
 
 
 
 

 מסיר ברגים  Screw-O-Saurusפלייר 
 תכליתי לברגים עם ראש עגול/מסבך -מסיר ברגים רב -
חריצים אנכיים ואופקיים מחזיקים את ראש הבורג ללא  -

 החלקה
 מסיר ברגים חלודים, תקועים או מעוותים -
 וידיות מרופדות חותך עם ידית קפיצית -

 

 תיאור מספר פריט
 Screw-O-Saurusפלייר  35996

 
 TRONEXמוריד בידוד אוטומטי  

 חושף באופן אוטומטי חוטים עם אורך חיתוך מתכוונן -
 החלפת להב קלה במיוחדוחותך צד מובנה  -

 
 תיאור מספר פריט

/ STRP5   NO.5  חושף חוטים אוטומטי כאן ותגיעו לפריט הקליקו 
 

  

https://www.gbtools.co.il/NO5


 מאפיינים  ואפשרויות  –קטרים  / חותכי צד  
 מיוצרים אך ורק בתוך ארצות הברית  TRONEXכל מוצרי  –חשוב לדעת  

חותכי הצד / קטרים  של טרונקס מתאפיינים במחבר ייחודי וחדשני המבטיח פעולה חלקה, חוזק, עמידות ונוחות. 
 באיכות ללא מתחרים ! 

 שמתקהיםחותכים מאות אלפי פעמים לפני  -
 מאפשרים חיתוך באזורים מוגבלי גישה -
 מתאימים לחיתוך חוטים ומוליכים דקים יותר משערה אנושית -
 חותכים במישור אחד ללא גרדים -
 עשויים מפלדת פחמן אמריקאית איכותית במיוחד -
 קפיצי עלים מנירוסטה -
 ESDמאחזי יד מצופים ובטוחים מפני פריקה אלקטרוסטטית  -
 באינדוקציהקצוות חיתוך מוקשים  -

 
 האום חזק וקשוח במיוחד, מוקשה כדי לאפשר טיפול בעומסים כבדים 

 דסקית דלרין מונעת שחיקה בין משטחי מתכת ומפחיתה את החיכוך
 טבעות נושאות מפחיתות את המגע בין משטחי מגע

 בורג עם הברגה בעלת פסיעה עדינה מאפשר קביעה מושלמת במפעל 
 
 

 

 קטר ?צד / כיצד בוחרים חותך 

 חשוב לבחור בחותך מתאים ליישום הספציפי. יש לשקול מספר דברים, כמו למשל: 

 הגישה לחומר שצריך לחתוך )צורת הראש( .1

 החומר והעובי שצריך לחתוך )גודל הראש( .2

 איזה סוג חתך צריך לבצע )גימור קצה( .3

   נוחות החיתוך )סגנון וגודל מאחזי הידיים( .4
 

 גודל ראש 
 

גדול גדול  במיוחד
בינוני  גדול

קטן  בינוני
                        קטן 

 
 
 
 

 צורת ראש
 
 
 

קצה המשאיר 
מרחק מקצה 

 החוט

חותך קצה  זוויתי
 )טיפס(

 אובלי קוני

 
 פרופיל

 
 סטנדרטי 

 
 

 ראש 
 חותך שקוע  ומשוחרר 

 
 

לחותכים עם ראש שקוע יש פרופיל נמוך המשפר את הגישה למקומות שהגישה אליהם מוגבלת. ראה התמונות 
 המבהירות את ההבדלים בין חותך רגיל וחותך עם ראש חותך שקוע 



 
 
 
 

 גימור קצה
 

: לקטר יש שיפוע קצה קטן, והוא משמש בדרך כלל בשימושים תעשייתיים כדי לחתוך חוטים שטוח למחצה
ומוליכים עבים יותר. משאיר "צביטה" באמצע הקצה של החומר שחותכים. קצוות החיתוך האלה הם 

 העמידים ביותר, החסכוניים ביותר, והעמידים ביותר בפני התקהות, ולכן חיי הכלי הם ארוכים במיוחד.
 

מש : שיפוע קצה דק מאוד המשאיר "צביטה" קטנה במיוחד באמצע קצה החומר שחותכים. מששטוח
 במגוון רחב של יישומי ייצור אלקטרוניים, בהם המשתמשים מחפשים איזון בין אורך חיי הכלי, דיוק ועלות. 

 
Flush-Razor:®  לחותך מסוג זה אין שיפוע, ולכן יש לו קצוות חדים במיוחד המבצעים חתכים שלא

  ה בזה. עיצוב זה מתאים משאירים משטח מורם או "צביטה". החותך פועל כמו שני להבי סכין המשתלבים ז
 לשימוש כשדרושה רמת דיוק גבוהה במיוחד בעבודה עם רכיבים קטנים ו/או עדינים במיוחד. למרות           
 מצריכים השחזה לעתים קרובות, לכל חותך יש עצר בורג עדין מובנה בלחי  Razor Flushשחותכים מסוג           
 החותך כדי להגן על הקצוות.           

 
 

 חותכים אובליים
 חותכים קטנים עם ראש אובלי  

החותכים עם הראש האובלי הם מצוינים לשימוש כללי. הודות לתוספת החומר בראש, החותכים האלה הם חזקים 
מציעה מגוון רחב של גדלים ומאפיינים של  טרונקסת גישה. יועמידים. זוהי הבחירה הטובה ביותר כשאין בעי

 חותכים עם ראש אובלי.
 , או עבודה מתחת למיקרוסקופ.SMTמשמשים לעבודות חיתוך עדינות, כמו  –מיני קטרים אובליים 

