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תאורה

המטרה שלנו היא לעזור לחקלאי לייעל ולהאיץ את תהליכי הגידול ,תוך שמירה על איכות
הצמח והפחתת עלויות הגידול ,במשך  20שנות פעילות.
 Cannavateהיא חברת האם של מגוון מותגים בינלאומיים בתחום הקאנביס ,חנויות
קמעונאיות ,זרוע יבוא ,צוות  ,R&Dמחלקת ייצור ומערך אספקה של טכנולוגיות מדויקות
וציוד לגידול קאנביס.
אנו עובדים בצמידות עם מכוני המחקר הגדולים בישראל בתחום הקאנביס ,ביניהם המכון
הוולקני ,משרד החקלאות ,אוניברסיטת תל אביב ,טכניון חיפה ,מכון וייצמן ועוד.
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תאורה

נורות
LED
 – Uplux Quantum Boardקוואנטום בורד 150W

תאורה

נקוואנטום בורד  150Wהיא מערכת תאורת לד מתקדמת בעלת ספקטרום רחב מטווח ה UV -ועד  .FAR REDהמערכת מורכבת
מ –  256דיודות של חברת סמסונג  LM301Bהיעילות ביותר בשוק ,בגוון  3500Kהמתאים לכל השלבים ,כ 10 -דיודות בגוון DEEP
 )RED (660nmוכ –  4דיודות בגוון ( FAR RED (730nmשל חברת  CREEהמפורסמת .דיודות אלו נועדו במיוחד לחקלאות
ובעיקר לחיזוק הפריחה ובעלות יעילות גבוהה של אור לעומת חום .בנוסף ,כ –  2דיודות ( UV (390NMשל חברת  LGהתורמות
לתוצאה איכותית יותר ולמניעת מחלות בצמחים.
אורך  35ס״מ | רוחב  23ס״מ | משקל  2.37ק״ג
מידע נוסף
נתונים טכניים:
צריכת חשמל 150W
Meanwell
ספק כח
2.6umol/joule
יעילות
נורות לד 256 Samsung LM301B 3500k
10 Cree 660nm
4 Cree 730nm
2 LG UV 390nm
עד 60*60
כיסוי
1070610

 – Uplux Quantum Boardקוואנטום בורד 240W

קוואנטום בורד  240Wהיא מערכת תאורת לד מתקדמת בעלת ספקטרום רחב מטווח ה UV -ועד .FAR RED
המערכת מורכבת מ –  512דיודות של חברת סמסונג  LM301Bהיעילות ביותר בשוק ,בגוון  3500Kהמתאים לכל השלבים ,כ20 -
דיודות בגוון  )DEEP RED (660nmוכ –  8דיודות בגוון ( FAR RED (730nmשל חברת  CREEהמפורסמת.
דיודות אלו נועדו במיוחד לחקלאות ובעיקר לחיזוק הפריחה ובעלות יעילות גבוהה של אור לעומת חום.
בנוסף ,כ –  4דיודות ( UV (390NMשל חברת  LGהתורמות לתוצאה איכותית יותר ולמניעת מחלות בצמחים.
אורך  66ס״מ | רוחב  23ס״מ | משקל  3.51ק״ג
מידע נוסף
צריכת חשמל 240W
Meanwell
ספק כח
2.6umol/joule
יעילות
נורות לד 512 Samsung LM301B 3500k
20 Cree 660nm
8 Cree 730nm
4 LG UV 390nm
עד 100*100
כיסוי
1070620

5

נורה לד  280וואט

נורת לד של חברת UPLUX
מספר נורות –  8יחידות שבכל יחידה  15נורות .סה"כ  120נורות
LUMENS – 90 Lumens per Watts
בכל יחידה סוגי הנורות:
 3תדרי אור אדומים שונים
 2תדרי אור לבנים
תדר כחול
תדר נוסף
הספציפיקציה הזו נמצאה הטובה ביותר בגידול והפרחה במחקר השוואתי מעמיק.
גודל85*283*496 :
משקל 6.05 :ק״ג
1070280

נורת לד  200וואט COOLED

גוף המנורה חזק ועמיד ללחות ואבק ,עשוי מאלומיניום איכותי ,הנורה כמעט
ואינה פולטת חום ,וקירור הנורה יעיל ואפקטיבי במיוחד באמצעות צלעות קירור
מאלומיניום ,וללא מאווררים.
טווחי ה PAR-הרחבים מבטיחים זמינות של כל ספקטרום האור לצמח .גוף
אלומיניום חזק ועמיד מוגן נגד אבק ומים ,ועם זרוע להתקנה וחיבור פשוט.
ניתן לכוון את הזרוע וכך להתאים את זווית הנורה
מידע נוסף
סוג הנורהSMD LED Full Spectrum :
הספק200W :
הספק לומין24800 :
פיזור אור 120 :מעלות
זווית העדשה110° :
רמת אטימה לנוזלים ומוצקיםIP67 :
טמפרטורת עבודה 40° – 2° :מעלות
אורך גלnm 740~370 :
רמת אטימות למים ואבקIP65 :
זמן עבודה :מעל  50,000שעות עבודה
מתח220-240VAC 50-60Hz 0.83A :
משקל 5 :ק"ג

נורת MiniLux E27 – UPLUX

נורת גידול  LEDעם הברגה לבית נורה רגיל  E27הטובה ביותר בישראל!
מגיעה בגוון אור של  ,4000Kהגוון המיטבי לטובת גידול צמחים.
מיועדת לשלב הגדילה ,הנבטות ,ייחורים וצמחי אם.
לנורה עוצמת חדירה מקסימלית ופיזור מיטבי הנותן את מלוא הפוטנציאל של
הנורה לטובת הצמח.
פשוט להבריג לבית נורה ולהפעיל.
אור יום –  :UPLUX E27תאורת אור ספקטרום מלאה לאור יום הגדולה והחזקה
ביותר שקיימת .תכנון קירור  LEDעצמאי לפיקסלים קרמיים מאפשר להגדיל את
צפיפות הפוטון ( )PPF / Wבתוך הנורה .החשוב מכל ,הנורה פולטת אור לבן חם
אידאלי לסביבה אסתטית.
קלה להתקנה – פועלת כמו נורה רגילה עם שקע  E27ללא בסיס נורה מיוחד .לכיסוי
מיטבי יש להתקין את הנורה בגובה של  45-60ס"מ מעל הצמחים ,שטח כיסוי הנורה
הינו  1.2מטר רבוע בממוצע.
ספקטרום מלא – לכל שבב  LEDהספקטרום מבוזר באופן שווה בין 400-780
ננומטר .במקום להחזיק שבבי  LEDמרובים בצבעים נפרדים (לבן ,כחול ,אדום,
אדום רחוק) ,לכל שבב  LEDיש תערובת של כל צבע שמעניקה זוהר לבנבן.
נוריות קרמיקה לעומת נוריות אלומיניום – בהשוואה לאורות גידול אחרים ,קרמיקה
מפזרת חום ביעילות רבה יותר מאלומיניום ,מה שמאפשר להתקין שבבי LED
ישירות לקרמיקה .מודולים לקרמיקה כוללים פחות חלקים מנורות  LEDרגילות,
ולכן הם מוליכים פחות חום ומייצרים יותר חיסכון.

 4יח'
קוד פריט

 24וואט

1008070

 36וואט

1008080

1070380
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)HPS (High Pressure Sodium
נורת UPLUX Dual Spectrum – 600W

נורת  600wדואל ספקטרום של  UPLUXמתאימה הן לשלב הצמיחה הירוקה והן
לשלב הפריחה הארומטית.
הנורות של  UPLUXהן נורות הגידול הטובות ביותר בישראל ,באחריות ובלי פשרות!

1062700

תאורה

 12יח'

נורה  UPLUXנלג

נורת נל"ג של חברת  .upluxהנורה שנותנת לצמח את כל מה שהוא צריך.

 12יח'
מידע נוסף
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קוד פריט

 250וואט

נורה  250wמפיקה  33,000לומנס של תדרי האור המדוייקים ביותר לצמח עם הברגה גדולה .E40

1025072

 400וואט

נורה  400wמפיקה  53500לומנס של תדרי האור המדוייקים ביותר לצמח עם הברגה גדולה .E40

1040072

 600וואט

נורה  600wמפיקה  90,000לומנס של תדרי האור המדוייקים ביותר לצמח עם הברגה גדולה .E40

1062650

 1000וואט

נורת  HPSשל חברת  UPLUXבעוצמה של  .1000Wהנורה בעלת הספקטרום המדויק אותו צריך הצמח לשלב הפריחה.
HPS LAMP, 1000W, 148000Lm

1065100

נורה סאן מאסטר דואל ספקטרום נלג

נורה דואל ספקטרום מתאימה הן לשלב הצימוח הירוק והן לשלב הפריחה הארומטית ,נורת גידול הטובה ביותר בישראל ,באחריות .אל
תתפשר .חברת  SunMasterהיא החברה המובילה בנורות לגידול צמחים ,החברה האמריקנית מתמחה בנורות גידול והפרחת צמחים
בלבד.
מידע נוסף
 SunMaster Dual Spectrumהיא נורת דואל ספקטרום המתאימה הן לשלב הצימוח הירוק והן לשלב הפריחה .מאפשרת פריחה
מאסיבית ,ארומטית ואיכותית.

 12יח'

מידע נוסף

קוד פריט

 250וואט

נורה  250wמפיקה  33,000לומנס של תדרי האור המדוייקים ביותר לצמח עם הברגה גדולה .E40

1025052

 400וואט

נורה  400wמפיקה  60,000לומנס של תדרי האור המדוייקים ביותר לצמח עם הברגה גדולה .E40

1040052

 600וואט

נורה  600wמפיקה  90,000לומנס של תדרי האור המדוייקים ביותר לצמח עם הברגה גדולה .E40

1060052

נורה אוסרם פלנטסטאר נלג

נורת  ,OSRAMאחת החברות הגדולות בעולם לתאורה ותאורת צמחים מביאה את מוצר הדגל שלה .מותאמת באופן מושלם
לשלב הגדילה והפריחה ,עם  12,000שעות עבודה ללא אובדן לומינים .מוגנת בפעולתה נגד תזוזות.

מידע נוסף
נורה זו עם הברגה גדולה E40
*נורה זו מצריכה משנק ומצת אנלוגי או דיגטלי להפעלה תקינה.

 12יח'
קוד פריט

 250וואט

1025062

 400וואט

1040062

 600וואט

1061600
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נורה  600וואט פיליפס גרין פאוור נלג

נורה  600וואט סילבניה גרולוקס נלג

נורת  PHILIPS MASTER GreenPower 600Wהינה נורת  HPSהמוציאה כ88000 -
לומן שהיא בתפוקה מלאה .פיליפס ,אחת החברות הגדולות בתחום התאורה
ובכלל מביאה פתרון איכותי וחזק לשלב הפריחה של הצמח.

-GROLUXנורת נל"ג ,המובילה ביותר של  SYLVANIAלמגדל שרוצה את המקסימום
מהצמח שלו .לשלב הגדילה ולפריחה .מייצרת יותר אור וספקטרום רחב יותר.
מידע נוסף
נורת  GROLUXלגדילה ולפריחה עם הברגה גדולה E40

מידע נוסף
נורה זו עם הברגה גדולה E40
*נורה זו מצריכה משנק ומצת אנלוגי או דיגטלי להפעלה תקינה.

1062600

 12יח'

1060012

תאורה

 12יח'

נורה  1000וואט ePapillon Double Ended
נורה  1000Wלמערכת תאורה מלאה

1065000
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)MH (Metal Halide
נורה מטאל הלייד

נורה מטל הלייד עוצמתית בעלת הספקטרום המדויק אותו צריך הצמח לשלב הגדילה הירוקה .אידאלי לצמחי אם ,ייחורים
וצמחים בשלב הגידול.
מידע נוסף
*נורה זו מצריכה משנק ומצת אנלוגי או דיגיטלי להפעלה תקינה.

 12יח'
מידע נוסף

קוד פריט

 250וואט

נורה  250wמפיקה  33,000לומנס של תדרי האור המדוייקים ביותר לצמח עם הברגה גדולה .E40

1025031

 400וואט

הנורה  400Wמוציאה כ 36,000-לומינים עם הברגה גדולה .E40

1040031

 600וואט

נורה מטל הלייד של חברת  UPLUXבעוצה של  .600Wהנורה בעלת הספקטרום המדויק
אותו צריך הצמח לשלב הגדילה הירוקה .אידאלי לשלב הגדילה וצמחי אם.
נורה זו מפיקה  42000Lmעם הברגה E40 :בית נורה גדול.

1060100

)CFL (Compact Fluorescent Lamp
נורה  T5פלורסנט גוף מדף  24וואט

נורת פלורסנט  T5שמגיעה עם גוף נורה ויכולה לעבוד בצורה עצמאית או בחיבור של נורות  T5נוספות ,עד  8גופים נוספים
לשרשור עם נקודת חשמל אחת! נורת  T5בעוצמה של  24Wחובה לכל מגדל שרוצה להפיק את המקסימום מהצמח שלו
מצדדיו ובחלקו התחתון של הצמח .נורה לבנה שמיועדת לשלב הגדילה ,הנבטה ,ייחורים או לצמחי אם
מידע נוסף
אורך גוף התאורה –  57ס"מ.

 10יח'
מידע נוסף

קוד פריט

אור לבן

לבן – 6500K

1008030

אור צהוב

צהוב – 2700K

1008040

נורה  T5פלורסנט  24וואט

נורה בלבד  T5פלורסנט  24וואט .הנורה מתאימה לנורת פלורסנט T5 – 24W
מידע נוסף

קוד פריט

אור לבן

לבן – 6500K

1008050

אור צהוב

צהוב – 2700K

1008060
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Other
נורה ירוקה לראש

נורה יו.וי.בי  26וואט

תאורת ראש בעלת  6נורות לד בצבע ירוק – מאפשרת להדליק את האור הירוק
בזמן החושך לטובת בדיקת הצמח בידיים פנויות ,ומבלי לפגוע בצמח בזמן המנוחה
(הצמח למעשה לא "רואה" אור ירוק).
•  3מצבי תאורה – חזק ,בינוני ,וחלש.
• עיצוב קומפקטי וקל משקל.
• זווית מתכווננת לפי הצורך כדי למקסם את היעילות.
• פועל באמצעות  3סוללות ( AAAלא כלול).

