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 .3כללי:
מסמך זה מתייחס לדרישות מינימאליות לבדיקות ללא הרס בשיטת צבע חודר ,חלקיקים
מגנטיים וצילום רנטגן שיש לבצע בריתוכים שנעשו ובסדקים שנתגלו באלמנטים שונים.
המסמך עבור:
 .5מכלי לחץ מאלומיניום ,מיכלי סולר מאלומיניום ,מודול אויר סדרה  5של קרונועים .IC3
 .8אונקלים ומצמדים בקרונות משא ונוסעים
 .5חוגונים ומרכזונים בקרונות משא.
 .4שלדה בקרונות נוסעים  – PPבטיפול חצי חיים
 .1שלדה בקרונות משא – בבדק  55שנה
מפרט זה מתייחס לגילוי אי רציפות על פני השטח או אי רציפות מעט מתחת לפני
השטח מסוג סדקים ,כפילויות בחומר ,נקבוביות שטח ופגמי שטח אחרים.
 .2המפרט מתייחס לתחומים הבאים:
א .התחייבויות כלליות של מבצע הבדיקות.
ב .הציוד לבדיקה.
ג .תהליכי הבדיקה.
ד .רישום ודיווח.
 .1הגדרות:
לצורך מפרט זה ,יהיו לביטויים הבאים המשמעויות הבאות:
א" .הבודק"  -הגוף אשר איתו תתקשר רכבת ישראל בחוזה לביצוע בדיקות עפ"י
מפרט זה.
ב .רכבת  -רכבת ישראל.
ג" .המפקח"  -מי שיתמנה מפעם לפעם ע"י הרכבת לצורך הנחיית הבודק ולצורך
תיאום ופיקוח על פעולותיו.
 .4סוגי הבדיקה:
במסגרת עבודתו עפ"י חוזה זה ,יבצע הבודק את הבדיקות הבאות:
א .בדיקת צבע חודר של הריתוך ,כולל בדיקות ויזואליות.
ב .בדיקה חלקיקים מגנטיים של הריתוך  ,כולל בדיקות ויזואליות .
ג .בדיקת צילום רנטגן.

 .5הציוד לבדיקה
צבע חודר
.5.3
א.
ב.
ג.
ד.

השימוש יהיה בחומרים מאושרים ע"י מכון התקנים (או תקן שווה ערך).
החומרים יעמדו בתקני בדיקות צבעים חודרים המפורטים מטה בסעיף "2
כל המוצרים חייבים להיות מאושרים ורשומים במהדורה האחרונה של רשימת .QPL
על הבודק להציג את מסמכי החומרים.
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.5.2

חלקיקים מגנטיים

א .שימוש במתקן נייד לבדיקת חלקיקים מגנטיים.
ב .חלקיקים מגנטיים העומדים בתקני בדיקות מגנטיות המפורטים מטה.
.5.1

צילום רנטגן

א .מקורות קרינה ,מעטפה לפילמים וקסטות ,חדר חושך ,מד השחרה ,פילם מדורג
להשוואה ,מיסוך עופרת ,מסקינג ,שולחן עופרת ,מיסוך אחורי חיצוני ,מד טיב תמונה,
ארגז הארה ,זכוכית מגדלת.
ב .ציוד הבדיקה יעמוד בתקנים הרלוונטיים המפורטים בסעיף  2בהתאם לסוג הצילום.
בכל מקרה טעון הציוד אישור מנהל הפרויקט .מצבע הבדיקה לא ישתמש בציוד שלא
אושר ועליו יהיה להחליפו בציוד מתאים.
 .6מהות העבודה
כחלק מבדק יזום שמתבצע אחת לתקופה מתבצעת בדיקה של חלקים אשר נמצאים
תחת רעידות ועומס באופן קבוע.
מובהר כי כל הריתוכים ו/או התיקונים המפורטים בסעיף זה יבוצעו על ידי עובדי
הרכבת בלבד
.6.3

