
מתכת

איכות תעשייתית, עוצמה ואמינות.
.FEIN משחזות הזווית של



30% +

שת פחם
של מבר

אורך החיים 

1–3 = מתחרים

2

 איכות תעשייתית המסתמכת על יותר מ-115 שנות ניסיון – 
לעבודות הקשות ביותר.

דגשים / טכנולוגיה

הביצועים הגבוהים של משחזות הזווית של FEIN הם תוצאה של עשרות 
שנות ניסיון בבניית מנועים, אשר מתוכננים בקפידה עד הפרט הקטן ביותר 

– לעמידה בעומס מרבי.

W  מנוע חזק במיוחד בעל ביצועים גבוהים - מיועד למהירות ומומנט
מקסימליים ויכול להתמודד עם עומסים בכל טווח העבודה עד 

ל- 150%
W תכולת נחושת גבוהה במיוחד
W בחירת חומרים קפדנית לתכונות מגנטיות יוצאות מהכלל
W  מאוורר בעל עוצמה אופטימלית וניתוב אוויר מקטינים את התחממות

הכלי.

איכות הייצור הגבוהה של כל הרכיבים, אשר מתואמים זה עם זה בצורה 
מושלמת, יוצרת עיצוב כולל מתוכנן היטב המבטיח אורך חיים יוצא דופן ללא 

תחרות - גם תחת עומס מרבי.
W  ,אורך החיים הגבוה בשוק של מברשת הפחם, בזכות העיצוב החדשני

אוורור אופטימלי וטמפרטורות נמוכות במיוחד.
W  ראש תיבת הילוכים מתכתי ברמת דיוק גבוהה
W מיסבים כדוריים אטומים בשני הצדדים
W  טבעות נוספות למיסבים הכדוריים להגנה מאבק
W יחידות עוגן חבוש ושדה מגנטי
W בית מנוע מפלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית
W )H07( כבל תעשייתי איכותי

המבנה הארגונומי של משחזות הזווית של FEIN מאפשר עבודה רציפה 
לאורך זמן.

W קלות יותר בכ- 300 גרם ממכשירים אחרים באותה קטגוריה
W אזור אחיזה ארגונומי
W )ידית עם מתג הניתנת לסיבוב עד 270° )בחלק מהדגמים
W מאפשר עבודה רציפה לאורך זמן ובכך חוסך זמן וכסף
W כל המשחזות תוכננו לשימוש ביד ימין/שמאל לבחירה

FEIN עוגן של מתחרהעוגן של

בשנת 1895 המציאה FEIN את מקדחת היד החשמלית הראשונה בעולם 
ובשנת 1906 פיתחה החברה את המשחזת הידנית הראשונה שלה. אותה 

רוח חדשנות ואיכות גרמנית נמצאת בכל משחזות הזווית של FEIN. כל 
רכיבי המכשיר מותאמים היטב, וכך יוצרים איכות ממדרגה ראשונה ואורך 
חיים יוצא דופן. המנועים החזקים תוצרת גרמניה משחקים תפקיד חשוב, 
ומגולמים בהם כל הניסיון והידע של מומחי FEIN בתחום בניית המנועים. 

איכות גבוהה ללא פשרות בכל תחומי הייצור של משחזות הזווית היא 
סטנדרט ב- FEIN, החל בתכנון הקונספט, הפיתוח ועד לייצור, ההרכבה 

הסופית ובקרת האיכות הקפדנית.
משחזות הזווית של FEIN מסירות עד 30% יותר חומר. בזכות זה, לא זו 

בלבד שהן מאפשרות עבודה מהירה יותר, השיפור בהתקדמות העבודה גם 
חוסך זמן וכסף. 

בנוסף, הפיתוח של כל משחזות הזווית של FEIN מתבצע תוך התחשבות 
בגורמים ארגונומיים וזאת כדי להבטיח עבודה ממושכת לאורך זמן.

