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את  להפיץ  לחברות  מאפשרים  'פלסגד'  של  והשינוע  האחסון  האריזה,   פתרונות 

תוצרתן בכל העולם תוך שמירה על איכות גבוהה, יעילות, נוחות ללא פשרות והגנה על 
איכות הסביבה. 

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

לקוחותיה. 
כחברה הנמצאת בחוד החנית בתחומה, הפתרונות שאנו מספקים הם מהמתקדמים בעולם, 
מגוונים ומותאמים באופן מלא לצרכי לקוחותינו. אנשי הפיתוח שלנו נותנים מענה הן להיבטי 
המוצר והן לתהליכי האריזה, השינוע והאחסון הדרושים. אתם 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 והמזון, 
 .DIY-דרך חברות תעופה, שייט, תיירות, פארמה, טקסטיל וכלה בחברות מסחר דיגיטלי ושוק ה

אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו להגיע מכל נקודה לכל נקודה בעולם.
והשינוע של  נתון בפתרונות האריזה, האחסון  רגע  בכל  בעולם משתמשות  אלפי חברות 

'פלסגד'. 

כך אנחנו שומרים על הסביבה
גאים  אנו  למחזור.  מכן  ולאחר  טווח  ארוך  חוזר  לשימוש  המיועדים  פתרונות  מייצרים  אנחנו 

להוביל את המגמה שהופכת את פתרונות הפלסטיק לטובים ביותר עבור איכות הסביבה.

 פתרונות אריזה
ושינוע 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׳ 
מערך  בארה״ב.  נוסף  ייצור  ואתר  בישראל  ייצור  אתרי  שני  לחברה   .1982 בשנת  הוקמה  ׳פלסגד׳ 
מענה  נותן  וכאמור,  העולם  ברחבי  מדינות  מ-30  בלמעלה  פעיל  החברה  של  וההפצה  המכירות 

לאלפי חברות בעולם. 
לחברה 3 חברות בנות בבעלות מלאה, בספרד, גרמניה ובארה״ב. 

׳פלסגד׳ מחויבת לתקנים בינלאומיים בתחומי איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה. החברה 
 ISO ISO 9001:2008 בכל רובדי הארגון, לניהול סביבתי לפי תקן  מוסמכת לניהול איכות לפי תקן 

.OHSAS 18001 14001 ולבריאות תעסוקתית וניהול הבטיחות לפי תקן

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

שמייצר ערך מוסף ממשי ללקוחותינו. 



אנו מייצרים פתרונות אריזה ושינוע בהתאמה לצרכים המיוחדים של כל אחד מהתחומים בהם 
פעילים לקוחותינו.

מחסנים אוטומטיים 
שיטות עבודה חדשניות הכוללות תהליכי אוטומציה תופסות תאוצה ומשפיעות באופן ניכר על 

צורת עבודה בתחום האחסון והלוגיסטיקה.
מחסנים לוגיסטיים חכמים מייצרים עבודה יעילה, חכמה וחסכונית. פלסגד כמומחית בתחום 
אוטומטיים  למחסנים  המותאמים  ואחסון  שינוע  אריזה,  פתרונות  מגוון  ולייצר  לפתח  יודעת 
לקוחותיה.  צרכי  לפי  מתקדמת  טכנולוגיה  המשלבים  עמידים  ״שקטים״,  פתרונות  וכוללים 
בעולם מקוון ומתקדם אנחנו נעזור לכם לארגן את הלוגיסטיקה והאחסון באופן אופטימלי כך 

שיאפשרו תהליכי ניהול מלאי, ליקוט, אריזה ומשלוח פשוטים, מהירים ויעילים.

פתרונות לתעשיית האופנה
עבור תעשיית האופנה פיתחנו פתרונות שנותנים מענה לכל השלבים הלוגיסטיים הדורשים 
אחסון ושינוע במסגרת תהליכי הייצור והמכירה. חברות בתחום האופנה נדרשות למתן שירות 
יצרנו מגוון  ולוגיסטיים מתקדמים. בהתאמה,  ולשם כך מקימות מערכים טכניים  ומהיר,  יעיל 
מוצרים המעניקים מענה מדויק ופונקציונאלי, הן למערכי ההפצה לחנויות והן לשלבי הליקוט 

.online במחסנים התומכים ברכישות

פתרונות לתעשיית המזון
הזהיר  באופן  לפעול  המזון  תעשיות  את  מחייבים  הקפדניים  והתקנים  המחמירות  הדרישות 
מייצרים  אנחנו  המזון.  מוצרי  של  ולשילוח  לאריזה  לעיבוד,  הקשור  בכל  גם  ביותר,  והבטוח 
פתרונות אריזה ושילוח תוך עמידה בתקני הבטיחות המחמירים ביותר. אנחנו מחויבים להגנה 
מרבית על חומרי הגלם ומוצרי המזון. המוצרים שלנו עמידים לתנאי טמפרטורה קיצוניים, אטומים 

מפני חדירת נוזלים, אבק ולכלוך, חזקים ובעלי קשיחות גבוהה. 
המוצרים כמובן עומדים בכל התקנים המחייבים, אינם מפרישים חומרים מסוכנים גם בתנאי 
אקלים וטמפרטורות קיצוניים, מיועדים לשימוש רב פעמי וניתנים למחזור מלא בתום השימוש.

פתרונות לתעשיית החקלאות 
פתרונות  המצריכים  שונים  תהליכים  עוברת  חקלאית  תוצרת  למדף,  ועד  מהשדה  החל 
שינוע ואריזה איכותיים המותאמים לתוצרת. בזכות טכנולוגיה מתקדמת ושימוש בחומרים 
החקלאית,  התוצרת  איכות  על  שומרים  מספקים  שאנחנו  הפתרונות  ביותר,  האיכותיים 

עמידים בתנאי טמפרטורה קיצוניים וניתנים לניקוי ולשימוש חוזר בקלות. 

פתרונות לתעשיות התרופות והפארמה
תעשיית התרופות נדרשת לעמוד בסטנדרטים מחמירים של בטיחות על מנת להבטיח 
שמירה על איכות ותקינות המוצרים. פלסגד מחויבת לאיכות המוצרים של לקוחותיה ולכן 
על  ביותר.  המחמירים  בתקנים  עומדים  זו  לתעשייה  המיועדים  והשינוע  האחסון  פתרונות 
מנת לשמור על הסחורה בטוחה, אנו מספקים ארגזים אטומים אשר מצמצמים חדירה 

של לחות, מזיקים, אבק ולכלוך אל תוך תכולתם. 

פתרונות DIY )עשה זאת בעצמך(
ולתעשיות משמעותיות. גם לצרכנים הפרטיים! ארגזי פלסגד  גדולים  לא רק למפעלים 
ארגון  צעצועים,  וארגון  לסידור  מתאימים  ושימושיים.  בקפידה  מעוצבים  הביתה,  מגיעים 

מזווים וארונות אחסון, ניתן לעשות בהם שימוש כיד הדמיון הטובה. 

 פתרונות למגוון רחב
 של אפליקציות



פתרונות מעקב ואוטומציה יעילים חוסכים זמן, כסף וכוח אדם. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, 
כך ניתן לשנע ולהוביל מוצרים בין כל קצוות הגלובוס תוך ניהול פשוט של הידע אודות המוצרים, 
המיקום שלהם בתהליך, מדינת היעד ומועד האספקה. כיום, ניתן לנהל מעקב אוטומטי יעיל 

וקפדני אחר שלבי ההובלה והמיקום של כל משטח וארגז, כאילו היו היחידים במקום. 

מפתרונות המעקב והאוטומציה כולם נהנים, המוצרים מגיעים ליעדם בשלמותם ובזמן ואתם 
יכולים לזהות צווארי בקבוק וכשלים במערכים לוגיסטיים לטובת שיפור איכות השירות וחסכון 

בשורת ההוצאות. 

