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IGI מדידי ישראל בע”מ, הינה חברה ייחודית
הברגה  מדידי  בייצור  המתמחה  בישראל, 
מדויקים לתעשיית המתכת, בדגש על תעשיית

העיבוד השבבי לענפיה השונים בארץ ובעולם.

2000 ע”י מר יוסי  חברת IGI הוקמה בשנת 
וההשחזות המדידים  בתחום  דבר  שם  דוד, 

חברת  הצטרפה   2010 בשנת  המדויקות. 
סוכנויות,  וייס  דוד   DWA לקבוצת   IGI
רחבה  ארצית  בפריסה   IGI משווקת  ובכך 
בע”מ. מתקדמים  חיתוך  כלי  אשד  לצד 

היא   GO-NOGO מדידי  באמצעות  מדידה 
בעולם  והנפוצה  המהירה  הבטוחה,  השיטה 
למדידת קדחים, הברגות, פסיעות וספירלות 
בדיוקים גבוהים, והיא מיושמת בכל ענפי עיבוד

מכשור  רכב,  ביטחון,  תעופה,  המתכות:  
רפואי, היי-טק/Hi-Tech ועוד. טיב המדיד הוא 
עיבוד.  לאחר  חלקים  באישור  מכריע  גורם 

על מנת להגיע לרמות הדיוק, האיכות והחוזק
בפלדות   IGI חברת  משתמשת  הנדרשות, 
ייעודיות, אשר עוברות טיפולים תרמיים,  O1
חיסום והשחמה עד למידת קשיחות אופטימאלית
מתבצע ההשחזה  תהליך   .HRC62-כ של 

תוך  ביותר,  מדויקות  ייעודיות  במכונות 
בקרת איכות קפדנית לכל אורך תהליך הייצור 

ועמידה ברמות דיוק של כ 0.001 מ”מ. 

מגוונים  שירותים  מעניקה   IGI חברת  כן,  כמו 
וביצוע בתחום ההשחזה העגולה, השחזה שטוחה 

הלקוח.  דרישת  לפי  ובחלקים  במוטות  הברגות 
בבחירתך ב IGI תצטרף לרשימה הולכת וגדלה 
אלביט  הביטחון,  משרד  ובכללם:  לקוחות  של 

מערכות, אלאופ, תדיר-גן, רפאל ועוד רבים.

IGI מדידי ישראל בע”מ מודה לך על עניינך 
במוצרינו ומקווה לשיתוף פעולה פורה והדוק.

Company Profile פרופיל חברה

IGI Israel gauges Inc. is a unique and 
exclusive company which specializes
in manufacturing accurate thread 
gauges for a variety of industries 
with a special  focus on the local and 
global metal working industry. 

IGI was established by Mr. Yossi David
in 2000, a well known figure in the
accurate grinding and gauge making 
field.  In 2010 IGI joined DWA group, 
which enabled IGI a nationwide 
distribution alongside Eshed 
advanced cutting tools Inc.

Measuring with GO-NOGO steel 
gauges, is the safest and most common
technique for measuring holes, 
threading, peach diameters and spirals
of high accuracies, and is implemented 
in all metal processing related fields: 
aviation, security, automotive, Hi-Tech 
and more. The quality of the gauge 
is a crucial stage in approving 
parts after processing.  

In order to achieve the required level
of accuracy, strength and quality, IGI 
uses tempered and hardened O1 
steels to the optimal level of 62HRC. 
All grinding processes are performed 
by high end grinding machines, 
while performing strict inspections 
throughout the process useing precised
measuring equipment, which complies
with measure requirements of 0.001mm.

Furthermore, IGI also provide surface
and centered grindind service and able 
to perform threading on rods of any 
material, according to demand. 
By choosing IGI,  you wil l join
our constant growing list of clients
and partners including: Elbit 
Systems, IAI, RAFAEL, TADIR-GAN, 
IDF, elop and many others.
IGI would like to thank you for taking 
interest in our products and wish
for continues and fruitful cooperation.



