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פתרונות האריזה, האחסון והשינוע של 'פלסגד' מאפשרים לחברות להפיץ את תוצרתן 
בכל העולם תוך שמירה על איכות גבוהה, יעילות, נוחות ללא פשרות והגנה על איכות 

הסביבה. 

זה מה שאנחנו יודעים לעשות
בהתאמה  חוזר  לשימוש  ושינוע  אחסון  אריזה,  פתרונות  ומייצרת  מפתחת  'פלסגד' 

לצרכי לקוחותיה. 
כחברה הנמצאת בחוד החנית בתחומה, הפתרונות שאנו מספקים הם מהמתקדמים 
נותנים  אנשי הפיתוח שלנו  לקוחותינו.  לצרכי  באופן מלא  ומותאמים  מגוונים  בעולם, 
אתם  הדרושים.  והאחסון  השינוע  האריזה,  לתהליכי  והן  המוצר  להיבטי  הן  מענה 

מגדירים את הצרכים, אנחנו מאפיינים ומפתחים את הפתרונות המדויקים עבורכם.

נותנים מענה למגוון ענפים 
מגוון ענפי משק ותעשייה משתמשים בפתרונות של 'פלסגד'. החל מענפי החקלאות 
מסחר  בחברות  וכלה  טקסטיל  פארמה,  תיירות,  שייט,  תעופה,  חברות  דרך  והמזון, 
דיגיטלי ושוק ה- DIY. אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו להגיע מכל נקודה לכל נקודה 

בעולם.
אלפי חברות בעולם משתמשות בכל רגע נתון בפתרונות האריזה, האחסון והשינוע של 

'פלסגד'. 

כך אנחנו שומרים על הסביבה
אנחנו מייצרים פתרונות המיועדים לשימוש חוזר ארוך טווח ולאחר מכן למחזור. אנו 
גאים להוביל את המגמה שהופכת את פתרונות הפלסטיק לטובים ביותר עבור איכות 

הסביבה.

פתרונות לוגיסטיים
מתקדמים

אתם נהנים מהערכים שלנו
•  יצירתיות – אנו יוזמים בשיטתיות פתרונות חדשניים, משמעותיים ובעלי ערך מוסף 

עבור ללקוחותינו.
•  כבוד ואמון – אנו נוהגים בכל השותפים המעורבים )לקוחות, ספקים, עובדים, בעלים( 

בכבוד, בהגינות ובשקיפות מלאה. מטרותינו משותפות. הצלחתנו משותפת.  
•  שותפות - שיתוף הפעולה מוביל לפתרונות הטובים ביותר. אתם מעלים את הצורך, 

אנחנו מעצבים את הפתרון הייחודי והמתאים ביותר.
•  מחויבות –אנו מחויבים לייצר מוצרים ברמה הגבוהה ביותר ולספק את הפתרונות 

האיכותיים והטובים ביותר. אנו מחויבים למתן שירות מעולה.  
•  מומחיות - שואפים ופועלים להוביל תמיד! בשירות, בפיתוח, בחדשנות, ביצירתיות 

ובמצוינות עבור לקוחותינו.

השורשים של 'פלסגד' 
נוסף  ייצור  ואתר  בישראל  ייצור  אתרי  שני  לחברה   .1982 בשנת  הוקמה  'פלסגד' 
30 מדינות ברחבי  בארה"ב. מערך המכירות וההפצה של החברה פעיל בלמעלה מ- 

העולם וכאמור, נותן מענה לאלפי חברות בעולם. 
לחברה 3 חברות בנות בבעלות מלאה, בספרד, גרמניה ובארה"ב. 

ובריאות  בטיחות  הסביבה,  איכות  בתחומי  בינלאומיים  לתקנים  מחויבת  'פלסגד' 
בתעסוקה. החברה מוסמכת לניהול איכות לפי תקן ISO 9001:2008 בכל רובדי הארגון, 
תקן  לפי  הבטיחות  וניהול  תעסוקתית  ולבריאות   ISO 14001 תקן  לפי  סביבתי  לניהול 

.OHSAS 18001
מיום הקמת החברה ועד היום, אנו משמרים את ה-DNA הייחודי שלה, שעושה את כל 
ושקיפות  לאמינות  מתפשרת,  בלתי  מוצרים  לאיכות  לכל  מעל  מחויבים  אנו  ההבדל. 

מלאה ולשירות מעולה שמייצר ערך מוסף ממשי ללקוחותינו. 
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1219x1016x130 מ”ממידות

5.2 ק”גמשקל

750 ק”גכושר נשיאה דינמי

1500 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משקל עצמי נמוך, סקידים )אופציונלי(

  

1219x1016x130 מ”ממידות

6.4 ק”גמשקל

750 ק”גכושר נשיאה דינמי

1500 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, אפשרות לשפת בטחון.

  

מתאים למשטח אווירי.

107 C 110 משטח Plus משטח

1200x1000 מ“מ1200x1000 מ”מ

1219x1016x140 מ”ממידות

7.2 ק”גמשקל

750 ק”גכושר נשיאה דינמי

1500 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משקל עצמי נמוך, סקידים )אופציונלי(

  

1200x1000x132 מ”ממידות

5.8 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

1800 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: מתכנס, אפשרות לשפת בטחון.

  

מתאים למשטח אווירי.

משטח 110Plus S- אבזר מיוחד המאפשר קשירת שרינק בטוחה משטח 110Plus S- סקידים )אופציונלי( 

משטח S 107משטח 107
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1200x1000x132 מ”ממידות

7.1 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

1800 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: מתכנס, אפשרות לשפת בטחון.

  

1200x1000x142 מ”ממידות

7.8 ק”גמשקל

1200 ק”גכושר נשיאה דינמי

2000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות לשפת בטחון.

  

1200x1000x142 מ”ממידות

9.1 ק”גמשקל

1200 ק”גכושר נשיאה דינמי

2000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות לשפת בטחון.

  

מתאים למשטח אווירי.

 

1200x1000x150 מ”ממידות

10.7 ק”גמשקל

1750 ק”גכושר נשיאה דינמי

3200 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות לשפת בטחון: 5, 25 מ"מ וללא,
אפשרות למניעת החלקה.

  

מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

PG1210S

1200x1000x145 מ”ממידות

9.1 ק”גמשקל

1200 ק”גכושר נשיאה דינמי

2500 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, אפשרות לשפת בטחון.

  

1200x1000x135 מ”ממידות

8.5 ק”גמשקל

750 ק”גכושר נשיאה דינמי

2000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, אפשרות לשפת בטחון.

  

1200x1000 מ“מ1200x1000 מ”מ

 110Plus S משטח

משטח 1210

1210 S משטח

 110Plus CS 1210משטח C משטח

 110 Plus C משטח
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1200x1000x152 מ”ממידות

8.2 ק”גמשקל

1350 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: מתכנס, חזק במיוחד, אפשרות לשפת 
ביטחון.

  

מתאים למשטח אווירי וחדרי קירור.

