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, חברת סמיקום לקסיס בע"מ, היבואנית הבלעדית של כלי העבודה 
המתקדמים והאיכותיים ביותר ומשווקים בכל העולם:

ארה"ב, אירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה, אסיה והמזרח התיכון.

     מפתחת את כלי העבודה המיוצרים על ידה,
ממרכזי פיתוח באיטליה ומרכז לוגיסטי בהמבורג וקלן בגרמניה.

לשרותכם,
צוות החברה

למשתמש המקצועי לעבודה אינטנסיבית

למשתמש המקצועי

כלי גינון

המענה המושלם לכל בעלי המקצוע:

סמיקום לקסיס משקיעה מאמץ רב בריכוז הנתונים בחוברת המוצרים (קטלוג) ועושה כל שביכולתה כדי למסור מידע ונתונים נכונים ככל האפשר, אך למרות זאת, יתכנו טעויות ו/או 
אי דיוקים במידע, בנתונים ו/או במחירים. מצאת טעות בקטלוג? אנא פנה אלינו בדוא“ל catalog@semicom.co.il ואנו נפעל לתיקון הטעות. כל הנאמר בקטלוג, במבוא או בהסכם 

השימוש, נאמר בלשון זכר לנוחיות השימוש, והכוונה לזכר ונקבה כאחד. 
בשימוש בקטלוג, מסכים הלקוח/המשתמש לתנאי הסכם השימוש בקטלוג וידוע לו כי סמיקום לקסיס אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן/ ו/או הפסד ו/או אבדן הכנסה מכל סוג, לכל אדם 
ו/או חברה ו/או גוף ומוותר מראש על כל עילת תביעה כנגד סמיקום ו/או מי מעובדיה ו/או הקשורים עמה וכן מוותר על כל תביעה, טענה או דרישה בגין השימוש בקטלוג. בשימוש בקטלוג, 
הלקוח / המשתמש מסכים כי השימוש בקטלוג הינו לנוחיות בלבד ואינו מחייב את סמיקום למחיר, רמת מלאי, ו/או התחייבות לצבע, גודל, כמות באריזה, מפרט טכני וכד‘, וכן ידוע לו כי 

סמיקום רשאית לא לייבא ו/או להפיץ ו/או לחדול מלייבא ו/או להפיץ כל מוצר ו/או מוצרים, ו/או לבצע שינויים במוצר, צבעו, גודלו , מחירו וכד‘ ללא כל הודעה מוקדמת.
מחיר מכירה של מוצר ללקוח וזמינות מלאי, תהייה על פי הצעת מחיר שתוגש ללקוח. סמיקום אינה מתחייבת לרמת מלאי כלשהי למוצרים בקטלוג וייתכן כי המוצרים אינם נמצאים במלאי 
ו/או בגודל ו/או בצבע ו/או על פי הנתונים המוצגים בקטלוג. נתוני המוצרים בקטלוג ו/או במלאי סמיקום יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. כל התמונות להמחשה בלבד. יתכנו שינויים 

בצבעים, במידות, בצורה וכד‘ ללא הודעה מוקדמת.
ניתן להעתיק, לצלם ולהעביר את תכן הקטלוג ובלבד כי השימוש קשור במישרין למכירת מוצרים ע“י סמיקום לקסיס ללקוחות החברה הישירים ו/או העקיפים. אין לבצע שינוי בתכנים ללא 
אישור בכתב מהחברה. אין לעשות שימוש בתכני הקטלוג לרבות תמונות ו/או עיצוב, באופן שמפר זכויות יוצרים ו/או מפר סימן מסחרי של סמיקום ו/או צדדים שלישיים הקשורים עמה.

סימני המסחר המופיעים בחוברת זו שייכים לבעליהם.

 ט.ל.ח.                                                                                                                                                                                                                                                                             כל הזכויות שמורות.

הסכם שימוש בחוברת
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WU280WU280 12V מברגת אימפקט נטענת

6947372506706

*6947372506706*

חיבור אימפקט
מהיר (משושה)

תיבת גיר
מסגסוגת אלומיניום

הפיכת כיוון 
ימין שמאל

ידית אחיזה 
ארגונומית ונוחה 

מצופה גומי 
לאחיזה מושלמת

סוללת ליתיום 
נשלפת

וסת מהירות
אלקטרוני

תאורת לד המשמש 
גם כחיווי לעוצמת 

הסוללה

לד ביקורת למצב סוללה

טעינה מהירה
2 סוללות (75% ברבע שעה!)

ליתיום
1.3Ah

אביזרים נלווים 
מטען / 2 סוללות / מזוודת פלסטיק קשיחה

12V
0-2400 סל“ד
0-3000 פל“ד

Li-ion 1.3Ah 2 סוללות
30 דקות (% 75 ב 15 דקות)

 100Nm
6.35 מ“מ (”1/4)

1 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
סוללות
זמן טעינה
מומנט פיתול מרבי 
גודל כניסה
משקל 
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WU127WU127 12V מברגה/מקדחה נטענת

לד ביקורת למצב סוללה

טעינה מהירה
(75% ברבע שעה!)

אביזרים נלווים 
מטען / 2 סוללות / מזוודת פלסטיק קשיחה

6947372506690

*6947372506690*

15 מצבי קלאץ‘ +
מצב קידוח 

2 מהירויות

הפיכת כיוון 
ימין שמאל

סוללת ליתיום 
נשלפת

וסת מהירות
אלקטרוני

תאורת לד המשמש 
גם כחיווי לעוצמת 

הסוללה

פוטר אוטומטי 10 מ“מ

12V
0-1300 / 0-350 סל“ד

 10 מ“מ
Li-ion 1.3Ah 2 סוללות

30 דקות (% 75 ב 15 דק‘)
16 דרגות כולל קידוח

 24Nm

20 מ“מ
10 מ“מ

1 ק“ג

מתח עבודה
2 מהירויות סיבוב
פוטר אוטומטי
סוללות
זמן טעינה
מצמד
מומנט פיתול מרבי 
קוטר קידוח מרבי:
עץ
מתכת
משקל

2 מהירויות• 
15 מצבי קלאץ‘ + מצב קידוח • 

ידית אחיזה 
ארגונומית ונוחה 

מצופה גומי 
לאחיזה מושלמת

2 סוללות 
ליתיום
1.3Ah
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תיבת גיר חזקה ואיכותית לאריכות חיי המכשיר• 

 •12V 35% יותר זמן עבודה בהשוואה לסוללות

6947372521426

*6947372521426*

WU281WU281 16V מברגת אימפקט נטענת

אביזרים נלווים 
מטען / 2 סוללות / ביט פיליפס /

מזוודת פלסטיק קשיחה

16V
0-2600 סל“ד
0-3000 פל“ד

6.35 מ”מ
107Nm

Li-ion 1.3Ah 2 סוללות
30 דקות

1.1 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
גודל כניסה
מומנט פיתול מרבי
סוללות
זמן טעינה
משקל

לחצן דו כיווני

ידית אחיזה צרה במיוחד 
להפחתת הרטט בעבודה

וסת מהירות אלקטרוני

תאורת לד המשמשת גם 
כחיווי לעוצמת הסוללה

חיבור אימפקט מהיר משושה

תיבה מסגסוגת מגנזיום

2 סוללות 
ליתיום
1.3Ah

סוללת ליתיום 
נשלפת
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WU171WU171 16V מברגה/מקדחה נטענת

