
2x מ " מ1 או 0.75, 0.5 מקדח  גדלים3 אוזניים מתברגות  כמות מ"מ

2x זוג יחידות100-  סיכות מיוחדות לבניה  למאזנותG Planesמזלג +  אוזניים  35

2x גס+  שיופית מקל שיוף עדין  גדלים 2, ברגים+  הורן פלסטיק  זוג 45

1x זוג דק EXCELL" ניתוחים" סכין  MIRACLE הורן כפול להגה כיוון  63

2x . 61.-91 ל HD הורן  זוג עבהEXCEL" ניתוחים" סכין  64

2x זוג עם אבטחה קפיציתEZ חיבור  51

2x זוג  Du-Bro מיני תוצרת EZ חיבור  57

6x VALLEJO" נקודה" מכחול  עם אבטחה קפיציתEZ חיבור  זוג 64

4x מ" מ1.6-1.2-0.8 חיבור מהיר לפושרוד  VALLEJOמ " מ5 מכחול שטוח  זוג 76

2x מ" מ2 או 2-56 מזלגות ניילון  VALLEJOמ " מ8 מכחול שטוח  זוג 90

2x זוג אצבעון מגן להתנעה בטוחה Sullivanמ עם אבטחה " מ2 מזלגות  76

2x זוג פטיש מיוחד לעבודות עדינות Sullivan עם אבטחה 2-56 מזלגות  90

2x יחיד ידיות4 כולל DU-BRO 660 מחרץ לצירים  Sullivan עם אבטחה 4-40 מזלגות  100

12x יחיד מסור גב סופר עדין לחיתוך נקי Sullivan עם אבטחה 2-56 מזלגות  125

12x חותך קורות,  בלזה סטריפר Sullivan עם אבטחה 4-40 מזלגות  זוג 76

2x Sullivan 2-56הברגה +  שרוול הלחמה  זוג מקצועית מיוחדת לעץ בלזה כולל להב 100

4 יחידות3-  להבים למקצועית  Du-Bro 2-56 מפרק כדורי לפושרוד 

לכיפוף פושרוד" Z Bender" צבת  Du-Bro 4-40 מפרק כדורי לפושרוד  4

2x להרכבה , Super Flying ארגז הטסה   Monster Link 4-40 מפרק כדורי  4

מ" מ9.5 ו8-6.4-4.8,  מקדד מדורג למדחפים 1

מ" ס30 אורך 2-56 פושרוד  מ " מ3-2.5-2-1.5 סט ביטים אלן למברגה   1

מ" ס30 אורך 4-40 פושרוד  מ " מ3-2.5-2-1.5 סט אלן עם ידית אחת  

מ"  ס91 אורך 2-56 פושרוד  מ בקופסה" מ3-2.5-2-1.5מH. DUTY סט אלן  x4  פלסטיק1/4" ברגים לכנפיים 

מ" ס92 אורך 4-40 פושרוד  מ" מ3או , 2.5, 2, 1.5  ביט למברגי אלן  x8  גומיות לכנפיים לבננה 

מ" ס31 אורך 2-56 מוט מוברג כל האורך  מ" מ7-5.5-4.5בוקסות +  ידיות 3  סט  x8 .55או . 25 גומיות לכנפיים 

מ" ס31 אורך 4-40 מוט מוברג כל האורך  מ " מ10רוחב , מ" ס90 סרט ספוג דביק  Ball Link  פלייר מיוחד ל 

SF  מד מרחק בין מפרקים כדוריים  Du-Broחיבורים + צינורית +  כבל  x3  מגלשי מגן לכנפיים ולגוף 

2x SF תוצרת EZצינורית ו חיבורי ,  סט מוט

2x מזלגות+ כחול -מ צהוב" ס91 ניירודס  x12 עם מטען לבוסטרProlux פאוור פנל   Goldberg צירים פלקספוינט  

2x מזלגות+ אדום -מ צהוב" ס91 ניירודס  "  אורגן אורות" מכשיר התרעה למצבר  x12  גדלים 3,  צירים ללא ציר

