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.  מ מתמחה ביבוא ושיווק ציוד לתחום התעשייה והבניין"ברקוביץ יבוא וסחר בע. חברת ג

לחברה לקוחות גדולים בכל ענפי המשק והיא משתפת פעולה עם החברות המובילות בישראל  

.  ל"ובחו

:תחום יבוא ושיווק לתעשייה

כל סוגי כלי עבודה לתעשייה 

גז חיים/כלי עבודה ללא ניצוץ המתאימים לעבודה במתקני דלק

ציוד מכאני לתעשייה 

צבעים לתעשייה ולבניין

מערכי צביעה /חדרי צבע 

(ניקוי חול)חדרי התזת גרגירים 

.מדחסים ועוד, מכונות שטיפה בלחץ מים, תאי ניקוי חול, דוד להתזת גרגירים: ציוד לניקוי כגון

Aluminium:חומרי שחיקה להתזת חול Silicate ,Coalslag,Steel Shot ,Steel Grit,Aluminium

oxide, Glass Beads.

.קליפות אגוזים, קרמיקה, גרגירי פלסטיק: חומרי שחיקה למטרות מיוחדות

.התזת טיח ועוד, מכונות לסימון כבישים,מברשות רולרים , מרססים, איירלסים: ציוד צביעה כגון

.  משקפי מגן ועוד, כפפות להגנת ידיים, נשמיות, רתמות-ציוד לעבודה בגובה: ציוד בטיחות לעובד כגון

.  פ דרישה"יבוא אישי לציוד מיוחד ע

.מערכי ניקוי חול וצבע/ חברתנו מתכננת ומבצעת חדרי , הפרויקטיםבתחום 

חברתנו מספקת מגוון רחב של שירותים שנועדו לפתור את כל סוגי הבעיות הקשורות לקורוזיה  

.וציפויים נגד אש, איטומים, ציפויים תעשייתיים, התזת חול וצביעה: פתרונות הכוללים.  בתעשייה

תעשייה  , בתי זיקוק, תרכובות ברום, מקורות, .א.א.צ.ק, חברת החשמל לישראל: בין לקוחותינו

.מספנות ישראל ועוד, מפעלי ים המלח, תעשייה צבאית, אווירית

–העקרונות המובילים את חברתנו 

.שיווק מוצרים באיכות גבוהה•

.מתן שירות בסטנדרט גבוה ביותר•

.ייעוץ מקצועי•

077-3009880או בטלפון www.Berkovich.co.ilלפרטים נוספים 

נשמח לעמוד לשירותכם

'גידי ברקוביץ

ל"מנכ

http://www.berkovich.co.il/


לוכד שמן מים

100L  50L  25L200L:  אוויר גבוה במידותלניקוי בהתזת גרגירים בלחץ דוד 

התמונות להמחשה בלבד*

.שיש ועוד, זכוכית, עץ, משטחי בטון, צנרת, מאגרי מים, גשרים, מבני מתכת–שימושים עיקריים 
.ר בשעה"מ37עד -ביצועים 

.בלוכד שמן מים המונע כניסת לחות ושמן מהמדחס למיכל הדודמצוייד
.ליטרים2550100200-מגיע בגדלים  

.מערכת שליטה מרחוק–אופציה 

גרגירים/ לחץ להתזת חול דודי 



-:מערכת שליטה מרחוק

.מערכת הפעלה בטיחותית להדלקה וכיבוי מעמדת מפעיל
.צינור פיקוד, משתיק קול, חשמלית/שליטה פנאומטיתידית , ברז פיקודהמערכת כוללת 

