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חגור
חברת חגור מתמחה בתחום המחנאות, טיולים, ציוד אישי לחיילים וציוד צבאי. החברה הוקמה 
בשנת 1956 והינה החברה הוותיקה בישראל בתחום. לחגור ידע מקצועי וניסיון רב אשר נצברו 
וארגונים  ישראל  משטרת  צה"ל,  הבטחון,  משרד  עם  שוטפת  עבודה  מתוך  השנים  במשך 
ולייצר את מוצרינו ממיטב חומרי  ובעולם. בחגור אנו מקפידים לעצב  גדולים אחרים בארץ 
הגלם, בפונקציונליות מרבית ודגש על איכות המוצר והתאמתו לשטח הפעולה. מפעל חגור 
בקיבוץ כרמיה מייצר בין היתר ציוד טקטי, ציוד מיגון, תרמילים ומערכות נשיאה מתקדמות 

אשר פותחו ע"י צוות מעצבי חגור.
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תיקים
ותרמילים

התרמילים והתיקים מבית חגור מיוצרים ממיטב חומרי הגלם 
קפדני.  עיצוב  לצד  ונוחות  איכות  אמינות,  משלבים  אשר 
תהליך תכנון ועיצוב התיקים מבוצע על מנת להבטיח סדרת 
מוצרים חזקים ועמידים ברמת גימור גבוהה, תוך מתן דגש 

למערכות הגב והתאמה לתחומי השימוש השונים.
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Overland תרמיל
למים.  ועמידים  חזקים  איכותיים,  גלם  מחומרי  מיוצר  התרמיל 
מערכת גב אגרונומית, מתכווננת להתאמה אישית לגב המשתמש 
ולנשיאת תכולה כבדה בלי קושי. התרמיל נפתח כמזוודה ומאפשר 
גישה נוחה. תא מרכזי רחב וגדול ובו רצועות הידוק )כמו במזוודה(. 

תא גדול נוסף בחזית התרמיל ועוד תא קטן.

נפח: 70 ליטר / 90 ליטר
צבע: שחור

תרמיל חמשוש
למים.   ועמידים  חזקים  איכותיים,  גלם  מחומרי  מיוצר  התרמיל 
לאורך  יומיומי  שימוש  המבטיחים  איכותיים  גלם  בחומרי  שימוש 
זמן. גב התרמיל מרופד לנוחיות מרבית. התרמיל בנוי משני תאים 
עיקריים, תא גדול ותא בינוני. בנוסף שני תאים צדדיים המתאימים 

לבקבוקי שתייה.

נפח: 45 ליטר
צבע: שחור

תרמיל גולן 
גב התרמיל והכתפיות מרופדים לנשיאה קלה ונוחה. חגורת מותן 
לנשיאת  מתאימים  צד  תאי  המשתמש.  לגב  התרמיל  להידוק 

בקבוקים.

נפח: 85 / 75 / 65 / 55 / 45 / 35 ליטרים
צבע: בורדו / כחול / שחור

שומרים על הגב
שמים דגש על נוחות
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תרמיל ריו
נוח  APS מתקדמת לשימוש   ומערכת  גב מאוורר  לתרמיל מנגנון 
בחלק  התיק  תכולת  להפרדת  אפשרות  קיימת  מרובה.  בהליכה 
הפנימי לשני תאים נפרדים. התא המרכזי 35 ליטר והתא הנוסף 
5 ליטר. חגורת המותן וכתפיות התרמיל מרופדות לנוחיות מרבית. 

התרמיל כולל כיסוי גשם ותא ייעודי לשילוב שקית שתיה.

נפח: 5 + 35 ליטר
צבע: כחול / ירוק

 Adventure תרמיל
תרמיל מסע במבנה שק המתאים לנשיאת ציוד אישי למספר ימים 
בקלות ובנוחות מרבית. מערכת גב מתקדמת, מרופדת ומתכווננת, 
הניתנת להתאמה אישית. לתרמיל יש פתיחה ראשית בחלק העליון 
לאחסון  וכיסים  פנימית  חלוקה  התחתון.  בחלק  נוספת  ופתיחה 
מתכווננות  ורצועות  מרופדת  מותן  חגורת  בעל  ייעודיים.  פריטים 

להידוק התרמיל לגב ולחזה. התרמיל כולל כיסוי גשם.