1200x1000x150 מ”ממידות

10.8 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות להוסיף שפת ביטחון ו/או פסי אנטי סליפ

  

1200x1000x150 מ”ממידות

11.8 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות להוסיף שפת ביטחון ו/או פסי אנטי סליפ

  

1200x1000 מ“מ1200x1000 מ”מ

משטח נפטון

1200X1000 משטח הפצה

1200X1000 C משטח הפצה

1200x1000x162 מ”ממידות

14.5 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

500 ק”גמידוף

תכונות: אפשרות להוסיף שפת ביטחון ו/או פסי אנטי סליפ

    

1200x1000x162 מ”ממידות

15.5 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

500 ק”גמידוף

תכונות: אפשרות להוסיף שפת ביטחון ו/או פסי אנטי סליפ

    

1200X1000 5S משטח הפצה

1200X1000 3S משטח הפצה

נקודות גומי אדומות למניעת החלקה



משטחים ו 15 14 | משטחים 

1200x1000x162 מ”ממידות

16.0 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

500 ק”גמידוף

תכונות: אפשרות להוסיף שפת ביטחון ו/או פסי אנטי סליפ

    

1200x1000x150 מ”ממידות

10.7 ק”גמשקל

1750 ק”גכושר נשיאה דינמי

3200 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות לשפת בטחון: 5, 25 מ"מ,
אפשרות למניעת החלקה.

  

מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

1200x1000x140 מ”ממידות

17.2 ק”גמשקל

1500 ק”גכושר נשיאה דינמי

5000 ק”גכושר נשיאה סטטי

1000 ק”גמידוף

תכונות: רגל אמצעית רחבה.

    

1200x1000 מ“מ1200x1000 מ”מ

משטח 140

1200x1000x160 מ”ממידות

23.0 ק”גמשקל

2000 ק”גכושר נשיאה דינמי

7500 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח לוגיסטי לעומסים כבדים במיוחד.

  

1200x1000x150 מ”ממידות

16.0 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

4000 ק”גכושר נשיאה סטטי

750 ק”גמידוף

תכונות: סיפון סגור )אופציונלי(

    

משטח 720

PG670 משטח

משטח 955

נערמיםמתכנסים

1200X1000 6S משטח הפצה



משטחיםמשטחים
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1200x800x135 מ”ממידות

6.0 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

2000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, מתכנס, אפשרות לשפת בטחון.

  

1200x800x145 מ”ממידות

8.1 ק”גמשקל

1200 ק”גכושר נשיאה דינמי

2500 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, אפשרות לשפת בטחון.

  

1200x800x140 מ”ממידות

8.1 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

2000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: מתכנס, שפת בטחון.

  

1200x800x150 מ”ממידות

12.1 ק”גמשקל

1300 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות לשפת ביטחון.

  

1200x800x140 מ”ממידות

12.1 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות לשפת ביטחון.

  

1200x800x130 מ”ממידות

4.5 ק”גמשקל

800 ק”גכושר נשיאה דינמי

1750 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות לשפת ביטחון.

  

1200x800 מ“מ1200x800 מ”מ

1208 S משטח

משטח 830

משטח 850

805Plus משטח

משטח 840משטח 1208
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1200x800x130 מ”ממידות

5.4 ק”גמשקל

800 ק”גכושר נשיאה דינמי

1750 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות לשפת ביטחון.

  

1200x800x140 מ”ממידות

6.5 ק”גמשקל

800 ק”גכושר נשיאה דינמי

1750 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, אפשרות לשפת בטחון.

  

1200x800x150 מ”ממידות

8.5 ק”גמשקל

1300 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות להוסיף שפת בטחון ו/או פסי אנטי סליפ

  

רצועות נגד החלקהשפת בטחון

1200x800x150 מ”ממידות

12.10 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות להוסיף שפת ביטחון ו/או פסי אנטי סליפ

  

1200x800x162 מ”ממידות

11.2 ק”גמשקל

800 ק”גכושר נשיאה דינמי

1750 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: אפשרות להוסיף שפת ביטחון ו/או פסי אנטי סליפ

  

1200x800 מ“מ  1200x800 מ”מ

805Plus S משטח

1200X800 C משטח הפצה

1200X800 3S משטח הפצה

1200X800 משטח הפצה

805Plus C משטח
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1200x800x150 מ”ממידות

13 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

4000 ק”גכושר נשיאה סטטי

750 ק”גמידוף

תכונות: סיפון סגור / 2 או 3 סקידים )אופציונלי(

    

1100x1100x135 מ”ממידות

7.00 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

2000 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, מתכנס, אפשרות לשפת בטחון.

  

1100x1100x145 מ”ממידות

9.30 ק”גמשקל

1200 ק”גכושר נשיאה דינמי

2500 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, אפשרות לשפת בטחון.

    

1200x800 מ“מ / 1100x1100 מ”מ

PG660 משטח

משטח 1111

1111 S משטח

1100x1100x157 מ”ממידות

12.4 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

500 ק”גמידוף

תכונות: משטח חזק ועמיד, אפשרות לשפת בטחון.

    

1100x1100x157 מ”ממידות

15.8 ק”גמשקל

1000 ק”גכושר נשיאה דינמי

3000 ק”גכושר נשיאה סטטי

1000 ק”גמידוף

תכונות: משטח חזק ועמיד, אפשרות לשפת בטחון.

    

800x600x134 מ”ממידות

2.5 ק”גמשקל

400 ק”גכושר נשיאה דינמי

800 ק”גכושר נשיאה סטטי

תכונות: מתכנס, קל מאוד.

  

1100x1100 מ”מ / 800x600 מ“מ

Power משטח

Power 3M משטח

)Semi Pallet( משטח חצי
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אינדקס משטחים

כמות משטחיםחומר גלםשם המוצר
עמ'בעמודה

1200x1000

PP/PE798משטח 107

107C משטחPP/PE798

107S משטחPP/PE259

110 Plus משטחPP/PE749

110 Plus C משטחPP/PE7410

110 Plus S משטחPP/PE2510

110 Plus CS משטחPP/PE2510

PP/PE6011משטח 1210

1210 S משטחPP/PE2511

1210 C משטחPP/PE6011

PP/PE5412משטח נפטון

1200X1000 משטח הפצהPP/PE4912

1200X1000 C משטח הפצהPP/PE4912

1200X1000 3S משטח הפצהPP/PE4013

1200X1000 5S משטח הפצהPP/PE3413

1200X1000 6S משטח הפצהPP/PE3414

PP/PE1614משטח 140

PP/PE1914משטח 955

PP/PE1515משטח 720

PG670 משטחPP/PE1615

כמות משטחיםחומר גלםשם המוצר
עמ'בעמודה

1200x800

PP/PE7918משטח 1208

1208 S משטחPP/PE2518

PP/PE6018משטח 830

PP/PE2519משטח 840

PP/PE2519משטח 850

 805 Plus משטחPP/PE7919

 805 Plus C משטחPP/PE7920

 805 Plus S משטחPP/PE2520

1200X800 משטח הפצהPP/PE4920

1200X800 C משטח הפצהPP/PE4921

1200X800 3S משטח הפצהPP/PE3821

PG660 משטחPP/PE1622

1100
x1100

PP/PE6022משטח 1111

1111 S משטחPP/PE2522

Power משטחPP/PE2323

Power 3M משטחPP/PE2323

8
0

0
x6

0
0

משטח חצי
)Semi Pallet(PP/PE16423

אינדקס משטחים



26  | ארגזים אטומים וקופסאות 



ארגזים אטומים וקופסאות ו 29 28  | ארגזים אטומים וקופסאות 

ארגזים אטומים וקופסאות

אמבטיט
40/60

סדרת 
הקופסאות

מיכל 130
עם עגלה )אופציונלי( סדרת 

FREE BOX
סדרת ארגזי

מגנום

סדרת ארגזי 
PRO מגנום

ארגז תעשייתי
4622

46

44

35 3230

31

37



ארגזים אטומים וקופסאותארגזים אטומים וקופסאות

ארגזים אטומים וקופסאות ו 31 30  | ארגזים אטומים וקופסאות 

600x400x250 מ”ממידות חיצוניות

520x338x233 מ”ממידות פנימיות

2.67 ק”גמשקל

45 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי,
אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