זיהוי ומעקב באמצעות תדר רדיו
פתרון מתקדם זה מאפשר זיהוי של ארגזים ומשטחים ומעקב אחריהם בטכנולוגיה אוטומטית. 
ייחודי אשר מוטבע על גבי מדבקה, או נשתל  איך כל זה קורה? אנו מציידים כל מוצר בצ׳יפ 
בתוך המוצר. בצ׳יפ מאוחסן כל המידע אודות תכולתו, תאריכי השינוע, היעד ועוד. כל מוצר 

אשר עובר תחת מכשיר הקריאה חושף את המידע ומאפשר לקבל את פרטי השילוח. 

טכנולוגיות העובדות על תדר רדיו:
RFID

הטמעת טכנולוגיית RFID בארגזים ומשטחים הינה אמצעי זול לשליטה בתהליך לוגיסטי 
המייצר יתרון אסטרטגי עבור עסקים, וזה בזכות האפשרות לעקוב אחר המלאי בשרשרת 

האספקה ביעילות רבה יותר ולספק אינפורמציה של תהליכים עסקיים בזמן אמת.

פתרונות מעקב
 ואוטומציה

Warehouse Production Gates & 

Tunnels

Gates Handheld

Readers

Distribution In-store

NFCRFIDRFID

RFID

NFC - Near Field Communication 

)תקשורת טווח אפס(
טכנולוגיה זו מגיעה מטכנולוגיית ה-RFID ומאפשרת 

להתקן המוטמע על ארגזים/משטחים לשלוח גלי 
רדיו אל התקן אלקטרוני פסיבי למטרת זיהוי, אימות 

ומעקב. פתרון אפקטיבי כאשר אין צורך בקבלת 
מידע מהשטח אלא אך ורק בתוך מרלו“ג כאשר שני 

ההתקנים נמצאים בקרבה יחסית זה אל זה.

זיהוי ומעקב באמצעות קריאה דיגיטלית 
זול  כפתרון  נחשבת  ברקוד  הטמעת   - ברקודים 

לנהל  מאפשרת  ברקוד  הוספת  האספקה.  ומועד  בתהליך  מיקומם  המוצרים,  אודות  הידע  לניהול 
מעקב אוטומטי יעיל וקפדני אחר שלבי ההובלה והמיקום של כל משטח/ארגז, כאילו היו היחידים 

במקום.
הוספת ברקוד לפתרונות אריזה ושילוח ניתנת לביצוע במספר אופנים: 

•  מדבקת ברקוד - ניתן להוספה או החלפה בכל עת, עמידות מלאה בתהליכי שטיפה וחיטוי
מוזן הברקוד. סרט שעליו  דיגיטלי אליו  זה מעורבים מכשור  – בהליך  דיגיטלית  •    הטבעת ברקוד 
מודפס המידע ומכבש חם מעביר את הברקוד אל המוצר. הטבעה דיגיטלית הופכת את הברקוד 

לחלק מהארגז ולא ניתן להסירה. 
 Multi-color הטבעת ברקוד   •

Low power wide area – LPWA זיהוי ומעקב באמצעות טכנולוגיה מבוססת
טכנולוגיה המאפשרת עקיבה באמצעות חיישנים דלי-אנרגיה

המידע  ועוד.  תזוזה,  לחות,  טמפרטורה,  כגון  לקבל,  תרצו  אותם  סביבתיים  משתנים  ניטור  תוך 
שמייצרת המערכת מאפשר לזהות צווארי בקבוק וכשלים במערכים לוגיסטיים לטובת שיפור איכות 

השירות וחסכון בשורת ההוצאות. 
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משטחים

110 PLUS משטח 13

משטח 107 12

805 PLUS משטח 24

סיפון פתוחסיפון סגורסיפון פתוח
3 סקידים

סיפון פתוח
5 סקידים

סיפון פתוח
6 סקידים

סיפון סגור
3 סקידים

סיפון סגור
5 סקידים

סיפון סגור
6 סקידים

חדש בפלסגד

משטח נפטון 18

משטח הפצה 20

משטח 140 14

PG955 משטח 14

משטח 1090 16

מקרא סמלי משטחים



משטחים  ו  13 12  |  משטחים 

1200x1000x132 מ"ממידות

5.8 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי

1800 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: מתכנס, אפשרות לשפת בטחון.

  

לוגיסטיקה

74משטחים בעמודה

1200x1000x135מ"ממידות
9.4 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי
2000 ק"גכושר נשיאה סטטי

עד 800 ק"גמידוף
תכונות: משקל עצמי נמוך, סקידים )אופציונלי(

    

לוגיסטיקה
25משטחים בעמודה

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.

  

לוגיסטיקה
60משטחים בעמודה

1200x1000x130 מ"ממידות

5.2 ק"גמשקל

750 ק"גכושר נשיאה דינמי

1500 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משקל עצמי נמוך, סקידים )אופציונלי(

  

לוגיסטיקה

79משטחים בעמודה

1200x1000x133מ"ממידות
8.5 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי
2000 ק"גכושר נשיאה סטטי

עד 800 ק"גמידוף
תכונות: משקל עצמי נמוך, סקידים )אופציונלי(

    

לוגיסטיקה
25משטחים בעמודה

משטח 1210

110 Plus משטח משטח 107

110 Plus RS משטח 107 RS משטח

1200x1000 מ"מ 1200x1000 מ"מ



משטחים  ו  15 14  |  משטחים 

1200x1000x150 מ"ממידות

10.2 ק"גמשקל

1750 ק"גכושר נשיאה דינמי

3200 ק"גכושר נשיאה סטטי
תכונות: אפשרות לשפת בטחון: 5, 25 מ"מ,

אפשרות למניעת החלקה.

  

לוגיסטיקה
17משטחים בעמודה

1200x1000x140מ"ממידות
17.2 ק"גמשקל

1500 ק"גכושר נשיאה דינמי
5000 ק"גכושר נשיאה סטטי

עד 1000 ק"גמידוף
תכונות: רגל אמצעית רחבה.

    

לוגיסטיקה
25משטחים בעמודה

1200x1000x150 מ"ממידות

16 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי

4000 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: סיפון סגור )אופציונלי(

    

לוגיסטיקה
60משטחים בעמודה

PG670 משטח

משטח 140

PG955 משטח

1200x1000 מ"מ
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PG1090 מפרט טכנימשטח לוגיסטי

תכונות ויתרונות

 ניתן להתאים לדרישות יחודיות בזכות מגוון רחב של • 

אפשרויות להתאמה אישית
מיועד לעומסים כבדים• 
יכולות מידוף מתקדמות• 
משקל עצמי נמוך• 
ידידותי לסביבה – 100% ניתן למיחזור• 
קל לשטיפה וניקוי• 
מותאם למסועים ומערכים אוטומטיים• 
יהלומי אנטי-סליפ / רצועות אנטי-סליפ - אופציונלי• 
שפת ביטחון - אופציונלי• 
אפשרות להוספת GPS / IOT לשם קבלת נתונים בזמן אמת• 

חיזוק באמצעות מוטות ברזל )אופציונלי( סיפון פתוח, 5 סקידים + שפת בטחוןסיפון פתוח, 3 סקידיםסיפון סגור, 3 סקידים

