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SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE

א.א.ח פלסט בע״מ
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א.א.ח פלסט בע״מ

 37שנים

של תעשייה ישראלית
החברה המובילה בישראל לעבודות פלסטיק ופיברגלס

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE
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תוכן עניינים
עמוד

תוכן

2

על החברה

4

צינורות פוליאתילן )(HDPE

6

צינורות מרלקס לשפכים

8

צינורות ניקוז מחוררים ומחורצים
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החברה
עלרה
על החב

SEMI-LUG WAFER
SHORגלס תעשייתיים
TYPEסטיק ופיבר
א.א.ח פלסט .עבודות פל

א.א.ח פלסט בע״מ.

עבודות פלסטיק ופיברגלס תעשייתיים

א.א.ח פלסט בע”מ הינה החברה המובילה בישראל לייצור והתקנה של מיכלים ,צינורות ומתקני
פיברגלס ופלסטיק .החברה משתמשת בשיטות הנדסה ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר ,עם
הסמכת  ISO-9001ושומרת על רמת האיכות הגבוהה ביותר.
עם לקוחות החברה נמנים :כימיקלים לישראל בע”מ )כי”ל( ,חברת החשמל ,מקורות ,חברות
הנדסה ,ברן ,טבע ,איי דיי אי ) (IDEועוד.
מוצרי א.א.ח פלסט משמשים לתעשייה הכימית ,תעשיית הנפט ,חקלאות ,משרדי ממשלה ,עיבוד
מזון ,תרופות ומערכות מים .החברה משמשת גם כקבלן ביצוע והרכבת צינורות ומתקנים שונים.
מוצרי החברה כוללים מיכלי אחסון ,צינורות בקטרים גדולים ,מתקנים לטיהור אוויר ,מתקני פסולת
ומיכלי מים .כל המוצרים מתוכננים בהתאם לסטנדרטים המחמירים ביותר ועוברים בדיקות
אבטחת איכות מחמירות ,הם עמידים בפני כימיקלים אגרסיביים ביותר וטמפרטורות גבוהות.
מחלקת התכנון והפיתוח שלנו מייצרת את המוצרים המתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית כדי
לעמוד בדרישות הלקוחות .המוצרים שלנו כבר שולבו פרויקטים מורכבים גדולים בארץ ובחו”ל,
כגון מפעל מגנזיום במפעלי ים המלח ,מתקני התפלה בקפריסין ,אשקלון ,חדרה ,רותם דשנים
ומתקני אחסון והתפלת מים בארץ ובחו”ל.
מוצרי החברה מיוצאים לגרמניה ,קפריסין ועוד  .צוותי השדה שלנו ,מבצעים עבור הלקוחות בכל
אתר שירותי התקנה ,תפעול ותחזוקה והם מסוגלים לספק פתרונות בהתראה קצרה מאוד.

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE

א.א.ח פלסט בע״מ.
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 מיכלי הפלסטיק מיוצרים.מחלקת הפלסטיק שלנו פועלת על פי ידע וסטנדרטים גרמניים קפדנים
מתכת מחומם מראש וכךSEMI-LUG
דחוס סביב צילינדרWAFER
עות פלסטיקSHOR
גלישת רצוTYPE
באקסטרוזיה באמצעות
. הומוגני,נוצר מיכל אטום
מיכלי פלסטיק מיוצרים בעוביים שונים וללא תפר בגליל בהתאם לבקשת הלקוח וסוג החומר
, מעלות צלזיוס90  לטמפרטורה של עד, הם עמידים לכימיקלים קשים.שאמור להיות מאוחסן
 ניתן לצייד את. הייצור נעשה בזמן קצר במיוחד.ידידותיים לסביבה וניתנים למיחזור קל ומהיר
. ובכך לאפשר ניצול נוח שלהם עבור יישומים שונים,המיכלים באביזרים שונים במהירות ובבטחה

License No. 96144 to mark a commodity
with the Standards Mark

License No. 111410 to mark a commodity
with the Standards Mark

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by
article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by
article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

A.A.H. PLAST LTD.

A.A.H. PLAST LTD.

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:

18, Hazoera St. ,Beer Sheva ,Israel

18, Hazoera St. ,Beer Sheva ,Israel

Plastics Piping Systems-polyethylene(pe)pipes And Fittings For Water Supply.
These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 4427 Part 5 Edition May 2015

Models:
1.

90 - 225 mm.
PN 4, 6, 8, 10, 12.5, 16

2.

225 - 315 mm.
PN 4, 6, 8, 10, 12.5, 16

Polyethylene Pipes And Fittings: Waste Discharge (low And High Temperature)
Inside Buildings- Specifications
These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 4476 Part 1 Edition February 2006

Models:

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the
License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order,
imposed by law on the abovementioned commodities
This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

1.

110 mm. S 12.5

2.

160 mm. S 12.5

3.

