
מדריך מוצרים
מתלים מכבלי פלדה ושיטות תמיכה לציוד במבנים.

קל להרכבה.

שיטות מגוונות להרכבה.

חסכון בזמן, בכסף, ועובדים.
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מהו מתלה "גריפל.
 מתלה "גריפל" מסופק כחלק מערכת תליה.  הערכה כמופיע

 בתמונה כוללת : את המתלה, כבל פלדה, ומבחר גדול של חיבורי
 קצה.   מתלה "גריפל" הוא פטנט רשום שבו הכבל ננעל ומאפשר

ויסות הגובה

 מתלה "גריפל" פותח במיוחד לאפשר תליה מהירה של ציוד מכני,  
  חשמלי, וצנרת כמו גם ציוד מיזוג אויר, שלטים, ומזרונים אקוסטיים.

המתלה מבטל את השימוש במוטות הברגה, תמיכות, ופרופילים

 המתלים מסופקים ב 5 גדלים סטנדרטיים,  לעומסים מ 10 ועד 
 325 ק"ג.  כל המתלים הם עם מקדם בטיחות של 1:5

כיצד זה פועל

חיבור קצה

כבל פלדה מגלוון

מתלה "גריפל"

עומס תלוי.

. 

. 

. 

משקל עד 325 ק"ג
 משקל זה מתיחס למתלה

 "גריפל" מס 5.  כל המתלים
מחושבים למקדם בטיחות של 5:1

  כבל הפלדה מוחדר לתוך מתלה "גריפל" ועובר לצידו השני.
 הכבל מוחזק במקומו על ידי יתד משונן הנלחץ כלפי הכבל
 בעזרת קפיץ.   הכבל מחובר לציוד ישירות או בעזרת אחד
 מהאביזרים שלנו. קצה הכבל מוחדר חזרה למתלה.  ניתן

לוסת בנוחות את הגובה של החלק התלוי

מדוע  "גריפל" .
חוסך בזמן הרכבה ומוריד עלויות

 מהירות הרכבת ציוד עד פי 6 יותר מהירה
 מהשיטה המקובלת עם מוטות הברגה, ומכאן

השלמת הפרויקט בפחות זמן

ידידותית לאיכות הסביבה"
 בשיעור CO2  פחות אביזרים ולכן פחות פליטות

97%

חזק ורב שימושי
 זמין ב 5 קבוצות משקל מ 10 ק"ג ועד 325 ק"ג

עם מקדם בטיחות של 1:5

. 

הערכות מסופקות מוכנות לשימוש
 לא נדרשת עבודה בריתוך או בחיתוך, הציוד

קל, משפר בטיחות

במידה ודרוש עומד לרשותכם יעוץ טכני
 ,CAD תמיכה משלב התכנון כולל תכנון

סמינרים



3 www.gripple.com

במפעלינו בשפילד.

תמיכה משלב התיכנון
טבלת עומסים מותרת

עומס מקסימלי בק"ג בזוית התליה מהאנך
דגם המתלה

60° 45° 30° 15° 0°

5 7 8.6 9.6 10 מס. 1

22 32 39 43 45 מס. 2

45 64 78 87 90 מס. 3

113 159 195 217 225 מס. 4

163 230 281 314 325 מס. 5

50 70 86 96 100 עומס באחוזים %

90º

0º15º
30º

45º

60º

תחום עבודה  בטוח. תחום עומסים. מידת כבל התליה.

עד 10  ק”ג ק"ג  10 - 0 מס. 1

עד 45  ק”ג ק"ג  45 - 11 מס. 2

עד 90  ק”ג ק"ג  90 - 46 מס. 3

עד 225 ק”ג ק"ג  225 - 91 מס. 4

עד 325 ק”ג ק"ג  325 - 226 מס. 5

 מתלי "גריפל" זמינים ב 5 קבוצות משקל.  כל המתלים מחושבים למקדם עומס של 1:5
[ SWL ].  המשקלים המותרים מתיחסים לתליה אנכית בכל אורך שהוא

תליה באמצעות כבל שיפועי.

 העומס המותר של הכבל מבוסס על תליה אנכית.  כאשר הכבל תלוי בשיפוע כוח צדדי נוסף מופעל המפחית את
העומס המותר.  ראה בטבלה את העומס המותר בזויות תליה שונות

טבלה מס 2 .