1,200x1,000x157 מ"ממידות

3 סקידים + 3 סקידיםלוגיסטיקה
HM

3 סקידים + 
3M

5 סקידים + 5 סקידים
HM

5 סקידים + 
3M

20.2 ק"ג20.5 ק"ג15.5 ק"ג19.2 ק"ג19.5 ק"ג15.5 ק"גמשקל

21.2 ק"ג21.5 ק"ג16.5 ק"ג20.2 ק"ג20.5 ק"ג16.5 ק"גמשקל סיפון סגור

 מקסימום עומס
דינמי

1,750 ק"ג2,000 ק"ג1,350 ק"ג1,500 ק"ג1,750 ק"ג1,200 ק"ג

 מקסימום עומס 
סטטי

6,000 ק"ג6,000 ק"ג6,000 ק"ג5,000 ק"ג5,000 ק"ג5,000 ק"ג

1,500 ק"ג1,000 ק"ג700 ק"ג1,500 ק"ג1,000 ק"ג600 ק"גמידוף

שינוע

כמות משטחים 
בעמודה

16

חומר גלם

PP/HDPE ממוחזר או בתולחומר גלם

ממוחזר - שחור / אפור   |   בתול - כל צבעצבע
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משטח הפצה קלמשטח נפטון

תכונות ויתרונות
תכונות ויתרונות

ידידותי לסביבה - 100% ניתן למחזור • 
משקל עצמי נמוך• 
הגנה משופרת לסחורה • 
מונע הדבקות לקרח - מעולה לחדרי קרור• 
בליטות אינטגרליות במשטח למניעת החלקת סחורה• 
4 כיווני כניסת מלגזה• 

מפרט טכנימפרט טכני

מבנה חזק במיוחד המיוצר כיחידה עצמאית • 
בליטות אינטגרליות למניעת החלקה• 
סיפון מחוזק בעל אוורור מקסימלי • 
אפשרות לכניסת מלגזה נוחה מ-4 כיוונים• 
עמיד בפני מרבית החומרים הכימיקליים• 
ידידותי לסביבה - 100% ניתן למחזור• 
משקל עצמי קל• 

1,200x1,000x152  מ"ממידות

6 סקידים5 סקידים3 סקידים ללא סקידיםלוגיסטיקה

13.2 ק"ג12.7 ק"ג11.7 ק"ג8 ק"גמשקל

1,350 ק"ג1,350 ק"ג1,350 ק"ג1,350 ק"גמקסימום עומס דינמי

3,000 ק"ג3,000 ק"ג3,000 ק"ג3,000 ק"גמקסימום עומס סטטי

500 ק"ג500 ק"ג500 ק"ג-מידוף

שינוע

54433636כמות משטחים בעמודה

חומר גלם

PP/HDPE ממוחזר או בתולחומר גלם

ממוחזר - שחור / אפור   |   בתול - כל צבעצבע

1,200x1,000x152  מ"ממידות

6 סקידים5 סקידים3 סקידים ללא סקידיםלוגיסטיקה

15.2 ק"ג14.7 ק"ג13.7 ק"ג10 ק"גמשקל

1,000 ק"ג1,000 ק"ג1,000 ק"ג1,000 ק"גמקסימום עומס דינמי

3,000 ק"ג3,000 ק"ג3,000 ק"ג3,000 ק"גמקסימום עומס סטטי

500 ק"ג500 ק"ג500 ק"ג-מידוף

שינוע

54כמות משטחים בעמודה

חומר גלם

PP/HDPE ממוחזר או בתולחומר גלם

ממוחזר - שחור / אפור   |   בתול - כל צבעצבע
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סדרת משטח הפצה

תכונות ויתרונות

מותאם לסבבי עבודה מרובים• 
כניסת מלגזה נוחה במצב מכונס • 
ידידותי לסביבה - 100% ניתן למחזור• 
קל לשטיפה וניקוי• 
עיצוב מתקדם המאפשר תמיכה משופרת לסחורה ו/או ארגזים• 
סיפון סגור )אופציונלי(• 
סקידים )אופציונלי( • 

  מצבי 3
 שפת ביטחון

 אזור מיוחד המאפשר הוספת
קשירת רצועות

 רצועות אנטי סליפ
)אופציונלי(

מתכנס סקידים )אופציונלי(

אפשרות להוספת
יהלומי אנטי סליפ

  אפשרות להוספת
 בר-קוד לניהול צי

 אביזר מיוחד המאפשר
קשירת שרינק בטוחה
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<<< סדרת משטחי הפצה

מפרט טכני

1200x8001200x800 S1200x10001200x1000 3S1200x1000 5S1200x1000 6Sמודל

DIDSEDADSEDIDSIDADSIDIDSIDIDSIמספר קטלוגי

מידות

1200x1000x162 מ"מ1200x1000x162 מ"מ1200x1000x162 מ"מ1200x1000x150 מ"מ1200x800x162 מ"מ1200x800x150 מ"ממידות

לוגיסטיקה

16 ק"ג15.5 ק"ג14.5 ק"ג10.8 ק"ג11.2 ק"ג8.5 ק"גמשקל

17 ק"ג16.5 ק"ג15.5 ק"ג11.8 ק"ג12.2 ק"ג9.5 ק"גמשקל סיפון סגור

1000 ק"ג1000 ק"ג1000 ק"ג1000 ק"ג1000 ק"ג 1000 ק"געומס דינמי

3000 ק"ג3000 ק"ג3000 ק"ג3000 ק"ג3000 ק"ג3000 ק"געומס סטטי

500 ק"ג500 ק"ג500 ק"ג500 ק"גמידוף

כמות משטחים בעמודה 
במשאית

4949

חומר גלם

PP/HDPEחומר גלם

שחור )ממוחזר(צבע
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1200x800x135 מ"ממידות

6 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי

2000 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, מתכנס, אפשרות לשפת בטחון.

  

לוגיסטיקה
61משטחים בעמודה

1200x800x140 מ"ממידות
12.1 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי
3000 ק"גכושר נשיאה סטטי

עד 1000 ק"גמידוף
תכונות: אפשרות לשפת ביטחון.

  

לוגיסטיקה
79משטחים בעמודה

1200x800x130 מ"ממידות

4.5 ק"גמשקל

800 ק"גכושר נשיאה דינמי

1750 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: סיפון סגור )אופציונלי(

    

לוגיסטיקה
30משטחים בעמודה

1200x800x150מ"ממידות
13 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי
4000 ק"גכושר נשיאה סטטי

עד 750 ק"גמידוף
תכונות: סיפון סגור / 2 או 3 סקידים )אופציונלי(

    

לוגיסטיקה
25משטחים בעמודה

805Plus RS משטח

משטח 660משטח 1208

805Plus משטח

1200x800 מ"מ1200x800 מ"מ

805 Plus משטח

אביזר מיוחד המאפשר קשירת 
שרינק בטוחה

 RS סקידים מסדרת

סקידים )אופציונלי(
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1100x1100x135 מ"ממידות

7 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי

2000 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח קל, מתכנס, אפשרות לשפת בטחון.

  

לוגיסטיקה
61משטחים בעמודה

1100x1100x157 מ"ממידות

12.4 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי

3000 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח חזק ועמיד, אפשרות לשפת בטחון.

    

לוגיסטיקה
23משטחים בעמודה

1100x1100x157 מ"ממידות

15.8 ק"גמשקל

1000 ק"גכושר נשיאה דינמי

3000 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: משטח חזק ועמיד, אפשרות לשפת בטחון.

    

לוגיסטיקה
23משטחים בעמודה

800x600x134 מ"ממידות

2.5 ק"גמשקל

400 ק"גכושר נשיאה דינמי

800 ק"גכושר נשיאה סטטי

תכונות: מתכנס, קל מאוד.