 עמידות

 עוצמה

 ידידותי למשתמש

 אורך החיים של מברשת הפחם הוארך בשיעור של עד 30%

 משחזות קומפקטיות בעלות ראש תיבת הילוכים היכול להסתובב ב- 90°
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דגשים / טכנולוגיה

בשל תכונות העיצוב המיוחדות שלהן, משחזות הזווית הקומפקטיות של 
FEIN משיגות ערכי רעידות נמוכים במיוחד של בין m/s2 2.5 ו-m/s2 5 גם 

ללא ידית בולמת זעזועים.
המשמעות של ערכי רעידות אלה היא, שניתן לעבוד עם משחזות הזווית 

הקומפקטיות של FEIN במשך פרק זמן של עד שמונה שעות. בעזרת 
מאפיינים נוספים, כגון ידית בולמת זעזועים של FEIN, ניתן להקטין את 

ערכי הרעידות ב-40% נוספים.

W כדורי מייסב אלסטיים
W  מנוע הנתמך עצמאית הודות להפרדה בין גוף הכלי למנוע
W חלוקה מאוזנת של רעידות
W עוגן מאוזן במיוחד

 FEIN

מתחרה 1

מתחרה 2

)ללא ידית בולמת זעזועים(

)עם ידית בולמת זעזועים(

)ללא ידית בולמת זעזועים(

12345678 שעות

 אורך השימוש:  
FEIN WS 15 לדוגמה

 FEIN כדי להבטיח הגנה מירבית במקום העבודה, משחזות הזווית של
זמינות גם עם חבילת בטיחות מלאה

W EBS ,מערכת בלימה אלקטרונית
W כיבוי אוטומטי
W נעילת אתחול
W התנעה רכה

זמן עד לעצירת הדיסק

2 s30 s

EBS עם בלמי FEIN

EBS משחזת זווית ללא

מערכת בלימה אלקטרונית - EBS - מספקת יתרונות בטיחותיים 
ברורים

 הפחתת רעידות

 בטיחות
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 - FEIN משחזות הזווית הקומפקטיות של 
עם קוטר דיסק שנע בין "4.5 ו- "6.

מגוון משחזות הזווית הקומפקטיות של FEIN, המיועדות לתעשייה 
ולעבודות מזדמנות, מציע ורסטיליות גבוהה, ביצועים יוצאי דופן ובטיחות 

ברמה הגבוהה ביותר. הן זמינות במספר גרסאות אבזור שונות ומותאמות 
באופן מושלם לצרכיך. משחזות הזווית מגיעות בשני דגמים: עם מתג 

 ,TipStart :הפעלה / כיבוי קלאסי או כמשחזת זווית עם תוספות בטיחות
.FEIN של *EBS-כיבוי אוטומטי ו

* מגיע בחלק מהדגמים

 ניתן לסובב את ראש תיבת ההילוכים בזווית של 90° 

W .מצב מתג אופטימלי
W חזק ועמיד במיוחד, בהתאם ליישום
W כיוונון בטיחותי נגד פיתול של כיסוי המגן

מנוע רב עוצמה

W  עם תכולת נחושת גבוהה לתפוקה FEIN מנוע
מרבית, מותאם לעבודה מאומצת לאורך זמן.

W .מנתב אוויר חדש לזרימת אוויר אופטימלית
W  ,התנעה רכה :)Power/Inox( POWERtronic

הגנה מפני אתחול, ניטור חסימות.

 תחזוקה קלה ונוחה

W  שני מכסי תחזוקה המיועדים להחלפה קלה
ומהירה של מברשות הפחם.

מהירות קבועה

המנועים מתוכננים למהירות יציבה – במיוחד תחת עומס.

ידית אחיזה ארגונומית*

FEIN Ergogrip - אחיזה נוחה לבטיחות משופרת

רעידות מופחתות

להסרת חומר אחידה ואופטימלית של פני השטח.

משחזות זווית קומפקטיות

 היתרונות עבורך:

W מנוע רב עוצמה בעל ביצועים גבוהים
W צורה ארגונומית ייחודית
W תכנון מנוע חזק מאוד ובעל תמיכה עצמאית
W ערכי רעידות הטובים ביותר, אפילו ללא ידית בולמת זעזועים
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 - FEIN משחזות הזווית של 
עם קוטר דיסק שנע בין "7 ו-"9.

