СИНДЖИРИ ЧОКЕРНИ КУКИ ЧОКЕРИ
СИНДЖИ ЧОКЕРНИИ

КЕРИ
F-01

F-02

Синджир с квадратен профил
Високоякостни синджири с квадратен профил на
звената. Винаги има в наличност с размери Ø 6 мм,
8 мм и 10 мм, якост на стоманата 10. Поддържат се
на склад и патентованите синджири тип PEWAG с допълнително набраздени звена за по-добро
сцепление с трупите.

Цена без ДДС

Синджир със звена Ø 8 мм
Синджир PEWAG

25.00 лв./ м
35.00 лв./ м

Кука KSR
Допълнително оборудване на синджира. Монтира се
в единия край на синджира - по желание на клиента.
Предлагат се готови за работа комплекти (синджир +
кука) или само отделни елементи.
Кука тип KSR

F-03

Специална кука XF-EXTREM
Специалната синджирна кука тип Extrem е
предназначена за много тежка работа в гората.
Патент на австрийския производител PEWAG.
Кука тип EXTREM

F-04

лв./ брой

Овален ринг „круша”
Приспособление за прикачане на синджира към
теглича на ATV, джип, камион или към сбруята на
коня, когато за извоз на дървесината се използва
животинска сила. Отвор на ринга Ø 45 мм
Овален ринг тип „круша”

F-06

33.00 лв./ брой

Чокер KCO
Откачаемият чокер тип KCO се монтира в единия
край на синджира вместо шиш-водач. Помага за
лесно откачане и прикачане на синджира към
въжето на лебедката.
Чокер тип KCO

F-05

25.00 лв./ брой

лв./ брой

Скъсяваща кука
Практично приспособление за регулиране дължината
на синджира между трупа и теглича. Монтира се на
допълнително звено към овалния ринг. За всеки
размер се изисква съответната кука.
Скъсяваща кука

лв./ брой

F-07

F-08

Стандартен чокер „майка”
Захваща се към въжето посредством т. нар. "плъзгаща
обувка". Плочката, фиксираща синджира, е свързана
без възможност да се върти, поради което въжето се
трие в „обувката”.

Цена без ДДС

Стандартен чокер „майка”

25.00 лв./ брой

Чокер с въртяща се плочка
Синджирът, който привързва трупите, може да се
върти заедно с плочката - без да се усуква и къса.
Недостатък е, че въжето се износва заради триене
в плъзгащата обувка - особено при голям ъгъл на
натовареното въже.
Чокер с въртяща се плочка

F-09

33.00 лв./ брой

Чокер с въртящи се плочка + ролка
Въжето не се трие, а се движи леко по търкалящата
се ролка. Предпазва се от износване както синджира,
така и въжето, особено при големи чупки на въжето.
Чокер с въртяща се плочка + въртяща се ролка

55.00 лв./ брой

В зависимост от използваните чокери тип „майка”, въжетата на лебедките и синджирите, които
привързват трупите, се износват в различна степен.

При използване на новия тип чокери (арт. F-09)
с въртяща се плочка + търкаляща се ролка,
стоманеното въже не се трие, а се движи леко
по ролката. Въртящата се плочка фиксира
синджира. Въртящата се ролка прикрепва
въжето към лебедката.

При работа със стандартен чокер (арт. F-07)
въжето се трие по цялата повърхност на
плъзгащата обувка, а това износва бързо
стоманеното въже.
При чокерите с въртяща се плочка (арт. F-8)
синджирът, който привързва трупа, може да се
върти заедно с плочката без усукване и късане.
Стоманеното въже се износва заради триенето
в плъзгащата обувка.

.

Синджири и куки
Резервни части за куките
Горски въжета и чокери
Накрайници
www.reatech-bg.com
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