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בין  המושלם  השילוב  מתקדמת.  תבניות  להנדסת  המובילה  הישראלית  החברה  הינה   V.GOLD
מומחי ההנדסה המובילים בענף, טכנולוגיית ייצור תבניות מתקדמת ותודעת שירות גבוהה – העניק 
ל V.GOLD את שמה הטוב בענף הבניה. אתה מוזמן לסמן V על כל תחום בפרוייקט ולגלות מה 

קורה כשהנדסה ושירות מתחברים.

תסמן V על הגב החזק שלנו 
V.GOLD מבוססת על הידע העשיר, הניסיון הרב והגב החזק של הקבוצות שייסדו אותה: מ.גולד 
וילאר אינטרנשיונל. שימוש בבסיס הידע של שתי החברות, בעלות ניסיון עתיר שנים בענף הבנייה 
והתשתיות, מעצים את חוזקה של V.GOLD ומאפשר ניצול של ההתמחות המקצועית, לטובת מתן 

מענה לצרכי שוק הבנייה המתפתח:

מ. גולד - חברה למיכון כבד בענף הבנייה והתשתיות המתמחה בהשכרה, מכירת ציוד לבניה, תבניות 
הנדסיים  פתרונות  מתן  תוך  לבנייה,  ומעליות  סטטיות  בטון  משאבות  ממוכנים,  תורן  פיגומי  יציקה, 

ולוגיסטיים.

וילאר אינטרנשיונל - חברה ציבורית המתמחה בייזום והקמת מבני תעשייה ומגורים בארץ ובחו"ל. 
בבעלותה כ 400,000 מ"ר של מבני תעשייה, מסחר ולוגיסטיקה להשכרה. כמו כן, בבעלות הקבוצה 

חברות מתחום הארכיב והגניזה, השכרת ציוד לבנייה ובטיחות בכבישים. 

תסמן V על המערך ההנדסי מהטובים בישראל
המערך ההנדסי של החברה בשילוב מרכז השיווק והלוגיסטיקה, יוצרים פתרון אידיאלי לחברות בנייה 
רבות בתחומים שונים כגון: תשתיות, מגורים ומסחר. חבילת הפתרונות ההנדסיים כוללת ליווי התהליך

ההנדסי מתחילתו ועד סופו: שלבי המכרז )תכנון ביצוע(, שלב התכנון המקדים )פתרון הנדסי( ושלב 
שלנו והמהנדסים  השטח  מדריכי  ידי  על  הפרויקט  ליווי  לרבות  הפתרון(,  )אספקת  בפועל  הביצוע 

לכל אורכו.

בקרו באתרנו

www.vgold.co.il
טלפון : 03-7700770

רים סה ושירות מת  - כשהנ
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מערכת
תמיכה קלה
מאלומניום 

ביצועים המשופרים
של אלשור פלוס 

יאפשרו מגוון רחב
של פתרונות

שימושים
• המערכת משמשת הן כרגלי תמיכה והן כמגדלי תמיכה ליציקת אלמנטים אופקיים באתר.

• ניתן לבנות מהמערכת רשת מגדלים לתמיכת אלמנטים לגובה רב.
• בניית מערכת שולחנות.

• שימוש במערכת לתמיכת גשרים ותעלות.
• משמשת כפיגום עבודה.

ת המערכת מהירה יותר - תסמ      על מהירות הרכ
• מערכת אלומיניום קלת משקל בעלת מספר קטן של חלקים - מפחיתה את כמות העבודה  

וכוח העבודה הנדרש להקמת המערכת.
• מנגנון שחרור עומס ייחודי  - מקצר משמעותית את זמן פירוק המערכת.

• חיבור מסגרות בפעולה אחת פשוטה ומהירה.
• חיבור מהיר בין רגלי המערכת - הקמה מהירה וקלה יותר.

ות י ה יותר - תסמ      על נושא ה ו
• מערכת בעלת סולמות גישה, משטחי עבודה, תומכות רוחב ומעקות ייעודיים.

ה יותר - תסמ      על קלות התפעול פשו
• העמסה מקסימלית עד 12 טון לרגל תמיכה - מפחית את מספר הרגליים הנחוץ.