משחזות הזווית של FEIN מגיעות בכמה גרסאות ובשתי רמות ביצועים, עד 
2500 ואט. אין למעשה אף כלי עבודה חשמלי אחר המשלב טכנולוגיה 

יישומית במידה רבה יותר ממשחזות הזווית החזקות במיוחד והעמידות של 
FEIN: מערכת ההידוק מוגנת הפטנט QuickIN, בלם אלקטרוני מוגן 

בפטנט וצורת מכשיר ארגונומית לעבודה ממושכת לאורך זמן. אנו  גאים 
במיוחד באחד מפטנטים אלה: מערכת הבלימה האלקטרונית*, אשר 

מספקת בטיחות משופרת.

 איזון משקל מושלם

אחיזה מאובטחת ונוחות עבודה גם 
עבודה רציפה לאורך זמן.

 מנוע עוצמתי בעל ביצועים גבוהים 

לעוצמה קיצונית ויכולת התמודדות עם 
 עומסים בכל טווח העבודה עד ל- 150%. 

הספק: 2000 או 2500 ואט.

מבטיחה נוחות עבודה גם בעבודה 
ממושכת, בעלת 4 מצבי סיבוב. 

כל דגמי WS 20/25 זמינים גם עם 
כיבוי אוטומטי AutoStop של 

FEIN )כאופציה(.

בטיחות מרבית הודות לעצירה 
אוטומטית בפחות מ-3 שניות.

 ידית ארגונומית

 חופש תנועה מוגבר – ידית הניתנת לסיבוב של 270° 

גמישות בעבודה והתאמה אישית. 
משחזות הזווית של FEIN בנויות 

כך, שניתן לסובב את הידית בזווית 
של 90°-270°, דבר המבטיח שליטה 

מלאה בכל מצב עבודה.

*)EBS( מערכת בלימה אלקטרונית

FEIN QuickIN או M14 תושבת

 FEIN QuickIN מערכת הידוק
להחלפת דיסק נוחה ומהירה ללא 
צורך בכלים או תושבת M14 עם 

נעילת ציר.

משחזות זווית

* עבור כל דגמי WSB 230 וולט.

 היתרונות עבורך:

W מנוע רב עוצמה בעל ביצועים גבוהים
W התנעה רכה
W )WSG מבנה ראש שטוח מאפשר נגישות מקסימלית )בדגמי
W ידית אחיזה הניתנת לסיבוב ל-4 מצבים
W )WSB בדגמי( FIEN של QuickIN מערכת הידוק מהיר ללא כלים
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משחזות זווית קומפקטיות

משחזת זווית 
עם צוואר ארוך 

לעבודה באזורים 
עם גישה מוגבלת.

משחזת זווית ארגונומית, להסרת 
שבבים, ליטוש וחיתוך.

משחזת זווית 
ארגונומית עוצמתית 

לליטוש וחיתוך 
אופטימליים.

משחזת זווית קומפקטית ארגונומית 
 Ergogrip FEIN עם אחיזת

לעבודה רציפה לאורך זמן.

M
Sfv 649-1

W
SG

 8-115

W
SG

 8-125

W
SG

 11-125

W
SG

 12-125 P

W
SG

 15-125 P

W
SG

 11-125 R
T

W
SG

 15-125 PR
  

W
SG

 15-125 PR
T

פרטים טכניים

750800800110012001500110015001700הספק )ואט(

מהירות, ללא עומס 
)סל"ד(

12000110001100110001100011000110001100011000

 EPTA משקל לפי
)ק"ג(

4.02.02.02.22.12.32.42.42.3

M 14M 14M 14M 14M 14M 14M14M14M 14אוגן

54.55555555קוטר דיסק )אינץ'(

קוטר פד אלסטי 
)אינץ'(

4.55555555

שום
יי

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲חיתוך גס
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲הסרת שבבים

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲הפרדה
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲הברשה

גימור סאטין
פוליש

ציוד

אלקטרוניקת 
 Powertronic

Tacho

••••

••••התנעה רכה
••••הגנת איתחול
ניטור חסימה

הגנה אלקטרונית 
מפני עומס יתר 

••••

מהירות משתנה 
•מתג כיבוי אוטומטי

מספר 
להזמנה

7 221 317 221 737 221 747 221 777 221 757 221 787 221 877 221 907 221 91

• כלול ▲▲ מתאים באופן אופטימלי   ▲  מתאים 
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משחזת זווית ארגונומית 
קומפקטית עוצמתית 

לליטוש וחיתוך מיטביים.