טבלה  מס  1.

אין להרכיב מתלה של "גריפל"בזוית מעל 60 מעלות מהאנך

איכות ואישורים
איכות היא מעל הכל בחברת "גריפל".  לא רק עבור המוצרים ותהליכי הייצור אך גם

     לשיטה שבה אנו מנהלים את העסקים.   אנו ממלאים את כל הדרישות המחמירות של 
BS EN ISO 9001

המדיניות של חברת "גריפל" להתמיד בפיתוח מוצריה. עקב כך אנחנו שומרים על הזכות לשנות את המפרטים ללא הודעה מראש
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תעלות מלבניות., תעלות עגולות [ספירליות], תעלות אובליות, תעלות מוקצפות.

תעלות אובליות.תעלות פח, ברזל.תעלות ספירקל.

תעלותמוקצפות, עם כיסוי פוילתעלות מלבניות.תעלות מלבניות. PIתעלות
אלומיניום

HVAC מערכות מיזוג אויר 
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HVAC מערכות מיזוג אויר 
תעלות אוורור מבד, מפזר סיבובי, תיבות חלוקה, יחידות מיזוג, צנרת קירור ועיבוי

תעלות אוורור מבד מפזר סיבובי תיבת חלוקה

מזגן אויר צנרת קירור צנרת מי עיבוי
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פתרונות לציוד מכני
צנרת נחושת, צנרת פלדה, תלית מכלול צנרת

צנרת נחושת צנרת פלדה צנרת פלסטית

מתלים לאורך הצנרת צנרת פלדה חבקים לצנרת פלדה
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חשמל  :  סולמות כבלים
כל סוגי נשאי כבלים, סולמות,סלים, מגשים

סל כבלים מגש כבלים מגש כבלים מחורר מעל פרופיל מיוחד

 מספר קומות סולמות כבלים מחוזקות
בעזרת טרפז

סולם כבלים מספר מגשים תמוכים מעל פרופיל מיוחד
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תאורה חשמלית
מתקנים שונים לתלית תאורה

פנסים תלויים פסי תאורה פנסי פנלים

פסי חשמל תאורה ומצלמה תלויים מכבל "מיתרי" תאורת חרום
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שילוט , עיצוב, קישוט

שלטים בתוך מבנים שלטי הכוונה תלית קישוטים פנימית

תקרות תלויות
תקרות תלויות, שמיכות אקוסטיות, פנלים מעוצבים

שמיכות אקוסטיות תקרה תלויה תקרה תלויה גלית
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" כבל "מיתרי
כבל אופקי כאשר אין נקודות עיגון אנכיות

פסי חשמל ותאורה תליית צנרת ספירקל מגשי כבלים

פנלים כפולים ]מבודדים[ תאורה מתחת לתקרה מונמכת מגש מתחת למעידים
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יישומים נוספים
מבחר סוגי מתלים ליחידות מפוח נחשון,קורות מקרינות, סוללות חמום, ועוד ככל הדמיון

יחידת מפוח נחשון קורות מקרינות סוללות מקרינות

      מתקני עגינה כנגד רעידות אדמה
עגינה של ציוד תלוי

ריתום ב4 כיונים ריתום רוחבי .ריתום אורכי
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מתלים סטנדרטיים
 המתלים משמשים לתלית ציוד מיזוג אויר, צנרת, וסולמות

חשמל. המתלים כוללים סוגים שונים של התקני קצה

•  מיועד לתליה מהירה של צנרת, כבלים, מערכות מיזוג אויר ותאורה
•  זמן ההרכבה מהיר עד פי 6 מהטכניקות הקיימות היום

•  רב שימושי ונוח לתפעול
•  חזק, בטוח

•  אסטטי, לא בולט וקל במשקל
•  זמין עם שרוול מפצל [ראה דף 25] על מנת לפצל בין תלית אביזרים שונים

 

זמין בגודלים מס. 1 - מס.5

כל הכבלים מסופקים מוכנים להרכבה באורכים שונים ותפסני קצה מיוחדים לבחירתכם

          מס. 1
10 ק"ג

          מס. 2
45 ק"ג

מס. 3
ק"ג 90

          מס. 4
225 ק"ג

           מס. 5
325 ק"ג

הרכבה
שחרור
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          מס. 2
45 ק"ג