• מספר מידות אורך המאפשר התאמה למגוון גבהים רחב.
• המערכת יכולה לפצות על שיפועים ברצפה.

המערכת ושימושים
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ים לקים נפר מספר מינימלי של 
מערכת אלומיניום קלת משקל עם מספר מינימלי של חלקים נפרדים  - מפחיתה את כמות העבודה הנדרשת.

ל תמיכה ו לר כושר העמסה של ע  
נדרש פחות ציוד תמיכה, חיסכון בזמן ההקמה והפירוק של המערכת.

נייה אתר ה ות משופרת  י
• סולמות גישה ייעודיים

• משטחי עבודה
• תומכות רוחב

•  מעקות  בטיחות

י ו רור עומס יי נו ש מנ
מקצר משמעותית את זמן הפירוק המערכת.

וונים  פתרונות מ
מספר רב של פתרונות במערכת אחת.

ה רות מהירות להרכ מס
חיבור המסגרות בפעולה אחת פשוטה.

הקמה מהירה וקלה יותר
מגוון מיקומים אפשרים למסגרות.

י ו סיס מסתו יי
מפצה במהירות ובקלות על שיפועים ברצפה,מעניקה בטיחות  ויציבות מוגברת.

תכונות ויתרונות המערכת
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מהירה ויעילה

מ יעילות 
תבריג הג'ק בעל מנגנון ניקוי עצמי. 

הג׳ק בעל סרט מדידה מובנה ובעל תבריג 
עם פסיעה של 2.5 ס״מ, מאפשרים את 
קביעת האורך מראש במהירות ובאופן 

מדויק, ובכך מקצר את זמן ההקמה.

נו פירוק מהיר קים עם מנ
מנגנון פריקת העומס המובנה מאפשר 

לשחרר את העומס על כל רגל במכת
פטיש קלה, ובכך מגביר את יעילות העבודה, 

תוך הפחתת מאמץ הפועל, הפחתת הנזק 
לציוד, והפחתת רמת הרעש באתר.

ה ו ע יסכו 
טווח פתיחת הג'קים של עד 1.25 מ', 

מפחית את הצורך בהחלפת סוגי רגליים 
בין שלבי הבנייה, ובכך מצמצם את 

היקף העבודה והציוד באתר.

סיס מסתו
בסיס כדורי לג'ק, המאפשר תנועה של

2.5 מעלות ליכוון אחד ו- 10 מעלות לכיוון 
השני, מצמצם אקצנטריות מגביר כושר 

נשיאת עומס ומאפשר עבודה קלה ובטוחה 
עם יסודות ורצפות משופעים.
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קלה לשימוש

ר יותר מ הקמה ק
חיבור אנכי בין רגלי התמיכה נעשה 
באמצעות מחבר מהיר, המקצר עוד 

יותר את זמן ההקמה והפירוק.

הקמה אופקית
ניתן להרכיב את מגדלי התמיכה 
בצורה אופקית ולהניפם למקום 
באמעות מנוף . צורת עבודה זו 

מצריכה פחות עבודה בגובה, משפרת 
את הבטיחות ומקצרת זמני הקמה

ות י מתוכננת ל
אלשור פלוס תוכננה מתוך מחשבה 

על בטיחות מירבית. מעקות בטיחות, 
סולמות גישה ומשטחי עבודה עם 

פתחי גישה, תורמים יחד להבטחת 
הבטיחות בשטח.

ורים מהירים י
שיטת החיבור החדשנית של המסגרת לרגל 

תמיכה באמצעות חיבור מהיר מאפשרת הקמה 
של מסגרת תוך זמן קצר ומצמצמת את זמן 

ההקמה והפירוק.

ש יכולת תמרו 
אלשור פלוס מגיע עם מגוון אביזרים 

המבטיחים את ההקמה הקלה ביותר ויכולת 
תמרון גבוהה, כולל: אנקולי הרמה ויחידות 

שינוע באמצעות גלגלים.