אביזרים נלווים 
מטען / 2 סוללות / ביט פיליפס /

מזוודת פלסטיק קשיחה

6947372521433

*6947372521433*

16V
0-400 / 0-1500 סל“ד

10 מ“מ
Li-ion 1.3Ah 2 סוללות

30 דקות
15 דרגות כולל קידוח

35Nm

28 מ“מ
10 מ“מ

1.24 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
פוטר אוטומטי
סוללות
זמן טעינה
מצמד
מומנט פיתול מרבי
קוטר קידוח מרבי:
עץ
מתכת
משקל

תיבת גיר חזקה ואיכותית לאריכות חיי המכשיר• 

 •12V 35% יותר זמן עבודה בהשוואה לסוללות

מומנט פיתול חזק במיוחד!• 

2 מצבי מהירויות

סוללת ליתיום 
נשלפת

תאורת לד המשמש גם 
כחיווי לעוצמת הסוללה

15 מצבי קלאץ‘ +
מצב קידוח  ידית אחיזה צרה במיוחד 

להפחתת הרטט בעבודה

2 סוללות 
ליתיום
1.3Ah

פוטר מתכת אוטומטי 10 מ“מ
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6947372503613

*6947372503613*

WU289WU289 1.3Ah 18V מברגת אימפקט נטענת

מטען מהיר

אביזרים נלווים 
מטען / 2 סוללות / מזוודת פלסטיק קשיחה

18V
0-2400 סל“ד
0-3000 פל“ד

6.35 מ“מ
130Nm

Li-ion 1.3Ah 2 סוללות
30 דקות

1.4 ק“ג

 מתח עבודה 
מהירות סיבוב 
ויסות מהירות 
גודל כניסה 
מומנט פיתול מרבי 
סוללות 
זמן טעינה 
משקל 

וסת מהירות סוללת ליתיום

תאורת לד

חיבור אימפקט מהיר (משושה)

תיבת גיר מסגסוגת מגנזיום

הפיכת כיוון 
ימין שמאל

ידית אחיזה 
ארגונומית ונוחה 

מצופה גומי 
לאחיזה מושלמת

2 סוללות 
ליתיום
1.3Ah
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6947372513216

*6947372513216*

WU287WU287 2.6Ah 18V מברגת אימפקט נטענת

אביזרים נלווים 
מטען / 2 סוללות / מזוודת פלסטיק קשיחה

18V
0-2400 סל“ד
0-3000 פל“ד

6.35 מ“מ
130Nm

Li-ion 2.6Ah 2 סוללות
60 דקות

1.8 ק“ג

 מתח עבודה 
מהירות סיבוב 
ויסות מהירות 
גודל כניסה 
מומנט פיתול מרבי 
סוללות 
זמן טעינה 
משקל 

וסת מהירות סוללת ליתיום

תאורת לד

חיבור אימפקט מהיר (משושה)

תיבת גיר מסגסוגת מגנזיום

הפיכת כיוון 
ימין שמאל

ידית אחיזה 
ארגונומית ונוחה 

מצופה גומי 
לאחיזה מושלמת

2 סוללות 
ליתיום
2.6Ah

מטען מהיר
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6947372586449

*6947372586449*

WU025 ,WU280 ,WU127 : כולל את הכלים

12V קיט מברגות נטענות

WU025 ,WWW

הקיט כולל
2 סוללות Li-ion 1.3Ah, מטען מהיר, 

פנס נטען ותיק נשיאה מהודר

2 סוללות 
ליתיום
1.3Ah

פנס לד נטען ומטען מהיר
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מברגת אימפקט 12V - ליתיום

מברגה/מקדחה 12V - ליתיום

12V פנס לד ליתיום נטען

WU924WU924

WU280WU280

WU127WU127

WU025WU025

מעוצב לאחיזה ארגונומית אופטימלית

12V
0-2400 סל“ד
0-3000 פל“ד

30 דקות (% 75 ב 15 דקות)
 100Nm

6.35 מ“מ (”1/4)
1 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
זמן טעינה

מומנט פיתול מרבי 
גודל כניסה
משקל 

12V
0-1300 / 0-350 סל“ד

 10 מ“מ
30 דקות (% 75 ב 15 דק‘)

16 דרגות כולל קידוח
 24Nm

20 מ“מ
10 מ“מ

1 ק“ג

מתח עבודה
2 מהירויות סיבוב
פוטר אוטומטי
זמן טעינה
מצמד
מומנט פיתול מרבי 
קוטר קידוח מרבי:
עץ
מתכת
משקל

12V
1W

כ- 450 דקות לטעינה
0.3 ק“ג

מתח עבודה
הספק
זמן עבודה
משקל
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6947372520856

*6947372520856*

WU281 ,WU171 : כולל את הכלים

16V קיט מברגות נטענות

הקיט כולל
2 סוללות Li-ion 1.3Ah, מטען מהיר

ותיק נשיאה מהודר

16V
חדש! 2 סוללות 

ליתיום
1.3Ah

מטען מהיר
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מברגת אימפקט 16V - ליתיום

מברגה/מקדחה 16V - ליתיום

WU907WU907

WU281WU281

WU171WU171

אביזרים נלווים 
ביט פיליפס ( 50 מ“מ)

16V
0-2600 סל“ד
0-3000 פל“ד

6.35 מ”מ
107Nm

30 דקות
1.1 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
גודל כניסה
מומנט פיתול מרבי
זמן טעינה
משקל

אביזרים נלווים 
ביט פיליפס / רגיל

16V
0-400 0-1500 סל“ד

35 מ“מ
30 דקות

15 דרגות כולל קידוח
35Nm

28 מ“מ
10 מ“מ

מתח עבודה
מהירות סיבוב
פוטר מהיר
זמן טעינה
מצמד
מומנט פיתול מרבי
קוטר קידוח מרבי:
עץ
מתכת

11 | www.semicom.co.il         09-7611222 :‘סמיקום לקסיס בע“מ         טל



6947372524694

*6947372524694*

WU287 ,WU166 : כולל את הכלים

1.3Ah 18V קיט מברגות נטענות

2 סוללות 
ליתיום
1.3Ah

הקיט כולל
2 סוללות Li-ion 1.3Ah, מטען מהיר

ותיק נשיאה מהודר

מטען מהיר

| 12www.semicom.co.il         09-7611222 :‘סמיקום לקסיס בע“מ         טל

TM



מברגת אימפקט 18V - ליתיום

מברגה/מקדחה 18V - ליתיום

WU904.1WU904.1

WU287WU287

WU166WU166

18V
0-2400 סל“ד
0-3000 פל“ד

6.35 מ”מ
130Nm

45 דקות
1.4 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
גודל כניסה
מומנט פיתול מרבי
זמן טעינה
משקל

18V
0-400 0-1300 סל“ד

13 מ“מ
21 דרגות+קידוח

55Nm

38 מ“מ
13 מ“מ
1.8 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
פוטר מתכת אוטומטי
מצמד
מומנט פיתול מרבי
קוטר קידוח מרבי:
עץ
מתכת
משקל
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6947372524670

*6947372524670*

WU287 ,WU166 : כולל את הכלים

2.6Ah 18V קיט מברגות נטענות

הקיט כולל
2 סוללות Li-ion 2.6Ah, מטען מהיר

ותיק נשיאה מהודר

2 סוללות 
ליתיום
2.6Ah

מטען מהיר
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מברגת אימפקט 18V - ליתיום

מברגה/מקדחה 18V - ליתיום

WU904WU904

WU287WU287

WU166WU166

18V
0-2400 סל“ד
0-3000 פל“ד

6.35 מ”מ
130Nm

45 דקות
1.4 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
גודל כניסה
מומנט פיתול מרבי
זמן טעינה
משקל