קרנועים מדגם IC3

החלקים שיש לבצע בהם את הבדיקה במערך קרונות  IC5הם :מיכלי לחץ אויר
בגדלים שונים ,מיכלי דלק ומודול אויר סדרה .5
 .6.3.3מיכלי לחץ אויר מאלומיניום )(IC3
תבוצע בדיקה של סדקים על גבי המיכלים באזורים שיש בהם נזק או באזור
הריתוכים הישנים.
במקום שיש בו נזקים יש לבצע בדיקת צבע חודר לפני תיקון הסדק ולאחר תיקון
הסדק בריתוך.
מיכלי הלחץ הם מכלים ל  BAR 55בנפחים של  85ל'  76 ,ל' 541 ,ל' 524 ,ל'.
מדי שנה נבדקים כ  45מיכלים.
 .6.3.2מיכלי דלק מאלומיניום )(IC3
תבוצע בדיקה של סדקים על גבי המיכל באזורים שיש בהם נזק או באזור הריתוכים.
במקום שיש בו נזקים יש לבצע בדיקת צבע חודר לפני תיקון הסדק ולאחר תיקון
הסדק בריתוך.
מדי שנה נבדקים כ 85 -מיכלי דלק.
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 .6.3.1מודול אויר סדרה  – 3מתכת )(IC3
תבוצע בדיקת חלקיקים מגנטיים של הריתוכים על גבי המודול.
במקומות שיש בהם חשד לבעיה כמו קילוף של הצבע או נזק שנגרם למודול תבוצע
בדיקה מקומית באזור החשוד.
במקום שיש סדק תבוצע בדיקה ,לאחר מכן יבוצע ריתוך ולאחריו תבוצע בדיקה
חוזרת.
מדי שנה נבדקים כ 2 -מודולים.
 .6.2קרונות משא ונוסעים
.6.2.3

מרכזון (קרונות משא)

תבוצע בדיקת חלקיקים מגנטיים של כל הריתוכים על גבי המרכזון.
במקומות שיש בהם חשד לבעיה כמו קילוף של הצבע או נזק שנגרם למודול תבוצע
בדיקה מקומית באזור החשוד.
מדי שנה נבדקים כ  525מרכזונים(בכל מרכזו יש כ 5.5 -מ"א ריתוך).
 .6.2.2שלדת חוגון (קרונות משא)
תבוצע בדיקת חלקיקים מגנטיים של כל הריתוכים על גבי שלדת החוגון.
במקומות שיש בהם חשד לבעיה כמו קילוף של הצבע או נזק שנגרם לשלדת החוגון
תבוצע בדיקה מקומית באזור החשוד.
מדי שנה נבדקים כ  525חוגונים(בכל שלדת חוגון יש כ 5.1 -מ"א ריתוך) .
 .6.2.1אונקלים (קרונות משא ונוסעים)
תבוצע בדיקת חלקיקים מגנטיים של הריתוכים ובמקומות שיש בהם חשד לבעיה כמו
קילוף של הצבע או נזק שנגרם לאונקל תבוצע בדיקה מקומית באזור החשוד.
מדי שנה נבדקים כ  455אונקלים.

 .6.2.4מצמדים (קרונות משא ונוסעים)
תבוצע בדיקת חלקיקים מגנטיים במקומות שיש בהם חשד לבעיה כמו קילוף של
הצבע או נזק שנגרם למצמד תבוצע בדיקה מקומית.
מדי שנה נבדקים כ  455מצמדים.
במקום שיש סדק תבוצע בדיקה ,לאחר מכן יבוצע ריתוך ע"י עובד הרכבת ,ולאחריו
תבוצע בדיקה חוזרת.
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.6.1

שילדות קרונות

.6.1.3

שילדות קרונות משא

תבוצע בדיקת חלקיקים מגנטיים של כל הריתוכים על גבי השלדה.
במקומות שיש בהם חשד לבעיה כמו קילוף של הצבע או נזק שנגרם לשלדה תבוצע
בדיקה מקומית באזור החשוד.
במקום שיש סדק תבוצע בדיקה ,לאחר מכן יבוצע ריתוך ולאחריו תבוצע בדיקה
חוזרת.
מדי שנה נבדקים כ  21קרונות משא(בכל שלדת קרונות יש כ 2.5 -מ"א ריתוך) .

.6.1.2

שילדות קרונות PP

תבוצע בדיקת צילום רנטגן לשלדה.
תבוצע בדיקה מדגמית של כ 5 -צילומים לקרון-בקצוות מתחת לחוגון ובאמצע.
במידת הצורך בהתאם לתוצאות הבדיקה הראשונה תבוצע השלמה של כל השלדה
עוד כ  5צילומים.
אומדן לשנה כ  55קרונות ( 555צילומים -)X4030במידה והכול תקין.

