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מכשירי מדידה

Zi-9320

מודד כיס-מיני
תחום אוטומטי

AC/DC כולל מתחים
רציפות + התנגדות
קיבוליות + תדירות

Zi-6880

רב מודד סופר מקצועי
TRUE RMS, IP67

Zi-6921

רב מודד
 10A תחום אוטומטי

Zi-6940

20A AC/DC
רב מודד תחום אוטומטי

Zi-9420 Zi-846 / Zi-849

רב מודד
• יציקה כפולה	
• תאורת מסך	
• החזק מצב	
• פרובים איכותיים	
• 	AC/DC מתח

• 	10A DC זרם
• התנגדות+זמזם	
• בטיותי ומסיבי	
• מעמד רגלית	
• מסך ענק	

Zi-844

• 	AC/DC מדידת מתח
• 	10A DC מדידת זרם
• מדידת התנגדות	

• בדיקת רציפות + זמזם	
• מגן גומי למודד	
• חוטי מדידה בטיחותיים	

הגנה מכנית	•
הגנה אלקטרונית	•
יציקה כפולה	•
תאורת מסך ענקית	•
•	AC/DC מתח וזרם
מדידת טמפרטורה	•
מדידת קיבוליות + תדירות	•
התנגדות, רציפות - זמזם	•

תחום אוטומטי	•
תאורת מסך ענקית	•
יציקה כפולה	•
טמפרטורה	•
תדירות	•
קיבוליות	•
•	AC/DC מתח וזרם
התנגדות, רציפות - זמזם	•

IP 67 נגד רטיבות ולחות	•
גוף מסיבי וחזק במיוחד	•
•	TRUE RMS מדידת גל ריבועי
•	VFD מדידת מתחים בזרם משתנה
•	100mF מדידת קבלים - תחום רחב עד
טמפרטורה + רגש טמפרטורה	•
מדידת זרמים נמוכים	•
•	10MHZ תדירות עד
•	AC/DC 1000V מתחים
•	AC/DC 10A מדידת זרם

Zi-849
כולל בדיקת טמפרטורה

+ רגש טמפרטורה

רב מודד

מודד כיס מקצועי
• 	AC/DC מתח
• התנגדות+זמזם	
• קיבוליות+תדירות	
• חוטי מדידה נשלפים	
• מעבד מהיר	
• תצוגת LCD גדולה	
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מודדים לתחום החשמל

Zi-9262

בודק סדר פאזות מקצועי
כולל כיווניות 

Zi-9200

לופ טסטר מקצועי
)בודק הארקה( 
LT Tester

Zi-9100

מגר דגיטלי )מד בידוד(
מקצועי ביותר

250,500,1000V

Zi-9910 / Zi-9980

1000A

 AC/DC צבת + רב מודד
 TRUE RMS

AC     צבת + רב מודד
Zi-9910

Zi-9980

Zi-9985 / Zi-9945

• מעבד מהיר	
• גלאי מתח ללא מגע	
• 	AC/DC מתח
• התנגדות + זמזם	
• טמפרטורה	
• קיבוליות	
• תדירות	

400A

AC       צבת + רב מודד

AC/DC  צבת + רב מודד

Zi-9945

Zi-9985

AC

Zi-9941 / Zi-9981

צבת מיני
• פנס לד   	

קדמי  
• גלאי מתח  	

ללא מגע  

200A

 AC/DC

Zi-9941

Zi-9981

Zi-9943 / Zi-9983

400A

AC/DC  צבת + רב מודד
 קיבוליות + תדירות

+טמפרטורה

Zi-9400

בודק אדמה )התנגדות(
 Earth Ground 

Resistance Meter
2.5 דגימות בשנייה

Zi-9940 

200A
צבת מיני 
+ רב מודד
 גלאי מתח 
ללא מגע
LED פנס

•	AC/DC מתח
התנגדות+זמזם	•
מצב החזק	•
כיבוי אוטומטי	•

• 	AC/DC מתח
• התנגדות + זמזם	
• גלאי מתח ללא  	

מגע  

• 	AC/DC מתח
• התנגדות+זמזם	
• קיבוליות	
• תדירות	
• טמפרטורה	

AC

AC

Zi-9948

צבת + רב מודד
• 	AC/DC מתח
• התנגדות + זמזם	
• מצב מקסימום	
• מצב החזק	
• תחום אוטומטי	

400A
AC

AC  צבת + רב מודד
Zi-9943

Zi-9983

Zi-9655

רשם תוצאות מתח וזרם
• זיכרון עד 100,000 דגימות	

• חיבור למחשב	
• תצוגת גרף כולל תאריך ושעה	

Zi-9987

צבת + רב מודד
• מדידת זרמים נמוכים	
• קוטר צבת מדידה 1.25   	

ס״מ בלבד  
• 	AC/DC מתחים
• התנגדות + רציפות/זמזם	
• 	10MHZ תדירות עד
• כיבוי אוטומטי	