לי התמיכה ועים לר ור ק י שקעי 
אין צורך למדוד או לבדוק את מיקום המסגרת 

כשמרכיבים את המערכת, פשוט צריך לספור את 
שקעי החיבור. מיקומם הקבוע מבטיח שהמבנה 
מוקם ישר, מפחית טעויות אנוש, משפר ביצועים 

ומגביר את הבטיחות.
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סולמות

תומכות רו

עים ה מקו ו י ע מערכת מש

קים

משקל תיאור קוד מוצר

5.5 ק"ג סולם תחתון לאלשור   ASX50001

5.6 ק"ג סולם עזר לאלשור ASX50002

4.1 ק"ג סולם לאלשור 1.0 מ'   ASX51000

5.5 ק"ג סולם לאלשור 1.5 מ'   ASX51500

7.0 ק"ג סולם לאלשור 2.0 מ'   ASX52000

משקל תיאור קוד מוצר

5.7 ק"ג תומכות רוחב לאלשור 1200 מ"מ    ASX61200

7.9 ק"ג תומכות רוחב לאלשור 1800 מ"מ  ASX61800

10.0 ק"ג תומכות רוחב לאלשור 2400  מ"מ    ASX62400

15.0 ק"ג תומכות רוחב לאלשור 3000 מ"מ  ASX63000

משקל תיאור קוד מוצר

9.3 ק"ג משטח עבודה לאלשור 300x1800 מ״מ ASX10043

12.7 ק"ג משטח עבודה לאלשור 505x1800 מ״מ ASX10044

12.8 ק"ג משטח עבודה לאלשור 600x1800 מ״מ ASX10045

12.1 ק"ג משטח עבודה לאלשור 300x2400 מ״מ ASX10046

16.7 ק"ג משטח עבודה לאלשור 505x2400 מ״מ ASX10047

16.8 ק"ג משטח עבודה לאלשור 600x2400 מ״מ ASX10048

משקל תיאור קוד מוצר

15.6 ק"ג ג'ק לאלשור 200-1250 מ"מ 106120125 

11.8 ק"ג ג'ק לאלשור 120-750 מ"מ   106112075 

14.9 ק"ג מפתח ג'קים למגדלי אלשור   106100009 

ים רכי
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ים מיי

לים ל ות  י י

אנקול הרמה

סמכים

משקל תיאור קוד מוצר

10.5 ק"ג מייצב  מתכוונן לג'ק 1200 מ"מ ASX91200 

11.8 ק"ג מייצב  מתכוונן לג'ק 1800 מ"מ ASX91800 

13.9 ק"ג מייצב  מתכוונן לג'ק 2400 מ"מ ASX92400 

14.8 ק"ג מייצב אלכסוני לרגליי תמיכה   ASX10050 

משקל תיאור קוד מוצר

37.4 ק"ג יחידת גלגלים לאלשור  ASX10038

8.5 ק"ג ידית ליחידת גלגלים לאלשור  ASX10038

משקל תיאור קוד מוצר

1.4 ק"ג סמך לקורות אלשור   ASX10040

משקל תיאור קוד מוצר

1400 ק"ג אנקול מתכונן לשולחנות 1.75 טון  104017530 

ים רכי
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רות  מס

קורות

ות י מעקות 

סיסים ות ו תוש

משקל תיאור קוד מוצר

4.0 ק"ג קורה לאלשור 900 מ"מ ASX80900

4.9 ק"ג קורה לאלשור 1200 מ"מ ASX81200

6.6 ק"ג קורה לאלשור 1800 מ"מ ASX81800

8.4 ק"ג קורה לאלשור 2400 מ"מ ASX82400

10.1 ק"ג קורה לאלשור 3000 מ"מ ASX83000

משקל תיאור קוד מוצר

3.2 ק"ג מעקה בטיחות לאלשור 1200 מ"מ    ASX71200 

4.1 ק"ג מעקה בטיחות לאלשור 1800 מ"מ ASX71800 

4.8 ק"ג מעקה בטיחות לאלשור 2400 מ"מ ASX72400 

5.8 ק"ג מעקה בטיחות לאלשור 3000 מ"מ ASX73000

משקל תיאור קוד מוצר

4.0 ק"ג  6x 270x 220u פלטת 106100023 

3.4 ק"ג בסיס לאלשור 10 מ"מ
)גודל 10x170x200 מ"מ(  

ASX10011

