קופסאות שקעי
שירות ניידות
וקבועות

חברת ג'נרל מהנדסים הינה המשווקת הבלעדית בישראל של
הגרמנית .החברה מייצרת ומשווקת
מוצרי חברת
תקעים ,שקעים וזיווד תעשייתי ומוצריה האיכותיים נמכרים
בכל רחבי העולם.

קופסאות שקעי
שירות קבועות

קופסאות מדגם

קופסאות מדגם

AMAXX

EverGUM

בעלות עמידות מכאנית

ניתן לרכוש ולהחליף כל

גבוהה ובלאי נמוך.

חלק או אביזר בנפרד.

ניתן לקבל בדרגות

ניתן להרכיב את כל סוגי

אטימות  IP44או .IP67

השקעים עד 63A

קיימות בארבע מידות

אפשרות להרכבת שקעים

לבחירה ( 2,3,4,5קומות).

עם מנתקים (.)Interlock

פנל קדמי נפתח עם צירים

ניתן לקבל עם/ללא ציוד

(לצורך אחזקה נוחה).

מיתוג וחיווט מלא.

בעלות עמידות מכאנית

ניתן להרכיב את כל סוגי

גבוהה ובלאי נמוך.

השקעים עד .63A

מתאימות לסביבות עבודה

ניתן להתקין ציוד מיתוג

מגוונות.

בתוך הקופסא

עשויות מגומי יצוק

ניתן לקבל עם/ללא ציוד
מיתוג וחיווט מלא.

לייעוץ והצעת מחיר נא ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות:
טלפון / 073-2760760 .פקס / 073-2760764 .דוא"לpc@geneng.com .

קופסאות שקעי
שירות ניידות

קופסאות חלוקה
ניידות

קופסאות מדגם
EverGUM
בעלות עמידות מכאנית

בטוחות לשימוש גם

גבוהה ובלאי נמוך.

כשהמכסה פתוח.

מתאימות לסביבות עבודה

ניתן להרכיב את כל סוגי

מגוונות.

השקעים עד .63A

עשויות מגומי יצוק ובעלות

ניתן להתקין ציוד מיתוג

ידית נשיאה.

בתוך הקופסא (תחת כיסוי

ניתנות להעמדה אחת

הגנה).

מעל השנייה ובכך חוסכות

ניתן להזמין עם כבל ותקע

מקום.

נייד או לחלופין תקע קבוע.

בעלות עמידות מכאנית

ניתן להרכיב את כל סוגי

גבוהה ובלאי נמוך.

השקעים עד .125A

מתאימות לסביבות עבודה

ניתן להתקין כמות גדולה

מגוונות.

של שקעים.

קלות משקל ובעלות ידיות

השקעים מותקנים בצד

אחיזה

אחד של הקופסה וציוד

ניתנות להעמדה אחת

המיתוג בצד השני.

מעל השנייה ובכך חוסכות

ניתן להזמין עם כבל ותקע

מקום.

נייד או לחלופין תקע קבוע.

מוצרים
משלימים

עמדות
שקעים

תקע הופך
כיוון

פועלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה וכחלק
חברת
מתפיסת המצוינות שלה עוברים מוצריה בדיקות איכות קפדניות
ונבדקים שוב ושוב בתנאים קיצונים של קור ,חום ,אבק ומים וזוכים לתווי
התקן המחמירים ביותר על ידי מוסדות התקינה המוסמכים ובהתאם
לסטנדרטים בינלאומיים.

ארון נירוסטה
לAMAXX

תקע לבדיקת סדר
וחוסר פאזה

עמוד נירוסטה
לAMAXX

שקע אינטרלוק
אנכי

שקעי אינטרלוק
לAMAXX

שקע אינטרלוק
אופקי

קופסאות שקעי שירות תלויות

לייעוץ והצעת מחיר נא ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות:
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