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קטלוג חוות גידול

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

אודותינו
 GMP/GAP אנו מתמחים בתכנון והקמה של חוות קנאביס רפואי ע״פ תקן

ובייבוא, שיווק והפצה של ציוד חקלאי טכנולוגי וחדשני לתעשיית הקנאביס. 

אנו חלוצי גידול ה-Indoor בישראל, בשנת 2003 העלינו את התחום לארץ 
מאוסטרליה ואנו היבואנים והנציגים הבלעדיים של המותגים המובילים 

 House & Garden, Yieldtech, Sweet Coir Advanced Nutrients :בתחום
ועוד מותגים רבים אשר זכו בפרסים בין-לאומיים. היום אנו החברה המנוסה 

והמקצועית ביותר בתעשיית הקנאביס בישראל ומעניקים את שרותינו 
לחברות פרטיות, ציבוריות, ממשלתיות ולמכוני מחקר מובילים בישראל 

ובעולם.

למייסדי החברה בעלות על חוות גידול קנאביס רפואי בקנדה, ישראל ועוד 
מדינות אשר נמצאות בסביבות אקלים מגוון וסביבות רגולטוריות שונות. 
בזכות כך שאנו מגיעים מן השטח עם ניסיון של למעלה מ-17 שנה, אנו 

מבינים את התעשייה מבפנים ובאופן עמוק. 

אנו הראשונים בישראל אשר:
• פיתחנו תאורות לד לחקלאות עם חוקרים מהטכניון

• ייבאנו מותגים הולנדים ייעודיים החל משנת 2003
• ייבאנו מכונות טרימינג 

• תכננו והקמנו חממה היברידית בישראל
• פיתחנו מצע ייעודי לגידול קנאביס

בין לקוחותינו
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תוכן
עניינים
הקלק כדי לבחור פרק
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גידול קנאביס רפואי 2020-2021

השרשה 

הנבטה

ייחורים

תערובות שתילה
01

הקלק כדי לעבור פרק
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גידול קנאביס רפואי 2020-2021

JIFFY ג'יפי
דסקיות קוקוס להשרשה

סיבי קוקוס דחוסים המשמשים כמצע המיועד להשרשה וריבוי.
מצע הקוקוס הינו מצע ניטרלי ואינו נושא בתוכו ערכי חומציות 

ומוליכות, בשונה מתערובות אדמה מסורתיות.

ניתן לרכישה גם במגש מותאם של 60 יחידות למגש בגודל 
53x31 ס״מ.

דסקיות
כמות: 1000 יחידות בקרטון

מק"ט: 07-052-0002 

מגשים
כמות: 60 יחידות במגש

מק"ט: 07-052-0001
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גידול קנאביס רפואי 2020-2021

ROCKWOOL קוביות
צמר סלעים

קוביות ה-ROCKWOOL הינם מצע הגידול הנפוץ ביותר בחוות גידול 
מסחריות, בתעשיית הגידולים ההידרופוניים ומשמשים כיום כשיטה 

הנפוצה ביותר לריבוי צמחים, הנבטות וכו'. 

ניתן להשתמש בצמר סלעים במגוון שיטות כגון: מערכות טפטוף, 
מערכות הידרופוניות, מערכות DWC )נגזרת הידרופונית בשיטת 

השריית השורשים במים מועשרים בחמצן(, שתילה ישירה בתערובת 
אדמה/קוקוס, ייחורים, הנבטות.

ניתן לרכוש את קוביות ה-ROCKWOOL במגוון גדלים כמו כן במגשי 
פלסטיק מותאמים:

קוביות
מידה: 4x4x4 ס"מ

כמות: 15 יחידות לשרוול
מקט: 07-052-0014

מידה: 7.5x6.5 ס"מ 
כמות: 8 יחידות לשרוול

מק"ט: 07-052-0013

מידה: 15x15x14.2 ס"מ
כמות: יחידה בודדת

מק"ט: 07-052-0024

מגשים
מידה: 52x32 ס"מ
כמות: 77 יחידות 

מק"ט: 07-052-0011

מידה: 52x32 ס"מ
כמות: 150 יחידות

מק"ט: 07-052-0010
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LATITUDE ZERO
קוביות קוקוס דחוס

בשונה מקוביות הקוקוס הנפוצות אשר ברובן מגיע מאזורי הודו 
וסרי לנקה, קוביות הקוקוס הדחוס של חברת YIELDTECH מיוצרות 

באינדונזיה במפעל הממוקם כ-5 מעלות מקו המשווה, עניין המשפיע 
רבות על רמות המליחות בסיבי הקוקוס.

הקוקוס ידוע במליחותו הגבוהה וזאת תלויה בקרבתו אל אזור הים.
מליחות גבוהה = ערכים ומלחים לא רצויים במצע הגידול.

הודות לאקלים הטרופי של אינדונזיה הפראית, הגשם השוטף אותה 
 ,YIELDTECH ברוב ימות השנה ומעל הכל מיקום מפעל הייצור של

נתקבל תוצר נקי ממלחים, מצע גידול טהור וניטרלי.

ישנה אפשרות להזמנת שקית פלסטיק רגילה עם חורי ניקוז/רשת 
ארוגה/בד מתכלה )Bio Degradable( למניעת לכלוך בנקז ועשויה 

חומר טבעי - עמילן אורז/תירס.

רכיבים
70% כבול, 30% שבבי קוקוס

נפחים זמינים
4 ליטר

משקל: 0.5 קילו
מידות נפח: 16x14x5 ס"מ 

מידות אריזה: 17x15x20 ס"מ
כמות במשטח: 1800 יח'

מק"ט: 07-021-0000

6.5 ליטר
משקל: 0.7 קילו

מידות נפח: 18x17.5x5 ס"מ
מידות אריזה: 20x17.5x20 ס"מ

כמות במשטח: 1300 יח'
מק"ט: 07-021-0001

9.5 ליטר
משקל: 1 קילו

מידות נפח: 24x18x5.5 ס"מ
מידות אריזה: 25x20x23 ס"מ

כמות במשטח: 1040 יח'
מק"ט: 07-021-0002
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פרופגטור 43
מנבטת קטנה

פרופגטור 64
מנבטת גדולה

מיוצר בהולנד, פלסטיק קשיח ואיכותי, בעל פתחי אוורור 
עליונים לוויסות הלחות. מתאים להשרשה ולהנבטה. 

מידה: 18x24x38 ס״מ
מק"ט: 10-072-0001

עד 150 ייחורים למגש אחד, שומר על רמות לחות של עד 100%,
פתחי אוורור להורדת רמות הלחות.

מידה: 59x39x24 ס״מ
מק"ט: 10-072-0002
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הורמוריל 3
אבקת השרשה

אבקת השרשה המזרזת את תהליך ההשרשה.

משקל: 30 גרם
מק"ט: 10-073-0008

משקל: 500 גרם
מק"ט: 02-004-0056
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QUICKCLONE
מכונה מסחרית לייחורים

חדר/חלל הייחורים הוא לב ליבו של כל מתקן לגידול קנאביס 
רפואי בישראל ובתעשייה ככלל. אומנות השכפול וההשרשה 

מצריכה דיוק ותשומת לב יתרה על כל מכשול, בדרך לרגע הקציר 
המיוחל.

QUICKCLONE הינה מכונה מסחרית לשכפול והעתקה גנטיים 
ופותחה, תוכננה ויועדה כדי לענות על כל הצרכים בהליך לקיחת 

ייחורים.

• 100% הצלחה, בהתחייבות!
• אוטומציה מלאה

• 16 מגשים
• 87 ייחורים למגש

• 1392 ייחורים למכונה אחת!
• בקרת טמפ' במים

• ריסוס אוטומטי בתכנות מותאם
• נתונים בזמן אמת על סוג הזן

• מנורות LED מובנות, בעלות גלי אור מותאמים לשלב ההשרשה
• מערכת להתראה על כשלים במערכת באמצעות SMS ודוא״ל

• אפשרות להצגת גרפים סטטיסטיים והיסטוריה.

מק"ט: 10-072-0013
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MOBICLONE
עגלת ייחורים ניידת

מפרט
מספר קומות: 4

כמות ייחורים לעגלה: 768
קיבולת: 12 מגשי הנבטה / פרופוגטורים )מנבטות(

חומר: פרופיל מגולוון / פח מגולוון 
צבע: שחור/ברונזה

סוג צביעה: תנור
גלגלים: גלגלי מיסב עשויים פוליאוריתן  

מק"ט: 10-072-0030

SOIL LITEMIX
תערובת שתילה אדמה

תערובת שתילה איכותית, נקייה מערכים )ללא אוסמוקוט(
"מתכון" ביתי ומדוייק, נבדק ע"י מגדלים מקצועיים וחובבים כאחד.

נפח: 50 ליטר – 1 קוב
מק"ט: 07-052-0015
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COCO LITEMIX
BIO MEDIUMS תערובת שתילה

תערובת שתילה טהורה ונקייה ממלחים וערכים לא רצויים מבית 
YIELDTECH הידועה בעיקר בסדרת הדשנים האורגניים ומינרליים 

שלה. תערובת זו מאווררת במיוחד ויוצרה ע״פ הרכב ייחודי אשר 
פותח במטה החברה, התערובת נוסתה ע״י מגדלים מקצועיים 

ואגרונומים הפועלים בתעשיית הקנאביס הרפואי בישראל.

רכיבים
100% תערובת קוקוס

נפח: 50 ליטר – 1 קוב
מק"ט: 07-052-0016

HYDROTON
כדורי חימר מותפח

שמו של חומר זה מרמז על אופיו, הידרו = מים. מצע מנותק, ללא 
ערכים, ללא יכולת ספיגה או השפעה. מצע שכל תפקידו הוא 

להזרים את נוזל ההזנה למערכת השורשים כמו כן אחיזה וייצוב 
הצמח. מיועד לשיטת גידול הידרופונית, ללא צורך בשטיפה.

נפח: 5 ליטר
מק"ט: 07-052-0005

נפח: 40 ליטר
מק"ט:  07-052-0004
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PERLITE
פרלייט

סקלפל מנתחים
חיתוך ייחורים מדוייק

ֶפּרלייט הוא תוצר וולקני הנקרא זכוכית געשית. בעל תכולה גבוהה של 
מים. מקור השם פרלייט, מתייחס לברק הפנינים של הסלע )בצרפתית: 

PERLE(, וכן לגודלם ולצבעם של הגרגרים הנובעים מהיווצרותו.

בתהליך של שריפת הפרלייט בטמפ' גבוהה מאוד הופכים המים 
לקיטור. לחץ הקיטור גורם לתפיחת הגרגרים עד פי 20 מנפחם המקורי. 
המוצר המתקבל בהיר, קל משקל, עמיד לחום ומתאים לשימושים רבים 

בתעשיית החקלאות, כימיקלים, בנייה, תרופות, מזון ועוד.

גודל גרגרים: 4 מ"מ
נפח: 100 ליטר - 1 קוב

מק"ט: 07-052-0008

סכין סקלפל עם ידית
מק"ט: 10-074-0004

להבים רפואיים לסקלפל
מק"ט: 10-074-0002

ידית סקלפל חלופית
מק"ט: 10-074-0001
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GREENLUX

 HPS, MH, נורות
DUAL SPECTRUM

רפלקטורים

LED תאורת

עזרי תאורה

02
הקלק כדי לעבור פרק
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GREENLUX

תאורה פוטוסינטטית
על מנת לשרוד ולהתפתח כראוי זקוק הצמח בכל מחזור חייו לשלושה 

צרכים בסיסיים: מים, אור, אוויר. התאורה, בגידול פנים או כהשלמת 
שעות תאורה בחממות מסורתיות הינה חלק הכרחי והיא הגורם המרכזי 

לתהליך פוטוסינטטי תקין.

כיום, הטכנולוגיה העוסקת בפיתוח תאורה ייעודית פוטוסינטטית 
הצליחה לפענח את יעילות השמש תוך כדי התחשבות בצורכי הצמח 

כגון אורך גל )ספקטרום( מותאם, טמפרטורה, יעילות מקסימלית.

 SPECTRA MAX חברה שמקור בסיסה נמצא בארה"ב. נורות הנל"ג
HPS תוכננו ויועדו לעבודה ספקטרלית מדויקת, תנובה גבוהה, יבול 

בריא וירוק מתמיד, הודות לעוצמת ה-PAR ויכולת הנורה לעבודה 
בגלי קרינה הרלוונטיים לצמח ובהתאם לשלב בו הוא נמצא.

