ВЪЖЕТА ЗА КРАНОВЕ

ЗА АВТОКРАНОВЕ

36x7 HERCULES standard

37x7 HERCULES

35x7 PYTHON compac

Hoist-С PYTHON с компактизирани
телчета + екструдирана пластмаса

За мобилни кранове РЕА ТЕХ доставя директно от утвърдени европейски производители:
▪ Основни (подемни) стоманени въжета със свободни краища
▪ Въжета със запресовани фасонни елементи за поддържане на стрелата на автокранове

→ Запресовано твърдо ухо (твърд кауш) с метална сърцевина

→ Запресовано меко ухо (мек кауш) без метална сърцевина

→ Запресовани солидни кауши с фасонни елементи

Предлагат се и разглобяеми кауши:
▪ универсални кауши
▪ запресовани - за прикачане на кука

ЗАПРЕСОВАНИ НАКРАЙНИЦИ

От складова наличности по заявка доставяме:
■ За управление на телескопичните стрели
(разтягане и свиване) на автокранове
■ Подемни въжета за кулокранове с цилиндрични накрайници (съгласно
спецификацията на Liebherr)
■ Монтажни въжета с масивни кауши за изправяне на кулокранове

Цилиндричен накрайник

Малка вилица

Око

Ринг

Шпилка

Сфера

Въжетата със запресовани специфични
накрайници се доставят директно
от AUDRA - германски производител
с над 100-годишна история.

Вилица

Кауш

Малка шпилка

ЗА КУЛОКРАНОВЕ

ADD-1315 CZ за кулокранове LIEBHERR

9-SR - за количките на кранове POTAIN

■■■

РЕА ТЕХ ЕООД доставя
всички видове стоманени
въжета за кулокранове:
Подемни въжета
за популярните у нас
модели кранове
Liebherr, Potain, Comansa
Монтажни въжета
със запресован кауш елиптичен и тип “ухо”
Въжета със запресовани
накрайници
Въжета за количките
на френски кранове Potain

■■■

РЕА ТЕХ ЕООД

0888 771 971

www.reatech-bg.com

некомпактизирано

HiPac compac

Конструкция PYTHON Compac
Благодарение на технологията HiPAC за компактизиране (профилиране) на телчетата, гъвкавият
PYTHON Compac 35 има голяма разкъсваща сила. Въжето е значително по-гъвкаво и трайно от подобни
продукти, които са с по-малък брой некомпактизирани нишки. Стоманени въжета Python с различни
конструкции се доставят директно от утвърден германски производител.
Въжето тип PYTHON гарантира отличен експлоатационен живот на кулокранове, мобилни кранове,
верижни и платформени кранове. Предлага се за офшорни лебедки, дълбоководни кранове, портални
кранове за индустриални цехове и за пристанища.

PYTHON Classic

PYTHON Compac 35

■■■

PYTHON Hoist-C

РЕА ТЕХ ЕООД 0888 771 971

PYTHON Power 9-S

www.reatech-bg.com

PYTHON Super 8-C