לוכד שמן מים

ברז פיקוד

צינור פיקוד כפול

מרחוקוברז פיקוד לשליטה ידית 

התמונות להמחשה בלבד*

גרגירים/ לחץ להתזת חול דודי 

שליטה ובקרה לדודי לחץמערכות 



התמונות להמחשה בלבד*

גרגירים/ לדודי לחץ להתזת חול נלווים אביזרים 



התמונות להמחשה בלבד*

גרגירים/ נלווים לדודי לחץ להתזת חול אביזרים 



התמונות להמחשה בלבד*

ניקוי פנים צנרתמכונות 



קסדה עמידה המבטיחה  
אספקת אוויר קבועה לראש  

, מפחיתה עייפות, המפעיל
עומס וערפול

חלקה העליון של השכמייה 
מוגן מפגיעת חומרי השחיקה  

במסגרת חלון מורחב

שתי עדשות עם רשת
המספקות בטיחות גבוהה  

וראייה מצוינת דרכן

השכמייה מקובעת לחלק  
התחתון של הקסדה  

באמצעות אבזם מתכוונן  
המבטיח התאמה מאובטחת  

והחלפה קלה

חלון מגן נוסף בין העדשות סגירה קלה ונוחה של חלון  
הקסדה על ידי תפס

לנשיאה והעברה קלהידית 

–מסגרת חלון ווסת לחץניילון עמידווסט 

נעילה קלה ובטוחה

צווארון כותנה לאטימות

עדשת זכוכית מוגנת עם מסך 
.חלד-רשת מפלדת אל

החלפה  , פעמית-עדשה חד
.קלה וזולה

נקודות להתאמה  6
קלה ונוחה

אינדיקטור לזרימת
אוויר בטוחה

התמונות להמחשה בלבד*

לניקוי חול  קסדות 



סגירה כפולה של רוכסן  
וצמדן

לאטימות והגנה מאבק

מהדקים בתחתית המכנסיים 
למניעת כניסת אבק

התמונות להמחשה בלבד*

לניקוי חול  חליפות 



תפרים כפולים לאורך כל  
החליפה המאפשרים עמידות 

ושירות לזמן ארוך

סגירה כפולה של רוכסן  
וצמדן

לאטימות והגנה מאבק

פס גומי לאטימה מוחלטת

כפפות עור ארוכות

מהדקים סביב הרגליים  
לאטימות מלאה מפני אבק

התמונות להמחשה בלבד*

לניקוי חול  חליפות 



-: ”Pressure“לחץ -גרגירים / חול להתזת תא 

.מערכת הטענה מחדש ומערכת סינון, כולל מערכת הזרקה לשחיקה, תא סגור במידות שונות לניקוי בהתזה
.התא מגיע במידות שונות לפי דרישת לקוח

כדוריות ברזל  , כדוריות פלדה, גרנט, קרבידסילקון , אלומיניום אוקסיד: מתאים לעבודה עם חומרי שחיקה שונים כגון
.כדוריות פלסטי ועוד, כדוריות זכוכית, ייבלאסט'ג

.תא במבנה פלדה מרותך בעל בקרה פנאומטית
.פולסיםהתא כולל מערכת אוטומטית לניקוי הפילטרים על ידי 

.אלמנטים ניידים בגדלים שונים בתחום המתכת והרפואהניקוי : שימוש עיקרי

תקרה חיצונית  
כפולה עם תאורת  

ניאון המאפשרת  
ראייה מצוינת 

לפנים התא

בקרה פנאומטית  
אמינה , עמידה

יותר מבקרה 
חשמלית  

שמתקלקלת 
ונשרפת לעיתים  

קרובות

משטח סינון גדול  
99%הלוכד מעל 
0.5מהאבק עד 

מיקרון

ציקלון גדול  
המאפשר גישה  

נוחה לדלת ולמסך

שסתום מקצועי  
המאפשר כיוונון  
עדין למגוון רחבי  

פיזור ההתזה

התמונות להמחשה בלבד*

גרגירים/ להתזת חול תאים 



ציפוי גומי פנימי עמיד

חלון להטענת  האלמנטים

מסוע נייד  

התמונות להמחשה בלבד*

ציפוי גומי פנימי עמיד

עם תוספות שונות" Pressure"לחץ תאי 

גרגירים/ להתזת חול תאים 



-:”Suction“יניקה -גרגירים / תא התזת חול 

.עובד על עקרון ונטורי, ללא דוד לחץ, בהתזהתא סגור במידות שונות לניקוי 
.למחזור חומר השחיקה ומערכת סינוןכולל מערכת 

.התא מגיע במידות שונות לפי דרישת לקוח
.פלסטיק ועודכדוריות , זכוכיתכדוריות , גרנט, קרבידסילקון , אלומיניום אוקסיד: מתאים לעבודה עם חומרי שחיקה שונים כגון

.פנאומטיתתא במבנה פלדה מרותך בעל בקרה 
.ניקוי אלמנטים ניידים בגדלים שונים בתחום המתכת והרפואה: שימוש עיקרי

