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נעימ 
להכיר!

רשת חשמל ישיר הנה מהוותיקות והגדולות בענפ החשמל בישראל.
מאז 1983 אנחנו עו�קימ בשיווק ובא�פקת ציוד וחומרי חשמל לתעשייה, לקבלני 

חשמל וללקוחות פרטיימ.
רשת חשמל ישיר מציעה לענפיי התעשייה השונימ פתרונות המותאמימ לדרישת 
הלקוח, ידע המבו�� על ני�יונ ארוכ טווח והיכרות עמ תנאי השטח. לרשת חשמל 
ישיר חוג לקוחות רחב אשר ביניהמ נמנימ מפעליי תעשייה, קבלני חשמל, מו�דות 

ציבור, חברות בנייה, רשויות מקומיות וקהל לקוחות פרטיימ.

+ חולונ
רחוב ה�תת 24, א.ת. חולונ

טל. 03-5560667

+ השרונ ( פ"ת)
רחוב שנקר 16, קרית אריה, פ�ת

טל. 03-9149000

+ אור יהודה
רחוב היוזמימ 8, אור יהודה

טל. 03-5333131

+ עפולה
רחוב קהילת ציונ 25, עפולה

טל. 04-8800300

�ניפי הרשת:
+ קי�ריה

רחוב החרש 21, פארק התעשייה, קי�ריה
טל. 04-6277666

+ רחובות
רחוב משה יתומ 36, א.ת. רחובות

טל. 08-9362108

+ ירושלימ
רחוב התעשייה 5, א.ת. תלפיות ירושלימ

 טל. 073-2773333

+ אשדוד
רחוב העבודה 41, א.ת. הקלה

טל. 08-8566440

+ חיפה
שדרות הה�תדרות 220, מפרצ חיפה

טל. 04-8724422

+ הרצליה
רחוב יד חרוצימ 9, הרצליה

טל. 073-3941100
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לוחץ נעלי כבל ידני
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לוחץ נעלי כבל 
 נחושת/אלומיניומ משושה

6-50 ממ"ר

לוחץ נעלי כבל
נחושת/אלומיניומ משושה

6-120 ממ"ר

לוחץ נעלי כבל ידני

 plst-jy-0650a :מק�ט

משושה�וג לחיצה

6-50mm2טווח לחיצה

380mmאורכ
1.50kgמשקל

 plst-jy-06120 :מק�ט

משושה�וג לחיצה

6-120mm2טווח לחיצה

650mmאורכ
3.80kgמשקל
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לוחץ נעלי כבל 
 נחושת/אלומיניומ משושה

25-150 ממ"ר

לוחץ נעלי כבל
נחושת/אלומיניומ משושה

70-240 ממ"ר

 plst-jy-25150 :מק�ט

משושה�וג לחיצה

25-150mm2טווח לחיצה

650mmאורכ
3.90kgמשקל

 plst-jy-70240 :מק�ט

משושה�וג לחיצה

70-240mm2טווח לחיצה

670mmאורכ
4.10kgמשקל
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לוחץ סופיות ידני
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 plst-t-007a :מק�ט

3 �טימ�וג מבלט

מחבר/טבעת מבודד: 0.5-6mm2טווח לחיצה

0.5-10mm2 :ופיות חוט�

0.5-10mm2 :נעל כבל לא מבודדת
220mmאורכ

0.61kgמשקל

מק�ט:  

טרפז�וג לחיצה

0.5-6mm2טווח לחיצה

230mmאורכ
0.6kgמשקל

לוחץ רצ'ט לסופיות ניקל
0.5-6 ממ"ר

לוחץ רצ'ט אוניברסלי באק מתחלף לסופיות
0.5-10 ממ"ר

לוחץ רצ'ט לסופיות ניקל
10-35 ממ"ר

plst-an-35wf :מק�ט
טרפז�וג לחיצה

10-35mm2טווח לחיצה

235mmאורכ
0.6kgמשקל
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לוחץ סופיות ידני