18V
0-400 0-1300 סל“ד

13 מ“מ
21 דרגות+קידוח

55Nm

38 מ“מ
13 מ“מ
1.8 ק“ג

מתח עבודה
מהירות סיבוב
פוטר מתכת אוטומטי
מצמד
מומנט פיתול מרבי
קוטר קידוח מרבי:
עץ
מתכת
משקל
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6947372522744

*6947372522744*

18V קיט פטישון ומברגה נטענים

הקיט כולל
2 סוללות Li-ion 2.6Ah, מטען מהיר

ותיק נשיאה מהודר

WU287 ,WU381 : כולל את הכלים

2 סוללות 
ליתיום
2.6Ah

מטען מהיר
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פטישון נטען 18V - ליתיום

WU906WU906

WU381WU381

מברגת אימפקט 18V - ליתיום WU287WU287

18V
0-2400 סל“ד
0-3000 פל“ד

6.35 מ“מ
130Nm

60 דקות
1.8 ק“ג

 מתח עבודה 
מהירות סיבוב 
ויסות מהירות 
גודל כניסה 
מומנט פיתול מרבי 
זמן טעינה 
משקל 

אביזרים נלווים 
ידית עזר / מגביל עומק קידוח

מתח עבודה 
כוח הלימה 
מהירות סיבוב 
קצב הלימה 
קוטר קידוח מרבי 
משקל 

18V
2.0J

0-1050 סל"ד
0-4600 פל"ד

20 מ"מ
2.7 ק"ג
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אוורור משופר לקירור המנוע גם במצבי עבודה קשים• 
גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים ומוקשחים לצמצום מרווחים ולתנועה חלקה באיכות גבוהה ביותר• 

כפתור וסת מהירות
+ הגבלת מהירות מקסימלית

בורר כיוון ימין שמאל

כפתור נעילה
(הפעלה קבועה)

פוטר אוטומטי 6 מ“מ

6947372520962

*6947372520962*

WU103.1WU103.1 330W מקדחה חשמלית

 הספק עבודה 
מהירות סיבוב 
פוטר אוטמטי 
קוטר קידוח מרבי: 
עץ 
מתכת 
משקל 

330W
0-3000 סל"ד

6 מ“מ

15 מ“מ
6 מ“מ

1.15 ק“ג

ידית אחיזה 
ארגונומית ונוחה 

מצופה גומי 
לאחיזה מושלמת
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כפתור וסת מהירות
כפתור נעילה

(הפעלה קבועה)

פלס

פוטר מכני

גוף סגסוגת אלומיניום

6947372513124

*6947372513124*

אוורור משופר לקירור המנוע גם במצבי עבודה קשים• 
גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים ומוקשחים לצמצום מרווחים ולתנועה חלקה באיכות גבוהה ביותר• 

WU100.1WU100.1 500W מקדחה חשמלית

 הספק עבודה 
מהירות סיבוב 
פוטר 
קוטר קידוח מרבי: 
עץ 
מתכת 
משקל 

500W
0-2500 סל"ד

10 מ“מ

25 מ“מ
10 מ“מ
1.5 ק“ג

כפתור כיוון 
ימין שמאל

אביזרים נלווים 
מפתח פוטר / מזוודת פלסטיק קשיחה

ידית אחיזה 
ארגונומית ונוחה 

מצופה גומי 
לאחיזה מושלמת

* המקדח בתמונה להמחשה בלבד
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ומוקשחים לצמצום מרווחים ולתנועה חלקה •  גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים 
באיכות גבוהה ביותר

מסבים איכותיים מתוצרת NSK  המתאימים לעבודות מאומצות ביותר• 
ידית אחיזה לכל זווית (360°)• 
אוורור משופר לקירור המנוע גם במצבי עבודה קשים• 

WU330.3WU330.3 710W פטישון

פוטר מתחלף
SDS ,אוטומטי

מוט הגבלה/
מד עומק קידוח

בורר 3 מצבי עבודה  
קדיחה, הלימה, הלימה בסיבוב

כפתור נעילה
(הפעלה קבועה)

כפתור וסת 
מהירות

תיבת גיר מסגסוגת 
אלומיניום

ידית אחיזה נוחה בעלת 
אפשרות כיוןן 360°

6947372503590

*6947372503590*

אביזרים נלווים 
פוטר אוטומטי SDS / ידית עזר /

מגביל עומק קידוח / מזוודת פלסטיק קשיחה

הספק עבודה 
מהירות סיבוב 
קצב הלימה 
כוח הלימה 
קוטר קידוח מרבי: 
עץ 
בטון 
מתכת 
משקל 

710W
0-1050 סל"ד
0-4600 פל"ד

2.7J

30 מ“מ
26 מ“מ
13 מ“מ
2.7 ק“ג

כפתור כיוון 
ימין שמאל

ידית אחיזה 
ארגונומית ונוחה 

מצופה גומי 
לאחיזה מושלמת
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6947372510567

*6947372510567*

בורר 4 מצבי עבודה

SDS ,פוטר אוטומטי מהיר

פתח למילוי שמן

יחידת עצירה בקצה הפחם
למניעת חיכוכים עם עוגן המנוע

ידית עזר

מוט הגבלה/
מד עומק קידוח

ידית בולמת 
זעזועים

וסת מהירות

מהירות עבודה קבועה גם 
בעומסים משתנים

WU334WU334 900W פטישון

אביזרים נלווים 
ידית עזר / מגביל עומק קידוח / מזוודת פלסטיק קשיחה

הספק עבודה 
מהירות סיבוב  
קצב הלימה  
כוח הלימה  
קוטר קידוח מרבי :
מקדח כוס 
עץ  
בטון 
מתכת  
משקל 

900W
0-720 סל“ד

0-3500 פל“ד
5.5J

90 מ“מ
40 מ“מ
32 מ“מ
13 מ“מ
4.9 ק“ג

קדיחה בעץ ובברזל

קדיחה בבטון

חציבה בבטון

הלימת חציבה בסיבוב

טכנולוגיית זרימת אוויר העוברת דרך המעגל האלקטרוני, המנוע והצילינדרים של 
המכשיר ובכך מצננת את כלל המערכות, מאפשרת עבודה  רציפה בעומסים שונים 

ותורמת לאריכות חיי המכשיר

ידית אחיזה 
ארגונומית ונוחה 

מצופה גומי 
לאחיזה מושלמת

* הפטישון בתמונה להמחשה בלבד
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עצירה אוטומטית בזיהוי ”פחמים גמורים“ 
למניעת נזק למנוע

מיסבי מחטים איכותיים המעניקים למסב 
יכולת נשיאת עומס רדיאלי גדול

הגנת מנוע משופרת המקטינה את החום הנוצר 
ומאריכה את חיי המנוע

6947372522843

*6947372522843*

WU719WU719 750W 4.5” משחזת זוית

אביזרים נלווים 
ידית אחיזה בולמת זעזועים

מפתח להחלפת דיסק

750W
12000 סל“ד

”4.5 (115 מ“מ)
22.5 מ“מ

1.5 ק“ג

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קדח דיסק
משקל

עיצוב קומפקטי ייחודי

מעצור פחמים

 לחצן עצר להחלפת 
דיסקים מהירה וקלה

תיבת גיר
מסגסוגת אלומיניום

המתחרים משתמשים בטבעת החלקה מנחושת
אשר גורמת לרעידה והידבקות במאמץ גבוה

2 מצבי אחיזה
ימין שמאל

לחצן הפעלה מחליק
+ נעילה למצב עבודה קבוע

גלגלי השיניים עשויים מתכת בעיבוד שבבי,
לעומת המתחרים העשויים בטכנולוגיית קרבון 

שהינה שבירה בעומס גבוה

המתחרים

* אביזר הדיסק בתמונה להמחשה בלבד
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תיבת גיר מסגסוגת מגנזיום לאריכות חיי המכשיר גם בתנאי עבודה קשים• 
גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים ומוקשחים לצמצום מרווחים ולתנועה חלקה • 