           מס. 1
 15 ק"ג

הרכבה
שחרור

תפסנית מהירה "אקספרס"
 תפסנית מהירה מס. 1 ומס. 2 לקיבוע מידי ומאפשרים

ויסות נוח

•  תפסנית "אקספרס" מס.1 אידאלית לתלית שלטים, שלטי הכוונה, תאור 
•  ואביזרים קלים אחרים

•  תפסנית "אקספרס" מס. 2 מתאימה לציוד מכני וחשמלי 
•  זמן ההרכבה מהיר עד פי 6 מהטכניקות הקיימות היום

•  אין צורך בכלים לויסות גובה
•  כפתור נוח לטיפול מאפשר ויסות מהיר

•  הציוד לא בולט ואסטטי

קיים בגדלים מס. 1 ומס. 2 בלבד

.כל המתלים מסופקים מוכנים להרכבה באורכים שונים ותפסני קצה מיוחדים לבחירתכם
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הרכבה
שחרור

תליה בשיפוע
 תוכנן לעיצוב ארכיטקטוני לתלית תאורה ,שילוט, שטיחים

.אקוסטיים, כל זאת במקומות שהאסטטיקה חשובה

קיים בגודל מס. 1 למשקל 0-15 ק"ג

כל הכבלים מסופקים מוכנים להרכבה באורכים שונים ותפסני קצה מיוחדים לבחירתכם

•  מבחר תפסני קצה

•  ויסות גובה פעולה פשוטה  המבוצעת ביד אחת  "
•  תכנון מודרני לפתרון בעיות תליה  

•  מבחר גדול של תפסני קצה    
•  מבחר גדול של חיבורים לנקודות עיגון  
•  כבל בקוטר 1.5 ממ כמעט אינו נראה  
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הרכבה
שחרור

"Y" ואביזרים נלווים מתלי
תליה מרכזית משפרת את היציבות ואת מרכז הכובד.

•  מיועד להתקנת תעלות כבלים ומגשי ציוד 
•  אפשרות לשחרר מתלה אחד להנחת כבלי חשמל

•  אספקת כבלים עם מבחר גדול של אמצעי עגינה ותפסני קצה
•  תפסנית לחיצה מתואמת למנשא

•  פתרונות לתליה מגובה רב

כל הכבלים מסופקים מוכנים להרכבה באורכים שונים ותפסני קצה מיוחדים לבחירתכם

אביזרי ריתום שונים



16www.gripple.com

הרכבה

תליה על מיתר ומתקן
הקיבוע 

 מאפשר בטיחות במיפתחים גדולים על ידי כבל המתוח בין 
 שתי נקודות יציבות. משמש כנקודת תמיכה במקומות בהם
  אין אפשרות לחבר כבל תליה אנכית. "גריפל, פתחה קיבוע
C-Clip שניתן להשחילו לכבל האופקי לאחר התקנתו וניתן 

בעזרת כפתור לקבוע את מיקומו

•  אסטטי, לא בולט וקל במשקל 
•  ניתן להרכבה מאוחר יותר מאחר ואין צורך להשחיל טבעת

•  אין צורך בכלים
•  קיימים כבלים בקוטר 3 ממ' ו 6 ממ' המאפשרים תליה עד 100 ק""ג על כל  מיתר

•  מאפשר ויסות אופקי ואנכי C-Clip  מתקו הקיבוע
•  .היתד ננעל ומאפשר גם תליה בזוית של עד 60 מעלות

זמין לכבל מיתר מס. 3 ומס. 6 

מסופק כערכה מוכנה לשימוש וחתוך לאורך הדרוש, מפתח משושה לנעילה ולשחרור

D3  דגם
ג"ק 30

D6  דגם
ג"ק 100

שחרור
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הרכבה
שחרור

מתלה טרפזי
 אידאלי לתלית ציוד במספר קומות, כגון תעלות, סולמות

כבלים, וצנרת

.קיים בגדלים מס. 2 ומס.3  

כל הכבלים מסופקים מוכנים להרכבה באורכים שונים ותפסני קצה מיוחדים לבחירתכם  

בפעולת פרוק : 1. הסר את העומס מהמתלה. 2. משוך את זנב הכבל. 3. משוך את פין השחרור  

•  אידאלי לתליה מהירה של סולמות כבלים, צנרת, ציוד מיזוג אויר, קורות קורנות 
•  אסטטי - תכנון משופע מתאים לחריצים בפרופיל