לוחץ רצ'ט לסופיות ניקל 
6-16 ממ"ר

  plst-an-16wf :מק�ט
טרפז�וג לחיצה

6-16mm2טווח לחיצה

230mmאורכ
0.60kgמשקל

לוחץ רצ'ט אוניברסלי לסופיות ניקל
0.25-6 ממ"ר

plst-hsc86-4a :מק�ט
ריבוע�וג לחיצה

0.25-6mm2טווח לחיצה

175mmאורכ
0.39kgמשקל

לוחץ רצ'ט אוניברסלי לסופיות ניקל
0.25-6 ממ"ר

  plst-hsc86-6 :מק�ט
משושה�וג לחיצה

0.25-6mm2טווח לחיצה

175mmאורכ
0.39kgמשקל
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לוחץ רצ'ט אוניברסלי לסופיות ניקל
4-16 ממ"ר

לוחץ רצ'ט לנעלי כבל מבודדות
0.5-6 ממ"ר

לוחץ רצ'ט לנעלי כבל וחיבור מהיר פליז
0.5-6 ממ"ר

  plst-hsc816-4 :מק�ט
ריבוע�וג לחיצה

4-16mm2טווח לחיצה

210mmאורכ
0.52kgמשקל

  plst-hd-006 :מק�ט
ארבע פינות�וג לחיצה

0.5-6mm2טווח לחיצה

220mmאורכ
0.49kgמשקל

  plst-g-230c :מק�ט
חריצ/גומה�וג לחיצה

0.5-6mm2טווח לחיצה

220mmאורכ
0.49kgמשקל
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לוחץ רצ'ט לנעלי כבל
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לוחץ רצ'ט לנעלי כבל נחושת
0.25-16 ממ"ר

לוחץ רצ'ט לנעלי כבל נחושת
6-16 ממ"ר 

plst-hd-16l :מק�ט
גומה�וג לחיצה

1.25-16mm2טווח לחיצה

280mmאורכ
0.47kgמשקל

plst-hx-16 :מק�ט
משושה�וג לחיצה

6-16mm2טווח לחיצה

280mmאורכ
0.47kgמשקל
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לוחץ רצ'ט לנעלי כבל

  plst-hd-25l :מק�ט
גומה עמוקה�וג לחיצה

5.5-25mm2טווח לחיצה

350mmאורכ
0.7kgמשקל

plst-hx-26b :מק�ט
משושה�וג לחיצה

5.5-25mm2טווח לחיצה

350mmאורכ
0.7kgמשקל

 plst-hd-50l :מק�ט
גומה�וג לחיצה

5.5-50mm2טווח לחיצה

365mmאורכ
0.8kgמשקל

לוחץ רצ'ט לנעלי כבל נחושת
6-25 ממ"ר

לוחץ רצ'ט לנעלי כבל נחושת
6-25 ממ"ר

לוחץ רצ'ט לנעלי כבל נחושת (לחיצת שן)
6-50 ממ"ר
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* ראה עמוד 20 למגוונ המוצרימ
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חותך כבלים
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חותך כבל רצ'ט מקצועי
נחושת/אלומיניומ עד 36 מ�מ

חותך כבל רצ'ט מקצועי
נחושת/אלומיניומ/משוריינ עד 65 מ"מ

plst-zc-36a :מק�ט
Ø36mm / 300mm2קוטר

260mmאורכ
0.6kgמשקל

 הערה: מתאימ לחיתוכ כבלי נחושת ואלומיניומ בלבד. חד/רב גידי.
אינ לחתוכ פלדה, אינ לחתוכ גידי נחושת קשיחימ.

מק�ט: plst-zc-70a עמ ידית טל�קופית
 עד 70mm  קוטר
380mm-485mmאורכ

3.2kgמשקל
הערה: להבימ יצוקימ בעלי עמידות מירבית.

לכבלי נחושת/אלומיניומ/משוריינ

כבל נחושת/אלומיניומכבל משוריינכבלי פלדהמוטות פלד

ידית טל�קופית
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חותך כבלים

חותך ידני לכבל
נחושת/אלומיניומ עד 240 ממ"ר / 30 מ"מ קוטר

חותך ידני לכבל
נחושת/אלומיניומ עד 125 ממ"ר / 15 מ"מ קוטר

חותך רצ'ט מקצועי לכבל
נחושת/אלומיניומ עד 40 ממ�ר

מק�ט: plst-tcr-500s עמ ידית טל�קופית

טווח חיתוכ
 400mm2 נחושת עד 

500mm2 אלומיניומ עד

240-290mmאורכ
0.98kgמשקל

 plst-tc-250 :מק�ט
 240mm2   נחושת/אלומיניומ טווח חיתוכ

600mmאורכ
1.8kgמשקל

 plst-tc-100 :מק�ט
 120mm2    נחושת/אלומיניומ טווח חיתוכ

320mmאורכ
0.7kgמשקל

הערה: ידית מיציקת אלומיניומ איכותית, להבימ יצוקימ בעלי עמידות מירבית

ידית טל�קופית
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3x25+163x35+163x50+253x70+353x95+503x120+703x150+703x185+95כבלימ משוריינימ