נפח: 70+10 ליטר
צבע: ירוק

תרמיל קטמנדו
לתרמיל מבנה שק מוארך המקנה יתרון לאחסון רב וקלות נשיאה. 
נוח  לשימוש  מתקדמת   APS ומערכת  מאוורר  גב  מנגנון  לתרמיל 
בחלק  התיק  תכולת  להפרדת  אפשרות  קיימת  מרובה.  בהליכה 
התרמיל  וכתפיות  המותן  חגורת  נפרדים.  תאים  לשני  הפנימי 
ייעודי  ותא  גשם  כיסוי  כולל  התרמיל  מרבית.  לנוחיות  מרופדות 

לשילוב שקית שתיה.

נפח: 5 + 40 ליטר 
צבע: ירוק / כחול

תרמיל  אינקה 
נוח  לשימוש  מתקדמת   APS ומערכת  מאוורר  גב  מנגנון  לתרמיל 
בחלק  התיק  תכולת  להפרדת  אפשרות  קיימת  מרובה.  בהליכה 
התרמיל  וכתפיות  המותן  חגורת  נפרדים.  תאים  לשני  הפנימי 
ייעודי  ותא  גשם  כיסוי  כולל  התרמיל  מרבית.  לנוחיות  מרופדות 

לשילוב שקית שתיה.

נפח: 35 ליטר
צבע: כחול / ירוק
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תרמיל טל
כיסים  שני  קטן.  ותא  גדול  תא  תאים:  שני  כולל  יומי,  יום  תרמיל 

צדדיים להכנסת חפצים.

נפח: 25 ליטרים
צבע: שחור/ג'ינס

תרמיל גב אקשן
תרמיל יום, קל משקל בעיצוב והתאמה מושלמת לגב המשתמש. 
התרמיל עשוי מבדי ניילון איכותיים, חזקים וקלי משקל. תא מרכזי 
תאים   2 ועוד  התרמיל  בצדי  רשת  תאי   2 נוסף,  קידמי  תא  גדול, 
ייעודי המאפשר שילוב שקית שתייה  בחגורת המותן. תא  נוספים 
עד 3 ליטר בעל פתח יציאה לצינורית עם אפשרות בחירה בין ימין 

לשמאל.

נפח: 20 ליטר
צבע: ירוק/צהוב

תרמיל H2O ספורט
תרמיל ספורט עם שקית שתייה, מתאים לספורט אקסטרים, לטיולי 
מתכווננת  חזה  רצועת  ארגונומיות,  כתפיות  בתרמיל  וכו׳.  שטח 
רשת  ולחות,  זיעה  לנידוף  ממדי  תלת  גב  ריפוד  בטן.  ורצועת 

לתפיסת קסדה בתא נסתר + תא רשת כללי לנשיאת חפצים. 

נפח: 9.5 ליטר
צבע: כחול / אדום / ירוק

תרמיל ספיד 
גב התרמיל והכתפיות מרופדים לנוחיות מרבית ולנשיאה ממושכת. 
לתרמיל תאים פנימיים וחיצוניים רבים לנוחיות המשתמש. אפשרות 
ואלמנטים  ייעודי  תא  הראשי.  התא  נפח  של  הקטנה  או  להגדלה 

מיוחדים לשילוב שקית שתייה עד נפח 3 ליטר.

נפח: 25 ליטר
צבע: אפור / אדום /  ירוק / כחול
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צ'ימידן סיירת
וארבעה תאים צדדיים - אחד בכל  צ'ימידן גדול בעל תא מרכזי 
כולל  דופן. הצ׳ימידן עשוי מבד קורדורה עמיד במיוחד. הצ'ימידן 

רצועות לנשיאה על הכתף וכתפיות לנשיאה על הגב.

נפח: 70 ליטר
צבע: שחור/זית

צ׳ימידן ענק מרופד
פתרונות  מים.  דוחה  איכותי  כותנה  ברזנט  מבד  מיוצר  הצ'ימידן 
אחסון אולטימטיביים עם תאים היקפיים גדולים המתאימים למגוון 
ונוחה  קלה  נשיאה  המאפשרים  מרופדים  וגב  כתפיות  שימושים. 
במיוחד המתאים  חזק  הצ'ימידן מבד שמשונית  הגב. תחתית  על 

לשימוש בתנאי שטח קשים.

נפח: 90 ליטר
צבע: שחור / זית

צ'ימידן עילית
היקפיים.  תאים   5  + גדול  תא  הכולל  ועמיד  חזק  ענק,  צ'ימידן 
ונגד מים. רצפה  הצ'ימידן עשוי בד חזק במיוחד בצפיפות גבוהה 
וחזקים,  רוכסנים עמידים  כפולה, עם תחתית שמשונית מחוזקת. 