תקרה חיצונית  
כפולה עם תאורת  

ניאון המאפשרת  
ראייה מצוינת 

לפנים התא

בקרה פנאומטית  
אמינה , עמידה

יותר מבקרה 
חשמלית  

שמתקלקלת 
ונשרפת לעיתים  

קרובות

משטח סינון גדול  
99%הלוכד מעל 
0.5מהאבק עד 

מיקרון

ציקלון גדול  
המאפשר גישה  

נוחה לדלת ולמסך

התמונות להמחשה בלבד*

גרגירים/ להתזת חול תאים 



תקרה חיצונית  
כפולה עם תאורת  

ניאון המאפשרת  
ראייה מצוינת 

לפנים התא

דלתות  
אינטגרליות  

להעברת  
אלמנטים 

ארוכים מצד לצד

חלון תצוגה עמיד
אנטי סטטי  

מזכוכית

בקרה פנאומטית  
אמינה , עמידה

יותר מבקרה 
חשמלית  

שמתקלקלת 
ונשרפת לעיתים  

קרובות

משטח סינון גדול  
99%הלוכד מעל 
0.5מהאבק עד 

מיקרון

התמונות להמחשה בלבד*

-:”Suction“יניקה -גרגירים / תא התזת חול 

.עובד על עקרון ונטורי, ללא דוד לחץ, בהתזהתא סגור במידות שונות לניקוי 
.למחזור חומר השחיקה ומערכת סינוןכולל מערכת 

.התא מגיע במידות שונות לפי דרישת לקוח
.פלסטיק ועודכדוריות , זכוכיתכדוריות , גרנט, קרבידסילקון , אלומיניום אוקסיד: מתאים לעבודה עם חומרי שחיקה שונים כגון

.פנאומטיתתא במבנה פלדה מרותך בעל בקרה 
.ניקוי אלמנטים ניידים בגדלים שונים בתחום המתכת והרפואה: שימוש עיקרי

גרגירים/ להתזת חול תאים 



עם תוספות שונות" Suction"יניקה תאי 

"Jet Pulse"ניקוימערכת 
לפילטר

עוצתילוכד אבק 

מערכת ניקוי
"Jet Pulse"

לפילטר

התמונות להמחשה בלבד*

ציפוי גומי פנימי עמיד

ציפוי גומי פנימי עמיד

גרגירים/ להתזת חול תאים 



התמונות להמחשה בלבד*

נלווים לתאי התזהאביזרים 



מייבשי אוויר

מבנה פלדה מרותך•
הנעה חשמלית או פנאומטית•
מסנן, בקר לחץ, מפריד ציקלוני•
הפעלה בעזרת לחצן מוגן•
חריצי הרמה למלגזה•

אויר דחוס ויבש מונע התגבשות של 
משפר ביצועים  , חומר השחיקה

ומפחית עלויות תחזוקה

ייבוש אויר95%יעילות של עד 

ציקלון ומפריד 
95%ללכידת 
מהלחות

אויר דחוס עובר דרך רשת  
שתפקידה ללכוד את  

.הלחות
מתבצע תהליך עיבוי 

הנוזל שהצטברו  ןטיפות
נופלות לתחתית הפילטר

בקר לחץ לשליטהלחצן הפעלה מוגן
על זרימת האוויר

התמונות להמחשה בלבד*

ייבוש אויר דחוסמערכות 



מייבש אויר דחוס

פילטרים למייבשי אויר

התמונות להמחשה בלבד*

ייבוש אויר דחוסמערכות 



התמונות להמחשה בלבד*

Shot Blastסגורות להתזת גרגירי פלדה מערכות 



–( ייבלאסט'ג)סיליקה איירון 

ברזל מגורען 
נוצר מתהליך היתוך מתכת

,0.1-0.8(  מ"מ)גודל גרגיר 
0.2-1.5 ,0.5-1.5 ,0.2-2.5 ,0.5-

2.5
חומר זה ניתן למחזור

גרגירי זכוכית  –חרוזי זכוכית 
גרוסה המשמשים לניקוי מוצרים 
עדינים וכתוסף לחומרים אחרים

