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חברת גלקון, מובילה עולמית בייצור מערכות ובקרי השקיה ממוחשבים 

 לשימוש בגינות ביתיות, בגינון מקצועי ומוניציפאלי ובחקלאות . 

במהלך יותר מ-30 שנות ניסיונה בתחום זכתה גלקון להכרה עולמית הודות 

למהימנות ולעמידות מוצריה בכל תנאי מזג האוויר. 

 גלקון מוכרת היטב כספקית ראשית של בקרי השקיה מופעלי סוללות, 

תוך שהיא ניצבת כל העת בחזית הפיתוח והחדשנות בתחום.

www.galconc.com
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§5    WiFi בקר מופעל Cyber Rain XCI-WiFi  

ערכת השקיה למרפסות    5§  

7101BT בקר מופעל בלוטוס     6§  

7001 בקר מופעל סוללות      6§  

9001BT בקר מופעל בלוטוס      6 §  

9001 בקר מופעל סוללות      6§  

בקרי DC, 3 חוטים, בקרים מופעלי סוללות      7§  

DC-S דגמי תמר, 3 חוטים, בקרים מופעלי סוללות      7§  

מארזי DC-4/6 תמר, 3 חוטים, בקרים מופעלי סוללות      8§   

ברזי DC )גורים(, 3 חוטים       8§  

מארזי ברזי DC )גורים( 3 חוטים       8§  

בקרי DC, 2 חוטים, בקרים מופעלי סוללות       9§  

מארזי DC 2/4/6 - תמר 2 חוטים , בקרים מופעלי סוללות       9§  

ברזי DC )גורים(, 2 חוטים       10§  

מארזי ברזי DC )גורים( 2 חוטים       10§  

סולונואידים DC דו דרכי       11§  

סולונואידים DC תלת דרכי       11§  

סטים הידראוליים עם סולונואיד CV-600, 3 חוטים       12§  

סטים הידראוליים עם סולונואיד CV-600, 2 חוטים       12§  

בקרי AC מופעלי חשמל       13§  

§13       AC  מארזי  

§14       AC ברזי  

§14       AC סטים הידראוליים עם סולונואיד  

§14       AC אביזרים ומוצרים נלווים לבקרי  

חלקי חילוף - חלקי בקרים וברזים דו דרכיים       15§  

ברז מפצל       15§  

קופסאות הגנה       15§  
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מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

 GAKTSPT01P09001BT 700 ₪ערכת השקיה למרפסות +בקר

GAKTSPD01P09001EZ 650 ₪ערכת השקיה למרפסות +בקר

ערכת השקיה למרפסות
מערכת השקיה אוטומטית למרפסות

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

 PXW01GC005224A1725 ₪בקר וויפיי 8 תחנות

 PXW01GC005225A2030 ₪בקר וויפיי 16 תחנות

Cyber Rain XCI-WiFi
בקר השקיה Wi-Fi מבוסס מזג אוויר 

מוצרים חדשים

בקר השקיה אחד כלול 
לבחירה משני דגמים
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מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

 GAR6S2111BT3/4” 7101BT 590 ₪בקר

 GAR6S2121BT1” 7101BT 590 ₪בקר

 GAR6S2131BT1.5” 7101BT 940 ₪בקר

 GAR6S2141BT2” 7101BT 995 ₪בקר

 GAR6S1101BT 7101, בקר בלבדBT 495 ₪בקר

 7101BT
בקר מופעל בלוטוס

7001

9001

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

 GAR2S1111P03/4” 7001 590 ₪בקר

 GAR2S1121P01” 7001 590 ₪בקר

 GAR2S1131P01.5” 7001 940 ₪בקר

 GAR2S1141P02” 7001 995 ₪בקר

GAR2S1101P0495 ₪בקר 7001, בקר בלבד

7001
בקר מופעל סוללות

 9001
בקר מופעל סוללות

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAH2S6111P03/4” 9001 450 ₪בקר גל גן

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAH2S6111BT3/4” 9001BT 450 ₪בקר גל גן

 9001BT
בקר מופעל בלוטוס

7101 BT

9001BT
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,DC-4S
3 חוטים

DC בקרי
3 חוטים, בקרים מופעלי סוללות

,DC-9S
3 חוטים

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAJ7SG001P018, בקר בלבד, 3 חוטיםV תמר DC-1₪ 560