•  לא בולט - נבלע בתוך הפרופיל
•  ניתן להרכיב בפרופיל מראש ובכך לחסוך עבודה בגובה

•  מאפשר הרכבת  ציוד במספר קומות
•  אידאלי להרכבה עם הסוגים השונים של פרופילים תוצרת "גריפל
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הרכבה
שחרור

תפסנית טרפז משופרת 
 כל תפסני הטרפז המשופר מיוצרים מברזל מסופקים   

 עם כבל פלדה מגולוונת.  הערכה מסופקת כמכלול משופר
וחדיש לבטיחות גבוהה ולאורך זמן

קיים בגדלים מס. 2 - 4 

כל הכבלים מסופקים מוכנים להרכבה באורכים שונים ותפסני קצה מיוחדים לבחירתכם.

בפעולת פרוק: 1. הסר את העומס על המתלה. 2. משוך את זנב הכבל. 3. שחרר את האום ולחץ

.פשטות - קל לשימוש כולל כפתור לויסות גובה ”
.בטיחות - בורג הידוק לאחר מיקום סופי

.רב שימושי - מתאים לשימוש עם פרופיל “גריפל” או כל תמיכה
.תחום - זמין ב 3 גדלים עד 225 ק”ג עם מקדם בטיחות 1:3

 Trapeze  עבור תלית ציוד באזורים בהם נדרשת הגנה נגד אש אנו מספקים את הטרפז
Plus FR עם כבל 

מפלב’ם 

מס. 2

.יציאת כבל מרכזית או צדדית

ק”ג 45

 מס. 3

 .יציאת כבל מרכזית או צדדית

ק”ג 90

 מס. 4

.יציאת כבל מרכזית בלבד

ק”ג 225
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התקן "טרפז" לתעלות 
אידאלי לתלית תעלות מלבניות ומשתיקי קול  

הרכבה
שחרור

כל הכבלים מסופקים מוכנים להרכבה באורכים שונים ותפסני קצה מיוחדים לבחירתכם.

 התקן "טרפז" בתצורת
"פרפר

 פותח לשפר הרכבת פלנומים ותעלות בעיקר בקומות או
בצמתים

כל הכבלים מסופקים מוכנים להרכבה באורכים שונים ותפסני קצה מיוחדים לבחירתכם.

הרכבה
שחרור

•  אין צורך בפרופיל מתחת לתעלה 
•  מתאים לתעלות מפח בעובי  0.6 - 1.5 ממ 

•  העומס מחולק ל 3 נקודות, מתאים לבורג קודח  
•  ריפוד גומי מונע דליפות ובולם רעידות  

•  DW 144 class C  מאושר לפי תקן  
•  פין מיוחד מאפשר ויסות גובה מהיר  

•  טרפז הזוית מותאם למשקל עד 45 ק"ג בעל מקדם בטיחות 1:5  

•   מתאים במיוחד במקומות צפופים - לדוגמה קופסאות חלוקה או תעלות מלבניות שבהם 
•  נדרשת גישה מלמטה

•  כיונון אנכי קל על ידי שימוש בכפתור משיכה 
•  חלוקת העומס ל 4 נקודות עיגון 

•  ריפוד גומי מונע דליפות ובולם רעידות 
•  DW 144 class C  מאושר לפי תקן 

•  מותאם למשקל עד 45 ק”ג בעל מקדם בטיחות 1:5 
 מאפשר תלית ציוד בקומות 
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CLICK!

הרכבה

90º

התפסנית נצמדת בסיבוב להרכבה מהירה של הצנרת  

• חיבור מהיר וקל - רבע סיבוב למסילה  
• חוסך זמן עבודה - אין צורך בחיתוך הפרופיל  

• מחליף 11 טבעות לתלית צנרת 
• גמיש - הפרופיל הרב שימושי מחיבור לקיר או לתקרה בעזרת ברגים. בנוסף 

 ניתן לתליה מהתקרה בעזרת 
• מתלה “טרפז” מס. 2            

• בטוח ובריא - אין צורך ב”אישור אש” באתר  
• מתאים - עד משקל של 45 ק”ג עם מקדם בטיחות 1:5 [ לדוגמה צינור ברזל  

מלא מ 3 
• .זמין עם סרט מפצל [ראה דף 25] על מנת לפצל בין תליית אביזרים שונים  

QT  תפסנית רב שימושית דגם  
מסילה רב שימושית לקיר או לתקרה  
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90º

CLICK!