Standart Gauges

UNEFUNFUNCSIZE
--80--0
--72641
--64562
--56483
--48404
--44405
--40326
--36328
--322410
32282412
3228201/4
3224185/16
3224163/8
2820147/16
2820131/2
2418129/16
2418115/8
24----11/16
2016103/4
20----13/16
201497/8
20----15/16
201281"
18----1"1/16
181271"1/8
18----1"3/16
181271"1/4
18----15/16
181261"3/8
18----1"7/16
181261"1/2

INCH SIZE 2B

MFMO
----1.6
--0.402.0
--0.452.2
--0.402.3

0.350.452.5
--0.452.6

0.350.503.0
0.350.603.5
0.500.704.0
0.500.754.5
0.500.805.0
0.50--5.5
0.751.006.0
0.751.007.0

0.75/1.001.258.0
0.75/1.001.259.0

0.75/1.00/1.251.5010.0
0.75/1.001.5011.0

1.00/1.25/1.501.7512.0
1.00/1.25/1.502.0014.0

1.00/1.50--15.0
1.00/1.502.0016.0
1.00/1.50--17.0

1.00/1.50/2.002.5018.0
1.00/1.50/2.002.5020.0
1.00/1.5/2.002.5022.0
1.00/1.50/23.0024.0

METRIC SIZE 6H 

מדידי  זכר סטנדרטיים
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ניתן לייצר:
• מדידים בטולרנסים מיוחדים: 

4H, 5H, 7H – 1 ומילימטריB, 3B UNJ – אינצ’י    
• מדידי זכר עד קוטר  ”6 /150מ”מ 

L.H. מדידים שמאליים •
• מדידים .O.S לפני ציפוי

• מדידים עם 2-3-4-5-6-7-8 התחלות
• מדידים מיוחדים לפי שרטוט

Also available:
• Off standard tolerances: INCH: 1B, 3B, UNJ    
   METRIC: 4H, 5H, 7H
• Plug gauges up to 150mm/6” left hand gauges
• O.S. pre coating gauges
• Gauges with 2-3-4-5-6-7-8 starts
• Custom made gauges



UNFUNCSIZE
64562
56483
48404
44405
40326
36328
322410
282412
28201/4
24185/16
24163/8
20147/16
20131/2
18129/16
18115/8
----11/16
16103/4
----13/16
1497/8
----15/16
1281"
----1"1/16
1271"1/8
----1"3/16
1271"1/4
----15/16
1261"3/8
----1"7/16
1261"1/2
----1"7/16
1261"1/2

INCH SIZE

MO
0.351.6
0.402.0
0.452.2
0.452.5
0.503.0
0.603.5
0.704.0
0.754.5
0.805.0
1.006.0
1.007.0

1.00/1.258.0
1.00/1.25/1.5010.0
1.00/1.25/1.7512.0
1.25/1.50/2.0014.0

1.50/2.0016.0
1.50/2.00/2.5018.0
1.50/2.00/2.5020.0
1.50/2.00/2.5022.0

2.00/3.0024.0

METRIC SIZE

Helicoil Gaugesמדידי הליכויל
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Ring Gauges מדידי טבעת

UNEFUNFUNCSIZE
--80--0
--72641
--64562
--56483
--48404
--44405
--40326
--36328
--322410
32282412
3228201/4
3224185/16
3224163/8
2820147/16
2820131/2
2418129/16
2418115/8
24----11/16
2016103/4
20----13/16
201497/8
20----15/16
201281"
18----1"1/16
181271"1/8
18----1"3/16
181271"1/4
18----15/16
181261"3/8
18----1"7/16
181261"1/2

INCH SIZE 2A

MFMO
----1.6
--0.402.0
--0.452.2
--0.402.3

0.350.452.5
--0.452.6

0.350.503.0
0.350.603.5
0.500.704.0
0.500.754.5
0.500.805.0
0.50--5.5
0.751.006.0
0.751.007.0

0.75/1.001.258.0
0.75/1.001.259.0

0.75/1.00/1.251.5010.0
0.75/1.001.5011.0

1.00/1.25/1.501.7512.0
1.00/1.25/1.502.0014.0

1.00/1.50--15.0
1.00/1.502.0016.0
1.00/1.50--17.0

1.00/1.50/2.002.5018.0
1.00/1.50/2.002.5020.0
1.00/1.5/2.002.5022.0
1.00/1.50/23.0024.0

METRIC SIZE 6g

ניתן לייצר:
• מדידים בטולרנסים מיוחדים: 

