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 מסילות לינאריות
 ברגים כדוריים מדוייקים
 אקטואטורים ליניאריים

www.thk.com

 מעמדים ומשטחים לבלימת
  זעזועים ורעידות

 אקטואטורים ליניאריים

 מיסבים ליניאריים עגולים
)Ball Bushings(  

 צירים מחוסמים מושחזים
 אקטואטורים

www.mysamick.com

רכיבי הנע מכניים

www.fabreeka.com

www.ccmrails.com
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The Mark of Linear Motion



 מיסבי  צריח

www.rollix.com

גלגלי שיניים ופסי שיניים
 סטנדרטים

 מעובדים לפי שרטוט לקוח

 רכיבים מכניים מדויקים
 גלגלי שיניים בדיוק גבוה
 מקשרים גמישים זעירים

 תמסורות פלנטריות, חלזוניות,
   וישרות זוית

 תמסורות במגוון רמות דיוק
 אקטואטורים סיבוביים

 מערכות ליניאריות

khkgears.net

רכיבי הנע מכניים

https://www.reliance.co.uk

www.wittenstein-alpha.de
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 גרמושקות
 כיסויים למכונות בתנועה

 נושאי כבלים

www.dynatect.com

 מקשרים גמישים
 ברגים וקשיחים מיוחדים

 רכיבי אדם-מכונה

 מקשרים גמישים
Safety coupling 

 צירים מקשרים גמישים )עד 6 מ׳(

 משככי זעזועים תעשיתיים
 קפיצי גז

 בולמי זעזועים ויסקו-אלסטיים
  והידראולים

www.nbk1560.com

www.jakobantriebstechnik.de

www.kobapage.com
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רכיבי הנע מכניים
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רכיבי הנע מכניים/אלקטרו מכניים

 אקטואטורים ליניאריים לעומסים
   נמוכים

 אקטואטורים טלסקופיים
 אקטואטורים לאפליקציות רפואיות

www.timotion.com

 טבעות הידוק הידראוליות
 מתאמים הידראוליים בין צירים

www.etp.se

Slip-Ring טבעות החלקה 
Rotary Union מפרקים סיבוביים 

www.rotarysystems.com

 אקטואטורים ליניאריים
 מגבהים

 תמסורות 900

www.powerjacks.com



בקרת הנע וסרוו
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www.micontrol.com

 מגוון בקרים ומגברי הינע
 מוצרים יעודיים לתחום הצבאי

 מוצרים מותאמים למפרט לקוח

www.ingeniamc.com

 בקרי הנע רב ציריים
 בקרים עם דרייברים אינטגרליים

Pocket PLC בקרי 

www.galilmc.com

 מערכות הנעה מתקדמות
 מנועים ליניאריים

 Ironcore & Ironless  
 מנועי מומנט

www.etel.ch

 בקרים ומגברי הינע מיניאטוריים
I/O מגוון דגמי 



בקרת הנע וסרוו
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 מגוון מנועי סרוו ומנועי מומנט
 מנועים משולבים עם תמסורות
)24V & 48V( מנועים למתח נמוך 

 מנועים לתנאי סביבה קשים

www.motorpowerco.com

DC Brush מגוון מנועי 
 מנועים משולבים עם תמסורות

www.buehlermotor.com

www.celeroton.com

 מדחסי טורבו זעירים בטכנולוגיה ייחודית
 מנועים למהירויות גבוהות מאוד

   )עד 1,000,000 סל״ד(
 בקרה ייחודית ללא משוב

)Sensorless(  

 אקטואטורים ליניאריים חשמליים
 שליטה ובקרה ייעודית

www.concens.com



בקרת הנע וסרוו
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 מנועי סרוו
Brush & Brushless  
Custom מנועי סרוו 

 מנועים משולבים עם תמסורות,
www.pittman-motors.com  אנקודרים ובלמים

 אקטואטורים ליניאריים חשמליים
  ופנאומטים

 מגוון רחב של סוגים וגדלים
 אפשרות למנוע ובקרה מוכללים

www.tolomatic.com

 פתרונות הנעה ליניאריים
 מנועי צעד ליניאריים

Anti-Backlash & Custom Nuts 
ACME ברגי הנעה 

www.haydonkerk.com

 מנועי צעד במגוון גדלים
 שילוב תמסורות, אנקודרים

   ובלמים

www.ametekmae.com



רכיבי בקרה
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 מפסקים מוארים
 מפסקים אופטיים

 אינדיקטורים

www.sunmulon.co.jp

 פוטנציומטרים
)Joystick( ידיות שליטה 

 דוושות בקרה

sakae-tsushin.co.jp

סולונואידים
 סיבובים

 קוויים

www.shindengen.co.jp

 עדשות טלצנטריות
 תאורות

 מצלמות תעשייתיות

www.opto-engineering.com

SHINDENGEN



בקרה תעשייתית
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 אנקודרים ליניאריים מגנטים
  אנקרמנטליים ואבסולוטיים

 גששי זווית מגנטיים
 גששי מיקום מופעלי כבל

www.asm-sensor.com

אנקודרים ליניאריים
אנקרמנטלים ואבסולוטים

 פתוחים
 סגורים

www.rsf.at

אנקודרים סיבוביים
 אנקרמנטליים

 אבסולוטיים

www.leinelinde.com

 חיישני מיקום אינטרפרומטרים
 מנועים פיאזו-אלקטרים

www.attocube.com
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 חיישני זיהוי ומדידה
 מערכות ראייה ממוחשבת

 ביטול חשמל סטטי
 אמצעי בטיחות אופטיים

www.keyence.com

בקרה תעשייתית

 סורקי לייזר
 סורקי בטיחות
 גלאי מכשולים

www.hokuyo-aut.jp

 מצלמות תרמיות חכמות
 מצלמות לגילוי אש

 מצלמות תרמיות לרחפנים

www.workswell-thermal-camera.com

 גששים ומדי טווח
  אולטראסונים

www.microsonic.de

www.maplesystems.com

 מגוון רחב של צגי HMI מתקדמים
OIT פתרונות 

 ממשק פשוט ונוח למגוון רחב
PLC's של   



מערכות  ובהספקת  טכנולוגיים  פתרונות  במתן  מובילה  מדיטל 
ורכיבי איכות לתעשיות ההיי-טק בישראל.

ובקרה,  פיקוד  הנעה,  ורכיבי  מערכות  עיקריים:  פעילות  תחומי 
מיסוב ליניארי ובקרה תעשייתית.

מדיטל מייצגת בלעדית בישראל יצרנים מובילים בתחומם.

רחוב שחם 36, ת.ד. 7772, פתח-תקוה 4951729
03-9231666 03-9233323     פקס:  טלפון: 

sales@medital .co. i l