        

600x400x340 מ”ממידות חיצוניות

504x323x320 מ”ממידות פנימיות

3.07 ק”גמשקל

60 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי,
אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

        

600x400x340 מ”ממידות חיצוניות

520x338x320 מ”ממידות פנימיות

3.07 ק”גמשקל

60 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי מאובטח,
אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

        

600x400x405 מ”ממידות חיצוניות

497x324x380 מ”ממידות פנימיות

3.3 ק”גמשקל

70 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי מאובטח,
אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

        

מתכנסנערם חלונית עבור מדבקה או תויתמנגנון נעילה וזיהוי פתיחה )אופציונלי(

ארגזים אטומים וקופסאותארגזים אטומים וקופסאות

ארגז מגנום PRO 70ארגז מגנום 60

ארגז מגנום PRO 60ארגז מגנום 45



ארגזים אטומים וקופסאותארגזים אטומים וקופסאות

ארגזים אטומים וקופסאות ו 33 32  | ארגזים אטומים וקופסאות 

490x300x110 מ”ממידות חיצוניות

435x260x107 מ”ממידות פנימיות

0.91 ק”גמשקל

13 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה תואם*,
אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

      

490x300x160 מ”ממידות חיצוניות

425x250x157 מ”ממידות פנימיות

1 ק”גמשקל

19 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה תואם*,
אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

      

490x300x210 מ”ממידות חיצוניות

415x240x207 מ”ממידות פנימיות

1.15 ק”גמשקל

23 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה תואם*,
אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

      

490x300x260 מ”ממידות חיצוניות

406x230x257 מ”ממידות פנימיות

1.305 ק”גמשקל

29 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה תואם*,
אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

      

Free Boxנערםמתכנס

*אבזור אופציונלי*אבזור אופציונלי

ארגזים אטומים וקופסאותארגזים אטומים וקופסאות

Free Box 160Free Box 260

Free Box 110Free Box 210



ארגזים אטומים וקופסאות ו 35 34  | ארגזים אטומים וקופסאות 

667x462x340 מ”ממידות חיצוניות

590x410x324 מ”ממידות פנימיות

3.13 ק”גמשקל

74 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם בתוספת פרזול, מאושר מזון.

        

680 מ”מגובה העגלה

תכונות: גלגלי "4, עומס מקסימלי עד 200 ק"ג.

660x470 מ”ממידות מכסה למיכל

778x555x415 מ”ממידות חיצוניות

710x500x400 מ”ממידות פנימיות

4.64 ק”גמשקל

130 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם בתוספת פרזול, מאושר מזון.

        

635 מ”מגובה העגלה

תכונות: גלגלי "4, עומס מקסימלי עד 200 ק"ג.

775x560 מ”ממידות מכסה למיכל

ארגזים אטומים וקופסאותארגזים אטומים וקופסאות

עגלה למיכל 70

מכסה למיכל 70

עגלת DH למיכל 130

מכסה למיכל 130

מיכל 130מיכל 70



ארגזים אטומים וקופסאות ו 37 36  | ארגזים אטומים וקופסאות 

ארגזים תעשייתיים ארגזים תעשייתיים

400x300x120 מ”ממידות חיצוניות

355x255x115 מ”ממידות פנימיות

0.74 ק”גמשקל

10 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

  

400x300x175 מ”ממידות חיצוניות

355x255x165 מ”ממידות פנימיות

0.98 ק”גמשקל

15 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

  

400x300x230 מ”ממידות חיצוניות

355x255x220 מ”ממידות פנימיות

1.20 ק”גמשקל

20 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

  

600x400x120 מ”ממידות חיצוניות

563x363x105 מ”ממידות פנימיות

1.98 ק”גמשקל

21 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים,
קיימת אפשרות למחיצות אורך/רוחב.

      

600x400x180 מ”ממידות חיצוניות

555x355x160 מ”ממידות פנימיות

2.26 ק”גמשקל

32.9 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים,
קיימת אפשרות למחיצות אורך/רוחב.

      

600x400x220 מ”ממידות חיצוניות

555x355x200 מ”ממידות פנימיות

2.52 ק”גמשקל

40.90 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים,
קיימת אפשרות למחיצות אורך/רוחב.

      

ארגזים תעשייתייםארגזים תעשייתיים

ארגז תעשייתי 4316

ארגז תעשייתי 4322

ארגז תעשייתי 4618

ארגז תעשייתי 4622

ארגז תעשייתי 4612ארגז תעשייתי 4311



ארגזים אטומים וקופסאות ו 39 38  | ארגזים אטומים וקופסאות 

600x400x340 מ”ממידות חיצוניות

555x355x325 מ”ממידות פנימיות

2.80 ק”גמשקל

63 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

    

0.75 ק”גמשקל

0.32 ק”גמשקל

500x400x310 מ”ממידות חיצוניות

478x385x308 מ”ממידות פנימיות

2.28 ק”גמשקל

55 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

    

500x400x27 מ”ממידות חיצוניות

0.70 ק”גמשקל

ארגזים תעשייתיים

ארגזים תעשייתיים ארגזים תעשייתייםארגזים תעשייתייםארגזים תעשייתיים

PG5431-01 ארגז תעשייתי

מכסה לארגז תעשייתי PG5431-01ארגז תעשייתי 4633

60x40 מכסה לארגז תעשייתי

40x30 מכסה לארגז תעשייתי



ארגזים אטומים וקופסאות ו 41 40  | ארגזים אטומים וקופסאות 

ארגזים אטומים ארגזים אטומים

430x310x130 מ”ממידות חיצוניות

410x290x115 מ”ממידות פנימיות

0.69 ק”גמשקל

14 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה.

    

530x320x200 מ”ממידות חיצוניות

420x270x180 מ”ממידות פנימיות

1.97 ק”גמשקל

21 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה, ארגז מחוזק ומתאים 
לעומסים כבדים

    

492x402x234 מ”ממידות חיצוניות

445x355x220 מ”ממידות פנימיות

1.94 ק”גמשקל

36 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה.

    

608x497x402 מ”ממידות חיצוניות

554x444x388 מ”ממידות פנימיות

4.28 ק”גמשקל

97 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה.