GAJ7SG511P018 + ברז ”3/4, 3 חוטיםV תמר DC-1₪ 715

GAJ7SG521P018 + ברז ”1, 3 חוטיםV תמר DC-1₪ 715

GAJ7SG531P018 + ברז ”1.5, 3 חוטיםV תמר DC-1₪ 1140

GAJ7SG541P018 + ברז ”2, 3 חוטיםV תמר DC-1₪ 1215

GAJ7SGD61P0לפיקוד הידראולי CV600 1/8, סולונויד” DC-1₪ 825

GAJ8S0001P018V תמר, 3 חוטים DC-4₪ 910

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAJASG001P0תמר בקר בלבד, 3 חוטים DC-1S₪ 930

GAJASG511P0תמר ”3/4, 3 חוטים DC-1S₪ 1070

GAJASG521P0תמר ”1, 3 חוטים DC-1S₪ 1070

 GAJASG531P0תמר ”1.5, 3 חוטים DC-1S₪ 1410

GAJASG541P0תמר ”2, 3 חוטים DC-1S₪ 1450

GAJASGD61P0 לפיקוד הידראולי CV600 1/8, 3 חוטים, סולונויד” DC-1S₪ 1120

GAJDS0001P0תמר, 3 חוטים DC-4S₪ 980

GAJ9S0001P018V תמר, 3 חוטים DC-6S₪ 1315

 GAD1S0001S4במארז חיצוני DC-6S₪ 1395

GAD2S0001S4בקר בלבד בקופסת גלקון DC-9S₪ 1725

GAD3S0001S4בקר בלבד בקופסת גלקון DC-12S₪ 1990

DC-S דגמי תמר
3 חוטים, בקרים מופעלי סוללות

,DC-1
3 חוטים
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מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAJ8SG511P23/4” 18 + שני גוריםV תמר DC-4 1090 ₪מארז

GAJ8SG521P21” 18 + שני גוריםV תמר DC-4 1090 ₪מארז

GAJ9SG511P33/4” תמר + שלושה גורים DC-6S 1550 ₪מארז

GAJ9SG521P31” תמר + שלושה גורים DC-6S 1550 ₪מארז

מארזי DC-4/6 תמר
3 חוטים, בקרים מופעלי סוללות

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

 GAVDSY211BK3720 20₪ גור ”3/4 בתפזורת 3 חוטים, ברז גלקון

GAVDSY221BK3720 20₪ גור ”1 בתפזורת 3 חוטים, ברז גלקון

GAV2SG531BD5100 ₪מארז 10 גורים ”1.5, 3 חוטים

GAV2SG541BD5635 ₪מארז 10 גורים ”2, 3 חוטים

DC מארזי ברזי
)גורים( 3 חוטים

חדש

חדש

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAVDSY211P0גור ”3/4, 3 חוטים ברז גלקון DC₪ 215

GAVDSY221P0  גור ”1, 3 חוטים ברז גלקון DC₪ 215

GAV2SG531P1גור ”1.5, 3 חוטים DC₪ 655

GAV2SG541Q9גור ”2, 3 חוטים DC₪ 695

GAVDSY211Q3גור ”3/4, 3 חוטים ברז גלקון עם שניקה עברית DC₪ 235

GAVDSY221Q3גור ”1, 3 חוטים ברז גלקון עם שניקה עברית DC₪ 235

DC ברזי
)גורים( 3 חוטים 

,DC ברז
 3 חוטים 
עם שניקה

,DC ברז
3 חוטים
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2 חוטים, בקרים מופעלי סוללות

,DC-6S
2 חוטים

,DC-9S
2 חוטים

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAJESHE11U23/4” 2 חוטים + שני גורים ,DC-2 825 ₪מארז

GAJESHE21U21” 2 חוטים + שני גורים ,DC-2 825 ₪מארז

GAJ4SH511P23/4” 2 חוטים + שני גורים ,DC-4 1090 ₪מארז

GAJ4SH521P21” 2 חוטים + שני גורים ,DC-4 1090 ₪מארז

GAJFSG511P33/4” מארז 2 חוטים + שלושה גורים ,DC-6S₪ 1550

GAJFSG521P31” מארז 2 חוטים + שלושה גורים ,DC-6S₪ 1550

מארזי DC-2/4/6 תמר

2 חוטים, בקרים מופעלי סוללות
DC בקרי

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAJES0001P02 חוטים, בקר בלבד DC 2₪ 665

GAJ4S0001P02 חוטים, בקר בלבד  DC-4₪ 910

GAJFSI001P02 חוטים, בקר בלבד DC-6S₪ 1315

GAD6S0001PRבקר, 2 חוטים בקופסת גלקון DC-6S₪ 1395

GAD7S0001PRבקר, 2 חוטים בקופסת גלקון DC-9S₪ 1725

GAD8S0001PRבקר, 2 חוטים בקופסת גלקון DC-12S₪ 1990

GAD9S0001S4דישון, 2 חוטים בקופסת גלקון DC-11S₪ 2090
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 DC מארזי ברזי
)גורים( 2 חוטים