200 mm. S 12.5

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the
License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order,
imposed by law on the abovementioned commodities
This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2021

This license is valid until 31/12/2021
Date of License : 28/02/2021
R.N 511129678

Page 1 of 1

Date of License : 28/02/2021

Dr. Gilad Golub
CEO

R.N 511129678

Dr. Gilad Golub
CEO
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פוליאתילן )(HDPE
צינורות
אתילן )(HDPE
צינורות פולי

SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE

א.א.ח פלסט בע״מ – מייצרת צנרת פוליאתילן ) .(HDPEלחברתנו מכונות ייצור חדשות הפועלות
על פי הטכנולוגיות המתקדמת בעולם הכוללת מחשוב ובקרה תוצרת גרמניה המספקת בקרה

א.א.ח פלסט בע״מ

ALVE WITH HAND LEVER

ושליטה של כל תהליך הייצור תוך שמירה על דיוק מקסימלי בהתאם להוראות ת”י .4427
פוליאתילן הוא פולימר העשוי שרשראות של החומר אתילן .ככל שההסתעפויות בשרשראות רבות
והצפיפות גבוהה יותר ,כך יהיה החומר חזק יותר .לכן ,מחלקים צנרת פוליאתילן לשני סוגים:
צינורות  PEבעלי צפיפות נמוכה יותר וצינור  (HDPE (High density polyethyleneבעל צפיפות
גבוהה ולכן נחשב חזק ואיכותי מאוד ויש לו שימוש רב בתעשייה.
עמידותם בפני לחץ ומשקל גבוהים מאפשרים לבצע בצינורות פוליאתילן ,במיוחד בצינורות HDPE
החזקים הולכת מים בלחץ .צנורות פוליאתילן מתחברים בשטח באמצעות ריתוך פנים או ריתוך
חשמלי )אלקטרו-פיוז’ן( .צינור שפכים משמשים להולכת מים בלחץ ,הולכת שפכי ביוב בלחץ,
הולכת נוזלים בתעשייה הכימית ,אספקת מים למערכות חקלאיות ועוד.
עובי דופן במ״מ

SDR

לחץPN

26,21,17,13.6,11
SDR

6,8,10,12.5,16
לחץ PN

קוטר במ״90
מ

4.2-11.1

26,21,17,13.6,11

6,8,10,12.5,16

110

3.5-9.2
6.2-16.2

26,21,17,13.6,11
26,21,17,13.6,11

7.7-20.2

26,21,17,13.6,11

3.5-9.2פן במ״מ
עובי דו

4.2-11.1

6,8,10,12.5,16

200

6,8,10,12.5,16

6,8,10,12.5,16

160

6,8,10,12.5,16

200

8.6-22.7

26,21,17,13.6,11

6,8,10,12.5,16

225

9.6-25.1

26,21,17,13.6,11

6,8,10,12.5,16

250

10.7-28.1

26,21,17,13.6,11

6,8,10,12.5,16

280

12.1-31.6

26,21,17,13.6,11

6,8,10,12.5,16

315

12.1-31.6

6.2-16.2

26,21,17,13.6,11

6,8,10,12.5,16
6,8,10,12.5,16

160 90

110

9.6-25.1

26,21,17,13.6,11
26,21,17,13.6,11

26,21,17,13.6,11

6,8,10,12.5,16
6,8,10,12.5,16

7.7-20.2
WAFER SHORT26,21,17,13.6,11
TYPE WITH SINGLE
FLANGE
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קוטר במ״מ

250
315

א.א.ח פלסט בע״מ
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PEשפכים
פוליאתילןקס ל
אתילן  PEמרל
צינורות פולי
מרלקס לשפכים
צינורות

SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE

א.א.ח פלסט בע״מ – מייצרת צנרת פוליאתילן ) (PEהמשמשות להובלת שפכים .לחברתנו מכונות
ייצור צינור שפכים חדשות אשר פועלות על פי הטכנולוגיות המתקדמת בעולם הכוללת מחשוב
ובקרה תוצרת גרמניה המספקת בקרה ושליטה של כל תהליך הייצור תוך שמירה על דיוק מקסימלי
בהתאם להוראות ת”י  .4476צינורות ניקוז מסוג צנרת פוליאתילן מרלקס לשפכים מתחברים

א.א.ח פלסט בע״מ

ALVE WITH HAND LEVER

באמצעות ריתוך פנים או ריתוך חשמלי )אלקטרו-פיוז’ן(.

עובי דופן במ״מ
עובי דופן במ״מ
3.5
4.2

3.5

6.2
7.7

4.2

9.6
12.1

קוטר במ״מ

קוטר במ״מ
90

פריט

פריט

מרלקס לשפכים

110

מרלקס לשפכים

160

מרלקס לשפכים

200

מרלקס לשפכים

250

מרלקס לשפכים

315

ם לשפכים
מרלקס
מרלקס לשפכי

90

110

מרלקס לשפכים

מרלקס לשפכים

6.2

160

7.7

200

מרלקס לשפכים

9.6

250

מרלקס לשפכים

12.1

315

מרלקס לשפכים

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE
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מחורציםם /מחוררים
צינורותצים  /מחוררי
צינורות מחור

SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE

א.א.ח .פלסט בע"מ מייצרת צינורות מחוררים ומחורצים לפי בקשת הלקוח.
◄ עבודה לפי תקנים בינלאומיים .כל הצינורות עשויים מחומרים )(HDPE, PP, PVC, PVDF, GRP
בקטרים של עד  400מ"מ.
◄ צינורות ניקוז מי גשמים מחוררים ,צינורות צריכת גז קרקע ועוד ושימושים נוספים.
◄ ניתן לעטוף את הצינורות בבד גיאוטכני .מערכות צנרת ניקוז מבטיחות שציר התנועה יישאר תפעולי
ובטוח.