באיכות גבוהה ביותר
התנעה רכה למניעת תנודות סיבוב לא רצויות בתחילת עבודה• 

6947372521730

*6947372521730*

WU721WU721 1050W 5” משחזת זוית

אביזרים נלווים 
ידית אחיזה בולמת זעזועים

מפתח להחלפת דיסק

1050W
12,000 סל“ד
”5 (125 מ“מ)

22.2 מ“מ
1.7 ק“ג

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קדח דיסק
משקל

מעצור פחמים לעוגן המנוע

לחצן הפעלה מחליק
+ נעילה למצב עבודה קבוע

2 מצבי אחיזה
ימין שמאל

לחצן עצר להחלפת 
דיסקים מהירה וקלה

שחרור מהיר לכיוונון המגן

* אביזר הדיסק בתמונה להמחשה בלבד
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6925387122760

*6925387122760*

WU743WU743

2000W
6600 סל“ד

”9 (230 מ“מ)
22.2 מ“מ

4.5 ק“ג

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קדח דיסק
משקל

ידית אחיזה רכה

לחצן הפעלה
+התנעה רכה

מנגנון עצירה אוטומטי,
פתח החלפת פחמים

ידית אחיזה 3 מצבים (ימין/שמאל/למעלה)

 לחצן עצר להחלפת 
דיסקים מהירה וקלה

תיבת גיר
מסגסוגת אלומיניום

כיוון המגן
ללא צורך בכלים

גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים ומוקשחים לצמצום מרווחים ולתנועה חלקה • 
באיכות גבוהה ביותר

התנעה רכה למניעת תנודות סיבוב לא רצויות בתחילת עבודה• 

2000W 9” משחזת זוית

אביזרים נלווים * אביזר הדיסק בתמונה להמחשה בלבד
ידית אחיזה בולמת זעזועים

מפתח להחלפת דיסק
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6925387124030

*6925387124030*

WU745WU745 2200W 9” משחזת זוית

2200W
6600 סל“ד

”9 (230 מ“מ)
22.2 מ“מ

4.7 ק“ג

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קדח דיסק
משקל

ידית אחיזה רכה

לחצן הפעלה
+התנעה רכה

מנגנון עצירה אוטומטי,
פתח החלפת פחמים

ידית אחיזה 3 מצבים (ימין/שמאל/למעלה)

 לחצן עצר להחלפת 
דיסקים מהירה וקלה

תיבת גיר
מסגסוגת אלומיניום

כיוון המגן
ללא צורך בכלים

גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים ומוקשחים לצמצום מרווחים ולתנועה חלקה • 
באיכות גבוהה ביותר

התנעה רכה למניעת תנודות סיבוב לא רצויות בתחילת עבודה• 

אביזרים נלווים 
ידית אחיזה בולמת זעזועים

מפתח להחלפת דיסק

* אביזר הדיסק בתמונה להמחשה בלבד
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שק לאיסוף אבק 
ואפשרות חיבור לשואב

לחצן עם 
מהירות משתנה

משטח אלומיניום 
לתפיסת נייר ליטוש

ידית אחיזה קדמית

6947372508199

*6947372508199*

WU644.2WU644.2 300W מלטשת רוטטת

מסבי כדוריות איכותיים המתאימים לעבודות מאומצות ביותר• 
ידית אחיזה קדמית המסייעת להגעה למקומות קשים ביותר• 

אביזרים נלווים 
 נייר שיוף / שק איסוף אבק

הספק עבודה 
מידות הבסיס  
פעימות לדקה

משקל  

300W
180x92 מ“מ

6000-12000 פל“ד
2 ק“ג

ידית אחיזה ארגונומית ונוחה 
מצופה גומי לאחיזה מושלמת
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וסת מהירות המיועד 
למצבי שיוף וגימור 

שונים

שק לאיסוף אבק

רצועת סקוץ‘ חזקה
 להחלפת משטחי שיוף

מהירה ונוחה

ידית אחיזה קדמית 
מתכווננת

6947372503606

*6947372503606*

WU652.1WU652.1 450W מלטשת רוטטת

מיסבים כדוריים איכותיים המתאימים לעבודות מאומצות ביותר• 
ידית אחיזה קדמית מתכווננת המסייעת לאחיזה נוחה ויציבה ללא מאמץ גם בעבודה ממושכת• 

אביזרים נלווים 
 נייר שיוף / שק איסוף אבק /

מזוודת פלסטיק קשיחה

הספק עבודה 
מהירות סיבוב  
קוטר תנועת האקסצנטר 
קוטר בסיס  
משקל  

450W
4000-12000 סל“ד

5 מ“מ
125 מ“מ
2.3 ק“ג

ידית אחיזה ארגונומית ונוחה 
מצופה גומי לאחיזה מושלמת

מתג הפעלה + אפשרות נעילה

27 | www.semicom.co.il         09-7611222 :‘סמיקום לקסיס בע“מ         טל

TM



WU402WU402 800W מסור חרב

אביזרים נלווים 
להב 150 מ“מ / מזוודת פלסטיק קשיחה

לחצן הפעלה/
וסת מהירות

החלפת להבים מהירה ונוחה
ידית אחיזה קדמית עשויה גומי 

לאחיזה נוחה ועבודה יציבה

מצמד בסיס
ליציבות מקסימאלית

וחיתוך מדויק

6947372514855

*6947372514855*

 הספק עבודה 
ויסות מהירות 
עומק חיתוך מרבי: 
עץ 
צינור 
מתכת 
משקל 

800W
0-2600 פל"ד

280 מ“מ
13 מ“מ

150 מ“מ
3.5 ק“ג

גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים ומוקשחים לצמצום מרווחים • 
ולתנועה חלקה באיכות גבוהה ביותר

ידית אחיזה ארגונומית ונוחה 
מצופה גומי לאחיזה מושלמת
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WU404WU404 1200W מסור חרב

טכנולוגיית ”Vibra-free“ המונעת את השפעת הרטט על הידיים ומאפשרת שימוש נוח • 
ועבודה רציפה לאורך זמן

בורר 4 מצבים לניסור אגרסיבי ללא מאמץ• 
גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים ומוקשחים לצמצום מרווחים ולתנועה חלקה באיכות • 

גבוהה ביותר

 הספק עבודה 
ויסות מהירות 
עומק חיתוך מרבי: 
עץ 
צינור 
מתכת 
משקל 

1200W
0-3000 פל“ד

300 מ“מ
13 מ“מ

150 מ“מ
4.4 ק“ג

בורר 4 מצבי ניסור פתח להחלפת פחמים מהירה

מצמד בסיס אקסצנטרי
ליציבות מקסימאלית 

וחיתוך מדויק

ידית אחיזה קדמית עשויה גומי
לאחיזה נוחה ועבודה יציבה וחיתוך מדויק

טכנולוגית החלפת להבים 
מהירה ונוחה

“free-Vibra” טכנולוגיית
להפחתת השפעת הרטט על הידיים

לעבודה רציפה לאורך זמן

6947372503293

*6947372503293*

ידית אחיזה קדמית 
עשויה גומי לאחיזה 
נוחה ועבודה יציבה

לחצן הפעלה/
וסת מהירות

אביזרים נלווים 
להב 150 מ“מ / מזוודת פלסטיק קשיחה
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WU430.1WU430.1 1400W מסור עגול