  

לוגיסטיקה
81משטחים בעמודה

Power 3M משטח

משטח חצי )Semi Pallet(משטח 1111

Power משטח

800x600 מ"מ1100x1100 מ"מ

עמ'שם המוצר

12
0

0
x1

0
00

12משטח 107

RS 107 12משטח

110 Plus 13משטח

110 Plus RS 13משטח

13משטח 1210

14משטח 140

PG955 14משטח

PG670 14משטח הפצה

PG1090 16משטח לוגיסטי

18משטח נפטון

19משטח הפצה קל

20סדרת משטח הפצה

עמ'שם המוצר

12
0

0
x8

00

20סדרת משטח הפצה

24משטח 1208

805 Plus 24משטח

 805 Plus RS  24משטח

25משטח 660 

110
0

x110
0

26משטח 1111

Power 26משטח

Power 3M 26משטח

8
0

0
x

6
0

0

משטח חצי
)Semi Pallet(27

אינדקס משטחים 
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1000x1200 הנתון כמות במשטח מתייחס למשטח במידות*

ארגזים אטומים וקופסאות

אמבטיט 50

PRO סדרת ארגזי מגנום 33

PS סדרת ארגזי 36 סדרת ארגזי מגנום 32 FREE BOX סדרת 34

סדרת הקופסאות 48

מיכל 130 עם עגלה
)אופציונלי(

46
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600x400x250 מ"ממידות חיצוניות

520x338x233 מ"מ   מידות פנימיות

2.67 ק"גמשקל

45 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי,

        

לוגיסטיקה
104כמות במשטח

600x400x340 מ"ממידות חיצוניות

504x323x320 מ"ממידות פנימיות

3.07 ק"גמשקל

60 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי,

        

לוגיסטיקה
100כמות במשטח

600x400x340 מ"ממידות חיצוניות

520x338x320 מ"ממידות פנימיות

3.07 ק"גמשקל

60 ליטרתכולה
תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי,

אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

        

לוגיסטיקה
100כמות במשטח

600x400x405 מ"ממידות חיצוניות

497x324x380 מ"ממידות פנימיות

3.3 ק"גמשקל

70 ליטרתכולה
תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי,

אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

        

לוגיסטיקה
96כמות במשטח

PNS6425PNS6434 Pro

PNS6434PNS6440 Pro

תכונות מיוחדות בסדרת מגנום פרו

 הכנפיים לוקחות פחות 

מקום במצב מתכנס
חלונית עבור מדבקה או תוויתאזור מותאם למדבקותמנגנון נילה וזיהוי פתיחה )אופציונלי(

 ארגזים אטומים 
וקופסאות

 ארגזים אטומים 
וקופסאות
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 ארגזים אטומים 
וקופסאות

 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.

      

לוגיסטיקה
368כמות במשטח

490x300x160 מ"ממידות חיצוניות

425x250x157 מ"ממידות פנימיות

1 ק"גמשקל

19 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי,

      

לוגיסטיקה
368כמות במשטח

490x300x210 מ"ממידות חיצוניות

415x240x207 מ"ממידות פנימיות

1.15 ק"גמשקל

23 ליטרתכולה
תכונות: מתכנס, נערם, מכסה תואם*,

אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

      

לוגיסטיקה
368כמות במשטח

490x300x260 מ"ממידות חיצוניות

406x230x257 מ"ממידות פנימיות

1.305 ק"גמשקל

29 ליטרתכולה
תכונות: מתכנס, נערם, מכסה אינטגרלי,

אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

      

לוגיסטיקה
344כמות במשטח

PNS5311PNS5326

PNS5316

PNS5316

Free Box סדרת

נערםמתכנס
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PS מפרט טכניסדרת ארגזי

תכונות ויתרונות

מיועד לעבודה במערכים אוטומטיים • 
פיתרון שקט במיוחד• 
תחתית כפולה מחוזקת - מתאימה לעומסים כבדים• 
זמין בשני גבהים• 
חוצצים מובנים חזקים במיוחד ושקטים )אפשרות לקבלת חוצצים • 

בהרכבה עצמית 2,3,4,6,8(

חלוקה קבועה/מתנתקת
)אופציונאלי(

ידיות - פתוחות/סגורות 
)אופציונאלי(

PSA6424PSA6417 PSS6424

PSS6417PSA6417PSS6424PSA6424מידות

600X400X245 מ"מ600X400X245 מ"מ600X400X170 מ"מ600X400X170 מ"ממידות חוץ

570X370X230 מ"מ570X370X230 מ"מ570X370X154 מ"מ570X370X154 מ"ממידות פנים

לוגיסטיקה

2.57 ק"ג2.75 ק"ג2.19 ק"ג2.44 ק"גמשקל

48 ליטר48 ליטר32 ליטר32 ליטרנפח

ISO 75755050כמות במשטח

חומר גלם

PPחומר גלם
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400x300x120 מ"ממידות חיצוניות

355x255x115 מ"ממידות פנימיות

0.74 ק"גמשקל

10 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

    

לוגיסטיקה
220כמות במשטח

400x300x175 מ"ממידות חיצוניות

355x255x165 מ"ממידות פנימיות

0.98 ק"גמשקל

15 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

    

לוגיסטיקה
150כמות במשטח

400x300x230 מ"ממידות חיצוניות

355x255x220 מ"ממידות פנימיות

1.20 ק"גמשקל

20 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

   

לוגיסטיקה
120כמות במשטח

600x400x120 מ"ממידות חיצוניות

563x363x105 מ"ממידות פנימיות

1.98 ק"גמשקל

21 ליטרתכולה
תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים,

קיימת אפשרות למחיצות אורך/רוחב.

      

לוגיסטיקה
100כמות במשטח

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.

      

לוגיסטיקה
60כמות במשטח

PSS4312PSS6412

PSS4316PSS6418

PSS4323

ארגזים תעשיתיים
400x300

ארגזים תעשיתיים
600x400
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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.

      

לוגיסטיקה
50כמות במשטח

600x 400x340 מ"ממידות חיצוניות

555x355x325 מ"ממידות פנימיות

2.80 ק"גמשקל

63 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

      

לוגיסטיקה
150כמות במשטח

0.75 ק"גמשקל

0.32 ק"גמשקל

PSS6422

PSS6433

ארגזים תעשיתיים
600x400

ארגזים תעשיתיים
500x400

60x40 מכסה לארגז תעשייתי

40x30 מכסה לארגז תעשייתי

500x400x310 מ"ממידות חיצוניות

478x385x308 מ"ממידות פנימיות

2.28 ק"גמשקל

55 ליטרתכולה

תכונות: מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים.

    

לוגיסטיקה
48כמות במשטח

500x400x27 מ"ממידות חיצוניות

0.70 ק"גמשקל

PSS5431

סדרת הארגזים התעשיתיים

PG5431-01 מכסה לארגז תעשייתי
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430x310x130 מ"ממידות חיצוניות

410x290x115 מ"ממידות פנימיות

0.69 ק"גמשקל

14 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה.

    

לוגיסטיקה
150כמות במשטח

420x334x173 מ"ממידות חיצוניות

375x300x163 מ"ממידות פנימיות

1 ק"גמשקל

17 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה

    

לוגיסטיקה
90כמות במשטח

530x320x200 מ"ממידות חיצוניות

420x270x180 מ"ממידות פנימיות

1.97 ק"גמשקל

21 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה.

    

לוגיסטיקה
80כמות במשטח

492x402x234 מ"ממידות חיצוניות

445x355x220 מ"ממידות פנימיות

1.94 ק"גמשקל

36 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה.

    

לוגיסטיקה
66כמות במשטח

608x497x402 מ"ממידות חיצוניות

554x444x388 מ"ממידות פנימיות

4.28 ק"גמשקל

97 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה

    

לוגיסטיקה
36כמות במשטח

444x369x175 מ"ממידות חיצוניות

409x334x168 מ"ממידות פנימיות

1.28 ק"גמשקל

23 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה.