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAVDSY111BK3720 20₪ גור ”3/4 בתפזורת, 2 חוטים

GAVDSY121BK3720 20₪ גור ”1 בתפזורת, 2 חוטים

GAV2SH531BK5100 ₪מארז 10 גורים ”1.5, 2 חוטים

GAV2SH541BK5635 ₪מארז 10 גורים ”2, 2 חוטים

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAVDSY111P0DC 215 ₪גור ”3/4, 2 חוטים ברז גלקון

GAVDSY121P0DC 215 ₪גור ”1, 2 חוטים ברז גלקון

GAV2SH531P1DC 655 ₪גור ”1.5, 2 חוטים

GAV2SH541Q9DC 695 ₪גור ”2, 2 חוטים

GAVDSY111Q3עם שניקה עברית DC 235 ₪גור ”3/4, 2 חוטים ברז גלקון

GAVDSY121Q3עם שניקה עברית DC 235 ₪גור ”1, 2 חוטים ברז גלקון

 DC ברזי
)גורים( 2 חוטים

,DC ברז
 2 חוטים 
עם שניקה

,DC ברז
2 חוטים
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 DC סולונואידים
תלת דרכי

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAV3SGD61P03 חוטים ,CV600 תלת דרכי ,DC 240 ₪סולונואיד

GAV3SGE61P03 חוטים + פלטה ,CV600 תלת דרכי ,DC 255 ₪סולונואיד

GAV3SHD61P02 חוטים ,CV600 תלת דרכי ,DC 240 ₪סולונואיד

GAV3SHE61P02 חוטים + פלטה ,CV600 תלת דרכי ,DC 255 ₪סולונואיד

 DC סולונואידים
דו דרכי

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GASLSG001B33 חוטים ,DC 130 ₪סולונואיד חדש

GASLSH001B2 2 חוטים ,DC 130 ₪סולונואיד חדש

GASLSG001K3   2100 ₪מארז 20 יח' סולונואיד בתפזורת, 3 חוטים

GASLSH001K22100 ₪מארז 20 יח' סולונואיד בתפזורת, 2 חוטים

GASLS2001R0ל-7001, 2 חוטים DC 130 ₪סולנואיד

סולונואיד,
3 חוטים

CV-600 סולונואיד
2 חוטים

WWW.GABI-MARKETING.CO.IL
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CV-600 סטים הידראוליים עם סולונואיד

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAV3SHE62R2 515 ₪סט הידראולי ל-2 סולונואידים

GAV3SHE62R3 770 ₪סט הידראולי ל-3 סולונואידים

GAV3SHE62R41025 ₪סט הידראולי ל-4 סולונואידים

GAV3SHE62R51285 ₪סט הידראולי ל-5 סולונואידים

GAV3SHE62R61540 ₪סט הידראולי ל-6 סולונואידים

GAV3SHE62R71800 ₪סט הידראולי ל-7 סולונואידים

GAV3SHE62R82055 ₪סט הידראולי ל-8 סולונואידים

GAV3SHE62R92315 ₪סט הידראולי ל-9 סולונואידים

GAV3SHE62RB2560 ₪סט הידראולי ל-10 סולונואידים

3 חוטים

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAV3SGE62R2 515 ₪סט הידראולי ל-2 סולונואידים

GAV3SGE62R3 770 ₪סט הידראולי ל-3 סולונואידים

GAV3SGE62R41025 ₪סט הידראולי ל-4 סולונואידים

GAV3SGE62R51285 ₪סט הידראולי ל-5 סולונואידים

GAV3SGE62R61540 ₪סט הידראולי ל-6 סולונואידים

GAV3SGE62R71800 ₪סט הידראולי ל-7 סולונואידים

GAV3SGE62R82055 ₪סט הידראולי ל-8 סולונואידים

GAV3SGE62R92315 ₪סט הידראולי ל-9 סולונואידים

GAV3SGE62RB2560 ₪סט הידראולי ל-10 סולונואידים

סטים הידראוליים 
עם סולונואיד CV-600 2 חוטים 

CV-600 על סרגל,
2 חוטים

WWW.GABI-MARKETING.CO.IL
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בקרי AC מופעלי חשמל