6947372517610

*6947372517610*

אביזרים נלווים 
להב מסור / מפתח החלפת דיסק / מוביל מקביל /
צינור לפליטת נסורת / מזוודת פלסטיק קשיחה

הספק עבודה 
מהירות סיבוב  
קוטר מסור 
קוטר קדח

עומק חיתוך ב90°  
עומק חיתוך ב45°  
זווית חיתוך 
משקל  

1400W
5100 סל“ד

190 מ“מ
30 מ“מ
65 מ“מ
49 מ“מ
עד 45°
4.3 ק“ג

מגן עליון ותחתון 
מסגסוגת אלומיניום

ידית להחלפת להבים 
מהירה וקלה

פתח יציאת נסורת

משטח עבודה תחתון 
עשוי יציקת אלומיניום

זוית חיתוך מירבית עד 45°

חריץ לכיוון ניסור

מגן עליון ותחתון מסגסוגת אלומיניום• 
זוית חיתוך מירבית 45°• 

ידית אחיזה קדמית עשויה גומי 
לאחיזה נוחה ועבודה יציבה
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WU434.1WU434.1 1500W מסור עגול

מגן עליון ותחתון מסגסוגת אלומיניום• 
זוית חיתוך מירבית 56°• 
מסלול שיפוע• 
החלפת להבים בשחרור מהיר• 
החלפת פחמים מהירה• 

אביזרים נלווים 
להב מסור / מפתח אלן / מוביל מקביל /

צינור לפליטת נסורת / מזוודת פלסטיק קשיחה

מגן עליון ותחתון 
מסגסוגת אלומיניום

ידית אחיזה ארגונומית 
2 מצבי אחיזה

פתח להחלפת 
פחמים מהירה

ידית להחלפת להבים 
מהירה וקלה

משטח עבודה תחתון 
עשוי יציקת אלומיניום

זווית חיתוך 
מרבית של 56°

טכניקה מתקדמת 
המאפשרת חיתוך 
מדויק ונוח יותר 

6947372510536

*6947372510536*

הספק עבודה 
מהירות סיבוב  
קוטר מסור 
קוטר קדח

עומק חיתוך ב90°  
עומק חיתוך ב45°  
זווית חיתוך 
משקל  

1500W
5000 סל“ד

190 מ“מ
30 מ“מ
65 מ“מ
48 מ“מ
עד 56°
4.3 ק“ג
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WU462WU462 720W מסור אנכי

אביזרים נלווים 
3 סוגי להבים:  עץ, אלומיניום, פלדה / מגן פלסטיק /

מפתח אלן / צינור לניקוי אבק /
מזוודת פלסטיק קשיחה

סילוני אוויר המופנים מטה, מונעים מהאבק לעלות לכיוון הפנים

וכן מנקים את המשטח המנוסר לדיוק מרבי.

מהירות עבודה קבועה בעומסים שונים• 
החלפת להבים בשחרור מהיר• 
התנעה רכה למניעת קפיצות בלתי רצויות בהתנעה• 
בורר 4 מצבים לניסור אגרסיבי ללא מאמץ• 

כפתור לנעילת 
מצב עבודה

תיבת גיר
מסגסוגת אלומיניום

ידית להחלפת
להבים מהירה וקלה

ידית אחיזה ארגונומית
2 מצבי אחיזה

משטח עבודה תחתון
עשוי יציקת אלומיניום

+ כיסוי פלסטיק
להגנת המשטח בעת האכסנה

פיה לחיבור 
ידית 4 מצבי ניסורשואב אבק

(תנועת להב 
קדימה ואחורה)

הספק עבודה 
ויסות מהירות 
עומק חיתוך מרבי 
הטיית זוית 
משקל 

720W
800-2800 פל"ד

135 מ"מ
45°±0

2.5 ק"ג

6947372506652

*6947372506652*
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6947372520795

*6947372520795*

WU427WU427  710W מסור יד קומפקטי

אביזרים נלווים 
להב לחיתוך עץ / להב לחיתוך מתכת

דיסק יהלום (לחיתוך בטון/קרמיקה) / מוביל מקביל /
צינורית לפליטת נסורת / מפתח להחלפת להב /

מזוודת פלסטיק קשיחה

710W
3500 סל“ד

120 מ“מ
9.6 מ“מ
45 מ“מ
30 מ“מ
2.3 ק“ג

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר מסור
קוטר קדח
עומק חיתוך ב- 90°
עומק חיתוך ב- 45°
משקל

כלי ידני המאפשר חיתוך 
קל ונקי עד 45 מ“מ

עיצוב קומפקטי יחודי המותאם במיוחד לאחיזה חזקה ונוחה ביד אחת• 

חיתוך אפקיחיתוך אנכיניסור קל ביד אחתחיתוך מתכתכניסה לחיתוך מדויק במרכז החומר 

מיקום המנוע בחלקו 
האחורי של המסור

אבטחה כפולה להפעלה

להבים בקוטר 120 מ“מ המתאימים
לחיתוך רוב החומרים

מגן חיצוני ופנימי
עשוי סגסוגת 

מגנזיום

ידית לפתיחת המגן

מתניים צרות המאפשרות 
אחיזה נוחה ביד אחת

יכולת שיפוע עד 45°

יכולת שיפוע עד 45°
45mm 0-45°
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250W SoniCrafter כלי רב תכליתי

6947372525967

*6947372525967*

משטח ליטוש חיתוך ישרחיתוך מעגלי
פוליש

נייר זכוכית

חיתוך פתחים 
מלבניים

ליטוש פינות

חירוץ פלטות 
מתכת/עץ

הסרת ציפויים 
רצפה/פורמייקה

ביצוע חיתוכים 
במשטחי עבודה

ליטוש במקומות 
צפופים

גילוף עץ

חיתוך פנלים

טכנולוגיית התנעה רכה לחיתוך נוח ומדוייק יותר• 
לשימוש בחומרים: עץ, גבס, אלומניום, פליז, נחושת, קרמיקה, פלסטיק• 
ויסות מהירות אלקטרונית• 
כולל 38 אביזרים להב ישר ומעוגל, בסיס ליטוש, נייר לטש ועוד...• 

נייר זכוכית
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WU678WU678

הספק עבודה
ויסות מהירות
זווית תנודה
משקל

250W
11000-20000 פל“ד

3.2°
1.4 ק“ג

חירוץ הכנה 
לצינורות

חיתוך עדין בדלתות 
ומשקופים בצמוד 

לריצפה

ניסור צינורות 
בצמוד לקיר

חיתוך עץ

וסת מהירות

מתג הפעלה

גיר עשוי סגסוגת מגנזיום

להב אוניברסלי 
המתאים גם 

לעבודה עם מגוון 
רחב של מותגים

מבנה קומפקטי לאחיזה 
נוחה ועבודה ממושכת

תושבת חיבור אוניברסאלית
המתאימה גם לאביזרי מותגים אחרים

אביזרים נלווים 
38 אביזרים - להב ישר ומעוגל, בסיס ליטוש,
נייר לטש ועוד... / מזוודת פלסטיק קשיחה
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פתח כניסת אוויר

