
מ"בעגוטמרק. מהנדס מ

ומייצגת בלעדית  , (77י מאי גוטמרק בשנת "נוסדה ע)חברת הנדסה וותיקה •

!!!אמינות ואיכות, בדגש על שרות.  מספר חברות אירופיות ואמריקאיות מובילות

:מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לתעשייה•

.פילטרים תהליכיים והידראוליים•

.אוטומציה ובקרת נוזלים, פניאומטיקה•

.ייבוש ושינוע, ניקוי, פתרונות לקירור•

.פתרונות לחשמל סטטי•

•



יצרנים ותחומי פעילות

•MAHLE מגוון מדיות ויישומים-תעשייתיסינון.

•NORGREN בקרה, אוטומציה, פניאומטיציוד.

•EXAIRדחוסאוויר י "עייבוש ושינוע , ניקוי, קירור.

•HAUG וטעינהניקוי , פריקה, מדידה-לחשמל סטטי פתרונות.

.הפלסטיקמכונות וקווים לתעשיית ציוד •



סינון תעשייתי

!אחת החברות הגדולות והמובילות באירופה•

.פילטרים תהליכיים•

כולל פילטרי יניקה, פילטרים כפולים, פילטרים הידראוליים•

.פילטרים למכונות הזרקה ושיחול

כולל אפשרות להחליף אלמנטים של יצרנים  אלמנטים לפילטרים•

אחרים

ללא צורך בהפסקת התהליךאוטומטי  " סכינים"פילטר •

למגוון יישומיםפילטרים לאבק •



פילטרים הידראוליים
פילטרים למכונות הזרקה ושיחול, פילטר יניקה, פילטרים כפולים



אלמנטים לפילטרים

.אפשרות להחליף אלמנטים של יצרנים אחרים



ללא צורך בהפסקת התהליך, מתנקה מעצמו–פילטר אוטומטי 



סינון אבק



HAUG
פריקת חשמל סטטי

('וכדטבעות , מוטות)י מייננים במגוון צורות "פריקה אקטיבית ע•

אפליקציותפריקה גבוהה למגוון רחב של עוצמת •

ממרחקבעלי עוצמה גבוהה למהירויות גבוהות ולפריקה מוטות •

shock lessמוטות •

התפוצצותמוגן ציוד •

ניקוי יריעות ולוחות

,  ניקוי יריעות ולוחות•

,  פרמצויטיקה: תעשיותלמגוון 

דפוס ואלקטרוניקה  , מזון

, מערכות עם וללא מגע•

רב של יישומיםלמגוון 



HAUG

IML-טעינת חשמל סטטי ו•

'הוצאת אוויר וכד, לפני התהליךהצמדה  IMLרבים כגון ליישומים •

!עם מלאי גדול בארץ, (ובעוצמות שונות)קיים ציוד מגוון •

מדידה•

החל ממכשירים קומפקטיים , רחב של אמצעי מדידת חשמל סטטיתחום : מדידה•

.ועד מכשירים מעבדתיים מאסיביים

,  (הכחהן של האלקטרודות והן של ספקי )מערכות לבדיקת תקינות הציוד , בנוסף•

.מוני פרופורציה ואיתור חורים



EXAIR

ציפוי| ייבוש | שינוע | קירור | ניקוי 

:מאפיינים

מינימום תחזוקה<  שחיקה מינימלית  <  ללא חלקים נעים  <  ציוד מופעל אוויר דחוס  •

צריכת אוויר נמוכה ופעולה שקטה  •

 OSHAכל המוצרים עומדים בתקני הבטיחות של •

http://www.exair.com/


EXAIR

ציפוי| ייבוש | שינוע | קירור | ניקוי 
אוויר קר  " אקדח", קירור ארונות, יחידות קירור נקודתי: וורטקסיחידות קירור מבוססות •

.יעיל ושקט, אוויר חזק" קיר"יצירת .  ייבוש וקירור, לניקוי: ניגוב" טבעות"סכיני אוויר •

/  בטיחות ויעילות, יחידות עם דגש על עוצמה: אוויר " אקדח", דיזות, פיות: נישוף•

.כולל פיות ציפוי, חיסכון

.מתקדמות ויעילותוונטוריותיחידות : מגברי אוויר , שאיבה, ייבוש, ג"חושינוע והזנת •

, גרגירים/שאיבת שבבים, ניקוי, ריקון נוזלים/שאיבת: חביות לנוזלים ושבביםשואבי•

.הפרדת שבבים ונוזלים

מגוון מוצרים לחיסכון ומדידת צריכת  : לחיסכון באוויר וייעול אנרגטי-"ירוקה"חשיבה •

.מדידת רעש, גילוי דליפות, אוויר

http://www.exair.com/


EXAIR

http://www.exair.com/




למגוון יישומיםסולונואידיםשסתומים •

ברזים לתעשייה  , מתקדמות בחיבור ישיר או בתקשורתסעפות•

,  EX PROOFציוד , בקרת זרימה, תהליכית

שסתומים פרופורציונאליים, I/P, מתמרי לחץ, פרסוסטטים•

כל סוגי הבוכנות•

כולל לטמפרטורות  , ווסתים ופילטרים, יחידות שירות לאוויר דחוס•

נמוכות במיוחד

'בקרת זרימה ועוד, ציוד וואקום, מחברים ואביזרים, פיטינגים•

בקרת זרימה, אוטומציה, פניאומטיקה





תודה