4H ,5H ,7H – 1 ומילימטריB ,3B UNJ – אינצ’י   
• מדידי טבעת עד קוטר “6 /150מ”מ 

L.H. מדידים שמאליים •
• מדידים .O.S לפני ציפוי

• מדידים עם 2-3-4-5-6-7-8 התחלות
• מדידים מיוחדים לפי שרטוט

Also available:

 • Off standard tolerances: INCH: 1A, 3A, UNJ    
  METRIC: 4G, 5G, 7G 
 • Ring gauges up to 150mm/6”
 • Left hand gauges
 • O.S. pre coating gauges
 • Gauges with 2-3-4-5-6-7-8 starts
 • Custom made gauges
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קוניים  מדידים 
60º להברגת צנרת
צד אחד, דירוג אחד.

Gauges for 
tapered pipe 
threads 60º 
1 side 1 step.

NPSM
1/8 - 27
1/4 - 18
3/8 - 18
1/2 - 14
3/4 - 14

1 - 11 - 1/2
1 - 1/4 - 11- 1/2
1 - 1/2 - 11 - 1/2
2 - 11 - 1/2

להברגת  מדידים 
60º ישרה  צנרת 

GO-NOGO

Gauges for 
straight pipe 
threads 60º 
GO-NOGO

BSW
1/16 - 60
3/32 - 48
1/8 - 40
5/32 - 32
3/16 - 24
7/32 - 24
1/4 - 20
5/16 - 18
3/8 - 16
7/16 - 14
1/2-12
9/16-12
5/8 - 11
3/4 - 10
7/8 - 9
1 - 8

1-1/8 - 7
1-1/4 - 7
1-3/8 - 6
1-1/2 - 6
1-5/8 - 5
1-3/4 - 5

1-7/8 - 4-1/12
2 -  4 - 1/12
2 -  1/4 - 4
2 -  1/2 - 4

2 -  3/4 - 3 - 1/2
3 - 3 - 1/2

מדידים לבדיקת הברגות 
 55º , בסטנדרט בריטי

GO-NOGO

Gauges for British 
Standart threads. 

GO-NOGO

BSPT
1/16 - 28
1/8 - 19
1/4 - 19
3/8 - 19
1/2 - 14
3/4 - 14
1 - 11

1-1/4 - 11
1-1/2 - 11

2 - 11

קוניים  מדידים 
55º להברגת צנרת
צד אחד, דירוג אחד.

הברגה  מדידים 
55º ישרה  צנרת 

GO-NOGO

Tapered pipe 
threads 55º 
1 side 1 step.

Straight pipe 
threads 55º 
GO-NOGO

Pipe Threads - Plug and ringמדידי צנרת - זכר ונקבה

NPT
1/16 - 27
1/8 - 27
1/4 - 18
3/8 - 18
1/2 - 14
3/4 - 14

1 - 11 - 1/2
1 - 1/4 - 11- 1/2
1 - 1/2 - 11 - 1/2

2 - 11 - 1/2
2 - 1/2 - 8

BSP
1/8 - 28
1/4 - 19
3/8 - 19
1/2 - 14
3/4 - 14
1 - 11

1-1/4 - 11
1-1/2 - 11

2 - 11
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עוד בנמצא:
 H7 Ø25 – H7 Ø3 מדידים חלקים זכר וטבעת מ •

• טבעות כיול מדויקות 
• מדידים מיוחדים לפי שרטוט ודרישות מיוחדות

• השחזת הברגות על צירים וחלקים לפי דרישה
• השחזה שטוחה/עגולה/בין עוקצים לפי דרישה

 Also available:
 • Plain plug and ring gauges Ø3 H7 – Ø25 H7 
 • Master plain rings
 • Custom made gauges according to demand and application
 • Threading on axis and other parts by demand
 • Surface grinding and O.D grinding between centers
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צור קשר:
רחוב בן ציון גליס 40

אהת”ש “סגולה” פתח-תקוה, ישראל
טל: 03-9133658

פקס: 03-9133655

Contact us:
Ben - Zion Ga l is st. 40 
“Sgu la” I ndustr ia l area Petach Tikwa, Israel
Tel : +972-3-9133658
Fax: +972-3-9133655

www.eshed too l .co . i l  |  E-Ma i l :  Davweiss@bezeq i n t . ne t |  L io rwe@gma i l .com