.6.4

מניפת קירור קרונות קירור קרונות כח DD

תבוצע בדיקת חלקיקים מגנטיים והערכת תוצאות של חיבורי כנפונים במניפת גנרטור
של קרון כוח .Double Deck
הבדיקה תבוצע על  555%מחיבורי הכנפונים.
מדי שנה נבדקים כ  50קרונות כוח שבכל אחד יש שני גנרטורים.
כללי
 על קבלן הבדיקה לבצע בדיקות צבע חודר לאלמנטים מאלומיניום ,בדיקות חלקיקים
מגנטיים או צילום רנטגן לחלקים ממתכת בהתאם לדרישת הרכבת.
 רכבת ישראל תבצע ניקיון כללי של החלקים מפני שומנים ולכלוך.
 פירוק של חלקים במידת הצורך יהיו באחריות עובדי הרכבת או המוסך שבו תבוצע
הבדיקה.
 על הקבלן לבצע הורדה של צבע ושל לכלוך קשה במידת הצורך לפי סוג ודרישות
הבדיקה.
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 .7תהליך העבודה
מובהר כי כל הריתוכים ו/או התיקונים המפורטים בסעיף זה יבוצעו על ידי עובדי הרכבת
בלבד.
.7.3

מכלולי IC3

 .7.3.3בדיקת סדקים במיכלי לחץ אויר מאלומיניום )(IC3
א .כל אזור של פגיעה ייבדק בשיטת חומר חודר ע"י הקבלן המוסמך לכך.
ב .כל הריתוכים על המיכל ייבדקו בשיטת חומר חודר ע"י הקבלן המוסמך לכך.
ג .הקבלן יקבל את החלק לאחר ניקוי שומנים ולכלוך כללי.
ד .כל סדק יסומן ויתוקן ע"י ריתוך חדש .
ה .לאחר הריתוך יש לבצע בדיקה חוזרת לוודא שאין סדקים.