• 34% יותר אנרגיה בהשוואה לנורות נל"ג מסורתיות
• 20000 שעות עבודה

LUMENS 100000 עוצמת הארה של •
• עד 80% ניצולת בטווח הגלים שבין 620-740 ננומטר

02
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המילה האחרונה בעולם התאורה הפוטוסינטטית! גוף הנורה בנוי 
לתלפיות עשוי מתכת קשיחה אל-חלד, בעלת רפלקטור אלומיניום 

עם החזר אור של מעל 97%. מתאימה לכל סוגי הנורות - נל"ג, 
מטאל-הלייד, נורות חיבור כפול.

מערכת השנקה מובנית בעלת יכולת לשליטה בעוצמות של החל 
מ-250w ועד 1000w באמצעות דימר.

למערכת אפשרויות תכנות מותאמות, 1000w של פוטוסינטזה 
טהורה, גלי האור המותאמים הופכים את מערכת תאורה זו 

לשחקנית חדשה ומובילה בתעשיית האגריקולטורה. 

משקל ברוטו: 7.5 ק"ג
משקל נטו: 6.8 ק"ג

מידות אריזה: 25x20x23 ס"מ

630W
מק"ט: 14-088-0014

1000W
מק"ט: 14-088-0017 

Medussa בקר למערכת
מק"ט: 14-088-0018

מערכת תאורה
GREENLUX MEDUSSA

HPS DE BUTTERFLY
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משנק דיגיטלי 
GREENLUX

DIGIMAX SD 600w

מפרט טכני
240-120V :מתח •

• קירור אקטיבי חשמלי 
• בעל תדר גבוה במיוחד

• אור רציף ונצילות חשמל של 99.9%
• מתנע )סטרטר( עדין לשמירה על אורך החיים של הנורה 

• מתאים גם לנורות מטאל-הלייד, נל"ג ונורות נל"ג בעלות חיבור כפול
• דימר בעל 4 רמות עוצמה כולל מתג מותאם לנורת המטאל הלייד

• הגנה פנימית מקצרי חשמל, נפילות מתח והפסקות חשמל
• מחבר מהיר )אין צורך בחיווט או התעסקות עם חשמל(

• רכיבי האלקטרוניקה ביחידת ההשנקה של GREENLUX מיוצרים ביפן. 
• מגיע עם כבל של 2.5 מטר

• 3 שנות אחריות מלאות

מק"ט: 04-029-0010
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GREENLUX HPS
SPECTRA MAX פריחה

250w
מק"ט: 04-026-0018

400w
מק"ט: 04-026-0019

600w
מק"ט: 04-026-0027

1000w
מק"ט: 04-026-0025

GREENLUX MH
SPECTRA MAX צמיחה

250w
מק"ט: 04-026-0022 

400w
מק"ט: 04-026-0023

600w
מק"ט: 04-026-0024

1000w
מק"ט: 04-026-0031
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OSRAM MH
SON-T צמיחה

OSRAM HPS
PLANTASTAR פריחה

250w
מק"ט: 04-026-0016

400w
מק"ט: 04-026-0010

 250w
מק"ט: 04-026-0008

400w
מק"ט: 04-026-0014

600w
מק"ט: 04-026-0015
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PHILIPS MH
SON-T צמיחה

150w
מק"ט: 04-026-0001

PHILIPS HPS
DOUBLE ENDED פריחה

1000w DE
מק"ט: 04-026-0006

250w
מק"ט: 04-026-0003
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רפלקטור הולנדי 
אלומיניום פתוח )בועות(

רפלקטור כנפיים פתוח

רפלקטור אלומיניום עם בית נורה E40 המיועד למנורות לחץ גבוה – 
מטאל האליד )MH( או נורות נתרן )HPS(. הרפלקטור מיוצר עבורנו באופן 

בלעדי ע״פ תוכניות מפרט המיוצרות על ידי מחשב לרפלקציה מרבית!

45.6x47.2:מידות
E40 :הברגה

מק"ט: 04-025-0011

רפלקטור כנפיים הדגם החדש עם כנפיים מתכווננות המסייעות לקבוע 
את גובה מפתח האור והמיקוד שלו. לרפלקטור כפתור בצידו העוזר 

לכופף את שני צידי הרפלקטור בצורה שווה ובפעולה אחת! הרפלקטור 
מגיע עם מחזיר אור מחורר להגברת החזר האור.

45.6x47.2:מידות
E40 :הברגה

מק"ט: 04-025-00113
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COOLTUBE 5" רפלקטור

COOLTUBE 6" רפלקטור

רפלקטור צינורי סגור יעיל מאוד לשאיבת אוויר דרך מקום מושבה של 
הנורה ובכך מונע התחממות יתר של חלל הגידול. הרפלקטור אינו משמש 

כמזגן או ככלי קירור לחדר, תפקידו הוא לשאוב את החום שהנורה 
מייצרת. מומלץ מאוד למי שסובל מבעיות של חום גבוה בחלל הגידול.

אורך: 50 ס"מ 
קוטר: 5 צול - 125 מ"מ

מק"ט: 04-025-0009

רפלקטור צינורי סגור יעיל מאוד לשאיבת אוויר דרך מקום מושבה של 
הנורה ובכך מונע התחממות יתר של חלל הגידול. הרפלקטור אינו משמש 

כמזגן או ככלי קירור לחדר, תפקידו הוא לשאוב את החום שהנורה 
מייצרת. מומלץ מאוד למי שסובל מבעיות של חום גבוה בחלל הגידול.

אורך: 75 ס"מ 
קוטר: 6 צול - 150 מ"מ

מק"ט: 04-025-0012
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גידול קנאביס רפואי 2020-2021

רפלקטור מרובע ענק 
גלוריה 6"

 .EU רפלקטור בעל זכוכית אטומה, וגוף עשוי אלומיניום איכותי תוצרת
מגיע עם מתלים וכבל באורך 5 מטר.

קוטר: 6 צול - 150 מ"מ

מק"ט: 04-025-0014
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גידול קנאביס רפואי 2020-2021

LED תאורת
מנורות LED הן המובילות כיום בתחום הגידול החקלאי, משתפרות כל 

הזמן ועתידות להחליף את נורות טעינה בלחץ גבוה המסורתיות. הן 
יכולות לשמש לתקופת הצמיחה והן לתקופת הפריחה, עם אורך חיים 

של כ-8 שנים ויעילות בצריכת האנרגיה. מבחינת העלות – זולות לאורך 
זמן, מבחינת צריכת האנרגיה הישירה והעקיפה )צריכת אנרגיה נמוכה 

יותר בקירור החלל( מ-150w עד 400w לפי כיסוי שטח.

CLIMALED
חברה ישראלית המתמחה במחקר ופיתוח של מוצרי LED באיכות 

גבוהה במיוחד, מוצרי החברה מיועדים למגדלים מסחריים מקצועיים. 
CLIMALED שואפת לספק אלטרנטיבה ידידותית לסביבה שתשמור 

על כדור הארץ ועל הארנק שלך במצב טוב יותר.

סדרת ה-AURA של החברה יוצרה עבור אלה שנצילות גבוהה 
ועמידות הם מילות מפתח. סדרת ה-AURA בעלת עיצוב חכם, 

קומפקטי ואקונומי. מעטפת קומפקטית, רפלקטורים מובנים, 
 AURA-וספק כוח יציב לביצועים מרבים. סדרת ה SMART CHIP SET

בעלת פטנט רשום על מערכת הקירור הפסיבית שלה )ללא תזוזה 
של חלקים )ללא רעשים( ועם זאת ביכולתה לשמור על טמפרטורת 

עבודה נמוכה.

02



26

קטלוג חוות גידול

02

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

 LED 160W מנורת
AURA STANDARD

CLIMALED מותג

נבנתה והותאמה במיוחד לגידול צמחים בחלל סגור במרחב של עד 
60×60 ס"מ עם פיזור אור מצוין. מתאימה להארת צמחים קטנים עד 
בינונים ומותאמת לגובה תליה של 20-40 ס"מ מעל הצמחים. מהווה 

תחליף ופתרון יעיל לנורת HPS 250w המסורתית. 

במעבר למערכת תאורה AURA 160w STANDARD לא יהיה לכם 
צורך יותר בהחלפת נורות ותחסכו אנרגיה בממוצע של כ-50%, 

תפחיתו חום בשיעור של 60%-40% עם אפס רעשים ופיזור אור 
אחיד.

Aura Standard 150 :דגם

AC V 110-265 :מתח כניסה

50/60Hz :זרם

150w :הספק

Nichia לד: 144 שבבי

380-780nm :אורך גל

-20°C≈35°C :טמפ׳

BTUs 456 :צריכת אנרגיה

אורך חיים: ±50,000 שעות.

IP 44-65 :דירוג IP

משקל נטו: 2 ק״ג

רוחב: 30 ס״מ

גובה: 21 ס״מ

MeanWell HLG :ספק כוח

מפרט טכני

מק"ט: 04-028-0013 
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 LED 450W מנורת
AURA STANDARD

CLIMALED מותג

מתאימה למגדלים המעוניינים במוצר פרימיום, איכותי, אמין, בעל 
תוצאות מרשימות בכמות ובאיכות. AURA 450 SANDARD בעלת 

יעילות גבוהה ומספקת תוצאות מהמובילות בשוק המקצועי הודות 
להנדסת מוצר מהמובילות בשוק הכולל מערכת קירור פסיבי )פטנט 

.)IP65 – רשום(. בעלת תקינה בינלאומית והגנה ממים )תקן

)PPF( יחס יעילות פוטונים גבוהה – 2.05 מיקרומול ל-וואט •
• חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל וייצור חום

• חיסכון של עד 90% בקרינת החום
• אפשרות לגדל צמחים רבים יותר על השטח הקיים

• פיזור אור אחיד וחדירה מעבר לצמרת הצמח
• חמש שנות אחריות

Aura Standard 450 :דגם

AC V 110-265 :מתח כניסה

50/60Hz :זרם

450w :הספק

Nichia לד: 650 שבבי

380-780nm :אורך גל

-20°C≈35°C :טמפ׳

BTUs 1386 :צריכת אנרגיה

אורך חיים: ±60,000 שעות.

IP 65 :דירוג IP

מפרט טכני

מק"ט:  04-028-0019

משקל נטו: 10 ק״ג

רוחב: 38 ס״מ

גובה: 33 ס״מ

MeanWell HLG :ספק כוח



28

קטלוג חוות גידול

02

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

T8 LED TUBE 26W מנורת

E27 הברגה LED מנורת

ראצ׳ט

מפרט טכני
26w :הספק

מספר דיודות: 96 
אורך: 60x80x100x120 ס"מ

להארת שטחים גדולים, מהווה תחליף יעיל למנורות הפלורסנט המסורתיות.

הספקים
40w

מק"ט: 04-028-0014

60w
מק"ט: 04-028-0016

מתלים מתכווננים
מק"ט: 04-033-0002

80w
מק"ט: 04-028-0017

100w
מק"ט: 04-028-0018

מק"ט: 04-028-0034

גוון אור: 5700K )אור קר(
2600LM :לומן

SMD 2835 :סוג לד
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שולחנות ומגשי 
הצפה וניקוז 03

הקלק כדי לעבור פרק
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שולחנות ניקוז
מערכת שולחנות ההצפה והניקוז )גאות ושפל( מיועדת לחקלאות 

מתקדמת, משתלות גידול, משתלות מכירה ולחוות רפואיות. 

שיטת ההשקיה זו תורמת לאוורור מערכת השורשים ולמניעת 
הצטברות מלחים במצע הגידול, כמו כן, מהווה פתרון יעיל לחסכון 

ניכר במים )מערכת סירקולציה(, צמצום התחזוקה השוטפת בשטח 
הגידול וחסכון עצום בכוח אדם.

מגשי הניקוז עשויים פלסטיק קשיח, התעלות במבנה המגשים נועדו 
למטרת ניקוז אחיד ללא הצטברות נוזלים בתחתית המגש. ניתן 

להזמין מגשי/שולחנות ניקוז זזים/עומדים/גמלונים בהזמנה אישית 
ועל פי מידות מותאמות בהזמנה מראש, זמני האספקה יקבעו 

בהתאם לדרישות הלקוח ולאופן תכנון השולחנות.

מידות
55

מק"ט: 06-049-0004

75
מק"ט: 06-049-0006

95
מק"ט: 06-049-0007

1.1x33
מק"ט: 06-049-0008

1.1x60
מק"ט: 06-049-0009

1.1x1.1
מק"ט: 06-049-0010
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EC-ו pH עטים למדידת

pH, EC מודדים משולבים

מוניטורים אוטומטיים 

משאבות הזנה אוטומטית

בקרת אקלים

עזרי מדידה, בקרה וחלפים

04
הקלק כדי לעבור פרק
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מדידה ובקרה

BLUELAB

תהליך המדידה והבקרה של מי ההשקיה, איכות האוויר, טמפרטורה 
והלחות בחלל הגידול הינם הכרחיים וחשובים להצלחת התהליך. 