 Kevlar חיבורים + '  מ9 אורךSullivan 220V  x12 לציפויים Prolux  מגהץ דיגיטלי   MP JET" פין" צירים 

Prolux  220V  x12  מגהץ דיגיטלי מקצועי  Sullivan מטר 9צינורית  + 0.8 כבל   MP JETמ " מ11X28 צירים גודל 

PROLUX 220V  x12  גוף חימום מגהץ   MP JETמ " מ16X32 צירים גודל 

x12 גרב מגן למגהץ  ציפוי כולל ברגים 4xאומגה / לוחיות פלסטיק ישר  MP JETמ " מ22X33 צירים גודל 

x12 מד סיבובי מנוע אופטי דיגיטלי לכן קידמי Du-Bro זרוע היגוי   MP JETמ " מ26X39 צירים גודל 

Duratraxאדום - מד חום  אינפרה כולל ברגיםDu-Bro תושבת לכן קידמי  4.5m DUBRO 916 סרט דבק לצירים 

INCIDENCE METER E-FLITE מד זווית   כן נסע לאנקור כולל גלגלים x24 SIG EASY HINGES צירים 

מ ישר או מכופף " מ4 קידמי קפיצי 

BLACK HORSEמ תוצרת " מ4 קידמי קפיצי   וו זינוק מוכן

כולל גלגלים וצירים,  ראשי לבננה  SIGמ " ס14מדחף +  חרטום 

אלומיניום. 25עד . 10 ראשי ל   מטר1,  פתיל צינוח

" קרש" אלומיניום לגוף   כחולהP30 תושבת פרופ ל 

מ" מ285מפתח , תעופתי. א. 46 ראשי  ל P30 ציר למדחף 

מ" מ350מפתח , תעופתי. א. 46 ראשי  ל (8-.)מ לעפרוני " ס18מדחף +  תושבת 

2x מ לכן נסע ראשי מאלומניום" מ4 ציר  (14-.)מ לאנקור " ס21מדחף +  תושבת 

2x DuBroמ לכן נסע קידמי מפלדה " מ4 ציר   P30מ ל " ס24 מדחף 

CG. 40עד . 15ז ל " תושבת גג מ" ס24 עם מדחף P30 חרטום מורכב ל 

ג" ק5 עד 2 ל Sullivanז " מערכת גג BTי " כיוון עE36 טיימר אלקטרוני ל 

ג" ק10 עד 4 ל Sullivanז " מערכת גג 2X או לאנקור x4 גומי ליתוש או לעפרוני 

2X גומי לאנקור 

 גרם50, מ" מ6.5 או 5, 3 רוחב FAI גומי 

' מ30 אורך HI Start שרוך גומי מיוחד ל 

 צבוע1/6 גודל Miracle טייס 

 צבוע1/4 גודל Miracle טייס 

  צבוע1/4 גודל Great Planes טייס 

SIGמ אורך " ס28" בועה" חופה   פרפר או פלמנקו גוף או כנף

19.-45 25-. ספר הטיסנאות של קלוב התעופה  תוכנית כנף מאזנות46 ברנש 

.-35 כנף, 46 ברנש  שאל  SIG ,SFחופות וחיפוי מנוע לטיסנים של  

,ARTF ,TWM
.-35 שרטוט או חוברת הוראות באנגלית,  קונדור

.-25 .15עד . 10נהוג כבלים ל ,  מיני לווין .-60 .-20 כנף או כנף מאזנות, גוף , 2000 בננה 

.-30 .46עד . 35נהוג כבלים למנוע ,  לווין .-30 .-20

.-15 דאון למתחילים,  שמנטף .-25 .-400   46 קיט גוף או כנף ברנש 

.-25 E36'  טיסן חופשי מנוע חש,  קוליברי .-40 תוכניות טיסנים נהוגי רדיו

.-12 ק" סמ0.8נהוג כבלים למנוע ,  צרצר .-125 .-250  2000 קיט כנף בננה 

.-10 תוכנית הכנפיים,  אנקור חופות וטייסים .-300  2000כנף או כנף מאזנות בננה /  קיט גוף 