80A
AC/DC

• 	AC/DC מדידת מתחים
• מדידת התנגדות + רציפות/ זמזם	
• מסך ענק + תאורת מסך	
• אפשרות לנעילת בדיקת בידוד	

• תוצאה בהתנגדות או בזרם	
• תאורת מסך	
• מסך LCD ענק	
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• ר 	 פ מ א י  ל י מ ב ם  ר ז ת  ד י ד  מ
לניתוק מפסק הפחת

• ה 	 י י השנ ות  באלפי זמן   מדידת 
לניתוק מפסק הפחת

סכנת התחשמלות

כיצד נאתר מאמ"ת מבלי לנתק את 
החשמל? 

קיימים אתרים בהם ניתוק החשמל 
יכול לגרום לתקלות ובעיות.

 
בסריקה על לוח החשמל נאתר את 

המאמ"ת לשקע הנדרש

ללא הורדת מפסק המאמ״ת
ללא הפסקת אספקת החשמל

2in1

גלאי מאמ״ת לשקע הנבחר בחשמל חי
חדשני וייחודי!

בודק מפסקי פחת 
מקצועי

מניעת התחשמלות !!

יעילות מפסקי הפחת יורדת עם הזמן.

חובה לבדוק תקינות מפסקי הפחת 
להצלת חיים. 

הבדיקה קלה נוחה ומהירה. 

יציגו האם מפסק  הבדיקה  תוצאות 
הפחת עומד בציפיות כפי שנדרש ממנו 

או מחויב להחלפה.

Zi-9500

Zi-9282
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לטכנאי חשמל ותקשורת

Zi-2081 Zi-2090

רב מודד + בודק קווי רשת, 
טלפון וכבלי קואקס

בדיקת קווי רשת אוטומטי או לפי 	•
בחירה לכל קו בנפרד

•	AC/DC מדידת מתחים ישר / חילופין
מדידת התנגדות	•
בדיקת רציפות / זמזם	•

צלצלן מקצועי
גלאי חיווט  ללא מגע	•
לקווי תקשורת / טלפוניה	•
לכבלים דו-גידי	•
שידור לקו ואיתור ללא מגע	•
בדיקת קוטביות קו הטלפון	•
בדיקת רציפות	•
בדיקת מצב קו טלפון	•

2in1

2in1

Zi-2088

בודק קווי רשת
coax כבלי קואקס +

	• RJ-11
	• RJ-45 
	• coax

3in1

Zi-1010 

Doctor Test ד״ר טסט
מודד ייחודי

Zi-9330

•	  AC מדידת מתח
•	DC מדידת מתח
בדיקת רציפות – זמזם	•
 בדיקת קוטביות	•

DC-ו AC-ב
הדלקה ללא מפסק/בורר	•
כיבוי -אוטומטי	•

רב מודד-עיפרון
ייחודי לטכנאי שטח

מגע המדידה החיובי הינו חלק מגוף המודד
 להבדיל מכל מודד בו קיימים 

2 חוטי מדידה

 תחום מדידה אוטומטי - 	•
ללא בורר תחומים

•	DC/AC מדידת מתחים ישר וחילופין
מדידת התנגדויות	•
בדיקת רציפות + זמזם	•
גלאי מתח ללא מגע	•

מודד ללא מפסק ובורר	•
מעבר מצבים אוטומטי	•

Zi-20815
מתאם לכבלי 

תקשורת
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   RJ45 תוצאות 5 בדיקת לכבל
ללא טכנאי בצידו השני של הכבל

25

4 1

3

זיהוי גיד 3 ו-6 ללא מגע
 זיהוי חוטים בכבל RJ45 ללא מגע 	 

)לא כולל מקלט צלצלן(  
שידור לכבל RJ45 לצלצן ובחירת צליל	 
בחירת זוג גידים מהכבל לאיתור	 
בחירת סוג הכבל: רשת, טלפון או קואקס	 

על המסך ניתן לראות
 	DATA - כבל רשת
 	TONE - סוג הבדיקה
 	Lo - סוג הצליל
זוג הגידים שנבחר לאיתור - 3 ו- 6	 