לכל פרמטר חשיבות שונה מן מהאחר, הקפדה על כל אחד מאותם 
הפרמטריים הרלוונטיים הינה קריטית ומעלה את אחוזי ההצלחה 

בתהליך הגידול.

חברה בעלת שם עולמי אשר גרפה פרסים מרובים בתחום הבקרה, 
מטה החברה נמצא בניו זילנד. עיקר התמחותה הינו בקרה, מדידה 

וניטור מי השקיה, מצעי גידול וכל מדיית גידול המצריכה בקרה, מדידה 
ודיוק. בין אם שיטת הגידול היא הידרופונית, קוקוס, אדמה או כל מדיית 

גידול אחרת, ל-BLUELAB יש את המוצר עבורכם.

מהי חשיבות מדידת רמות החומציות במים או באדמה?
כל הצמחים צריכים תזונה מאוזנת של חומרים מזינים כדי לצמוח באופן 

 pH-מיטבי. עם זאת, לצמח יש גישה לחומרים המזינים רק אם רמת ה
)מימן פוטנציאלי( הינו בטווח הנכון בהתאם למדיית הגידול. בניגוד 

לאמונה הרווחת, כל המגדלים צריכים למדוד pH, זאת מכיוון שרמת 
החומציות בתמיסה/אדמה משחקת תפקיד חשוב בהתפתחות הצמח. 

ע"י בקרה קבועה ומתמשכת של רמת ה-pH נקלטים חומרי ההזנה 
בצורה טובה יותר, ומשום כך מובטחת צמיחה בריאה וחזקה יותר.

04



33

קטלוג חוות גידול

04

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

• 100% חסין ואטום לחדירת מים  
• תהליך כיול פשוט וקל

)°F/°C( מודד טמפרטורה בדיוק רב •
• כיבוי אוטומטי לחיסכון באנרגיה

• סוללה AAA כלולה
• שנה אחריות

מק"ט: 09-067-0009

• 100% חסין ואטום לחדירת מים  
• תהליך כיול פשוט וקל
• מותאם לאדמה ולמים

)°F/°C( מודד טמפרטורה בדיוק רב •
• אפשרות להתאמת ולשינוי יחידת מידה

• כיבוי אוטומטי לחיסכון באנרגיה
• סוללה AAA כלולה

• שנה אחריות
מק"ט: 09-067-0011

BLUELAB PH PEN
עט למדידת רמת חומציות 

BLUELAB PH SOIL PEN
עט למדידת רמת חומציות באדמה/מים
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BLUELAB EC PEN
עט למדידת רמת מוליכות

BLUELAB TRUNCHEON
מוט למדידת רמת מוליכות

• 100% חסין ואטום לחדירת מים  

• תהליך כיול פשוט וקל

)EC, PPM, EC, TDS( מודד רמות מלחים בדיוק רב •

)°F/°C( מודד טמפרטורה בדיוק רב •

• אפשרות להתאמת ולשינוי יחידת מידה

• מבנה קשיח לעמידות ולאורך זמן

• 100% אנלוגי

• 100% מוגן מים

• זיהוי ערך אוטומטי ע"י נורת ביקורת

• עיצוב שיועד לערבוב תמיסת ההשקיה

• אלקטרודה שטוחה, לניקוי יעיל וקל

• כיבוי אוטומטי לחיסכון באנרגיה

• סוללה AAA כלולה

• שנה אחריות

מק״ט: 09-067-0012

• ללא צורך בכיול

• קל לניקוי

 ,EC  אפשרות למדידת מוליכות בערכים מרובים •
CF, PPM 500 )TDS(, PPM 700

• חמש שנות אחריות מלאה

מק״ט: 09-067-0008
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בקרת מוליכות 
וטמפרטורה

מדוע כל כך חשוב לבצע בקרת מוליכות ולמדוד טמפרטורה?
כל הצמחים צריכים גישה לכמות נכונה של מזון )חומרים מזינים(, כך 

שיוכלו לצמוח ולשגשג באופן מיטבי. כמויות הזנה מעטות מידי או רבות 
מידי עלולות לפגוע בתהליך ההתפתחות הטבעית של הצמחים.

הדרך הקלה ביותר לעקוב אחר כמות החומרים המזינים בתמיסת 
EC/PPM/( ההשקיה באדמה/קוקוס, היא למדוד באופן קבוע מוליכות

CF(, אשר מתייחסת לכמות היונים )אטום או מולקולה, הנושאים מטען 
חשמלי( וכוללת מלחים מומסים בתמיסה.

כאשר מוסיפים חומרים הזנה לתמיסה, נוצר פוטנציאל למטען החשמלי 
לנוע דרך מי התמיסה, ע"י כך רמת המוליכות הופכת גבוהה יותר.

מדידת הטמפרטורה של התמיסה אף היא חשובה באותה מידה, חם או 
קר מידי, או כל שינוי קיצוני בטמפרטורת התמיסה, עלול לפגוע ישירות 

בהתפתחותו של הצמח.

04
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BLUELAB COMBO
מודד משולב חומציות, מוליכות

 EC-ו pH מכשיר מדידה משולב למדידה ובקרה של ערכי •

• בעל עיצוב פשוט וקל לתפעול, ניקוי וכיול

• צג בעל תאורה אחורית לקריאה קלה של נתונים

)PPM, EC, TDS, pH( מודד רמות מלחים ורמות חומציות בדיוק רב •

)°F/°C( מודד טמפרטורה בדיוק רב •

• אלקטרודות עם כבל ארוך במיוחד )2 מטר(

• כיבוי אוטומטי לחיסכון באנרגיה

• 2 סוללות AAA כלולות

• 5 שנות אחריות מלאות

מק״ט: 09-067-0015
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• סנסור רגיש במיוחד לתוצאות מהירות וחיסכון בזמן יקר

• מדידה ובקרה רב תכליתית )אדמה, קוקוס, צמר סלעים ותערובות שתילה(

• מד pH מחודד בעל מבנה ייחודי אשר חודר קרוב אל אזור השורשים

• כיול מהיר וקל )שתי נקודות כיול(

• תאורה אחורית לקריאה נוחה של התוצאות גם בחשיכה

• כיבוי אוטומטי לחיסכון באנרגיה

• 2 סוללות AAA כלולות

• 5 שנות אחריות מלאות

מק״ט: 09-067-0011

BLUELAB COMBO PLUS
מודד משולב חומציות, מוליכות רב-תכליתי
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• בקר pH מתאים למיכל של עד 760 ליטר

• משאבה אוטומטית בקיבולת מדויקת של עד 10 
מיליליטר בשאיבה אחת

• שליטה מלאה על רמות החומציות או הבסיסיות 
בתמיסת ההשקיה

• סגר בטיחות מובנה למניעת הזנה מופרזת 

• מינון מבוקר המאפשר ערבוב לפני מתן המינון הבא

• מנגנון "הפסקת חשמל" המאפשר מתן מינון מידי 
בהפעלת הבקר מחדש

• מנגנון התראה מפני רמות חומציות גבוהות או נמוכות

• צינור שאיבה עמיד בפני חומציות או בסיסיות

• תאורת מסך בהירה לעבודה בחשיכה 

• אלקטרודה עם כבל ארוך במיוחד )2 מטר(

• כבל חשמל 1.2 מטר

• מותאם לתלייה על קיר או על מסילה 

• שנתיים אחריות מלאה

מק״ט: 09-067-0030

 BLUELAB PH
CONTROLLER

מוניטור לבקרת חומציות
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חיסכון אדיר של זמן ומאמץ עם סדרת הבקרים החכמים של BLUELAB. רמת 
pH יציב, מליחות וערכים מבוקרים בכל זמן, כל הזמן! כל שנשאר זה לקבוע 

את הפרמטרים הרלוונטיים ולתת לבקר לעשות את שלו. מאחר ואין צורך 
בכיול ידני ו/או ניטור נקודות המדידה, נוצר חיסכון אדיר בזמן תוך כדי הפניית 

משאבי המגדל לתהליך הגידול עצמו. שילוב של משאבת ההזנה של חברת 
BLUELAB הופכת את הבקר החכם למערכת ניטור ובקרה מושלמת.

 • מוניטור באוטומציה מלאה לבקרת pH, EC ו-טמפ׳

• מותאם לאינטגרציה מלאה עם דגם PERIPOD )משאבת הזנה אוטומטית(

• סגר בטיחות מובנה למניעת הזנה מופרזת 

• אפשרות לעבודה מול אפליקציה/תוכנה, להצגת נתונים בזמן אמת

• יכולת עבודה עם משאבות הזנה מרובות בחיבור אחד

• מנגנון "הפסקת חשמל" המאפשר מתן מינון מידי בהפעלת הבקר מחדש

• מנגנון התראה מפני רמות חומציות גבוהות או נמוכות

• אלקטרודה עם כבל ארוך במיוחד )2 מטר(

• כבל חשמל 1.2 מטר

• מותאם לתלייה על קיר או על מסילה 

• שנתיים אחריות מלאה

מק״ט: 09-067-0032

 BLUELAB PRO
CONTROLLER

מוניטור לבקרת חומציות, מוליכות, טמפ׳
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• נתונים בזמן אמת 24/7 ישירות לטלפון הסלולרי בכל מקום ובכל זמן

• בקר pH/EC מתאים למיכל של עד 760 ליטר

• תצוגת מסך גדולה במיוחד ומוארת לעבודה בחשיכה

• אלקטרודות חזקות ועמידות המאפשרות שהייה קבועה בתוך מיכל ההזנה 

• כיול פשוט וקל הכולל הנחיות ברורות על גבי המסך

• אלקטרודות עם כבל ארוך במיוחד )2 מטר(

• כבל חשמל 1.2 מטר

• מותאם לתלייה על קיר או על מסילה 

• שנתיים אחריות מלאה

מק״ט: 09-067-0035

 BLUELAB GUARDIAN
MONITOR CONNECT

מוניטור אונליין לבקרת חומציות, מוליכות
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מערכת הזנה אוטומטית בעלת 3 משאבות הפועלת במשולב עם מוניטור 
Bluelab pH Controller. תפקיד המוניטור הינו, העברת אינפורמציה למשאבת 
ההזנה על עליית או ירידת החומציות במיכל ההזנה כמו כן על רמות המינרלים 

והמלחים במים בזמן אמת.

תפקיד המשאבה הוא לווסת את החומציות במיכל ההזנה ע"י הוספת 
תמיסות המורידות/מעלות את רמת החומציות.

• משאבה ייעודית 120ml/לדקה המיועדת להזנת תמיסה חומצית ו/או בסיסית 

 A+B 120/לדקה המיועדות להזנת דשני בסיסml משאבה ייעודית •

• המשאבה ניתנת לתלייה על הקיר

• ניתן לכייל כל משאבה בנפרד

• משאבה וצינורות ניתנים להחלפה

 pH-המיועד להזנת תמיסת ה Food Grade צינור אלקליין, 4 מטרים ברמת •

 A+B המיועדים להזנת דשני בסיס Food Grade 3 צינורות, 4 מטרים ברמת •

• המערכת מותאמת לרוב מערכות הגידול המודרניות.

מק״ט: 09-067-0033

BLUELAB PERIPOD M3
משאבת הזנה אוטומטית קטנה
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בקרת אקלים
אחד מהפרמטרים עליהם אין להתווכח הינו הצורך בבקרת אקלים. 
בדומה לטבע הפראי, מערכות בקרת האקלים הן כלי עזר למימוש 
הפוטנציאל הגנטי של הצמח כגון: גודל, ריח וטעם תוך כדי העצמה 

של סגולותיו הטבעיות.

ישנם מספר פרמטרים חיוניים הכלולים במערכות בקרת אקלים: 

• החדרת גז מסוג פחמן דו-חמצני )cO2( במידות מבוקרות ומדויקות, 
לפי צרכי הצמח ובהתאם לתקופת חייו.

• ניתוח נתונים בזמן אמת, כל שעות היממה באמצעות סנסורים חכמים.

• מדידת לחות באוויר.

• מדידת לחות במצע הגידול.

• שליטה וסנכרון מערכת התאורה )טמפרטורה, עמעום, נקודות 
הארה/החשכה(.

04
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הבקר המתקדם ביותר בתחום הקנאביס, פותח במיוחד לחדרי גידול קנאביס 
בחלל סגור )Indoor(, ביכולתו לקיים תנאים אופטימליים ברמת דיוק מרבית בכל 
הפרמטרים לאורך כל חייו של הצמח. הבקר שולט ברוב היבטי הגידול הכוללים 
לחות, טמפרטורה ושליטה על אורך היום )טיימר לתאורה( בצורה מושלמת ע"י 

מסך מגע.

