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מערכות חשמל ותקשורת: גומחות בטון )פילרים(

גומחות בטון בודדות לארונות חשמל, תקשורת ומוני מים

שם ופרט המוצר
משקל מידות בס"מ

מקסימום 
ליח' בק"ג

מק"ט 
ללא רגל

מק"ט 
עם רגל

מחיר 
ליח' C - גובהB - עומקA - רוחב

80402301570760121876022512330.00

80502301470760121876022522455.00

105402101345760221076022112650.00

134402302080760222076022403180.00

150402101575760122176012143330.00

157542302695760223076022503770.00

165402303635760122676012253825.00

80402201495760220576012512480.00

105402101150760220076022122800.00

134402201960760220676022253330.00

150402001575760120576012093480.00

157542202280760223176022453920.00

165402303400760223276012363975.00

גומחות בטון משולבות לארונות חשמל ותקשורת

שם ופרט המוצר
משקל ליח'מידות בס"מ

בק"ג
מחיר ליח'מק"ט

C - גובהB - עומקA - רוחב

גומחה כפולה עם תקרה ורגל

70+7040200176576012134450.00

76+7640230245076012275170.00

גומחה כפולה עם תקרה

70+7040200170076012174450.00

76+7640230221076012245170.00

גומחה כפולה עם רגל

70+7040200233076082004000.00

76+7640230269576082304720.00

גומחה כפולה 

70+7040200176576082024000.00

76+7640230245076012234720.00
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מערכות חשמל ותקשורת: גומחות בטון )פילרים(

גומחות בטון לחברת החשמל )דגם מאושר ע"י חברת חשמל(

שם ופרט המוצר
משקל מידות בס"מ

ליח'
בק"ג

מחיר ליח'הערותמק"ט
C - גובהB - עומקA - רוחב

גומחה לרשת חשמל

824024017737601240
 630 "0"

אמפר
5437.70

1344024019957601242
 630 "2"

אמפר
7261.00

1575424029207601244
מורחב 

1000 אמפר
7714.70

גומחה לרשת חשמל ללא תקרה

824024013257601241
 630 "0"

אמפר
5437.70

1344024017667601243
 630 "2"

אמפר
7261.00

1575424023807601245
מורחב 

1000 אמפר
7714.70

שם ופרט המוצר
משקל ליח'מידות בס"מ

בק"ג
מחיר ליח'מק"ט C - גובהB - עומקA - רוחב

גומחה משולבת 
ניתן להוריד את המחיצות

73+80+73402302310
עם רגל

7601229
5820.00

73+80+73402302280
ללא רגל
7601228

5820.00

גומחה משולבת

73+73+7542+42+35250230076012344950.00

גומחות לחשמל, מים, בזק וטל"כ
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שם ופרט המוצר
משקל ליח'מידות בס"מ

בק"ג
מחיר ליח'מק"ט C - גובהB - עומקA - רוחב

גומחה למים ואשפה

85+8090+302502583

7601232
ימין

5820.00

7601233
שמאל

גומחה למים ואשפה

7077+30200230076012354620.00

גומחה לאשפה

8585

220

167076092253250.00

88861460
7609301

ללא תקרה
3775.00

גומחות בטון לאשפה, מונים למים

מערכות חשמל ותקשורת: גומחות בטון )פילרים(

שם ופרט המוצר
משקל ליח' 

בק"ג
מחיר ליח'מק"ט

פלטה לכיסוי כבלי מתח גבוה

337397000110.00

פלטה לכיסוי כבלי בזק

427640280225.00

אלמנטים טרומיים שונים
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מערכות חשמל ותקשורת: תאי בקרה לכבלים

תאי בקרה לכבלים: חשמל, רכבת ישראל, "בזק"   

שם ופרט המוצר
משקל ליח' 

בק"ג
מחיר ליח'מק"ט

P

85075110002050.00

P )ללא רצפה(

67575110051750.00

A1

275075010005470.00

A1 )ללא רצפה(

260075010055470.00

A1 )מקוצר(

183075011504830.00

A2

410075020007400.00

המחירים מתייחסים לאלמנטים טרומיים בלבד ואינם כוללים אביזרים, מכסים וסולמות. חברת אקרשטיין מאושרת ע"י חברת "בזק" לאספקת תאי בקרה מאובזרים
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מערכות חשמל ותקשורת: תאי בקרה לכבלים

שם ופרט המוצר
משקל ליח' 

בק"ג
מחיר ליח'מק"ט

A2 )ללא רצפה(

380075020057400.00

A2 )מקוצר(

322575021506480.00

*A3

11200750600022520.00

*A5

8650750310017360.00

*A401

8100750500016400.00

A25

6900750400014600.00

* לא כולל פריקה ממשאית.
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מערכות חשמל ותקשורת: אביזרים לתאי בקרה

רשימת אביזרים תיקניים לתאי בקרה "בזק"

שם המוצר
כמות אביזרים בתא "בזק"

מחיר ליח'מק"ט
A1 

)מקוצר(
 A2 

A3A5A401A25)מקוצר(

2255357900007110.50עוגן לתא תקשורת

247920074220.00פס מתלה באורך 90 ס"מ

6427918186295.00פס מתלה באורך 120 ס"מ

11117918188815.00סרג מיצקת ברזל לבור ניקוז

1111792007385.00דלי פלסטיק 25 ליטר

1111117918185630.00מכלול הארקה, כולל כבל

780002190.00מופה פעמון "4

רשימת אביזרים תיקניים לתאי בקרה רכבת ישראל

שם המוצר
כמות אביזרים בתא רכבת ישראל

מחיר ליח'מק"ט
A1A2A3A5A401A25

268888220.00פס מתלה באורך 100 ס"מ

1111117918188815.00סרג מיצקת ברזל לבור ניקוז

111111792007385.00דלי פלסטיק 25 ליטר

מכסים לתאי תקשורת, חשמל, רכבת ישראל  

שם ופרט המוצר
עומס 
בדיקה

מחיר ליח'מק"ט

P מכסה לתא דגם

B-12579180011295.00

P מכסה לתא דגם

D-40079180022170.00

A מכסה 3 חלקים לתא דגם

B-12579180164550.00

A מכסה 3 חלקים לתא דגם

D-40079180125425.00

A מכסה 4 חלקים לתא דגם

D-40079180148775.00

המכסים מסופקים עם כיתוב "חשמל" או "תקשורת" או ללא כיתוב.


