


לקוח יקר,

ריכזנו עבורך בקטלוג זה מגוון מוצרי קיטור וחום המתאימים לעסק שלך.

אנו בא. וולף, החברה הגדולה והוותיקה בישראל, מזמינים אותך ליהנות מהפתרונות החדשניים 

והמתקדמים בעולם בתחום הקיטור והחום.

משנת 1950 מעמידה א.וולף לרשות לקוחותיה מגוון גדול של פתרונות יצירתיים ואיכותיים. 

המקצועיות, הניסיון והוותק, מאפשרים לנו להתאים לכל לקוח את הציוד הנכון לו, 

במטרה למקסם את הפוטנציאל הגלום בעסק ולהגיע לתוצאות הטובות ביותר.

הצוות המנוסה שלנו מתמחה בייעוץ, תכנון, פיתוח, ייצור, התקנה ותחזוקה של מערכות קיטור וחום 

לכל צורך ובכל קנה מידה, ואנו מייחסים חשיבות רבה לשירות מעולה, למקצוענות ולחדשנות. 

אנו מזמינים אותך לבקר במשכננו החדש בא.ת חולון, ליהנות מגישה נוחה ומאולם תצוגה גדול 

ולהתרשם ממגוון המוצרים המופיעים בקטלוג זה ובנוסף לו.

    info@A-WOLF.co.il | 03-6824478 :לתיאום פגישה

בברכה,

צוות א. וולף 
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מכבשים ידניים
פתרונות מתקדמים למעצבי אופנה ולחנויות ויצרנים -

להעברת צבע, סובלימציה ומדבקות

המכבשים של א.וולף מאפשרים העברת צבע למגוון גדול של סוגי משטחים: 
חולצות, שרוולי חולצה, מכנסיים, נעליים, משטחי עץ, פאזלים, קרמיקה ועוד, ונחשבים למובילים בשוק העולמי 

בזכות היותם חזקים ואמינים לאורך זמן.

כל המכבשים המשווקים על ידינו מייצרים לחץ עקבי ובעלי זרוע מוגבהת לשיפור הלחץ, ניתנים להתאמה אישית, קלים ונוחים לתפעול, 
וכוללים טיימר דיגיטלי, הסופר לאחור, התראה בגמר העבודה ואיפוס אוטומטי בסיום כל פעולה. לכל המכבשים המשווקים על ידינו שנה 

אחריות, ואחריות לכל החיים עבור גוף החימום (למכבשים מתוצרת ארה"ב).

סטאלס (סין)

היקס 
היקס סווינגמן 20

TS 74M טרנסמטיק

חדש

דגם

50*3838*3828*3850*6338*3850.8*40.640*50

45363090364164

220 וולט
(KW 1.75)

220 וולט
(7.5/1500 וואט/אמפר)

220 וולט
(10/2000 וואט/אמפר)

50.8*40.8

63.5

חברה אמריקאית
המפקחת על מפעל הייצור בסין

חדש! מסך מגע
אפשרות לתכנון עבודות קבועות.
מד דיגטלי גם לעוצמת לחץ הסגירה!

ירידה אנכית, מגירה נשלפת, 
יכולת תכנות עבודות קבועות, 
כיסוי נומקס תחתון, מסך מגע, 

פלטה תחתונה מתחלפת במידות שונות

סין

40*50

55

230V חד-פאזי
2200W

230V חד-פאזי
2200W

380V תלת-פאזי
4400W

פתיחה הצידה
ירידה אנכית

איטליהארה"בארה"ב

משקל (ק"ג)

גודל פלטה (ס"מ)

מתח עבודה
הספק חשמלי

הערות

תוצרת

היקס סווינגמן 20סטאלס 50 טרנסמטיק TS 74Mטרנסמטיק TS 2Mהיקס 600היקס 400סטאלס 28סטאלס 38 היקס סווינגמן 25