נורת קומפקט פלורסנט בהספק של  ,25Wבעלת ריכוז קרני  UVBגבוה במיוחד
המתאים לצמחים ארומטיים .קרני ה  UVBגורמות לצמחים ארומטיים להוציא יותר
שרף ובכך בעצם מעצימות את איכותו של הצמח .הנורה אינה משמשת כמקור אור
ראשי ,אלא כנורה להשלמת תדר בשילוב עם הנורה הראשית בחלל הגידול.
1002600

 6יח'

תאורה

1067000

נורה ירוקה לעבודה

פרוז'קטור לד ירוק עם ידית תפיסה – מאפשר להדליק את האור הירוק בזמן
החושך לטובת בדיקת הצמח מבלי לפגוע בצמח בזמן המנוחה (הצמח למעשה לא
"רואה" אור ירוק).
• מסופק עם תפסן אחיזה להתקנה קלה
• מספק קרן אור רחבה עבור טווח מקסימלי.
• סוללה פנימית לניידות מלאה.
• מושלם לעבודה בידיים פנויות.
• בעל מתלה קליפס מתכוונן לנוחות מקסימלית.
מידע נוסף
נתונים טכניים
• מתח כניסה12V-DC :
• סוללה :ליתיום 7.4v 2.2ah 18650
• עוצמה10W :
• זמן טעינה 4 :שעות
• זמן עבודה 2 :שעות
1067010
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גופי תאורה (רפלקטורים)
Open Reflector
רפלקטור מתכוונן

רפלקטור  UPLUXפתוח

רפלקטור  Adjust Wingמבית היוצר של  Prima Klimaמביא לפיזור אור
רחב ביותר .לרפלקטור אפשרות כוונון הכנפיים שלו .נסגור את הכנפיים
במטרה למקד את התאורה שמעל הצמח או בפתיחת הכנפיים ובכך נאפשר
לתאורה להגיע לפינות הצמח ,מה שקשה להשיג עם כל רפלקטור פתוח
אחר .למגדלים שמעוניינים ברפלקטור המותאם לנורת  HPS/MHבעוצמות של
 250W/400W/600Wיש לבחור משנק ומצת אנלוגי או דיגטלי להפעלה תקינה.
אתם אוהבים להיות מקצוענים וכך גם אנחנו!

רפלקטור  UPLUXלנורת  HPS/MHעשוי פח מרוקע.
הרפלקטור קל במיוחד ומחזיר קרוב ל 100%-מעוצמת האור לכיוון הצמחים.
מבנה הרפלקטור מאפשר את פרישתו או כיווצו לשם קבלת מיקוד מקסימלי של האור
על הצמחים.
למגדלים שמעוניינים ברפלקטור המותאם לנורת  HPS/MHבעוצמות של
 250W/400W/600Wיש לבחור מערכת השנקה אנלוגי או דיגטלי להפעלה תקינה.
מידע נוסף
*רפלקטור זה מגיע עם בית נורה ( E40הברגה גדולה)

מידע נוסף

1070400

 10יח'

קוד פריט

 86%רפלקטיבי

כנפיים בעל כושר רפלקטיבית
של  ,86%חומר הכנפיים עשוי מ-
Anodize

1070410

 95%רפלקטיבי

כנפיים בעל כושר רפלקטיבית של
 ,95%חומר הכנפיים עשוי מPVD -
( Coatedציפוי זכוכית)

1070420

רפלקטור לפלורסנטים

רפלקטור לתליה עשוי פח מרוקע לניצול מקסימלי של אור הנורות.
מתאים לכל נורות הפלורסנט המתברגות על בית נורה סטנדרטי (.)E27
מידות :אורך  38ס"מ ,גובה  12ס"מ ,רוחב  18ס"מ (ניתן לפתיחה לפיזור רחב יותר).
מידע נוסף
*רפלקטור זה אינו מיועד לנורות .HPS/MH
1070000

 5יח'
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Cooled Reflector
רפלקטור מקורר  6צול

הרפלקטור שמשלב בין יתרונות פיזור האור של רפלקטור פתוח ויכולות הקרור של רפלקטור קול טיוב .מאפשר לכל מגדל
למקסס את יעילות המנורה .גודל פתחיו " 6( 6צול) .מותאם לעבודה בחללי גידול בינוניים וגדולים .למגדלים שמעוניינים
ברפלקטור המותאם לנורת  HPS/MHבעוצמות של  250W/400W/600Wיש לבחור משנק ומצת אנלוגי או דיגטלי להפעלה
תקינה.
מידות 42 :ס"מ על  51ס"מ ( 60ס"מ כולל פלאנג')
1072100

רפלקטור אמריקאי ענק

הרפלקטור המתקדם ביותר הגיע לישראל .שילוב בין יתרונות
פיזור האור של רפלקטור פתוח ויכולות הקרור של רפלקטור
קול טיוב .מאפשר לכל מגדל למקסס את יעילות המנורה.
גודל פתחיו " 6( 6צול) .מותאם לעבודה בחללי גידול גדולים
וגדולים מאוד .למגדלים שמעוניינים ברפלקטור המותאם
לנורת  HPS/MHבעוצמות של  250W/400W/600Wיש לבחור
משנק ומצת אנלוגי או דיגטלי להפעלה תקינה .ומידות 50
ס"מ על  55ס"מ
מידע נוסף
אידאלי לנורות  600וואט מידות  50ס"מ על  55ס"מ *מחיר
הרפלקטור אינו כולל מצת*

תאורה

1073600

רפלקטור קול טיוב

רפלקטור מקורר  .cool tubeמותאם לעבודה בחללי גידול קטנים וגדולים מצמח אחד או שניים ועד ל 9 -צמחים .למגדלים
שמעוניינים ברפלקטור המותאם לנורת  HPS/MHבעוצמות של  250W/400W/600Wיש לבחור משנק ומצת אנלוגי או דיגטלי
להפעלה תקינה.

רפלקטור משולש

הרפלקטור המתקדם ביותר הגיע לישראל .שילוב בין יתרונות
פיזור האור של רפלקטור פתוח ויכולות הקרור של רפלקטור
קול טיוב .מאפשר לכל מגדל למקסס את יעילות המנורה .גודל
פתחיו " 5( 5צול) .מותאם לעבודה בחללי גידול בינוניים וגדולים.
למגדלים שמעוניינים ברפלקטור המותאם לנורת HPS/MH
בעוצמות של  250W/400W/600Wיש לבחור משנק ומצת אנלוגי
או דיגטלי להפעלה תקינה.
מידות 40 :ס"מ על  45ס"מ
מידע נוסף
מאפשר לכל מגדל להנות ממנורה עוצמתית מבלי לסבול
מטמפרטורה גבוהה מדי באיזור הגידול .אידאלי לנורות ,250
 400ו 600 -ואטמידות 40 :ס"מ על  45ס"מ *מחיר הרפלקטור
אינו כולל מצת*
1072400
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מידע נוסף
רפלקטור מקורר אויר  ,cool tubeהינו פתרון מקצועי לבעיית חום בחדר הגידול ,הרפלקטור מאפשר שאיבת חום ישרות
מהנורה ,ומוריד את הטמפ' בחלל הגידול בצורה דרסטית ,למוצר זה יתרון נוסף – האורך שמאפשר פיזור אור גדול יותר כך.
הרפלקטורים מתאימים לנורות בעוצמות של  400 ,250ו 600 -וואט.
קוד פריט

מיני  40ס"מ

1071300

קלאסי  48ס"מ

1071400

ענק  58ס"מ

1071606

מערכות השנקה
Digital Ballast
מערכת השנקה דיגיטלית

המשנק הדיגיטלי הטוב העולם! למערכת השנקה דיגיטלית כמה יתרונות למקבילו האנאלוגי:
•  15%יותר אור
• מפעיל נורות  MHוHPS -
• מאריך את אורך חיי הנורה
• חוסך בעד  35%מצריכת החשמל
•  3שנות אחריות (עם הצגת קבלה)
למשנק צלעות קירור פסיבי לעומת האנלוגי.

 4יח'

מערכת השנקה דיגיטלית 600
וואט עם דימר

משנק עם עמעם לנורות  ,HIDעד  15%יותר לומנים ,חוסך
באנרגיה של עד  4 ,35%מצבי הספק  ,250/400/600/660זרם
הצתה נמוך ,חיי מדף עד  10שנים ,עבור נורות  HPSונורות MH
למשנק צלעות קירור פסיבי לעומת האנלוגי.
1080760

 4יח'

קוד פריט

 250וואט
 400וואט
 600וואט

1080725
1080740
1080750

Electromagnetic Ballast
מערכת השנקה UPLUX

חברת  UPLUXמציגה את מערכות ההשנקה שתעשה לכם את אותה העבודה רק בפחות כסף! משנקי  UPLUXמותאמים לנורות
 HPSו MH-וקיימת אפשרות לשרשור משנקים אחד לשני.
• המוצר מגיע עם אישור ,ENEC
בהתאם לתקני .RoHS, CE
• אחריות :שנתיים מיום הרכישה.

קוד פריט

 250וואט
 400וואט
 600וואט

1075250
1075400
1075600
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מערכות תאורה מלאות
)UPLUX 1000W DE (Double Ended

)ePapillon 1000W DE (Double Ended

מערכת תאורה  1000וואט UPLUX

תאורה

מערכת התאורה  DE UPLUX 1000Wהינה מערכת תאורה עילית לגידול והפרחת צמחים בסביבת גידול פנים .המערכת מהונדסת
בקפידה על מנת להעניק לאזור הגידול את התאורה הרחבה והמאוזנת ביותר.
מידע נוסף
ויסות עוצמת התאורה
• השתמשו בעמעם התאורה כדי לשלוט על עוצמת התאורה .שנתות עמעם התאורה מייצגות את הספק החשמל
המועבר למנורה.
• ניתן לשנות את העוצמה ל.600W/750W/1000W/1150W -
• את שינויי עוצמת הנורה ניתן לבצע בזמן שהמכשיר דולק .לוקח למערכת התאורה כ 60-שניות לעבור מעוצמה לעוצמה.
1080950

מערכת תאורה  1000וואט ePapillon

 !ePapillon 1000W Low-Profileמערכת התאורה היעילה ביותר לגידול והפרחת צמחים!

מידע נוסף
 ePapillonעשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר ,ובכל זאת חשוב מאוד לקרוא הוראות אלה בקפידה לפני ההתקנה הראשונה.
1081000
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אביזרי תלייה ורפלקטיביות
Reflective Sheets
ניילון שחור-לבן ברוחב  1.5מטר

ניילון מקצועי בעל עמידות ,כלפי חוץ צבע שחור אטום לאור וכלפי פנים צבע לבן שמחזיר  70%מהאור .פתרון מצוין לאטימת חלונות,
דלתות וציפוי פנימי של חדרי גידול .חשוב לזכור! אור שיכנס לחלל הגידול בזמן הפריחה יפגע בצמחים ובקצב פריחתם.
1081140

מיילר  -ציפוי אלומיניום רפלקטיבי

ציפוי  100%אלומיניום רפלקטיבי בעל מקדם החזרה של למעלה מ  .95%נוח במיוחד להתקנה ומאפשר החזרת אור לחלקי הצמח
הנמוכים אליהם אין אור ישיר שמגיע מהנורה ,עמיד נגד חום ואש.

1081150

 75יח'

 50יח'

Reflective Tape
נייר דבק רפלקטיבי אלומיניום

נייר דבק רפלקטיבי בד

נייר דבק רפלקטיבי חזק במיוחד .בעל יכולת הדבקה גבוהה.
אורך 45-מטר

נייר דבק רפלקטיבי חזק במיוחד .בעל יכולת הדבקה גבוהה.
נייר דבק חבלה איכותי ביותר למגוון שימושים .אורך 45-מטר

1081160

1081170

 16יח'

 16יח'
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Hangers
מתלה תאורה ראצט

מתלה ראצ"ט לנורת גידול צמחים מקצועי ,נוח וניתן לכיוונון מהיר .מיועד להרמה
של עד  40ק"ג.

Maintenance
שרשראות תלייה לפי מטר
1081121

 10יח'

תאורה

 8יח'

מתלה תאורה איזי רול -
בודד

מתלה תאורה  easy-rollsבגרסא חדשנית
ומשופרת .כוונון המתלה בהתאם למשקל
הרפלקטור עושה את העסק להרבה יותר קל
ופשוט.

וו תליה הברגה  /אנקול
1081130

1081110

 200יח'

אנקול S
1081135

 200יח'

17

מטלית ניקוי לרפלקטורים ולנורות.
1074000

 25יח'

1081101

מטלית ניקוי לרפלקטור

טיימרים וכבלים
Timers
טיימר אנאלוגי פשוט

טיימר דיגיטלי

טיימר אנלוגי פשוט לתפעול ,במחיר משתלם.
להפעלה בטוחה של נורה אחת ,או לכל מטרה.

טיימר דיגיטלי איכותי ,ניתן לקבוע הפעולה
לכל פרק זמן ,עד רמת הדקה ,יומי או שבועי .עד
 10הפעלות ביום! בעל תו תקן .מושלם לוויסות
זמני השקיה.