רצועות לנשיאה על הכתף וכתפיות לנשיאה על הגב.

נפח: 100 ליטר
צבע: שחור / זית

תרמיל פיקסל
מפני  הגנה  זמן.  לאורך  ועמיד  איכותי  מבד  המיוצר  יום  תרמיל 
לנוחיות  רבים  וחיצוניים  פנימיים  תאים  לתרמיל  ורטיבות.  מים 
המשתמש. תא ייעודי מרופד למחשב נייד.  גב וכתפיות מרופדים 

לנוחות נשיאה.

נפח: 25 ליטר
צבע: שחור
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the new overland
גדול יותר חזק יותר מעוצב יותר
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ציוד
קמפינג

הטבע  דרך  זאת  בשטח,  לינה  עוד  לא  זה  קמפינג 
שהופכת לדרך חיים. לקמפינג חוויתי ומושלם, זוגי, עם 
המשפחה או עם חברים, אנו מציעים לכם מגוון רחב 
של מוצרים איכותיים ואמינים עם אחריות, המותאמים 

למטייל הישראלי, וילוו אתכם לאורך זמן.
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אוהל קוויק-אפ 8 פרו
אוהל משפחתי מרווח מאד, מתאים ללינה עד 8 אנשים. 

כל  שונים.  כיוונים  לשני  הפונות  גדולות  דלתות   2 האוהל:  מבנה 
פתח )חלון/דלת( מוגן ב-2 שכבות: כילה נגד חרקים ובד. ריצפה 
וזוחלים.  חרקים  מפני  להגנה  ומוגבהת  לאוהל  תפורה  מחוזקת 
מחיצת בד להפרדת חלל האוהל ל-2 חדרים, בגג האוהל פתחים 
רבים המוגנים בכילה לאוורור. כיסוי עליון להגנה מפני רטיבות קלה 
ובידוד נוסף. פתח ייעודי להכנסת כבל חשמל. ערכת האוהל כוללת 
 6 ואחסונו,  האוהל  לנשיאת  גדול  צ'ימידן  תיק   ,8 אפ  קוויק  אוהל 
יתדות ענק חזקים ועמידים במיוחד, ערכת חבלים, מחיצת בד כיסוי 

עליון.

מידות: אורך 4.25 / רוחב 2.45 / גובה 1.95 מ׳
משקל: 10 ק"ג 

צבע: ירוק / כחול

אוהל קוויק-אפ 6 פרו
אוהל   המתאים  עד 6 אנשים .                        

כל פתח  כניסה רחב  גדולים פלוס פתח  3 חלונות  מבנה האוהל: 
מבד  ובסגירה  חרקים  נגד  כילה  שכבות:  ב-2  מוגן  )חלון/דלת( 
בד  האוהל(,  )תקרת  העליון  בחלק  נוספים  אוורור  פתחי  האוהל. 
האוהל עם הגנה מפני UV ודוחה מים. ערכת האוהל כוללת: אוהל 
קוויק-אפ 6 פרו, תיק צ׳ימידן לנשיאה ואחסון האוהל, יתדות וערכת 

חבלים, כיסוי לפתח עליון.

מידות האוהל: אורך 3 / רוחב 2.4 / גובה 1.9 מ'
משקל: 6.5    ק " ג              

צבע: ירוק / כחול

אוהל קוויק-אפ 4 פרו
אוהל   המתאים  עד 4 אנשים .                        

מבנה האוהל: שילדת הקמה מהירה, 2 פתחי כניסה רחבים ועוד 2 
חלונות גדולים, כל פתח )חלון/דלת( מוגן ב-2 שכבות: כילה נגד 
חרקים/יתושים ובסגירה מבד האוהל. פתחי אוורור נוספים בחלק 
העליון )תקרת האוהל( הניתנים לכיסוי. בד האוהל חזק ועמיד עם 
הגנה מפני קרני UV ודוחה מים. ערכת האוהל כוללת: אוהל קוויק 
אפ 4, תיק צ'ימידן לנשיאת האוהל ואחסונו, יתדות, ערכת חבלים, 

כיסוי גג. 

