
קטלוג מוצרים



בולטק  הינה חברה דינמית ועתירת ניסיון אשר 

 פועלת בתחומי התעשייה וחקלאות בעלי חיים. 

לחברה ניסיון של שנים רבות בהקמת מבנים 

מבוקרים, הטעמת מערכות מתקדמות ופיתוח מערכות 

חדשות. בסביבת אקלים אשר משתנה בצורה קיצונית 

קיים צורך הולך וגובר במבנים מבוקרים, אשר 

מייצבים את האקלים במרחב הפעילות ומשפרים 

בצורה ניכרת את סביבת העבודה.

בולטק  מטמיעה מערכות בקרה למבנים אלו 

ומערכות מתקדמות אחרות הנדרשות להפעלת 

המבנים הללו בצורה היעילה והמתקדמת ביותר, 

לצד שליטה מלאה במגוון המערכות הקיימות במרחב 

המבנה. כגון: אוורור, צינון, טמפרטורה, לחות ועוד. 

לחברה מגוון רחב של ציוד משלים לסביבת העבודה 

כגון שטיחי גומי אורטופדים אשר מקלים על חיי 

העובד ומשפרים את התפוקות.



 המאווררים מתאפיינים 
 בצריכת חשמל נמוכה ביותר 

)KW 0.35-2.2( וספיקות אויר 
 HVLS -גדולות במיוחד

)High Volume Low Speed(

המאווררים מצטיינים באיכותם 
 ובבטיחותם. 

לכל כנף התקן בטיחות מיוחד 
)פטנט רשום( למקרה של פגיעה 

 באחד הלהבים. 

 בולטק  מקפידה על 
עמידה ללא פשרות בתקני 

בטיחות מחמירים.

מערכות
אוורור

5-4מערכות אוורור

מאווררי תקרה לתעשייה

  צריכת חשמל נמוכה ביותר

  לוח פיקוד ובקרה בעברית

  מנוע שקט במיוחד

  יכולת הוספת להבים )עד 10 להבים למאוורר(

  יכולת שינוי גודל להב

  להבים אווירודינמיים קלי משקל )PVC או אלומיניום(

  משנה התדר מותקן בלוח פיקוד, אינו חשוף לקורוזיה וויברציות ומאפשר טיפול נוח במידת הצורך

  יכולת שינוי זווית הכנף )PITCH( וזווית הלהב )פטנט רשום( לכיסוי שטח יעיל ואפקטיבי

שטח כיסוי 
אפקטיבי 

)מטר(

ספיקת אויר
)m3/h(

מנוע מגנט 
)KW( קבוע

הספק מנוע 
)KW( גיר

קוטר מרכז 
)מ"מ(

 מס' 
להבים

חומר
קוטר 
)ס"מ(

12 102,000/104,000 0.35 0.75 330 5-10 PVC/AL 300

16 151,000/154,000 0.50 0.75 330 5-10 PVC/AL 400

20 255,000/260,000 0.75 1.5 330 5-10 PVC/AL 500

24 326,000/332,000 1 1.5 330 5-10 PVC/AL 600



7-6מערכות אוורור

מוסך מרלו״גאזורי תפעול



9-8מערכות אוורור

בתי אריזה



מערכות אוורור

"cyclone" מאווררים מסדרת

  שטח כיסוי גדול במינימום צריכת חשמל

  גוף המאוורר עמיד בשחיקה

  מנוע ללא תחזוקה

  פיתחי האוויר ניתנים לכיוונון

  להבי אלומיניום

  הפעלה שקטה במיוחד

  התקנה ותחזוקה פשוטים ביותר

size HP Ph RPM Watts Used Speed

50˝ 1-1.5 1 525 1050 Single

50˝ 1.5 3 525 1050 Variable

72˝ 3 1 322 2200 Single

72˝ 3 3 322 2200 Variable

"basket" מאווררי קיר סדרת

  מקסימום יעילות במינימום צריכת חשמל

  להבי אלומיניום

  עמידים בתנאי קור וחום קיצוניים

  יכולת סיבוב עד 360 מעלות

  מנועי הנעה ישירה חסכוניים במיוחד

  קוטר בין "12 - "36

  קלים לניקוי ולתחזוקה

size HP Voltage Ph RPM Blade Wt. lb

12˝ 1/10 115 1 1725 3-Alum 21.75

20˝ 1/3 115/230 1 1725 3-Alum 36

20˝ 1/3 115 1 1725 3-Alum  36.5

24˝ 1/2 115/230 1 1725 3-Alum 46

24˝ 1/2 115 1 1725 3-Alum 46.5

36˝ 1/2 115/230 1 825 3-Galv 65

36˝ 1/2 230/460 3 850 3-Galv 65
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שטיחי גומי מיועדים לעמדות 
 עבודה, להקלת עומסי 

עמידה ממושכת וכן לאיזורים 
 שבהם קיימת סכנת החלקה. 

השטיחים מצטיינים בעמידות 
רבה לאורך שנים.

 משטחי 
גומי למניעת

החלקה 

שטיחי גומי

גומי ארגומילק- גומי אורטופדי לעמדות עבודה
  מונע החלקה על משטח רטוב

  מומלץ לעמדות עבודה בעמידה

  הקלת עומס על רגלי העובדים

  מבודד חום וקור

  עמיד לחומרים קורוזיבים

  לא נדרשת התקנה. חיבור פאזל בין השטיחים

  ניתן להרים או להזיז בעת הצורך

  קל לניקוי ותחזוקה

Dimensions Thickness

950 x 1700 mm 17 mm 
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שטיחי גומי

גומי חורים 

  מיועד למשטחים חלקים 

  שטח פנים מחוספס למניעת החלקה

  הקלת עומס בעמידה ממושכת

  ניקוז בתחתית השטיח

  נוח לטיפול וניקוי

  לא נדרשת התקנה

Dimensions Thickness

1000 x 1500 mm 20 mm 
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צינון מרחבים/שטחים גדולים 
ע"י התזת טיפות מים זעירות 

אשר מתאדות במהירות בלחץ 
גבוה באמצעות ״דיזות״ 
 ומקררות את הסביבה. 

הפעלת המערכת מתבצעת 
באמצעות בקר מתקדם ומבוקרת 

ע"י גששי טמפרטורה ולחות.

מערכות
ערפול

מערכות ערפול

יתרונות המערכת:

  הורדת טמפרטורה במהירות גבוהה

  שימוש בכמות מועטה של מים

  יכולת שליטה בתזמון הערפול

  השגת תוצאות אופטימליות

  מומלץ להתקין את המערכת בשילוב מאווררי תקרה של בולטק
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לנגד עיננו עומדת תמיד השאיפה לסייע בשיפור 
סביבת העבודה הן בפן המקצועי והן בפן 

הכלכלי וזאת תוך שיפור מתמשך ברמת השירות, 
בהגדלת סל המוצרים ובמתן פתרונות יצירתיים.

CERTIFICATE
This is to certify that the Quality Management System of

BULLTECH ADVANCED AGRICULTURE LTD.
P.S. Hefer 38811 , Emek Hefer , Israel

Has been audited and registered by SII-QCD as conforming to the requirements of :

ISO 9001:2015
This Certificate is Applicable to

Import, manufacture and marketing of advance systems for agriculture and industry.

Certificate No.: 89997 Certificate Issue Date: 19/11/2017
Initial Certification Date: 09/11/2017 Certification Expiry Date: 19/11/2018

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Ilan Carmit
Acting Director General R.N 514646025

Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division
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