CLICK!

הרכבה

 התפסנית הקומפקטית והמסילה הנמוכה פותחו במיוחד עבור 
מקומות בהם הגובה או הרוחב מוגבלים

 QT תפסנית קומפקטית רב שימושית דגם   
מסילה נמוכה לתקרה ולקיר   

•  הרכבה מהירה וקלה - בעזרת רבע סיבוב של התפסנית  
•  חוסך זמן עבודה - אין צורך בחיתוך הפרופיל  

•  מחליף 11 טבעות שונות לתלית צנרת  
•  גמיש - תוכנן לחיבור ישיר לקיר או לתקרה בעזרת ברגים  

•  בטוח ובריא - אין צורך ב”אישור אש” באתר  
•  מתאים - עד משקל של 45 ק”ג עם מקדם בטיחות 1:5 [ לדוגמה צינור ברזל  

•  מלא מים זמין עם סרט מפצל [ראה דף 25] על מנת לפצל בין תליית אביזרים 3”
.שונים
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הרכבה
שחרור

תפסנית רב שימושית לצנרת  
 התפסנית הרב שימושית מאפשרת תלית כל מיני צנרות  

המשמשות במערכות מכניות וצנרת ניקוז

•  רב שימושי - לצנרת נחושת מקוטר 15 ממ ועד צינורות ברזל בקוטר"3  
•  מחליף 11 טבעות שונות לתלית צנרת  

•  צינורית פלסטית מושחלת על הכבל למנוע תא גלווני  
•  משפר בלימת רעידות  

•  קל ומפחית שטח איחסון, מונע ביזבוז  
•  תהליך פרוק פשוט  

•  מתאים - עד משקל של 45 ק"ג עם מקדם בטיחות 1:5 זמין עם סרט  
•  מפצל [ראה דף 25] על מנת לפצל בין תליית אביזרים שונים  

•  M8, M10  מתאים לחיבור למסילה או לקיר על ידי ברגים  
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  ערכות עגינה כנגד רעידות אדמה  

מוט מחוזק כנגד רעידות אדמה  

 קיים בגדלים  
 GS10, GS12, GS19 & GS25

VAV תוכננו במיוחד לעגן ולהבטיח ציוד תלוי [ מפוחים, קופסאות 
,מחממים, משאבות קטנות ] כמו כן תעלות

 כבלי חשמל וצנרת. עגינה זו ממזערת את הנזק כתוצאה  
מרעידות אדמה או פיצוץ

•  התקנה מהירה   

•  פתרון קל משקל  

•  אין צורך בכלי עבודה  

•  משפר בריאות ובטיחות    

•  פתרונות שונים ומגוונים  

 •  ציוד גמיש  

 פתרון חלקי כנגד כיפוף מוט ההברגה הקיים במתקנים ישנים  "
הוא להחדיר את מוט ההברגה לצינור ובכך למנוע

כיפוף המוט כתוצאה מרעידת אדמה או פיצוץ  

•  תכנון מערכת מושלמת  
•  ללא צרורות של כבלים באתר    

•  מהירות הרכבה פי 10 משיטות מקובלות  
•  אין צורך בכלי עבודה 

•  צבע הדגלון של המוצר מאפשר אימות נוח  מתאים למערכות חדשות 
•  ולהרכבה במערכות קיימות
•  אפשרויות ריתום שונות   

•  GS10 מתיחס למנגנון ]  OSHPD OPA 2123-10 מאושר לפי תקן  
GS12, GS19 

UL מאושר על ידי  SMACNA  [ תקן עבודות הפחחות האמריקאי מאושר  •
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תפסניות קצה  
 כל מתלה מסופק מוכן להרכבה עם תפסני קצה לבחירתך, החל מלולאה פופולארית ועד התקנים "