מידות: אורך 2.4 / רוחב 2.1 / גובה 1.4 מ׳
משקל: 6.54 ק"ג

צבע: ירוק / כחול

אוהלי איגלו ל-4 אנשים
אוהל המתאים עד 4 אנשים. האוהל מוקם מ-2 מוטות מרכזיים.
לאוהל דלת גדולה ועוד 3 חלונות )חלון לכל קיר(, כל פתחי האוהל 
מוגנים בכילה נגד חרקים ובבד האוהל עצמו. בגג האוהל פתחים 
מבד  עשוי  האוהל  האוהל.  ובבד  בכילה  המוגנים  לאוורור  נוספים 

.UV איכותי בציפוי דוחה מים והגנה מפני קרני שמש

מידות:  אורך 2.4 / רוחב 2.1 / גובה 1.35 מ'
משקל: 3 ק"ג 

צבע : כחול / ירוק 
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שק שינה קיטו
רוכסן  מים.  דוחה  גבוהה,  בצפיפות  ופנימי  חיצוני  בד  שינה  לשק 
הימלטות  המאפשר  השק"ש  של  ומהירה  מלאה  לפתיחה  היקפי 
מהירה בעת הצורך והגנה מפני היתפסות הרוכסן בחלקי השק"ש. 

מילוי- סיביי הולופייבר ,היוצרים מרקם בידוד ברמת חום בינונית.

מידות: אורך 220 / רוחב 80 ס"מ  
משקל: 1.6 ק"ג

צבע: כחול/ירוק

שק שינה ריילי
מקום  ובכל  בשטח  ונעימה  איכותית  ללינה  ונוח  מרווח  שינה  שק 
מילוי-סיבי  מים.  דוחה  למגע,  ונעים  רך  חיצוני  בד  שתבחרו. 
חימום  ברמת  חימום  מרקם  היוצרים  חלולים  סיבים  הולופייבר, 
סדינים  מבד  ביטנה  ישראלי.  הארץ  לאקלים  המתאימה  בינונית 
איכותי ונעים. הרוכסנים בשקי השינה מותאמים במיוחד לפתיחה 
מהירה בעת הצורך, כולל רוכסן היקפי המאפשר פתיחה מלאה של 
השק"ש, כך שהשק"ש הופך לשמיכה. אריזה נוחה וקלה לנשיאה 

בשקית בד עם שרוכים.

מידות:  אורך 230 / רוחב 75 ס"מ
משקל: 1.37 ק"ג 

צבע: כחול / ירוק / סגול

שק שינה מיקרו
המאפשרים  מתקדמים  בידוד  חומרי  עם  מיוצר  מיקרו  שינה  שק 
אריזה בנפח קטן במיוחד ועם רמת בידוד גבוהה. מבנה "מומיה" 
המאפשר  ובידוד  הגוף  חום  על  שמירה  של  יתרון  עם  מעט  רחב 
נוחות ומרחב תנועה. אלמנט כיווץ הפתח סביב הפנים ובכך לשמור 
רוכסן בחלק  חיפוי  אויר קר.  כניסת  ומפני  הגוף  חום  יותר על  עוד 
הפנימי למניעת חדירת אויר קר דרך הרוכסן עצמו. רוכסן פתיחה 
מהירה המאפשר יציאה מהירה ולמניעת היתפסות הרוכסן בחלקי 
גבוהה, דוחה מים. מילוי  ריפסטופ בצפיפות  חיצוני-  השק"ש. בד 

סיביי מיקרו הולופייבר, בד פנימי רך ונעים.

מידות: אורך 220 / רוחב עליון 80 / רוחב תחתון 60 ס"מ 
משקל: 1.1 ק"ג

צבע: כחול / ירוק

אוהלי איגלו זוגי
אוהל המתאים עד 2 אנשים. האוהל מוקם מ-2 מוטות מרכזיים.

לאוהל דלת גדולה ועוד 3 חלונות )חלון לכל קיר(. כל פתחי האוהל 
מוגנים בכילה נגד חרקים ובבד האוהל עצמו. בגג האוהל פתחים 
מבד  עשוי  האוהל  האוהל.  ובבד  בכילה  המוגנים  לאוורור  נוספים 