 פרופיל סטנדרטי

 שטוח וחלק כתער שטוח  שטוח למחצה סוג החיתוך
 7311TRX|  5311 מספר פריט 

 הקליקו
         7312TRX|  5312 

 הקליקו
                7313TRX |  5313 

 הקליקו
 סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי פרופיל

יכולת חיתוך 
 )חוט נחושת(

 
.008 in - .049 in 

0.2 mm - 1.25 mm 
32 - 16 AWG 

.004 in - .049 in 
0.1 mm - 1.25 mm 

38 - 16 AWG 

.004 in - .031 in 
0.1 mm - .8mm 

38 - 20 AWG 

 סטנדרטית אורך ידית
 ארוכה ארגונומית*

 סטנדרטית
 ארוכה ארגונומית*

 סטנדרטית
 ארוכה ארגונומית*

 in / 115 mm 4.5 אורך כללי
*5.5 in / 140 mm 

4.5 in / 115 mm 
*5.5 in / 140 mm 

4.5 in / 115 mm 
*5.5 in / 140 mm 

 
 פופולריים במיוחד, משמשים לחיתוך כללי, חזקים וורסטילים. –חותכים אובליים בינוניים 

 פרופיל סטנדרטי
 
 

 פרופיל של ראש שקוע ומשוחרר 

סוג 
 החיתוך

 שטוח וחלק כתער שטוח שטוח למחצה

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5311-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5311-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5312-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5312-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-08-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5313-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-08-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5313-TEAM


מספר 
 פריט

|  TRX5111
7111 

  הקליקו

TRX51
7112|  12 

 הקליקו

|  TRX5122
7122 

|  TRX5113| 
7113 

 הקליקו

               7123|  TRX5123 
 הקליקו

סטנדרט סטנדרטי פרופיל
 י

ראש שקוע 
 ומשוחרר

 ראש שקוע ומשוחרר סטנדרטי 

יכולת 
חיתוך 

)חוט 
 נחושת(

 
008 in - .049 
in 0.2 mm - 

1.25 mm  
16  -32 

AWG 

006 in - 
.049 in 

0.15 
mm - 

1.25 
mm  

35 - 16 
AWG 

004 in - 
.047 in 0.1 
mm - 1.2 
mm 38 - 
16 AWG 

 
004 in - .039 in 

0.10 mm - 1 
mm 38 - 18 

AWG 

 
004 in - .035 in 0.1 mm - .9 mm 

38 - 19 AWG 
 
 
 
 
 

אורך 
 ידית

 סטנדרטית
ארוכה 

 ארגונומית*

סטנדרט
 ית

ארוכה 
ארגונומי

 ת*

 סטנדרטית 
ארוכה 

 ארגונומית*

 

אורך 
 כללי

4.6 in / 117 
mm *5.6 in / 

142 mm 

4.6 in / 
117 mm 
*5.6 in / 
142 mm 

 4.6 in / 117 mm 
*5.6 in / 142 

mm 

 

 
 יש להם תוספת חומר המאפשרת להם לחתוך חומרים עבים יותר, לשימוש כללי  –קטרים אובליים גדולים 

 פרופיל סטנדרטי
 פרופיל של ראש שקוע ומשוחרר 

סוג 
 החיתוך

 שטוח וחלק כתער שטוח שטוח למחצה

מספר 
 פריט

*7511|  TRX5511 
 הקליקו

|  TRX5512
 הקליקו  7512

|  TRX5522
 הקליקו 7522*

7513|  TRX5513 
 הקליקו

            7523|  TRX5523 
 הקליקו

ראש שקוע  סטנדרטי סטנדרטי פרופיל
 ומשוחרר

 ראש שקוע ומשוחרר סטנדרטי 

יכולת 
חיתוך 

)חוט 
 נחושת(

004 in -.047 in 0.1 
mm - 1.2 mm 
 38 - 16 AWG 

 
004 in -.047 in 0.1 

mm - 1.2 mm 
 38 - 16 AWG 

 
006 in - .055 in 
0.15 mm - 1.4 

mm 
 35 - 15 AWG 

006 in - .059 in 0.15 
mm - 1.5 mm 
 35 - 15 AWG 

008 in -.059 in 0.2 mm - 1.5 mm  
32 - 15 AWG 

 סטנדרטית אורך ידית
 ארוכה ארגונומית*

 סטנדרטית
 ארוכה ארגונומית*

 סטנדרטית 
 ארוכה ארגונומית*

 

 in / 119 mm *5.7 4.7 אורך כללי
in / 144 mm 

4.7 in / 119 mm 
*5.7 in / 144 mm 

  
4.7 in / 119 mm *5.7 

in / 144 mm 

 

 

 למשימות תובעניות –קטרים אובליים גדולים במיוחד 
 

 שטוח וחלק כתער שטוח שטוח למחצה סוג החיתוך
 הקליקו TRX5613 הקליקו TRX5612 הקליקו TRX5611 מספר פריט

 סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי פרופיל
יכולת חיתוך 
 )חוט נחושת(

020 in - .080 in 0.4 mm - 2 mm 
 26 - 12 AWG 

010 in - .080 in 0.3 mm - 2 mm 29 
- 12 AWG 

010 in - .060 in 0.3 mm - 1.6 mm  
29 - 14 AWG 

 סטנדרטית סטנדרטית סטנדרטית אורך ידית
 in / 140 mm 5.5 in / 140 mm 5.5 in / 140 mm 5.5 אורך כלי

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5111-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5111-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5112-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5112-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5112-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5122-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5122-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-010-1-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5113-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-010-1-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5113-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-09-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5123-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-09-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5123-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-15-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5511-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-15-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5511-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-115-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5512-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-115-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5512-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-14-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5522-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-14-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5522-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-13-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5513-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-13-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5513-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5523-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5523-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-04-2-%D7%9E%D7%9E-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5611
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-03-2-%D7%9E%D7%9E-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5612
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-03-16-%D7%9E%D7%9E-%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5613


 
לחותך הזה יש ראש רחב וארוך יותר המאפשר לו יכולת חיתוך משופרת. מאפשר לחתוך בביטחון בחומרים עבים. 

