המרכז הטכנולוגי עין המפרץ

קטלוג נגררים

סרן אחד

נגררי עין המפרץ
נגררים בהתאמה אישית לכל רכב ולכל מטרה
ייצור ,בנייה ומכירה של נגררים
במרכז הטכנולוגי עין המפרץ תוכלו להזמין ולקבל נגרר לצרכים הייחודיים שלכם בהתאמה
אישית .כל הנגררים עשויים מחומרי הגלם החזקים ,האיכותיים והבטיחותיים ביותר ,מגולוונים
ועמידים .מלאי הנגררים הגדול מאפשר התאמה אישית בתוך זמן קצר על פי הגדרת הצרכים
והשימוש המיועד לנגרר.

אורך הארגז

משקל כולל של הנגרר  450-500ק"ג
 1.60מ'
 1.80מ'
 2.05מ'
 2.03מ'

נגררים עם ניסיון ,מוניטין ואחריות
המאפיין המובהק של הנגררים שלנו הוא האופן שבו מוטמעים הידע הניסיון והטכנולוגיה
החדשנית בייצור הנגררים לכל מטרה שהיא ,שאותם אנחנו מספקים עם שנה אחריות .כמו כן
אנחנו מציעים שירותי תיקון לגוררים ולנגררים ומשמישים נגררים ישנים.
כל העבודות ,לרבות תיקוני שבר וצבע ,המתבצעות באישור משרד התחבורה ופיקוח הטכניון
על פי תקן האיכות והבטיחות הבינלאומי  ,ISO9001נעשות בתוך הזמן הקצר ביותר האפשרי.

 2.10מ'
 2.35מ'
 2.60מ'
 2.75מ'

המרכז הטכנולוגי עין המפרץ -מותג של מצוינות
במרכז דואגים לתקינותם וכשירותם המרבית והמיטבית של הנגררים כפי שעושים זאת לכל
סוגי הרכבים המטופלים .שנים רבות של ניסיון בתחום שירותי המוסך ,ההתקנה ,המכניקה,
הידראוליקה ,הפחחות והצבע ,לרבות טיפול בציוד חקלאי ,הפכו ולמעשה מיתגו את המרכז
כמקום איכותי המספק מכלול שירותי מוסך ,טיפולים והתקנות.
כל מי שקיבלו שירות של התקנת נגררים יודעים כי אצלנו אין פרטים קטנים כשם שאין לקוחות
שאינם מועדפים .הקפדה על כל פרט ומאמץ מרבי להשביע רצון של כל לקוח הם חלק בלתי
נפרד מתודעת השירות ומהמחויבות הבלתי מתפשרת לתת תמורה מלאה על הכסף.

 1.35-1.55מ'
 1.35-1.66מ'
 1.35-1.89מ'
 1.35-1.68מ'
משקל כולל של הנגרר  600ק"ג
 1.25-1.60מ'
 1.25-1.60מ'
 1.25-1.49מ'
 1.25-1.41מ'

 1.60-1.85מ'
 1.60-1.65מ'
 1.45-1.49מ'

משקל כולל של הנגרר  750ק"ג
 2.10מ'
 2.35מ'
 2.60מ'
 2.75מ'

בואו להתרשם ולהכיר את הסטנדרטים הגבוהים של הנגררים שלנו .המוצרים מגולוונים .יש
לכם צורך בנגרר מיוחד? אין בעיה .אנחנו מייצרים מגוון נגררים למלאי .ניתן להתאים את הנגרר
לצרכים שלך באופן מיידי.

 1.25-1.60מ'
 1.25-1.60מ'
 1.25-1.49מ'
 1.25-1.41מ'

 1.60-1.85מ'
 1.60-1.65מ'
 1.45-1.49מ'

משקל כולל של הנגרר  1200ק"ג
 2.10מ'
 2.35מ'
 2.60מ'
 2.85מ'
 3.10מ'

• הנגררים נמסרים עם שנת אחריות.
• אנחנו מבצעים שירותי תיקון לנגררים וגרורים ומבטיחים לכם שהנגרר הישן שלכם יוכל
למקסם את כוחו לאחר טיפול מסור אצלנו.
• תיקוני שבר ושיפוץ מתבצעים אצלנו במהירות וכמותם גם הכנה לטסט  +העברה.
• נשמח לבצע טרייד אין על הנגרר הישן.
נגרר סגור  750ק"ג

המרכז הטכנולוגי,
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רוחב ארגז
עם גלגלים בצד
(מידות חוץ)

רוחב ארגז
עם גלגלים למטה
(מידות חוץ)
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נגרר עם מכסה  500ק"ג

 1.40-1.88מ'
 1.40-1.88מ'
 1.40-1.76מ'
 1.40-1.60מ'
 1.40-1.47מ'

 1.60-2.18מ'
 1.60-1.88מ'
 1.60-1.76מ'
 1.60-1.60מ'

שני סרנים
אורך הארגז

רוחב ארגז
עם גלגלים בצד
(מידות חוץ)

שני סרנים

רוחב ארגז
עם גלגלים למטה
(מידות חוץ)

אורך הארגז

משקל כולל של הנגרר  1300ק"ג
 2.60מ'
 2.85מ'
 3.10מ'
 3.35מ'
 3.60מ'
 3.85מ'
 2.20מ'
 2.45מ'
 2.70מ'
 2.95מ'
 3.20מ'
 3.45מ'
 3.70מ'

