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125.- PROLUX תוצרת 1.2Ah טעינה 12V לסוללה 220V מטען  55.-  מפתח צלב לפלג מפלדה 

 מסנן אוויר למנועי טיסנים
20.- .55עד . 46 מסנן אוויר למנועים בגודל 

120.- 7Ah קיבולת  12V מצבר עופרת  24.- Cox מפתח לפלג 

40.- -.220V  36 מטען לבוסטר    מידות5,  מפתח צלב לפלג ומדחף

 מפתחות פלגים סוללות להתנעה ומטענים
25.- -.SUB C 12 גודל 1800mAh סוללה לבוסטר   מפתח לפלג בלבד

200.- USB עם צג דיגיטלי ומטען LIPO בוסטר  .-25 COX מתנע קפיצי למנועי 

25.- Proluxזרם חלופי לבוסטר - מד .-20 PROLUX גומיה לסטרטר 

100.- 220V ומטען 1800mAh עם סוללה SUB C בוסטר  .-1750 ק" סמ80 עד Sullivan Megatron מתנע 

145.- 220Vמטען , בית מתכת,  עם מד זרםSUB C בוסטר  .-50 PL תושבת לסטרטר 

35.- SFמיוחד למסוקים ולטיסנים  ,  חיבור רחוק לפלג .-650 "הניצחי "Sullivan מתנע 

40.- (לא כולל סוללה ומטען) D בוסטר לסוללה בגודל  .-850 12-24V ל Sullivan Dynatron מתנע 

חלקים+  מתנעים חשמלים ומכנים  (GLOW STARTER)בוסטרים -  חיבורי פלג 
36.- "מקל כביסה" עם חיבור פלג D סוללות גודל 2 קופסה ל  .-275 * Prolux מתנע 

50.- Zenoah Zenoah 80-45-26-20cc שונים .-70 Sullivan סט הסבה לבנזין 

Du-Bro 50oz

40.- COX 049.פלג למנועי  + ראש  COX .-35 משקולת למיכל+  סט פקק 

60.- O.S. ק" סמ55 בנזין O.S.מנועי  NGK-CM/6 .-150 1500

Du-Bro 32oz

80.- O.S. GGT G5 דגם O.S.מנועי  .-125 1200 Du-Bro 40oz

55.- O.S. מנועי  מכוניות TURBO P3 .-100 960

Sullivan מלבני SLANT 16oz

65.- O.S. TYPE F .-90 פעימות4מנועי  720 Sullivan מלבני SLANT 24oz

65.- O.S. A5 = N*10 ומעלה50מנועי  .-55 455

Super Flying 11oz

47.- O.S. O.S.כל מנועי  N*7 .-48 400 Du-Bro 14oz

47.- O.S. הברגה ארוכה LC4 .-25 320

4oz

47.- O.S. הברגה ארוכה LC3 .-50 240 Sullivan8 עגול פתח בחזיתoz

60 Sullivan מלבני SLANT 2oz

47.- O.S. O.S.כל מנועי  N*8 .-45 120 Sullivanעגול פתח בחזית 

פלגים-  מצתים  .-35 60 עגול מוכן  2oz

₪מחיר  תוצרת שימוש 40-. דגם

.-22 ₪מחיר  מחבר סיליקון לצינור תהודה  נפח סמק חלקים+  מיכלי דלק 
.-35 30 עגול מוכן  1oz

.-75 MP JET שסתום תדלוק לבנזין תוצרת  40.- שני גדלים-  כפול Sullivan מסנן דלק 

.-22 צבעים שונים. 46עד . 15 ברך סיליקון למשתיק גודל 

.-20 DUBRO 192 סט חיבורים למיכל תדלוק 

.-20 SULLIVAN פקק עם חיבורים למיכל תדלוק ומשקולת  מסנני דלק 

.-50 SF שסתום תדלוק לדלק  רגיל תוצרת  15.-  מסנן דלק מתכתי 

.-15 -.1800 יחידות 4-  מידות 2 קליפ אבטחה לצינור סיליקון  450.- 125.- 99.9% ניטרומתן 

.-40 מ" ס100 אורך DU-BRO צינור תדלוק סיליקון  20.- ק" סמ300אריזה . מיוחד לבנזין Klotz MODEL-LUBE שמן 

.-10 -.200 מידות2-  זוג פקקים לצינור סיליקון  70.- 20.- 99.9% מתנול 

.-35 -.GS 160 צינור סיליקון ספירלי לתדלוק תוצרת  50.-  לבנזיןKlotz MODEL-LUBE שמן 

.-20 מ" ס90 אורך NITRILE שחור Sullivan צינור  1500.- 400.- 125.-   Klotz KL200/189 שמן סינטטי  

.-42 מ " ס90, מ " מ4.2/2.8קוטר פנימי , לבנזין Sullivan צינור  1500.- 400.- 125.-   Klotz Benol שמן 

.-450  גלונים של דלק5 הנחה ברכישת 10%  מטר 15 אורך DU-BROמ " מ2.4 גליל סיליקון קוטר פנימי 

.-320 ליטר ליטר4 ליטר18 מטר 9 אורך DU-BROמ " מ3.2 גליל סיליקון קוטר פנימי 

.-8 ק" סמ1.0 עד 0.8מ למנועי " ס30,  צינור סיליקון דק  ח"ש 24-. ק" סמ300 100.- ק" סמ1מנועים עד  20% 

.-20 מ " ס61 אורךDU-BROמ " מ2.4X5 צינור סיליקון  200.-  למסוקים30% 

.-135 -.190 לדלק ניטרוSullivan משאבת חשמלית  RACINGלמכוניות  25% 

.-150 -.170 לנוזל עשן Sullivan משאבת חשמלית   פעימות4 18% 

.-75 .מסנן ופיה,  כולל צינורPROLUX משאבת סיבובית  155.- 80.-  למכוניות15% 

.-150 -.190 מתאימה לבנזיןDUBRO משאבת סיבובית  100.-  למכוניות25% 

 לטיסנים 5% 

.-25 ק" סמ500 בקבוק תדלוק מהיר למכוניות  130.- 70.-  לטיסנים 10% 

.-8 ק" סמ200 בקבוק תדלוק   ליטר2 ליטר4גלון 

.-22 מתכתי  , פילטר+  לתדלוק T חיבור  110.- 60.-
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צינוריות+  ציוד תדלוק   KLOTZחומרי דלק תוצרת + - GLOWדלק 

GLOW FUEL, STARTING ACCESORIES, 

FUELLING ACCESSORIES
התנעה והצתה, אביזרי תדלוק, דלק

MANUFACTURERS תוצרת

KLOTZ - SULLIVAN - PROLUX - DUBRO - O.S. 

ENGINES - TISSAN HAIFA

KLOTZ - SULLIVAN - PROLUX - DUBRO - O.S. 

ENGINES - TISSAN HAIFA

(25X150) 

(10.-) 