150-200meshגודל גרגיר נפוץ 

פתרון ידידותי –גרגירי ספוג 
לסביבה שבו עוטפים חומרי  

פטנט  , שחיקה שונים בספוג
.  המוריד משמעותית אבק

חומרים שונים  20-קיימים כ
עטופים בספוג ליצירת עומקי  

פרופיל שונים

–לבן / אלומיניום אוקסיד חום 

חומר מגורען קשה וחד
מהונדס עבור עבודות קשות  

פרופיל עמוקויצירת 
60/80, 80/120גודל גרגיר 

חומר שחיקה נפוץ  –גרנט
(  סלע גרוס)מסוג מינרל טבעי 

30-60( מ"מ)גודל גרגיר 
חומר זה ניתן למחזור

–כדוריות פלדה 

יצוקה מעובדת פלדה 
משושה/צורת הגרגיר עגול
,  25G ,40G ,330Sסוג וגודל גרגירים 

230S

ניקוי על ידי –אבקת סודה 
חומר רך ולא  , סודה לשתייה

מזיק המאפשר התזה ללא אבק

חומר אורגני בעל –קליפות אגוז 
מעובד וידידותי  , צורה זוויתית

לסביבה
12/20mesh, 40/60גודל גרגיר 

פוליאסטר מלמין  –גרגירי פלסטיק 
חומר רך  , מעובד המשמש לניקוי

.פוגע בעובי או בצורת האלמנטואינו 
60-80mesh, 40-60גודל גרגיר 

חומר זה ניתן למחזור

התמונות להמחשה בלבד*

חומרי שחיקה אברסיביים



המחשת ציוד ניקוי בהתזה

נספחים

התמונות להמחשה בלבד*



נספחים

התמונות להמחשה בלבד*

(תקן שוודי)טבלת לובן מתכת 



התמונות להמחשה בלבד*

השפעת הגרגיר על השטח

הכנת שטח העבודה

.  גרגירי חומר השחיקה מונעים בכוח רב כלפי משטח העבודה, בתהליך הניקוי
במשטח ונזרק ממנו חזרה ומשאיר " מתחפר"בעת הפגיעה הגרגיר 

.חריטה על פני המשטח/חספוס
-:הכנת משטח העבודה הוא תהליך קריטי להמשך הביצוע 

הגדלת שטח הפנים של משטח העבודה1.

הציפוי/התחברות יעילה של שכבת הצבע2.

נספחים



נספחים

מדידת פני השטח לאחר ניקוי

בדיקה בעזרת סרט הדבקה
בוחרים מקום נקי מאבק ולכלוך•
מדביקים ומהדקים את סרט ההדבקה על המשטח ומקלפים•
על סרט המדידה נותרות נקודות סימון המעידות על עומק  •

החספוס של המשטח

מכשיר למדידת חספוס
מכשיר המודד את הפרש הגבהים של המשטח בעזרת•

ההכשירמחט בתחתית 

התמונות להמחשה בלבד*



Nozzle Size Nozzle Pressure

50 psi 60 psi 70 psi 80 psi 90 psi
100 

psi

120 

psi*

140 

psi*

No. 2 1/8" 14 17 19 21 24 26 30 34

No. 3 3/16" 32 37 42 47 52 57 67 77

No. 4 1/4" 57 67 75 84 93 103 119 136

No. 5 5/16" 89 103 117 131 145 158 186 214

No. 6 3/8" 129 149 169 189 209 229 269 309

No. 7 7/16" 176 203 230 258 285 312 367 422

No. 8 1/2" 229 265 300 336 371 407 478 549

No. 

10
5/8" 356 412 468 524 580 632 744 856

No. 

12
3/4" 516 596 676 756 836 916 1076 1236

Efficiency 47% 55% 64% 74% 86% 100% 130% 165%

ליישום ניקוי בהתזהדיזותטבלת לחצי 

last Nozzle Pressure
Approximate Abrasive 

Velocity

Approximate Efficiency 

Factor

100 psi 675 kph (422 mph) 100%

95 psi 640 kph (400 mph) 93%

90 psi 585 kph (366 mph) 86%

85 psi 530 kph (331 mph) 80%

80 psi 495 kph (309 mph) 74%

75 psi 450 kph (281 mph) 69%

70 psi 450 kph (263 mph) 64%

נספחים



התאמת צנרת ליישום ניקוי בהתזה

No.8No.7No.6No.5No.4Nozzle 

Number

1/2”7/16”3/8”5/16”1/4”Nozzle Size

407312229158103CFM At 100 
psi

50mm(2”)50mm(2”)38mm
(1 ½”)

38mm
(1 ½”)

25mm(1”)Air Hose ID-
minimum

38mm
(1 ½”)

32mm
(1 ¼”)

32mm
(1 ¼”)

25mm(1”)20 mm 
(3/4”)

Blast Hose 

ID-
minimum

Standard Hose Supa/Whip Hose

ID OD ID OD

mm inch mm inch mm inch mm inch

13 1/2" 33 1-5/16" 13 1/2" 30 1-3/16"

19 3/4" 40 1-1/2" 19 3/4" 33 1-5/16"

25 1 48 1-7/8" 25 1 40 1-1/2"

32 1-1/4" 55 1-5/32" 32 1-1/4" 48 1-7/8"

38 1-1/2" 60 2-3/8" 38 1-1/2" 55 2-5/32"

48mm1-7/8”32mm1-1/4”13mm1/2”5mm3/16”

51mm2”33mm1-5/16”16mm5/8”6mm1/4”

55mm2-5/32”38mm1-1/2”19mm3/4”8mm5/16”

60mm2-3/8”40mm1-9/16”25mm1”10mm3/8”

64mm2-1/2”44mm1-3/4”30mm1-3/16”11mm7/16”

טבלת המרה 

נספחים
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