 .UV  איכותי בציפוי דוחה מים והגנה מפני קרני שמש

מידות: אורך 2 / רוחב 1.35 / גובה 1.1 מ׳
משקל: 1.8 ק"ג

צבע: כחול
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K2 שק שינה
השק"ש מותאם לאקלים משתנה גם בטמפרטורות נמוכות. מבנה 
'מומיה' צר במיוחד באזור הרגליים השומר על חום הגוף, מגן רוח 
הגוף.  לבידוד טמפרטורת  רוח באזור הצוואר  ומגן  לרוכסן  מתחת 
ודוחה מים. מילוי- סיבי  רך  T240 חזק,  ריפסטופ  - בד  בד חיצוני 
חימום  מרקם  היוצרות  שכבות  בשתי  חלולים  סיבים  הולופייבר, 
ונעים.  רך  איכותי,  סדינים  בד   - בטנה  בד  גבוהה.  חימום  ברמת 
בעת  מהירה  לפתיחה  במיוחד  מותאמים  השינה  בשקי  הרוכסנים 
הצורך, כולל רוכסן היקפי המאפשר פתיחה מלאה של השק"ש, כך 

שהשק"ש הופך לשמיכה.

מידות:  אורך 230 / רוחב עליון 80 / רוחב תחתון 55 ס"מ
משקל: 1.85 ק"ג 

צבע : כחול / כתום

מזרן מתקפל ל-3
מזרן ספוג בעובי 6 ס"מ, עטוף בבד "לייקרה" נעים, מתקפל ל-3 

וארוז בתיק נשיאה. 

מידות במצב פתוח: אורך 195 / רוחב 70 ס"מ 
מידות במצב מקופל: אורך 70 / רוחב 64 / עובי 17 ס"מ

משקל: 2.10 ק"ג
צבע: כחול

מזרן מתקפל ל-4
מזרן ספוג איכותי בעובי 5 ס"מ, עטוף בבד "לייקרה" נעים, מתקפל 

ל-4 וארוז בתיק נשיאה. 

מידות במצב פתוח: אורך 182 / רוחב 70 ס"מ 
מידות במצב מקופל: אורך 70 / רוחב 45  / עובי 20 ס"מ

משקל: 1.75 ק"ג
צבע: כחול

שק שינה מקאלו
השק"ש מותאם לאקלים משתנה גם בטמפרטורות נמוכות ומיוצר

מחומרי גלם באיכות הגבוהה ביותר. מבנה צר יותר באזור הרגליים 
באזור  רוח  ומגן  לרוכסן  מתחת  רוח  מגן  הגוף,  חום  על  השומר 
 ,T240 הצוואר לבידוד טמפרטורת הגוף. בד חיצוני - בד ריפסטופ
חזק, נעים למגע ודוחה מים. מילוי - סיבי הולופייבר ב- 2 שכבות.  
השינה   בשקי  הרוכסנים  ונעים.  איכותי  סדינים  בד   - בטנה  בד 
מותאמים במיוחד לפתיחה מהירה בעת הצורך, כולל רוכסן היקפי 

המאפשר פתיחה מלאה של השק"ש, כך שהוא הופך לשמיכה. 

מידות:  אורך 210 / רוחב עליון 80 / רוחב תחתון 75 ס"מ
משקל: 1.85 ק"ג 
צבע: ירוק / כחול
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מזרן נגד מים
המזרן  לאחסון.  ונוח  קל  איכותי,  מתקפל,  ס"מ,   6 בעובי  מזרן 
האולטימטיבי ללינה חלומית בקמפינג ולאירוח בבית. ציפת המזרן 
נגד מים וניתנת לשטיפה. תיק נשיאה מרווח ונוח לשימוש השומר 

על איכות המזרן ועמידותו לאורך זמן. 

מידות במצב פתוח: אורך 195 / רוחב 70 ס"מ 
מידות במצב מקופל: אורך 70 / רוחב 64 / עובי 17 ס"מ

צבע: כחול

מזרן קמפינג מתגלגל
מזרן ספוג בעובי של 6 ס"מ. מזרן עבה עם כיסוי בד כותנה איכותי 

ורוכסן לשליפה. המזרן מתגלגל ונוח לאחסון ושינוע.

מידות: אורך 185 / רוחב 70 ס"מ
צבע: כחול

מזרן שטח
רצועות  למזרן  ורטיבות.  לכלוך  דוחה  משקל,  וקל  קומפקטי  מזרן 
גמישות לאחסון נוח עם ידית לנשיאה קלה. פתרון מצוין ללינה או 

מנוחה בשטח.