    

444x369x175 מ”ממידות חיצוניות

409x334x168 מ”ממידות פנימיות

1.28 ק”גמשקל

23 ליטרתכולה

תכונות

  

מכסה )אופציונלי(

ארגזים תעשייתיים ארגזים אטומיםארגזים אטומיםארגזים תעשייתיים

ארגז 97ארגז 21

ארגז תובלה עמוק

ארגז 36ארגז 14



ארגזים אטומים וקופסאות ו 43 42  | ארגזים אטומים וקופסאות 

ארגזים אטומים ארגזים אטומים

625x424x146 מ”ממידות חיצוניות

570x380x140 מ”ממידות פנימיות

1.62 ק”גמשקל

31 ליטרתכולה

תכונות

  

685x340x200 מ”ממידות חיצוניות

590x310x190 מ”ממידות פנימיות

1.62 ק”גמשקל

36 ליטרתכולה

תכונות

    

685x340x315 מ”ממידות חיצוניות

590x310x300 מ”ממידות פנימיות

2.17 ק”גמשקל

57 ליטרתכולה

תכונות

    

545x365x290 מ”ממידות חיצוניות

520x340x270 מ”ממידות פנימיות

2.54 ק”גמשקל

45 ליטרתכולה

תכונות

  

525x330x137 מ”ממידות חיצוניות

506x305x135 מ”ממידות פנימיות

1.07 ק”גמשקל

20 ליטרתכולה

תכונות

  

* נדרשת כמות מינימום להזמנה

482x306x102 מ”ממידות חיצוניות

445x290x95 מ”ממידות פנימיות

0.78 ק”גמשקל

12 ליטרתכולה

תכונות

לא כולל מחיצות. מגיע עם ידית או ללא ידית.

ארגזים אטומיםארגזים אטומים

מיכל בינוני אטום

מיכל עמוק אטום

ארגז גבינה קשה

ארגז מחיצות 24

ארגז 45 אטוםארגז תובלה שטוח



ארגזים אטומים וקופסאות ו 45 44  | ארגזים אטומים וקופסאות 

קופסאות קופסאות

230x163x104 מ”ממידות חיצוניות

190x124x101 מ”ממידות פנימיות

0.214 ק”גמשקל

2.4 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם.

      

306x197x132 מ”ממידות חיצוניות

265x155x129 מ”ממידות פנימיות

0.357 ק”גמשקל

5.3 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם.

      

* אפשרות להזמנה בצבעים נוספים.

342x242x133 מ”ממידות חיצוניות

297x199x130 מ”ממידות פנימיות

0.461 ק”גמשקל

7.7 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם.

      

* אפשרות להזמנה בצבעים נוספים.

384x325x162 מ”ממידות חיצוניות

339x281x159 מ”ממידות פנימיות

0.659 ק”גמשקל

15.1 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם.

      

* אפשרות להזמנה בצבעים נוספים.

403x302x162 מ”ממידות חיצוניות

361x259x148 מ”ממידות פנימיות

0.798 ק”גמשקל

15.2 ליטרתכולה

תכונות

      

מכסים תואמים

קופסאותקופסאות

מיכל 16 שקוףקופסא 8

קופסא 9

קופסא 10קופסא 5



ארגזים אטומים וקופסאות ו 47 46  | ארגזים אטומים וקופסאות 

700x500x152 מ”ממידות חיצוניות

645x435x145 מ”ממידות פנימיות

1.10 ק”גמשקל

35 ליטרתכולה

תכונות

915x610x203 מ”ממידות חיצוניות

840x525x195 מ”ממידות פנימיות

1.85 ק”גמשקל

76 ליטרתכולה

תכונות

610x450x230 מ”ממידות חיצוניות

530x415x200 מ”ממידות פנימיות

1.65 ק”גמשקל

50 ליטרתכולה

תכונות: קיים דגם מאושר מזון צבעוני.

  

אמבטיט

קופסאות אמבטיטאמבטיטקופסאות

אמבטיט 60

פלסטיטאמבטיט 40



כמות במשטחחומר גלםשם המוצר
1200x1000'עמ

ארגזים אטומים וקופסאות

PP9230ארגז מגנום 45

PP8830ארגז מגנום 60

60 PRO א ארגז מגנוםPP10031

70 PRO א ארגז מגנוםPP9631

Free box 110PP37632

Free box 160PP36832

Free box 210PP36033

Free box 260PP35233

PP10034מיכל 70

34עגלה למיכל 70

PP18034מכסה למיכל 70

PP6035מיכל 130

35עגלת HD למיכל 130

PP14035מכסה למיכל 130

שייתיים
ארגזים תע

PP22036ארגז תעשייתי 4311

PP15036ארגז תעשייתי 4316

PP11036ארגז תעשייתי 4322

PP10037ארגז תעשייתי 4612

PP6037ארגז תעשייתי 4618

PP5037ארגז תעשייתי 4622

PP5038ארגז תעשייתי 4633

60x40 מכסה לארגז תעשייתיPP38

40x30 מכסה לארגז תעשייתיPP56038

כמות במשטחחומר גלםשם המוצר
1200x1000'עמ

ארגזים 
שייתיים

תע

PG5431-01 ארגז תעשייתיPP4838

PG5431-01 מכסה לארגז תעשייתיPP45039

ארגזים אטומים

PP15040ארגז 14

PP8040ארגז 21

PP6641ארגז 36

PP3641ארגז 97

PE10841ארגז תובלה עמוק

PE7542ארגז תובלה שטוח

PP18042מיכל בינוני אטום

PP12042מיכל עמוק אטום

PE8443ארגז 45 אטום

PE14443ארגז גבינה קשה

HIPS16043ארגז מחיצות 24

קופסאות

PP84044קופסא 5

PP38044קופסא 8

PP32544קופסא 9

PP22545קופסא 10

PP18045מיכל 16 שקוף

PP60046אמבטיט 40

PP36046אמבטיט 60

PP/PE26047פלסטיט

קופסאות אינדקס ארגזים אטומים וקופסאותאינדקס ארגזים אטומים וקופסאותקופסאות



ארגזים ומגשים מרושתים ו 51 50  | ארגזים ומגשים מרושתים 

ארגזים ומגשים מרושתים

ארגז 
אס

ארגז
Pro חלב

מגש
חלות

סדרת 
הארגזים המתקפלים

ארגז 
Pro גדיד

62

68

65

52

59



52  | ארגזים ומגשים מרושתים 

600x400x115 מ”ממידות חיצוניות

576x376x106 מ”ממידות פנימיות

1.35 ק”גמשקל

23 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, יכולת עירום שתי וערב,
אפשרות IML/RFID , יחס כינוס גבוה, נעץ צבעוני.

      

600x400x150 מ”ממידות חיצוניות

576x376x141 מ”ממידות פנימיות

1.52 ק”גמשקל

31 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, יכולת עירום שתי וערב,
אפשרות IML/RFID , יחס כינוס גבוה, נעץ צבעוני.

      

600x400x185 מ”ממידות חיצוניות

576x376x176 מ”ממידות פנימיות

1.72 ק”גמשקל

39 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, יכולת עירום שתי וערב,
אפשרות IML/RFID , יחס כינוס גבוה, נעץ צבעוני.