המוצר פותח בשיתוף פעולה עם מגדלים במשך מעל לשנתיים ומכסה את כל 
צרכיו של המגדל תחת נורות. הבקר מצויד בחיישן דיגיטלי בודד למדידת כל 

הפרמטרים. עד 4 מנורות )חד פאזי(, בעל מערכת שקעים חיצונית והכנה לכל 
הציוד הנלווה כגון: 

• מאייד לחות
• סופח לחות

• גוף חימום
• מזגן

• מערכת תאורה

מק״ט: 09-070-0002

 LOTUS TECH בקר אקלים
LT-2016-L דגם
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הבקר המתקדם ביותר בתחום הקנאביס, שולט בכל הבטי הגידול הכוללים 
לחות, טמפרטורה, פד"ח )cO2(, לחות בקרקע, ושליטה על אורך היום )טיימר 

לתאורה( בצורה מושלמת ע"י מסך מגע איכותי ורגיש.

הבקר מתאים לרמת הגידול הגבוהה ביותר, בעל יכולות מתקדמות מאוד כגון:
טווח דלתא מהנקודה הגבוהה והנמוכה של כל פרמטר, קביעת משך השהיית 

שחרור הפד״ח בין פעימה לפעימה למניעת בזבוז מיותר של גז, השהיית הדלקת 
התאורה למשך 15 דקות למניעת אי התנעה של המנורות במקרה של הפסקת 
חשמל. ניתן להזמין את הבקר עם WIFI ושליטה מרחוק לקבלת התראות דרך 

שרת פרטי ומאובטח של חברת הבקרה. מ-4 מנורות )חד פאזי( ועד 32 מנורות 
)תלת פאזי(, בעל מערכת שקעים חיצונית והכנה לכל הציוד הנלווה כגון: 

• מאייד לחות
• סופח לחות

• גוף חימום
• מזגן מערכת תאורה

)cO2( שנאי של ברז סולונואיד •
• מפוח נכנס
• מפוח יוצא

cO2 כולל LOTUS TECH בקר אקלים
מק״ט: 09-070-0001

LOTUS TECH למערכת cO2 חיישן
מק״ט: 09-070-0003

 LOTUS TECH בקר אקלים
cO2 כולל LT-2016 דגם
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pH 4.0 נוזל כיול
נפח: 300 מ״ל

מק״ט:  09-067-0004

pH 7.0 נוזל כיול
נפח: 300 מ״ל

מק״ט: 09-067-0006

pH4 שקיות כיול x2
pH7 שקיות כיול x2
EC שקיות כיול x2

ניקיון ותחזוקה על בסיס קבוע, לפחות פעמיים בשבוע הינם בגדר חובה! 
רק כך נוכל להבטיח שימוש תקין, מדויק ולאורך זמן.

EC 1.413 נוזל כיול
נפח: 300 מ״ל

מק״ט: 09-067-0001

pH נוזל שימור לאלקטרודה
נפח: 300 מ״ל

מק״ט: 09-067-0003

x2 שקיות נוזל לשימור אלקטרודה
x1 מברשת בעלת סיבים גסים לניקיון יסודי

x1 מברשת בעלת ראש עדין לניקוי יסודי 
EC-ועדין של מדיד ה

נוזלי כיול ושימור

ערכת ניקיון, שימור וכיול

מק״ט: 09-067-0023



46

קטלוג חוות גידול

04

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

משורה 25 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0021

משורה 50 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0022

משורה 100 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0023

משורה 250 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0019

קנקן 50 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0011

קנקן 100 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0012

קנקן 250 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0013

קנקני מידה, משורות 
ומזרקים

קנקן 500 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0014

קנקן 1000 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0015

קנקן 1500 סמ"ק
מק״ט:

קנקן 2000 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0016

קנקן 3000 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0017

קנקן 5000 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0018

מזרק 1 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0003

מזרק 3 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0006

מזרק 10 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0002

מזרק 20 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0005

מזרק 50 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0009

מזרק 100 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0010

פיפטה 3 סמ"ק
מק״ט: 09-065-0026
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מאפשר למדוד באופן מדוייק את הטמפרטורה והלחות בחדר 
עד לרמת דיוק של 0.1 מעלות צלזיוס. מאפשר לשמור על ערכי 

מינימום ומקסימום על מנת לדעת את הטווחים של הנתונים 
הרלוונטיים, מודד שתי נקודות טמפ׳ ונקודת לחות אחת.

מק״ט: 09-066-0040

מאפשר למדוד באופן מדוייק את הטמפרטורה והלחות בחדר 
עד לרמת דיוק של 0.1 מעלות צלזיוס. מאפשר לשמור על ערכי 

מינימום ומקסימום על מנת לדעת את הטווחים של הנתונים 
הרלוונטיים, מודד שתי נקודות טמפ׳ ונקודת לחות אחת.

מק״ט: 09-066-0027

MEGA1
מד טמפ' ולחות

MEGA3
מד טמפ' ולחות מסך רחב
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Bluelab pH Probe
מק״ט: 09-067-0024

Bluelab pH Soil Probe
מק״ט: 09-067-0025

 LOTUS TECH למערכת cO2 ווסת
מק״ט: 09-068-0003

24w ברז סולנואיד
מק״ט: 16-116-0012

בקר cO2 תוצרת ארה"ב
מק״ט: 09-069-0001

חלפים
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ונטות

מפוחים

שרשורים

מתאמי אוויר

עזרי אוורור

מסנני ריח ופילטרים

קולט וסופחי לחות

05
הקלק כדי לעבור פרק
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אוורור ואיכות האוויר
ככלל, חללי גידול בתנאים מבוקרים )INDOOR( מחויבים באספקת אוויר 

שוטפת וזאת על מנת לאפשר תחלופה תכופה של רמות החמצן במתקן 
הגידול. בנוסף לכלל החוקים הנוקשים בהקמת מתקן לצורך גידול פנים 

מבוקר, קיים פקטור חשוב וקריטי להצלחת התהליך — אוורור.

 )INDOOR( כל חי על פני היקום זקוק לחמצן, ובפרט צמחים. בגידול פנים
אין באפשרותנו להנות ממתנות הטבע הנפלאות כדוגמת החמצן, לכן 

אנו נצטרך לדמות כמה שיותר את תנאי הטבע לתנאי גידול סגורים 
ומבוקרים.

05
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ונטה 4"
קוטר: 100 מ"מ

הספק שאיבה: 95 מק"ש
ייעוד: לאוהלי ניסוי וחללים קטנים

מק״ט: 05-038-0003

ונטה 5"
קוטר: 125 מ"מ

הספק שאיבה: 180 מק"ש
ייעוד: לאוהלי ניסוי קטנים עד בינוניים וחדרי ביקורת

מק״ט: 05-038-0004

ונטה 6"
קוטר: 150 מ"מ

הספק שאיבה: 300 מק"ש
ייעוד: לאוהלי/חדרי ניסוי בינוניים עד גדולים, יכול 

לשמש כמנדף ריחות ורעלים נקודתי
מק״ט: 05-038-0005

אחריות לשנה

VENTS ונטה
EU יונק אוויר תוצרת
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ונטה 4"
קוטר: 100 מ"מ

הספק שאיבה: 95 מק"ש
ייעוד: לאוהלי ניסוי וחללים קטנים

מק״ט: 05-039-0001

ונטה 5"
קוטר: 125 מ"מ

הספק שאיבה: 180 מק"ש
ייעוד: לאוהלי ניסוי קטנים עד בינוניים וחדרי ביקורת

מק״ט: 05-038-0007

ונטה 6"
קוטר: 150 מ"מ

הספק שאיבה: 300 מק"ש
ייעוד: לאוהלי/חדרי ניסוי בינוניים עד גדולים, יכול 

לשמש כמנדף ריחות ורעלים נקודתי
מק״ט: 05-038-0008

אחריות לשנה

VENTS SILENT ונטה
יונק אוויר שקט תוצרת אוקראינה
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TT 100
קוטר: 4“ - 100 מ"מ 

הספק: 145/187 מק"ש
מק״ט: 05-036-0020

TT 125
קוטר: 5“ - 125 מ“מ

הספק: 220/280 מק“ש
מק״ט: 05-036-0019

TT 150
קוטר: 5״ - 150 מ“מ

הספק: 405/520 מק“ש
מק״ט: 05-036-0030

אחריות לשנתיים

VENTS TT מפוח
מפוח קווי תוצרת אוקראינה
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TT 100 SILENT
קוטר: 4“ - 100 מ"מ 

הספק: 140-270 מק"ש
מק״ט: 05-037-0008

TT 125 SILENT
קוטר: 5“ - 125 מ“מ

הספק: 230-340 מק“ש
מק״ט: 05-037-0009

TT 150 SILENT
קוטר: 5״ - 150 מ“מ

הספק: 405-555 מק“ש
מק״ט: 05-037-0010

אחריות לשנתיים

TT 200 SILENT
קוטר: 8“- 200 מ“מ

הספק: 805-1020 מק"ש
מק״ט: 05-037-0011

TT 250 SILENT
קוטר: 10“ - 250 מ"מ 

הספק: 1050-1330 מק"ש
מק״ט: 05-037-0012

TT 315 SILENT
קוטר: 12“ - 315 מ"מ 

הספק: 1530-1950 מק"ש
מק״ט: 05-037-0013

VENTS TT SILENT מפוח
מפוח קווי מושתק תוצרת אוקראינה
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VK 100
קוטר: 4“ - 100 מ"מ 

הספק: 250 מק"ש
מק״ט: 05-036-0004

VK 125
קוטר: 5“ - 125 מ“מ
הספק: 355 מק"ש

מק״ט: 05-036-0005

VK 150
קוטר: 6״ - 150 מ“מ
הספק: 460 מק"ש

מק״ט: 05-036-0006

אחריות לשנתיים

VK 200
קוטר: 8“- 200 מ“מ
הספק: 780 מק"ש

מק״ט: 05-036-0007

VK 250
קוטר: 10“ - 250 מ"מ 

הספק: 1080 מק"ש
מק״ט: 05-036-0001

VK 315
קוטר: 12“ - 315 מ"מ 
הספק: 1340 מק"ש

מק״ט: 05-036-0008

VENTS VK מפוח
מפוח צנטריפוגלי תוצרת אוקראינה
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TD 160/100
קוטר: 4“ - 100 מ"מ 

הספק: 140/180 מק"ש
מק״ט: 05-036-0013

TD 250/100
קוטר: 4“ - 100 מ"מ 

הספק: 180/250 מק"ש
מק״ט: 05-036-0014

TD 350/125
קוטר: 5״ - 150 מ“מ

הספק: 280/360 מק"ש
מק״ט: 05-036-0015

אחריות לשנתיים

TD 500/150
קוטר: 6“- 150 מ“מ

הספק: 430/580 מק"ש
מק״ט: 05-036-0016

TD 800/200
קוטר: 8“ - 200 מ"מ 

הספק: 800/1100 מק"ש
מק״ט: 05-036-0017

S&P TD מפוח
מפוח מסדרת MIXVENT תוצרת ספרד
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TD 250
קוטר: 4“ - 100 מ"מ 

הספק: 180/240 מק"ש
מק״ט: 05-037-0001

TD 350
קוטר: 5״ - 125 מ“מ

הספק: 280/380 מק"ש
מק״ט: 05-037-0002

TD 500
קוטר: 6“- 150 מ“מ

הספק: 430/580 מק"ש
מק״ט: 05-037-0003

TD 800
קוטר: 8“- 200 מ“מ

הספק: 700-880 מק"ש
מק״ט: 05-037-0004

אחריות לשנתיים

TD 1000
קוטר: 8“- 200 מ“מ

הספק: 800/1100 מק"ש
מק״ט: 05-037-0005

TD 1300
קוטר: 10“ - 250 מ"מ 

הספק: 1070-1270 מק"ש
מק״ט: 05-037-0006

S&P TD SILENT מפוח
מפוח מושתק תוצרת ספרד
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"4
מק״ט: 05-040-0008

"5
מק״ט: 05-040-0009

"4
מק״ט: 05-040-0001

"5
מק״ט: 05-040-0002

שרשור גמיש עמיד לאור
שחור ללא בידוד

שרשור עמיד לאור
כסוף ללא בידוד

"6
מק״ט: 05-040-0010

"8
מק״ט: 05-040-0011

"6
מק״ט: 05-040-0003

"8
מק״ט: 05-040-0004

"10
מק״ט: 05-040-0012

"12
מק״ט: 05-040-0013

"10
מק״ט: 05-040-0005

"12
מק״ט: 05-040-0007
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"4
מק״ט: 05-041-0001

"5
מק״ט: 05-041-0002

מתאם 100 מ"מ ל-125 מ“מ
מק״ט: 05-043-0015

מתאם 125 מ"מ ל-150 מ“מ
מק״ט: 05-043-0018

מתאם 150 מ"מ ל-200 מ“מ
מק״ט: 05-043-0021

שרשור עמיד לאור
כסוף עם בידוד

מתאם פלסטיק למפוח

"6
מק״ט: 05-041-0003

"8
מק״ט: 05-041-0004

"10
מק״ט: 05-041-0005

"12
מק״ט: 05-041-0006
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מתאם 100 מ"מ ל-125 מ"מ
מק״ט: 05-043-0016

מתאם 125 מ"מ ל-150 מ"מ
מק״ט: 05-043-0017

מתאם מתכת למפוח
מתאם 150 מ"מ ל-200 מ"מ

מק״ט: 05-043-0019

מתאם 200 מ"מ ל-250 מ"מ
מק״ט: 05-043-0022 

Y מתאם - 100 מ"מ
מק״ט: 05-043-0025

Y מתאם - 125 מ"מ
מק״ט: 05-043-0026

מתאם אוויר בצורת Y בעל שלושה פיצולים, לפיצול האוויר ל-2 תעלות 
באותו קוטר.