    

לוגיסטיקה
108כמות במשטח

PSS4313PSS5423

PSS4317PSS6540

PSS5320PSS4318

 ארגזים
אטומים

 ארגזים
אטומים
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625x424x146 מ"ממידות חיצוניות

570x380x140 מ"ממידות פנימיות

1.62 ק"גמשקל

31 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
75כמות במשטח

685x340x200 מ"ממידות חיצוניות

590x310x190 מ"ממידות פנימיות

1.62 ק"גמשקל

36 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
180כמות במשטח

685x340x315 מ"ממידות חיצוניות

590x310x300 מ"ממידות פנימיות

2.17 ק"גמשקל

57 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
120כמות במשטח

525x330x137 מ"ממידות חיצוניות

506x305x135 מ"ממידות פנימיות

1.07 ק"גמשקל

20 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
144כמות במשטח

482x306x102 מ"ממידות חיצוניות

445x290x95 מ"ממידות פנימיות

0.78 ק"גמשקל

12 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
160כמות במשטח

PSS6414PSS5313

PNS6320PSS5310

PNS6331

 ארגזים
אטומים

 ארגזים
אטומים
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667x462x340 מ"ממידות חיצוניות

590x410x324 מ"ממידות פנימיות

3.13 ק"גמשקל

74 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם בתוספת פרזול, מאושר מזון.

        

לוגיסטיקה
100כמות במשטח

680 מ"מגובה העגלה

גלגלי "4, עומס מקסימלי עד תכונות
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, מכסה תואם*,

אפשרות לנעילה, מאושר מזון.

        

לוגיסטיקה
60כמות במשטח

635 מ"מגובה העגלה

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

775x560 מ"ממידות מכסה למיכל

PNS6434nPNS7542

PNS6434n מכסה/עגלה למיכלPNS7542 מכסה/עגלה למיכל

מיכליםמיכלים
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230x163x104 מ"ממידות חיצוניות

190x124x101 מ"ממידות פנימיות

0.214 ק"גמשקל

2.4 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם. 
* אפשרות להזמנה בצבעים נוספים.

      

לוגיסטיקה
840כמות במשטח

306x197x132 מ"ממידות חיצוניות

265x155x129 מ"ממידות פנימיות

0.357 ק"גמשקל

5.3 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם. 
* אפשרות להזמנה בצבעים נוספים.

      

לוגיסטיקה
380כמות במשטח

342x242x133 מ"ממידות חיצוניות

297x199x130 מ"ממידות פנימיות

0.461 ק"גמשקל

7.7 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם. 
* אפשרות להזמנה בצבעים נוספים.

      

לוגיסטיקה
252כמות במשטח

384x325x162 מ"ממידות חיצוניות

339x281x159 מ"ממידות פנימיות

0.659 ק"גמשקל

15.1 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם.
* אפשרות להזמנה בצבעים נוספים.

      

לוגיסטיקה
225כמות במשטח

403x302x162 מ"ממידות חיצוניות

361x259x148 מ"ממידות פנימיות

0.798 ק"גמשקל

15.2 ליטרתכולה

      

לוגיסטיקה
180כמות במשטח

PNS2110PNS4316

PNS3113PNS4316L

PNS3214

קופסאותקופסאות

סדרת הקופסאות
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עמ'שם המוצר

ארגזים אטומים וקופסאות

PNS642532

PNS642532

PNS6434 Pro 33א

PNS6440 Pro 33א

PNS531134

PNS531634

PNS532134

PNS532635

PS 36סדרת ארגזי

שייתיים
ארגזים תע

PSS431238

PSS431638

PSS432338

PSS641239

PSS641839

PSS642240

PSS643340

60x40 40מכסה לארגז תעשייתי

40x30 40מכסה לארגז תעשייתי

PSS543141

PSS5431 41מכסה לארגז תעשייתי

עמ'שם המוצר

ארגזים אטומים

PSS431342

PSS431742

PSS532042

PSS542343

PSS654043

PSS431843

PSS641444

PSS632044

PSS633144

PSS531345

PSS531045

מיכלים

PNS6434n46

PNS6434n 46מכסה/עגלה למיכל

PNS754247

PNS7542 47מכסה/עגלה למיכל

קופסאות

PNS211048

PNS311348

PNS321448

PNS431649

PNS4316L49

אמבטיט

PNS751550

PNS962050

PNS642350

700x500x152 מ"ממידות חיצוניות

645x435x145 מ"ממידות פנימיות

1.10 ק"גמשקל

35 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
300כמות במשטח

915x610x203 מ"ממידות חיצוניות

840x525x195 מ"ממידות פנימיות

1.85 ק"גמשקל

76 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
200כמות במשטח

610x450x230 מ"ממידות חיצוניות

530x415x200 מ"ממידות פנימיות

1.65 ק"גמשקל

50 ליטרתכולה

תכונות: קיים דגם מאושר מזון צבעוני.

  

לוגיסטיקה
300כמות במשטח

PNS7515

PNS9620

PNS6423

 אינדקס ארגזיםאמבטיט
אטומים וקופסאות
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ארגזים ומגשים מרושתים

ארגז אס 68

סדרת הארגזים 
המתקפלים

56

PSV3328 ארגז חלב 75

מגש חלות 71Pro ארגז גדיד 65
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 הסדרה המתקדמת 

של ארגזים מתקפלים

מידות

הנחיות קיפול ופתיחה

סדרת מתקפלים במידות חוץ של 600X400 מ"מ
זמין בגבהים שונים: 115, 150, 185, 220, 260, 280 מ"מ• 

 תכנון ייחודי להגדלת
קיבולת

מיקום אופציונאלי לתיוג
IML/RFID 

 אפשרות סימון גובה
בנעץ צבעוני

 יכולת עירום בצורת
שתי וערב

 מערכת נעילה ארגונומית,
מונעת פציעות

ידיות ארגונומיות

 יכולת כינוס גבוה לחסכון
במקום

 פני שטח חלקים למניעת
פציעות פרי
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<<< הסדרה המתקדמת של ארגזים מתקפלים

מפרט טכני

משפחת הארגזים

PFV6411PFV6415PFV6418PFV6422PFV6426PFV6428

מידות

600x400x287 מ"מ600x400x259 מ"מ600x400x219 מ"מ600x400x185 מ"מ600x400x150 מ"מ600x400x115 מ"ממידות חיצוניות

560x370x278 מ"מ572x372x251 מ"מ576x372x210 מ"מ576x372x176 מ"מ576x372x141 מ"מ576x372x106 מ"ממידות פנימיות

48 מ"מ48 מ"מ27.7 מ"מ27.7 מ"מ27.7 מ"מ27.7 מ"מגובה ארגז מקופל

לוגיסטיקה

2.4 ק"ג2.22 ק"ג1.82  ק"ג1.72 ק"ג1.52 ק"ג1.35 ק"גמשקל

61 ליטר55 ליטר46 ליטר39 ליטר31 ליטר23 ליטרנפח

25 ק"ג20 ק"ג20 ק"ג18 ק"ג15 ק"ג10 ק"געומס מקסימלי לארגז בודד

1200x1000 430245245 430430 430ארגזים במשטח

PFV6426 PFV6422 PFV6418 PFV6415 PFV6411PFV6428
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370x275x190 מ"ממידות חיצוניות

339x247x181 מ"ממידות פנימיות

1.25 ק"גמשקל

15 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל עירום בצורת שתי וערב.

     

לוגיסטיקה
250כמות במשטח

550x370x190 מ"ממידות חיצוניות

522x339x181 מ"ממידות פנימיות

1.68 ק"גמשקל

32 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, עירום בצורת שתי וערב.