 איתור שלוחה 
מספר 5

עד 5 שלוחות 

התוצאה במסך
 	 DATA - כבל תקשורות
 זיהוי שלוחה	 

ID5 - 5 שלוחה  

כבל תקין לכל 8 
הגידים 

התוצאה במסך
 	 DATA - כבל
 	PASS - תקין
8 החוטים תקינים	 

קצר בחוטים 3 ו-1 

התוצאה במסך
 	DATA כבל תקשורת
 	                 FAIL - נכשל
 	 SHORT - קצר
חיווט 2,4,5,6,7,8 תקינים	 
חיווט 3 ו-1 מקוצר	 

קצר + נתק 

התוצאה במסך
 	 DATA כבל תקשורת
 	FAIL - חיווט - נכשל
 	SHORT - חיווט - קצר
 	OPEN - חיווט נתק
 	SHIELD - כבל מסוכך
חיווט תקין 2,6,7,8	 
חיווט קצר 1,3	 
חיווט נתק 4,5	 

מהיר, קל ונוח
איתור 5 שלוחות לכבלי תקשורת וקואקס	•
בדיקת חיווט )קצר, נתק, הפוך(	•
 שידור לזוג גידים נבחר בכבל רשת 	•

לאיתור חיווט
עד 305 מטר מרחק בדיקה ואיתור	•

טכנולוגיה חדשנית
ללא טכנאי בצידו השני של הכבל

קווי תקשורת ומנתח  בודק 

Zi-2091
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Zi-2300 פרובים ומתאמים
כלול בערכת המודד

שניה וחצי ומגלים...

בדיקת כבל תקשורת
תוצאה של 4 זוגות, 
כל זוג תוצאה נפרדת

בדיקת
כבל קואקס

בדיקת כבל חשמל
דו-גידי

מודד אורך כבל - איתור המרחק לתקלה

3in1
מדידת אורך כבל	 
איתור מיקום התקלה - מרחק לנתק	 
בדיקת מהירות ההולכה של הכבל	 

 	DATA לכבלי חשמל, קואקס ותקשורת
התחברות לצד אחד בלבד של הכבל	 
תוצאה של כל זוג וזוג בכבלי תקשורת	 
מרחק מקסימלי לבדיקה 3,000 מטר	 
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בורוסקופ אלחוטי

Zi-9624

• 	WI-FI  התחברות לסלולר ברשת 
של הבורוסקופ

•  קליטת תמונות/ סרטונים ישירות לסלולר	
ושמירתם בגלריה

• אורך צינור מצלמה 1 מטר וקוטר 9 מ״מ	
• 	2600MA סוללה נטענת  ליתיום

Wi-Fi

מודדים מיוחדים
       Zi-9644   בורוסקופ

Zi-7850

מצלמות + מאריכים
  Zi-9644 -ל

צינור מצלמה  
ZI-9634

5.5 מ״מ 1 מטר אורך

ZI-9636 
9 מ״מ 1 מטר אורך

ZI-9637 
9 מ״מ 3 מטר אורך

מאריך
ZI-9646 

17 מ״מ 3 מטר אורך

ZI-9645 
17 מ״מ 1 מטר אורך

מצלמה למקומות נסתרים

• צילום תמונות / וידאו	
• צילום בחושך מוחלט	
• מסך “TFT 3.2 צבעוני	
• 	 SD זיכרון פנימי בכרטיס 

)לא כלול(
• סוללת ליתיום + מטען	
• אופציות הארכה עד 7 מטר	
•  אופציות לקוטר:	

 5.5, 6, 9 מ"מ
• זרוע מצלמה 1 מטר גמיש 17 מ"מ	

Zi-2050

מד קרינה שדה 
אלקטרומגנטי

 Magnetic
 Field Meter

 Range
0-200mG

Zi-2261

מד עובי צבע/ציפוי
לציפוי מתכתי ולציפוי לא מתכתי

• תחום קריאה 0-1350 מיקרון	
• מעבד מהיר ביותר	
• 	USB – חיבור למחשב
• זכרון ל-1500 קריאות ב-30 קבוצות	
• תאורת מסך	

טכומטר

 מד סיבובים 	•
ללא מגע

עד 99,000 	•
סיבובים לדקה
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Zi-9618 