חצי אוטומט–מכבש מגנטי 

-פתרונות חדשניים למעצבים ולחנויות למתנות ומזכרות 

סובלימציה ומדבקות, להעברת צבע

מובילים בשוק העולמי בזכות היותם חזקים ואמינים  וולף.אי "המכבשים המשווקים ע

התראה  , הסופר לאחור, בעלי טיימר דיגיטלי, ונוחים לתפעולהם קלים . לאורך זמן

המגנט מסייע בסגירת המכבש ומקל על  . ופתיחת המכבש אוטומטיתבגמר העבודה 

הפעולה הפיזית

:במוצר זההיתרונות 
.המכבש נפתח לבדו בסיום הפעולה. המגנט מקל על פעולת הכבישה•

מאפשר להחליף לפלטה קטנה יותר להדפסה על  -פלטה תחתונה מתחלפת בקלות•

.'וכומטריות / שמשיות / תיקים 

!המכבש מראה את עוצמת הכבישה בזמן הפעולה ונותן פידבק לשימוש בלחץ הנכון•

50גלקסי 38גלקסי דגם

38/3840/50(מ"ס)מידת פלטה 

מתח עבודה  

הספק חשמלי
220V 1800W

3439(ג"ק)משקל 

סיןתוצרת



מכבשים אוטומטיים (פניאומטיים-לחץ אוויר)
פתרונות חדשניים למעצבים ולחנויות למתנות ומזכרות -

להעברת צבע, סובלימציה ומדבקות

המכבשים של א.וולף מאפשרים העברת צבע למגוון סוגי משטחים: חולצות, שרוולי חולצה, מכנסיים, נעליים, 
משטחי עץ, פאזלים, קרמיקה ועוד, ונחשבים למובילים בשוק העולמי בזכות היותם חזקים ואמינים לאורך זמן.

המכבשים האוטומטים מקלים על המשתמש, מגבירים משמעותית את קצב העבודה ומשפרים את איכות ההדפסה. 
המכבשים האוטומטים מיועדים לנפח עבודה גבוה, בנוחות מקסימלית. לכל המכבשים מסך מגע. עם תחילת הפעולה, המכשיר פועל לפי 

הלחץ, הטמפרטורה ומשך הזמן  שנקבעו מראש. המכבש ייפתח אוטומטית בסיום הפעולה. 
המכונה מתאימה את עצמה אוטומטית לעובי השונה של הבד.

לכל המכבשים המשווקים על ידינו שנה אחריות, ואחריות לכל החיים עבור גוף החימום (למכבשים מתוצרת ארה"ב).

טרנסמטיק 100Pטרנסמטיק 2Pהיקס 880

דגם

40*5050*74100*70

78115310

230 חד-פאזי
2200w

380 תלת-פאזי
4400w

380 תלת-פאזי
4500w

ירידה אנכית, מגירה נשלפת, יכולת תכנות עבודות קבועות, כיסוי נומקס תחתון, מסך מגע, פלטה תחתונה מתחלפת במידות שונות

ארה"באיטליה

משקל (ק"ג)

גודל פלטה (ס"מ)

מתח עבודה
הספק חשמלי

הערות

תוצרת

2P 74טרנסמטיקP 100טרנסמטיקP טרנסמטיק

50.8*40.8

60

220 וולט
(10/2000 וואט/אמפר)

חדש! מסך מגע
חדש! אפשרות לתכנון עבודות קבועות

היקס 880



עמדה כפולה–מכבש פניאומטי

-פתרונות חדשניים למעצבים ולחנויות למתנות ומזכרות 

ומדבקותסובלימציה , להעברת צבע

מכינים , בזמן העברת הצבע בעמדה הראשונה-מכבש כפול

.השניהאת הפריט הבא בעמדה 

שרוולי , חולצות: מאפשרים העברת צבע למגוון סוגי משטחיםוולף.אהמכבשים של 

ונחשבים למובילים בשוק  , קרמיקה ועוד, פאזלים, עץמשטחי , נעליים, מכנסיים, חולצה

.העולמי בזכות היותם חזקים ואמינים לאורך זמן

מגבירים משמעותית את קצב העבודה  , המכבשים האוטומטים מקלים על המשתמש

.ומשפרים את איכות ההדפסה

עם תחילת . מקסימליתבנוחות , המכבשים האוטומטים מיועדים לנפח עבודה גבוה

המכבש  . הטמפרטורה ומשך הזמן שנקבעו מראש, לפי הלחץהמכשיר פועל , הפעולה

.ייפתח אוטומטית בסיום הפעולה

.המכונה מתאימה את עצמה אוטומטית לעובי השונה של הבד

.אחריותשנה -ידינולכל המכבשים המשווקים על 

המכבש מגיע עם מעמד

50/70כפול 50/60כפול 40/50כפול דגם

2*250/70*250/60*40/50(מ"ס)מידת פלטה 

מתח עבודה  

הספק חשמלי
220V 2.5KW220V 4KW

100112120(ג"ק)משקל 

סיןתוצרת



מכבש אוטומטי (חשמלי)
פתרונות חדשניים למעצבים ולחנויות למתנות ומזכרות -

להעברת צבע, סובלימציה ומדבקות

אין צורך בקומפרסור (מדחס אוויר)

