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מובלים מלבניים - מגנובוקס®
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מובלים מלבניים - מגנובוקס®
63 מידות שונות

אפשר לצרף יחד מספר מובלים מלבניים כדי לקבל חתכי זרימה גדולים.	 
ניתן להזמין מובלים מלבניים גם במידות גדולות יותר.

זוג מובלים מלבניים בלתי זהיםזוג מובלים מלבניים זהיםשלישיית מובלים מלבניים זהים



 גובה X רוחבמספר קטלוגי דגם
A X B )ס"מ(

 S שטח חתך נקי
)מ"ר(

30
0 

חב
רו

MBX-300X100300X1002.92

MBX-300X125300X1253.67

MBX-300X150300X1504.42

MBX-300X175300X1751742

MBX-300X200300X2005.92

MBX-300X225300X2256.67

MBX-300X250300X2507.42

MBX-300X275300X2758.17

MBX-300X300300X3008.92

32
5 

חב
רו

MBX-325X100325X1003.17

MBX-325X125325X1253.98

MBX-325X150325X1504.79

MBX-325X175325X1755.60

MBX-325X200325X2006.42

MBX-325X225325X2257.23

MBX-325X250325X2508.04

MBX-325X275325X2758.85

MBX-325X300325X3009.67

35
0 

חב
רו

MBX-350X100350X1003.42

MBX-350X125350X1254.29

MBX-350X150350X1505.17

MBX-350X175350X1756.04

MBX-350X200350X2006.92

MBX-350X225350X2257.79

MBX-350X250350X2508.67

MBX-350X275350X2759.54

MBX-350X300350X30010.42
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 גובה X רוחבמספר קטלוגי דגם
A X B )ס"מ(

 S שטח חתך נקי
)מ"ר(

20
0 

חב
רו

MBX-200X100200X1001.92

MBX-200X125200X1252.42

MBX-200X150200X1502.92

MBX-200X175200X1753.42

MBX-200X200200X2003.92

MBX-200X225200X2254.42

MBX-200X250200X2504.92

MBX-200X275200X2755.42

MBX-200X300200X3005.92

22
5 

חב
רו

MBX-225X100225X1002.17

MBX-225X125225X1252.73

MBX-225X150225X1503.30

MBX-225X175225X1753.86

MBX-225X200225X2004.42

MBX-225X225225X2254.98

MBX-225X250225X2505.54

MBX-225X275225X2756.10

MBX-225X300225X3006.76

25
0 

חב
רו

MBX-250X100250X1002.42

MBX-250X125250X1253.04

MBX-250X150250X1503.67

MBX-250X175250X1754.30

MBX-250X200250X2004.92

MBX-250X225250X2255.54

MBX-250X250250X2506.17

MBX-250X275250X2756.79

MBX-250X300250X3007.42

27
5 

חב
רו

MBX-275X100275X1002.67

MBX-275X125275X1253.35

MBX-275X150275X1504.05

MBX-275X175275X1754.73

MBX-275X200275X2005.42

MBX-275X225275X2256.10

MBX-275X250275X2506.79

MBX-275X275275X2757.48

MBX-275X300275X3008.17

אורך כל יחידה 2.5 מטר.. 	
החיבור בין היחידות ע"י שקע תקע.. 2
סוג הבטון ב-50.. 	
הזיון ברשתות מרותכות לפי ת"י 66		 חלק 	. כיסוי הבטון . 	

מעל הרשתות הוא 25 מ"מ אלא אם נדרש כיסוי גדול יותר.
עובי הקירות, התקרה והרצפה נקבע על פי העומסים . 5

הצפויים ומידות המובל. העוביים אינם חייבים להיות זהים. 
ניתן לקבל כל עובי בין 20 ל- 0	 ס"מ, )עוביים נוספים ע"פ 

הסכם(.
מקדם מאנינג לצורך חישובי זרימה 2	0.0-		0.0.. 6
ניתן לקבל פתחי כניסה בקירות או בתקרה לפי הצורך.. 	

מובלים מלבניים - מגנובוקס®

הרמה ושינוע
לכל יחידה 4 מסמרות הרמה מסוג DEHA לצורך הרמה, 

 שינוע והנחה.
יש להקפיד לא להמצא מתחת למטען בעת ההנפה.

נתונים טכניים כלליים

אפשר לצרף יחד מספר מובלים מלבניים כדי לקבל חתכי 	 
זרימה גדולים.

ניתן להזמין מובלים מלבניים גם במידות גדולות יותר.	 

מחירים לפי הסכם