מידות:  אורך 180 / רוחב 50 ס"מ 
עובי 1 / 1.5 / 2 ס"מ

צבע: שחור

סאנברלה
לסאנברלה 2 אפשרויות להקמה מהירה:

1. שימוש ביתדות בורג המוברגות בקלות לחול הים ומקנות עמידות  

2. 4 שקים יעודיים למילוי חול- במידה ולא ניתן להשתמש ביתדות.
תיק נשיאה עם כתפיה מרופדת לנשיאה קלה ונוחה במיוחד. בד 
ניילון גמיש וחזק במיוחד המקנה הגנה מקסימלית מפני קרני שמש 
מזיקות UPV+50, הבד מטופל נגד היווצרות עובש ופטרת. 2 מוטות 

אלומיניום מתקפלים בגימור צבע.

מידות: אורך 3 / רוחב 3 מ'
צבע: כחול

ויציבות מקסימלית.
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6+6+6+

דגם חדש מוגדל מתאים לשישה אנשים
מבנה האוהל: 3 חלונות גדולים פלוס פתח כניסה רחב. כל פתח )חלון/דלת( מוגן בשתי שכבות: כילה 
נגד חרקים וסגירה מבד האוהל. פתחי אוורור נוספים בחלק העליון )תקרת האוהל(, בד האוהל עם הגנה 
מפני UV ודוחה מים. ערכת האוהל כוללת: אוהל קוויק-אפ 6 פלוס, תיק צ׳ימידן לנשיאה ואחסון האוהל, 

יתדות וערכת חבלים, כיסוי לפתח עליון.

+
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ביגוד
חורף

ועמידים  גבוהה  ביגוד החורף של חגור הינם בעיצוב מוקפד, איכות  מוצרי 
לאורך זמן. מגוון מעילים, חרמוניות וביגוד תרמי המעניקים לכם את הפתרון 
לחיילים/ות,  למתגייס/ת,  שימושים:  לשלל  ומתאימים  צורך  לכל  המיטבי 
בתנאים  ולעבודה  קרים  באזורים  לטרק  סקי,  לחופשת  למילואימניקים, 

מיוחדים. מוצרי הביגוד מיוצרים מחומרי גלם ברמה הגבוהה ביותר. 
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סופטשל
בד המעיל איכותי ועמיד במיוחד, עשוי מ-2 שכבות: הצד החיצוני 
מבד קשיח מעט, בעל עמידות גבוהה בקור ורטיבות, צידו הפנימי 
של הבד רך, חמים ונעים למגע. לבד אלסטיות ייחודית המעניקה 
לו גמישות לנוחות השימוש מעל בגדים ארוכים. למעיל 2 כיסי צד 

וכיס נוסף בחזה הסגורים ברוכסן. 

S - 5XL :מידות
צבע: זית / שחור

חרמונית 
החרמונית מיועדת ללבישה על הבגדים ועשויה בד חזק ועמיד. נגד 
מים. בטנת הסרבל עם מילוי סיבי הולופייבר. לחרמונית 4 כיסים 
סינטטית  פרווה  וכובע משולבים  צווארון  גדולים לאחסון,  חיצוניים 
ורוכסן מרכזי חזק במיוחד עם כיסוי למניעת חדירת קור ורטיבות. 
צורך  ללא  וקלה  נוחה  ללבישה  רוכסן  משולב  הרגל  פתחי  בצידי 
בהסרת הנעליים. רוכסן הצד מוגן אף הוא בכיסוי למניעת חדירת 

קור ורטיבות.

S - 5XL :מידות
צבע: כחול / שחור
דגמים: ניילון / בד

אפשרות לתוספת פסים זוהרים

סופטשל עם פרווה
בד המעיל איכותי ועמיד במיוחד, עשוי מ-2 שכבות: הצד החיצוני 
מבד קשיח מעט, בעל עמידות גבוהה בקור ורטיבות, צידו הפנימי 
ייחודית  אלסטיות  לבד  למגע.  ונעים  חמים  פרווה.  עם  הבד  של 
המעניקה לו גמישות לנוחות השימוש מעל בגדים ארוכים. למעיל 

2 כיסי צד וכיס נוסף בחזה הסגורים ברוכסן.

S - 5XL :מידות
צבע: זית / שחור

סילוורדו
המעיל עשוי בד ניילון  חזק ועמיד, מצופה משני צדדיו נגד מים.
מילוי - סיבי הולופייבר רכים. בטנת נקודות כסף לשמירה ואגירה 
גמיש  לייקרה  בבד  משולב  השרוול  קצה  הגוף.  חום  של  מוגברת 

לבידוד מושלם של טמפרטורת הגוף. 