1081008

מידע נוסף
50Hz~230v
לשימוש עד.3200W/16A -
טמפרטורת עבודה 10°- :עד C 40°
זמן סוללת גיבוי -עד כ 100-שעות

מידע נוסף
 16A 250Vעד 3500W

 12יח'

טיימר  4נורות

טיימר דיגיטלי איכותי ביותר להפעלה נכונה ומקצועית של  4נורות ( 600wמכיל קונטקטור).
מידע נוסף
מגיע עם שקע כוח (מזגן) 4 ,נקודות חשמל וטיימר דיגיטלי.
1081020

1081009

 12יח'

Extension Electric Cables
מפצל רב שקע

מפצל רב שקע  5יציאות –  250v/16Aעד ל3500w-
1081022

 20יח'

כבל מאריך חשמל  7מטר
כבל מאריך חשמל –  7מטר
כבלHO5V V-F-3X1.5 mm² -
 250v/16Aעד ל3500w-
1081026

18

מדים
Meters
מד תאורה LUX

תאורה

מד זה עוזר למגדל למדוד את כמות האור בכל חלקי חלל הגידול על מנת לוודא פיזור מיטבי של האור בחלל ולוודא
שהצמח מקבל בדיוק את כמות האור הדרושה להתפתחותו.
ביום בהיר ,שמש ישירה נותנת  LUXשל בין  40,000ל.100,000-
רמות  LUXמומלצות:
מקסימום
שלב הגידול מינימום מומלץ
lux 70,000 lux 40,000 lux 15,000
גדילה
lux 85,000 lux 60,000 lux 35,000
פריחה

19

כדי להימנע מפגיעה בצמח ,מומלץ שלא לעלות מעל  lux. (LUX 85,000היא יחידת מידה פוטומטרית למדידת שטף אור
נראה ליחידת שטח).
1081005

מצעי גידול
20

מצעי גידול

מצעי אדמה
מצעי טוף

מצעי Enjoy

מצעי גידול

מצע אדמה Enjoy

21

אדמת גידול חומצית ואיכותית המעורבבת במיוחד על ידי חברת
טוף מרום גולן עבור הידרו-שופ ,בבלעדיות ,על פי מפרט מדויק
שעונה על כל דרישות הצמח .אדמה על בסיס כבול ,פרלייט וסיבי
קוקוס במינונים המתאימים ומועשרת בורמיקולייט והומוס .אדמה
כהה במיוחד ,בעלת ניקוז מעולה למניעת הקוות מים להתפתחות
אידיאלית של מערכת השורשים.

קוד פריט

מצע אדמה  50ליטר זוהר 28

 25ליטר

 100יח'

2810025

2810100

 50ליטר

 70יח'

2810050

כמות

אדמת גידול של חברת טוף מרום גולן .תערובות אדמה זוהר מוכנה לשימוש מידי.

 70יח'

מצעי קוקוס
מצעי Enjoy

מצעי טוף

מצע קוקוס-פרלייט  50ליטר Enjoy

קוביות קוקוס
קוביית קוקוס הולנדי דחוס

מצע גידול מעולה העשוי כולו  100%קוקוס גס מאוד .הקוקוס מגיע בקוביות .ישנם
שני סוגים:
קוקוס דק מתנפח לנפח של  55ליטרים
קוקוס גס מתנפח לנפח של  30ליטרים
מעצם היותו של הקוקוס גרוס בצורה גסה מאוד ,התפתחות הצמח מואצת אף יותר
עקב אחוזי חמצן גבוהים באזור השורשים וכן קיימת אפשרות להשקות את הצמח
לעיתים יותר תכופות ללא חשש מעודפי מים.
ההבדל מורגש כבר מהשבוע הראשון!

תערובת הקוקו-פרלייט מורכבת מכמות זהה של סיבי קוקוס גרוסים דק וגרגירי פרלייט.
היחס בין הפרלייט לקוקוס הדק מספק מצד אחד יכולת ספיחת מים טובה ומצד שני
נקז ויחס חמצן/מים מעולה .מצע זה מתאים למגדלים שרוצים להתנסות בהידרופוניקה
וטרם צברו ניסיון .מצויין גם כתחליף למצע אדמה באדניות ועציצים ומכיוון שהמצע אינו
מדושן ,ניתן להשתמש באילו דשנים שנחליט להוסיף ללא חשש מעודף דישון .תערובת
יחודית המיוצרת על ידי טוף מרום גולן עבור הידרו-שופ בבלעדיות.
2810150

 70יח'

קוד פריט

דק
גס

2810160
2810170

מצע קוקו פרלייט  50ליטר רם 222

תערובת הקוקו-פרלייט מורכבת מכמות זהה של סיבי קוקוס גרוסים דק וגרגירי
פרלייט.
2810155

 70יח'
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מצעים הידרופוניים
הידרוטון

פרלייט

מצע הידרוטון Mother Earth

ורמיקולייט
מצע ורמיקולייט

ורמיקולייט הינו מחצב אינרטי (מנותק) לחלוטין אשר משמש או כמצע גידול בפני
עצמו או בתוספת לתערובות שתילה מוכנות .לורמיקולייט יכולת ספיחת נוזלים
ומזון אשר תשמור על רמת הלחות ואחוז הדשן במצע גבוהים יותר ולאורך זמן ארוך
יותר במצעי גידול קלים בעלי נקז גבוה.

הידרוטון הינו מצע יעודי לגידול הידרופוני.
הידרוטון איכותי מבית  Mother Earthהשומר על איזון חומציות המים!
עשוי מחרסית תפוחה ,בעל ניקוז ואוורור אופטימליים ,מספק למערכת השורשים
מקום רווי לחות וחמצן להתפתחות מעולה של מערכת השורשים ללא סיכון לנעילת
שורשים .מערכת שורשים בריאה תורמת להתפתחות מהירה ובריאה של הצמחים.

מצעי גידול

קוד פריט
קוד פריט

 10ליטר
 25ליטר

 10ליטר
 100ליטר

2830010
2830025

מצע פרלייט

פרלייט הינו מחצב אינרטי (מנותק) לחלוטין אשר משמש או כמצע גידול בפני עצמו
או בתוספת לתערובות שתילה מוכנות .לפרלייט יכולת ספיחת נוזלים וכן נקז טוב,
דבר המתבטא ביחס מים/חמצן מעולה ,לחות גבוהה והפחתת סיכון לעודף מים
במצע הגידול .ניתן לרכוש בשקים בנפח  100ליטר במחיר מוזל.
קוד פריט

גס  10ליטר
קל  100ליטר
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2860010
2860109

2870010
2870100

ייחורים
24

ייחורים

פרופוגטורים
פרופוגטורים איירופונים
פרופוגטור איירופוני X-Stream

ייחורים

פרופוגטור  X-Stream Aeroponicשמיועד להשרשה מהירה ומוצלחת עם שמירה
מקסימלית על שורשי הצמח בשיטה אירופונית ומעשיר את השורשים עם כמות
גבוהה של חמצן.
* הפרופוגטור אינו כולל את המשאבה ויש לרכוש אותה בנפרד.
שימוש בפרופוגטור יאפשר השרשה בפחות מ 10-ימים!
מידע נוסף

קוד פריט

פרופוגטור X-Sream 12

(46 X 38,5 X 41 CM) 15 L

5400014

פרופוגטור X-Sream 20

(46 X 38,5 X 41 CM) 15 L

5400015

פרופוגטור X-Sream 40

(60,5 X 42 X 41 CM) 20 L

5400016

פרופוגטור X-Sream 120

(118 X 68 X 46 CM) 70 L

5400017

פרופוגטורים קשיחים
פרופוגטור (חממית) פלסטיק קשיח

חממת השרשה המיועדת לייחורים ולהנבטות.
מאפשרת לשמור על רמה גבוהה של לחות( )100%ובכך לעזור לייחורים להשריש
בקלות ובמהירות.
התריסים בתקרת הפרופוגטור מאפשרים לווסת את כמות האוויר היוצא והנכנס
ובהתאם לזאת גם את הלחות בתוך הפרופוגטור.

מידע נוסף

קטן
גדול

24.5X37.5X18.5
38X58.5X24

קוד פריט

כמות

 12יח'
 11יח'

5500011
5500013

פרופוגטורים גמישים
מגש לייחורים clone-air

חממית השרשה המיועדת לייחורים ולהנבטות.
מאפשרת לשמור על רמה גבוהה של לחות ( )100%ובכך לעזור לייחורים להשריש
בקלות ובמהירות.

מידע נוסף
גודל 54.1X27.9X25.4
5500015
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פרופוגטורים נוספים
פרופוגטור (חממית) פלסטיק גדול גמיש

מגש ליצירת ייחורים במהירות ובקלות .במגש יש מקום ל 12-ייחורים באמצעות הספוג שבתוך עציצי הרשת  2צול במגש ,כל
זה מעל למיכל המים.
בערכה:
• צינורית אוויר
• אבן אוויר
•  12ספוגי
יש להוסיף משאבת אוויר לטובת חמצון המים (לא כלול) ,ועציצי רשת (לא כלול)
5400019

מצעי הנבטה וייחורים
צמר סלעים
צמר סלעים לייחורים/הנבטות 4x4

צמר סלעים לייחורים/הנבטות 7.5x7.5

מצע השרשה מעולה .מאפשר יחס מצויין בין חמצן למים
ללא חשש מעודף מים ,דבר המאפשר התפתחות מערכת
שורשים מסיבית בזמן קצר .את הקוביות ניתן להעביר לאחר
ההשרשה לקוביות צמר סלעים גדולות יותר על-מנת להגדיל
מסת שורש לפני שתילה או לשתול ביחד עם הקוביה ישירות
בעציצים.
גודל הצמר סלעים – 4X4X4

קוביות צמר סלעים המשמשות כשלב מעבר לאחר השרשה
 /הנבטה .לאחר זיהוי שורשים בצמר הסלעים הקטן יותר ,יש
להעביר את הנבט  /ייחור לקובייה גדולה יותר ,דבר המאפשר
התפתחות נוספת של מערכת השורשים טרם נעביר את
השתיל למשכנו הסופי .ככל שמסת השורש בריאה וגדולה
יותר ,כך גם הצמח יהיה בריא וחזק יותר.
גודל צמר סלעים – 7.5X7.5X7.5

5550040

5550075

 2700יח'

 480יח'
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מגש צמר סלעים  77יחידות

 77קוביות צמר סלעים בגודל  4x4להשרשת ייחורים והנבטת
זרעים במגש פלסטיק שחור ורך לעבודה נוחה ומקצועית.
גודל המגש 31×52 -ס״מ
5551077

 18יח'

מגש צמר סלעים  150יחידות
מגש הנבטה  150יחידות צמר סלעים 4*2.5*2.5
גודל המגש 31×52 -ס״מ
5550150

 18יח'

פלאגים קוקוס

ייחורים

מגש ג'יפי טבליות קוקוס  60יחידות
מגש פלסטיק המכיל טבליות קוקוס דחוס .מיועד להנבטות והשרשת יחורים בצורה מקצועית ,נקיה ,נוחה ומסודרת.
גודל המגש 30×52 -ס״מ
קוטר יחידה –  4ס"מ
5570060

 22יח'

Root Riot
מצע מגש  Root Riot 24יחידות

טבליות ה  Root Riotעשויים מחומרים אורגנים ,מושלמים
לייחורים או לזרעים שלך.
כמות :מגש של  24יחידות.
5560024

 30יח'

מצע  Root Riot 100יחידות

טבליות ה Root Riot -מספקות את הסביבה המושלמת עבור
ייזום שורש ופיתוח .הטבליות עשויות מחומרים אורגניים
והמרקם הספוגי שלהן שומר על יחס מושלם של לחות
לצמיחת שורש בריא ונמרץ.
מושלמות לייחורים או לזרעים שלך .בנוסף ,הטבליות נשארות
יציבות ולא סותמות מסננים בגידול הידרופוני.
בקיצור ,שום דבר לא יכול להשתבש לך עם .Root Riot
כמות 100 :יחידות
5560100

 10יח'
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הורמוני השרשה
הורמון ג'ל

הורמון אבקתי

Technaflora Rootech

משפר השרשה CLONEX MIST

הוא הורמון השרשה בעל מתכון ייחודי וחזק המיועד להאצת שורשים בריאים
כאשר הצמח בשלבי הייחור.
הפורמולה של הג'ל היא מבין החזקות בשוק ,עם ריכוז של  0.55%הורמון השרשה
( )IBAהגורם ליצור שורש מהיר וחזק יותר.
 ™Rootech Cloning Gelבעל שם עולמי המיוצר בוונקובר שבקנדה על ידי חברת
.Technaflora
כמות

ספריי קלונקס בא למקסם את סיכויי ההצלחה בעת לקיחת הייחור!
קל לעבודה ומבטיח גידול וחוזק בהפקתם של השורשים!
יש לרסס את הייחור המיועד בזמן כשהוא עדיין על צמח האם כפעמיים במהלך
השבוע לפני לקיחתו מצמח האם .לאחר הכנסת הייחור למצע ההנבטה ,יש לרסס
שוב את הייחור ולאחר מכן לסגור את המכסה .לאחר כיומיים יש לפתוח את מכסה
הפרופוגטור ולרסס שוב ,לסגור את המכסה ולהשאיר פתח קטן .לחזור על ריסוס
הייחור כל יומיים שלושה או באם הייחור נראה יבש .ולפתוח יותר ויותר את פתחי
האוורור הפרופוגטור.
מכיל  100מ"ל.

קוד פריט

7g

 60יח'

5530625

56g

 12יח'

5530650

112g

 12יח'

5530670

הורמון תרסיסי

5530500

 12יח'

הורמוריל  – 3אבקת השרשה לצמחים

הורמוריל  3מיועד להשרשת ייחורים עשבוניים וייחורים מעוצים
אבקה מוכנה לשימוש שמסייעת לצמחים להשריש בקלות ובמהירות.
5530040
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אביזרי חימום
תחתיות חימום

תחתית חימום לייחורים Heat Wave

משטח חימום חשמלי לחימום תחתיות של ייחורים או הנבטות.
משפר באופן דרמטי את אחוזי ההצלחה .חסכוני במיוחד ,הכרחי
להנבטה וייחורים בחורף.

ייחורים

בינוני 16W -
גדול 25W -
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מידע נוסף

קוד פריט

 26.5x28ס"מ

5510004

 28x43.2ס"מ

5510008

כבלים חימום
כבל חימום  3.5מטר – 15W

כבל חימום חשמלי לחימום תחתיות של ייחורים או הנבטות.
משפר באופן דרמטי את אחוזי ההצלחה .חסכוני במיוחד,
הכרחי להנבטה וייחורים בחורף.
5510010

מכשירי אדים
S&P

מכשיר אדים קרים S&P

מכשיר אדים של החברת  S&Pהמצויינת .המכשיר בעל
תצוגת  LCDהמציג את הלחות היחסית ואת הטמפרטורה.
תכונות
• אפשרות כיוון אחוז לחות יחסי בין .45%-90%
•  3עוצמות לזרימת ערפל עם אפשרות כיוון זרימת הערפל ב.360º-
• טיימר לתכנות בין  1-12שעות.
• התראה קולית וויזואלית על מיכל מים ריק.
• מסנן למים.
• שלט רחוק.
• מיכל  4.7ליטר הניתן לשליפה.