AC-4

AC 4/6/9/12

AC-24

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAE1S0001U1פנימי AC-4₪ 775

GAE2S0001U1פנימי AC-6₪ 1015

GAE1S0001S4חיצוני AC-4₪ 950

GAE2S0001S4חיצוני AC-6₪ 1225

GAE5S0001U1בקר בלבד AC-6S₪ 1130

GAE3S0001S4בקר בלבד AC-9S₪ 1520

GAE4S0001S4בקר בלבד AC-12S₪ 1830

GAECS900108בסיסי AC-24-8₪ 1680

GAEC14103P0185 ₪תוספת מודול 4 ברזים

AC מארזי
מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAE1S0811U13/4” 2 ברזים + AC-4 810 ₪מארז

GAE1S0821U11” 2 ברזים + AC-4 810 ₪מארז

GAE2S0811U13/4” 3 ברזים + AC-6 1140 ₪מארז

GAE2S0821U11” 3 ברזים + AC-6 1140 ₪מארז
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AC ברזי
מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAVASY111P024VAC 3/4” 165 ₪ברז חשמלי

GAVASY121P024VAC 1” 165 ₪ברז חשמלי

GABRS4831Q924VAC 1.5” 525 ₪ברז חשמלי

GABRS4841Q924VAC 2” 540 ₪ברז חשמלי

GAVASY111Q924 עם שניקה עבריתVAC ,3/4” 185 ₪ברז חשמלי

GAVASY121Q924 עם שניקה עבריתVAC ,1” 185 ₪ברז חשמלי

AC אביזרים ומוצרים נלווים לבקרי
מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GASLS4001P024VAC 102 ₪סולונואיד גלקון דו דרכי

GAT1S0001P0AC 110 ₪שנאי לבקר

GABX00701P0חיצוני AC-4/6-280 ₪קופסת הגנה ל

GABX00801P0שנאי פנימי + AC-4/6-350 ₪קופסת הגנה ל

PXW0RP5201AWiFi 160 ₪שנאי בקר

AC ברז

,AC ברז
עם שניקה

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

AJ3010240 ₪סולונואיד פיקוד תלת-דרכי

P0V1CC1501A255 ₪סולונואיד תלת-דרכי + פלטה

P0V1CC1502A515 ₪סט הידראולי ל-2 סולונואידים

P0V1CC1503A770 ₪סט הידראולי ל-3 סולונואידים

P0V1CC1504A1025 ₪סט הידראולי ל-4 סולונואידים

P0V1CC1505A1285 ₪סט הידראולי ל-5 סולונואידים

P0V1CC1506A1540 ₪סט הידראולי ל-6 סולונואידים

P0V1CC1507A1800 ₪סט הידראולי ל-7 סולונואידים

P0V1CC1508A2055 ₪סט הידראולי ל-8 סולונואידים

P0V1CC1509A2315 ₪סט הידראולי ל-9 סולונואידים

P0V1CC1510A2560 ₪סט הידראולי ל-10 סולונואידים

AC סטים הידראוליים עם סולונואיד
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ברז מפצל

חלקי חילוף חלקי בקרים וברזים דו דרכיים
מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GD58003/4”- 1” 47 ₪מכסה לברז

GD58021.5”- 2” 168 ₪מכסה לברז

GD58103/4” - 1” 53 ₪דיאפרגמה לברז

GD59561.5” - 2” 196 ₪דיאפרגמה לברז דורות

GAKMS0A200556 ₪ערכת חלפים למתאם דו-דרכי

GAPM1000905 '135 ₪מחברים אטומים למים, 100 יח

ברז מפצל
מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GAY1S0001P0165 ₪ברז מפצל

מחיר תיאור המוצרמספר קטלוגי

GABX30101P03/4” - 1” 300 ₪קופסת הגנה תמר

GABX00401P01.5” - 2” 340 ₪קופסת הגנה

קופסאות הגנה

WWW.GABI-MARKETING.CO.IL


אנשי קשר גלקון
shault@galcon.co.il | 050-7242959 שאול טינסקי - מנהל גלקון ישראל

nurit@galcon.co.il | 054-7948823 נורית פורת - מנהלת לוגיסטיקה ישראל
gardening@galcon.co.il | 04-6903553 .מרכז הזמנות 04-6900207 | פקס

מרכזיה גלקון 04-6900222
 
 

מכירות
sasons@galcon.co.il | 054-7948806 ששון שמע - גינון דרום

yossibs@galcon.co.il | 054-7948807 יוסי בן סולטן - גינון צפון

 
 

שירות לקוחות
מרכז שרות לקוחות 04-6900200

zvika@galcon.co.il | 054-7948805 צביקה וייס
support@galcon.co.il | 054-7948812 תמיכה בבקר וויפיי -  יובל למשטיין

גלקון קיבוץ כפר בלום, מיקוד 1215000 טל. 04-6900222 פקס. 04-6902727
www.galconc.com אתר info@galconc.com .דוא”ל
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הפצה ושיווק 046735013 
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