3 מצבי זרימת אויר

מגן חום נשלף

ראש פלדת אל-חלד

ידית אחיזה ארגונומית

כבל חשמל מעובה

6947372509288

*6947372509288*

הספק עבודה 
3 מצבי זרימת אוויר 
300 ליטר לדקה
300 ליטר לדקה
500 ליטר לדקה 
משקל  

2000W

50°
350°
580°

0.8 ק“ג

WU045WU045 2000W (BLOWER) מפזר חום

ליבה קרמית להגנה מפני חום גבוה• 

אביזרים נלווים 
4 ראשים שונים / ידית להידוק כבלים /

מזוודת פלסטיק קשיחה
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החלפת פחמים מהירה

כפתור כיוונון עדין 
של עומק העבודה

הגנה ייחודית מאבק

מערכת לסילוק אבק 
ושבבים ממשטח העבודה

ידיות אחיזה בעיצוב  
ארגונומי עם ציפוי 

גומי להפחתת הרטט 
ומניעת עייפות

7 מהירויות לחיתוך מדוייק 
עבור כל סוגי העץ

לחצן החלפת להבים 
מהירה ונוחה

6947372520986

*6947372520986*

WU601WU601 1800W רוטר

הספק עבודה
מהירות סיבוב
גודל כניסה
עומק קידוח מירבי
כוונוני עומק
משקל

1800W
28,000 - 11,500 סל“ד

12.7 / 6.23  מ“מ
55 מ“מ

7
4.3 ק“ג

אביזרים נלווים 
אביזר מירכוז (לחיתוך מעגלי) / מוביל מקבילי /

דיסקית מירכוז / מפתח ”פתוח“ להחלפת סכיני חיתוך / 
2 תפסניות / פיה לחיבור שואב אבק /

מזוודת פלסטיק קשיחה

מערכת לסילוק אבק ושבבים ממשטח העבודה• 
מעצור מתכוונן לקביעת עומק עבודה אחיד• 
בסיס אלומניום חזק וקל משקל• 
התנעה רכה למניעת קפיצות לא רצויות בתחילת העבודה• 
מתג נעילה לעבודה רציפה• 
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6947372525974

*6947372525974*

WU063WU063 שולחן עבודה/מלחציים

רוחב הידוק מירבי
כוח לחיצה מקסימלי
שיטת לחיצה
משקל העמסה מרבי
מהלך לחיצה
גודל מקופל
משקל
מבנה

940 מ“מ
1,000 ק“ג

דוושת רגל
272 ק“ג

25.4 מ“מ
737X356X330 מ“מ

19 ק“ג
פלדה קשיחה

המלחציים מסייעות לחתוך, לקדוח, לשייף ולבצע כל עבודה• 
כוח לחיצה של  1 טון לתפיסת חפצים בחוזקה• 

תפסי רגליים • 
ננעלים אוטמטית 

למיקום מהיר

גלגלים להתניידות לגלגול • 
זריז על פני כל שטח, אפילו 

על קרקע מחוספסת

הפעלה רגלית ללחיצה ושחרור • 
של המלחציים בקלות, בנוחות 

ועם ידיים חופשיות

לסת מתהפכת להגדלת
רוחב הידוק

נייד, מתקפל במהירות 
לאכסון והתניידות

בסיס של 3 רגליים
ליציבות מירבית

פתח לדריכה להגברת 
יציבות בעבודה

מלחציים עם ציפוי אוריתן לתפיסה 
מצוינת ללא השארת סימן 

בורר נעילה/שחרור 
בתפעול דוושת רגל

תפסי רגליים 
ננעלים אוטומטית

מלחציים מופעלים על ידי 
דוושת רגל לידיים חופשיות
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כלים למשתמש המקצועי
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4V מברגת ביטים נטענת
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WX254WX254

6947372555742

*6947372555742*

החלפה בין 6 ביטים בדריכה מהירה• 
סוללת ליתיום-יון הטובה מסוגה• 
תאורת לד לעבודה באזור חשוך• 
נוחה וקומפקטית• 

אביזרים נלווים 
מטען / מחסנית ביטים / סט 6 ביטים

4V
230 סל“ד

1.5Ah
עד כ-3 שעות

ביט ”1/4 סטנדרטי
470 גר‘

מתח עבודה
מהירות סיבוב
סוללה
זמן טעינה
מותאם ל-
משקל

מחסנית עם 6 ביטים מתחלפים!

המברגה הראשונה 
עם מחסנית ביטים 

אוטומטית
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פוטר אוטומטי

15 מצבי קלאץ‘ 
+ מצב קידוח

תאורת לד המשמשת גם
כחיווי להיחלשות הסוללה   

בורר כיוון ימין/שמאל

בורר 2 מהירויות

ידית אחיזה ארגונומית

 סוללת ליתיום נשלפת

WX125.6WX125.6 12V מברגה נטענת

6947372524847

*6947372524847*

in weight

אביזרים נלווים 
מטען / ביט שטוח / ביט פיליפס /

תיק צד מהודר

מתח עבודה
2 מהירות סיבוב
פוטר אוטומטי
סוללות
זמן טעינה
מצמד
מומנט פיתול מירבי
קוטר קידוח מירבי:
עץ
מתכת
משקל

12V
0-350 / 0-1300 סל“ד

10 מ“מ
Li-ion 1.3Ah 2 סוללות

60 דקות
15 דרגות + קידוח

124Nm

20 מ“מ
10 מ“מ

1 ק“ג

2 סוללות 
ליתיום
1.3Ah

אורך חיי סוללה פי 3• סוללה קלה 40% פחות• 
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וסת מהירות

וו לנשיאה קלה

סוללה נשלפת

פוטר אוטומטי

בורר מצבים 
פטישון/מקדחה

תאורת לד המשמש 
גם כחיווי לעוצמת 

הסוללה

SDS פוטר מהיר

מתנה

6947372507666

*6947372507666*

WX382WX382 12V מברגה/מקדחה/פטישון נטען

אביזרים נלווים 
2 מקדחים SDS  6 מ“מ ו- 8 מ“מ / 4 סוגי ביטים
2 מקדחים  5 מ“מ ו- 6 מ“מ / פוטר אוטומטי /

 מטען / מזוודת פלסטיק קשיחה

מתח עבודה 
מהירות סיבוב 
קצב הלימה 
כוח הלימה 
קוטר קידוח מרבי 
עץ 
בטון 
מתכת 
סוללה 
זמן טעינה 
משקל 

 12V
0-900 סל"ד

0-4800 פל"ד
1.0J

10 מ“מ
10 מ“מ
8 מ“מ

Li-ion 1.3Ah
3 שעות
1.15 ק“ג

ידית אחיזה 
נוחה

בורר כיוון 
ימין/שמאל

3
מוצרים

ב-1  
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WX314WX314 550W מקדחה רוטטת

ידית עזר מתכווננת

בורר כיוון ימין שמאל

 כפתור וסת מהירות+
הגבלת מהירות מירבית

ידית אחיזה ארגונומית

בורר קדיחה / הלימה

כפתור נעילה
(הפעלה קבועה)

פוטר אוטומטי

מד עומק לשליטה מדויקת 
בעומק הקידוח

6947372517580

*6947372517580*

 הספק עבודה 
מהירות סיבוב 
קצב הלימה 
פוטר אוטומטי 
קוטר קידוח מרבי 
עץ 
בטון 
מתכת 
משקל 

550W
0-2300 סל"ד

0-36800 פל“ד
13 מ“מ

25 מ“מ
13 מ“מ
10 מ“מ
2.1 ק“ג

אביזרים נלווים 
ידית עזר / מגביל עומק קידוח
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WX312.1WX312.1 810W מקדחה רוטטת

