הגבוהה ביותר ,בעלת הסמכה .DIN EN ISO 9001
המכונות מיועדות לשימוש בנוזלים מבוססים במים במטרה למנוע נזקים בריאותיים למשתמש ולאיכות

Basket-Washing system
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Conveying machines

Frontloader

Toploader
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מברז UNC

חברת  KOCELהינה חברה ותיקה מהמובילות
בתחומה הקיימת משנת  1977בעלת ניסיון עולמי
בייצור פתרונות אחסון לתעשיה כגון :ארונות
מגירה ,ארונות אחסון לחלקי מכונות  ,CNCלוחות
כלים ,מערכות אחסון מפלסטיק ,לוקרים ,ארונות
אחסון מותאמים ללקוח ,עגלות אחסון לתעשיה
ועוד ,תוך התמדה של יצור באיכות וברמה הגבוהה
ביותר המותאמות לפי דרישות וצרכי הלקוח.
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מברז UNC
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החברה נוסדה בשנת  ,1990עוסקת בפיתוח ,ייצור ,הפצה ומתן פתרונות למערכות דפינה.
החברה מציעה מערכות מלחציים מודולריים ונותנת פתרונות סטנדרטיים ברמת ביצוע גבוהה
ביותר ,המשולבת במתן שירות איכותי במטרה לספק ללקוחותיהם את התפוקה הגבוהה ביותר

חשבו על הכל...

נצל  100%מהמכונה שלך לייצור חלקים

על ידי דפינה נכונה ,מודולרית ומדויקת
תוכלו להפיק מהמכונה יותר
פתרונות דפינה לעיבוד השבבי
דפינה מודולרית
דפינה ל 5-צירים
דפינה ל 4-צירים
עמודי דפינה
מלחציים ממרכזות
דפינת חלקים קטנים

מתחרה  20% -ניצולת

 100% -ניצולת

power CLAMP

Micro CLAMP

Micro CLAMP

power CLAMP

עבור ייצור סדרתי

4 axes power CLAMP

עמודי דפינה סטנדרטיים מיוחדים

5 axes power CLAMP
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חברת  OK-VISEמתמחה בפיתוח וייצור פתרונות דפינה לעיבוד חלקים לייצור
בודד וייצור סדרתי .מוצרי חברת  OK-VISEמאפשרים דפינה חזקה ויציבה
במינימום מקום .תעשיית העיבוד השבבי התפתחה רבות בשיפור הטכנולוגיה
וביצועי המכונות כגון :ספינדלים מהירים ,בקרות חכמות ,תנועת צירים מהירה
ומדויקת מכונות  5צירים סימולטני ,כלי עיבוד משופרים ועוד טכנולוגיות רבות.

אמצעי אחיזה מודולריים לכל גודל
פתרונות
גיאומטריה.
ולכל
למכונות עם עמודי דפינה במכונות
הוריזנטליות או בלוק דפון בציר
רביעי עם תמיכה במכונות
ורטיקליות לדפינה מרובת חלקים.
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מאות קטלוגים  -אלפי מוצרים  -אתר אחד

www.sadot-sy.com
מערכת הזמנת מוצרים

פתיחת קריאות שירות

מאגר מידע

מבצעים
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קטלוגים
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