.-7 דאון למתחילים,  אומגה .-275 100-. גרם 450, מ" מ6.5 או 5,3,1.5 רוחב FAI גומי  נטל ליידי' סט צלעות כנף ג

תוכניות וחוברות .-18 .-55  סט צלעות  קרן ירח

.-5 מ כנף" ס40מנוע גומי ,  עפרוני .-40 .-60  סט צלעות כנף קוליברי 

.-75 .-120 .-35 אנקור/ שרקרק /  סט צלעות  טוויטי 

.-80 .-12 .-22 טוויטי או קוליברי/ירח. גובה ק.  סט צלעות מ

.-35 .-20 חלקי טיסנים 
.-4 .-60 .-2 V תושבת כנף 

.-60 .-15 .-135 .15X70 כולל חיבורים SIG כבלי הטסה 

.-15 .-24 .-135 .18X70 כולל חיבורים SIG כבלי הטסה 

.-45 .-6 .-36 לכנפיים, קצוות+ ' מ2xמ" מ1 כבל שזור 

.-55 .-5 .-135 .12X35 כולל חיבורים SIG כבלי הטסה 

.-30 .-7 .-16 SIG תוצרת 3" משולש הגוי פלסטיק 

.-40 .-10 .-35 SIG תוצרת 4" משולש הגוי פלסטיק 

.-20 אביזרים לטיסני דאון אביזרים לטיסנים נהוגי כבלים

.-45 .-3 .-65  מתכווננתSullivan ידית הטסה 

.-20 .-160 .-30

.-20 .-450 .-35

.-16 .-18 .-30

.-15 .-125 .-35

.-180 .-270 .-22

כני נסע וחלקיהם .-50 .-25

.-85 .-50 .-12

.-75 .-240 .-22

.-32 מכשירים וכלים חשמליים צירים

.-75 .-125 .-8

.-20 .-100 .-12

.-22 .-220 .-6

.-22 .-20 .-5

.-18 .-95 .-12

.-7 .-120 אביזרים שונים
.-18 .-200 .-15

מעבירי תנועה .-55 .-16 Sullivan  1" - "3/4" - 1/2 גלגל זנב 

.-6 .-100 .-20 Sullivan 1 1/2" או 1 1/4" גלגל זנב 

.-18 .-80 .-15 מ" מ4 סוגרי גלגלים 

.-45 .-185 .-15 מ" מ5 סוגרי גלגלים 

.-12 .-75 .-70 MIRACLE 4

.-18 .-25 .-15 מפתח+מ אלן " מ2.4/3.2 סוגרי גלגלים 

.-70 .-75 .-120  Du-Bro Lite 5

.-85 .-75 .-32 MIRACLE 3

.-18 .-12 .-110  Du-Bro Lite 3 1/2

.-22 .-75 .-95  Du-Bro Lite 4

.-6 .-30 .-55 Du-Broגומי  3 1/2

.-16 .-16 .-95  Du-Bro Lite 3

.-30 .-15 .-45 Du-Broגומי  2 1/2

.-6 .-20 .-50 Du-Broגומי  3

2

.-21 .-22 42-. יחידות5,  להבים לסכין ניתוחים עבה Du-Broגומי  2 1/4

.-25 .-35 .-45 Du-Broספוג  2 1/2

.-14 .-18 39-. יחידות5,  להבים לסכין ניתוחים דק Du-Broגומי 

.-11 .-12 .-25 ספוג  1 3/4

.-30 .-20 .-30 ספוג מרובע 2 1/2

.-5 .-6 מחיר סוג ' אינצ

.-10 .-8 .-20 כולל צירים, ספוג 1 3/8

FEBRUARY 2023 2023פברואר  

מחברי היגוי כלים ומכשירים מיוחדים סוגרי גלגלים+ גלגלים 

MODEL AIRPLANES ACCESSORIES & 

TOOLS
אביזרים וכלים מיוחדים לטיסנים

MANUFACTURERS תוצרת 

DU BRO - SUPER FLYING - PROLUX - MP JET DU BRO - SUPER FLYING - PROLUX - MP JET

(110.-קילו  1/2)  