      

600x400x219 מ”ממידות חיצוניות

576x376x210 מ”ממידות פנימיות

1.82 ק”גמשקל

46 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, יכולת עירום שתי וערב,
אפשרות IML/RFID , יחס כינוס גבוה, נעץ צבעוני.

      

600x400x259 מ”ממידות חיצוניות

576x376x251 מ”ממידות פנימיות

2.22 ק”גמשקל

55 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, יכולת עירום שתי וערב,
אפשרות IML/RFID , יחס כינוס גבוה, נעץ צבעוני.

      

נערםמתקפל

קופסאות ארגזים מתקפלים 600x400ארגזים מתקפלים 600x400קופסאות

PG6415-02 ארגז

PG6418-02 ארגז

PG6426-02 ארגז

PG6411-02 ארגזPG6422-02 ארגז
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600x400x210 מ”ממידות חיצוניות

570x370x200 מ”ממידות פנימיות

2.00 ק”גמשקל

42 ליטרתכולה

תכונות: מאוורר במיוחד.

      

370x275x190 מ”ממידות חיצוניות

339x247x181 מ”ממידות פנימיות

1.10 ק”גמשקל

15 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל עירום בצורת שתי וערב.

    

550x370x190 מ”ממידות חיצוניות

522x339x181 מ”ממידות פנימיות

1.63 ק”גמשקל

32 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, עירום בצורת שתי וערב.

    

550x370x258 מ”ממידות חיצוניות

522x339x274 מ”ממידות פנימיות

2.15 ק”גמשקל

48 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, עירום בצורת שתי וערב.

    

קופסאות ארגזים מתקפליםארגזים מתקפלים 600x400קופסאות

PF5319 ארגז

PF5328 ארגז

ארגז PF3219ארגז אמריליס מתקפל
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600x400x100 מ”ממידות חיצוניות

561x361x88.5 מ”ממידות פנימיות

880 גרםמשקל

18.5 ליטרתכולה

תכונות

      

* אפשרות להזמנה בצבעים נוספים.

600x400x70 מ”ממידות חיצוניות

563x364x55 מ”ממידות פנימיות

0.74 ק”גמשקל

11.3 ליטרתכולה

תכונות

    

מתכנסנערם

ארגזים מרושתים 600x400קופסאות

ארגז גדיד

Pro ארגז גדיד
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600x400x100 מ”ממידות חיצוניות

567x368x88 מ”ממידות פנימיות

0.98 ק”גמשקל

18.4 ליטרתכולה

תכונות

    

600x400x150 מ”ממידות חיצוניות

563x365x138 מ”ממידות פנימיות

1.32 ק”גמשקל

28.4 ליטרתכולה

תכונות

    

600x400x202 מ”ממידות חיצוניות

561x362x191 מ”ממידות פנימיות

1.34 ק”גמשקל

38.8 ליטרתכולה

תכונות

    

600x400x237 מ”ממידות חיצוניות

551x358x224 מ”ממידות פנימיות

1.71 ק”גמשקל

44.2 ליטרתכולה

תכונות

    

600x400x284 מ”ממידות חיצוניות

570x380x260 מ”ממידות פנימיות

0.95 ק”גמשקל

60 ליטרתכולה

תכונות

  

קופסאות ארגזים ומגשים מרושתיםארגזים ומגשים מרושתיםקופסאות

ארגז פטם

ארגז 40

ארגז קל תבלינים

ארגז 50ארגז 20 )מגש תמרים(
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500x300x151 מ”ממידות חיצוניות

481x281x149 מ”ממידות פנימיות

1.30 ק”גמשקל

34 ליטרתכולה

 תכונות: פתח דגימה המאפשר לדגום פרי מכל 
ארגז בעמודה 

    

550x370x100 מ”ממידות חיצוניות

520x340x90 מ”ממידות פנימיות

0.95 ק”גמשקל

17 ליטרתכולה

תכונות: ניתן לערום בצורת שתי וערב

    

550x370x145 מ”ממידות חיצוניות

520x340x136 מ”ממידות פנימיות

1.04 ק”גמשקל

25 ליטרתכולה

תכונות: ניתן לערום בצורת שתי וערב

    

550x370x194 מ”ממידות חיצוניות

520x340x180 מ”ממידות פנימיות

1.30 ק”גמשקל

34 ליטרתכולה

תכונות: ניתן לערום בצורת שתי וערב

    

550x370x286 מ”ממידות חיצוניות

517x337x270 מ”ממידות פנימיות

2.25 ק”גמשקל

45 ליטרתכולה

תכונות: ניתן לערום בצורת שתי וערב

    

פתח דגימהנערם

קופסאות ארגזים מרושתים 550x370ארגזים מרושתים 550x370קופסאות

ארגז 1/3

ארגז 1/2

ארגז 45

ארגז 2/3ארגז אס



ארגזים ומגשים מרושתים ו 65 64  | ארגזים ומגשים מרושתים 

600x400x160 מ”ממידות חיצוניות

548x348x148 מ”ממידות פנימיות

1.50 ק”גמשקל

28 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, קל לשטיפה

      

600x400x195 מ”ממידות חיצוניות

520x345x175 מ”ממידות פנימיות

1.69 ק”גמשקל

34 ליטרתכולה

תכונות

      

610x405x435 מ”ממידות חיצוניות

535x365x420 מ”ממידות פנימיות

3.16 ק”גמשקל

81 ליטרתכולה

תכונות

      

698x595x190 מ”ממידות חיצוניות

620x550x175 מ”ממידות פנימיות

2.50 ק”גמשקל

60 ליטרתכולה

תכונות

    

665x456x145 מ”ממידות חיצוניות

635x425x125 מ”ממידות פנימיות

1.20 ק”גמשקל

35 ליטרתכולה

תכונות

    

מתכנסנערם

קופסאות ארגזים מתכנסים ונערמיםארגזים מתכנסים ונערמיםקופסאות

ארגז 34

מגש לחמניות

מגש חלות

PN6416A ארגז לחםארגז
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630x440x165 מ”ממידות חיצוניות

480x380x155 מ”ממידות פנימיות

2.04 ק”גמשקל

28 ליטרתכולה

תכונות

    

685x340x200 מ”ממידות חיצוניות

590x310x190 מ”ממידות פנימיות

1.57 ק”גמשקל

36 ליטרתכולה

תכונות

    

* נדרשת כמות מינימום להזמנה

685x340x315 מ”ממידות חיצוניות

590x310x300 מ”ממידות פנימיות

2.00 ק”גמשקל

57 ליטרתכולה

תכונות

    

* נדרשת כמות מינימום להזמנה

600x400x100 מ”ממידות חיצוניות

560x375x95 מ”ממידות פנימיות

0.72 ק”גמשקל

22 ליטרתכולה

תכונות

      

הרגל למגש קיימת בגבהים 100/120/165.