מד טמפ׳ 
דקר

-40-250ºC 
מצב החזק 

Zi-9615 

מד טמפ׳ כיס מקצועי
-50ºC<200ºC
תחום אוטומטי

מצב החזק
סגירה אוטומטית

Zi-7840 
מד טמפרטורה ולחות מקצועי 
)1000ºC עד(

 כולל רגש טמפ׳
חיצוני

Zi-9622 

מד טמפ' + לחות 
שולחני/תליה 

+ שעון 
 + שעון מעורר 

רגש טמפ’ פנימי

Zi-9623 

מד טמפ' + לחות 
שולחני/תליה 

+ שעון 
 + שעון מעורר 

רגש טמפ’ פנימי וחיצוני

Zi-7846
מודד כיס

מד לחות לחומרים 
קשיחים לעץ לקירות

Zi-7848
מד לחות 

מקצועי
לעץ, קירות

חומרים 
קשיחים

Zi-7849
רגש לחות לחומרים 

קשיחים
לעומק עד 9 ס״מ

 מתאים למודד
 Zi-7848

Zi-7844
מד לחות לתוך החומר

לעומק בין 20 ל-40 מ״מ
נותן מדד לחות לחומרים

יבש, לח, רטוב-מסוכן
לחומרים בטון, גבס, עץ

Zi-7740
 מד לחות וטמפרטורה 

עם בלוטוס

חיבור בלוטוס 	•
להורדת נתוני 

הבדיקה
החזק מצב	•
תצוגה ענקית	•
מצב מקסימום/	•

מינימום
צלסיוס/פרנהייט	•

Zi-9530 
מודד ורושם טמפ׳ ולחות

חיבור למחשב 	•
USB

זיכרון עד 40,000 	•
קריאות

תוצאות על גרף 	•
PDF בקובץ

מדידה רצופה על 	•
ציר הזמן

מודדי טמפרטוה ולחות
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מדי טמפרטורה ללא מגע

Zi-9679 / Zi-9678 / Zi-9698Zi-9660 

קרן 
לייזר

יחס בין קוטר 
המטרה 
למרחק 

ממנה

מהירות 
תגובה

דגםתחום מדידה

11:12<1 Sec-50ºC to 500ºCZi-9679

21:12<150mS-50ºC to 550ºCZi-9678

21:30<150mS-50ºC to 1000ºCZi-9698

מד טמפרטורה ללא מגע
אינפרא רד ולייזר

תגובה מהירה
לדגמים 9678, 9698  שני קרני לייזר 

 לקביעת אזור מדידה מדוייק. 
לדגם 9679 קרן לייזר למרכז המטרה

Up To 1000ºC
1:20

Zi-9689

מודד טמפ׳ אינפרא ללא מגע
Up To 850ºC

1:16

 תחום מדידת 
50ºC to 850ºC-טמפרטורה

1:16יחס מרחק לגודל מטרה

קרן לייזר כפולהלייזר

K רגש טמפרטורה

✓סגירה אוטומטית

פחות מ-150mSזמן תגובה

✓תצוגה בצלזיוס ופרנהייט

• קרן לייזר למיקוד המטרה	
• 	150mS-תגובה מהירה מאוד פחות מ
• יחס מרחק לגודל המטרה גבוה במיוחד	
• החזקת נתונים אוטומטית	
• כיבוי אוטומטי	
• תאורת מסך	

Zi-9699

מודד טמפ׳ אינפרא ללא מגע

 תחום מדידת 
50ºC to 1000ºC-טמפרטורה

1:20יחס מרחק לגודל מטרה

קרן לייזר מעגליתלייזר

K רגש טמפרטורה✓

✓סגירה אוטומטית

פחות מ-150mSזמן תגובה

✓תצוגה בצלזיוס ופרנהייט

• קרן לייזר למיקוד המטרה	
• 	150mS-תגובה מהירה מאוד פחות מ
• יחס מרחק לגודל המטרה גבוה במיוחד	
• החזקת נתונים אוטומטית	
• כיבוי אוטומטי	
• תאורת מסך	

מד חום לגוף אדם ללא מגע

מרחק מדידה 5-15 ס״מ מהמטרה	•
אפשרות לכיול עצמי בתלות שינוי 	•

אזור מדידה
זיכרון 32 מדידות אחרונות	•
מדידת חום לאדם ולחומרים	•
זמזם בסיום המדידה וחריגה מגבול 	•

המדידה
תחום מדידה 0-50 מעלות לחומרים  	•

32-42.5 מעלות לגוף

K-TYPE רגש טמפרטורה

קרן לייזר מעגלית קרן לייזר כפולה

120
240

480
960

16

Ø 7.5 Ø 15 Ø 30 Ø 60

Zi-9689

UP TO 850ºC הברגה לחצובה

120
240

480
960

20

Ø 6 Ø 12 Ø 24 Ø 48

Zi-9699

UP TO 1000ºC הברגה לחצובה
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מודדי קול ורוח

Zi-7811Zi-7810Zi-7710

Zi-7836

Zi-7826 

 מד מהירות וכמות אוויר 
)ספיקה ויניקה( + טמפרטורה

מד עוצמת רוח
Range 
m/s  0.40-25.00  
ft/min  80-2980   
Km/h 1.4-54   
MPH 0.9-33   
Knots .8-29 