5.4 ק"ג בסיס U היקפי לאלשור    ASX10059

0.7 ק"ג מלחציים סופר - סלים לאלשור   ASX10056

משקל תיאור קוד מוצר

8.8 ק"ג מסגרת אלשור 1200 מ"מ 106101200 

12.3 ק"ג מסגרת אלשור 1800 מ"מ    106101800 

14.3 ק"ג מסגרת אלשור 2400 מ"מ    106102400  

16.9 ק"ג מסגרת אלשור 3000 מ"מ   106103000

ים רכי
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משקל תיאור קוד מוצר

5.9 ק"ג רגל אלשור 1250 מ"מ   106111250 

7.5 ק"ג רגל אלשור 1500 מ"מ   106111500 

8.0 ק"ג רגל אלשור 2000 מ"מ   106112000   

12.5 ק"ג רגל אלשור 2500 מ"מ    106112500 

15.0 ק"ג רגל אלשור 3000 מ"מ   106112500 

20.0 ק"ג רגל אלשור 4000 מ"מ   106112500 

2.2 ק"ג מחבר רגליי אלשור 6 מ"מ    106112500 

0.3 ק"ג פין למחבר רגליי אלשור 16 מ"מ   106112500 

ים עמו

לה ע

ה ו

משקל תיאור קוד מוצר

84.6 ק"ג עגלה 3 גלגלים לאלשור   ASX10014

משקל תיאור קוד מוצר

11.0 ק"ג חצובה לרגל אלשור   ASX10060  

ים רכי
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בוא לגלות איך
שירות ברמה

גבוהה עושה את
כל ההבדל בפרויקט

ים ליווי פרויק
צוות המהנדסים שלנו הוא בעל נסיון עשיר בתחום, העוזר לנו להבין את האתגרים הניצבים בפניך לצד האפשרויות לחסכון בזמן 

וכסף.

עו  ל הפרויק  ו ותינו לא משנה מה  פני לקו ים  רים העומ וו האת ינים את מ אנו מ
ים שלנו הם אלה שעושים  פרוייק של העו וו הפתרונות שלנו מאפשר לנו לתמו  מ

ל האמיתי את הה

ים מותאמים  ו שר
אנו נספק המלצות טכניות ותכניות ברמת פירוט שתאפשר הקמה ישירה ופשוטה באתר הבנייה. עבור פריטים הדורשים הרכבה 

מיוחדת יסופקו הוראות תפעול מקיפות.

ות שירות לקו
אנו עובדים עם לקוחות על פרוייקטים בכל סדר גודל ולכן אנו מבינים שהצרכים שלך הם יחודיים לך. אנו מספקים רמת שירות 

המותאמת לצרכיך, מהדרכה באתר הבנייה ועד ביצוע הזמנה.

כנית יות  מומ
כל פרוייקט, גדול או קטן, דורש עיצוב מערכות ייחודי. צוות המהנדסים והמומחים המיומן שלנו יבין ראשית את דרישותיך ולאחר 

יספק פתרון שיתעלה עליהן.
זאת מכיוון שאנו ניגשים לכל פרויקט בראש פתוח ומתוך רצון אמיתי לספק את הפתרון המתאים ביותר.

ות י
V.GOLD מתגאה בבטיחות המובנית בכל המוצרים שלנו ובפתרונות שאנו מציעים. הנכס היקר ביותר של תעשיית הבנייה הוא 

עובדיה, והם שעומדים בראש מעיינינו לאורך כל תהליך מתן הפתרון.

שירות



אנו נוקטים במדיניות של השתפרות מתמדת ושומרים על הזכות לשנות, לתקן או לעדכן כל פרט, עיצוב, תכולה, משקל, מידה או מק"ט 
נהלי  אינו משקף בהכרח את מיטב  ולכן  חיצוני  גורם  ע"י  היה להיעשות  הציוד המופיע בתמונות עשוי  הודעה מראש. ארגון  שהוא ללא 

העבודה או דרישות החוק הנהוגים כיום.

טל: 03-7700770
פקס: 03-7700799

info@vgold.co.il :דו"אל
www.vgold.co.il :אתר

 TEAMAX / עיצוב
BAMBUK / ניהול הפקה