 דל בינוני. זהו חותך פופולרי למגוון יישומים ותעשיות. קיים עם ידיות בגו
 

 חותכים למשימות תובעניות
 

 שטוח שטוח למחצה סוג החיתוך 
 הקליקו TRX5812  |7812 הקליקו TRX5811  |7811 מספר פריט

 סטנדרטי סטנדרטי פרופיל

 in - .080 in 0.4 mm - 2 mm 26 - 12 AWG 010 in - .080 in 0.3 mm - 2 mm 29 - 12 AWG 020 )חוט נחושת(יכולת חיתוך 

 סטנדרטית ארוכה וארגונומית סטנדרטית ארוכה וארגונומית אורך ידית

 in / 132 mm *6.2 in / 156 mm 5.2 in / 132 mm *6.2 in / 156 mm 5.2 אורך כללי

 
 
 
 

חותך מתאים במיוחד למשימות תובעניות, מיוצר על ידי חישול מפלדת פחמן, עם חיזוק נוסף באזורי הראש 
או כבלים כבדים יותר. כולל התקן להגבלת הלחיים כדי להחזיק את הקפיץ  חוטיםוהמחבר, המאפשר לו לחתוך 

 היטב.
  

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-04-2-%D7%9E%D7%9E-SEMI-FLUSH-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-HEAVY-DUTY-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5811-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-04-2-%D7%9E%D7%9E-SEMI-FLUSH-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-HEAVY-DUTY-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5811-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99-03-2-%D7%9E%D7%9E-FLUSH-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-HEAVY-DUTY-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5812-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99-03-2-%D7%9E%D7%9E-FLUSH-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-HEAVY-DUTY-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5812-TEAM


 חותכים מחודדים
הראש המחודד מאפשר יכולת גישה משופרת, ואותה עת הוא חזק מספיק כדי למנוע שבירה של הקצה. זהו החותך 

 הפופולרי ביותר. 
 

 משמש לעבודות חיתוך עדינות במיוחד, כשקשה להגיע לאזור החיתוך. –קטר מחודד קטן 
 פרופיל סטנדרטי

 פרופיל ראש שקוע ומשוחרר 
 

   

 שטוח וחלק כתער שטוח שטוח למחצה סוג החיתוך

 TRX5421  |7421 מספר פריט

  הקליקו

|  TRX5412

 הקליקו 7412

|  TRX5422

 הקליקו 7422

|  TRX5413

 הקליקו 7413*

*7423|  TRX5423 

 הקליקו

ראש שקוע  פרופיל

 ומשוחרר

ראש שקוע  סטנדרטי

 ומשוחרר

 ראש שקוע ומשוחרר סטנדרטי

יכולת 

חיתוך )חוט 

 נחושת(

.008 in - .043 in 

0.2 mm - 1.1 

mm 32 - 17 

AWG 

004 in - .049 

in 0.1 mm - 

1.25 mm 38 

- 16 AWG 

004 in - .031 

in 0.1 mm - 

0.8 mm 38 - 

20 AWG 

 

004 in - .031 

in 0.1 mm - 

0.8 mm 38 - 

20 AWG 

*7421|  5421 

 סטנדרטית אורך ידית

 ארוכה ארגונומית*

 סטנדרטית

ארוכה 

 ארגונומית*

 סטנדרטית 

ארוכה 

 ארגונומית*

 

 in / 117 mm 4.6 אורך כללי

*5.6 in / 142 

mm 

  

4.6 in / 117 

mm *5.6 in / 

142 mm 

 4.6 in / 117 mm 

*5.6 in / 142 mm 

 

 חותך פופולרי מאוד המבטיח יכולת חיתוך וגישה יוצאת דופן.  –חותך מחודד בינוני 
 פרופיל סטנדרטי

  פרופיל ראש שקוע ומשוחרר

 

 שטוח וחלק כתער שטוח שטוח למחצה סוג החיתוך

TRX5211  | מספר פריט

7211 

 הקליקו

TRX522

7221|  1 

 הקליקו

|  TRX5212

7212 

 הקליקו

 TRX5222-

*7222|  

 הקליקו

 

TRX521

7213|  3 

|  TRX5223

7223 

 הקליקו

ראש שקוע  סטנדרטי פרופיל

 ומשוחרר

ראש שקוע  סטנדרטי

 ומשוחרר

ראש שקוע  סטנדרטי

 ומשוחרר

יכולת חיתוך 

 )חוט נחושת(

08 in - .049 

in 0.2 mm - 

1.25 mm 

 32 - 16 

AWG 

008 in - 

.045 in 

0.2 mm - 

1.15 mm 

006 in - .049 

in 0.15 mm - 

1.25 mm  

35 - 16 

AWG 

 

004 in - 

.041 in 0.1 

mm - 1.05 

mm 

004 in - 

.039 in 

0.1 mm - 

1 mm 38 

004 in - .035 in 

0.1 mm - 0.9 

mm  

38 - 19 AWG 

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-11-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5421-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-11-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5421-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5412-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5412-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-W-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-008-025-%D7%9E%D7%9E-%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5422W
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-11-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5421-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-08-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5413-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-08-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5413-TEAM
https://www.gbtools.co.il/TRX5423-TEA_TRX5423-TEAM
https://www.gbtools.co.il/TRX5423-TEA_TRX5423-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-11-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5421-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-11-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5421-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5211-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5211-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-115-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5221-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-115-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5221-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-115-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5221-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5212-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-125-%D7%9E%D7%9E-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5212-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__TRX5222-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__TRX5222-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-1-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5213-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-1-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5213-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-1-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5213-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-09-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5223-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-09-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5223-TEAM


 32 - 17 

AWG 

 38 - 19 

AWG 

- 18 

AWG 

 סטנדרטית אורך ידית

ארוכה 

 ארגונומית*

 סטנדרטית 

ארוכה 

 ארגונומית*

 סטנדרטית 

ארוכה 

ארגונומית

* 

 

 

 in / 117 4.6 אורך כללי

mm *5.6 in / 

142 mm 

 4.6 in / 117 

mm *5.6 in / 

142 mm 

 4.6 in / 

117 mm 

*5.6 in / 

142 mm 

 

 

לחתוך מספר מוליכים  עם לחי ארוכה במיוחד כדי  –קטר מחודד גדול 
 ביחד

 
 פרופיל סטנדרטי

  פרופיל ראש שקוע ומשוחרר

 

 

סוג 

 החיתוך

 שטוח וחלק כתער שטוח שטוח למחצה

מספר 

 פריט

 

7711|  TRX5711 

 הקליקו

 