כלי ייעודי 
לדיסקים 
משוננים 

וסיביים עם 
מומנט גבוה 

במיוחד.

כלי ייעודי 
עם מהירות 

משתנה 
לעיבוד 
נירוסטה

ערכת נירוסטה 
לליטוש והשחזה 
של משטחים, 

צינורות 
מנירוסטה 
ופרופילים.

משחזת זווית ארגונומית 
קומפקטית עם אחיזת 

 FEIN Ergogrip

לעבודה רציפה לאורך 
זמן בנירוסטה.

משחזת זווית ארגונומית קומפקטית עם אחיזת 
FEIN Ergogrip לעבודה רציפה לאורך זמן.

W
SG

 17-125 P

W
SG

 17-150 P

W
SG

 17-125 PS

W
SG

 17-70 Inox

W
SG

 17-70  
Inox Starters set
מארז לנירוסטה

W
SG

 17-70 Inox R

W
SG

 17-70 Inox R
T

W
SG

 17-125 PR

W
SG

 17-125 PR
T

W
SG

 17-150 PR

W
SG

 17-150 PR
T

17001700170017001700170017001700170017001700

8500850085002700-85002700-85002700-85002700-8500110001100085008500

2.42.42.42.42.42.52.52.42.42.62.6

M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M14M14M14M14

56655555566

56655555566

▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

   ▲▲ ▲▲▲▲    
   ▲ ▲▲    
•••• ••••••

•••• ••••••
•••• ••••••
•  • 
•••• ••••••

   • ••    
      • • •

7 222 077 222 117 222 097 222 137 222 13 617 222 227 222 237 222 187 222 197 222 207 222 21



8

אחיזה משופרת משמעותה בטיחות משופרת, שליטה משופרת ויעילות 
 .FEIN של Ergogrip משופרת. זו הסיבה שפיתחנו את

זהו דור חדש של משחזות FEIN עם ידית ארגונומית למגע מרבי בין היד 
והכלי, אשר ניתנות להפעלה בצורה בטוחה ופשוטה במגוון סוגי עבודות 

וממירות באופן מיטבי את הכוח המופעל להתקדמות עבודה יעילה בעבודה.

המשחזות החדשות של FEIN עם אחיזת ERGOGRIP החדשנית 
לעבודה רציפה לאורך זמן.

 היתרונות עבורך:

W מצב אחיזה אידיאלי לעבודה נטולת מאמץ
W אחיזה ללא החלקה מגבירה את הבטיחות
W אחיזה נוחה ובטוחה גם עם כפפות ריתוך
W  הגדרת מהירות אלקטרונית משתנה בצורה נוחה ומושלמת

באמצעות האגודל

W  זמין עם מתג הניתן לנעילה ומתג
כיבוי אוטומטי

FEIN ErgogrIp

W מגע מרבי בין היד והכלי
W חסכון באנרגיה ויעילות

אחיזה אופטימלית לניצול מלא של הכוח

ידית בעיצוב ארגונומי

מכוון ליישום כוח 
מרבי ויעיל

W  מתג הפעלה/כיבוי מופעל בקלות עם
שתי אצבעות, ללא שינוי באחיזה.

גם בעת לבישת כפפות, משחזות הזווית הקומפקטיות של FEIN עם אחיזת 
Ergogrip מתאימות ליד בנוחות והן קלות לאחיזה ולניתוב. האחיזה היציבה 

לא רק משפרת את היעילות, אלא גם הופכת את הכלי לבטוח יותר לעבודה.
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משחזות זווית

 

משחזת זווית  
בטיחותית רבת עוצמה 

עם מערכת הידוק 
QuickIN לעבודות 

השחזה וחיתוך.

משחזת הזווית הבטיחותית 
החזקה ביותר של FEIN עם 

מערכת הידוק QuickIN לעבודות 
חיתוך והשחזה מאסיביות.

משחזת זווית רבת 
עוצמה לעבודות 
השחזה וחיתוך.

