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משווקים   SANYO Scroll מדחסי 
פולק.  אחים  חברת  ע”י  בישראל 
 SANYO במפעל  מיוצרים  המדחסים 
Dalian בסין. חברת SANYO הקימה את המפעל בשנת 1994 ומייצרת בו 

 .VRF -את המדחסים המותקנים במערכותיה, לרבות מערכות ה
המפעל מייצר מגוון רחב של מדחסי סקרול עבור מיזוג אוויר, קירור, הקפאה 
בראשם,  רבים,  יצרנים  ע”י  מותקנים  אלה  מדחסים  חום.  משאבות  ועבור 
כמובן, מזגני SANYO וחברות נוספות דוגמת Midea ו- Gree, שמערכותיהם 

נמכרות בישראל. 
SANYO מייצרת דגמי סקרול מיוחדים עבור משאבות חום )לחימום מים(. 
דגמים אלה מותקנים בין היתר בחלק ממשאבות החום המיובאות לישראל. 

דגמי המדחסים השונים מוצגים באיור 1.
מדחסי SANYO Scroll מצטיינים באמינות ונצילות גבוהים וברמת רעש 
נמוכה, כמוצג השוואתית באיור 2. דגמי EVI כוללים יניקה מדרגת ביניים, דבר 
המאפשר לממש מחזור תרמודינמי תוך שיפור התפוקה והנצילות. שיפור זה 

מושג באמצעות הגדלת תת-הקירור כמוצג באיור 3. 
מדחסי הסקרול של SANYO כוללים דגמים עבור כל הקררים המקובלים, לרבות: 
מפעל   .R410a וכמובן  והקפאה(,  )לקירור   R404a/R507, R134a, R407c, R22
ייצור של 70000 מ”ר והינו בעל כושר  SANYO Dalian משתרע על שטח 
ייצור של 1.5 מיליון מדחסי סקרול בשנה. מועסקים בו יותר מ- 2000 עובדים, 
כ- 90% מתוכם בעלי השכלה טכנית. המפעל בולט בגישתו למצויינות. קווי 
אחד  בכל  קפדנית  איכות  ביקורת  וכוללים  בקפידה  מסודרים  שלו  הייצור 
משלבי הייצור. ניכרת בו ההשפעה היפנית בכל הקשור להקפדה על תהליכי 

ייצור מבוקרים ומתועדים.

בשטח  מלאכה,  ובתי  מעבדות  היתר  בין  כולל  החברה  של  המו”פ  מרכז 
תואר  בעלי  ביניהם  טכניים,  ומומחים  ומעסיק מהנדסים  מ”ר,  כ-12000  של 
דוקטור בהנדסה. הפיתוח המתמיד של מדחסי הסקרול מלווה בפעילות מו”פ 
ובקרת רעש, הנדסת חמרים, הרחבת  בין היתר בתחומים: מכניקת רעידות 
מעטפת הביצועים של המדחסים, שיפור נצילות ושיפור הביצועים והאמינות 

של מנועי המדחסים. 
 SANYO Scroll חברת אחים פולק מחזיקים מלאי שוטף של מירב דגמי
המתאימים לשוק הישראלי. רובם מתאימים בתפוקתם ובמידותיהם להתקנה 

במקום מדחסי סקרול אחרים.
הטכנית  התמיכה  עם   SANYO scroll דוגמת  איכותי  מוצר  של  השילוב 
של חברת אחים פולק מאפשר ליצרנים ולקבלני השירות מימוש מיטבי של 

יתרונותיהם של המדחסים. 

*הכותב הנו מהנדס חברת אחים פולק. למידע נוסף: 03-9191035

זרקור מוצר

 SANYO מדחסי
Scroll בישראל

SANYO Scroll מייצר כ-1.5 מיליון מדחסים 

בשנה וחלקם נמכר בארץ ע”י “אחים פולק”

חנוך שוייצר

 איור 1 א’: מדחסי SANYO Scroll עבור מיזוג אויר

 איור 1 ב’: מדחס SANYO Scroll להקפאה

איור 2: התפלגות רעש השוואתית, SANYO Scroll מול אחרים

איור 3: שיפור תפוקה ונצילות באמצעות דרגת הביניים

בן דוד פרסום והפקות בע”מ

לקוח יקר,
ומומחים  העבודה  זמן  את  מקצר  איכותי  עבודה  שכלי  יודעים  אנחנו 

גדולים מאיתנו קבעו שזמן שווה כסף!
מתוצרת  הוואקום  במשאבות  ולהשתמש  מקצוען  להיות  מוזמן  אתה 
 יצרן כלי העבודה מהגדולים והמובילים בעולם.

עוד מוצר איכות מבית

ספיקה גבוהה  |  דו דרגתית כסטנדארט  |  מד וואקום אינטגראלי על גוף המשאבה  
|  הגנה על גוף המשאבה  |  קלה לנשיאה  |  עמידה לאורך זמן  |  אחריות לשנה 

)במחסן החברה(  |  4 דגמים במלאי להתאמה לכל שימוש וכל משתמש.

מד וואקום אינטגרלי 
בכל דגם

דגם
1700.61
1700.62
1700.63
1700.64

1.5 CFM
3 CFM
6 CFM
9 CFM

ספיקה

הפצה בלעדית בישראל

הפצה בלעדית בישראל

הסדן 7, אזור התעשייה חולון טל. 03-5582324
www.pchetz.com 03-5582570 .פקס

משאבות הוואקום מתוצרת  
המקצועיות והאמינות ביותר.



בן דוד פרסום והפקות בע”מ

SCROLL
מדחסי

חברה יפנית מהמובילות בעולם

מדחסי מיזוג אוויר וקירור

מדחס SANYO SCROLL ריווחי

ביותר למתקין

התקשר ותופתע

לפרטים: פנה לאחד הסוכנים 

המורשים או ישירות אלינו

רח' המפלסים 9, קרית אריה, 

פתח תקווה

03-9191035
www.polak.co.il