610x507x177 מ”ממידות חיצוניות

560x470x160 מ”ממידות פנימיות

2.24 ק”גמשקל

42 ליטרתכולה

תכונות

    

* נדרשת כמות מינימום להזמנה

400x300x147 מ”ממידות חיצוניות

370x275x135 מ”ממידות פנימיות

0.35 ק”גמשקל

13 ליטרתכולה

תכונות

  

קופסאות ארגזים מתכנסים ונערמיםארגזים מתכנסים ונערמיםקופסאות

מיכל בינוני מאוורר

ארגז שרי מיכל עמוק מאוורר

מגש מאוורר 41 מפורזל

מגש גידולארגז דגים מאוורר
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333x333x285 מ”ממידות חיצוניות

308x308x270 מ”ממידות פנימיות

1.48 ק”גמשקל

27 ליטרתכולה

תכונות

  

495x422x178 מ”ממידות חיצוניות

460x385x165 מ”ממידות פנימיות

1.66 ק”גמשקל

29 ליטרתכולה

תכונות

  

431x368x174 מ”ממידות חיצוניות

408x340x164 מ”ממידות פנימיות

1.80 ק”גמשקל

24 ליטרתכולה

תכונות

  

525x330x137 מ”ממידות חיצוניות

506x305x135 מ”ממידות פנימיות

1.07 ק”גמשקל

20 ליטרתכולה

תכונות

  

* נדרשת כמות מינימום להזמנה

530x330x295 מ”ממידות חיצוניות

500x300x275 מ”ממידות פנימיות

1.50 ק”גמשקל

41 ליטרתכולה

תכונות

  

קופסאות ארגזים נערמיםארגזים נערמיםקופסאות

ארגז גבינה רכה

ארגז תת-פלסט

ארגז פריפלס

Pro ארגז שקיות חלבארגז חלב
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550x380x327 מ”ממידות חיצוניות

510x335x310 מ”ממידות פנימיות

2.30 ק”גמשקל

50 ליטרתכולה

תכונות

  

550x380x162 מ”ממידות חיצוניות

505x335x150 מ”ממידות פנימיות

1.49 ק”גמשקל

27 ליטרתכולה

תכונות

  

496x288x178 מ”ממידות חיצוניות

465x260x165 מ”ממידות פנימיות

0.98 ק”גמשקל

12 ליטרתכולה

תכונות

  

לא כולל מחיצות.

619x324x227 מ”ממידות חיצוניות

592x297x218 מ”ממידות פנימיות

1.94 ק”גמשקל

37 ליטרתכולה

תכונות

  

745x535x335 מ”ממידות חיצוניות

5.42 ק”גמשקל

102 ליטרתכולה

תכונות

294x294x50 מ”ממידות חיצוניות

0.15 ק”גמשקל

תכונות

  

קופסאות ארגזים נערמיםארגזים נערמיםקופסאות

ארגז תמרים

מגש ביצים ארגז אחסון

כלוב עופות

ארגז שדהארגז רב"ש



625x417x175 מ”ממידות חיצוניות

4.98 ק”גמשקל גלגלי אוקולון

5.48 ק”גמשקל גלגלי אוקולון

תכונות: עומס מקסימלי עד 200 ק"ג,
.550x370-600 וx400 מותאם לארגזים במידות

  

625x417x175 מ”ממידות חיצוניות

6.21 ק”גמשקל

תכונות: עומס מקסימלי עד 200 ק"ג,
.550x370-600 וx400 מותאם לארגזים במידות

  

גלגלי גומי, פרופילי מתכת מגולבנת

625x417x175 מ”ממידות חיצוניות

6.21 ק”גמשקל

תכונות: עומס מקסימלי עד 200 ק"ג,
.550x370-600 וx400 מותאם לארגזים במידות

  

גלגלי אקולון, חיזוק פרופילי נירוסטה

כמות במשטחחומר גלםשם המוצר
1200x1000'עמ

600x400 ארגזים מתקפלים

PP37552ארגז 6411-02

PP37552ארגז 6415-02

PP37552ארגז 6418-02

PP37553ארגז 6422-02

PP22053ארגז 6426-02

PP25056ארגז אמריליס מתקפל

ארגזים 
מתקפלים

PF3219 ארגזPP50057

PF5319 ארגזPP25057

PF5328 ארגזPP25057

600x400 שתים
ארגזים מרו

PRO ארגז גדידPE23559

PE22059ארגז גדיד

PE13060ארגז 20 )מגש תמרים(

PE9060ארגז פטם

PE6560ארגז 40

PE5561ארגז 50

PP6061ארגז קל תבלינים

שתים
ארגזים מרו

550
x370

PE12062ארגז אס

PE18962ארגז 1/3

PE12662ארגז 1/2

PE9163ארגז 2/3

PE8463ארגז 45

ארגזים מתכנסים
ונערמים

PN6416A ארגזPP15064

PE15064ארגז 34

PP6565ארגז לחם

קופסאות אינדקס ארגזים ומגשים מרושתיםעגלותקופסאות

עגלת דולי פלסטיק קשיח ירוק

עגלת דולי פלסטיק קשיח צהוב

ABS עגלת
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אינדקס ארגזים ומגשים מרושתים

כמות במשטחחומר גלםשם המוצר
1200x1000'עמ

ארגזים מתכנסים ונערמים

PP14065מגש חלות

PP20065מגש לחמניות

PP15066ארגז דגים מאוורר

PP18066מיכל בינוני מאוורר

PP12066מיכל עמוק מאוורר

PE160/12067מגש גידול

PP12067מגש מאוורר 41 מפורזל

PP50067ארגז שרי

Pro ארגז חלבPE9668

PE7868ארגז גבינה רכה

PE11769ארגז שקיות חלב

PE14469ארגז פריפלס

PE8469ארגז תת-פלסט

PP8470ארגז רב"ש

PE11270ארגז תמרים

PE/PP/FR10470ארגז אחסון

PE/PP/FR6671ארגז שדה

PP3271כלוב עופות

PE2,45071מגש ביצים

עגלות

ABS עגלתABS5072

עגלת דולי פלסטיק
PE5072קשיח ירוק

עגלת דולי פלסטיק
PE5072קשיח צהוב

סדרת הארגזים המתקפלים  <<<

אינדקס ארגזים ומגשים מרושתיםקופסאות
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ארקליות ותא לכל

ארקלית
35

ארקלית 
2001

ארקלית 4000 
מפורזלת

ארקלית
95

סדרת 
הארקליות

80

79

80

80

78
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101x102x50 מ”ממידות חיצוניות

86x76x46 מ”ממידות פנימיות

0.047 ק”גמשקל

0.3 ליטרתכולה

תכונות

* הזמנה במארזים, 48 יח' במארז

170x96x80 מ”ממידות חיצוניות

134x80x77 מ”ממידות פנימיות

0.126 ק”גמשקל

0.83 ליטרתכולה

תכונות

* הזמנה במארזים, 30 יח' במארז

238x145x129 מ”ממידות חיצוניות

195x127x127 מ”ממידות פנימיות

0.278 ק”גמשקל

3.1 ליטרתכולה

תכונות

* הזמנה במארזים, 24 יח' במארז

350x210x196 מ”ממידות חיצוניות

265x172x191 מ”ממידות פנימיות

0.74 ק”גמשקל

8.7 ליטרתכולה

תכונות: קיימת אפשרות למחיצת אורך.

* הזמנה במארזים, 18 יח' במארז

504x307x194 מ”ממידות חיצוניות

415x271x190 מ”ממידות פנימיות

1.40 ק”גמשקל

21.4 ליטרתכולה

תכונות: קיימת אפשרות למחיצת אורך.