מד עוצמת אור
50,000 LUX עד

מודד עוצמת קול 
מקצועי

30-130dB

הקלטת עוצמת הרעש 	•
עד 50 דגימות

מצב מקסימום/	•
מינימום

תגובה איטית/מהירה	•

Zi-7825 

מד עוצמת קול
30-130dB

31-8KHz  תחום קריאה

Zi-7835

m/s 0.40-30.00
Ft/min 80-5900
Km/h 1.4-108
M/h 0.9-67.0
Knots 0.8-58
CFM & CMM
Air Temperature

Bluetooth

מד תאורה
חיבור בלוטוס 	•

 לאפליקציה
להורדת נתוני 

הבדיקה ועיבודם
תצוגת מסך 	•

ענקית
החזק מצב	•
מצב מקסימום / 	•

מינימום

מד תאורה/אור 
מקצועי

+חיבור למחשב
LUX 400,000

החזק מצב  	•
סגירה אוטומטית

מצב מקסימום / 	•
מינימום

Zi-7828 

מודד ורושם עוצמת 
קול/רעש

30-130dB

• חיבור למחשב	
• עד 32,700 דגימות	
• תגובה מהירה ואיטית	
• 	31Hz-8Khz תחום
• 	IEC class II
• כולל חצובה	
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מכשירי מדידה
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גלאי מתח
Zi-2010 

טסטר מוגן 
מקצועי

Zi-2001 

טסטר 
רב גלאי 
ורציפות

Zi-1019 

גלאי מתח 
רשת ללא 

מגע + פנס 
לד נקודתי 

Zi-1020 

גלאי מתח 
רשת ללא 

מגע + פנס 
לד נקודתי 

Zi-2022 

12v טסטר דקר לרכב כולל תנין

אביזרים
Zi-8170 / Zi-8120

Zi-8120

Zi-8170

סט חוטי מדידה בסיסיים

סט חוטי מדידה מקצועים

Zi-8185
חוטי מדידה זכר/זכר

אורך 1.20

Zi-8187
מאריך לחוטי 

מדידה זכר נקבה
אורך 1.20

Zi-8184
תניני תפיסה עם מוט
 פתיחה מקסימלית 

10 מ"מ

Zi-8171

סט חוטי מדידה 
סיליקון

1000V כולל 2 
תנינים איכותיים

Zi-8186

חוטי מדידה + תנינים 
מסיבים

תפיסה חזקה במיוחד
פתיחה מקסימלית 

10 מ"מ

Zi-8182
תניני תפיסה 1000

)Zi-8185 לחוטי מדידה(
Zi-9200 -מתאים ל

מד זרם לבית הפיוזים ברכב
20A

לרכב / ספינות

Zi-2011 

טסטר ארוך 
מוגן

Zi-9252

•  בודק תקינות חיווט בשקע החשמל	
פאזה, אפס, הארקה וקוטביות

• בודק מפסקי פחת על פי זרם הזליגה	
10, 15 ,20, 25, 30, 35mA

בודק שקעי חשמל	•
2in1בודק מפסקי פחת	•

)Zi-8185 לחוטי מדידה(
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Professional Tools כלי עבודה
מלחמים

מלחמים מסיביים חדשניים עם הגנות אלקטרוניות Zi-808 

 מלחם אקדח
עם הספק כפול

ראש הלחמה משופר 3 שכבות

25-75W

Zi-8060

25W

מלחם איכותי
ראש 4 מ״מ שפיצי

Zi-8063 

15W

 מלחם לעבודות
עדינות במיוחד

ראש שפיצי

Zi-8061 

40W

מלחם
ראש 6 מ״מ שטוח

 Zi-8062

80W

מלחם עבודה מסיבי
ראש 8 מ״מ שטוח

Zi-8066 / Zi-8067

80/100W

מלחם לויטראז'
ראש הלחמה 

משופר 3 שכבות

Zi-8066

Zi-8067
100w

80w

Zi-8015 PRO

150W
 Zi-8020 PRO

200W
 Zi-8030 PRO

300W

כבל מתח סופר בטיחותי | מפסק הפעלה / כיבוי | ראש נחושת איכותי
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כלים לעבודות קלקר

Professional Tools

Professional Solutions - פתרונות מקצועיים

כלים ליצירה ואומנות

3in1

מלחם לעבודות אומנות / פיסול בקלקר

• ראש חוט להט לחיתוך	
• ראש לחריטה	
• ראש מחט לחיתוך	

צורב וחותך קלקר מקצועי עם ויסות חום

• 	200ºC - 650ºC ויסות חום
• חימום מהיר תוך 10 שניות	
• תושבת לקביעת מרחקים	
• 12 ראשים לחיתוך וצריבה	
•  מתאים לצריבה וחיתוך:	