המכבשים של א.וולף מאפשרים העברת צבע למגוון סוגי משטחים: חולצות, שרוולי חולצה, מכנסיים, נעליים, 
משטחי עץ, פאזלים, קרמיקה ועוד, ונחשבים למובילים בשוק העולמי בזכות היותם חזקים ואמינים לאורך זמן.

המכבשים האוטומטים מקלים על המשתמש, מגבירים משמעותית את קצב העבודה ומשפרים את איכות ההדפסה. 
המכבשים האוטומטים מיועדים לנפח עבודה גבוה, בנוחות מקסימלית. לכל המכבשים מסך מגע. עם תחילת הפעולה, המכשיר פועל לפי 

הלחץ, הטמפרטורה ומשך הזמן  שנקבעו מראש. המכבש ייפתח אוטומטית בסיום הפעולה. 
המכונה מתאימה את עצמה אוטומטית לעובי השונה של הבד.

לכל המכבשים המשווקים על ידינו שנה אחריות, ואחריות לכל החיים עבור גוף החימום (למכבשים מתוצרת ארה"ב).

2C REV טרנסמטיק

40*50

90

איטליה

ירידה אנכית, מגירה נשלפת, יכולת תכנות עבודות קבועות,
כיסוי נומקס תחתון, מסך מגע, 

פלטה תחתונה מתחלפת במידות שונות

230V חד-פאזי
2200W



סובלימציה מטר רץ -

מכבשי חום עם מגירת הזנה -
 FOIL

KW



סימוני כביסהלהטבעתמכבשים 

מוסדות ובתי מלון, פתרונות מתקדמים למכבסות

מובילים בשוק העולמי בזכות היותם חזקים ואמינים  וולף.אי "המכבשים המשווקים ע

הם קלים ונוחים. לאורך זמן

התראה בגמר העבודה ואיפוס אוטומטי  , הסופר לאחור, בעלי טיימר דיגיטלי, לתפעול

.בסיום כל פעולה

כפולפניאומטיפניאומטי       דגם 

פניאומטי כפולפניאומטיידניהיקסידני דגם

15* 15.8/9.515(מ"ס)גודל פלטה 

1291425(ג"ק)משקל 

מתח עבודה  

הספק חשמלי
220V 430W220V 900W

יש צורך במדחס אווירהערות

סיןב"ארהתוצרת

:היתרונות בפלטת חימום קטנה

ללא , פתיחת מכבש בצורה קלה יותר/סגירת» נמוך יותר בזכות גודל הפלטה מחיר •

בכוחשימוש 
יותרתופס שטח רצפה קטן » מינימום נגיעה בבד » אחריות לשנה •

:מספר דגמים, לבחירתכם

המכבשסגירה רגילה של /פתיחה: ידני•

יותרקל ומהיר -י מדחס אוויר "סגירה ע/פתיחה: פניאומטי•

.מכינים את הפריט הבא, בזמן ההטבעה: מכבש כפול•

דגם ידני



מכבשי הדבקה לכובעים
פתרונות קלים ונוחים למעצבים, חנויות ספורט, מתנות, קייטנות, ארגונים ועוד

המכבשים המשווקים ע"י א.וולף נחשבים למובילים בשוק העולמי בזכות היותם חזקים ואמינים לאורך זמן. 
הם קלים ונוחים לתפעול, בעלי טיימר דיגיטלי, הסופר לאחור, התראה בגמר העבודה ואיפוס אוטומטי בסיום כל 

פעולה.

למכבשי ההדבקה שלנו כמה יתרונות בולטים:
» לחץ עקבי הניתן להתאמה אישית  » זרוע מוגבהת לשיפור הלחץ  » מתקן המותח את הכובע

» מתאים להדפסה על כל עובי של כובע  » אחריות לשנה

טרנסמטיק פניאומטי כפולHIX ארה"ב - כובעים, ידני

טרנסמטיק פניאומטי כפולHIX ארה"ב-כובעים, ידני

10*15

45.5

מסך מגע

איטליה

230V חד-פאזי
400W



KW
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