* הזמנה במארזים, 12 יח' במארז

420x295x206 מ”ממידות חיצוניות

370x273x203 מ”ממידות פנימיות

1.00 ק”גמשקל

20.5 ליטרתכולה

תכונות: קיימת אפשרות למחיצת אורך.

* הזמנה במארזים, 12 יח' במארז

קופסאות ארקליותארקליותקופסאות

ארקלית מס' 1ארקלית מס' 4

ארקלית 2001ארקלית מס' 3

ארקלית מס' 2ארקלית מס' 5
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715x442x300 מ”ממידות חיצוניות

560x400x280 מ”ממידות פנימיות

3.2 ק”גמשקל

60 ליטרתכולה

תכונות

490x400x235 מ”ממידות חיצוניות

450x350x220. מ”ממידות פנימיות

1.9 ק”גמשקל

36 ליטרתכולה

תכונות

    

605x500x400 מ”ממידות חיצוניות

550x450x390 מ”ממידות פנימיות

4.1 ק”גמשקל

97 ליטרתכולה

תכונות

    

600x400x180 מ”ממידות חיצוניות

565x365x165 מ”ממידות פנימיות

1.9 ק”גמשקל

34 ליטרתכולה

תכונות: קיימת אפשרות למחיצות אורך/רוחב.

    

600x400x220 מ”ממידות חיצוניות

565x365x205 מ”ממידות פנימיות

2.3 ק”גמשקל

42 ליטרתכולה

תכונות: קיימת אפשרות למחיצות אורך/רוחב.

    

ארקליות במגוון גדלים וצבעים

קופסאות ארקליותארקליותקופסאות

ארקלית תעשייתית 220ארקלית 35

ארקלית 95

ארקלית תעשייתית 180ארקלית 4000 מפורזלת



ארקליות ותא לכל ו 83

תא לכל 9

תא לכל 6

תא לכל 5

תא לכל 4

תא לכל 3

תא לכל 2

רוחב תאעומק כולל ידיתגובה חיצוני דופן ידיתמידות חיצוניותשם מוצרמק"ט

61 מ”מ62 מ”מ68 מ”מ600x80x63 מ”מתא לכל 80099

94 מ”מ93 מ”מ100 מ”מ600x112x94 מ”מתא לכל 80066

113 מ”מ138 מ”מ150 מ”מ600x164x140 מ”מתא לכל 80055

143 מ”מ169 מ”מ192 מ”מ600x208x168 מ”מתא לכל 80044

192 מ”מ196 מ”מ224 מ”מ600x240x199 מ”מתא לכל 80033

286 מ”מ297 מ”מ340 מ”מ600x354x246 מ”מתא לכל 80022

קופסאות תא לכלתא לכלקופסאות



כמות במשטחחומר גלםשם המוצר
1200x1000'עמ

ארקליות

PP115278ארקלית מס' 5

PP/HIPS210078ארקלית מס' 4

PP/HIPS76878ארקלית מס' 3

PP/HIPS21679ארקלית מס' 2

PP/HIPS9679ארקלית מס' 1

HIPS12079ארקלית 2001

PP2880ארקלית 4000

PP6680ארקלית 35

PP2880ארקלית 95

PP6081ארקלית תעשייתית 180

PP5081ארקלית תעשייתית 220

תא לכל

PS48082תא לכל 9

PS26682תא לכל 6

PS14082תא לכל 5

PS10082תא לכל 4

PS8182תא לכל 3

PS3082תא לכל 2

PS9682סט תא לכל 669

84  | ארקליות ותא לכל 

קופסאות אינדקס ארקליות ותא לכלארקליות ותא לכלקופסאות
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פחים ומיכלי ענק

פח
50

עגלה עגולה
לפח

מיכל ענק
G275

פח
76

89

91

90

89



פחים ומיכלי ענקפחים ומיכלי ענק
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570x545 מ”ממידות חיצוניות

3.1 ק”גמשקל

54 ליטרתכולה

תכונות: מאושר מזון.

      

655x555 מ”ממידות חיצוניות

4.5 ק”גמשקל

77 ליטרתכולה

תכונות: מאושר מזון.

      

916x555 מ”ממידות חיצוניות

6 ק”גמשקל

114 ליטרתכולה

תכונות: מאושר מזון.

      

440x335 מ”ממידות חיצוניות

1.670 ק”גמשקל

47 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם.

    

570x545 מ”ממידות חיצוניות

3 ק”גמשקל

54 ליטרתכולה

תכונות

    

655x555 מ”ממידות חיצוניות

4.7 ק”גמשקל

77 ליטרתכולה

תכונות

      

קופסאות פחיםפחים שנהבקופסאות

פח 60פח 80 שנהב

פח 76פח 110 שנהב

פח 50פח 60 שנהב



640x1040x670 מ”ממידות חיצוניות

590x930x515 מ”ממידות פנימיות

275 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם המחובר בציר

    

התמונה להמחשה בלבד, 
צירים, מכסה - אבזור אופציונלי 

800x1200x800 מ”ממידות חיצוניות

732x1106x617 מ”ממידות פנימיות

500 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם.

    

לא כולל מכסה וצירים.

1200x1000x760 מ”ממידות חיצוניות

1120x920x610 מ”ממידות פנימיות

625 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם המחובר בציר

    

אפשרות לעגלת נירוסטה עם גלגלי אקולון

כמות במשטחחומר גלםשם המוצר
1200x1000'עמ

פחים ומיכלי ענק

PP4088פח 60 שנהב

PP4088פח 80 שנהב

PP2488פח 110 שנהב

PE5089פח 50

PE4089פח 60

PE4089פח 76

G275 מיכלPE90

G500 מיכלPE90

G620 מיכלPE90

91עגלה עגולה לפח 110/80/60

קופסאות פחים, מיכלי ענק ועגלותפחים, מיכלי ענק ועגלותקופסאות

אינדקס פחים ומיכלי ענק
G500 מיכל ענק

G620 מיכל ענק

G275 עגלה עגולה לפח 110/80/60מיכל ענק



משטח 850משטח 840משטח 830משטח S 1208 משטח 1208

מופיע בעמוד 19מופיע בעמוד 19מופיע בעמוד 19מופיע בעמוד 18מופיע בעמוד 18

1200X1000 6S משטח 720משטח 955משטח 140משטח הפצהPG670 משטח

מופיע בעמוד 15מופיע בעמוד 15מופיע בעמוד 14מופיע בעמוד 14מופיע בעמוד 14

משטח הפצה 1200X1000 5Sמשטח הפצה 1200X1000 3Sמשטח הפצה 1200X1000 Cמשטח הפצה 1200X1000משטח נפטון