קלקר, ספוג, EVA וגומי רך

Zi - 80781 Bow TipZi - 80782 Long Stick Tip

ויסות חום

Zi-8078

Zi-8068

Zi-8068
חוט להט למלחם

Zi-8068

Zi-80783

Zi-8078-סט 10 ראשים ל
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צורבי עץ

Professional Tools כלים ליצירה ואומנות

Zi-8053Zi-8054

• 	200ºC - 650ºC ויסות חום
• חימום מהיר תוך 10 שניות	
• מתאים לצריבת:	
• עץ, עור, שעם, במבוק, נייר פוייל	
• 4 ראשים ליצירת אפקטים שונים	

מלחם לצריבה בעץ ועבודות יצירה

כולל:

• 2 ראשי הטבעה	
• 1 ראש הלחמה	
• 2 ראשי חריטה/צריבה	
• תפסן להב	
• להב	

30W

צורב עץ מקצועי עם ויסות חום

ויסות חום

4in1

Zi-8085

Zi-8065

• חריטה/ צריבה בחום	
• הטבעה בחום	
• סכין חיתוך בחום	
• הלחמה	

7 ראשים עגולים
להטבעה

6 ראשים לצריבה
ישר ושפיצי

Zi-80851

Zi-8078-סט 4 ראשים שונים ל
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מלחמים ואביזרי הלחמה

Professional Tools

ט

Professional Solutions - פתרונות מקצועיים

כלי עבודה

Zi-8893

 ספוגית 3M לניקוי 
ראש מלחם )3 יח'(

Zi-8896

 ספוגית פליז לניקוי
ראש הלחמה

 על בסיס סיליקון
עמיד לחום

Zi-8895

בדיל איכותי 60/40 
לעבודות עדינות

Zi-8872

מעמד למלחם
+ מעמד לגליל בדיל

Zi-8875

מעמד יד שלישית

Zi-8897

בדיל איכותי 60/40 
לעבודות עדינות

100 גרם

Zi-8810
שואב בדיל

מתכתי

Zi-8898

משחת הלחמה
מקצועית 60 גרם
 PCB  PGA -ל

SMD BGA

Zi-8064

30W
12V מלחם

לשקע מצית הרכב

Zi-8074

6W
4.5V מלחם

על סוללות

• חימום מהיר - 13 שניות לטמפ׳ עבודה	
• זמן עבודה רציף 45 דקות	
• 	560°C טמפרטורה מקסימלית
• לחצן בטיחותי להפעלה	
• כיסוי הגנה בגמר שימוש	
• 	AAA פועל על 3 סוללות

Zi-8084

5W
5V USB מלחם

• 	USB 1.8 מטר כבל
• מתאים לחיבור לפאוור בנק	

Zi-8094

6W
3.7V מלחם נטען ליתיום

•  חימום מהיר	
- 40 שניות

• עבודה רצופה של 	
90 דק׳ ללא טעינה

• להלחמות עדינות	
• 	 USB כבל הטענה

1.8 מטר
• סוללת ליתיום 	

2600MA

ברכישה נפרדת
Zi-80691 - סט של 200 יח׳ צבע לבן קריסטל

קוטר: 4 מ״מ.   
Zi-80692 - סט של 200 יח׳ 5 צבעים

קוטר: 4 מ״מ.   
Zi-80693 - סט של 120 יח׳ צבע לבן קריסטל

קוטר: 4.8 מ״מ.   

Zi-8069

כלי להדבקת אבני חן )דמוי( בחום
הדבקת אבנים צבעוניות לבדים/עור

 ZI-8060-זוג ראשים ל ZI-8050
 ZI-8061-זוג ראשים ל ZI-8051
 ZI-8062-זוג ראשים ל ZI-8052

 ZI-8066-ראש ל ZI-8056
 ZI-8063-ראש ל ZI-8057
 ZI-808-ראש ל ZI-8091

ראשי מלחמים

2in1
2in1• תפיסת תנינים לידיים פנויות	

• זכוכית מגדלת	
• 1.2 מ״מ עובי	
• 2% משחת הלחמה	

• 1.2 מ״מ עובי	
• 2% משחת הלחמה	
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Professional Tools כלי עבודה
אקדחי דבק + נרות דבק

Zi-8001 

Zi-8002 

Zi-8000

80W
אקדח דבק מקצועי

40W
אקדח דבק מקצועי

• מנגנון מסיבי לעבודה מאומצת	
• חימום מהיר להוצאת כמות דבק גבוהה בזמן קצר	
• 	120W הספק עבודה גבוה
• אפשרות החלפת ראשים	
• מפסק הפעלה )כולל נורת ביקורת(	
• מעמד מתכתי	