Y מתאם
מפצל משולש

Y מתאם - 150 מ"מ
מק״ט: 05-043-0027

Y מתאם - 200 מ"מ
מק״ט: 05-043-0028

Y מתאם - 250 מ"מ
מק״ט: 05-043-0029
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מתאם מאריך 100 מ"מ
מק״ט: 05-043-0033

מתאם מאריך 125 מ"מ
מק״ט: 05-043-0034

מתאם אויר המאפשר הארכת שרשור אוורור קיים.

מתאם מאריך

מתאם מאריך 150 מ"מ
מק״ט: 05-043-0035

מתאם מאריך 200 מ"מ
מק״ט: 05-043-0036

100 מ"מ
מק״ט: 05-043-0043

125 מ"מ
מק״ט: 05-043-0045

תפקידו של מתאם פלאנג’, לייצר הלבשה פנימית לשרשור המוביל אוויר 
לחור היציאה או הכניסה ובכך אין צורך לדחוף את השרשור דרך חור 

ההזנה והיציאה מצד שני אינה בולטת במראה של שרשור.

מתאם )פלאנג'( 

150 מ"מ
מק״ט: 05-043-0047

200 מ"מ
מק״ט: 05-043-0049

250 מ"מ
מק״ט: 05-043-0051

300 מ"מ
מק״ט: 05-043-0053
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S&P D1.5
מק״ט: 05-035-0002

דימר למפוח של חברת S&P הספרדית. הדימר מווסת את זרם החשמל 
המגיע למפוח ובכך מקטין את מהירות המפוח וקצב זרימת האוויר. הדימר 

מתאים למפוחים בעלי זרם הנמוך מ-1.5 אמפר / 2.5 אמפר.

S&P דימר

S&P D2.5
מק״ט: 05-035-0001

100 מ“מ - 125 מ"מ
מק״ט: 05-035-0006

150 מ"מ
מק״ט: 05-035-0007

רשת חרקים ב-2 שלבים המתלבשת על קו האויר הנכנס לחלל. הרשת 
מתלבשת בגומייה חזקה/סקוטש לצמצום הסיכון להמצאות חרקים בחלל 
ולאבק המתיישב על העלים. הרשת מתאימה למתאמי אוויר בקוטר של 4 

צול - 100 מ״מ עד 10 צול - 250 מ"מ.

רשת חרקים

200 מ"מ
מק״ט: 05-035-0008

250 מ"מ
מק״ט: 05-035-0009
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CANLITE 150
מק"ט: 05-042-0001

CANLITE 300
מק"ט: 05-042-0002

CANLITE 425
מק"ט: 05-042-0003

CANLITE 600
מק"ט: 05-042-0004

CANLITE 800
מק"ט: 05-042-0005

100% פחם ממחצבים אוסטרליים, מעטפת עשויה אלומיניום, מגיע ב-12 
.89CFM-4500CFM - גדלים

CANLITE פילטר פחם

CANLITE 1000
מק"ט: 05-042-0006

CANLITE 1500
מק"ט: 05-042-0006

CANLITE 2500
מק"ט: 05-042-0007

CANLITE 4500
מק"ט: 05-042-0008
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קולט לחות קטן וקומפקטי הבנוי מחומרים תעשייתיים לעבודה מאומצת ובעל 
אפקטיביות גבוהה. הפעלת הקולט פשוטה מאוד והוא מצויד במד לחות פנימי.

• כולל תצוגת LED נוחה וקלה להפעלה.

• ניקוז המים על בסיס מיכל המים הפנימי או בחיבור ישיר לצינור חיצוני.

• מיועד לעבודה מאומצת של 24/7.

• כיבוי אוטומטי כאשר מיכל המים מתמלא.

• המכשיר מצויד בזיכרון המאפשר חזרה לנקודת העבודה האחרונה באופן 
אוטומטי )הפסקות חשמל/בית חכם/שעון שבת(.

SAD 12 :דגם
יכולת ייבוש מקסימלית 30 מעלות ו-80% לחות יחסית: עד 12 ליטר ל-24 שעות

• ספיקת אוויר: 100 מק"ש

 5-35°C :טמפרטורת עבודה •

• טווח עבודה: 90%-35% לחות יחסית

180W ,צריכת חשמל מקס׳: חד פאזי •

• חומר: פלסטיק

• גודל מיכל מים: 2.6 ליטר

קולטי לחות לחללים קטנים

40db :עוצמת רעש •

• עלות הפעלה ממוצעת: 0.09 ש"ח

• מתאים לחדר בגודל: 40 מ״ק

• מידות: 30x25x463 ס״מ

• משקל: 11.2 ק"ג

מק"ט: 09-066-0032
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SAD 20 :דגם
יכולת ייבוש מקסימלית 30 מעלות ו-80% לחות יחסית: עד 20 ליטר ל-24 שעות

SAD 30 :דגם
יכולת ייבוש מקסימלית 30 מעלות ו-80% לחות יחסית: עד 30 ליטר ל-24 שעות

• ספיקת אוויר: 145 מק"ש

 5-35°C :טמפרטורת עבודה •

• טווח עבודה: 90%-35% לחות יחסית

265W ,צריכת חשמל מקס׳: חד פאזי •

• חומר: פלסטיק

• גודל מיכל מים: 7 ליטר

• ספיקת אוויר: 215 מק"ש

 5-35°C :טמפרטורת עבודה •

• טווח עבודה: 90%-35% לחות יחסית

370W ,צריכת חשמל מקס׳: חד פאזי •

• חומר: פלסטיק

• גודל מיכל מים: 6 ליטר

43db :עוצמת רעש •

• עלות הפעלה ממוצעת: 0.14 ש"ח

• מתאים לחדר בגודל: 60 מ״ק

• מידות: 36x28.5x56.4 ס״מ

• משקל: 13.5 ק"ג

מק"ט: 09-066-0033

46db :עוצמת רעש •

• עלות הפעלה ממוצעת: 0.2 ש"ח

• מתאים לחדר בגודל: 70 מ״ק

• מידות: 40x26x61 ס״מ

• משקל: 17.5 ק"ג

מק"ט: 09-066-0041
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SAD 50 :דגם
יכולת ייבוש מקסימלית 30 מעלות ו-80% לחות יחסית: עד 50 ליטר ל-24 שעות

• ספיקת אוויר: 360 מק"ש

 5-35°C :טמפרטורת עבודה •

• טווח עבודה: 90%-35% לחות יחסית

720W ,צריכת חשמל מקס׳: חד פאזי •

• חומר: פלסטיק

• גודל מיכל מים: 8.5 ליטר

• ספיקת אוויר: 160 מ״ק 

• קיבולת: עד 30 ליטר ביממה

 5-32°C :טמפרטורת עבודה •

• טווח לחות: בין 90%-35%

56db :עוצמת רעש •

• עלות הפעלה ממוצעת: 0.4 ש"ח

• מתאים לחדר בגודל: 120 מ״ק

• מידות: 40x33x63 ס״מ

• משקל: 25.5 ק"ג

מק"ט: 09-066-0043

• מתאים לחדר בגודל: 450 מ״ק

42db :עוצמת רעש •

• מידות: 33x55x36 ס״מ

מק"ט: 09-066-0036

MASTER DH 732 :דגם

קולטי לחות תעשייתיים
MASTER CLIMATE SOLUTIONS תוצרת איטליה
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• ספיקת אוויר: 350 מ״ק 

• קיבולת: עד 46.7 ליטר ביממה

 5-32°C :טמפרטורת עבודה •

• טווח לחות: בין 90%-20%

• ספיקת אוויר: 850 מ״ק 

• קיבולת: עד 72 ליטר ביממה

 5-32°C :טמפרטורת עבודה •

• טווח לחות: בין 90%-20%

• מתאים לחדר בגודל: 700 מ״ק

52db :עוצמת רעש •

• מידות: 42x82x58 ס״מ

מק"ט: 09-066-0037

• מתאים לחדר בגודל: 1080 מ״ק

60db :עוצמת רעש •

• מידות: 43x111x58 ס״מ

מק"ט: 09-066-0038

MASTER DH 752 :דגם

MASTER DH 772 :דגם
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סופחי לחות מבית S&P הספרדית. סופח לחות קומפקטי, נייד וקל להעברה ותפעול, בעל 
מדחס סיבובי שקט במיוחד. סופח אדי מים מן האוויר ומייבש חדרים ואזורים פנימיים. עודף 

לחות עלולה לייצר תופעות כטחב, עובש וכו׳.

DHUM-12E :דגם

• קיבולת: 12 ליטר 

• מדחס סיבובי סופר שקט

• בקר לחות אלקטרוני המאפשר לבחור את רמת הלחות הנדרשת ומחוון לחות הסביבה

• 2 מהירויות הפעלה ו-3 מצבי עבודה

• מצב אוטומטי - יזהה באופן אוטומטי את רמת הלחות הנדרשת לפי הטמפרטורה בחלל

• טיימר הנע בין שעה אחת ל-24 שעות

• פעולת הפשרה מופעלת כאשר הטמפרטורה בסביבה נמוכה מ-15°C לערך

• איפוס אוטומטי במקרה של הפסקת חשמל

• נורת אזהרה בזמן שמיכל המים מלא

• נכבה אוטומטית במידה והמיכל מים מתמלא

• בעל ידניות נשיאה לשינוע המכשיר

מק"ט: 09-066-0013

S&P סופחי לחות
תוצרת ספרד
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DHUM-16E :דגם

• קיבולת: 16 ליטר 

• מדחס סיבובי שקט מאד

• מד לחות אלקטרוני המאפשר לברור את הלחות הרצויה ולהציג את לחות הסביבה.

• 2 מהירויות ו-3 אופני הפעלה: ידני, רציף ואוטומטי. זה האחרון בורר את הלחות 

בהתאם לטמפרטורת הסביבה.

• קוצב זמן הניתן לכוונון בין שעה ל-24 שעות.

• פעולת הפשרה מופעלת כאשר הטמפרטורה בסביבה נמוכה מ-15°C לערך.

• אתחול אוטומטי, במקרה של הפסקת חשמל.

• ניתוק היחידה כאשר מיכל המים מלא.

מק"ט: 09-066-0014

DHUM-20E :דגם

• קיבולת: 20 ליטר 

• מדחס סיבובי שקט מאד

• מד לחות אלקטרוני המאפשר לברור את הלחות הרצויה ולהציג את לחות הסביבה.

• 2 מהירויות ו-3 אופני הפעלה: ידני, רציף ואוטומטי. זה האחרון בורר את הלחות 

בהתאם לטמפרטורת הסביבה.

• קוצב זמן הניתן לכוונון בין שעה ל-24 שעות.

• פעולת הפשרה מופעלת כאשר הטמפרטורה בסביבה נמוכה מ-15°C לערך.

• אתחול אוטומטי, במקרה של הפסקת חשמל.

• ניתוק היחידה כאשר מיכל המים מלא.

מק"ט: 09-066-0015
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DHUM-30E :דגם
• קיבולת: 30 ליטר 

• מדחס סיבובי שקט מאד
• מד לחות אלקטרוני המאפשר לברור את הלחות הרצויה ולהציג את לחות הסביבה.

• 2 מהירויות ו-3 אופני הפעלה: ידני, רציף ואוטומטי. זה האחרון בורר את הלחות בהתאם 
לטמפרטורת הסביבה.

• קוצב זמן הניתן לכוונון בין שעה ל-24 שעות.
• פעולת הפשרה מופעלת כאשר הטמפרטורה בסביבה נמוכה מ-15°C לערך.