Medic spa
מכשיר אדים קרים

מכשיר אדים קרים מבית  medic spaלהוספת לחות בזמן
תהליך ההנבטה או הייחור ובכלל לחללי גידול .מיכל מים 4 -ליטר.
עדיף להשתמש במים מזוקקים.
1140007

1140010

טיפול בייחורים
ידית פלסטיק וסכין מנתחים (סקלפל)

סכין מנתחים חד-פעמית לייחורים

סכין מנתחים חד-פעמית הכוללת את הידית ואת הלהב .אידאלי ללקיחת ייחורים מצמח אם .יש חשיבות מכרעת על סכין
איכותית וסטרילית ללקיחת הייחור!

5510020

 10יח'
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פלסטיקה

פלסטיקה

עציצים
עציצים מרובעים
עציץ מרובע לשתילה

ייצור אירופאי .עציצים מרובעים מאפשרים ניצול מקסימלי של איזור הגידול.
מידע נוסף

פלסטיקה

קוד פריט

 1.8ליטר טורפדו

קוטר עליון 11 :ס"מ ,קוטר תחתון 8.5 :ס"מ ,גובה 22.3 :ס"מ

4113017

 1.5ליטר

קוטר עליון 12.5 :ס"מ ,קוטר תחתון 9.5 :ס"מ ,גובה 13 :ס"מ

4113021

 3.5ליטר

קוטר עליון 15.5 :ס"מ ,קוטר תחתון 11 :ס"מ ,גובה 20 :ס"מ

4113035

 6.5ליטר

קוטר עליון 19 :ס"מ ,קוטר תחתון 13.8 :ס"מ ,גובה 24.5 :ס"מ

4113065

 11ליטר

קוטר עליון 24 :ס"מ ,קוטר תחתון 24 :ס"מ ,גובה 28 :ס"מ

4113110

 18ליטר

קוטר עליון 30.4 :ס"מ ,קוטר תחתון 21.7 :ס"מ ,גובה 31.2 :ס"מ

4113118

עציצים עגולים
עציץ עגול לשתילה

עם פתחי ניקוז עשוי מפלסטיק עבה ועמיד במיוחד.
מידע נוסף

32

קוד פריט

 6.5ליטר

קוטר עליון 24 :ס"מ ,קוטר תחתון 16 :ס"מ ,גובה 20.5 :ס"מ

4103070

 8ליטר

קוטר עליון 26 :ס"מ ,קוטר תחתון 18 :ס"מ ,גובה 23 :ס"מ

4103090

 17ליטר

קוטר עליון 34 :ס"מ ,קוטר תחתון 25 :ס"מ ,גובה 30 :ס"מ

4103170

 21ליטר

קוטר עליון 41 :ס"מ ,קוטר תחתון 28 :ס"מ ,גובה 30 :ס"מ

4103250

עציצי איירפוט
עציץ מאוורר AirPot

כידוע ,הצמח זקוק ליחס אויר-מים אידאלי בחלל בית השורשים ,כאשר השורשים
נהנים מיחס אויר-מים אידאלי ,התפתחות השורשים טובה יותר ,ספיחת הדשן
לצמח משתפרת דבר שגורם לצמיחה ופריחה איכותית במיוחד( AirPot .איירפוט)
מאפשר לחמצן לחדור לבית השורשים גם מדפנות העציץ ובכך נותן יחס אויר-מים
אידאלי.
קוד פריט
מידע נוסף

 3ליטר

קוטר עליון 16.5 :ס"מ ,קוטר תחתון 12 :ס"מ ,גובה 14 :ס"מ

4123030

 7.5ליטר

קוטר עליון 26 :ס"מ ,קוטר תחתון 19 :ס"מ ,גובה 22 :ס"מ

4123075

 12ליטר

קוטר עליון 30 :ס"מ ,קוטר תחתון 22 :ס"מ ,גובה 26 :ס"מ

4123120

 20ליטר

קוטר עליון 33 :ס"מ ,קוטר תחתון 25 :ס"מ ,גובה 28 :ס"מ

4123200

 35ליטר

קוטר עליון 41 :ס"מ ,קוטר תחתון 31 :ס"מ ,גובה 36 :ס"מ

4123350

עציצי בד
עציץ בד Smart Pot

פטנט ה( Smart-Pot -סמארט פוט) מתאים לאלו שרוצים לגדל בדרך הטובה
ביותר .עציץ הבד רך משני צדדיו ועם זאת גם חזק ביותר ואפילו יכול להכיל עצים,
למעשה במקור פותח ה Smart-pot -עבור מגדלי עצים .עציץ הSmart-Pot -
הינו עציץ מאוורר ביותר ומעניק עוד חמצן למערכת השורשים ובכך מחזק אותם.
מערכת שורשים חזקה ובריאה שמתקבלת באמצעות גידול בעציצי Smart-Pot
יביא לצמח חזק ובריא יותר שישפיע גם על היבול של אותו הצמח .דבר נוסף ,עציץ
ה Smart-Pot -מביא לצמצום פגע המזיקים ומחלות שעלולות לתקוף את הצמח.
מידע נוסף

קוד פריט

כמות

 3.8ליטר

קוטר עליון 18.5 :ס"מ ,קוטר תחתון 18.5 :ס"מ ,גובה 14.5 :ס"מ

 7.6ליטר

קוטר עליון 19.5 :ס"מ ,קוטר תחתון 19.5 :ס"מ ,גובה 16 :ס"מ

4124002

 11.6ליטר

קוטר עליון 27 :ס"מ ,קוטר תחתון 27 :ס"מ ,גובה 20 :ס"מ

4124003

 19.3ליטר

קוטר עליון 32.5 :ס"מ ,קוטר תחתון 32.5 :ס"מ ,גובה 22 :ס"מ

 41ליטר

קוטר עליון 43 :ס"מ ,קוטר תחתון 43 :ס"מ ,גובה 27.5 :ס"מ

4124001

 100יח'

 50יח'

4124005
4124010
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עציץ בד Smart Pot
Big Bag Long Bed

עציץ בד  Smart Potעם ידית

פטנט ה( Smart-Pot -סמארט פוט) מתאים לאלו שרוצים לגדל בדרך הטובה
ביותר .עציץ הבד רך משני צדדיו ועם זאת גם חזק ביותר ואפילו יכול להכיל עצים,
למעשה במקור פותח ה Smart-pot -עבור מגדלי עצים .עציץ הSmart-Pot -
הינו עציץ מאוורר ביותר ומעניק עוד חמצן למערכת השורשים ובכך מחזק אותם.
מערכת שורשים חזקה ובריאה שמתקבלת באמצעות גידול בעציצי Smart-Pot
יביא לצמח חזק ובריא יותר שישפיע גם על היבול של אותו הצמח .דבר נוסף ,עציץ
ה Smart-Pot -מביא לצמצום פגע המזיקים ומחלות שעלולות לתקוף את הצמח.

פטנט ה( Smart-Pot -סמארט פוט) באדנית גדולה .האדנית מחולקת לתאים
גדולים.
העציץ בד רך משני צדדיו ועם זאת גם חזק ביותר ואפילו יכול להכיל עצים ,למעשה
במקור פותח ה Smart-pot -עבור מגדלי עצים .עציץ ה Smart-Pot -הינו עציץ
מאוורר ביותר ומעניק עוד חמצן למערכת השורשים ובכך מחזק אותם .מערכת
שורשים חזקה ובריאה שמתקבלת באמצעות גידול בעציצי  Smart-Potיביא לצמח
חזק ובריא יותר שישפיע גם על היבול של אותו הצמח .דבר נוסף ,עציץ הSmart- -
 Potמביא לצמצום פגע המזיקים ומחלות שעלולות לתקוף את הצמח.

 50יח'

 4יח'

פלסטיקה

קוד פריט

 7.6ליטר

4124011

מידע נוסף

 11.6ליטר

4124013

"6

אורך  1.83מטר

4124130

 19.3ליטר

4124015

"8

אורך  2.44מטר

4124140

עציץ בד Smart Pot

פטנט ה( Smart-Pot -סמארט פוט) לתלייה אנכית על קיר או משטח .הוא
מתאים לאלו שרוצים לגדל בדרך הטובה ביותר.
העציץ בד רך משני צדדיו ועם זאת גם חזק ביותר ואפילו יכול להכיל עצים ,למעשה
במקור פותח ה Smart-pot -עבור מגדלי עצים .עציץ ה Smart-Pot -הינו עציץ
מאוורר ביותר ומעניק עוד חמצן למערכת השורשים ובכך מחזק אותם .מערכת
שורשים חזקה ובריאה שמתקבלת באמצעות גידול בעציצי  Smart-Potיביא לצמח
חזק ובריא יותר שישפיע גם על היבול של אותו הצמח .דבר נוסף ,עציץ הSmart-Pot -
מביא לצמצום פגע המזיקים ומחלות שעלולות לתקוף את הצמח.

 12יח'
קוד פריט
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קוד פריט

Wall Flower Pouch

4124110

Wall Flower Saddle

4124120

עציצי רשת
עציץ רשת שפה רחבה

עציץ רשת GHE
עציץ רשת לגידול הידרו.

מידע נוסף

עציץ רשת לגידול הידרו.

מידע נוסף

קוד פריט

קוד פריט

 2צול

קוטר  5.4ס"מ ,עומק  5ס"מ

4123002

 3צול

קוטר עליון  9.4ס''מ,
קוטר תחתון  6.7ס''מ ,גובה  7.7ס''מ

4123004

 3צול

קוטר  8ס"מ ,עומק  7ס"מ

4123003

 5.5צול

קוטר עליון  14.5ס''מ,
קוטר תחתון  10ס''מ ,גובה  10.8ס''מ

4123005

 6צול

קוטר  15ס"מ עומק  12ס"מ

4123006

 8צול

קוטר עליון  21ס''מ,
קוטר תחתון  14.4ס''מ ,גובה  14ס''מ

4123008

עציצים הידרופוניים
מערכת הידרו
GHE WaterFarm

פשוט להנות ממערכת הידרו נוחה ופשוטה
שמספקת הידרו אמיתי ואיכותי
מערכת מקצועית של חברת  GHEהמתמחה
בהידרו למעלה מ 30-שנים.
המערכת מספקת פתרון מושלם לגידול צמחים ונותנת
לצמח את התנאים הטובים ביותר.
המערכת אמינה מאוד ומופעלת על בסיס משאבת אוויר
שמבטיחה השקייה רציפה ללא סתימות.
מידות :אורך ורוחב  30ס"מ ,גובה  37ס"מ.
נפח מיכל הגידול 12 :ליטר בקרוב.
נפח מיכל ההשקיה 15 :ליטר בקרוב.
מידע נוסף
כולל :צנרת השקייה מלאה,
לא כולל משאבת אוויר.
ניתן לגדל עד  4צמחים במערכת.
מידות :אורך ורוחב  30ס"מ ,גובה  37ס"מ.
נפח מיכל הגידול 12 :ליטר בקרוב.
נפח מיכל ההשקיה 15 :ליטר בקרוב.
4421215

דלי עם מכסה  20ליטר DWC
להתאמה אישית

עציץ גידול אוניברסלי לגידול במערכות DWC
בדלי ובמכסה קיימים פתחים ייעודיים למעבר צינורות
האוויר והחשמל ומבטיח שהם יתאימו בצורה מסודרת ,כך
שלא יהיו חסמים או חוטים מסובכים.
מכסה הדלי מאפשר שימוש במגוון מערכות הידרו DIY
כשהוא מאפשר חיתוך למגוון מידות שמתאימות לכם ,ועם
ידיות נוחות לאחיזה ולהרמה נוחה.
קוטר עליון  32.5ס''מ ,קוטר תחתון  24ס''מ ,גובה  37ס''מ
4050010
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מגשים
מגשי הנבטה
מגש הנבטה

למגוון שימושים כמו הנבטות וייחורים.

פלסטיקה

מידע נוסף

כמות

קטן

 20חורים במגש
בגודל 7X7X8

 150יח'

4102020

גדול

 12חורים במגש
בגודל 10X10X12

 120יח'

4102030

מגשי ניקוז
מגש ניקוז הולנדי לניקוז חכם

מגש פלסטיק קשיח ,בעל תעלות ניקוז לאורכו ורוחבו וחור
ניקוז בקצהו .פתרון מקצועי לניקוז הנגר מהעציצים.
קוד פריט

55x60
110x60
110x100

4206055
4200060
4200100

פילטר רשת למגש
ניקוז הולנדי
מונע משאריות ממצעי גידול
לסתום את פתחי הניקוז
של המגש.

4206060
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קוד פריט

מגשי הצפה
קוד פריט

40x53
50x65
55x100
80x80
100x100
120x120

4210040
4210050
4210055
4210080
4210100
4210120

תחתיות עציצים
תחתית לעציץ מרובע

תחתית עגולה דופן גבוהה

תחתית לעציץ מרובע לניקוז הנגר של הצמח .סביבתו של
הצמח מחוייב בסביבה נקייה וללא מים עומדים בסביבתו
למניעת מזיקים ומעופפים שאנו לא רוצים .יש לרוקן את
התחתית כשעתיים לאחר ההשקייה.

קוטר  30.5 -ס''מ
גובה  4 -ס''מ
4192070

מידע נוסף

קוד פריט

טורפדו מרובע
 1.8ליטר
 3.5ליטר

 14x14ס"מ

4195117

 19x19ס"מ

4195120

 6.5ליטר

 21x21ס"מ

4195122

 11ליטר
 11ליטר דופן
גבוהה

 25.5x25.5ס"מ

4195125

קוטר 25 -ס''מ
גובה 4 -ס''מ

4195150

מיכלי אגירה
מאגרונים גמישים

מאגרון גמיש – אוטופוט

מאגרון גמיש – BETTER

מכל מים מתקפל ,פתרון מהפכני לאחסון מים ,קל פשוט
ונוח ,קל בהובלה ונוח בשימוש ובאחסון .במאגרון של BETTER
סקאלת המדידה ממוקמת בתוכו ונוחה לשימוש.
Material: 500D PVC Tarpaulin UV-resistant fabric
מידע נוסף

מכל מים מתקפל ,פתרון מהפכני לאחסון מים .הכי פשוט ונוח
שיש .הרכבה קלה מאד ובדקות ,ללא צורך בכלים .מקטין את
עלויות האחסון והמשלוח .מיכל מים אוטופוט ניתן לאחסון ונוח
לשינוע ממקום למקום.