     

לוגיסטיקה
385כמות במשטח

550x370x285 מ"ממידות חיצוניות

522x339x274 מ"ממידות פנימיות

2.33 ק"גמשקל

48 ליטרתכולה

תכונות: מתקפל, עירום בצורת שתי וערב.

     

לוגיסטיקה
175כמות במשטח

600x400x235 מ"ממידות חיצוניות

570x370x224 מ"ממידות פנימיות

2.15 ק"גמשקל

47 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם.

       

לוגיסטיקה
340כמות במשטח

ארגזים מתקפלים

PFV3219PFV6424

PFV5319a

PFV5328a

 ארגזים
מתקפלים

 ארגזים
מתקפלים
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600x400x70 מ"ממידות חיצוניות

563x364x55 מ"ממידות פנימיות

0.74 ק"גמשקל

11.3 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
215כמות במשטח

600x400x100 מ"ממידות חיצוניות

567x368x88 מ"ממידות פנימיות

0.98 ק"גמשקל

18.4 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
130כמות במשטח

PSV6407 מגש גדיד

PSV6410

PNV6410 PRO גדיד

תכונות ויתרונות

מפרט טכני

שני מצבי עבודה בארגז אחד• 
אוורור מקסימלי• 
התאמה מלאה לארגז 20• 
מנגנון נעילה ליציבות עמודה• 
מסילות החלקה לנוחות עבודה• 
 •IML-ו RFID אופציה להוספת

מידות

600X400X100מידות חוץ

561X361X88.5מידות פנים

לוגיסטיקה

880 גרםמשקל

18.5 ליטרנפח

ISO 235כמות במשטח

40HC 4935כמות במכולה

חומר גלם

HDPEחומר גלם

ארגזים מרושתים 
600X400
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600x400x120 מ"ממידות חיצוניות

576x376x108 מ"ממידות פנימיות

0.64 ק"גמשקל

24 ליטרתכולה

    

לוגיסטיקה
110כמות במשטח

600x400x284 מ"ממידות חיצוניות

570x380x260 מ"ממידות פנימיות

0.95 ק"גמשקל

60 ליטרתכולה

    

לוגיסטיקה
60כמות במשטח

600x400x150 מ"ממידות חיצוניות

563x365x138 מ"ממידות פנימיות

1.32 ק"גמשקל

28.4 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
90כמות במשטח

600x400x202 מ"ממידות חיצוניות

561x362x191 מ"ממידות פנימיות

1.34 ק"גמשקל

38.8 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
65כמות במשטח

600x400x237 מ"ממידות חיצוניות

551x358x224 מ"ממידות פנימיות

1.71 ק"גמשקל

44.2 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
55כמות במשטח

PSV6415PSV6412

PSV6420PSV6428

PSV6423

ארגזים מרושתים 
600X400

ארגזים מרושתים 
600X400
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500x300x145 מ"ממידות חיצוניות

563x365x138 מ"ממידות פנימיות

0.29 ק"גמשקל

28.4 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
120כמות במשטח

500x300x151 מ"ממידות חיצוניות

481x281x149 מ"ממידות פנימיות

1.30 ק"גמשקל

34 ליטרתכולה
 תכונות: פתח דגימה המאפשר לדגום פרי מכל 

ארגז בעמודה, ארגז אס - מתאים לאריזה ושילוח אבוקדו

     

לוגיסטיקה
120כמות במשטח

550x370x100 מ"ממידות חיצוניות

520x340x90 מ"ממידות פנימיות

0.9 ק"גמשקל

17 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
189כמות במשטח

550x370x145 מ"ממידות חיצוניות

520x340x136 מ"ממידות פנימיות

1.04 ק"גמשקל

25 ליטרתכולה

תכונות: ניתן לערום בצורת שתי וערב

     

לוגיסטיקה
126כמות במשטח

550x370x194 מ"ממידות חיצוניות

520x340x180 מ"ממידות פנימיות

1.30 ק"גמשקל

34 ליטרתכולה

תכונות: ניתן לערום בצורת שתי וערב

     

לוגיסטיקה
91כמות במשטח

550x370x286 מ"ממידות חיצוניות

517x337x270 מ"ממידות פנימיות

2.25 ק"גמשקל

45 ליטרתכולה

תכונות: ניתן לערום בצורת שתי וערב

     

לוגיסטיקה
84כמות במשטח

PSV5314mPSV5314

PSV5315PSV5319

PSV5310PSV5328

ארגזים ומגשים
מרושתים

ארגזים ומגשים
מרושתים
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610x405x435 מ"ממידות חיצוניות

535x365x420 מ"ממידות פנימיות

3.16 ק"גמשקל

81 ליטרתכולה

       

לוגיסטיקה
126כמות במשטח

698x595x190 מ"ממידות חיצוניות

620x550x175 מ"ממידות פנימיות

2.5 ק"גמשקל

60 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
108כמות במשטח

665x456x145 מ"ממידות חיצוניות

635x425x125 מ"ממידות פנימיות

1.2 ק"גמשקל

35 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
200כמות במשטח

600x400x160 מ"ממידות חיצוניות

548x348x148 מ"ממידות פנימיות

1.50 ק"גמשקל

28 ליטרתכולה

תכונות: מתכנס, נערם, קל לשטיפה

       

לוגיסטיקה
250כמות במשטח

600x400x195 מ"ממידות חיצוניות

520x345x175 מ"ממידות פנימיות

1.69 ק"גמשקל

34 ליטרתכולה

       

לוגיסטיקה
150כמות במשטח

550x370x100 מ"ממידות חיצוניות

520x340x90 מ"ממידות פנימיות

0.95 ק"גמשקל

17 ליטרתכולה

       

לוגיסטיקה
100כמות במשטח

PSV6416PNV6443

PNV6419PSV7619

PNV6428PNV6414

 ארגזים מתכנסים
ונערמים

 ארגזים מתכנסים
ונערמים
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630x440x165 מ"ממידות חיצוניות

480x380x155 מ"ממידות פנימיות

2.04 ק"גמשקל

28 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
108כמות במשטח

685x340x200 מ"ממידות חיצוניות

590x310x190 מ"ממידות פנימיות

1.57 ק"גמשקל

36 ליטרתכולה

* נדרשת כמות מינימום להזמנה

    

לוגיסטיקה
180כמות במשטח

685x340x315 מ"ממידות חיצוניות

590x310x300 מ"ממידות פנימיות

2.00 ק"גמשקל

57 ליטרתכולה

* נדרשת כמות מינימום להזמנה

    

לוגיסטיקה
120כמות במשטח

PNV6417

PNV6320

PNV6331

ארגזים מתכנסים
ונערמים



ארגזים ומגשים מרושתים  ו  7475  |  ארגזים ומגשים מרושתים 

333x333x285 מ"ממידות חיצוניות

308x308x270 מ"ממידות פנימיות

1.48 ק"גמשקל

27 ליטרתכולה

   

לוגיסטיקה
96כמות במשטח

495x422x178 מ"ממידות חיצוניות

460x385x165 מ"ממידות פנימיות

1.66 ק"גמשקל

29 ליטרתכולה

   

לוגיסטיקה
78כמות במשטח

530x330x295 מ"ממידות חיצוניות

500x300x275 מ"ממידות פנימיות

1.50 ק"גמשקל

41 ליטרתכולה

   

לוגיסטיקה
84כמות במשטח

600x400 מ"ממידות חיצוניות

560x375 מ"ממידות פנימיות

0.72 ק"גמשקל

22 ליטרתכולה

המגש זמין בגבהים: 100/120/165.