20.922.925.42934.236.640.445.5קוטר חיצוני

 כבלי נחושת
1x101x161x251x351x501x701x95ואלומיניומ עגול

8910.51113.51517קוטר חיצוני

 כבלי נחושת
1x1201x1501x1851x2401x3001x4001x500ואלומיניומ עגול

18.5212325.528.531.535קוטר חיצוני

כבלי אלומיניומ 
SM �3קטוריאליx25SM+16RM3x35SM+16RM3x50SM+25SM3x70SM+35SM3x95SM+50SM

2224273135קוטר חיצוני

כבלי אלומיניומ 
SM �3קטוריאליx120SM+70SM3x150SM+70SM3x185SM+95SM3x240SM+120SM

40424855קוטר חיצוני

 כבלי נחושת
3x25SM+16RM3x35SM+16RM3x50SM+25SM3x70SM+35SM3x95SM+50SMואלומיניומ עגול

2224273135קוטר חיצוני

 כבלי נחושת
3x120SM+70SM3x150SM+70SM3x185SM+95SM3x240SM+120SMואלומיניומ עגול

40424855קוטר חיצוני

טבלת התמצאות לבחירת חותכים
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לוחצים וחותכים נטענים
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חותך כבל הידראולי נטען לכבל נחושת/אלומיניום
עד 85 מ"מ

plst-eb-85c :מק�ט
אלומיניומ/נחושת�וג הכבל

אלומניומ משוריינ/נחושת משוריינ

כבל אלומיניומ משוריינ/
65נחושת משוריינ

85mmכבל אלומיניומ/נחושת
60KNה�פק כוח
63Mpaה�פק לחצ
115mlכמות שמנ

Mpa 70לחצ מק�ימאלי
�DC 18V 3.0 Ah  Li-ino batteryוללה

AC 100V-240V, 50-60Hzמתח טעינה
hour 1זמנ טעינה

Piston retractionאמצעי חזרה
Shell Tellus T15שמנ הידראולי

10-טמפ� �ביבת עבודה  400C

אביזרימ

+ 2 �וללותמטענ מהיר

להבימ בציר 350 מעלות

נורית לד

שליטה מלאה בלחיצה אחת

עיצוב ארגונומי לשליטה ביד אחת

 מערכת פיזור חומ
 יחודית לאורכ

חיימ מירבי

תצוגת מ�כ OLED לתצוגת זמנ לחיצה/
מידע על תקלות

 שליטה ובקרה בעזרת מיקרו מחשב
לזיהוי אוטומטי של עוצמת חיתוכ

 �וללת Li-ion קלה, לזמנ טעינה קצר
ותו�פת של 50% לטווח העבודה
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לוחצים וחותכים נטענים

לוחץ כבל הידראולי נטען משושה
16-300mm2 ממ�ר 

plst-eb-300 :מק�ט
60KNכוח לחיצה

stroke17mm
16-300mm2טווח לחיצה

הערכת מ�פר
לחיצות לטעינה

 320 פעמימ
(Cu150mm2)

3s-6s (תלוי בגודל הכבל)מחזור לחיצה
18v/3.0Ahמתח/אמפר-שעה

שעהזמנ טעינה

אביזרימ

 מ�פר טבעימ
באריזה

16,25,35,50,70, 95,120,185,240,300mm2

+ 2 �וללותמטענ מהיר

�ט איטומ לצילינדר

�ט איטומ
ש�טומ בטחונ

נורית לד

שליטה מלאה בלחיצה אחת

עיצוב ארגונומי לשליטה ביד אחת

 מערכת פיזור חומ
 יחודית לאורכ

חיימ מירבי

 תצוגת מ�כ OLED לתצוגת זמנ לחיצה,
מידע על תקלות

 שליטה ובקרה בעזרת מיקרו מחשב
לזיהוי אוטומטי של עוצמת הלחיצה

 �וללת Li-ion קלה, לזמנ טעינה קצר,
ותו�פת של 50% לטווח העבודה



23



24