קוד פריט

 25ליטר

קוטר  – 30גובה  37ס"מ

4011015

מידע נוסף

קוד פריט

 50ליטר

קוטר  – 35גובה  53ס"מ

4011017

 425ליטר

 112x18.5x13ס"מ

4011022

 100ליטר
 225ליטר

קוטר  – 41גובה  75ס"מ

4011020

 750ליטר

 119x18x14ס"מ

4011025

קוטר  – 60גובה  80ס"מ

4011021

 1000ליטר

 90x70x20ס"מ

4011027
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מיכלי אגירה
דלי צבע  18ליטר

דלי צבע עם מכסה היכול לשמש גם כחלק מערכת גידול הידרו
ביתית וגם ככלי קיבול עבור נוזלים להשקייה.

פלסטיט  50ליטר

אמבט מיכל לאחסון וערבוב דשנים
4331000

4033025

מיכל אגירה פלסטיק autopot

מיכל אגירה המשמש כחבית בנפח של  47/30ליטר של
 autopotלשימוש מושלם עם מערכות ההשקייה האוטומטיות
של  .Autopotבנוסף ,המיכל מתאים גם לשימוש כמיכל אגירה
למערכות השקייה אוטומטיות לעציצים רגילים לכל סוגי
המצעים ושיטות הגידול.

פלסטיקה

קוד פריט

 47ליטר

4400059

השקייה
ראשי השקייה

אקדח השקיה מקצועי
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 30ליטר

4400058

שרביט השקיה איכותי –  45ס"מ

אקדח השקיה מקצועי ואמין מבית  ELGOהעולמית .מאפשר
השקיה בזרנוק או ברסס .כולל נצרה למניעת בזבוז מים.

שרביט השקיה בעל ראש ההשקיה האיכותי ביותר בשוק .ניתן לכוון את זוית ההשקיה 10 ,מצבי השקיה שונים – מהצפה ועד
רסס ,שליטה בעוצמת ההשקיה .מוצר איכותי ועמיד לאורך שנים ,שהופך כל השקיה לחוויה.
אורכו של השרביט כולל הידית –  64ס"מ .אורכו של השרביט ללא הידית –  45ס"מ.

3300005

3300010

מרססים
מרסס מים איטלקי

מרסס מים איטלקי איכותי בנפח של  1ליטר מבית VOLPI
להשקיה עלוותית במחיר משתלם.
3300050

 25יח'

מרסס לחץ מים איטלקי VOLPI

מרסס מים איכותי איטלקי מבית  .VOLPIמרסס בונה לחץ
עם וסת לשחרור הלחץ .פיית הספריי ניתנת לכיוונון לנוחות
מקסימלית.
נפח 1.8 :ליטר.

מרסס מים לחץ KingJet
מרסס לחץ מקצועי  5ליטר
מבית ,KingJet
בעל רצועות נשיאה .נפח 5 :ליטר
3300060

3300055

 80יח'

משפכים
מזפך  4ליטר

מזלף משפך בקיבולת של  4ליטר המאפשר שימוש נוח ביותר לערבוב המים עם
הדישון וכן מגיע עם אף ארוך במיוחד להשקייה נוחה לעציצים ללא גישה.
להשקות וליהנות!
3300094
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כלי מידה
משורות

מזרקים

משורת מידה פלסטיק

מזרק

מזרק למדידת כמויות מדויקות של דשנים.

פלסטיקה

כמות

משורה למדידת כמויות מדויקות של דשנים.

קוד פריט

 3סמ"ק  -פיפטה

 500יח'

4300003

 10סמ"ק

 100יח'

4300010

 20סמ"ק

 50יח'

4300020

 50סמ"ק

 25יח'

4300050

קוד פריט

 10סמ"ק
 25סמ"ק
 50סמ"ק
 100סמ"ק
 250סמ"ק
 500סמ"ק

4310010
4310025
4310050
4310100
4310250
4310500

משפך לנוזלים
4326000

 36יח'
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כוסות מידה
כוס מידה פלסטיק

כוס מידה למדידת כמויות מדויקות של דשנים.

קוד פריט

כמות

קנקן מידה פלסטיק

קנקן פלסטיק עם ידית למדידת נוזלים מדויקת.

קוד פריט

 25סמ"ק

4320025

 50סמ"ק

4320050

 2000סמ"ק

4320100

 3000סמ"ק

 250סמ"ק

4320250

 5000סמ"ק

 500סמ"ק

4320500

 100סמ"ק

 12יח'

 1000סמ"ק

4321000

 6יח'

4322000
4323000
4325000
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חומציות
ומוליכות

בקרה ושליטה
בקרה מתקדמת

חומציות ומוליכות

מד משולב BLUELAB COMBO
METER
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מד משולב כולל מדידת  PH ECוטמפ" תוצרת .bluelab
ניתן לראות למטה את דרך תפעול המד!
אחריות ניתנת בהצגת חשבונית בלבד
אחריות למכשיר 5 -שנים
אחריות לאלקטרודה -חצי שנה
3211310

BLUELAB Pulse Meter

Bluelab pH Controller

מודד עם חיבור ישיר לנייד ישירות באזור השורש .מודד לחות ,הזנה וטמפרטורה .ללא צורך בשיפוע ,סלורי או חילוץ.
 Pulseמתחבר ישירות אל הטלפון החכם באמצעות האפליקציה ומאפשר איסוף נתונים אוטומטי ,השוואת מדידה ואחסון.

מנטר  pHקבוע ,פשוט לשימוש .ניתן לקבוע את רמת ה pH-והמכשיר יבצע את הכוונון.
לשימוש במכלים עד  760ליטר ,בעל תאורת לד ירוקה והתראות על חריגה בעייתית.

• מודד את המוליכות ,לחות וטמפרטורה
• אורך בדיקה  200מ"מ"8/
• הפרדת בדיקה  50מ"מ"2/
• אורך בדיקה פעילה  50מ"מ"2/
• גודל מינימום של סיר  2ליטר  0.5 /ליטר
• גרסת  Android 5.1ואילך
•  Bluetooth 4.0ואילך
• גרסת  iOSמשנת 2019
• מקור מתח  x 1סוללה אלקליין AA
מידע נוסף
האפליקציה של  Bluelab Pulseמסנכרנת בזמן אמת מדידות ישירות מהמכשיר המודד ומציגה לך נתונים מהירים ומדויקים
מאזור השורש שלך.
איך זה פועל?
מכניסים את המודד ישירות לאזור השורש ,קרקע ,תעבורות שתילה ,תערובות וקוק וסיג מצעים נוספים ,מפעילים את
האפליקציה ומקבלים את כל הנתונים בזמן אמת.

מידע נוסף
• שליטה ובקרה אוטומטית של מערכת  pHעם מאגר של עד  760ליטר
• תצוגת  LCDבעלת תאורה אחורית ירוקה הבטוחה לצמחים עם בהירות מתכווננת
• תצוגות גדולות וקלות לקריאה
• תפריט תכנות קל לניווט ולהתאמת הגדרות
• כפתור לחיץ פשוט לכיול  phעם מדריך בתצוגה
• אזעקה גבוהה/נמוכה מהבהבת עם בקרת נעילה
• נעילת מינונים להגנה ממינון יתר
• המשך מינון אוטומטי בהפעלה מחדש לאחר הפסקת חשמל
• עמיד במים ,אפשרות תליה
• צינור מינונים  4מטר עמיד בפני חומצה/אלקלי
• יש להשתמש עם מעלה/מוריד  pHלא מדולל של Bluelab
• מערכת חשמל בינלאומית
• פרובת  pHעם מחבר  Tכפול הניתן להחלפה
• פרובת טמפרטורה  Bluelabנפרדת (לבקרת )pH
• משאבת סחרור וצינורות ניתנים להחלפה

3211470

3211410
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בקרת מוליכות

בקרת חומציות

BLUELAB – Truncheon Meter V2

מד חומציות HM DIGITAL pH80

המודד המועדף בעולם! פתרון מעולה לגידול הידרופוני ,רגע
לפני הזנת הצמחים .אם המודד מסמן על מוליכות נמוכה מדי,
הצמחים לא מקבלים מספיק חומרים מזינים .אם הקריאה
במוליכות גבוהה מדי ,הצמחים יכולים להתייבש .מדידה
באמצעות המודד ,הינה הדרך המהירה והקלה ביותר לדעת
את המוליכות!
*המכשיר מודד גם  ECוגם *.ppmכדי למדוד מכניסים למים
והוא נדלק ונכבה לאחר שמוציאים מהמים *.אין צורך בכיול.

מד  PHתוצרת חברת  ,MH digitalשנה אחריות ,עמיד למים.
מד מעולה ,אידאלי לכל צרכי המדידה ,בעיקר למדידת חומציות
לפני השקייה ,מד מעבדות מקצועי ביותר -.מודד חומציות ()PH
וטמפרטורה – עמיד במים -נסגר אוטומטית .דגם מקצועי ואמין
במיוחד ,עמיד למים ומדיוק .מדידת ואיזון חומציות מבטיח גידול
צמחים איכותי .פריט חובה במחיר נוח בכל חלל גידול מקצועני.
ניתן לקרוא למטה את דרך הפעלתו ושמירתו של מד החומציות.

חומציות ומוליכות

3211201

3211450

 10יח'

ערכת בדיקת חומציות כימית GHE
ערכת בדיקת  ,PHפשוטה וזולה.
מכילה :מכל לדגימת מים ,נוזל אינדיקציה וטבלת ערכי .PH
מספיקה ל 200-בדיקות מינימום.

תוצרת  GHEמיועד לבדיקת  PHלהשקייה .המדידה היא
בין הערכים הרלוונטים של  ,4-8אידאלי ויעודי למדידת PH
לצמחים.
3211105

 25יח'
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מד מוליכות HM DIGITAL AQUAPRO

 ,COM -80מד מוליכות קומפקטי מקצועי מבית  .MH DIGITALמודד
מוליכות וטמפרטורה במים המתקדם ביותר בשוק .אידאלי לגינון
הדירופוני ,בריכות ,אקווריומים ,מיכלים ומי שתייה.
בעל יכולת כיול דיגיטלית פשוטה ,צג דיגיטלי גדול וברור .כולל מגן
סוללות 12 .חודשי אחריות החלפה כנגד חשבונית! ניתן לראות למטה
את דרך תפעולו ושמירתו של מד המוליכות3211208.

 12יח'

ערכות ניקוי

אלקטרודות

ערכת ניקוי ושימור אלקטרודות
חומציות ומוליכות Bluelab

אלקטרודה חומציות חליפית Bluelab
אלקטרודת חומציות חליפית בלולאב
אחריות למשך חצי שנה

ערכה מלאה ומקיפה שנותנת את הפתרון הכולל ניקיון
האלקטרודות של החומציות ( )pHוהמוליכות (.)EC
הערכה כוללת  3כוסיות פלסטיק 2 ,שקיות של  20מ"ל
שכוללות :נוזל כיול  ,pH7נוזל כיול  ,pH4נוזל בדיקת כיול
מוליכות ונוזל שימור אלקטרודה.
הערכה כוללת גם תכשיר לניקוי אלקטרודת חומציות
ותכשיר לניקוי אלקטרודת מוליכות ,מברשת שיניים מיוחדת
לניקוי אלקטרודה החומציות וכלי מיוחד לניקוי אלקטרודת
המוליכות.

3211390

3211350

סוללות
סוללות למוצרי צריכה

מגוון סוללות למגוון מוצרים.
להלן סוגי הסוללות למכשירי המדידה השונים:
• מד משולב  – bluelab Comboמופעל ע"י  2סוללות AAA
• מד חומציות  – HM DIGITALמופעל ע"י  3סוללות LR44
• מד מוליכות  – HM DIGITALמופעל ע"י סוללה אחת של CR2032
• מד טמפרטורה לחות – מופעל ע"י סוללה אחת של AA
• משקל  100גרם – מופעל ע"י  2סוללות AAA
• מיקרוסקופ עט איכותי  – X53מופעל ע"י  3סוללות של LR41
• מיקרוסקופ כיס איכותי  – X100מופעל ע"י  3סוללות LR41
• מיקרוסקופ איכותי  – X120מופעל ע"י סוללה אחת של AA

כמות

סוללה AA
סוללה AAA
סוללה LR41
סוללה LR44
סוללה CR2032

קוד פריט

 60יח'
 10יח'
 5יח'

6800100
6800110
6800115
6800120
6800125

מידע נוסף
מגוון סוללות למגוון מוצרים .להלן סוגי הסוללות למכשירי המדידה השונים :מד משולב  – bluelab Comboמופעל ע"י 2
סוללות  AAAמד חומציות  – HM DIGITALמופעל ע"י  3סוללות  LR44מד מוליכות  – HM DIGITALמופעל ע"י סוללה אחת של
 CR2032מד טמפרטורה לחות – מופעל ע"י סוללה אחת של  AAמשקל  100גרם – […]
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מווסתי חומציות
מווסתים נוזליים

חומציות ומוליכות

!Johnny Green PH DOWN

! ,PH DOWNמאפשר לך להתאים ולשלוט טוב יותר
ברמת ה pH -של הדשן בצמח הקנאביס .רמת ה-
 pHבמים צריכה להיות בכל מקום בין  pH 5.8לpH -
 .6.3רכיבי הדשנים נספגים בקלות יותר על ידי צמח
הקנאביס כאשר רמת ה pH -נמצאת בטווח הנכון.
נפח1L :
1270100

 12יח'

!Johnny Green PH UP

! ,PH UPמאפשר לך להתאים ולשלוט טוב יותר ברמת ה pH -של הדשן בצמח
הקנאביס .רמת ה pH -במים צריכה להיות בכל מקום בין  pH 5.8ל .pH 6.3 -רכיבי
הדשנים נספגים בקלות יותר על ידי צמח הקנאביס כאשר רמת ה pH -נמצאת
בטווח הנכון.
נפח1L :
1260100

 12יח'

!Johnny Green PH DOWN
PRO

! ,PH DOWN PROהוא מוצר מרוכז ומהימן עם רמת
חומציות מרוכזת ,שנמצא בשימוש על ידי מגדלי
קנאביס מקצועי ברחבי העולםPH DOWN PRO! .
יאפשר לך להתאים ולשלוט טוב יותר ברמת הpH -
של הדשן בצמח הקנאביס ,ולהגיע לרמת יעילות
מקסימלית .רמת ה pH -במים צריכה להיות בכל מקום
בין  pH 5.8ל .pH 6.3 -רכיבי הדשנים נספגים בקלות
יותר על ידי צמח הקנאביס כאשר רמת ה pH -נמצאת
בטווח הנכון.
נפח1L :
1280100

 12יח'
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מווסתים אבקתיים

מוריד חומציות מוצק GHE

מוריד  PHמקצועי תוצרת  .GHEמוריד  PHמוצק הינו מרוכז במיוחד ביחס לנוזל
ובטיחותי יותר.
קוד פריט

כמות

 25גרם

 10יח'

3201025

 250גרם

 9יח'

3201250

 500גרם

 1יח'

3201500

נוזלי כיול
כיול חומציות
נוזל כיול חומציות
מידע נוסף

נוזל כיול pH4

נוזל כיול  pH4למדי חומציות ,מצאים לכל מדי החומציות
הדיגטלים הנוזל תוצרת  .Growth Technologyשמירת
מדי החומציות הדיגטלים מכויילים הינה הכרחית למדידה
מדוייקת .בקבוק  300מ"ל.