S - 5XL :מידות
צבע: שחור
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גרביים תרמיות
גרביים השומרות על חום הרגל עם יכולת נשימה גבוהה במיוחד. 
הגרביים מעניקות הגנה מזיעה, ריחות ושפשופים. לגרביים קיימת 
אריגת ריב מרופדת לנוחות מרבית יחד עם תמיכה אלסטית קדמית 
וכרית  הקרסול  בחלק  תמיכה  זעזועים.  לספיגת  מוגברת  וצפיפות 
זמן. לאורך  נשמר  אשר  מצוין  נוחות  אפקט  מעניקות  משופרת 

עמידות גבוהה מפני שחיקה.

מידות: 37-48
צבע: אפור

גרבי קומנדו
בקטריאלי,  אנטי  הצבאית.  לנעל  מותאמת  קלאסית,  חייל  גרב 

מנדף זיעה וריחות, עמידות מפני שחיקה. 

מידות: 37-48
צבע: אפור

מכנס תרמי
בטכנולוגיה  העשוי  מעולה  בידוד  רמת  עם  צמודה  בגזרה  מכנס 
על  שומר  בקטריאלי,  אנטי  הינו  התרמי  המכנס  בד  מיוחדת. 
וייבוש  גבוהה  נידוף  יכולת  עם  למגע,  ונעים  רך  הגוף,  טמפרטורת 

מהיר.

S - 5XL :מידות
צבע: זית  / שחור

חולצה תרמית
העשויה  מעולה  בידוד  רמת  עם  צמודה  בגזרה  תרמית  חולצה 
בקטריאלי,  אנטי  הינו  התרמית  החולצה  בד  מיוחדת.  בטכנולוגיה 
שומר על טמפרטורת הגוף, רך ונעים למגע, עם יכולת נידוף גבוהה 

וייבוש מהיר.

S - 5XL :מידות
צבע: זית / שחור
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ציוד
משלים

בחגור יודעים שהפרטים הקטנים עושים את ההבדל ולכן אנו מציעים 
ולמאבטחים.  לחיילים  למטיילים,  נלווים  ואביזרים  פריטים  מגוון 
נועדו  וכוחות הביטחון  המוצרים הנלווים המיוצרים גם עבור צה"ל 
למקסם את היעילות והבטיחות של מוצרים אלו בתנאי שטח שונים 
ובזמן פעילות. המשקלים, הנפחים, המארזים והטקסטורות של כל 
ונוסו על מנת להבטיח את האיכות והנוחות להם  המוצרים נבדקו 

אנו מחויבים.
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תיק רחצה ג'מבו
מגוונת  חלוקה  והיגיינה.  רחצה  מוצרי  לנשיאת  ייעודי  רחצה  תיק 
איכותיים  מבדים  עשוי  התיק  ואחסון.  לארגון  רבות  אפשרויות  עם 

ועמידים. תא מרכזי עם חלוקה לתאים פנימיים.

למברשת  אחסון  קופסת  ייעודי,  בכיס  מראה  מצורפים:  לתיק 
שיניים וסבוניה.

צבע: כחול / שחור / בורדו

תיק רחצה נתלה
תיק רחצה ייעודי לנשיאת מוצרי רחצה והיגיינה. בתיק יש כיס גדול 
עם מקום לכל הכלי רחצה, כיס קטן יותר לחפצים הקטנים ובנוסף 

מראה קטנה ושימושית. 

צבע: כחול / שחור / בורדו

מגבת מקס
מגבת  במהירות.  ומתייבשת  במיוחד  גבוהה  ספיגה  רמת  למגבת 
מפנקת עם מגע רך ונעים במיוחד, קלת משקל ובעלת נפח אריזה 
בד  בשקית  ארוזה  מגיעה  המגבת  קלה.  לנשיאה  במיוחד  קטן 

מאווררת.

מידות: אורך 150 / רוחב 75 ס"מ
צבע: סגול / כחול / אפור

שק כביסה
שק כביסה, עם שרוך כיווץ, מבד נושם לאוורור כביסה מלוכלכת. 

מיועד לשימוש רב פעמי.

מידות: אורך 70 / רוחב 50 ס"מ 
צבע: סגול / כחול / אפור
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מנשא + ג׳ריקן
ג'ריקן מים 5 ליטר עם מנשא גב למחנאות וקמפינג, עם כתפיות

מרופדות לנשיאה על הגב.

צבע: שחור / כחול

פנס לפיד
מוצר מומלץ למטיילים, לקמפינג ולעובדים בשטח.