• אתחול אוטומטי, במקרה של הפסקת חשמל.
• ניתוק היחידה כאשר מיכל המים מלא.

מק"ט: 09-066-0016

HUMI-ED :דגם
מכשיר אדים מקצועי קל ונוח לשימוש, בעל מסך תצוגה LCD וטיימר פנימי להפעלה מיועד 

להעלאת רמת הלחות בחלל הגידול. המכשיר בעל מיכל בנפח של 4.7 ליטר מים, מיכל 
המים קל ונוח לשליפה ובעל יכולת התרעה בעת התרוקנות המים. המכשיר מאפשר 

כוונון של זרימת האדים ל-3 כיוונים שונים, כולל דיפיוזר מתכוונן ב-360 מעלות. את עוצמת 
האדים ניתן לכוון לפי רמת היובש בחלל בין 45% ל-90% לחות. יש למלא מים במכשיר 

בטמפרטורה של עד 40 מעלות, מומלץ להשתמש במים מזוקקים / מי אוסמוזה.

30w :צריכת חשמל •
• קיבולת מיכל מים: 4.7 ליטר

מק"ט: 09-066-0025

S&P מחולל אדים

• מהירות עוצמה מקס׳ של אדים: 330 מ"ל/שעה
18db :עוצמת רעש מקסימלית •
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מאגרוני השקיה

משאבות מים 06
הקלק כדי לעבור פרק
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הפתרון המהפכני לאחסון מים להשקיה. קל להרכבה, אינו תופס שטח 
גדול, קל ונוח לאחסון.

50 ליטר
אורך אריזה: 52 ס"מ
רוחב אריזה: 16 ס"מ
גובה אריזה: 13 ס"מ

משקל האריזה: כ-2 ק"ג
קוטר המיכל: 35 ס"מ
גובה המיכל: 53 ס"מ

מק"ט: 08-058-0023

100 ליטר
אורך אריזה: 73.5 ס"מ

רוחב אריזה: 18 ס"מ
גובה אריזה: 12.5 ס"מ

משקל האריזה: כ-2 ק"ג
קוטר המיכל: 43 ס"מ
 גובה המיכל: 75 ס"מ

מק"ט: 08-058-0003

225 ליטר
אורך אריזה: 78.5 ס"מ

רוחב אריזה: 18 ס"מ
גובה אריזה: 12.5 ס"מ

משקל האריזה: כ-4 ק"ג
קוטר המיכל: 63.5 ס"מ

גובה המיכל: 81 ס"מ
מק"ט: 08-058-0004

400 ליטר
אורך אריזה: 112 ס"מ

רוחב אריזה: 18.5 ס"מ
גובה אריזה: 13 ס"מ

משקל האריזה: כ-5 ק"ג
קוטר המיכל: 6.8 ס"מ
גובה המיכל: 111 ס"מ

מק"ט: 08-058-0005

750 ליטר
אורך אריזה: 119 ס"מ
רוחב אריזה: 18 ס"מ
גובה אריזה: 14 ס"מ

משקל האריזה: כ-7 ק"ג
קוטר המיכל: 117 ס"מ
גובה המיכל: 90 ס"מ

מק"ט: 08-058-0006

1000 ליטר
אורך אריזה: 90 ס"מ
רוחב אריזה: 23 ס"מ
גובה אריזה: 23 ס"מ

משקל האריזה: כ-9 ק"ג
קוטר המיכל: 35 ס"מ
גובה המיכל: 53 ס"מ

מק"ט: 08-058-0017

מאגרוני השקיה
PVC עשוי
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30 ליטר
מק"ט: 08-058-0010

60 ליטר
מק"ט: 08-058-0011

80 ליטר
מק"ט: 08-058-0012

120 ליטר
מק"ט: 08-058-0013

200 ליטר
מק"ט: 08-058-0014

מאגרוני השקיה
עשוי פלסטיק
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 Pedrollo Top2Floor :דגם
שימוש: משאבת עומק )יחידה פנימית( 

מים נקיים
גובה מרבי: עד 9 מ׳

עוצמה: 0.3 כ״ס
ספיקה: 9,600 ליטר/שעה

300w :הספק
עומק מקסימלי: 3 מטר

גובה שאיבה מינימלי: 20 מ"מ
מק"ט: 08-059-0010

Pedrollo TopVortax GM :דגם
שימוש: משאבת עומק )יחידה פנימית( 

מים דלוחים
גובה מרבי: עד 8 מ׳

עוצמה: 0.5 כ״ס
ספיקה: 10,800 ליטר/שעה

370w :הספק
עומק מקסימלי: 3 מטר

גובה שאיבה מינימלי:  25 מ"מ
מק"ט: 08-059-0011

Pedrollo TOP MULTI-1 :דגם
שימוש: משאבת עומק )יחידה פנימית( 

מים נקיים
גובה מרבי: עד 42 מטר

עוצמה: 0.5 כ״ס
ספיקה: 7200 ליטר'/שעה

370w :הספק
עומק מקסימלי: 3 מטר

גובה שאיבה מינימלי: 35 מ"מ
מק"ט: 08-059-0015

משאבות מים
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דשני בסיס

תוספים 07
הקלק כדי לעבור פרק



76

קטלוג חוות גידול

07

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

®BASE-X הוא דשן בסיסי המתאים לכל מצעי הגידול ולמי ברז. הדשן 

מכיל את כל האלמנטים והמיקרו אלמנטים הדרושים לצמח בכמויות 
נדיבות וביחסים מדויקים של נתרן, זרחן, אשלגן, חומצות אמינו ומינרלים 

נוספים להם זקוק הצמח.

®BASE-X מכיל תערובת עשירה של אצות וצמחים טבעיים, המכילה 

אנזימים, ויטמינים, חומצות אמינו ומרכיבים טבעיים רבים נוספים הפועלים 
כמערכות המסייעות בספיגת מינרלים מניעת מחלות, עמידות בפני תנאים 

קיצוניים, שורשים בריאים, צמיחה מהירה ושיפור תנאים מתמיד בקרקע.

כל המרכיבים בדשן זה מגיעים בצורתם הטהורה ביותר, עומדים 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומוכנים לספיגה מיידית ע"י הצמח. השימוש 

בדשן מומלץ לכל אורך הצמיחה ומבטיח צמיחה ופריחה אופטימליות.

 .EC=0.3-0.4 מתאים גם למי ברז בעלי ערכים של BASE-X® דשן הבסיס
הדשן האופטימלי עבור כל פלטפורמות הגידול – הכל במוצר אחד!

נפחים זמינים

BASE-X® דשן
דשן בסיס בחלק אחד

1000 ליטר 
מק״ט: 02-017-0035

500 ליטר 
מק״ט: 02-017-0031

60 ליטר
מק״ט: 02-017-0047 

30 ליטר
מק״ט: 02-017-0052

5 ליטר
מק״ט: 02-017-0024

1 ליטר
מק״ט: 02-017-0023
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צמח יכול לצמוח אך ורק לגודל בו השורשים שלו מסוגלים לתמוך. 
®PROOTZ פותח במטרה לקדם את מערכת השורשים החזקה והבריאה 

ביותר.

®PROOTZ נבדק מול המוצרים המובילים בענף וביצועיו עלו באופן מהותי 

על אלה של המתחרים. כעת אנו יכולים לומר בביטחון כי זה המוצר 
הטוב ביותר של YIELDTECH עד כה, ואנו בטוחים שלאחר שתנסו 

אותו בעצמכם לא תרצו להחליף אותו לעולם. אנו קוראים לכם להשוות 
אותו לא רק עם כל מוצר אורגני אחר, אלא גם עם כל מוצר אחר בשוק! 

שביעות הרצון שלכם מובטחת.

®PROOTZ מגביר את ספיגת המינרלים, תואם לסוגי דשן אחרים, מחזק 

את המעטפת של שורשים חדשים, בונה מערכת שורשים גדולה, מאפשר 
שתילה מוצלחת וקלה יותר, מונע ומרפא מחלות בשורשים כגון ריקבון 
שורש ופיתיום, עשיר בחלבון, מכיל חומרי מיקרו ומאקרו מזינים מאיצי 

צמיחה ובעל השפעה חיובית על אוכלוסיית המיקרופאונה.

נפחים זמינים

PROOTZ® תוסף
תוסף שורשים אורגני

1000 ליטר 
מק״ט: 02-017-0039

500 ליטר 
מק״ט: 02-017-0038

60 ליטר
מק״ט: 02-017-0037 

30 ליטר
מק״ט: 02-017-0053

5 ליטר
מק״ט: 02-017-0016

1 ליטר
מק״ט: 02-017-0007

100 מ״ל
מק״ט: 02-017-0012



78

קטלוג חוות גידול

07

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

הגבירו את קצב הצמיחה של הצמחים שלכם ואת פוריות הקרקע. 
®THRIVER הוא תוסף עצמאי המיועד לכל סוגי היבולים ואמצעי הגידול.

®THRIVER הוא התוסף האולטימטיבי לצמחים, אנו בודקים אותו על 

קנאביס מאז 2003 והוא עובד כמו קסם! תוכלו לראות את הקסם מתחיל 
כבר ביום שלאחר השימוש במוצר שלנו, ולעתים תוך שעות בלבד. 

®THRIVER משפר את הספיגה והפיזור של המזון, מתאים לשימוש עם 

סוגי דשן שונים, מפחית את הסירוגיות, משפר את פיזור המזון ברקמות 
הצמח, מעודד את ספיגת המזון בתוך תאי הצמח, משפר את החיוניות 

והעמידות בכל שלבי התפתחות הצמח, ללא רעילות לצמחים – פירושו 
ללא מינון יתר, מפחית את הצורך בדשנים כימיים, טבעוני ואורגני, מרוכז, 

מגביר הארומה הטוב ביותר

נפחים זמינים

THRIVER® תוסף
תוסף צמיחה אורגני

1000 ליטר 
מק״ט: 02-017-0042

500 ליטר 
מק״ט: 02-017-0041

60 ליטר
מק״ט: 02-017-0040 

30 ליטר
מק״ט: 02-017-0054

5 ליטר
מק״ט: 02-017-0017

1 ליטר
מק״ט: 02-017-0009

100 מ״ל
מק״ט: 02-017-0013
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®AMINOZ מאיץ צמיחה, משפר פריחה וטעם. מוצר מהפכני, מעורר 

ביולוגי המיוצר משילוב ייחודי של תמצית חומצות אמינו על בסיס צמחי 
.YIELDTECH וסאפונינים, אשר פותח באופן מקורי על-ידי

הזנת הצמח במיצוי חומצות אמינו מאיצה את הצמיחה, הפריחה 
ומשפרת את הטעם. המוצר עשוי מחומצות אמינו, חלבונים וסאפונינים 

חיוניים, עם פפטידים בעלי משקל מולקולרי נמוך, ההופכים אותם לקלים 
לעיכול עבור הצמח.

®AMINOZ מעלה את תנובת הפרי/פרח, מעודד צמיחה, מגביר את 

החיוניות של אזור השורש, משפר את עמידות הצמח בפני עומס חום, 
מגביר את יכולת צבירת הסוכר, תומך במיקרו אורגניזמים המועילים 

לקרקע, מגביר את ספיגת המינרלים בצמח, מעודד פריחה, מעלה את 
כמות הפרי וקצב צמיחת הצמח, מחזק את הצביעה של הפרי, מעורר 

טבעי להתפתחות תאי צמח, 100% אורגני וטבעוני, מתאים לשימוש עם 
סוגי דשן שונים.

נפחים זמינים

AMINOZ® תוסף
תוסף משפר טעם אורגני

1000 ליטר 
מק״ט: 02-017-0045

500 ליטר 
מק״ט: 02-017-0044

60 ליטר
מק״ט: 02-017-0043

30 ליטר
מק״ט: 02-017-0055

5 ליטר
מק״ט: 02-017-0018

1 ליטר
מק״ט: 02-017-0019

100 מ״ל
מק״ט: 02-017-0022
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®CALMAG-X תוסף דשן המכיל מגנזיום וסידן באיכות גבוהה עם תמצית 

 CALMAG-X® .אצות מיוחדת עבור מי אוסמוזה / גשמים / מיזוג אוויר
מכיל תערובת של מגנזיום, סידן, מיקרו אלמנטים ומועשר באצות מיוחדות 

המסייעות בספיגת מינרלים ברמה המירבית ומשמש כמצע המסייע 
בהטמעה באמצעות ריסוס. הוספת מרכיבים אלה חיונית כתוספת לחומר 

המזין עבור דשן הבסיס בעת שימוש במים אשר המינרלים סוננו מהם.