נוזל כיול pH7

נוזל כיול  PH7למדי חומציות ,מצאים לכל מדי החומציות
הדיגטלים הנוזל תוצרת  .Growth Technologyשמירת
מדי החומציות הדיגטלים מכויילים הינה הכרחית למדידה
מדוייקת .בקבוק  300מ"ל.

כמות

קוד פריט

3290021

 12יח'
3290025

שקית נוזל כיול חומציות
מידע נוסף

נוזל כיול pH4

נוזל כיול  PH4למד  PHדיגיטלי 20 .מ"ל.

נוזל כיול pH7

נוזל כיול  PH7למד  PHדיגיטלי 20 .מ"ל.

כמות

קוד פריט
3290001

 25יח'
3290002
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נוזל אחסון

כיול מוליכות

נוזל שימור למד חומציות

נוזל כיול למד מוליכות חשמלית 1.413

נוזל שימור ואחסון לכל סוגי מדי החומציות .מוצר חובה לכל המחזיק מד חומציות
אלקטרוני לשמירה מקסימלית של המד.
 300מ"ל.

נוזל כיול למד מוליכות חשמלית למדי EC/PPM
 300מ"ל.
3290013

3290010

 12יח'

חומציות ומוליכות

 12יח'

שקית נוזל כיול מוליכות
נוזל כיול  EC 1413/2764למד  ECדיגיטלי.
 20מ"ל.
3290003

 25יח'
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אביזרי גידול ולאחר הקטיף
50

אביזרי גידול
ולאחר הקטיף

מגשי גיזום

אביזרי גידול ולאחר הקטיף

מגשי גיזום
מגש גיזום Complete Set Trimbin

מגש לקיצוץ צמחי מרפא אתרים ,למגש תכונות עיצוב
ארגונומיות שהופך את עבודת הקיצוץ לנוחה יותר .המגש
יהפוך כל ספה או שולחן לתחנת עבודה נוחה.
המגש העליון בעל רשת של  150מיקרון שאוסף את האבקנים
למגש התחתון.
מידע נוסף
מה בחבילה:
 1יח׳ מגש עליון עם רשת של  150מיקרון.
 1יח׳ של מגש איסוף.
 1יח׳ מברשת לניקוי.

מידע נוסף
מה בחבילה:
 1יח׳ מגש גיזום עם פילטר.
 1יח׳ שק איסוף.
6226020

6226010

אביזרים למגשי גיזום
מברשת למגש TrimBin
מברשת למגשי .TrimBin

6226040

מתלה לשקית TrimBin

מתלה לשקית למגש גיזום  TrimBinמשאירה את השקית
פתוחה לאיסוף הקציר וכך הופכת את הקציר ליעיל אפילו
יותר .השקית מתחברת בקלות לכל הדגמים של מגשי
.TrimBin
6226030
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מגש גיזום Filter TrimBin

מגש לקיצוץ צמחי מרפא אתרים ,למגש תכונות עיצוב
ארגונומיות שהופך את עבודת הקיצוץ לנוחה יותר .המגש
יהפוך כל ספה או שולחן לתחנת עבודה נוחה.
המגש בעל חורים גדולים העוזרים להיפטר משאריות הקיצוץ
ישירות לשק איסוף.

אביזרי חיתוך
מספריים
מספריים עם להב מעוקל

מספריים עם להב מעוקל וקפיץ ,נוחות לגיזום מהיר בפחות מאמץ.
6870037

 12יח'

מספרי גיזום הולנדיות אפורות

אחד המוצרים הפופולרים ביותר ,מספרי גיזום נוחות להסרת עלים וענפים בשיח
וגם לקיצוץ עדין של עשבי תבלין ומרפא .מספרים לגיזום מקצועי .בעלי ידיות
אחיזה גדולות במיוחד לנוחות מקסימלית.
6870022

מספרי גיזום מהיר פלסטיק

מספריים לחיתוך ענפים ועלים .מספרי גיזום מהיר נוחים במיוחד.

6870025

 12יח'

 10יח'

מספרי גיזום מהיר מתכת

מספרי גיזום מהיר לניקוי סופי ומדוקדק של הצמח.

6870030

 12יח'

מספרי בונסאי

מספריים עם ידית גדולה ,נוחות לגיזום מהיר.

6870035

 36יח'

מספריים טיטניום כחולות
6870024

 30יח'

מספריים מתקפלות BUDDIES

המספריים המתקפלות של  buddiesבעלות להבי נירוסטה
וידיות עשויות פלסטיק עמיד .הן קומפקטיות ויעילות
עם אפשרות לתלייה על מחזיק המפתחות.
7103400

 12יח'
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מזמרות

מקטפות

מזמרה כחולה B4282

מקטפה כחולה B803

מקטפה בעלת קפיץ רך לעבודה נוחה .יכולת חיתוך מדויקת
גם במקומות צפופים אודות ללהב הצר והדק .מתאימה
במיוחד לקטיף פירות ,גיזום פרחים ועיצוב הצמח

6870017

 10יח'

אביזרי גידול ולאחר הקטיף

6870020
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 12יח'

מתקני ייבוש
Wedryer
מתקן ייבוש Wedryer

יבשן חדשני בפיתוח ישראלי!
• מערכת למניעת ריחות עם  2יחידות של פילטר
• תנועת אויר תמידית במערכת ,למניעת עובש
• מערכת אסתטית ושקטה ביותר ,לשמירה על דיסקרטיות
• מייבש כל צמח במחצית מזמן הייבוש במערכות פאסיביות
• מייבש ללא חימום – לא גורם לנזק בזמן הייבוש וישנה 		
פחות בריחה של קנבינואידים.
• קל משקל ,מתקפל וניתן לאחסון בכל מגירה
•  30ס"מ  – wedryerקיבולת 1 :ק"ג
•  wedryer xl 60ס"מ – קיבולת של  3-4ק"ג של תפרחת
רטובה-תלויי בדחיסות התפרחת.
• המכשיר מצויד במאוורר מהיר וחזק יותר בכדי להיות 		
מסוגל למשוך אויר ולייצר תת לחץ בפרמטרים הנדרשים.
• המכשיר יודע לפנות את אוהל הגידול למחזור חדש ומבטל
את הצורך לייבש בתוך האוהל.

• ישנם פחות עובשים בייבוש במכשיר.
• אין צורך לסובב את הפרחים בתהליך הייבוש -שגר ושכח.
• המכשיר סופר דיסקרטי .שקט ונוח לאכסון.
מידע נוסף
המצאה ישראלית חדשה שמשנה את כל מה שחשבת על
ייבוש!
המערכת פשוטה ונוחה להפעלה ,אינה תופסת מקום רב
בבית ואינה מאפשרת לשום מולקולת ריח לצאת.
איכות הייבוש במערכת גבוהה ביותר ונוכחות העובשים
אפסית ,בזכות סירקולציה תמידית של אוויר .היות והמערכת
עובדת על עיקרון ייבוש תוך כדי תנועת אויר ,אין נזק לחומרים
הפעילים והם נשמרים בריכוזם הטבעי.
לפני השימוש הראשון יש לפתוח את כיסוי הפילטר ,לתלות
את המתקן ולהכניס לחשמל.
פשוט ,קל ואיכותי.

ערכת  Wedryerמכילה:
• יבשן  4קומות.
• מערכת אוורור.
• פילטר פחם.
• תיק אריזה לתום שימוש.

מידע נוסף

Wedryer

 4קומות
קוטר  30ס"מ ,גובה  40ס"מ

Wedryer XL

 4קומות
קוטר  60ס"מ ,גובה  70ס"מ

קוד פריט

כמות

6200004

 4יח'
6200003

מתלה יבוש
מתקן ייבוש קטן קומה אחת SECRET JARDIN

מתקן ייבוש מקצועי של  HOMEboxעם 6
קומות מתפרק

מתקן תלייה בעל קומה אחת ליבוש צמחים ,של חברת  SECRET JARDINהצרפתית!
עשוי רשת איכותית שמאפשרת זרימת אויר טובה ופחות סיכוי לעובש ורקבון.
ניתן לחבר עד  5קומות

מתקן תלייה איכותי המגיע ב 6 -קומות וקוטר של  90ס"מ כל קומה! ניתן לתלות
 2קומות 4 ,קומות או  6קומות ביחד! נוח מאוד לייבוש מקסימלי ע"י זרימת האוויר
דרכו ולכל כמויות היבול! מגיע עם תיק נשיאה.

6200006

6200010

מתקן ייבוש  4קומות בקוטר של  60ס"מ

מתקן ייבוש מעולה לייבוש מקסימלי של הייבול לאחר הקטיף .קוטר המתקן הינו
 60ס"מ.
6200011
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יבוש רצפתי
מתקן ייבוש עומד  5קומות
 75x75ס"מ

אביזרי גידול ולאחר הקטיף

6200015

סימון ובקרה
בקרת טמפרטורה
מד טמפרטורה ולחות ב 2-נקודות שומר ערכי מינימום ומקסימום

מד טמפרטורה ולחות דיגיטלי מקצועי.
שומר ערכי טמפרטורה ולחות מינימלית ומקסימלית בשתי נקודות מחוץ לאוהל ובתוכו או בשתי נקודות בתוך חלל הגידול.
חשוב לזכור :אסור להפריח בטמפ" שעולה על  30מעלות ובאחוזי לחות גבוהים מ.50%
דגם זה מיובא בלעדית ע"י הידרושופ ,אחריות מלאה לשנה.
**רמת הלחות נמדדת בגוף המכשיר בלבד
1140301

 64יח'
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מיקרוסקופים
מיקרוסקופ עט כיס איכותי X53

מיקרוסקופ עט כיס בעל כושר הגדלה עוצמתית של  .X24-X53בעל תאורת LED
אשר מספקת תמונה בהירה וברורה.קל ,קופמפקטי ונוח לנשיאה.
6800018

 10יח'

מיקרוסקופ כיס איכותי X100

מיקרוסקופ כיס בעל כושר הגדלה עוצמתית של  .X60-X100בעל תאורת  LEDאשר
מספקת תמונה בהירה וברורה.קל ,קופמפקטי ונוח לנשיאה.
6800016

 10יח'

לופה מתכת X30

לופה פי  – 30גם לזיהוי מזיקים וגם לקטיף.

6800014

 12יח'

מיקרוסקופ כיס איכותי X120

מיקרוסקופ כיס בעל כושר הגדלה עוצמתית של .X60-X120בעל תאורת  LEDאשר
מספקת תמונה חדה ובהירה ביותר .קל ביותר ,קופמפקטי ונוח לנשיאה.
6800015

 4יח'

לופה מתכת X40

לופה פי  – 40גם לזיהוי מזיקים וגם לקטיף.

6800013

 10יח'
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שלטי סימון

מדבקות
מלכודת ניטור לזבובים וכנימות

מושך והורג כנימות חממה ,כולל זבוב ירוק/שחור ויבחושים.
המלכודת מושכת ומגרה את חרקי החממה וחוסכת שימוש
ברעל; עבודתה באופן רציף משקפת את הגידול באוכלוסיית
הכנימות בחממה.

אביזרי גידול ולאחר הקטיף

כמות

צהובה קטנה

תוויות סימון להצבה בסמוך לצמחים לשם מעקב אחרי
תאריכי זריעה או ייחורים והבדלה בין זני צמחים שונים.

6800010

6800011

 10יח'

קוד פריט
5000009

 12יח'

צהובה בינונית
צהובה גדולה

תוויות סימון בצבעים –  100יח'

5000011

 15יח'

5000090

תמיכה וקשירה
תמיכת עציצים
טוויסטי

חוט קשירה רב שימושי .עשוי מתכת גמישה ומצופה פלסטיק
ירוק .לקשירת ולכיפוף ענפים ועלים.
6810011

 20יח'

חוט קשירה מתכתי מצופה
פלסטיק ירוק
חוט קשירה רב שימושי.
עשוי מתכת גמישה ומצופה פלסטיק ירוק.
לקשירת ולכיפוף ענפים ועלים.
אורך 5 :מטר.
6810012

 10יח'
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שלט סימון

שלט סימון להצבה בסמוך לצמחים לשם מעקב אחרי תאריכי
זריעה או ייחורים והבדלה בין זני צמחים שונים.

יו-יו לתמיכה בתפרחת

יו-יו לתמיכה בתפרחת כבדה .מושך את הצמח למעלה ולא נותן למשקל הפרח
למשוך אותו למטה ,כתוצאה מכך הפרח ממשיך לגדול ולהתנפח.
6810035

 10יח'

רשת גידול לתמיכה –  1מטר

מאפשר ניצול מקסימלי של התאורה ומאפשר גידול בחללים נמוכים במיוחד מידות
 1X1מטר.רשת התמיכה עלול להגיע בצבע שחור (תלוי בזמינות המוצר).
גודל הריבוע הינו  12.5X12.5ס"מ

מקלות במבוק

מקלות במבוק לתמיכה בצמחים ,במקרים שהפריחה מכבידה
על הענפים.