120W
אקדח דבק סופר מקצועי

Zi-8010 

 נרות דבק
 חם איכותיים

ביותר
עומד בתקנים 
הבינלאומיים  

800 גר’  
41 יח’

Zi-8007 
6 נרות דבק מקצועי ואיכותי

RoHS בטיחותי בתקן

• קוטר 11.2  מ״מ	
• אורך מוט 20 ס״מ	

• קוטר 11.2  מ״מ	
• אורך מוט 20 ס״מ	
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Professional Tools
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כלי עבודה
מלחמי גז / להבה

ברנר להביור מקצועי
עוצמה חזקה במיוחד

ויסות עוצמה עד לרמה נמוכה ביותר
1500°C עד טמפ׳

Zi-2110

מלחם מיני + בלוואר

Zi-2170

2in1

2in1

כלי שולחני מקצועי 
מצית פנימית	•
וסת עוצמה	•
נצרה כפולה	•

מלחם + להביור

Zi-2130 PRO

3in1
מלחם	•
בלוואר	•
להביור	•
נצרת הפעלה	•
מצית פנימית 	•
וסת עוצמה	•
מעמד/סטנד מובנה	•

 מלחם גז מקצועי 
משופר 3 ב-1

Zi-2161

3  ב-1 מלחם, בלוואר להביור	•
מיכל גז גדול לזמן עבודה ממושך	•
מצית פנימית	•
וסת עוצמה	•
מעמד/סטנד מובנה	•

מלחם גז עוצמתי
)100W מקביל למלחם חשמל(

3in1

Zi-2120

Zi-2140

להביור מיני
עד 1300 מעלות

וסת עוצמה



19  |

Professional Solutions - פתרונות מקצועיים

Zi-3635

Zi-3615

Zi-3633

מנורותפאן תעשייתי - בלוואר

Professional Tools כלי עבודה

•	  Lumens 800 עוצמת תאורה
אורך זרועות 90 ס״מ	•
•	3D זכוכית מגדלת ״7 הגדלה
•	 11W הספק SMD תאורת לד
בטיחותי – ספק כוח חיצוני	•
קפיצי הזרוע חבויים בזרועות	•

7 ” 
11W

175/350W מצבי פעולה
350OC טמפרטורת מקסימום

Zi-2006

Zi-2009

2 מצבי עבודה

Zi-2003
Zi-2006 -פייה צרה ל

Zi-2008

Zi-2002
Zi-2006 -פייה לשרינקים ל

Zi-2009 -פייה לשרינקים ל

 350W
בלוואר 

לעבודות עדינות

 2000W
בלוואר מקצועי

300/2000W מצבי פעולה
590OC טמפרטורת מקסימום

אפשרות לעבודה בידיים 
משוחררות מתפיסת הכלי

מנורת LED שולחנית + זכוכית מגדלת	•
בסיס מנורה מסיבי וכבד	•
בטיחותי ביותר- ספק כוח חיצוני	•
•	3D זכוכית מגדלת "3.5, הגדלה
אורך זרועות 56 ס"מ	•

מנורת זכוכית 
led מגדלת

3d

מנורת זכוכית 
led מגדלת

3d

מנורת זכוכית 
led מגדלת

5d

3.5” 
5.4W

5” 
9.4W

•	Lumens 526 עוצמת תאורה
אורך זרועות 98 ס"מ	•
•	5D זכוכית מגדלת ״5, הגדלה
•	9.4W הספק SMD תאורת לד
בטיחותי - ספק כוח חיצוני	•

עבודה ללא צורך 
בתפיסה עומד עצמאית 

על משטח
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כלי עבודה

Zi-4017 Zi-4019 

סכין יפני להב רחב 17 מ״מ
נעילה בטיחותית

מחסנית כולל 2 להבים

סכין יפני להב רחב 17 מ״מ
נעילה בטיחותית

Zi-4037 

סכין יפני בטיחותי 
להב חוזר אוטומטי

למשתמש שמאלי וימני

סכינים
Zi-4025 

 סכין יפני -להב רחב וחזק
25 מ״מ

מתאים לעבודות גבס

Zi-4011 

סכין יפני צר + תפס
מחסנית כולל 2 להבים

נעילה אוטומטית

Zi-4010 

סכין יפני צר מתכתי
נעילה אוטומטית

 Zi-4084 / Zi-4085 / Zi-4086

Zi-4084 ס״מ   21.5
Zi-4085 ס״מ   34.5
Zi-4086 ס״מ   60

מגרדת מקצועית
מבנה מתכתי 

מאסיבי

להבים 10 יח'