 הספק עבודה 
מהירות סיבוב 
קצב הלימה 
פוטר אוטומטי 
קוטר קידוח מרבי 
עץ 
בטון 
מתכת 
משקל 

810W
0-2800 סל"ד

0-44800 פל“ד
13 מ“מ

32 מ“מ
16 מ“מ
13 מ“מ

2.42 ק“ג

6947372517597

*6947372517597*

ידית עזר מתכווננת
 כפתור וסת מהירות+

הגבלת מהירות מירבית

כפתור נעילה
(הפעלה קבועה)

תיבת גיר
מסגסוגת אלומיניום

מד עומק לשליטה מדויקת 
בעומק הקידוח

פוטר אוטומטי

בורר כיוון ימין שמאל

ידית אחיזה 
ארגונומית

בורר קדיחה/הלימה

אביזרים נלווים 
ידית עזר / מגביל עומק קידוח
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WX333WX333 1250W פטישון

הספק עבודה 
מהירות סיבוב 
קצב הלימה 
כוח הלימה 
קוטר קידוח מרבי 
עץ 
בטון 
מתכת 
משקל 

1250W
0-750 סל“ד

0-3700 פל“ד
5.0J

40 מ“מ
35 מ“מ
13 מ“מ
6.1 ק“ג

6947372511380

*6947372511380*

אביזרים נלווים 
3 מקדחים SDS / 2 אזמלים SDS / ידית עזר /

מד עומק / מזוודת פלסטיק קשיחה

ידית בולמת זעזועים

כפתור וסת מהירות

ידית אחיזה 
ארגונומית

בורר 3 מצבים 
קדיחה, הלימה, הלימה בסיבוב

ידית עזר לאחיזה משופרתהחלפת פחמים מהירה ונוחה

קלאץ' בטיחות

פוטר מהיר
SDS

תיבת גיר
עשויה סגסוגת מגנזיום

מד עומק לשליטה מדויקת 
בעומק הקידוח
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WX423WX423 400W מסור יד קומפקטי

6947372524717

*6947372524717*

כפתור נעילת ציר להחלפה • 
קלה של הלהב

מעצור העומק לקביעה • 
מהירה של עומק החיתוך

עיצוב דק במיוחד לשיפור
נוחות האחיזה

התקן מובנה לשאיבת אבק

כפתור נעילת ציר להחלפת להבים קלה

מעצור לקביעה מהירה 
של עומק החיתוך

ידית לפתיחת המגן

אביזרים נלווים 
 TCT-24T מפתח משושה / מוביל מקבילי /להב

(WA5034) קצה טונגסטן-קרביד

הספק עבודה
מהירות ללא עומס
קוטר דיסק
קוטר קדח
עומק חיתוך מירבי
משקל

400W
3500 סל“ד

85 מ“מ
15 מ“מ
25 מ“מ
1.8 ק“ג

ואריחים גבס  לוחות  פלסטיק,  מתכת,  עץ,  לניסור: 
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וסת מהירות

ידית להחלפת 
להבים מהירה

אום נעילה
למוביל מקבילי

כפתור נעילה  (הפעלה קבועה)

ידית 4 מצבי ניסור
(תנועת להב קדימה ואחורה)

מפסק להפעלת 
שואב אבק

משטח עבודה תחתון עשוי 
יציקת אלמיניום

תא לאכסון להבים

WX473.1WX473.1 650W מסור אנכי

6947372514572

*6947372514572*

הספק עבודה 
ויסות אלקטרוני 
עומק חיתוך מירבי 
עץ 
אלומיניום 
מתכת 
הטיית זווית 
משקל 

650W
500-3000 פל"ד

100 מ“מ
20 מ“מ
10 מ“מ

0°-45°
2.5 ק“ג

החלפת להבים בשחרור מהיר• 
מהירות עבודה קבועה בעומסים שונים• 
מתג 4 מצבים להתאמת הניסור לסוג החומר והלהב• 

אביזרים נלווים 
3 להבים / מוביל מקבילי
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ידית אחיזה ארגונומית

משטח עבודה 
תחתון עשוי יציקת 

אלומיניום

פיה לחיבור
שואב אבק

ידית להחלפת 
להבים מהירה 

וקלה

ציין לייזר 
לחיתוך מדוייק

ידית נעילה
לקביעת זוית חיתוך

מגן אלומיניום בעיצוב 
מיוחד ”כובע“ המסייע 

בהחלפת הלהבים

יכולות שיפוע 0-51°

WX445WX445 1600W מסור עגול

6947372520153

*6947372520153*

אביזרים נלווים 
להב ניסור / מפתח אלן / מוביל מקבילי /

פיה לחיבור שואב אבק

הספק עבודה 
מהירות סיבוב  
קוטר מסור 
עומק חיתוך ב90°  
עומק חיתוך ב45°  
זווית חיתוך 
משקל  

1600W
5,000 סל“ד

190 מ“מ
66 מ“מ
47 מ“מ
עד 51°
4.3 ק“ג

סמן לייזר• 
מקום אחסון למפתח אלן• 
טכנולוגיית התנעה רכה לחיתוך נוח ומדוייק יותר• 
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חיתוך פנלים

SoniCrafter  כלי רב תכליתי

6947372518341

6947372518341

טכנולוגיית התנעה רכה לחיתוך נוח ומדוייק יותר• 
לשימוש בחומרים: עץ, גבס, אלומניום, פליז, נחושת, קרמיקה, פלסטיק• 
ויסות מהירות אלקטרונית• 
כולל 9  אביזרים, כגון: להב ישר ומעוגל, בסיס ליטוש, ניירת לטש ועוד...• 

חיתוך פתחים 
מלבניים

ביצוע חיתוכים 
במשטחי עבודה

ליטוש במקומות 
צפופים

גילוף עץ

חירוץ הכנה 
לצינורות

חירוץ פלטות 
מתכת/עץ
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WX676.7WX676.7

וסת מהירות
המיועד למצבי עבודה  

וחומרים שונים

מתג הפעלה

גיר עשוי כולו סגסוגת אלומיניום

להב אוניברסלי 
המתאים גם 

לעבודה עם מגוון 
רחב של מותגים

מבנה קומפקטי לאחיזה 
נוחה ועבודה ממושכת

תושבת חיבור אוניברסאלית
המתאימה גם לאביזרי מותגים שונים

הספק עבודה
ויסות מהירות
זווית תנודה
משקל

250W
11000-20000  סל“ד

3.2°
1.4 ק“ג

הסרת ציפויים 
רצפה/פורמייקה

חיתוך עץ

חיתוך עדין בדלתות ליטוש עץ
ומשקופים בצמוד לריצפה
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מצב אחיזה עליון• מצב אחיזה צידי• 

פתח יציאת אבק 
לשק איסוף אבק

שק איסוף אבק

פתיחה מהירה

ידית אחיזה ארגונומית

מתג הפעלה

רצועת סקוץ‘ חזקה
להחלפת משטחי שיוף

מהירה ונוחה

WX652.1WX652.1 300W מלטשת רוטטת

6947372514558

*6947372514558*

הספק עבודה 
מהירות סיבוב 
קוטר בסיס 
קוטר האקצנטר 
משקל 

300W
12000 סל"ד

125 מ“מ
2.5 מ“מ
1.4 ק“ג

אביזרים נלווים 
6 ניירות שיוף / שק איסוף אבק
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כלי גינון
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WG117EWG117E 500W גוזם דשא