       

לוגיסטיקה
1220כמות במשטח

610x507x177 מ"ממידות חיצוניות

560x470x160 מ"ממידות פנימיות

2.24 ק"גמשקל

42 ליטרתכולה

     

לוגיסטיקה
120כמות במשטח

400x300x147 מ"ממידות חיצוניות

370x275x135 מ"ממידות פנימיות

0.35 ק"גמשקל

13 ליטרתכולה

   

לוגיסטיקה
500כמות במשטח

PNV6409PSV3328

PNV6517PSV5417

PNV4313PSV5329

ארגזים מתכנסים
ונערמים

ארגזים 
נערמים
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619x324x227 מ"ממידות חיצוניות

592x297x218 מ"ממידות פנימיות

1.94 ק"גמשקל

37 ליטרתכולה

   

לוגיסטיקה
66כמות במשטח

745x535x335 מ"ממידות חיצוניות

5.42 ק"גמשקל

102 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
32כמות במשטח

294x294x50 מ"ממידות חיצוניות

0.15 ק"גמשקל

   

לוגיסטיקה
2450כמות במשטח

550x380x327 מ"ממידות חיצוניות

510x335x310 מ"ממידות פנימיות

2.30 ק"גמשקל

50 ליטרתכולה

   

לוגיסטיקה
84כמות במשטח

550x380x162 מ"ממידות חיצוניות

505x335x150 מ"ממידות פנימיות

1.49 ק"גמשקל

27 ליטרתכולה

   

לוגיסטיקה
112כמות במשטח

496x288x178 מ"ממידות חיצוניות

465x260x165 מ"ממידות פנימיות

0.98 ק"גמשקל

12 ליטרתכולה

לא כולל מחיצות.

   

לוגיסטיקה
104כמות במשטח

PSV5332PSV6322

PSV5316PCS7533

PSV5318PSV5329

ארגזים 
נערמים

ארגזים 
נערמים
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625x417x175 מ"ממידות חיצוניות

6.21 ק"גמשקל

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

חיזוקי מתכת מגולוונת, גלגלי גומי

   

לוגיסטיקה
50כמות במשטח

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

   

לוגיסטיקה
50כמות במשטח

עמ'שם המוצר

6
0

0
x4

0
ארגזים מתקפלים 0

PFV6411 56ארגז

PFV6415 56ארגז

PFV6418 56ארגז

PFV6422 56ארגז

PFV6426 56ארגז

PFV6428 56ארגז

ארגזים מתקפלים

PFV3219 62ארגז

PFV5319a 62ארגז

PFV5328a 62ארגז

PFV6424 63ארגז

6
0

0
x4

0
שתים 0

ארגזים מרו

PSV6407 64ארגז גדיד

PSV641064

PSV6410 PRO 65ארגז גדיד

PSV641566

PSV642066

PSV642366

PSV641267

PSV642867

שתים
ארגזים מרו

5
5

0
x3

7
0

PSV5314m68

PSV531568

PSV531068

PSV531469

PSV531969

PSV532869

עמ'שם המוצר

ארגזים מתכנסים ונערמים

PSV641670

PNV641970

PNV642870

PNV644371

PSV761971

PNV641471

PNV641773

PNV632073

PNV633173

PNV640974

PNV651774

PNV431374

PSV332875

PSV541775

PSV532975

PSV533276

PSV531676

PSV531876

PSV632277

PSV753377

PSV532977

עגלות

עגלת דולי פלסטיק
78קשיח ירוק

עגלת דולי פלסטיק
78קשיח צהוב

 אינדקס ארגזיםעגלות
ומגשים מרושתים

עגלת דולי פלסטיק קשיח ירוק

עגלת דולי פלסטיק קשיח צהוב
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ארקליות ותא לכל

ארקלית 35 86

ארקלית 95 86

ארקלית 2001 85

ארקלית 4000 
מפורזלת

סדרת הארקליות86 84



ארקליות ותא לכל  ו  8485  |  ארקליות ותא לכל

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

  

לוגיסטיקה
162כמות במשטח

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

  

לוגיסטיקה
162כמות במשטח

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

  

לוגיסטיקה
162כמות במשטח

101x102x50 מ"ממידות חיצוניות

86x76x46 מ"ממידות פנימיות

0.047 ק"גמשקל

0.3 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
5616כמות במשטח

170x96x80 מ"ממידות חיצוניות

134x80x77 מ"ממידות פנימיות

0.126 ק"גמשקל

0.83 ליטרתכולה

* הזמנה במארזים, 30 יח' במארז

  

לוגיסטיקה
2520כמות במשטח

238x145x129 מ"ממידות חיצוניות

195x127x127 מ"ממידות פנימיות

0.278 ק"גמשקל

3.1 ליטרתכולה

* הזמנה במארזים, 24 יח' במארז

  

לוגיסטיקה
720כמות במשטח

PSA3219

PSA5319

PSA4320

PSA1105

PSA1108

PSA2113

ארקליותארקליות
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600x400x180 מ"ממידות חיצוניות

565x365x165 מ"ממידות פנימיות

1.9 ק"גמשקל

34 ליטרתכולה

תכונות: קיימת אפשרות למחיצות אורך/רוחב.

    

לוגיסטיקה
70כמות במשטח

600x400x220 מ"ממידות חיצוניות

565x365x205 מ"ממידות פנימיות

2.3 ק"גמשקל

42 ליטרתכולה

תכונות: קיימת אפשרות למחיצות אורך/רוחב.

    

לוגיסטיקה
44כמות במשטח

715x442x300 מ"ממידות חיצוניות

560x400x280 מ"ממידות פנימיות

3.2 ק"גמשקל

60 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
32כמות במשטח

490x400x235 מ"ממידות חיצוניות

450x350x220 מ"ממידות פנימיות

1.9 ק"גמשקל

36 ליטרתכולה

    

לוגיסטיקה
78כמות במשטח

605x500x400 מ"ממידות חיצוניות

550x450x390 מ"ממידות פנימיות

4.1 ק"גמשקל

97 ליטרתכולה

  

לוגיסטיקה
36כמות במשטח

PSA6540 - 95 ארקלית

PSA7430PSA6418

PSA5423PSA6423

PSA6540

ארקליותארקליות



ארקליות ותא לכל  ו  8889  |  ארקליות ותא לכל

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 חיצוניותהמוצר

PST80099 600 מ"מתא לכלx80x6361 מ"מ62 מ"מ68 מ"מ

PST80066 600 מ"מתא לכלx112x9494 מ"מ93 מ"מ100 מ"מ

PST80055 600 מ"מתא לכלx164x140113 מ"מ138 מ"מ150 מ"מ

PST80044 600 מ"מתא לכלx208x168143 מ"מ169 מ"מ192 מ"מ

PST80033 600 מ"מתא לכלx240x199192 מ"מ196 מ"מ224 מ"מ

PST80022 600 מ"מתא לכלx354x246286 מ"מ297 מ"מ340 מ"מ

אינדקס ארקליות ותא לכל 

עמ'שם המוצר

ארקליות

PSA110584

PSA110884

PSA211384

PSA321985

PSA531985

PSA432085

PSA743086

PSA542386

PSA654086

PSA641887

PSA642387

עמ'שם המוצר

תא לכל

89תא לכל 9

89תא לכל 6

89תא לכל 5

89תא לכל 4

89תא לכל 3

89תא לכל 2

89סט תא לכל 669

תא לכלתא לכל



פחים ומיכלי ענק  ו  9091  |  פחים ומיכלי ענק

פחים ומיכלי ענק

פח 50 93

פח 76 93

עגלה עגולה לפח 95

G275 מיכל ענק 94



פחים ומיכלי ענק  ו  9293  |  פחים ומיכלי ענק

440x335 מ"ממידות חיצוניות

1.670 ק"גמשקל

47 ליטרתכולה

    

לוגיסטיקה
50כמות במשטח

570x545 מ"ממידות חיצוניות

3 ק"גמשקל

54 ליטרתכולה

    