בדיקת סדקים במיכלי סולר – אלומיניום )(IC3
.7.3.2
א .לאחר פירוק המיכל הרכבת מבצעת ניקוי כללי מלכלוך ושומנים (דלקים ,גריז,
שמנים וכו')
ב .הקבלן המבצע יבצע ניקוי לאזור הבדיקה במיכלי הסולר מצבע ולכלוך קשה.
ג .לאחר מכן ממפים את כל המיכל בצורה ויזואלית ובודקים בעיקר באזורים שיש
בהם נזקים האם יש סדקים.
ד .בכל מקום שנראו סדקים מבצעים ריתוך ושיוף של התפרים לאחר מכן.
ה .לאחר מכן מבצעים בדיקת צבע חודר בכל הריתוכים ובכל האזורים החשודים
שיש בהם סדקים גם כאלה שלא בוצע בהם ריתוך .
ו .במידה שימצא סדק יבוצע ריתוך באופן מיידי בזמן שהבודק ממשיך לבדוק את
שאר האלמנטים.
ז .בסיום הריתוך יבוצע שיוף.
ח .לאחר מכן תבוצע בדיקת צבע חודר נוספת.
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בדיקת סדקים במודול אויר סדרה  – 3ממתכת ) ( IC3
.7.3.1
א .כל בדק  655אלף ק"מ מבוצעת בדיקות סדקים למודול.
ב .הרכבת תבצע פירוק של המודול מהקרונוע ופירוק כל האלמנטים שמחוברים
אליו.
ג .לאחר מכן יבוצע ניקוי כל הלכלוך והשומנים מהמודול ע"י הרכבת.
ד .הקבלן המבצע יבצע ניקוי של המודול מצבע ולכלוך קשה.
ה .לאחר מכן תבוצע בדיקה של סדקים בכל הריתוכים ע"י בדיקה של חלקים
מגנטיים וכל המקומות שנמצאו כמקומות בעלי סיכון לסדקים( .לדוגמא מקומות
שיש בהם קילוף של הצבע או שינוי בצורת המתכת)
ו .כמו כן בכל מקום שבו תמצא בעיה באופן ויזואלי תבוצע בדיקה.
ז .בכל מקום שימצא סדק יבוצע ריתוך ושיוף ולאחריהם בדיקה חוזרת.
בדיקת סדקים במרכזון (קרונות משא)
.7.2
 .7.8.5מבוצע בטיפול  55שנה לקרונות.
 .7.8.8המוסך המבצע את הבדק ינקה את המרכזון באמצעות ניקוי חול או גרגרים
לדרגת  ASQ 2.5לפי תקן שוודי .SIS055900-1967
 .7.8.5לאחר מכן ממפים את המרכזון בצורה ויזואלית ובודקים האם יש סדקים.
 .7.8.4לאחר מכן תבוצע בדיקה של סדקים בכל הריתוכים ע"י בדיקה של חלקים
מגנטיים וכל המקומות שנמצאו כמקומות בעלי סיכון לסדקים( .לדוגמא
מקומות שיש בהם קילוף של הצבע או שינוי בצורת המתכת) .
 .7.8.1כמו כן בכל מקום שבו תמצא בעיה באופן ויזואלי תבוצע בדיקה.
 .7.8.6בכל מקום שימצא סדק יועבר לאישור של מחלקת הנדסה לצורך ריתוך ותיקון
הסדק ולאחר אישור יבוצע ריתוך ושיוף ולאחריהם בדיקה חוזרת.
 .7.8.7כמות כ מ"א במרכזון.
בדיקת סדקים בשלדת החוגון (קרונות משא)
.7.1
 .7.5.5מבוצע בטיפול  55שנה לקרונות.
 .7.5.8המוסך המבצע את הבדק ינקה את שלדת החוגון באמצעות ניקוי חול או
גרגרים לדרגת  ASQ 2.5לפי תקן שוודי .SIS055900-1967
 .7.5.5לאחר מכן ממפים את כל שלדת החוגון בצורה ויזואלית ובודקים בעיקר
באזורים שיש בהם נזקים האם יש סדקים.
 .7.5.4לאחר מכן תבוצע בדיקה של סדקים בכל הריתוכים ע"י בדיקה של חלקים
מגנטיים וכל המקומות שנמצאו כמקומות בעלי סיכון לסדקים( .לדוגמא
מקומות שיש בהם קילוף של הצבע או שינוי בצורת המתכת)
 .7.5.1כמו כן בכל מקום שבו תמצא בעיה באופן ויזואלי תבוצע בדיקה.
 .7.5.6בכל מקום שימצא סדק יועבר לאישור של מחלקת הנדסה לצורך ריתוך ותיקון
הסדק ולאחר אישור יבוצע ריתוך ושיוף ולאחריהם בדיקה חוזרת.
 .7.5.7כמות כ  8מ"א לשלדת חוגון.
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בדיקת סדקים במצמדים ואונקלים (קרונות משא ונוסעים)
.7.4
 .7.4.5מבוצע בבדק  4שנתי.
 .7.4.8המוסך המבצע את הבדק ינקה את שלדת החוגון באמצעות ניקוי חול או
גרגרים לדרגת  ASQ 2.5לפי תקן שוודי .SIS055900-1967
 .7.4.5לאחר מכן ממפים את כל האונקל והמצמד בצורה ויזואלית ובודקים בעיקר
באזורים שיש בהם נזקים האם יש סדקים.
 .7.4.4לאחר מכן תבוצע בדיקה של סדקים בכל הריתוכים ע"י בדיקה של חלקים
מגנטיים וכל המקומות שנמצאו כמקומות בעלי סיכון לסדקים( .לדוגמא
מקומות שיש בהם קילוף של הצבע או שינוי בצורת המתכת)
 .7.4.1לחלקים הבאים יש להתייחס כחלקים קריטיים שצריכים לעבור בדיקה
מגנטית .
תיאור

מס' החלק
בשרטוט מס' 55
ציר צימוד הברגה
5
ראש ידית
8
אום צימוד הברגה
1
פין ציר ראשי
6
שאקל/חוליה
7
זרוע מוט
2
פין ציר צימוד ראשי
55