Zi-4086 / Zi-4085 / Zi-4084 / Zi-4080-ל SK-5 להב

Zi-4037-ו Zi-4045 -ל C.S להב
Zi-4051

SK-5

Zi-4017 -ל Zi-4064
 Zi-4025 -ל Zi-4065

Zi-4010 / Zi-4011 -ל Zi-4053
Zi-4017 -ל Zi-4054
 Zi-4025 -ל Zi-4055

SK-5 SK-5

מתכת איכותית עם קושיות גבוהה במיוחד מתכת איכותית עם קושיות גבוהה במיוחד
להב משונן

מתכת איכותית עם קושיות גבוהה במיוחד

Zi-4045 

סכין מקצועית מתקפלת
SK-5 עם להב

כולל נרתיק ו- 5 להבים

Zi-4052

Zi-4080

מגרדת )סקרייפר( 
SK-5 עם להב
כולל מגן להב

SK-5 להב איכותיSK-5 להב איכותיSK-5 להב איכותי
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Professional Tools כלי עבודה
אקדחי סיכות

סיכות

Zi-1223 

אקדח סיכות מקצועי
)מקביל לרפיד 23(
לסיכות ברוחב 11.3

עומק 4-8 מ"מ

Zi-1233 

2 דרגות עוצמה

אקדח סיכות מקצועי מסיבי
)מקביל לרפיד 33(

לסיכות ברוחב 11.3 ו-10.6
עומק 6-14 מ"מ

מתאים למסמרים עד 15 מ"מ

Zi-1234 

2 דרגות עוצמה

אקדח סיכות עבות 1.2 מ"מ
)מקביל לרפיד 34(

מסיבי ומקצועי ביותר
לסיכות ברוחב 10.6

עומק 6-14 מ"מ
מתאים למסמרים

ZI-13066mm
ZI-13088mm
ZI-131010mm
ZI-131212mm
ZI-131414mm

Zi-1234 סיכות עבות 1.2 מ"מ  לאקדח
1000PCS/BOX  R140 מקביל לסיכות

Zi-1223 / 1233 סיכות 0.7 מ"מ  לאקדח
1000PCS/BOX  R13 מקביל לסיכות

ZI-14066mm
ZI-14088mm
ZI-141010mm
ZI-141212mm
ZI-141414mm
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Professional Tools

ט

Professional Solutions - פתרונות מקצועיים

כלי עבודה

Zi-5550 

רצועות חביקה - איכותיות ביותר

Zico Straps
זוג רצועות קשירה/ חביקה מקצועיות

3 מטר

Zico Straps
זוג רצועות קשירה/ חביקה מקצועיות

5 מטר5 מטר

Zico Straps
זוג רצועות קשירה עם 2 ווי תפיסה

Zi-5530 

מתאים לחביקה/קשירה 
לגגונים נגררים ולטנדרים

מתאים לחביקה/קשירה 
לגגונים נגררים ולטנדרים

מתאים לחביקה/קשירה 
לגגונים נגררים ולטנדרים

•	1100D רצועות פוליאסטר איכותי
אבזם תפיסה חדשני רב נקודתי	•
עומס מירבי עד 300 ק״ג	•
רוחב רצועה 25 מ״מ	•
שחרור מהיר	•

•	1100D רצועות פוליאסטר איכותי
אבזם תפיסה חדשני רב נקודתי	•
עומס מירבי עד 300 ק״ג	•
רוחב רצועה 25 מ״מ	•
שחרור מהיר	•

•	1100D רצועות פוליאסטר איכותי
אבזם תפיסה חדשני רב נקודתי	•
עומס מירבי עד 300 ק״ג	•
רוחב רצועה 25 מ״מ	•
שחרור מהיר	•
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Zi-5710

Professional Tools כלי עבודה

Zi-57102

10
Tools

Included

סט אביזרים וכלים למשחזת מיני
להשחזה, ליטוש והברשה

סט 19 חלקים
• 2  מברשות מתכת על ציר	
• 1  מברשת נילון על ציר	
• 3  ראשי הברשה	
• 6  אבני השחזה על ציר	
• 4  גלילי נייר שיוף	
• 2  בסיס תפיסה על ציר לגלילי שיוף	
• 1  ראש תפיסה לציר 3.2 מ״מ	

18V משחזת מיני
לעבודות עדינות ומדויקות

• מהירות 400-22,000 סל"ד 	
• וסת מהירות	
• 10 כלים למגוון עבודות	

• קל משקל	
• קטן מיימדים	
• נוח ביותר לשימוש	
• בטיחותי - פועל על מתח נמוך	

השחזה  ליטוש  שיוף  חריטה



a brand of quality and reliability

שרות לקוחות בצ׳אט וואצאפ - 054-9088128
www.zico.co.il