לוגיסטיקה
40כמות במשטח

655x555 מ"ממידות חיצוניות

4.7 ק"גמשקל

77 ליטרתכולה

      

לוגיסטיקה
40כמות במשטח

570x545 מ"ממידות חיצוניות

3.1 ק"גמשקל

54 ליטרתכולה

      

לוגיסטיקה
40כמות במשטח

655x555 מ"ממידות חיצוניות

4.5 ק"גמשקל

77 ליטרתכולה

      

לוגיסטיקה
40כמות במשטח

916x555 מ”ממידות חיצוניות

6 ק"גמשקל

114 ליטרתכולה

      

לוגיסטיקה
32כמות במשטח

פח 50פח 60 שנהב

פח 60פח 80 שנהב

פח 76פח 110 שנהב

פחיםפחי שנהב



פחים ומיכלי ענק  ו  9495  |  פחים ומיכלי ענק

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.
* התמונה להמחשה בלבד, מכסה - אבזור אופציונלי

    

1200x1000x760 מ"ממידות חיצוניות

1120x920x610 מ"ממידות פנימיות

3.1 ליטרתכולה

תכונות: אפשרות למכסה תואם המחובר בציר

    

עמ'שם המוצר

פחים

88פח 60 שנהב

88פח 80 שנהב

88פח 110 שנהב

89פח 50

89פח 60

89פח 76

89עגלה עגולה לפח 110/80/60

עמ'שם המוצר

מיכלי ענק

G275 90מיכל

G500 90מיכל

G620 90מיכל

אינדקס פחים ומיכלי ענק 

פחיםמיכלי ענק

  אפשרות לעגלת נירוסטה עם גלגלי אקולון

עגלה עגולה לפח 110/80/60 G275 מיכל ענק

G500 מיכל ענק

G620 מיכל ענק



משטחים  ו  97 96  |  משטחים 



אינדקס מוצרים  ו  9899  |  אינדקס מוצרים

PG660 משטח 1111משטחPower משטחPower 3M משטח)Semi Pallet( משטח חצי

מופיע בעמוד 27מופיע בעמוד 26מופיע בעמוד 26מופיע בעמוד 26מופיע בעמוד 25

משטח Plus RS 805משטח Plus 805 משטח 1208סדרת משטחי הפצהמשטח הפצה קל

מופיע בעמוד 24מופיע בעמוד 24מופיע בעמוד 24מופיע בעמוד 20מופיע בעמוד 19

משטח נפטוןמשטח לוגיסטי PG1090משטח PG670משטח 955משטח 140

מופיע בעמוד 18מופיע בעמוד 16מופיע בעמוד 14מופיע בעמוד 14מופיע בעמוד 14

משטח 1210משטח Plus RS 110 משטח Plus 110 משטח RS 107משטח 107

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

PNS6425PNS6434PNS6434 PROPNS6440 PROPNS5311

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

PNS5316PNS5321PNS5326PS סדרת ארגזיPSS4312

מופיע בעמוד 38מופיע בעמוד 36מופיע בעמוד 35מופיע בעמוד 34מופיע בעמוד 34

PSS4316PSS4323PSS6412PSS6418PSS6422

מופיע בעמוד 40מופיע בעמוד 39מופיע בעמוד 39מופיע בעמוד 38מופיע בעמוד 38

PSS643360X40 60מכסה לארגזX30 מכסה לארגזPSS5431PSS5431  מכסה לארגז

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

PSS4313PSS4317PSS5320PSS5423PSS6540

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

PSS4318PSS6414PSS6320PSS6331PSS5313

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

משטחים
ארגזים אטומים 

וקופסאות
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PNV6419PNV6428PNV6443PSV7619PNV6414

מופיע בעמוד 71מופיע בעמוד 71מופיע בעמוד 71מופיע בעמוד 70מופיע בעמוד 70

PSV5310PSV5314PSV5319PSV5328PSV6416

מופיע בעמוד 70מופיע בעמוד 69מופיע בעמוד 69מופיע בעמוד 69מופיע בעמוד 68

PSV6423PSV6412PSV6428PSV5314mPSV5315

מופיע בעמוד 68מופיע בעמוד 68מופיע בעמוד 67מופיע בעמוד 67מופיע בעמוד 66

PSV6407PSV6410PNV6410PSV6415PSV6420

מופיע בעמוד 66מופיע בעמוד 66מופיע בעמוד 65מופיע בעמוד 64מופיע בעמוד 64

PFV6428PFV3219PFV5319aPFV5328aPFV6424

מופיע בעמוד 63מופיע בעמוד 62מופיע בעמוד 62מופיע בעמוד 62מופיע בעמוד 56

PFV6411PFV6415PFV6418PFV6422PFV6426

מופיע בעמוד 56מופיע בעמוד 56מופיע בעמוד 56מופיע בעמוד 56מופיע בעמוד 56

PSS5310PNS6434nPNS6434n-עגלה לPNS6434n-מכסה לPNS7542

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

PNS7542-עגלה לPNS7542-מכסה לPNS2110PNS3113PNS3214

מופיע בעמוד 48מופיע בעמוד 48מופיע בעמוד 48מופיע בעמוד 47מופיע בעמוד 47

PNS4316PNS4316LPNS7515PNS9620PNS6423

מופיע בעמוד 50מופיע בעמוד 50מופיע בעמוד 50מופיע בעמוד 49מופיע בעמוד 49

־ארגזים מרושתים מתק
פלים ונערמים

ארגזים אטומים 
וקופסאות
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סט תא לכל 669תא לכל 2

מופיע בעמוד 88מופיע בעמוד 88

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

מופיע בעמוד 88מופיע בעמוד 88מופיע בעמוד 88מופיע בעמוד 88מופיע בעמוד 88

PSA4320PSA7430PSA5423PSA6540PSA6418

מופיע בעמוד 87מופיע בעמוד 87מופיע בעמוד 86מופיע בעמוד 86מופיע בעמוד 85

PSA1105PSA1108PSA2113PSA3219PSA5319

מופיע בעמוד 85מופיע בעמוד 85מופיע בעמוד 84מופיע בעמוד 84מופיע בעמוד 84

עגלת דולי פלסטיק קשיח צהובעגלת דולי פלסטיק קשיח ירוק

מופיע בעמוד 78מופיע בעמוד 78

PNV4313PSV3328PSV5417PSV5329PSV5332

מופיע בעמוד 76מופיע בעמוד 75מופיע בעמוד 75מופיע בעמוד 75מופיע בעמוד 74

PNV6417PNV6320PNV6331PNV6409PNV6517

מופיע בעמוד 74מופיע בעמוד 74מופיע בעמוד 73מופיע בעמוד 73מופיע בעמוד 73

PSV5316PSV5318PSV6322PCS7533PSV5329

מופיע בעמוד 77מופיע בעמוד 77מופיע בעמוד 77מופיע בעמוד 76מופיע בעמוד 76

PSA6423

מופיע בעמוד 87

תא לכל

ארקליות
ארגזים מרושתים 
מתכנסים ונערמים
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עגלה עגולה לפח 60/80/110מיכל G620מיכל G500מיכל G250פח 76

מופיע בעמוד 95מופיע בעמוד 94מופיע בעמוד 94מופיע בעמוד 94מופיע בעמוד 93

פח 60פח 50פח 110 שנהבפח 80 שנהבפח 60 שנהב

מופיע בעמוד 93מופיע בעמוד 93מופיע בעמוד 92מופיע בעמוד 92מופיע בעמוד 92

 פחים, מיכלי ענק
ועגלות
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 פלסגד מוצרים פלסטיים אגש״ח בע״מ
 קיבוץ גדות, גליל עליון 1232500, ישראל

טלפון 04-6939393 | פקס 04-6939388
sales@plasgad.com מייל

www.plasgad.com


