
 

ПРЕДИМСТВА НА ВЕРИГИТЕ HANS HALL 

1. Дълготрайност   

3000 часа е гаранционният срок. Ребрата са широки 45 мм, изработени от специално проектиран 

здрав алуминий. 

2. Винтова връзка 

Концепцията на вериги Hans Hall е: Създаваме вериги, предназначени за висока товароносимост! 

Гарантирано няма счупвания на винтове. 

3. В цялата верига се използват крепежни елементи Nord Lock. 

Висококачествено, безопасно и ефективно. Проверките на винтовете е възможно да се извършват 

бързо, без да се разхлаби лепилото и да се унищожи връзката. 

4. Планирана оценка на разходите по веригата при нормална употреба 

При нормална експлоатация на машината е постижим и по-дълъг срок на работа от гарантираните 

3000 часа, което много от клиентите на HANS HALL вече го потвърждават. Разходите за поддръжка 

са напълно предвидими! Винтовете не се чупят, лентите имат дълъг живот - това е гарантирано за 

първите 3000 часа.  

5. Вече 25 години производителят HANS HALL използва 6-лентова верига, която осигурява: 

 

а) висока способност за завиване - върху ходовата част, както и върху елементите на веригата, 

действат по-ниски сили при завъртане 

б) отлична способност за изкачване по стръмни склонове 

 

в) много добра странична опора 

 

г) изключително гладко движение - дори машини, които генерират високи вибрации, работят 

безпроблемно с тази верига. Важно е за комфорта на работното място, където водачът прекарва 

дълги часове! 

 

д) конструкцията на веригата работи на земята така, че да улесни процеса на смилане на снега -     

с тези вериги НЕ се създават големи блокове, които да възпрепятстват обработката на пистата! 

 

е) стабилна странична опора при движение по диагонал - както по твърд, така и по мек терен! 

 

25-годишното развитие на нововъведението на HANS HALL - 6-лентовата верига -                       

ясно показва, че е намерен оптималният път за рентабилна работа на снегоутъпкващите машини. 

Потвърждава го и фактът, че впоследствие производителите на машини определено се насочиха 

към 6-лентовата конструкция на веригата. 

Но Стандартът, Иновацията - това е дело на HANS HALL - доказан и утвърден специалист в 

бранша, с 40 години опит в производството на вериги за всички видове снегоутъпкващи машини! 

 
www.reatech-bg.com 