®CALMAG-X עשיר במיקרואלמנטים: סידן, מגנזיום בכמויות גבוהות 

ומדויקות, מונע מחסור במיקרואלמנטים הנחוצים לצמיחה בריאה, 
מאיץ את השימוש בדשן על ידי הצמח, מונע שריפת קצוות עלים, מכיל 

ביוסטימולנטים ותוספים אורגניים המעודדים את חילוף החומרים וספיחת 
המינרלים, המונעים מחלות ומחזקים את השורשים, תומך במיקרו-

אורגניזמים המועילים לפוריות הקרקע, מתאים לשימוש עם דשנים שונים.

נפחים זמינים

CALMAG-X® תוסף
תוסף סידן-מגנזיום בשילוב תמצית אצות

1000 ליטר 
מק״ט: 02-017-0034

500 ליטר 
מק״ט: 02-017-0032

60 ליטר
מק״ט: 02-017-0048 

30 ליטר
מק״ט: 02-017-0056

5 ליטר
מק״ט: 02-017-0027

1 ליטר
מק״ט: 02-017-0026
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®SULF-X אחד משלושת החומרים המשניים הנדרשים ע"י הצמח 

לצמיחה נורמלית ובריאה. ®SULF-X הוא תוסף גופרית לצמחים המשפר 
את חילוף החומרים בצמח, מנטרל חומצות בלתי ידידותיות, מאזן את 

החומציות של הדשנים, מונע מחסור בייצור חלבונים.

®SULF-X משפר את קצב חילוף החומרים בצמח, מנטרל חומציות שאינן 

ידידותיות, מאזן חומציות הדשן, מונע מחסור בייצור חלבונים, מונע עיכוב 
בצמיחה, מונע הפחתה בהסתעפות שורשים.

נפחים זמינים

SULF-X® תוסף
תוסף גופרית לאיזון החומציות

1000 ליטר 
מק״ט: 02-017-0036

500 ליטר 
מק״ט: 02-017-0033

60 ליטר
מק״ט: 02-017-0049

30 ליטר
מק״ט: 02-017-0057

5 ליטר
מק״ט: 02-017-0030

1 ליטר
מק״ט: 02-017-0029

100 מ״ל
מק״ט: 02-017-0028
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 TURBO-X® הוא תוסף פריחה מהפכני פורץ דרך. כל מנה של TURBO-X®

מכילה יחס מדויק של מאיצים ביולוגיים על בסיס צמחי, המבטיח ספיגה 
אפקטיבית יותר של אשלגן בצמח, ובכך מעודד פריחה גדולה וכבדה 

הרבה יותר. אבקה זו מתמוססת במים במהירות ומעניקה תוצאות נראות 
לעין.

®TURBO-X ממריץ פריחה, מעודד ייצור שמנים, סוכרים ועמילנים בצמח, 

מסייע בשלבי הביניים של התפתחות הצמח, ממלא תפקיד חיוני בתהליך 
חילוף החומרים בצמח, משפר את איכות הצמח, מסייע לתחילת מחזור 
פריחה מחודש ומגדיל את כמות היבול באחוזים גבוהים, מכיל תוספים 

אורגניים המכילים מיקרואלמנטים המעודדים את חילוף החומרים וספיחת 
המינרלים, תוצאות נראות לעין בזמן קצר!

נפחים זמינים

TURBO-X® תוסף
תוסף פריחה בשילוב תמצית אצות

10 ק״ג 
מק״ט: 02-017-0046

500 גרם
מק״ט: 02-017-0051

100 גרם
מק״ט: 02-017-0025
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ביגוד והלבשה סניטריים

שטיחים סניטריים 08
הקלק כדי לעבור פרק
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חלוק מעבדה חד-פעמי 
ONE SIZE :מידה
כמות: 10 יחידות

מק״ט:  18-117-0005

סרבל מעבדה חד-פעמי עם רוכסן
ONE SIZE :מידה

מק״ט: 15-096-0009

שטיח סניטרי קטן 
מידה: 60x90 ס"מ

מק״ט: 18-118-0002

ביגוד והלבשה סניטריים

שטיחים סניטריים
תוצרת בלגיה

כיסוי ראש חד-פעמי
מק״ט: 18-117-0002

כיסוי נעליים חד-פעמי
 מק״ט: 18-117-0003

כפפות ניטריל
כמות בארגז: 10 חבילות

כמות בחבילה: 100 יחידות
S, M, L, XL :מידות

מק״ט: 15-096-0010
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כלי גיזום

מכונות גיזום

מכונות מריטה

עגלות ייבוש

אחסון בואקום

מאזני לחות

09
POST HARVEST

הקלק כדי לעבור פרק
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כלי גיזום ועזרי קצירה
במחזור חייו של הצמח מעורבים תהליכים רבים, החל משלב הנבט, 

התפתחותו התקנית של השורש ועד לשלב הבשלת הפרי.

כחלק בלתי נפרד ממחזור חיי הצמח, קיים תהליך לא פחות חשוב 
משאר התהליכים הקונבנציונליים. זמן הקציר הוא יום חג עבור כל 

חקלאי באשר הוא!

כאשר מגיע השלב המיוחל, אנו נזדקק לעזרי קיצוץ וגזימה ייעודיים אשר 
יקלו על תהליך מלאכת הגיזום המייגעת.

המתכת היפנית המאופיינת במספרי הגיזום אינה מחלידה ותורמת רבות 
לנוחות הליך הגזימה והקיצוץ.

07
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מזמרה יפנית אל-חלד מקצועית של חברת CHIKAMASA המיוצרת 
ב-OSAKA שביפן. להבים עשויים פחמן באיכות גבוהה במיוחד ומשטח 

אנטי-החלקה. מעוצבת במיוחד לקטיף פרחים, פירות, ירקות וגפנים.

מידות: 190 מ"מ
משקל: 150 גרם

מק"ט:  15-095-0058

מזמרה חדה במיוחד, בעלת אחיזה נוחה לקטיף רציף ומהנה. עשויה 
מתכת איכותית עם ידית אחיזה עשויה פלסטיק קשיח ועמיד.

מק"ט: 15-095-0039

מזמרה יפנית
לגיזום עבה

PRECISION מזמרה
לגיזום בינוני עד עבה
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 CHIKAMASA מספרים אל-חלד מקצועית בתוספת פינצטה של חברת
המיוצרת ב-OSAKA שביפן. להבים עשויים פחמן באיכות גבוהה במיוחד 

ומשטח אנטי-החלקה. מעוצבת במיוחד לקטיף פרחים, פירות, ירקות 
וכל צורך בגיזום רך ועדין.

מידות: 218 מ"מ
משקל: 57 גרם

מק"ט: 15-095-0059

מספריים מקצועיות של חברת IKABANA SCISSOR היפנית, נוחות 
מאוד לעבודה, חדות במיוחד, להבים קצרים בעלי עמידות וחוזק מרביים. 

מתכת יפנית מחושלת בגימור פיין ואיכות שלא מתפשרת.

מק"ט: 15-095-0025

מספריים יפניות
לגיזום רך

IKABANA מספריים
לגיזום רך
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מקטפה קמורה קצרה שמסוגלת להגיע למקומות הבעייתים, עשויה אל-
חלד. מתכת יפנית בגימור פיין, קפיץ לנוחות מקסימלית ולאחיזה קלה.

מק"ט: 15-095-0030

מקטפה עשויה אל-חלד בגימור פיין, בעלת אחיזה נוחה וזאת הודות 
לקפיץ ייעודי המקל על מלאכת הקיצוץ. 

מק"ט: 15-095-0029

 PRECISION מקטפה
לגיזום רך עד בינוני

מקטפה קלאסית
לגיזום רך עד בינוני
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Twister T2 הינו הדגם החדש והמעודכן ביותר. עוצב מן היסוד כך 
שיענה על דרישות הבטיחות המחמירות ביותר לגבי מכשירים המיועדים 
לקנאביס רפואי וגידולי המפ )HAMP(. בנוסף למיכל פלדת אל-חלד 304, 

להבים מפלדה חנקנית ומנועים חשמליים שנשטפים בלחץ, התוספות 
החדשות של E-stop, שומר מיכל משולב ומגני קצה מצורפים יאפשרו 

ל-T2 לעבור את כל בדיקת הבטיחות.

המכשיר הנו נייד ובעל עיצוב חסין בפני מים ויכול לספק תוצאות 
.)HEMP( גבוהות בכל ייצור של קנאביס רפואי ו/או גידולי המפ

מפרט

TWISTER T2 גוזם
מכונת גיזום דגם אירופי

230V, 50Hz :מתח כניסה
8A :זרם

750W :מנוע להב
RPM 1750 :מהירות להב

25W :מנוע מיכל
RPM 75 :מהירות מיכל

קוטר מיכל: 10.1 ס״מ
גובה חתך: 1 מ״מ

50x.25“ / 0.3cm :חריצי מיכל
משקל: 97.5 ק״ג

190 ק״ג  )w/ T2-LC( :משקל משלוח
אורך: 107.9 ס״מ
רוחב: 69.9 ס״מ

גובה: 82 ס״מ
230V :מפסק נדרש

CEE 7/7 :)מחבר )תקע
CE, RoHS :אישור

02-10009A :מק״ט
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Twister T4, אם מטרתך היא להגדיל את התפוקה, להגיע לאיכות 
הטובה ביותר של הפרח הגזום או ליצר חיתוכים מוכנים למיצוי באיכות 

גבוהה – או כולן ביחד, התאמה אישית היא המפתח.

 Speed  )החדש שעונה על התקן של )שליטה במהירות המנוע T4
Control מאפשר לך התאמה אישית של המיכל ומהירות הלהב. כמו כן 
הפחתת שאיבה כדי להתאים את הגדרות הגיזום וליעדי הקטיף. עם 6 
אפשרויות הגדרה למיכל וללהב, T4 החדש מעניק לך 36 סגנונות גיזום 

במכשיר איכותי אחד.

מפרט

TWISTER T4 גוזם
מכונת גיזום דגם אירופי

230V, 50Hz :מתח כניסה
2A :זרם

200W :מנוע להב
RPM 980-1875 :מהירות להב

6W :מנוע מיכל
RPM 47-96 :מהירות מיכל

קוטר מיכל: 10.1 ס״מ
גובה חתך: 1 מ״מ

40x.25“ / 0.3cm :חריצי מיכל
משקל: 25.4 ק״ג

54.4 ק״ג  )w/ T4-LC( :משקל משלוח
אורך: 63.5 ס״מ
רוחב: 38.1 ס״מ

גובה: 42 ס״מ
230V :מפסק נדרש

CEE 7/7 :)מחבר )תקע
CE, RoHS :אישור

24-9020-00-P :מק״ט
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בנוי עם מעבדים שמעדיפים גיזום יבש ומתוך מחשבה על זרימת עבודה בסגנון 
של קבוצות, מכונת הגיזום BatchOne החדשה מציעה תפוקה מובילה בתעשייה 
וגיזום איכותי, הכול ביחידה ניידת אחת. Twister מבינים שקנאביס הוא העבודה 

שלך ולכן הם התרכזו בכל הפרטים הקטנים החשובים: יצור של מוצר גיזום מצוין, 
חווית משתמש אינטואיטיבית, ניקוי פשוט וניידות בלי שטויות.

