
29

 ©
 N

AA
ND

AN
JA

IN
 Lt

d.
 02

/2
02

2

מתאמי ביונט להדר 7110, גרין ספין

תיאור מק"ט

מצמד הברגה “1/2 חיצוני 484921

מצמד הברגה    “3/8 לצינורות קשיחים 484931

מחבר נעץ מתפרק, נקבה 497051

מחבר נעץ מתפרק, זכר 497041

פקק ביונט 497031

תיאור מק"ט

3/8“ x 4/7 897030    מחבר פרפר

מחבר פרפר “3/8 897016

897010   מחבר פרפר 4/7 שחור 

מחבר פרפר מקביל 897013

מחבר פרפר 7/10 897011

1/2“ BSP מחבר ראש 897001

מייצב לעמדה תלויה, אורך 13 ס”מ J67202J1000

4/7 x 4/7 נעץ 897032

נעץ מקביל 4/7 897042

פקק לנעץ שטוח / מקביל 897065

פקק למנעץ 897055

מחבר מנעץ 790100

מסנן לסופר אל נגר 890300

תיאור מק"ט

סופר אל נגר, לחץ נמוך, נקבה )שחור( 790308

סופר אל נגר, לחץ נמוך, 4/7, )שחור( 790328

סופר אל נגר, לחץ נמוך, 3/8, )שחור(  790348

סופר אל נגר, לחץ בינוני, נקבה )ירוק( 790302

סופר אל נגר, לחץ בינוני,, 4/7, )ירוק( 790322

סופר אל נגר, לחץ בינוני,, 3/8, )ירוק( 790332

סופר אל נגר, לחץ גבוה, נקבה )כחול( 790303

סופר אל נגר, לחץ גבוה, 4/7, )כחול( 790323

סופר אל נגר, לחץ גבוה, 3/8, )כחול( 790343

סופר אל נגר, לחץ נמוך, 4/7, ביונט, )שחור( 790228

סופר אל נגר, לחץ נמוך, 3/8, ביונט, )שחור( 790248

סופר אל נגר, לחץ נמוך, ביונט / ביונט, )שחור( 790258

אביזרים

מנקבים

תיאור מק"ט

מנקב 3.2 מ”מ למתזים
ועמדות 50/51 נעץ 4/7 מ”מ

897285

מנקב 4 מ”מ )ירוק( ל7110 6130210426
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אביזרים
מכלול צינורית           4/7 עם פרפר

אורך )ס”מ( מק"ט
60 797030
75 797032

100 797038
120 797040
150 797042

מכלול צינורית 4/7 תלויה )מייצב באורך 13 ס”מ(
תיאור מק"ט

צינורית באורך 30 ס”מ עם מנעץ 797124 1
צינורית באורך 60 ס”מ עם מנעץ 797129 1

צינורית באורך 30 ס”מ ביונט ל-7110 797403 2
צינורית באורך 60 ס”מ ביונט ל-7110 797405 2

צינורית באורך 30 ס”מ עם ברזון למודולר 797340 3
צינורית באורך 60 ס”מ עם ברזון למודולר 797343 3

צינורית באורך 30 ס”מ עם פרפר 797140 4
צינורית באורך 60 ס”מ עם פרפר 797143 4

צינורית באורך 30 ס”מ עם אל נגר שחור למודולר 797443 5
צינורית באורך 60 ס”מ עם אל נגר שחור למודולר 797446 5

צינורי באורך 30 ס”מ עם אל נגר כחול לפוגר 797453 6
צינורית באורך 60 ס”מ עם אל נגר כחול לפוגר 797456 6

צינורית באורך 30 ס”מ עם אל נגר וביונט שחור  797463 7
צינורית באורך 60 ס”מ עם אל נגר וביונט שחור 797466 7

צינורית באורך 30 ס”מ עם פרפר וביונט זכר 797430 8
צינורית באורך 60 ס”מ עם פרפר וביונט זכר 797432 8
צינורית באורך 30 ס”מ עם מנעץ וביונט זכר 797125 9

493125 צינורית באורך 30 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 10
צינורית באורך 50 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 493114 10
צינורית באורך 60 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 493119 10
צינורית באורך 20 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 493021 10
צינורית באורך 90 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 493121 10

יתדות
תיאור מק”ט

יתד 37 אדום 897947 1
יתד 34 אדום 897917 2
יתד 36 שחור 897938 3

יתד 7110 496601 4

1  2  3  4  5  6  7

432 1

8  9  10

 4X7            צינור
גליל 100 מטר 6550284710 PVC

PVC