א.א.ח פלסט בע״מ

ALVE WITH HAND LEVER

מערכת ניקוז יעילה הינה חיונית

מערכת ניקוז יעילה הינה חיונית.
מבטיחותת אמינות
פלסטיקים מספקו
צנרת מים עילי
פלסטטיפים,
א.א.ח.מי תש
א.א.ח .פלסט צנרת פלסטיק מבטיחות הזרמה מבוקרת של
הזרמה מבוקרת

מרבית להבטחת יציבות ארוכת טווח של מסילות וכבישי
שלם.מי תשטיפים ,מים עיליים מספקות אמינות מרבית
להבטחת יציבות ארוכת טווח של מסילות וכבישים.
מידות צינורות PE
מערכות צנרת מחוררות
◄ א.א.ח .פלסט בע"מ מייצרת צינורות מחוררים לפי בקשת הלקוח.
◄ עבודה לפי תקנים בינלאומיים.
◄ כל הצינורות העשויים מחומרים ) (HDPE, PP, PVC, PVDF, GRPמתבצעת ע״י מכונת  ,CNCבקטרים
של עד  400מ"מ.
◄ צינורות ניקוז מי גשמים מחוררים ,צינורות צריכת גז קרקע ועוד שימושים נוספים.

מידות צינורות PE

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE

8

א.א.ח פלסט בע״מ

ח פלסט בע״מ.א.א

ALVE WITH HAND LEVER
PE מידות צינורות

SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE
A.A.H Plast overview of Types

PE מידות צינורות
SDR 26

SDR 13.6

SDR 17

SDR 11

Ø.
mm

S
mm

S
mm

S
mm

S
mm

90

3.5

5.4

6.7

8.2

110

4.2

6.6

8.1

10

160

6.2

9.5

11.8

14.6

200

7.7

11.9

14.7

18.2

225

8.6

13.4

16.6

20.5

250

9.6

14.8

18.4

22.7

280

10.7

16.6

20.6

25.4

315

12.1

18.7

23.2

28.6

355

13.6

21.1

26.1

32.2

400

15.3

23.7

29.4

36.3

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE
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מידות צינורות PE

א.א.ח פלסט בע״מ
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מידות צינורות PE

SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE
מערכות צנרת מחוררות
מערכת צנרת מחוררת

◄ א.א.ח .פלסט בע"מ מייצרת צינורות מחוררים לפי בקשת הלקוח.
◄ עבודה לפי תקנים בינלאומיים.
◄ כל הצינורות העשויים מחומרים ) (HDPE, PP, PVC, PVDF, GRPמתבצעת ע״י מכונת  ,CNCבקטרים
של עד  400מ"מ.
◄ צינורות ניקוז מי גשמים מחוררים ,צינורות צריכת גז קרקע ועוד שימושים נוספים.

מידות צינורות PE
SDRורות PE
ת צינ
מידו11

SDR 17

SDR 13.6

SDR 26

S
mm

S
mm

S
mm

S
mm

Ø.
mm

8.2

6.7

5.4

3.5

90

10

8.1

6.6

4.2

110

14.6

11.8

9.5

6.2

160

18.2

14.7

11.9

7.7

200

20.5

16.6

13.4

8.6

225

22.7

18.4

14.8

9.6

250

25.4

20.6

16.6

10.7

280

28.6

23.2

18.7

12.1

315

32.2

26.1

21.1

13.6

355

36.3

29.4

23.7

15.3

400

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE
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A.A.H Plast overview of Types

SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE
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SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE

א.א.ח פלסט בע״מ
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טכנולוגיה
החברה דוגלת בשיפור תמידי של
תהליכי הייצור בשילוב מכונות ייצור
מתקדמות
שיטת הצלבה
החברה היחידה בעלת יכולת ייצור
מיכלים וצינורת פיברגלס בליפוף מצולב
בקרת איכות
עבודה לפי תקנים בן לאומיים ,ברשותנו
מעבדה לביצוע בדיקות איכות קפדניות
שנות ותק 37
לחברה צבר עבודות ופרויקטים
מהגדולים בתחום עם ניסיון מוכח של
 37שנים

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE

אלטרנטיבה
החברה היחידה בישראל המציעה
פתרונות משולבות פיברגלס ופלסטיק
התאמה אישית
ייצור מוצרים ע"פ שירטוט ותכנון מראש
ע"פ דרישה תוך הבנת צרכי הלקוח
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א.א.ח פלסט בע״מ

SEMI-LUG WAFER SHOR TYPE

א.א.ח פלסט בע״מ
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א.א.ח פלסט בע״מ.
 37שנים של תעשייה ישראלית

WAFER SHORT TYPE WITH SINGLE FLANGE
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