7712|  TRX5712 

 הקליקו

7722|  TRX5722 

 הקליקו

|  TRX5713

7713 

 הקליקו

7723|  TRX5723 

 הקליקו

 ראש שקוע ומשוחרר סטנדרטי ראש שקוע ומשוחרר סטנדרטי סטנדרטי פרופיל

יכולת 

חיתוך 

)חוט 

 נחושת(

.008 in - .051 in 

0.2 mm - 1.3 mm  

32 - 16 AWG 

006 in - .051 in 0.15 mm - 

1.3 mm 

 35 - 16 AWG 

006 in - .047 in 

0.15 mm - 1.2 

mm 35 - 16 

AWG 

004 in - .047 in 

0.1 mm - 1.2 

mm 38 - 16 

AWG 

004 in - .035 in 

0.1 mm - 0.9 mm 

38 - 19 AWG 

 סטנדרטית אורך ידית

 ארוכה ארגונומית*

 סטנדרטית

 ארוכה ארגונומית*

 סטנדרטית 

ארוכה 

 ארגונומית*

 

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-13-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_-2_-2_TRX5711-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-02-13-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94-SEMI-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_-2_-2_TRX5711-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-13-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_-2_-2_TRX5712-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-13-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_-2_-2_TRX5712-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5722-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-015-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5722-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_-2_-2__TRX5713-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_-2_-2__TRX5713-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-09-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5723-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%93-01-09-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5723-TEAM


  אורך כללי

4.7 in / 120 mm 

*5.7 in / 145 mm 

4.7 in / 120 mm *5.7 in / 

145 mm 

4.7 in /  mm *5.7 in / 145 

mm 

 4.7 in / 120 

mm *5.7 in / 

145 mm 

 

 

  



 
 חותכי קצוות )קצה(

חותכי קצוות הם כלי חיתוך עם לחיים ארוכות וצרות וקצוות קטנים וחדים במיוחד לחיתוך קצה. לכל חותכי 
ובורג  Razor Flushיש לחיים ארוכות כדי להבטיח יכולת הגעה משופרת, עם קצוות חיתוך  טרונקסהקצוות של 

יש פרופילים נמוכים יותר או קצוות חיתוך עדינים  טרונקסהידוק למניעת נזק ללהבים. לחלק מחותכי הקצוות של 
 במיוחד. 

 

 חותך שפתיים עדין 

 

 ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 הקליקו TRX5048 מספר פריט

 RAZOR FLUSH צה חיתוךק

יכולת חיתוך )חוט 

 נחושת רך(

004 in - .025 in 0.1 mm - 0.65 mm38 - 22 AWG 

 in 121 mm 4.8 אורך כללי

 

 

 

 
 

 עדינים במיוחד ליישומי אלקטרוניקה עדינים במיוחד. שפתיים  –לחיים 
  מחודדים ולא מעוגלים. שפתיים , אבל עם 5049כמו 

 

 

 מינאטורי עם ראש שקוע ומשוחרר גבוהחותך קצוות 

 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

 הקליקו TRX5049 TRX7049 מספר פריט

 RAZOR FLUSH קצה חיתוך

יכולת חיתוך )חוט 

 נחושת רך(

 004 in - .025 in 0.1 mm - 0.65 mm 38 - 22 AWG 

 in 121 4.8 אורך כללי

mm 

5.8 in 146 mm 

 חותך קצוות עם ראש שקוע משוחרר עמוק לפרופיל נמוך במיוחד. לחי קצרה וחזקה. שפתיים  מעוגלים מעט. 

 חותך קצוות קטן

 

  ידית סטנדרטית סוג החיתוך

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

 TRX5070 הקליקו TRX7070 מספר פריט

 RAZOR FLUSH קצה חיתוך

יכולת חיתוך )חוט 

 נחושת רך(

  004 in - .031 in 0.1 mm - 0.8 mm 38 - 20 AWG  

 in 129 mm 6.1 in 154 mm 5.1 אורך כללי

 

חותך הקצוות הפופולרי ביותר. אורך הלחי כפול מאשר בחותכים סטנדרטיים. הלחי היא צרה עם פרופיל נמוך שקוע 

 .  Razor Flushומשוחרר. קצוות חיתוך 

 

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5048
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-01-065-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5049-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-01-065-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5049-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-01-08-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5070-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-01-08-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5070-TEAM


 מיניאטורי -חותך קצוות סאב
 

 ידית ארגונומית ארוכה  ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 הקליקו TRX7071 הקליקו TRX5071 מספר פריט

 RAZOR FLUSH קצה חיתוך

חוט יכולת חיתוך )

 נחושת רך(

 AWG 40-26  002 in - .016 in 0.05 mm - 0.4 mm   

 

 

 in 120 mm 5.7 in 145 mm 4.7 אורך כללי

. משמש לעתים קרובות לעבודה מתחת עדינים  ושפתיים : קצוות חיתוך עדינים וקטנים במיוחד SMTחותך 

 . Razor Flushלמיקרוסקופ. מאפשר להסיר מוליכים בודדים מרכיבים בעלי פסיעה עדינה. קצוות חיתוך

 

 

 חותך קצוות חזק עם לחי ארוכה

 

ידית ארגונומית  ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 ארוכה 

 TRX7088 הקליקו TRX5088 מספר פריט

 RAZOR FLUSH קצה חיתוך

 יכולת חיתוך 

 )חוט נחושת רך(

 

005 in - .039 in 0.13 mm - 1.2 mm 36 - 18 AWG 

 

  אורך כללי

5.1 in 129 mm 

6.1 in 154 mm 

יותר לעמידות משופרת ויכולת חיתוך גבוהה יותר.  ותרחב ושפתיים , אבל עם לחי רחבה יותר  5070/7070כמו דגם 

 . Razor Flushקצוות חיתוך 

  

  

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-005-04-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5071-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-005-04-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5071-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-013-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5088-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9A-013-12-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7-RAZOR-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5088-TEAM


 ( standoffחותכים זוויתיים עם מרחק קצה חוט גלוי )
 חותכים זוויתיים

מעלות, כך שיש מרווח לאצבעות  15-20לרוב כלי החיתוך הידניים המדויקים ביותר יש קצוות חיתוך בזווית של 
המפעילות את הידיות. עם זאת, לפעמים עדיף להשתמש בזווית גדולה יותר כשהגישה לפריט שרוצים לחתוך 

יים בזוויות שונות ועם מגוון גדלים של מציעה חותכים זווית טרונקסמוגבלת מאוד, או כשאזור העבודה צפוף מאוד. 
 קצוות החיתוך כדי לספק מענה למגוון רחב של צרכים. 

 גדול  50°חותך מחודד 
 

 ידית ארגונומית ארוכה  ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 הקליקו TRX5004 TRX7004 מספר פריט

  FLUSHשטוח  קצה חיתוך

חיתוך )חוט  יכולת

 נחושת רך(

 008 in - .031 in 0.2 mm - 0.8 mm 

 32 - 20 AWG 

 in 144 mm 5.7 in 144 mm 5.7 אורך כללי

 קצה חיתוך גדול עם טיפ מחודד. לחי קצרה לשיפור השליטה.
 

 

 גדול 50°חותך 
 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

 הקליקו 072TRX5 TRX7072 מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

 יכולת חיתוך 

 )חוט נחושת רך(

 008 in - .039 in 0.2 mm - 1 mm 32 - 18 AWG 

 in 123 4.8 אורך כללי

mm 

5.8 in 148 mm 

 ראש החיתוך הגדול ביותר. עמיד וחזק לחיתוך מספר מוליכים בחתך אחד. ראש שקוע משוחרר לשיפור הראות. 
 

 

 מיניאטורי° 50חותך 

 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

 הקליקו X5075TR TRX7075 מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

 יכולת חיתוך 

 )חוט נחושת רך(

 004 in - .025 in 0.1 mm - 0.65 mm 38 - 22 AWG 

 in 124 4.9 אורך כללי

mm 

5.9 in 149 mm 

עם ראש חיתוך קטן מאוד. משמש לחיתוך עדין במיוחד. ראש שקוע משוחרר לנגישות  SMTחותך 
 מירבית.

 
 קטן 50°מחודד חותך 

 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

 הקליקו TRX5080 TRX7080 מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

 יכולת חיתוך 

 )חוט נחושת רך(

 008 in - .030 in 0.1 mm- 0.8 mm 32 - 20 AWG 

 in 124 4.9 אורך כללי

mm 

5.9 in 149 mm 

 במיוחד המאפשר נגישות מירבית באזורים בהם הגישה מוגבלת. ים מחודד קצוות חותך זוויתי עם 
 

 קטן 50°חותך 
 

 ידית ארגונומית ארוכה  ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 הקליקו 5082TRX TRX7082 מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-50-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-__TRX5004-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-50-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-__TRX5004-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-50%C2%B0-02-1-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5072-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-50%C2%B0-02-1-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5072-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-50%C2%B0-01-065-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5075-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-50%C2%B0-01-065-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5075-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-50%C2%B0-01-08-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5082-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-50%C2%B0-01-08-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5082-TEAM


 יכולת חיתוך 

 )חוט נחושת רך(

 .008 in - .030 in 0.1 mm- 0.8 

mm 32 - 20 AWG 

 in 124 4.9 אורך כללי

mm 

5.9 in 149 mm 

 חותך זוויתי פופולרי מאוד. ראש חיתוך קטן שקוע ומשוחרר לראות מצוינת. עמידות בשילוב עם חיתוך עדין. 

 קטן ° 70חותך 
 

 ידית ארגונומית ארוכה  ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 הקליקו X7083TR X7083TR מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

 יכולת חיתוך 

 )חוט נחושת רך(

 .008 in - .025 in 0.2 mm - 0.65 

mm 32 - 22 AWG 

 in 124 mm 5.9 in 149 mm 4.9 אורך כללי
 עם ראש חיתוך עדין במיוחד המאפשר נגישות מיוחדת.  70°. זווית חדה של SMTחותך 

 
 ( Standoff)חותכים עם מרחק קצה חוט גלוי 

 3מ"מ עד  0.5-חותכים למרחק קצה חוט גלוי שנקבע מראש, מ
מ"מ. כוללים הגנה מיוחדת למניעת התקהות. בורג הידוק מונע 

, אחרי ביצוע החוטמקצה החיתוך לפגוע ברגל הריחוק מקצה 
החתך. קצה החיתוך מוקשה על ידי טיפול תרמי באינדוקציה. 

מעלות ובאורך ידית  90עד  45 החותכים האלה קיימים בזוויות של
 חוטסטנדרטית עד ידית ארגונומית ארוכה. יכולת החיתוך של 

 TronexTools.com-. בקרו בAWG 33-22נחושת רך נעה בין 
 למידע נוסף. 

 
  

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-70%C2%B0-02-065-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5083-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-70%C2%B0-02-065-%D7%9E%D7%9E-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-FLUSH-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD-_TRX5083-TEAM


 T-ו Wמסוג  חוט קשה עדיןחותכי 
 ייצור התקנים רפואייםמתאים במיוחד ל

מיועדים במיוחד לחיתוך של חוט קשה ועדין המשמש בדרך כלל בייצור התקנים  טרונקסחותכי החוט הקשה של 
רפואיים. החותכים המיוחדים האלה משמשים לעתים קרובות לעבודה מתחת למיקרוסקופ. הם מאפשרים לחתוך 

חוטים קשים עדינים במיוחד כמו ניטינול, פלדת אלחלד, אלגילוי וטונגסטן. החותכים האלה הם אידיאליים 
 חיתוך סטנטים, קטטרים ורשתות קלועות המשמשות בייצור התקנים רפואיים.ל
 
 

 מיוצרים מסגסוגת טונגסטן מיוחדת המכילה טונגסטן, קובלט, ונדיום וכרום -
, על פי טורלנסים מחמירים של מידות, עם קצוות חיתוך חדים טרונקסמעובדים ומיוצרים במפעל  -

 .טרונקסבמיוחד, ועיצוב המחבר הייחודי של 
בקצה החיתוך.  HRC 66-68עוברים הקשיית ואקום בתנור וחיסום כדי להבטיח רמת קשיות של  -

 בקצה החיתוך. HRC 62-63החותכים עשויים מפלדת פחמן עם קשיות מירבית של 
. לכן, טרונקסשל  Tהראשים והבקים  של החותכים הם קטנים יותר וצרים יותר מהבקים בסדרה  -

משמשים לעתים  Wהם יעילים בחיתוך באזורים צרים ובסלילים. חותכים מסדרה  Wחותכים מסדרה 
 רפואי מתחת למיקרוסקופ. חוטקרובות כדי לחתוך 

 0.005-דק מאוד בקוטר של פחות מ חוטקצוות החיתוך עם החספוס העדין במיוחד מאפשרים לחתוך  -
 .Tיותר מאשר חותכים מסדרה  FLUSשטוח חותכים באופן  Wמ"מ(. חותכים מסדרה  0.1אינץ' )

עצר בורג ההידוק )הנקבע מראש במפעל( מונע חפיפה, מסייע להפחית הלמים עקב כוח החיתוך ומפחית  -
 את ההתקהות. 

 

 

 גוף הכלי עשוי פלדת פחמן מוקשית. -
 מטונגסטן קרביד מולחם ללחי של הגוף העשוי פלדת פחמן.קצוות החיתוך עשויים  -
יוצרת את צורת הראש ומחדדת את קצוות החיתוך לטולרנסים  טרונקסהשחזת יהלום המתבצעת במפעל  -

 .טרונקסיש עיצוב מחבר ייחודי של  Tמידתיים מחמירים. לכל החותכים מסדרה 
ם. הקשיות של קצה החיתוך היא בטווח דרגת הטונגסטן קרבייד מבטיחה קשיות וקשיחות אופטימליי -

 . HRC 79-81של 
 חוט. מאפשר לחתוך Wעיצוב חומר כפול מאפשר יכולות חיתוך גבוהות יותר מאשר חותכים מסדרה  -

 מ"מ(.  0.65) 0.025קשה עד קוטר של "
 T. לכן, חותכים מסדרה Wיש קצוות חיתוך קשים יותר מאשר חותכים מסדרה  Tלחותכים  מסדרה  -

 חוטיכולים לחתוך  T. לדוגמה, חותכים מסדרה Wקשה יותר מאשר חותכים מסדרה  חוטם חותכי
 טונגסטן עדין. חוטלא יכולים לחתוך  Wטונגסטן עדין, וחותכים מסדרה 

הופך את הכלים האלה לקשיחים יותר ופחות שבירים מאשר  Tעיצוב חומר כפול בחותכים מסדרה  -
 יים להישבר אם מפילים אותם על רצפת בטון.צפו W. חותכים מסדרה Wחותכים מסדרה 

עצרי בורג הידוק )הנקבעים מראש במפעל( מונעים חפיפה, מפחיתים הלמים מכוח החיתוך ומפחיתים  -
 את ההתקהות. 

  

 סגסוגת טונגסטן

 גוף מפלדת פחמן

קצוות חיתוך  

 מטונגסטן קרביד



 חותכי חוט קשה ועדין
 פלדת סגסוגת טונגסטן 100%עשויים  Wחותכים מסדרה 

W  50°חותכים ראש רחב 
 

 ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 הקליקו TRX5081W מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

יכולת חיתוך )חוט 

 פלדה(

003 in - .007 in 0.08 mm - 0.18 

mm 

 39 - 33 AWG 

 in 117 mm 4.6 אורך כללי

 

W  טיפסים מעוגלים קלות  -° 50חותכים ראש דק 

 

 ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 ליקוהק TRX5084W מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

יכולת חיתוך )חוט 

 פלדה(

.003 in - .007 in 0.08 mm - 0.18 

mm 39 - 33 AWG 

 in 123 mm 4.9 אורך כללי

 

 

W חותך ראש אובלי מיניאטורי 

 ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 יקוהקל TRX5312W מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

 יכולת חיתוך 

 )חוט פלדה(

003 in - .010 in 0.08 mm - 0.25 

mm 39 - 30 AWG 

 in 116 mm 4.5 אורך כללי

 

 

W חותך ראש שקוע משוחרר מחודד מיניאטורי 

 

 

 ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 יקוהקל TRX5422W מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

 יכולת חיתוך 

 )חוט פלדה(

003 in - .010 in 0.08 mm - 0.25 

mm  

39 - 30 AWG 

 in 117 mm 4.6 אורך כללי

 

 עם אינסרט טונגסטן קרביד מולחם לקצוות החיתוך   Tחותכים מסדרה 

T חותך ראש אובלי 

 

 ידית סטנדרטית סוג החיתוך

 הקליקו TRX5112T מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

יכולת חיתוך )חוט 

 פלדה(

 

008 in - .025 in 0.2 mm - 0.65 

mm  

32 - 22 AWG 

 in 117 mm 4.6 אורך כללי

 

https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-W-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94-008-018-%D7%9E%D7%9E-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5081W
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-W-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94-008-018-%D7%9E%D7%9E-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD__TRX5084W
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-W-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-008-025-%D7%9E%D7%9E-%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5312W
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-W-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-008-025-%D7%9E%D7%9E-%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5422W
https://www.gbtools.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8-T-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94-02-065-%D7%9E%D7%9E-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX5112T


T חותך ראש מחודד 

 

 ידית סטנדרטית ארוכה סוג החיתוך

 הקליקו TRX5212T פריטמספר 

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

יכולת חיתוך 

 )חוט פלדה(

.008 in - .020 in 0.2 mm - 0.51 mm 

 32 - 24 AWG 

 in 117 mm 4.6 אורך כללי

 

 

 

T חותך מרוכב 

 

 ידית סטנדרטית ארוכה סוג החיתוך

 TRX7012T מספר פריט

 FLUSHשטוח  קצה חיתוך

 יכולת חיתוך 

 )חוט פלדה(

012 in - .032 in 0.32 mm - 

0.81 mm 

 28 - 20 AWG 

 in 157 mm 6.2 אורך כללי

 

 

  

https://www.gbtools.co.il/_TRX5212T


 טרונקסשפיץ פליירים  
 

מיוצרים בארצות הברית מפלדת פחמן שמקורה בארצות הברית.  טרונקסהשפיץ פליירים  המדויקים של 
הפלאיירים שלנו מדויקים, כמו החותכים שלנו, והם מבטיחים רמת ביצועים ונוחות מיטבית. הפלאיירים של 

 טרונקס מציעים מאפיינים ייחודיים, כמו למשל: 
 יים פלדת אלחלד מאחזי יד מצופים בטוחים מפני פריקה אלקטרוסטטית, עם קפיצי עלים עשו -
 אפשרות לידית באורך סטנדרטי או ארוך, או ידית ארגונומית  -
 גימור מלוטש מבוצע ידנית: ללא גרדים כללים -
 עיצוב מיוחד, כמו למשל קצוות לחי פנימית מעוגלות קלות ושפתיים  מוקשים באינדוקציה.  -

 
 מחבר חפייה של הטבעת הנושאת 

חפיה של הטבעת הנושאת  יש עיצוב מחפר טרונקסלפלאיירים של 
המבטיח פעולה חלקה, חוזק ועמידות. לרוב הפלאיירים בשוק יש 

עובדים טוב  טרונקסמחבר חפייה או מחבר מסמרה. הפלאיירים של 
יותר, מרגישים נוח יותר ומחזיקים זמן רב יותר משאר הפלאיירים. זו 

נחשבים לפלאיירים  טרונקסאחת הסיבות לכך שהפלאיירים של 
 המדויקים ביותר בעולם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

האום חזק וקשוח מאוד, ועובר הקשייה המאפשרת לו  -
 לעמוד בעומסים כבדים

דסקית דלרין מונעת שחיקה בין משטחי מתכת ומפחיתה  -
 את החיכוך

 גימור מלוטש מבוצע ידנית ללא גרדים  -
קצוות הלחי הפנימית מעוגלים מעט והשפתיים מוקשים  -

 באינדוקציה 
טבעות נושאות מיוחדות מפחיתות את המגע בין משטחי  -

 מגע
בורג עם הברגות בעלות פסיעה עדינה המאפשרות קביעה  -

 מושלמת במפעל 
 

  



 

 פלאיירים אף שרשרת ואף עגול

 פלאיירים אף שרשרת

 פלאיירים לחי חלקה וארוכה, אף שרשרת 
 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P511 

 הקליקו

P711 

 הקליקו

 שפתיים

 מחורצים

P511S 

 הקליקו

P711S 

 הקליקו

  אורך כללי

5.5 in 

138 mm 

6.5 in 164 mm 

עדינים במיוחד לעבודה ביישומים אלקטרוניים עדינים, עם יכולת הגעה למקומות צרים. מאפשרים  קצוותפלאיירים עם 

 להחזיק במוליכים עדינים מבלי למעוך אותם. חלופה נוחה לפינצטה ביישומים מסוימים. 
 

 

 פלאיירים לחי קצרה אף שרשרת
 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P513 

 הקליקו

P713 

 הקליקו

שפתיים 

 מחורצים

P513S 

 הקליקו

P713S 

 הקליקו

 in 124 4.9 אורך כללי

mm 

5.9 in 150 mm 

 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 קצוות מחורצים

 לחי חלקה 

מוקשים  קצוותעבה יותר.  חוטכדי למנוע דפורמציה בעבודה על  בקצוות ה המבטיחה קשיחות משופרת לחי קצ

 (. HRC 60באינדוקציה )

 

 פלאיירים עם חצי אף עגול וחצי אף שרשרת 

 אף עגול

 אף שרשרת
 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P517 

 הקליקו

P717 

 הקליקו

 in 137 5.4 אורך כללי

mm 

6.4 in 163 mm 

 פלאייר מיוחד חצי אף עגול חצי אף שרשרת משמשת לכריכה וכיפוף של חוטים או מוליכים. 

 

 פלאייר אף עגול

 פלאייר לחי ארוכה אף עגול 
 

סוג 

 החיתוך

ידית 

 סטנדרטית

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P531 

 הקליקו

P731 

 הקליקו

אורך 

 כללי

5.4 in 137 

mm 

6.4 in 163 mm 

ת מאפשרות טווח פלאייר אף עגול משמש בתעשיית האלקטרוניקה והתכשיטנות, בעיקר ליצירת לולאות. לחיים ארוכו

 רחב יותר של קוטר לולאות. 

https://www.gbtools.co.il/P511-TEAM
https://www.gbtools.co.il/P511-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__P511S-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__P511S-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%A3-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX513-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%A3-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX513-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%A3-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX513-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%A3-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX513-TEAM
https://www.gbtools.co.il/_TRX531-TEAM
https://www.gbtools.co.il/_TRX531-TEAM


 

 

 פלאייר לחי קצרה אף עגול
 

סוג 

 החיתוך

ידית 

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P532 

 הקליקו

P732 

 הקליקו

אורך 

 כללי

4.9 in 124 

mm 

5.9 in 150 mm 

פלאייר אף עגול משמש בתעשיית האלקטרוניקה והתכשיטנות, 

 קצוותעדינים.  לחוטיםחיים קצרות יותר מאפשרות לבצע פעולות עדינות במיוחד. מיועד בעיקר ליצירת לולאות. ל

 (. HRC 60מוקשים באינדוקציה )

 

  

https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX532-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX532-TEAM


 פלאייר אף שטוח ואף מחט
 

 פלאייר אף מחט

 פלאייר לחי חלקה ארוכה ואף מחט

 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P521 

 הקליקו

P721 

 הקליקו

שפתיים 

 מחורצים

P521S 

 הקליקו

P721S 

 הקליקו

 in 137 5.4 אורך כללי

mm 

6.4 in 163 mm 

 קצוות פנימיים מעט מעוגלים

 לחי חלקה

 קצוות מחורצים 

פלאייר אף מחט משמש בעיקר לעבודות אלקטרוניקה עדינות. עם לחיים המעובדות בחצאי קונוס דקים. הפרופיל הדק 

 .חוטיםהזה משפר את נגישות הכלי. צורת הקונוס מאפשרת לבצע לולאות מדויקות במוליכים או 
 

 פלאייר לחי קצרה אף מחט
 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P523 P723 הקליקו 

שפתיים 

 יםמחורצ

  

 in 4.9 אורך כללי

124 mm 

5.9 in 150 mm 

 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה
 (. HRC 60מוקשים באינדוקציה ) קצוותקצרים יותר.  קצוותכמו פלאייר אף מחט, אבל עם 

 

 פלאייר לחי ארוכה במיוחד אף מחט
 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P524 P724 

 in 147 5.8 אורך כללי

mm 

6.8 in 172 mm 

מאשר פלאייר אף מחט סטנדרטיים  0.37"-שפתיים ארוכים במיוחד לנגישות לנקודות קשות להגעה, ארוכים יותר ב

 שלנו. מיועדים לשימוש ביישומי אלקטרוניקה. 
 