כמות במצמד
5
5
8
5
5
8
5

 .7.4.6כמו כן בכל מקום שבו תמצא בעיה באופן ויזואלי תבוצע בדיקה.
 .7.4.7בכל מקום שימצא סדק יבוצע ריתוך ושיוף ולאחריהם בדיקה חוזרת.
.7.5
.7.1.5
.7.1.8
.7.1.5
.7.1.4
.7.1.1
.7.1.6
.7.1.7
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בדיקת סדקים בשלדת קרונות משא
מבוצע בטיפול  55שנה לקרונות.
המוסך המבצע את הבדק ינקה את שלדת הקרון באמצעות ניקוי חול או
גרגרים לדרגת  ASQ 2.5לפי תקן שוודי .SIS055900-1967
לאחר מכן ממפים את כל השלדה בצורה ויזואלית ובודקים בעיקר באזורים
שיש בהם נזקים האם יש סדקים.
לאחר מכן תבוצע בדיקה של סדקים בכל הריתוכים ע"י בדיקה של חלקים
מגנטיים וכל המקומות שנמצאו כמקומות בעלי סיכון לסדקים( .לדוגמא
מקומות שיש בהם קילוף של הצבע או שינוי בצורת המתכת)
כמו כן בכל מקום שבו תמצא בעיה באופן ויזואלי תבוצע בדיקה.
בכל מקום שימצא סדק יבוצע ריתוך ושיוף ולאחריהם בדיקה חוזרת.
כמות כ  2מ"א אורך לשלדת קרון.
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.7.6
.7.6.5
.7.6.8
.7.6.5
.7.6.4
.7.6.1
.7.6.6
.7.6.7

בדיקת סדקים בשלדת קרונות PP
מבוצע בטיפול חצי חיים.
יבוצע צילום מדגמי בשלושה נק' (מתחת לחוגנים ובאמצע הקרון) בתחתית
הקרון באזורים שבהם יש נגישות לשלדת הקרון .כל צילום הינו בגודל
 45X55ס"מ לפחות( .ראה תמונה מס' )56
לאחר פיענוח של התוצאות במידה שלא יהיו פגמים בשלדה השלדה תאושר.
במידה שיהיו פגמים יבוצעו בדיקות השלמה לשלדת הקרון מתוך הקרון לכל
הפחות  5צילומים נוספים( .ראה תמונה מס' )52
לצורך השלמת הצילום הנ"ל רכבת ישראל תבצע פירוק של רצפת הקרון כולל
הוצעה של כל הקרשים והבידודים באזורים שלא נבדקו.
כמות הצילומים תהיה לפי החלטת המזמין.
מיקום הצילומים יקבע כך שיהיה מייצג את כלל השלדה .

מניפת קירור קרונות קירור קרונות כח DD
.7.7
 .7.7.5מבוצע בטיפול  6555שעות של הגנראטורים.
 .7.7.8תבוצע בדיקת חלקיקית מגטים לכול הריתוכים של כנפי המניפה( .ראה
תמונה מס' )85
 .7.7.5יש לבצע בדיקה לגילוי סדקים החוצים את הכנפיים באזור הריתוכים
האורכיים וה ( HAZראה תמונה מס' )88
 .7.7.4לאחר פיענוח של התוצאות במידה שלא יהיו פגמים במניפה המניפה תאושר.
 .7.7.1במידה שיהיו פגמים המניפה תפסל ותורכב מניפה חדשה.
 .7.7.6יש למספר את הכנפונים ע"מ שתהיה תשובה לכל כנפון בנפרד בדו"ח
הבדיקה( .ראה תמונה מס' )85
 .7.7.7בדוח יש לסמן את מספר הקרון ,מספר הגנרטור גנרטור  G1הקרוב לתא
הנהג וספרו הסידורי וגנרטור  G2הרחוק מתא הנהג ומספרו הסידורי.
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 תקנים.8
 והסמכה שלISO9001 על המעבדה להיות מאושרת בתקן ניהול איכות
.2.5
. ISO17025 ) כולל תקןISRAC) הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
על כל הציוד הדרוש לבדיקות יהיה מאושר ע"י מכון התקנים לצורך בדיקות
.2.8
.הנ"ל וכל החומרים יתאימו לעמידה בתקני איכות הסביבה
:הבדיקות יבוצעו בהתאם לתקנים הרלוונטיים המפורטים להלן
.2.5
מדינה אליה הוא
מותאם

התקן עוסק לרוב עם

תקן

בינלאומי

Standard Practice for Liquid Penetrant

בינלאומי

Non-destructive testing - Penetrant testing

בינלאומי

Standard Practice for Magnetic Particle
Examination
Standard Practice for Magnetic Particle
Testing

ASTM E-1444-01

בינלאומי

Guide for Magnetic particle Examination.

ASTM E709

בינלאומי

Magnetic Particle Examination of Steel
Forgings.

ASTM A-275

בינלאומי

Non-Destructive Examination

ASME V

בינלאומי

Rules for construction of pressure vessels.

ASME VIII

בינלאומי

Structural Welding Code.

AWS D1.1

בינלאומי

Non-destructive testing of welds-Magnetic

בינלאומי

Testing

particle of welded Joints

בינלאומי

Welded Steel Tanks for Oil Storage

בינלאומי

Standard Guide for Radiographic
Examination

בינלאומי

Standard Test Method for Radiographic
Examination of Metallic Castings

בינלאומי

Standard Test Method for Radiographic
Examination of Weldments

בינלאומי

Storage of Radiographs and Unexposed
Industrial Radiographic Film

שוודי

Surface Preparations Standards for
Painting Steel Surface

31-May-18

ASTM E1417-05e1
ISO 3452-1:2013

ASTM E-1444-16

EN 1290

API 650
ASTM E-94

ASTM E-1030

ASTM E-1032

ASTM E-1254

SIS055900-1967
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 .9דוחות בדיקה
 .1.5בסיום כל עבודה יבוצע דוח מסכם של הבדיקה.
הדוח יכלול את שם האלמנט/קרון המספר סריאלי שלו ותוצאות הבדיקה הכוללות
סיכום.
בסיכום יש לציין תקין או אינו תקין.
.1.8
במידה שתבוצע בדיקה חוזרת במקום הדוח יכלול את הבדיקה החוזרת ובסופו
.1.5
תוצאת הבדיקה הסופית.
 .31לו"ז לביצוע
ביצוע כל הבדיקות יבוצעו ע"י הבודק במתקני הרכבת  :מכון הדיזלים (חיפה) /
.55.5
מוסך קישון (חיפה)  /מוסך לוד  /מוסך באר שבע.
מועד ושעות הגעת הקבלן יהיו בתאום עם נציג רכבת ישראל תוך  5ימי עבודה
.55.8
מיום הקריאה.
על הקבלן לבצע את הבדיקה הראשונית ,במקרה של גילוי פגם יבוצע תיקון /
.55.5
ריתוך של הפגם על ידי עובד רכבת ישראל מיד לאחר ביצוע הבדיקה .לאחר התיקון
הבודק יחזור על הבדיקה של הפריט.
במקרה שהבודק לא יסיים את ביצוע הבדיקות החוזרות באותו היום ,הוא ישוב
.55.4
לביצוע הבדיקות ביום אחר לפי דרישת הרכבת ללא תוספת עלות.
במקרה שבו הרכבת לא תבצע את התיקון ו/או הריתוך בפגם שהתגלה בפריט
.55.1
באותו יום ,הבודק ישוב לבצע את הבדיקה ביום אחר לאחר השלמת התיקונים
והדבר ייחשב כקריאה/בדיקה חדשה.
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.33

נספח א' :שרטוטים ותמונות להמחשה

מס'

שרטוט

תיאור

שרטוט

.5

מיכלי לחץ

אויר IC3
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מיכלי לחץ

IC3 אויר

מיכל סולר

IC3
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.5
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שרטוט
מיכל סולר

.4

IC3

מיכל סולר

IC3
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ריתוכים

.6

לבדיקה
במיכל
סולר

שרטוט
כללי של
מודול
אויר

.7

סדרה 5
(עם כל
החלקים
המורכבים
עליו)
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מודול
אויר

.2

5 סדרה

מודול
אויר

.1

5 סדרה
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בדיקת

.55

ריתוכים
במרכזון

בדיקת

.55

ריתוכים
בשלדת
החוגון
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שרטוט
סכמתי

.58

של אונקל

31-May-18
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שרטוט
חלקי

.55

מצמד

אונקל
לאחר

.54

בדיקה

מצמד
לדוגמא
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שלדת
 PPנק'

.56

לצילום
מתחתית
הקרון

ריצפה

קרון PP
עם שכבת

.57

בידוד.
יש להסיר
לפני
הצילום
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קרון PP
לאחר
פירוק של

.52

 5מוקדים
עבור
צילום
מבפנים

שרטוט

.51

שלדת

קרון PP

חתך

.85

שילדת

קרון PP
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מניפת
קירור
גנרטור

.85

DD

ריתוכי
כנפונים
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מספור
כנפונים
של מניפת

.85

הקירור
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