משחזת הזווית הבטיחותית 
החזקה ביותר של FEIN לעבודות 

חיתוך והשחזה מאסיביות.

 

W
SB

 20-180

W
SB

 20-230

W
SB

 25-180 X

W
SB

 25-230 X

W
SG

 20-180

W
SG

 20-230

W
SG

 25-180

W
SG

 25-230

פרטים טכניים 

20002000250025002000200025002500הספק )ואט(

מהירות, ללא עומס 
)סל"ד(

85006600850066008500660085006600

 EPTA משקל לפי
)ק"ג(

5.95.96.56.75.65.66.36.3

    QuickINQuickINQuickINQuickINמערכת הידוק

קוטר חור הרכבה 
)מ"מ(

22,2322,2322,2322,23    

M 14M 14M 14M 14    אוגן

79797979קוטר דיסק )אינץ'(

קוטר פד אלסטי 
)אינץ'(

79797979

שום
יי

▲▲▲▲▲▲▲▲הסרת שבבים
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲חיתוך גס
 ▲ ▲    הברשה
▲▲ ▲ ▲▲ ▲ הפרדה

ציוד 

מנוע בעל הספק 
FEIN גבוה של

••••••••

••••••••התנעה רכה
הגנה מהפעלה 

מחדש
••••••••

    ••••ֶבֶּלם
++++++++מתג כיבוי אוטומטי

מספר 
להזמנה

7 221 057 221 067 221 107 221 117 221 077 221 087 221 267 221 27

• כלול ▲▲ מתאים באופן אופטימלי  + אופציונלי  ▲  מתאים 
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אביזרים כלליים

כפפות עבודה
 ,EN 388/420 מפחיתות רעידות, בעלות תקן

EEC ,EN ISO 10819 מס. 0200, זוג אחד באריזה

מספר להזמנהגודל
9 L3 21 73 003 00 3

10 XL3 21 73 004 00 1
11 XXL3 21 73 005 00 5

WSG אביזרים כלליים למשחזות זווית קומפקטיות

ארגז כלים
פלסטיק, גודל פנימי: X 275 X 470 116 מ"מ

מספר להזמנה
3 39 01 118 01 0

קופסת פלסטיק
קופסה פנימית עם מכסה הניתן לנעילה, לחלקים קטנים 

ואביזרים, מתאימה לארגז כלים 0 01 118 01 39 3, 
מקסימום 5 פריטים בקופסא

מספר להזמנה
3 39 01 119 00 0

ידית בולמת זעזועים
M 8, סופגת רעידות ומפחיתה אותן במהלך עבודות 

מתמשכות

מספר להזמנה
 3 21 19 124 01 0

אום Fixtec להצמדה מהירה
 להחלפת דיסקים מהירה ללא צורך בכלים, 

גובה נמוך - 8 מ"מ בלבד

מספר להזמנה
  6 38 02 191 01 0

אוגן פנימי

מספר להזמנה
6 38 01 120 00 6

אוגן הברגה
 M 14, למגוון דיסקים: השחזה/חיתוך, פלקס, 

דיסק מניפה ומברשת עגולה

מספר להזמנה
 6 38 02 052 00 0

אוגן מתוברג
M 14, לפד אלסטי ולמברשת פלדה

מספר להזמנה
6 38 01 154 00 7

פד אלסטי
עם אוגן M 14, לניירות ליטוש עם סיבים

קוטר 
מספר להזמנהאינץ'

5"6 38 06 087 01 3

כיסויי מגן למשחזות זווית קומפקטיות

מגן דיסק
לדיסקים משוננים וגסים

קוטר 
מספר להזמנהאינץ' 
4.5"3 18 10 299 00 0

5"3 18 10 300 00 0
6"3 18 10 301 00 0

כסוי מגן לעבודת חיתוך
עבודה בטוחה עם דיסק חיתוך

קוטר 
מספר להזמנהאינץ' 
4.5"6 38 11 016 01 0

5"6 38 11 017 01 0
6"6 38 11 018 01 0

MSfv 649-1 -אביזרים ל

ארגז כלים
ממתכת x 180 x 100 700 מ"מ

מספר להזמנה
3 39 01 021 01 1

אוגן פנימי
לדיסקים בקוטר "5

מספר להזמנה
6 38 01 079 00 9

אוגן הברגה
M 14, לדיסקים עד 6 מ"מ

מספר להזמנה
6 38 02 084 00 9
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אביזרים כלליים למשחזות זווית