 הספק עבודה 
מהירות סיבוב 
קוטר גיזום 
אורך חוט גיזום 
משקל 

500W
9500 סל“ד

25 ס“מ
5 מטר מכל צד

2.8 ק“ג

מערכת גיר חדשנית המשלבת עוצמת עבודה גבוהה• 
ראש ציר מתכוונן עם יכולת שיפוע עד 90º המסייע להגיע גם למקומות הקשים לגיזום• 
משקל מכשיר קל, קומפקטי ונוח לשימוש• 

מכסה מנוע

קשתית מתכת
להגנה מפני גיזום לא רצוי

מגן פלסטיק

גלגלים לעבודת גיזום אנכית

ידית אחיזה ארגונומית

מתג הפעלה

ידית אחיזה מתכווננת

מוט טלסקופי מתארך

6947372514527

*6947372514527*
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גלגלים לעבודת גיזום אנכית

WG169EWG169E 20V גוזם דשא נטען

6947372527008

*6947372527008*

מתח עבודה
סוללה
מהירות סיבוב
קוטר גיזום מרבי
זמן טעינה
משקל

20V
Li-ion 2.0Ah
7600 סל“ד

30 ס“מ
3 שעות
2.6 ק“ג

מגן פלסטיק

מוט טלסקופי
מתארך ומתכוונן בקלילות

ע“י משיכה

מתג הפעלה

ידית אחיזה

מכסה מנוע

קשתית מתכת להגנה 
מפני גיזום לא רצוי

סוללה נטענת

אביזרים נלווים 
מטען
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WG206EWG206E 450W גוזם גדר חיה

פעולת להב כפולה מפחיתה את הרטט ואת עייפות המשתמש• 

 הספק עבודה 
ויסות מהירות 
אורך חיתוך מרבי 
קוטר חיתוך מרבי 
משקל 

450W
3200 סל“ד

51 ס“מ
16 מ“מ
3.4 ק“ג

6947372514541

*6947372514541*

מגן רסיסים

להבים מסגסוגת אלומיניוםכפתור הפעלה

ידית אחיזה 
ארגונומית

ידית אחיזה קדמית מתכווננת

אביזרים נלווים
נרתיק ללהב / מגן רסיסים
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WG212EWG212E   500W גוזם גדר חיה

6947372541400

*6947372541400*

להב פעולה כפולה

מגן רסיסים

ידית אחיזה קדמית מתכווננת ידית אחיזה אחורית

גוזם גדר חיה במשקל קל במיוחד לשימוש ממושך ולא מעייף • 
פעולת הלהב הכפולה המפחיתה את הרטט ואת עייפות המשתמש• 

הספק עבודה
קוטר חיתוך מרבי
אורך חיתוך מרבי
משקל

500W
17 מ“מ
51 ס“מ
2.7 ק“ג

אביזרים נלווים
נרתיק ללהב / מגן רסיסים
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WG259EWG259E 20V גוזם גדר חיה נטען

להבים עם פעולה כפולה להפחתת הרעידות וגיזום חלק.• 

ניצרה הדורשת הפעלה בשתי ידיים למניעת הפעלה בטעות.• 

6947372521211

*6947372521211*

להבים בפעולה כפולה

הפעלה משלושה כיוונים

ידית רכה

ידית מתג אחורי

סוללה נטענת

ידית מתג קדמי

מתח עבודה
סוללה
קוטר גיזום
 פעימות גיזום
אורך חיתוך
זמן טעינה
משקל

20V
Li-ion 2.0Ah

14 מ“מ
2,200 / דקה

520 מ“מ
3 שעות
2.4 ק“ג

אביזרים נלווים
מטען / מגן בטיחות
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WG500EWG500E 2500W  מפוח ושואב עלים
ידית אחיזה ארגונומית

אפשרות אחיזה בזויות שונות

ידית 2 מצבי עבודה
שואב/מפוח

7 מהירויות אויר נשלטות

טכנולוגיית 3 פונקציות במכשיר 1
מפוח, שואב אבק וגורס

אף זוויתי המסייע להגיע 
בנוחות גם למקומות קשים

עיצוב קומפקטי ייחודי

כפתור הרכבה ופירוק לניקוי 
מהיר ונוח של המכשיר

אביזרים נלווים 
רצועת נשיאה

שק איסוף ענק  54 ליטר

הספק עבודה 
מהירות אויר 
גריסה 
משקל 

2500W
335 קמ“ש

ביחס של כ- 1:10
3.8 ק"ג

זרימת אוויר מהירה למפוח וגם לשואב• 
ייצור חדשני: פלסטיק בשילוב סיבי זכוכית התורם לעמידות המכשיר ואריכות ימיו • 
גורס פסולת עד עשירית הנפח המקורי המאפשר שימוש בפסולת כדשן מעולה• 

6947372511076

*6947372511076*

מפוח כולל
רצועת נשיאה

ושק איסוף
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6947372521396

*6947372521396*

WG549E.2WG549E.2 20V מפוח עלים נטען

מתח עבודה
סוללה
מהירות ללא עומס                                            
מהירות אויר                                                     
זמן טעינה                                                                  
משקל                                                          

20V
 Li-ion 2.0Ah
12500 סל“ד

200 קמ“ש
3 שעות
1.6 ק“ג

צינור מפוח

ידית רכה

מתג הפעלה וכיבוי

סוללה נטענת

כפתור לשחרור הצינור

מנקה פסולת
מבתי מלאכה ומוסכים

ניקוי מקומות קשים להגעה  
- אידאלי למשטחים קשים

אביזרים נלווים 
מטען

מהירות אוויר 200 קמ“ש 
לניקוי אזורים גדולים

אביזרים נלווים

www.semicom.co.il         09-7611222 :‘61סמיקום לקסיס בע“מ         טל |

TM



WG303EWG303E 2000W מסור שרשרת

מערכת למתיחה והחלפת • 
שרשרת מהירה

מעצור מהיר• 

6947372520948

*6947372520948*

•

ידית להחלפה 
מהירה וקלה 
של השרשרת

מפסק הפעלה

ידית אחיזה 
אוירונומית

ידית קדמית

מיכל שמן עם מדיד

מגן מסור
המשמש גם
כבלם חירום

מסילת אחזקה לשרשרת

הספק עבודה
מהירות שרשרת 
אורך להב
נפח מיכל שמן
משקל

2000W
12 מ‘/שניה

40 ס“מ
200 מ“ל
4.84 ק“ג

אביזרים נלווים 
בקבוק שמן  30 מ“ל
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WG307EWG307E 600W  מסור שרשרת לסת

עיצוב בטיחותי ייחודי - בית מסור• 
מבנה ייחודי המאפשר חיתוך ענפים גם על הקרקע ללא הרמת הענף• 

שיני מגן + בית מסור

מסור שרשרת

מתג הפעלה בטיחותי

ידית עזר

מד שמן מובנה

מתג הפעלה

ידית אחיזה ארגונומית

6947372517627

*6947372517627*

אביזרים נלווים 
בקבוק שמן  30 מ“ל

הספק עבודה 
קוטר חיתוך מרבי  
מהירות שרשרת  
משקל 

600W
100 מ“מ

4.5 מ‘/שניה
3.7 ק“ג
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סמיקום לקסיס בע“מ
הדסים)   (צומת  יהודה  אבן  ספיר,  רח‘ 
טל‘. 09-7611222, פקס. 09-7413852
09-7611223 תצוגה   אולם  טל‘ 
שעות פתיחה  א‘-ה‘ 8:30-17:30, ו‘ וערבי חג 8:30-13:00

שם הסוכן:

טלפון:

דוא"ל:




