
אז מה חדש ? 

• נפח דוד הבטון ואופטימזציה של קו המים (Water Line) הם המפתח להובלה בטוחה ונקייה של 

הספירלות  גאומטריית  שינוי  ע"י  המערבלים  דגמי  בכל  המים  קו  את  להגדיל  הצלחנו  הבטון. 

והגבהתן. 

ואיכות הפלדה מאפשרת הקטנת משקל עצמי של המערבל.  • הנדסה מדויקת והקפדה על סוגי 

תכננו מחדש את תומכי המערבל והצלחנו להוריד את המשקל העצמי.

• החלפה מהירה ופשוטה של חלקים מאפשרת שמירת עלויות אחזקה נמוכות. שינינו את מבנה 

התומך האחורי ועכשיו ניתן להחליף את הרוליקים מהצד בצורה קלה ומהירה. 
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אלו  בימים  מקבל  והטריילר)  המחוזק  הדגם  הבסיסי,  (הדגם  שלנו  המוצלח  הדגמים  מגוון 
מתיחת פנים , אבל לא רק. עם אותה איכות חומרים בלתי מתפשרת והנדסת אנוש מצוינת, 

הצלחנו לשפר גם את ביצועי המערבל עצמו. 

הדגם החדש והמשופר!



קו מים גבוה יותר 

 8,150                   •

•                   9,340 (320 + ביחס לדגם הקודם)

•             10,390 + ביחס לדגם הקודם)
•               10,390 + ביחס לדגם הקודם)
•                      13,280 + ביחס לדגם הקודם)

•               16,330 + ביחס לדגם הקודם)

תומך אחורי משופר 

• משקל עצמי נמוך .

• ניקוי מהיר ויסודי , תודות למשטח אחורי חלק  ונגיש. 

• העמסה נוחה ומהירה של מכלי בטון בעת עבודה

עם מנוף.

החלפת רולקים מהירה וקלה 

• החלפת רוליקים דרך הצד, דרך קלה ומהירה גם בשטח.

• פס גירוז מרכזי המאפשר גירוז הרוליקים מבלי

לטפס על הכנפיים. 

שוקת קבלה מתברגת 

• המאפשרת גישה נוחה בעת ניקוי יסודי .

• החלפת שוקת פשוטה ומהירה במידה ונגרם נזק או נשחקה. 
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הדגם החדש והמשופר!
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שירות , שירות , שירות ...
כאשר המערבל הטוב ביותר מגובה בניידות שירות שטח זמינות ומוכנות לקריאה בכל רגע ומוסך 
ולהיות מרוכז בעשייה  מרכזי מקצועי המאובזר במיטב הציוד והחלפים, לך רק נותר להמשיך 

היום יומית ובעבודה המאומצת .