 פלאייר אף שטוח

 לחי ארוכה אף שטוח יםמדורג קצוותפלאייר 
 

 

 ידית ארגונומית ארוכה  ידית סטנדרטית סוג החיתוך

שפתיים 

 חלקים

P541 הקליקו P741 הקליקו 

 in 137 5.4 אורך כללי

mm 

6.4 in 163 mm 

 פנימיים מעוגלים קלותקצוות 

 לחי חלקה 

https://www.gbtools.co.il/__P521-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__P521-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__P521-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__P521-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX723_P723
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX541-TEAM__P541-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX541-TEAM__P541-TEAM


 .חוטיםפלאייר אף שטוח משמש לאחיזה וכיפוף 
 

 מדורג רחב אף שטוח קצה פאלייר 
 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

 ידית ארגונומית ארוכה 

 P542 שפתיים חלקים

 הקליקו

P742 הקליקו 

 in 137 5.4 אורך כללי

mm 

6.4 in 163 mm 

 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה 
 

 , עם שפתיים רחבים מעט יותר. P541/P741 טרונקסדומה מאד לפלאייר 

  

https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX542-TEAM_P542-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX542-TEAM_P542-TEAM


 

 פלאיירים אף מכופף ואף שטוח

 פלאיירים לא מדורגים לחי ארוכה אף שטוח
 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P543 

 הקליקו

P743 

 הקליקו

 in 5.4 אורך כללי

137 mm 

6.4 in 163 mm 

 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה 
 

 . מאפשרים נגישות משופרת הודות לאף הארוך והדק.בקצוותלפלאיירים האלה יש לחי ארוכה וחלקה, ללא מדרגה 
 

 פלאייר לחי קצרה אף שטוחה
 

ידית  סוג החיתוך

סטנדרטי

 ת

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

 P544 שפתיים חלקים

 הקליקו

P744 

 הקליקו

 in 126 5 אורך כללי

mm 

6 in 151 mm 

 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה 

עברו טיפול תרמי לקשיות חזקה במיוחד  הקצוותפלאייר פופולרי מאוד עם כוח מנוף יוצא דופן עם להבים קצרים יותר. 

(60 HRC .) 

 

 פלאייר לחי קצרה טיפ רחב אף שטוח
 

ידית  סוג החיתוך

 סטנדרטית

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P545 P745 

 in 126 5 אורך כללי

mm 

6 in 151 mm 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה 
 ((. HRC 60מעט רחבים יותר. קצוות מוקשים באינדוקציה  קצוות, אבל עם P54//P744כמו פלאייר 

 

 פלאייר אף מכופף 

 מעלות אף מכופף  60פלאייר טיפ עדין 
 

ידית  סוג החיתוך

סטנדר

 טית

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P551 P751 הקליקו 

 in 5 אורך כללי

126 

mm 

6 in 151 mm 

https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX543_P543
https://www.gbtools.co.il/_P743
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX544_P544
https://www.gbtools.co.il/__P744
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-60-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX551-TEAM_P551-TEAM
https://www.gbtools.co.il/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A5-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A3-60-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-ESD_TRX551-TEAM_P551-TEAM


 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה 

 טרונקספלאייר אף מכופף המשמש ביישומים אלקטרוניים במקום פינצטה. השפתיים העדינים בפלאייר אף מכופף של 

 מבטיחים נגישות מצוינת. פלאייר אף מכופף משמש גם לייצור תכשיטים.
 

 מעלות אף מכופף  60חזק  קצה פלאייר 
 

סוג 

 החיתוך

ידית 

סטנדרטי

 ת

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P552 

 הקליקו

P752 

 הקליקו

אורך 

 כללי

 

 

5 in 

126 

mm 

6 in 151 mm 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה 

פלאייר האף המכופף הזה מציע את אותה צורה פופולרית כמו הפלאיירים אף מכופף האחרים שלנו, אבל עם ראש 

עבה יותר, אך מבלי להתפשר  חוטשקוע ומשוחרר, ושפתיים חזקים יותר. השפתיים האלה מאפשרים שימוש לחיתוך 

 (. HRC 60על נגישות מעולה למקומות צרים. שפתיים מוקשים באינדוקציה )

 

 מעלות אף מכופף 45עדין מאוד  קצוותפלאייר 
 

סוג 

 החיתוך

ידית 

סטנדרטי

 ת

ידית ארגונומית 

 ארוכה 

שפתיים 

 חלקים

P555 

 הקליקו

P755 

 הקליקו

אורך 

 כללי

 

4.9 in 

124 

mm 

5.9 in 150 mm 

 קצוות פנימיים מעוגלים קלות

 לחי חלקה 
 

. לכלי הזה יש  60°, שלא כמו הפלאייר אף מכופף הסטנדרטי שלנו עם זווית של 45°פלאייר אף מכופף עם זווית של 

עדין ולגישה למקומות שקשה  חוטשפתיים עדינים יותר מאשר שאר הפלאיירים אף מכופף שלנו. מיועד לעבודה עם 

 (. 60HRCמוקשים באינדוקציה ) קצוותלהגיע אליהם. 

 

https://www.gbtools.co.il/TRX552-TEAM
https://www.gbtools.co.il/TRX552-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__P555-TEAM
https://www.gbtools.co.il/__P555-TEAM