משקל כולל של הנגרר  2500ק"ג

 1.35-1.87מ'
 1.35-1.87מ'
 1.35-1.72מ'
 1.35-1.59מ'
 1.35-1.48מ'
 1.35-1.38מ'
משקל כולל של הנגרר  1460ק"ג

 1.55-2.06מ'
 1.55-1.88מ'
 1.55-1.72מ'
 1.55-1.59מ'

 1.40-1.88מ'
 1.40-1.88מ'
 1.40-1.88מ'
 1.40-1.80מ'
 1.40-1.67מ'
 1.40-1.55מ'
 1.40-1.44מ'

 1.60-2.30מ'
 1.60-2.19מ'
 1.60-1.98מ'
 1.60-1.80מ'
 1.60-1.67מ'

משקל כולל של הנגרר  2000ק"ג
 2.50מ'
 2.75מ'
 3.00מ'
 3.25מ'
 3.50מ'
 3.75מ'
 4.00מ'

 1.25-2.00מ'
 1.25-2.00מ'
 1.25-2.00מ'
 1.25-2.00מ'
 1.25-2.00מ'
 1.25-2.00מ'
 1.25-2.00מ'

רוחב ארגז
עם גלגלים בצד
(מידות חוץ)

רוחב ארגז
עם גלגלים למטה
(מידות חוץ)

 1.70-2.50מ'
 1.70-2.50מ'
 1.70-2.50מ'
 1.70-2.50מ'
 1.70-2.40מ'
 1.70-2.20מ'
 1.70-2.10מ'
נגרר פתוח  1300ק"ג

נגרר סגור  1460ק"ג
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נגרר פתוח  1460ק"ג

 2.50מ'
 2.70מ'
 3.00מ'
 3.25מ'
 3.50מ'
 3.75מ'
 4.00מ'
 4.25מ'
 4.50מ'
 5.00מ'

 1.70-2.30מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-2.30מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-2.30מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-2.30מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-2.30מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-2.30מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-2.10מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-1.90מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-1.80מ'
 1.40-1.87מ'
 1.70-1.70מ'
 1.40-1.87מ'
משקל כולל של הנגרר  3500ק"ג

 2.50מ'
 3.00מ'
 3.75מ'
 4.00מ'
 4.25מ'
 4.50מ'
 4.75מ'
 5.00מ'
 5.25מ'
 5.50מ'

 1.65-2.45מ'
 1.65-2.45מ'
 1.65-2.45מ'
 1.65-2.45מ'
 1.65-2.45מ'
 1.60-2.30מ'
 1.65-2.20מ'
 1.65-2.08מ'
 1.65-1.98מ'
 1.65-1.89מ'

 1.45-2.06מ'
 1.45-2.06מ'
 1.45-2.06מ'
 1.45-2.06מ'
 1.45-2.06מ'
 1.45-2.06מ'
 1.45-2.06מ'
 1.45-1.98מ'
 1.45-1.89מ'
 1.45-1.89מ'

אורך הארגז

ווי גרירה

רוחב ארגז
עם גלגלים בצד
(מידות חוץ)

מחפשים אמצעי חיבור איכותי ובטיחותי של הנגרר לרכב שלכם? חברה
המתמחה ,בין השאר ,בהתאמה ובהתקנה של ווי חיבור ייעודיים המתאימים לסוג
הרכב שלכם על פי המשקל שהוא מיועד לשאת עם הנגרר תייעץ לכם ותאפשר
לכם בחירת הוו המתאים ביותר לשימושכם.

משקל כולל של הנגרר  -אופנועים  750ק"ג
 3.735מ'
 1.94מ'
משקל כולל של הנגרר  -מיכל מים  1300ק"ג
 1.78מ'
 3.23מ'
משקל כולל של הנגרר  -גנרטור  1300ק"ג
 2.05מ'
 2.10מ'
 2.05מ'
 2.35מ'
 2.05מ'
 2.60מ'
נגרר לגנרטור

הוא האמצעי לחיבור הנגרר לרכב המוביל אותו כך שמדובר ביחידה אחת נוסעת ממקום
למקום – אם לצורך העברת ציוד ,חפצים ,תכולות ,בעלי חיים ואם כדי לקחת אתכם
לחופשה או לנופש ,לקמפינג בחיק הטבע ,את כל מה שיהפוך את שהייתכם לחוויה
מהנה .חלק ניכר ממה שהופך את הבית לאזור נוחות אולטימטיבי ניתן לנשיאה ולנסיעה
לכל מקום שתבחרו.

חברה שבבעלותה אישור מטעם משרד התחבורה להתקנת ווי גרירה ,כמו גם-
ובעיקר -נגררים תקניים ,עמידים ובטיחותיים ,תתקין ברכבכם וו חזק באופן
שיאפשר נסיעה על פי תקני האיכות והבטיחות המחייבים והמחמירים .וו גרירה

החברה נותנת לכם אחריות מלאה על הוו ועל התקנתו ומהווה עבורכם כתובת נגישה
וזמינה לקבלת מידע ,ייעוץ ,שירות ומענה לכל צורך ודרישה בנושא זה.

נגרר לאופנועים
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נגררים בהתאמה אישית לכל רכב ולכל מטרה
קיבוץ עין המפרץ | www.emtc.co.il | 04-9852245