.COB W10 נורת -
- הספק מקסימלי - 300 לומן.

- מיקוד הזום למרחק של עד 280 מטר.
- מיקוד מהיר ע"י משיכה

.AAA המוצר כולל אריזה יוקרתית, פאוצ' נשיאה, 3 סוללות

פונקציות: לחיצה 100% / לחיצה 50% / לחיצה 20% / לחיצה 
SOS הבהוב

מידות: קוטר 38 מ"מ / אורך 137 מ"מ.

פנס ראש
לחיילים  במיוחד  אדומה  תאורה  בתוספת  ועמיד  חזק  ראש  פנס 
בשטח. גוף הפנס עשוי מפולקרבונט עם הגנה מפני מים ופגעי מזג 

אוויר. המארז כולל 3 סוללות.

ארבע אופציות לתאורה:
)3w Cree XP-E Led( 1. מנורה לבנה חזקה במיוחד- 120 לומן

 )    super bright leds( 2. תאורה בינונית לבנה
3. תאורה אדומה - 2 לומן בלבד 

4. תאורה אדומה מהבהבת

2

אולר רב תכליתי
אנדוייז  בציפוי  חלד  אל   420 פלדת  עשוי  מצוין  קומבינציה  אולר 
מברג  מסור,  סכין,  קאטר,  פטנט,  ופלייר  שפיץ  פלייר  )השחרה( 
אינץ',  סרגל  שימורים,  פותחן  פיליפס,  מברג  גדלים,  ב-3  שטוח 
וחולץ. מצורף  גדלים  שופין, פותחן בקבוקים, מברג משושה ב-3 

פאוץ' ייעודי קשיח ואיכותי.
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בירכיות נינג'ה
למניעת  סיליקון  פסי  לשימוש.  ונוח  משקל  קל  יעיל  קלאסי,  דגם 
החלקת הרצועה,  אבזמים לשחרור מהיר,  TPU גמיש, עמיד וחזק,

ספוג פנימי EVA קשיח, רצועה עליונה אלסטית.

צבע: זית

בירכיות ירי ג'ל
פלסטיק  לולאות   2 מיוחדת.  וסגירה  ג'ל  עם  סיליקון  בירכיות  זוג 

בקצה הרצועה שנתפסות על כפתורים. 

צבע: שחור / זית

כפפות טאץ'
כפפות מחממות עשויות מבד "סופטשל" המספק הגנה מרוח וקור.   

השימוש בכפפות כמעט ואינו מגביל בפעילות והפעלת אמצעים.

S - XL :מידות
צבע: שחור

כפפות מתאימות לירי
הכפפות  מגע  מסך  עם  ולשימוש  לירי  מותאמות  סטראץ'  כפפות 
מאד,  מחממות  היד  לכף  מושלמת  ובהתאמה  צמודה  בגזרה 
בכפפות  השימוש  מקסימלית.  גמישות  עם  ונעים  רך  מגע  בעלות 
כמעט ואינו מגביל פעילות והפעלת אמצעים. אידיאליות לשימוש 

במקומות קרים.

XS - XL :מידות
צבע: שחור / זית
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כיסוי פנים טקטי
עשוי מבד קל מאד, מנדף זיעה ונושם. מתאים לשימוש גם בזמן 

פעילות גופנית.

אפוד רובו
אפשרות  קיימת  בטחון.  ואנשי  למאבטחים  המתאים  מגן  אפוד 
מגיע עם תיק נשיאה,   ,3A להוספת פנלים נגד סכינים. רמת מיגון 

אחריות ל-5 שנים.

 M - 4XL  :מידה
צבע: שחור/כחול

קסדה
כדורי  רסיסים,  נגד  קסדה   .3A גבוהה  מיגון  ברמת  ירי  נגד  קסדה 

אקדח ורובה בקוטר 9 מ"מ. 

משקל: 1.6 ק"ג
צבע: שחור

אפוד 200
אפוד מגן בעיצוב חדש. מתאים לאנשי בטחון, מאבטחים ואזרחים.
 ,3A מיגון  קיימת אפשרות להוספות פלטות להגברת המיגון, רמת 

מגיע עם תיק נשיאה, אחריות ל-5 שנים.

 M - 4XL :מידה
צבע: שחור / כחול



www.hagor.co.il
service@hagor.co.il :טלפון: 1700-707-880 אימייל

כתובת: אריה שנקר 13 קרית אריה פתח תקווה

באים
מהשטח