6810031

6810005

 500יח'

 1000יח'

וולקרו

אזיקונים
אזיקונים –  100יח' אורך  25ס"מ

אזיקוני ענק – אורך  75ס"מ ( 8צול)

6810010

6810008

 100יח'

ולקרו סקוטש

סקוטש (ולקרו) עם דבק המשמש להדבקת ציפויים רפלקטיביים וניילונים לקירות
ולמשטחים אחרים .ובכלל ,מעולה למגוון שימושיים .רוחב –  5ס"מ .המחיר
לזכר+נקבה למטר אחד.
6810014

 25יח'
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משקפי גידול

אביזרי גידול ולאחר הקטיף

HPS

59

METHOD SEVEN Coup HPSx Transition

חברת  Method Sevenמתמחה בעיצוב אופטי שלא מתפשר על נוחות ,בהירות
ובטיחות במצבי תאורה שונים ומורכבים.
המשקפיים שמספקים את ״הצבע המושלם״ עבור המגדל בסביבת תאורה צהובה
ואינטנסיבית ובתנאים קשים של  .HPSעם הבהירות האופטית הגבוהה ביותר
שקיימת ויכולת לספוג אינפרא אדום .גם משקפי שמש וגם משקפי גידול .לעדשות
 HPSxתערובת פוליקרבונט המאפשרת מעבר מטכנולוגיית האיזון בצבע ,לגוון
האפור/כחול כאשר חשופים לקרינת שמש ישירה .העדשה משתנה בהתאם לתנאי
הסביבה וחשיפת  .UVהמסגרת איטלקית בעלת צירים גמישים והעדשות תוצרת
ארה״ב .כולל נרתיק מיקרופייבר לניקוי ואחסון.

METHOD SEVEN Cultivator HPS Plus

חברת  Method Sevenמתמחה בעיצוב אופטי שלא מתפשר על נוחות ,בהירות
ובטיחות במצבי תאורה שונים ומורכבים .המשקפיים שמספקים את ״הצבע
המושלם״ עבור המגדל בסביבת תאורה צהובה ואינטנסיבית ובתנאים קשים
של  .HPSעם הבהירות האופטית הגבוהה ביותר שקיימת ויכולת לספוג אינפרא
אדום .עדשות פוליקרבונט  100%הגנת אולטרא סגולה .עדשות סימטריות שמונעות
עיוותים שנגרמים עם עדשה מעוקלת .המסגרת כוללת גומי שמונע החלקה גם
בתנאים חמים במיוחד .כולל נרתיק מיקרופייבר לניקוי ואחסון.

משקפי גידול עם נרתיק
6700060

6700030

6700040

SUN
משקפי METHOD SEVEN Coup SUN

LED
משקפי METHOD SEVEN Resistance SUN

METHOD SEVEN Operator LED Plus

חברת  Method Sevenמביאה את העדשות הראשונות בעולם לגינון חוץ (שמשמשות
גם כמשקפי שמש משגעים) .בעזרתן קל יותר לזהות מזיקים ומחסור במינרלים .הן
ישפרו באופן משמעותי את חווית הגידול שלכם .עיצוב  Coup SUNמביא את סטייל
הוואיפארר המפורסמים והקלאסיים עם צירים גמישים ועדשות  SUNהקוטביות
( )Polarizedהחדשות .לרוב משקפי השמש יש נטייה לשטח או להגביר את כמות
הצבע .לא ב  .Coup Sunעדשת הספקטרום החדשה של  SUNנועדה להחליש אור
בינוני .ובכל זאת מצליחה לאזן את הצבע כשנחשפת לאור השמש.

חברת  Method Sevenמביאה את העדשות הראשונות בעולם לגינון חוץ (שמשמשות
גם כמשקפי שמש משגעים) .בעזרתן קל יותר לזהות מזיקים ומחסור במינרלים .הן
ישפרו באופן משמעותי את חווית הגידול שלכם .דגם  – Resistance SUNמסגרת
איטלקית בעלת צירים גמישים ,נקודות גומי למניעת החלקה ועדשות  SUNהקוטביות
( )Polarizedהחדשות .לרוב למשקפי שמש ישנה נטייה לשטח או להגביר את כמות
הצבע .אך לא ב  .Resistance Sunעדשת הספקטרום החדשה נועדה להחליש אור
בינוני .ובכל זאת מצליחה לאזן את הצבע כשנחשפת לאור השמש.

חברת  Method Sevenמתמחה בעדשות עם עיצוב אופטי שלא מתפשר על נוחות,
בהירות ובטיחות במצבי תאורה שונים ומורכבים .משקפיים אלו נועדו במיוחד לסביבת
גידול עם תאורת לד ,והעדשות פותחו יחד עם חברת עדשות מהגדולות בעולם Carl
 .Zeissהעדשות מסייעות להגן על העיניים ולצפות בצמחים באור לבן ובהיר ,וגם כדי
לזהות מחלות ,מזיקים ,ומאפייני גידול .המשקפיים מגיעות עם ציפוי מכסף על העדשות
שעוזר לקלוט את התדרים שמזיקים לעיניים .מסגרת המשקפיים תוצרת איטלקית
בעלת צירים גמישים ,והעדשות תוצרת ארה״ב .כולל נרתיק מיקרופייבר לניקוי ואחסון.

6700010

6700020

6700050

אביזרי שתילה
כף שתילה מתכת

כף שתילה פלסטיק
כף שתילה נוח ואיכותי במיוחד

כף שתילה נוח ואיכותי במיוחד

6870050

6870055

 10יח'

אביזרי מיגון
כפפות
כפפות חד-פעמיות ללא טלק –
 100יח' בקופסא

הכפפות החד-פעמיות באות כפתרון מושלם לאלו שעובדים
עם הצמחים בידיים ורוצים לשמור על צמחים נקיים וידיים
נקיות מלכלוך ומריח.

חלוקים
חלוק מעבדה חד-פעמי
6870210

 100יח'

6870200

 10יח'
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מפרט חשמלי
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
תפוקה בתנאים רטובים
מספר להבים
שטח עבודה
החומר שממנו עשויה המכונה
גובה להבים מתכוונן
מנוע עם צינון ע"י אוויר
מערכת אבטחה
שאיבת אוויר
מפעילים
אחריות

פלדת אל-חלד

תשבכות חזקו

90W / 230V

משטח נקי והיגייני ללא צבע

 21ק"ג
 95 x 50 x 50ס"מ

גובה חיתוך מתכוונן

 39 x 53 x 53ס"מ
 4-5ק"ג/שעה
 2יחידות
 45ס"מ
פלדת אל-חלד
כן
כן
כן
כן
עד  2מפעילים
 10שנים

מכונה עם אפשרות פירוק

רגליים מתכוונות נגד רעידות

לוח אטום למים ונגד רעידות

The MT STANDARD 50 is used in GMP certified facilities across Europe.

MASTER PRODUCTS

•

בין מכונות הגיזום התעשייתיות המהירות והשקטות ביותר  -גוזמת את הצמחים
שלכם במהירות .מאוד יציבה ומספיק גבוהה כך שאפשר לעבוד בנוחיות
עשויה מפלדת אל-חלד ללא שכבת צבע ,כדי להימנע מלזהם את הפרחים.
פלדת אל-חלד היא חומר היגייני ,נקי ועמיד .בנוסף לכך היא מונעת חמצון.
מצוידת במנוע רב עוצמה וב 4-להבים מפלדה מוקשחת עם התנגדות גבוהה
יותר ויכולת עמידה מוגברת של הצד החותך.
הבלוק מוחזק על ידי  4רגליים שנותנות למכונה יציבות שאין שניה לה.

Bud trimmer
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•
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נוצרה כך שתעמוד בדרישות של יצרנים גדולים.
גוזמת את הצמחים שלכם במהירות.
המכונה מאוד יציבה ומספיק גבוהה כך שאפשר לעבוד בנוחיות
בנויה על פי אותם עקרונות כמו  ,MT Standardאבל עם יותר עוצמה ותפוקה
שעתית גבוהה יותר.
עשויה מפלדת אל-חלד ללא שכבת צבע ,כדי להימנע מלזהם את הפרחים.
פלדת אל-חלד היא חומר היגייני ,נקי ועמיד .בנוסף לכך היא מונעת חמצון.
מצוידת במנוע רב עוצמה וב 4-להבים מפלדה מוקשחת עם התנגדות גבוהה יותר
ויכולת עמידה טובה יותר של הצד החותך.
הבלוק מוחזק על ידי  4רגליים שנותנות למכונה יציבות שאין שניה לה.

תשבכות חזקו

230W / 230V

משטח נקי והיגייני ללא צבע

 40ק"ג
 100 x 75 x 75ס"מ

גובה חיתוך מתכוונן

 38 x 79 x 79ס"מ
 8-10ק"ג
 4יחידות
 70ס"מ
פלדת אל-חלד
כן
כן
כן
כן
עד  2מפעילים
 10שנים

מכונה עם אפשרות פירוק

רגליים מתכוונות נגד רעידות

לוח אטום למים ונגד רעידות

The MT STANDARD 75 is used in GMP certified facilities across Europe.

מפרט חשמלי
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
תפוקה בתנאים רטובים
מספר להבים
שטח עבודה
החומר שממנו עשויה המכונה
גובה להבים מתכוונן
מנוע עם צינון ע"י אוויר
מערכת אבטחה
שאיבת אוויר
מפעילים
אחריות

פלדת אל-חלד

Technical support at your service for any questions related to the installation, operation or spare parts of your Mastertrimmer machine

MT STANDARD 75
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הדרך הרכה ביותר להסרת העלים מהפרחים שלכם בשלמות.
הדרך הבטוחה ,הנקייה והמהירה ביותר לנקות את הפרחים שלכם
עשויה מפלדת אל-חלד כדי להימנע מלזהם את הפרחים
פלדת אל-חלד היא חומר היגייני ,נקי ועמיד .בנוסף לכך ,היא מונעת חמצון
כוללת מנוע ומפחית מנוע רב עוצמה כדי להעביר את הפרחים בלי חסימות ובלי
לגרום לחימום יתר במנוע
מצטיינת בפעולה מאוד שקטה
מצוידת במנוע רב עוצמה ושני להבים חדים מפלדה מוקשחת עם התנגדות
גבוהה יותר ויכולת עמידה טובה יותר של הצד החותך.
הבלוק מוחזק על ידי  4רגליים שנותנות למכונה יציבות שאין למכשירים אחרים.

מפרט חשמלי
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
תפוקה בתנאים רטובים
מספר להבים
שטח עבודה
החומר שממנו עשויה המכונה
גובה להבים מתכוונן
מפחית מנוע רב עוצמה עם צינון אוויר
מנוע עם צינון ע"י אוויר
חלון גישה מהירה למיכל העליון
מערכת אבטחה
אצבעות מזון סיליקון
שאיבת אוויר
אחריות

מפחית מנוע רב עוצמה

אצבעות סיליקון מזון

דלת יציאת תוצר

180W / 230V
 30ק"ג
 130 x 50 x 50ס"מ
 62 x 64 x 54ס"מ
 5ק"ג  /שעה
 2יחידות

מפחית מנוע

 45ס"מ
פלדת אל-חלד
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
 10שנים

מכונה עם אפשרות פירוק

רגליים משתפעות .ניתן לשפע
את המכונה על פי הצורך

The MT GENTLE 50 is used in GMP certified facilities across Europe.

MASTER PRODUCTS
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נוצרה כדי לעמוד בדרישות של יצרנים גדולים
בנויה על אותם עקרונות כמו  ,MT Standardאבל עם יותר עוצמה ותפוקה שעתית גבוהה יותר
הדרך הרכה ביותר להסרת העלים מושלמת מהפרחים שלכם.
עשויה מפלדת אל-חלד כדי להימנע מלזהם את הפרחים
פלדת אל-חלד היא חומר היגייני ,נקי ועמיד .בנוסף לכך ,היא מונעת חמצון
להבי פלדה מוקשחים ווסת תדירות ללהבים העליונים
מנוע ומפחית מנוע רב עוצמה כדי להעביר את הפרחים בלי חסימות ובלי לגרום לחימום יתר במנוע
מצטיינת בפעולה מאוד שקטה
			
מצוידת במנוע רב עוצמה ושני להבים חדים מפלדה מוקשחת עם התנגדות
גבוהה יותר ויכולת עמידה מוגברת של הצד החותך.
הבלוק מוחזק על ידי  4רגליים שנותנות למכונה יציבות שאין למכשירים אחרים.
250W / 230V
 70ק"ג
 130 x 50 x 50ס"מ
 70 x 81 x 83ס"מ

דלת יציאת תוצר

 15ק"ג  /שעה
 4יחידות
 70ס"מ

מפחית מנוע

פלדת אל-חלד
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
 10שנים

מכונה עם אפשרות פירוק

רגליים משתפעות .ניתן לשפע
את המכונה על פי הצורך

The MT GENTLE 75 is used in GMP certified facilities across Europe.