• גוזם עד 40 ק״ג חומר יבש בשעה
• מנוע 1/4HP מונע עיכוב בעת האיסוף 

• התאמות אוכף מעודנות במיוחד לגיזום ההדוק ביותר בתעשייה
• מתאים לדלתות רגילות ברוחב צר ביותר של ''32 עם תיבת בקרה נשלפת

• גלגלים ננעלים שמסתובבים ב-360 מעלות לתמרון קל
• פחי גזם בדרגת מזון שניתן לערום ולהכניס אחד בשני תופסים את הגזם 

ומאפשרים אחסון קל
• העמסה ופריקה בקלות עם מערכת של 5 עמדות צירים

.UL-ו CSA עוצב בהתאם לתקנים •

מפרט

TWISTER BATCH ONE גוזם

240V, 50Hz :מתח כניסה
1.4A :זרם

1/4HP / 200W :מנוע מיכל
RPM 21 :מהירות מיכל
קוטר מיכל: 49.5 ס״מ

רוחב ללא תיבת בקרה: 78.7 ס״מ

רוחב עם תיבת בקרה: 86.4 ס״מ
אורך: 160 ס״מ

גובה: 121.9 ס״מ
240V :מפסק נדרש

CEE 7/7 :)מחבר )תקע
02-10029A :מק״ט
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הגדלת הרווחים ללא בזבוז גזם!
FDA-פח מפלדת אל חלד מאושר על-ידי ה  •

FDA-מכסה ומהדקים מאושרים על-ידי ה •
FDA-אטם סיליקון למכסה של הפח מאושר על-ידי ה •

FDA-אטמי ציקלון מסיליקון מאושרים על-ידי ה •

מפרט

TWISTER T2 שומר גזם

230V, 50Hz :מתח כניסה
3HP :מנוע

RPM 3450 :מהירות מנוע
CFM 1400 :קיבולת זרימת אוויר

12in U,A :לחץ סטטי
950CFM @ 3in W.G :מצב עבודה

11in :גלגל מניע
גודל צינור: 153 מ״מ

גובה: 1.8 מטר
משקל: 55 ק״ג

4A / 230V :מפסק נדרש
ACC 5-5 :)מחבר )תקע

גיזום ללא שומר גזםגיזום עם שומר גזם

עוצמת קול: 83 דציבל
שקי מסנן כלולים: 40 ו-70 מיקרון

AC :אישור

23-0117E-00-P :מק״ט



94

קטלוג חוות גידול

09

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

הגדלת הרווחים ללא בזבוז גזם!
FDA-פח מפלדת אל חלד מאושר על-ידי ה  •

FDA-מכסה ומהדקים מאושרים על-ידי ה •
FDA-אטם סיליקון למכסה של הפח מאושר על-ידי ה •

FDA-אטמי ציקלון מסיליקון מאושרים על-ידי ה •

מפרט

TWISTER T4 שומר גזם

230V, 50Hz, 1ph :מתח כניסה
2A :מנוע

7A :)אמפר )בפעולה
50A :)אמפר )התחלה

RPM 3000 :מהירות מנוע
CFM 1200 :קיבולת זרימת אוויר

8.5in W.G :לחץ סטטי
700CFM @ 5in W.G :מצב עבודה

10in :גלגל מניע
גודל צינור: 153 מ״מ

גובה: 1.6 מטר
משקל: 66 ק״ג

13A / 240V :מפסק נדרש
Schuko, Type F, CEE 7/4 :)מחבר )תקע

עוצמת קול: 85 דציבל
שקי מסנן כלולים: 40 ו-70 מיקרון

CE :אישור

מק״ט: 15-095-0065

גיזום ללא שומר גזםגיזום עם שומר גזם
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אביזרים וחלפים 
TWISTER T2 לשומר גזם

אביזרים וחלפים 
TWISTER T4 לשומר גזם

שק 40 מיקרון
מק״ט: 23-0101-00

שק 70 מיקרון
מק״ט: 23-0162-00

צינור ''6 באורך '6
מק״ט: 23-0199-00

חפת לצינור ''6
מק״ט: 23-0132-00

T2 מעקף שואב
מק״ט: 23-0255-00

אטם )מכסה פלדת אל חלד לפח(
מק״ט: 23-0244-00

אטם )מפריד ''10 לציקלון(
מק״ט: 23-0240-00

אטם )מפריד ''8 לציקלון(
מק״ט: 23-0241-00

אטם )יציאת ציקלון(
מק״ט: 23-0251-00

אטם )מתאם מסנן(
מק״ט: 23-0230-00

פח מפלדת אל חלד וערכת שדרוג
מק״ט: 23-0425-00

ערכת שדרוג לניקוי בציקלון
מק״ט: 23-0264-00

שק 40 מיקרון
מק״ט: 23-0101-00

שק 70 מיקרון
מק״ט: 23-0162-00

צינור ''6 באורך '6
מק״ט: 23-0199-00

חפת לצינור ''6
מק״ט: 23-0132-00

חפת לצינור שואב ''5
מק״ט: 23-01-002127

צינור שואב ''5
מק״ט: 23-01-127675

T4 מעקף שואב
23-0258-P :מק״ט

אטם )מפריד ''8 לציקלון(
מק״ט: 23-0241-00

אטם )מכסה פלדת אל חלד לפח(
מק״ט: 23-0244-00

אטם )יציאת ציקלון(
מק״ט: 23-0234-00

פח מפלדת אל חלד וערכת שדרוג
מק״ט: 23-0245-00

ערכת שדרוג לניקוי בציקלון
מק״ט: 23-0265-00
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אוסף העלים Twister T2 הנו שואב רגיל ומסופק כשהוא מוכן לעבודה עם מנוע 
1500W ומאוורר קירור. אוסף העלים Twister T2 מצויד בשק איסוף 40 מיקרון 

בצבע לבן כדי לתפוס את החלקים המשובחים ויש לו גם שק ניילון שקוף המתאים 
למזון לאיסוף הגזם.

מפרט

TWISTER T2 אוסף עלים

230V, 50Hz :מתח כניסה
מנוע: 2HP, 1,500W מאוורר קירור

9A :)אמפר )בפעולה
45A :)אמפר )התחלה

RPM 2875 :מהירות מנוע
CFM 1400 :קיבולת זרימת אוויר

10in W.G :לחץ סטטי
950ACFM @ 6in W.G :מצב עבודה

גלגל מניע: 330 מ״מ
כניסה: 127 מ״מ
גובה: 915 מ״מ
משקל: 56 ק״ג

230V :מפסק נדרש
CEE 7/7 :)מחבר )תקע
עוצמת קול: 80 דציבל

שקי מסנן כלולים: 40 מיקרון

23-0117E-00-P :מק״ט
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אוסף העלים Twister T4 הנו שואב רגיל למכשיר Twister T4 ומסופק כשהוא מוכן 
לעבודה עם מנוע 750W ומאוורר קירור. אוסף העלים Twister T4 מצויד בשק 

איסוף 300 מיקרון בצבע לבן כדי לתפוס את הגזם, קיימים גם שקים של 70 ו-40 
מיקרון כתוספת. 

מפרט

TWISTER T4 אוסף עלים

230V, 50Hz :מתח כניסה
750W :מנוע

5A :)אמפר )בפעולה
45A :)אמפר )התחלה

RPM 2875 :מהירות מנוע
CFM 1000 :קיבולת זרימת אוויר

6.5in W.G :לחץ סטטי
550ACFM @ 5in W.G :מצב עבודה

גלגל מניע: 254 מ״מ
כניסה: 127 מ״מ
גובה: 483 מ״מ

משקל: 26.3 ק״ג

230V :מפסק נדרש
CEE 7/7 :)מחבר )תקע
עוצמת קול: 77 דציבל

שקי מסנן כלולים: 300 מיקרון
CE :אישור

מק״ט: 15-095-0065
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אביזרים וחלפים 
לאוסף עלים 
TWISTER T2

אביזרים וחלפים 
לאוסף עלים 
TWISTER T4

שק 40 מיקרון
מק״ט: 23-0197-00

צינור שואב באורך ''6, '6
מק״ט: 23-0199-00

שק 40 מיקרון
מק״ט: 23-0101-00

שק 70 מיקרון
מק״ט: 23-0162-00

שק 300 מיקרון
מק״ט: 23-0100-00

T4 ערכת מעקף
24-0320-00-P :מק״ט

הרכבת כיסוי לזרימה T4 מתכוונן
מק״ט: 24-0162

מהדק צינור ''5
מק״ט: 23-01-001127

חפת נאופרן
מק״ט: 17-0013-00

חפת לצינור שואב ''6
מק״ט: 23-0132-00

T2 מעקף שואב
מק״ט: 23-0255
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TWISTER מסוע העמסה
115V, 50/60Hz :מתח כניסה

1.3A :משיכת זרם
1/30HP, 25W :מנוע

טווח מהירות: 12-0 מטרים בדקה

רוחב רצועה: 152 ס״מ
אורך רצועה: 33x0.6 ס״מ

טווח גובה הרצועה: 58-84 ס״מ
)FDA חומר הרצועה: פוליאוריתן )מאושר

גובה קיר: 8.9 ס״מ
15A, 120V :מפסק נדרש

משקל משלוח: 20 ק״ג
מק״ט: 26-0001-02
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TWISTER מסוע העמסה מוארך
115V, 50/60Hz :מתח כניסה

1.3A :משיכת זרם
1/30HP, 25W :מנוע

טווח מהירות: 12-0 מטרים בדקה

רוחב רצועה: 9.5 ס״מ
אורך רצועה: 152 ס״מ

טווח גובה הרצועה: 82-123 ס״מ 
)FDA חומר הרצועה: פוליאוריתן )מאושר

גובה קיר: 8.9 ס״מ
15A, 120V :מפסק נדרש

משקל משלוח: 20 ק״ג
מק״ט: 26-0102-00
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TWISTER מסוע בקרת איכות
115V, 50/60Hz :מתח כניסה

1.3A :משיכת זרם
1/30HP, 25W :מנוע

טווח מהירות: 5-0 מטרים בדקה

רוחב רצועה: 30.5 ס״מ
אורך רצועה: 152 ס״מ

49-53cm :טווח גובה הרצועה
)FDA חומר הרצועה: פוליאוריתן  )מאושר

גובה קיר: לא רלוונטי
15A/120V :מפסק נדרש

משקל משלוח: 39 ק״ג
מק״ט:  26-0001-02



102

קטלוג חוות גידול

09

גידול קנאביס רפואי 2020-2021

YIELDTECH מובילה את תעשיית הקנאביס הרפואי בישראל, מרגע השתילה 
ועד לקציר ומעבר. זמן הקציר הנו זמן בו הדיוק, התזמון והערכות נכונה קריטיים 

להצלחתו. YIELDTECH BUCKER הופך את משימת הקציר המייגעת ליעילה, 
מהירה ומדויקת.

מפרט

YIELDTECH BUCKER
מורטת עלים

דרישות חשמל
V220\A16 מעגל סטנדרטי של •

• מושך 3 אמפר +/-
• שקע המכיל הארכה

נקיון
• אחת ליום, זמן עבודה 10-15 דקות

• מברשת קשיחה וכוהל 70%

מרכיבים
• מנוע אינדוקציה 1 כח סוס 

• קופסת חשמל: עמידה בפני אבק ומים
• חיבור חשמל: כבל חד פאזי, תקע סטנדרטי

• מכסה: פלדה מצופה צבע אפוקסי
• לוח עבודה: פלדה מצופה צבע אפוקסי

• שלד המכונה: פלדה מצופה צבע אפוקסי
• גלגלי מריטה: רכזת אלומיניום עם דופן ניאופרן

• מוט: 32 מ”מ פלדה

WRAP FLEX :מצמד •
• גלגלים: 100 מ”מ לרצפת פנים

אחריות
• מנוע: שנה אחריות

• מכונה: 3 שנים אחריות
• חשמל: שנה אחריות

מידות
• גובה: 120 ס"מ

• רוחב: 107.5 ס"מ
• עומק: 72 ס"מ

• משקל: כ-80 ק"ג

מק״ט: 10-072-0021
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סוג מתכת: אלומיניום / נירוסטה

מידות חוץ: 66x51 ס"מ

מידות פנים: 60x40 ס"מ

גובה )כולל גלגלים(: 178 ס"מ

מידות מגש: 64.5x45 ס"מ 

סוג מגש: נירוסטה / אלומיניום / פלסטיק

אחוז חריצי אוורור: 25% / 35% / 75% 

מרווח בין קומה לקומה: 7.5 ס"מ

מק"ט: 10-072-0030

עגלת ייבוש
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מפרט

220V/50Hz :מתח חשמל

0.9KW :כח משאבה

1.2KW :כח חשמל של פס הלחמה

0.1pa :לחץ נמוך

נפח שאיבה: 620x620x150 מ״מ

מידת פס הלחמה: 600x10 מ״מ

*ישנה אפשרות למכונת וואקום משולבת חנקן

מספר פסי הלחמה: 2

20m3/h :סיבולת משאבה

Stainless steel 304 :סוג הנירוסטה

מידות: 760x690x890 מ״מ

משקל: 100 ק״ג

מק"ט:  11-077-0012

מכונת ואקום

שקיות ואקום 200 מיקרון מאושרות מכון התקנים הישראלי 
FDA-וה

מידה: 50x40 ס״מ

מתאים ל-1/2 ק״ג תפרחת

מק"ט: 01-003-0026

שקיות ואקום

מידה: 55x55 ס״מ

מתאים ל-1 ק״ג תפרחת

מק"ט: 01-003-0025
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משקל אנליטי מקצועי לניתוח לחות בתפרחת, דיוק של 0.01%, מתאים 
לתפרחות גרוסות, תפרחת שלמה, עד 50 גרם.

מק"ט: 09-066-0045

מאזני לחות
משקל לניתוח לחות תוצרת פולין
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מ.כ. סחר ירוק בע״מ
החשמל 5, קדימה 6092000

טלפון: 09-8348534, נייד: 052-35633338
office@mcgt.co.il :דואר אלקטרוני

למגוון מוצרים נוסף, 
הזמנות בייבוא אישי 

ופרטים נוספים
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