.למשימות  מיוחדות
 .מבחר המתלים הנפוצים ביותר ראה מטה  

".www.gripple.com  למבחר שלם של המתלים ראה באתר שלנו  

תלית לולאה 
 אידאלי לתליה מאגדים, מרישים, וחלקי קונסטרוקציה  

.במבנים
קיים לתליה עד 325 ק""ג עם מקדם בטיחות 1:5  

במידת הצורך ניתן לספק את הערכות מפלב'ם  

ברגי עיגון לתקרות בטון
 .מומלץ לעגינה בתקרת בטון  

.מסופק עם עוגן פנימי  
.ºקיים לתליה עד 225 ק" " עינית 90  

.מומלץ לשימוש בתליה מתקרת בטון, פרופיל או מחיצות פח, ועץ 
.קיים לתליה עד 90 ק""ג עם מקדם בטיחות של 1:5

טוגל - כבל לעיגון דרך חור קיים  
 .אידאלי לחיבור למרישים ולכל פרופיל מחורר אחר  

.כולל פלטת תמיכה ומעצור לכבל  
קיים לתליה עד 90 ק"ג עם מקדם בטיחות 1:5  

ºעינית 90
 מומלץ לשימוש בתליה מתקרת בטון, פרופיל או מחיצות 

.פח, ועץ
.קיים לתליה עד 90 ק""ג עם מקדם בטיחות של 1:5

שקל - וו עם סגר בטחון קפיצי 
.תפסנית קלה ומהירה לתלית סולמות כבלים, ותאורה

".קיים לתליה עד 90 ק"ג עם מקדם בטיחות של 1:5

תפס גליל"
גליל אסטטי עם תבריג פנימי לחיבור

M6 או M8
".קיים לתליה עד 90 ק""ג עם מקדם בטיחות של 1:5
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1) Drop-in Anchor
2) Concrete Wire Anchor
3) Concrete Screw
4) Barrel Concrete Screw
5) Stud Cracked Concrete Screw
6) Ceiling Clip Concrete Screw
7) Cracked Concrete Ring Anchor
8) Concrete Ceiling Anchor
9) Concrete Wood Screws
10) Barrel Wood Screw
11) Ceiling Clip Wood Screw
12) Drop-in Anchor

1) Tiger Clip
2) Vertical Flange Clip
3) Purlin Clip
4) Z Purlin Clip
5) Beam Clip
6) GF Bracket
7) M6 & M8 Adaptor
8) Catenary Steel Anchor

1) Universal Bracket
2) Low Profile Bracket
3) G-Bracket
4) G-Spacer
5) Trapeze Bracket
6) Catenary Wall Bracket

1) Pigtail
2) Turnbuckle
3) Spring Clip
4) LSK Clip
5) V-Bracket
6) Acoustic Spring Anchor
7) T-Bar Twist Clip
8) Uni-Wedge
9) Wedge Nuts
10) Eyebolt
11) Link Hook
12) Karabiner

1

1

1

7

2

2

8

3

3

8

4

4

3

5

7

5

4

6

6

5 6

2

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

9

10 11 12

1) Trapeze No.2
2) Trapeze No.3
3) Trapeze No.4
4) Trapeze Plus No.2
5) Trapeze Plus No.3
6) Trapeze Plus No.4
7) Butterfly Trapeze
8) Duct Trapeze

1) Tensioning Tool
2) Adjustment Keys
3) Drop-In Anchor Punch
4) Protective Sleeving
5) Driver Bit
6) Wire Anchor Installation Tool
7) Fixing Tool for Ceiling Clip  
 Wood
8) Wire Cutters
9) Ceiling Fixing Kit
10) Twister
11) Corner Saddle
12) Thru-In-1® Sleeve Packs
13) Spreader Band

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13

אביזרים ריתום
בחברתינו קיימים הרבה אביזרי ריתום המתוכננים לפתור את כל בעיות ההתקנה

קורות ומרישים

תמיכות ואביזרים

פתרונות עיגון

מתאמים

      מתלה טרפזי ואביזרים נלווים

כלים יעודיים ואביזרים נלוים
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>Max
kg/lbs