מופיע בעמוד 13מופיע בעמוד 13מופיע בעמוד 12מופיע בעמוד 12מופיע בעמוד 12

 110 Plus S 110 משטח Plus CS 1210משטח 1210משטח S 1210משטח C משטח

מופיע בעמוד 11מופיע בעמוד 11מופיע בעמוד 11מופיע בעמוד 10מופיע בעמוד 10

משטח Plus C 110 משטח Plus 110 משטח S 107משטח C 107משטח 107

מופיע בעמוד 10מופיע בעמוד 9מופיע בעמוד 9מופיע בעמוד 8מופיע בעמוד 8

1200X800 3S משטח הפצהPG660 1111משטח 1111משטח S משטחPower משטח

מופיע בעמוד 23מופיע בעמוד 22מופיע בעמוד 22מופיע בעמוד 22מופיע בעמוד 21

Power 3M משטח)Semi Pallet( משטח חצי

מופיע בעמוד 23מופיע בעמוד 23

 805 Plus 805 משטח Plus C 805 משטח Plus S 1200משטחX800 1200משטח הפצהX800 C משטח הפצה

מופיע בעמוד 21מופיע בעמוד 21מופיע בעמוד 20מופיע בעמוד 20מופיע בעמוד 20

קופסאות משטחיםמשטחיםקופסאות



Free box 110ארגז מגנום Pro 70ארגז מגנום Pro 60ארגז מגנום 60ארגז מגנום 45

מופיע בעמוד 32מופיע בעמוד 31מופיע בעמוד 31מופיע בעמוד 30מופיע בעמוד 30

Free box 160Free box 210Free box 26070 עגלה למיכל 70מיכל

מופיע בעמוד 34מופיע בעמוד 34מופיע בעמוד 33מופיע בעמוד 33מופיע בעמוד 32

ארגז תעשייתי 4311עגלה למיכל 130עגלה למיכל 130מיכל 130מכסה למיכל 70

מופיע בעמוד 36מופיע בעמוד 35מופיע בעמוד 35מופיע בעמוד 35מופיע בעמוד 34

ארגז תעשייתי 4622ארגז תעשייתי 4618ארגז תעשייתי 4612ארגז תעשייתי 4322ארגז תעשייתי 4316

מופיע בעמוד 37מופיע בעמוד 37מופיע בעמוד 37מופיע בעמוד 36מופיע בעמוד 36

מכסה לארגז PG5431-01ארגז תעשייתי PG5431-01מכסה לארגז 60X30מכסה לארגז 60X40ארגז תעשייתי 4633

מופיע בעמוד 39מופיע בעמוד 38מופיע בעמוד 38מופיע בעמוד 38מופיע בעמוד 38

ארגז תובלה עמוקארגז 97ארגז 36ארגז 21ארגז 14

מופיע בעמוד 41מופיע בעמוד 41מופיע בעמוד 41מופיע בעמוד 40מופיע בעמוד 40

ארגזים אטומים וקופסאותקופסאות

ארגז גבינה קשהארגז 45 אטוםמיכל עמוק אטוםמיכל בינוני אטוםארגז תובלה שטוח

מופיע בעמוד 43מופיע בעמוד 43מופיע בעמוד 42מופיע בעמוד 42מופיע בעמוד 42

קופסא 10קופסא 9קופסא 8קופסא 5ארגז מחיצות 24

מופיע בעמוד 45מופיע בעמוד 44מופיע בעמוד 44מופיע בעמוד 44מופיע בעמוד 43

פלסטיטאמבטיט 60אמבטיט 40מיכל 16 שקוף

מופיע בעמוד 47מופיע בעמוד 46מופיע בעמוד 46מופיע בעמוד 45

ארגזים אטומים וקופסאותקופסאות
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מגש גידולמיכל עמוק מאווררמיכל בינוני מאווררארגז דגים מאווררארגז לחמניות

מופיע בעמוד 67מופיע בעמוד 66מופיע בעמוד 66מופיע בעמוד 66מופיע בעמוד 65

ארגז 50ארגז 40ארגז פטםארגז 20 )מגש תמרים(ארגז גדיד

מופיע בעמוד 61מופיע בעמוד 60מופיע בעמוד 60מופיע בעמוד 60מופיע בעמוד 59

ארגז 2/3ארגז 1/2ארגז 1/3ארגז אסארגז תבלינים קל

מופיע בעמוד 63מופיע בעמוד 62מופיע בעמוד 62מופיע בעמוד 62מופיע בעמוד 61

מגש חלותארגז לחםארגז 34ארגז PN6416Aארגז 45

מופיע בעמוד 65מופיע בעמוד 65מופיע בעמוד 64מופיע בעמוד 64מופיע בעמוד 63

ארגז שקיות חלבארגז גבינה רכהארגז חלב PROארגז שרימגש מאוורר 41 מפורזל

מופיע בעמוד 69מופיע בעמוד 68מופיע בעמוד 68מופיע בעמוד 67מופיע בעמוד 67

ארגז אחסוןארגז תמריםארגז רב"שארגז תת-פלסטארגז פריפלס

מופיע בעמוד 70מופיע בעמוד 70מופיע בעמוד 70מופיע בעמוד 69מופיע בעמוד 69

ארגז גדיד Proארגז PF5328ארגז PF5319ארגז PF3219ארגז אמריליס מתקפל

מופיע בעמוד 59מופיע בעמוד 57מופיע בעמוד 57מופיע בעמוד 57מופיע בעמוד 56

ארגז 6426-02ארגז 6422-02ארגז 6418-02ארגז 6415-02ארגז 6411-02

מופיע בעמוד 53מופיע בעמוד 53מופיע בעמוד 52מופיע בעמוד 52מופיע בעמוד 52

קופסאות ארגזים מרושתים, מתכנסים ונערמיםארגזים מתקפלים

עגלת דולי פלסטיק קשיח ירוקעגלת ABSמגש ביציםכלוב עופותארגז שדה

מופיע בעמוד 72מופיע בעמוד 72מופיע בעמוד 71מופיע בעמוד 71מופיע בעמוד 71

עגלת דולי פלסטיק קשיח צהוב

מופיע בעמוד 72



ארקלית תעשייתית 220

מופיע בעמוד 81

ארקלית מס' 1ארקלית מס' 2ארקלית מס' 3ארקלית מס' 4ארקלית מס' 5

מופיע בעמוד 79מופיע בעמוד 79מופיע בעמוד 78מופיע בעמוד 78מופיע בעמוד 78

ארקלית תעשייתית 180ארקלית 95ארקלית 35ארקלית 4000ארקלית 2001

מופיע בעמוד 81מופיע בעמוד 80מופיע בעמוד 80מופיע בעמוד 80מופיע בעמוד 79

תא לכל 3תא לכל 4תא לכל 5תא לכל 6תא לכל 9

מופיע בעמוד 82מופיע בעמוד 82מופיע בעמוד 82מופיע בעמוד 82מופיע בעמוד 82

פח 60פח 50פח 110 שנהבפח 80 שנהבפח 60 שנהב

מופיע בעמוד 89מופיע בעמוד 89מופיע בעמוד 88מופיע בעמוד 88מופיע בעמוד 88

עגלה עגולה לפח 60/80/110מיכל G620מיכל G500מיכל G250פח 76

מופיע בעמוד 91מופיע בעמוד 90מופיע בעמוד 90מופיע בעמוד 90מופיע בעמוד 89

סט תא לכל 669תא לכל 2

מופיע בעמוד 82מופיע בעמוד 82

קופסאות

קופסאות ארקליותקופסאות

תא לכל

פחים, מיכלי ענק ועגלות
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