מפרט חשמלי
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
תפוקה בתנאים רטובים
מספר להבים
שטח עבודה
החומר שממנו עשויה המכונה
גובה להבים מתכוונן
מפחית מנוע רב עוצמה עם צינון אוויר
מנוע עם צינון ע"י אוויר
חלון גישה מהירה למיכל העליון
מערכת אבטחה
אצבעות מזון סיליקון
ווסת מהירות ל"אצבעות"
שאיבת אוויר
אחריות

מפחית מנוע רב עוצמה

אצבעות סיליקון מזון

Technical support at your service for any questions related to the installation, operation or spare parts of your Mastertrimmer machine

MT GENTLE 75
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מכונת גיזום תעשייתית בטיחותית ,מהירה ונקיה לניקוי הפרחים שלכם
עשויה מפלדת אל-חלד כדי להימנע מלזהם את הפרחים
פלדת אל-חלד היא חומר היגייני ,נקי ועמיד .בנוסף לכך ,היא מונעת חמצון
מכונת הקילוף האוטומטית ביותר בשוק .עם דלתות כניסה ויציאה ,ויכולת כיבוי
עצמית .תכונות שמעניקות לה מהירות ללא תחרות.
מצוידת במנוע רב עוצמה ושני להבים חדים מפלדה מוקשחת עם התנגדות
גבוהה יותר ויכולת עמידה טובה יותר של הצד החותך.
הבלוק מוחזק על ידי  4רגליים שנותנות למכונה יציבות שאין למכשירים אחרים.
צינור יציאת פרחים שקוף

דלת עם סגירה עצמית
לשיפור האבטחה

פלדת אל-חלד

צינור שקוף

מפרט חשמלי
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
תפוקה בתנאים רטובים
מספר להבים
שטח עבודה
החומר שממנו עשויה המכונה
ווסת מהירות להבים
גובה להבים מתכוונן
מנוע עם צינון ע"י אוויר
חלון גישה מהירה למיכל העליון
מערכת אבטחה
שאיבת אוויר
אחריות

180W / 230V
 30ק"ג
חלון לגישה
מהירה

 130 x 50 x 50ס"מ
 62 x 64 x 54ס"מ
 7ק"ג  /שעה
 4יחידות

הינע תדירות משתנה

 45ס"מ
פלדת אל-חלד
כן
להבים מתכווננים

כן
כן
כן
כן
לא
 10שנים

רגליים נגד רעידות

מכונה ניתנת לפירוק

The MT PROFESSIONAL 50 is used in GMP certified facilities across Europe
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מכונת גיזום תעשייתית בטיחותית ,מהירה ונקיה לניקוי הפרחים שלכם
עשויה מפלדת אל-חלד כדי להימנע מלזהם את הפרחים
פלדת אל-חלד היא חומר היגייני ,נקי ועמיד .בנוסף לכך ,היא מונעת חמצון
מכונת הקילוף האוטומטית ביותר בשוק .עם דלתות כניסה ויציאה ,ויכולת כיבוי
עצמית .תכונות שמעניקות לה מהירות ללא תחרות.
מצוידת במנוע רב עוצמה ושני להבים חדים מפלדה מוקשחת עם התנגדות
גבוהה יותר ויכולת עמידה טובה יותר של הצד החותך.
הבלוק מוחזק על ידי  4רגליים שנותנות למכונה יציבות שאין למכשירים אחרים.
צינור יציאת פרחים שקוף

דלת עם סגירה עצמית
לשיפור האבטחה

פלדת אל-חלד

מפרט חשמלי
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
תפוקה בתנאים רטובים
מספר להבים
שטח עבודה
החומר שממנו עשויה המכונה
ווסת מהירות להבים
גובה להבים מתכוונן
מנוע עם צינון ע"י אוויר
חלון גישה מהירה למיכל העליון
מערכת אבטחה
שאיבת אוויר
אחריות

250W / 230V
 70ק"ג
חלון לגישה
מהירה

 140 x 75 x 75ס"מ
 70 x 81 x 83ס"מ
 15ק"ג  /שעה
 4יחידות

הינע תדירות משתנה

 70ס"מ
פלדת אל-חלד
כן
להבים מתכווננים

כן
כן
כן
כן
כן
 10שנים

רגליים נגד רעידות

מכונה ניתנת לפירוק

The MT PROFESSIONAL 75 is used in GMP certified facilities across Europe

צינור שקוף

Technical support at your service for any questions related to the installation, operation or spare parts of your Mastertrimmer machine

MT PROFESSIONAL 75
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מסוגל לגזום את כל הסוגים ובכל התנאים בעזרת המנוע עם בקר המהירות
המדויק .התאימו את הגיזום לצרכים שלכם.
דגם חדש לגיזום יבש ורטוב ,כל שצריך הוא להחליף את התוף.
שמרו על היופי של הפרחים בעזרת בקרת המהירות של התוף והלהב.
טכנולגיית גיזום חדשה ברמת דיוק גבוהה ,להב גמיש מפלדת אל-חלד.
התוף מיוצר מפלדת אל-חלד  304לשימוש בציוד עם דרישות  cGMPו.CE-
סלילים וסכינים המעניקים דיוק חיתוך ללא תחרות.
 5להבים עם השחזה עצמית המסוגלים להשלים  19,250חיתוכים ב 60-שניות.
מצויד במערכת לכוונון קל של הגיזום בין הסליל ללהב .חלקי המתכת ניתנת

מפרט חשמלי
מפרט חשמלי של שואב אבק
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
סה"כ משקל במשלוח
כמות הלהבים
עוצמת המנוע של הלהבים
עוצמת המנוע של התוף
עוצמת השאיבה של השואב
אזור העבודה
החומר ממנו עשויה המכונה
חיתוכים לשנייה
גובה חיתוך ניתן לכוונון
מערכת אבטחה
אחריות

•
•
•
•
•
•

לכוונון עד  00.0010מ"מ
החלקים החשמליים ניתנים להסרה בתוך פחות מ 5-שניות לשטיפת המכונה
באמצעות שטיפה בלחץ.
מנועים רבי עוצמה המבטיחים רמת ביצועים גבוהה במשך שעות עבודה רבות.
אנו מתכננים את המכונות שלנו לתחזוקה קלה .אין צורך בכלים לצורך התחזוקה
הבסיסית של המכונה.
קל-משקל ,איתן ויציב.
כולל ציוד שאיבה רב עוצמה.
שירות טכני זמין.

בקרי מהירות להב ותוף

220W / 230V
750W / 230V
 33ק"ג
 77 x 92 x 77ס"מ
 106 x 56 x 71ס"מ
 61ק"ג
 5יחידות
 200וואט  /עם מאוורר קירור
 20וואט
 / cfm 1200עם מאוור קירור
 60ס"מ
פלדת אל-חלד
 180חיתוכים
עד  0.0010מ"מ
כן

מיוצר מפלדת אל-חלד

 5שנים
שק זרימת אוויר גובה
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קל לפירוק

The MT TUMBLER 200 is used in GMP certified facilities across Europe

Technical support at your service for any questions related to the installation, operation or spare parts of your Mastertrimmer machine
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קיצוץ יבש
שעה/ ק"ג2-3 1 Mt Tumbler 200
שעה/ ק"ג6-7 2 Mt Tumbler 200
שעה/ ק"ג10-11 3 Mt Tumbler 200

קיצוץ רטוב
שעה/ ק"ג10-11 1 Mt Tumbler 200
שעה/ ק"ג22-24 2 Mt Tumbler 200
שעה/ ק"ג33-36 3 Mt Tumbler 200

 מוכן לפעולה בטור להגדלת התפוקהMT Tumbler 200
 היא. בטורMT TUMBLER 200 *אל תשכחו להזמין את מערכת המסילות לחיבור
.כוללת מתאמים לחיבור מכונות בשיפוע הניתן לכוונון

Bud trimmer

MASTER PRODUCTS

MT TUMBLER
• דגם חדש לחיתוך בתנאים של יבול רטוב או יבש  -ניתן להתאים לתנאים על
ידי החלפת התוף • טכנולוגיית חיתוך חדשה ומדויקת •  MT TUMBLERשומרת על
איכות הפרחים בדיוק כמו בחיתוך ידני • התוף עשוי מפלדת אל-חלד  304לשימוש
במכשירים עם דרישות  • cGMPסלילים וסכינים שמבצעים חיתוכים מדויקים ביותר
•  11להבים עם השחזה עצמית שמסוגלים לחתוך  19,250חיתוכים ב 60-שניות •
מצוידת במערכת גיזום מתכווננת בין הסליל ללהב • מתכווננת עד לדיוק של 000010
מ"מ • להבים מצופים בפולימרים נגד הדבקות ,מתאים למגע עם מזון • מצוידת
במנועים רבי עוצמה להשגת רמת ביצועים מרבית לאורך שעות עבודה רבות • אנחנו
מתכננים את המכשירים שלנו לתחזוקה קלה אין צורך בכלים לתחזוקה הבסיסית של
המכשיר • קלת משקל ,חסונה ויציבה • כוללת ציוד שאיבה רב עוצמה • שירות טכני זמין

מפרט חשמלי
מפרט חשמלי של שואב אבק
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
סה"כ משקל במשלוח
להבי ארכובה
תפוקת מנוע להבים
תפוקת מנוע תוף
עוצמת השאיבה של שואב אבק
שטח עבודה
החומר שממנו עשויה המכונה
חיתוכים לשנייה
גובה גיזום מתכוונן
מערכת אבטחה
צריכת וואקום
אחריות
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מיכל אוויר לזרימה מהירה

להבים חדים
Precision adjustment system.

800W / 230V
1500W / 230V
 90ק"ג
 85 x 80 x 70ס"מ
 160 x 110 x 80ס"מ
 150ק"ג
יחידה 1
 1כ"ס /עם מאוורר לקירור

Calibrated tumbler for
precision cutting.

40W
1900cfm
( /)m3/h 3228עם מאוורר קירור
 60ס"מ
פלדת אל חלד
 320חיתוכים
עד  0.0010מ"מ
כן
 2כ"ס 1500W
 5שנים

מנוע רב עוצמה

עשוי מפלדת אל-חלד

מסוע מאושר ללא
תרכובות רעילות

מהירות מתכווננת

כניסת מוצר

יציאת תוצר ובקרת איכות

The MT TUMBLER is used in GMP certified facilities across Europe

גובה מתכוונן

Technical support at your service for any questions related to the installation, operation or spare parts of your Mastertrimmer machine

האם אתם רוצים להגביר את התפוקה ולעבוד בנוחיות?
הוסיפו מסועים להזנת המכונות
הגדילו את התפוקה בעד 30%

 MT Tumblerמוכן לפעולה בטור להגדלת התפוקה
*אל תשכחו להזמין את המסילות לחיבור ה  Mt Tumblerבטור .המסילות כוללות
מתאמים לחיבור המכונות ויש להן שיפוע מתכוונן

קיצוץ רטוב
 16-21 1 Mt Tumblerק"ג/שעה
 34-39 2 Mt Tumblerק"ג/שעה
 57-64 3 Mt Tumblerק"ג/שעה
 64-100 4 Mt Tumblerק"ג/שעה

קיצוץ יבש
 6-7 1 Mt Tumblerק"ג/שעה
 12-13 2 Mt Tumblerק"ג/שעה
 16-17 3 Mt Tumblerק"ג/שעה
 20-30 4 Mt Tumblerק"ג/שעה
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MASTER BUCKER
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מכונה גיזום בטיחותית ,נקייה ומהירה להסרת הניצנים מהצמחים שלכם ,בין אם
הם טריים מהאסיף או יבשים.
בקרת מהירות ,שמבטיחה שמירה על איכותם ,צורתם וגודלם של הפרחים.
הגברת מהירות לקיצוץ פרחים טריים ,או הפחת מהירות לקיצוץ פרחים יבשים,
כדי להסיר בעדינות את הניצנים ולהשיג תוצאות טובות יותר.
עשויה מפלדת אל-חלד ללא שכבת צבע ,כדי להימנע מלזהם את הפרחים
פועלת גם קדימה וגם אחורה כדי להתגבר בקלות על חסימות.
מצוידת במנוע של  1כ"ס כדי לקצוץ ניצני כל צמח ללא תלות בממדי הצמח ,וכדי
להימנע מהיווצרות חסימות במכשיר.
ניידת תודות ל 4-צמיגים חסיני תקרים.
אידיאלית לתנועה על משטחים לא ישרים ולהתגברות על מכשולים
ניתן לפרק את המכשיר בקלות ,מבנה המכונה מאפשר לבצע תחזוקה בקלות.
ניתנת לניקוי בפחות מ 10-דקות

מפרט חשמלי
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי הקופסה
תפוקה בתנאים רטובים
החומר שממנו עשויה המכונה
בקרת מהירות
ראש הילוכים רב עוצמה עם צינון ע"י אוויר
מערכת אבטחה
אחריות

1HP / 230 V
 70ק"ג

ראש גיר רב עוצמה

בקרת מהירות

חורים בצורות שונות

ראש מעוגל
תושבת עם שיפוע
לאחור

ידיות

ראש צינורי

משטח גדול
לקופסה

 140 x 78 x 76ס"מ
 158 x 85 x 85.5ס"מ
 65ק"ג  /שעה
פלדת אל-חלד
כן
כן
כן
 10שנים

צמיגים חסיני תקרים

ראש כוכב

The Master Bucker is used in GMP certified facilities across Europe

שיפוע מתכוונן שניתן לכוון לגובהו של המפעיל ,או כדי לאפשר עבודה בעמידה
ובישיבה

Technical support at your service for any questions related to the installation, operation or spare parts of your Mastertrimmer machine

 Master Buckerהוא מכשיר נייד עם
גלגלית גדוליםן שמתאימים לכל תנאי
שטח ,גם פנים וגם חוץ
אפשר להשתמש בידיות לנייד אותו ,כמו
מריצה.

מפסק הפעלה וכיבוי I / IO
פעולה קדימה ואחורה כדי להקל על פתיחת סתימות.
מפסק בקרת מהירות מדויק להסרת ניצנים מפרחים
טריים או יבשים
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מכונה ביתית ,מיועד לניקוי יעיל ומהיר של הצמחים שלכם.
קלת משקל ,חסונה וניתנת להתאמה לכל שולחן .אין צורך בברגים או בחורים.
עשויה מפלדת אל-חלד ללא שכבת צבע ,כדי להימנע מלזהם את הפרחים.
פלדת אל-חלד היא חומר היגייני ,נקי ועמיד.בנוסף לכך היא מונעת חמצון.
כולל שבכות של  8מ"מ ו 10-מ"מ לבחירה על פי גודל הפרחים שרוצים לנקות.
מצוידת במנוע רב עוצמה וב 4-להבים מפלדה מוקשחת עם התנגדות גבוהה
יותר ויכולת עמידה מוגברת של הצד החותך.
מצטיינת בפעולה שקטה מאוד
כל החלפים זמינים במלאי עם משלוחים מהירים
פרחים גדולים

פרחים קטנים

פלדת אל-חלד

מפרט חשמלי
משקל המכונה
מימדי המכונה
מימדי המשטח
תפוקה בתנאים רטובים
מספר להבים
שטח עבודה
החומר שממנו עשויה המכונה
גובה להבים מתכוונן
כולל שבכה  8מ"מ
כולל שבכה  10מ"מ
שאיבת אוויר
אחריות

90W / 230V
 5ק"ג
 20 x 25 x 35ס"מ
 24 x 27 x 35ס"מ

להבים

להבים מתכווננים

 1.5ק"ג  /שעה
 2יחידות
 22ס"מ
פלדת אל-חלד
כן
כן
כן
לא
 10שנים

משלב מהיר ללא חורים

גובה להבים מתכוונן

The MT POCKET is used in GMP certified facilities across Europe

MASTER PRODUCTS

MT POCKET

MASTER PRODUCTS

www.cannavate-group.com
sales@cannavate-group.com