>60°

>60°

>60°

עומסים

המלצות עקרוניות

 יש לודא שהעומס על כל מתלה יהיה בתחום  
המותר

.אסור להשתמש בכבלי התליה להרמת ציוד 

הרמה

 אסור לעמוד או ללכת על ציוד התלוי מכבלי 
 "גריפל", למעט במערכות שתוכננו לשאת משקל

.אדם

הרכבה

 אסור לצבוע את המתלה לפני מיקומו הסופי.  אין 
להזיז את התפסן לאחר הצביעה

צביעה

.אין לשמן את המתלה ואת הכבל 

שימון

הארכה
אסור לחבר שני מתלים אחד לשני            

נא קרא בעיון את ההנחיות העיקריות לגבי שימוש באביזרי "גריפל

 יש להשתמש אך בכבלים המסופקים על ידי  
."גריפל". אין להשתמש בכבלים מצופים

כבל פלדה

 במידה וקיים סיכוי שהציוד המורכב יהיה חשוף  
.לרעידות, מכות נא להתיעץ עם סוכן "גריפל" המקומי

מכות זעזועים

ראה הטבלה בדף 3#   
תליה בשיפוע

 בתלית תעלות בעזרת תפסן טבעת או תפסן "שקל"
.הזוית המירבית המותרת היא 60 מעלות מהאנך

אין להרכיב מתלה
"Y" 

.בזווית מעל 60 מעלות מהאנך

 אין להרכיב את המתלים באזורים בהם רמה   
 גבוהה של אדי כלור או אוירה לחה במיוחד.

 במקומות אלו יש להשתמש בציוד עשוי מפלב"ם. לא
.מתאים לברכות שחיה

איכות הסביבה

 .“אי שמירהעל ההנחיות והנהלים הרשומים מטה עלול לגרום נזק לציוד ואו אנשים והסרת אחריות חברת “גריפל  ”
 גריפל” אחראית לאספקת מוצרים תקינים הן מבחינת התכנון, החומרים, והייצור.  הטיפול והשימוש במוצרי“  

.בידי אנשי מקצוע  

. www.gripple.com מידע מפורט ניתן לקבל על ידי הנציג המקומי של "גריפל", או דרך האתר שלנו
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הכל אודות "גריפל
הצטרף למהפכה

מפעלינו במבנה ישן משופץ בשפילד, אנגליה

גריפל אירופה , אוברנאי, צרפת

.גריפל , אוירורה, ארה'ב

עובדים יחד משלב התכנון ועד ההרכבה

ידידותית לאיכות הסביבה

מבט פנימי באחד ממפעלינו בשפילד אנגליה

תפסניות "גריפל" משופרות

 באפשרותינו להציע תמיכה ויעוץ טכני על מנת לבחור
 את הציוד המתאים ביותר לפרויקטים של הלקוחות.

 על סמך שרטוטים או במידה ויידרש ביקור באתר נוכל
.לספק את כל ציוד התליה הנוח והמתאים ביותר

 שיטת "גריפל" היא מאד ידידותית לסביבה וזמן ההרכבה הוא 
 כשישית מזמן העבודה הנדרש לעומת שימוש במוטות הברגה.

 במקום שימוש ב 1000  ק"ג מוטות הברגה ותמיכות ציוד
."גריפל" שוקל רק 50 ק"ג עבור הרכבה ציוד זהה

 בסוף שנות ה 90 "גריפל" גרמה למהפכה בטכניקת הרכבת
 ציוד במפעלים ותשתיות.   כאשר הסגר של "גריפל" פותח

 איש לא שיער שתליה בעזרת כבל יתבסס כציוד התיקני
   לתלית מערכות בענף מיזוג האויר, החשמל, והצנרת.

 כתוצאה מכך "גריפל" פיתחה אביזרים מיוחדים לתעלות,
 צנרת, סולמות כבלים, צנרת, תאורה,שילוט, הנמכת תקרות.

.למעשה כל ציוד התלוי מהתקרה

 מוצרי "גריפל" אושרו במפרטים והורכבו בפרויקטים "
 יוקרתיים בעולם.  איצטדיון וומבלי [לונדון], מרכז פומפידו

  [צרפת],  מרכז קונגרסים מלבורן [אוסטרליה], מרכז מסחר
MGM [הודו] [ארה"ב] שדה תעופה מומבי.

 לא רק שמוצרי "גריפל" חסכו בזמני הרכבה,הגדילו יעילות 
 ובטיחות - החברה גם פתרה בעיות מקומיות מיוחדות.

 היכולת של החברה לפתור בעיות מוערכת בכל רחבי
".העולם
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