ארגז כלים
מתכת

אורך 
)מ"מ(

רוחב 
)מ"מ(

גובה 
מספר להזמנה)מ"מ(

6902401603 39 01 022 01 4

ידית בולמת זעזועים
M 14, סופגת רעידות ומפחיתה אותן במהלך עבודות 

מתמשכות

מספר להזמנה
 3 21 19 117 01 5

מחבר
התקן אוניברסלי לחיבור כלי עבודה חשמליים ואביזרים 
 עם אפשרות פינוי אבק לשואב אבק. שרוול גומי גמיש, 

אורך 70 מ"מ, קוטר פנימי 31.5 מ"מ
מספר להזמנה

 3 13 22 771 00 9

כיסויי מגן למשחזות זווית

כיסוי מגן לעבודת חיתוך

קוטר 
מספר להזמנהאינץ' 

7"6 38 11 004 01 0
9"6 38 11 005 01 0

כיסוי מגן לחיתוך עם צינור שאיבה
 עם מוביל לדיסק חיתוך דיסקים בקוטר "7, 
עומק חיתוך 40 מ"מ, חיבור בקוטר 32 מ"מ

מספר להזמנה
9 06 04 008 01 3

כיסוי מגן לחיתוך עם צינור שאיבה
 עם מוביל לדיסק חיתוך דיסקים בקוטר  "9, 
עומק חיתוך 65 מ"מ, חיבור בקוטר 32 מ"מ

מספר להזמנה
9 06 04 009 01 7

WSB אביזרים כללים למשחזות זווית

אביזר הידוק
למגוון דיסקים: פלקס, השחזה/חיתוך, דיסק מניפה

מספר להזמנה
6 38 02 183 02 5

פד אלסטי
עם אביזר הידוק

קוטר 
מספר להזמנהאינץ' 

7"6 38 06 174 02 8

פד אלסטי
ללא אביזר הידוק

קוטר 
מספר להזמנהאינץ' 

7"6 38 06 174 01

אביזר הידוק
לפד אלסטי

מספר להזמנה
6 38 02 185 02 7

WSG אביזרים למשחזות זווית

אוגן הברגה
 M 14, למגוון דיסקים: השחזהה/חיתוך, פלקס, 

דיסק מניפה ודיסק מברשת עגולה

מספר להזמנה
 6 38 02 052 00 0

אוגן פנימי

מספר להזמנה
 6 38 01 120 00 6

פד אלסטי
M 14 עם אוגן

קוטר 
מספר להזמנהאינץ'

7"6 38 06 034 01 7

אוגן הברגה
M 14, לפד אלסטי ולמברשת פלדה

מספר להזמנה
 6 38 01 154 00 7
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FEIN – the specialist for durable power tools.

FEIN מתמחה בפיתוח וייצור כלי עבודה מקצועיים עמידים במיוחד ופתרונות ליישומים מיוחדים בענפי המתכת, עיצוב הפנים והרכב. כממציאת 
המקדחה החשמלית הידנית, FEIN מתמחה מזה 140 שנה בפיתוח פתרונות חדשניים ויעילים לשימוש יומיומי, אשר עמידים בתנאי השימוש 

התובעניים במיוחד של התעשייה.  

למידע על מגוון הכלים, האביזרים והפתרונות של FEIN בקר באתר שלנו בכתובת www.fein-il.co.il, בפייסבוק Fein או ברר אצל המפיץ 
שלך.

www.fein-il.co.il ,04-9994040 :טלפון
תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד.

4המפרטים והנתונים בחוברת זו יכולים להשתנות בכל עת ולא הודעה מוקדמת, ט.ל.ח. 014586 366098

בואו להתרשם ממשחזות 
הזווית של FEIN גם 

באינטרנט!
כל מה שצריך לעשות זה 
לסרוק את ה- QR קוד או 

 להיכנס לאתר 
www.fein-il.co.il


