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Вериги против буксуване на горски трактори – 
за гуми с размери 16,9-28(30) и 18,4-26, които фирма РЕА ТЕХ ЕООД  

предлага за сезон 2017/18 
 

(С тези размери са гумите на най-популярните в България горски трактори LKT,TAF, Шипка) 
 

 
 
 

Вариант 1. 

Производител Retezarna Чехия - вериги тип „Меча лапа” 
 
 

 
 

 

                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаметър  

на  основния синджир 
 

 

Тегло на 1 верига 
 

Цена на 1 чифт (2 броя) 
 в склад в София, без ДДС 

13 мм 125 кг 2 750.00 лв./чифт 
 

  2 200.00 лв./чифт 

 при покупка на 2 чифта 

 
Предимства  
- ниска цена, добри показатели при сняг и кал, добро самопочистване 

 
Недостатъци 
- големите зъби на короните повреждат горските пътища;  

- дискомфорт за водача при каране с по-голяма скорост (друсане) - особено по асфалт или твърд 
горски път 

 
Време за доставка  
В наличност 2 чифта на склад в София 
 
Доставка 

Веднага по Еконт или Спиди с наложен платеж (или след авансово плащане срещу проформа 
фактура) или получаване лично от склад в София. 
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Вариант 2. 
Производител OFA Финландия - вериги тип TWIST-11 

          
 
* Произведени са от усукани звена, със заварени шпайкове.  
 

 

Диаметър на  основния 
синджир 

Тегло на 1 верига 
TWIST-11 

Цена на 1 чифт (2 броя) 
 в склад в София, без ДДС 
 

11 мм 115 кг 3 300.00 лв./чифт 
 

  3 100.00 лв./чифт 
 при покупка на 2 чифта 

 
Предимства 
- много дълъг ”живот” - заради специалната стомана, от която са произведени 

- отлична стабилност при ледено-снежни терени 
- не повреждат пътя 
- много лесен монтаж и демонтаж - без допълнителни инструменти 
- добре лягат върху гумите и ги запазват от повреди 
- комфорт за водача при движение 

 
Недостатъци 
- по-висока цена 

 
Време за доставка  
От този модел вериги има на разположение 1 чифт - тестови вериги 
 

В началото на зимата има тестови вериги от всички модели, които се предоставят на клиентите  
за срок от 1 месец, с цел сами да се убедят в качествата на веригите. След този срок те ги връщат 
или купуват. 
 

В подобен случай наш клиент предпочете да купи по-скъпите вериги (модел U-grip), като върна 
тестовите. Единствената им разлика с нови вериги е, че боята им вече е паднала, което се случва 
по принцип след първите няколко часа работа на всеки модел вериги. 

 
Тестови модел TWIST-11 се предлага на цена: 3 000.00 лв./чифт 
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Вариант 3. 
Производител OFA Финландия - вериги тип TAPIO-11 

   
 

* Произведени са от усукани звена, със заварени шпайкове. 

 
Диаметър на  основния 

синджир 
Тегло на 1 верига 

TAPIO-11 
Цена на 1 чифт (2 броя) 

 в склад в София, без ДДС 
 

11 мм 64 кг 2 300.00 лв./чифт 
 

  2 100.00 лв./чифт 
 при покупка на 2 чифта 

 
Време за доставка  
2-3 седмици след заявка и авансово плащане 
 

Качествата им са същите като на веригите модел Twist, но заради по-малката гъстота на мрежата 
(по-едра шарка) сцеплението е по-малко от това на веригите модел Twist. 

 
 

 

Вариант 4. 
Производител OFA Финландия - вериги тип U-grip 
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Диаметър на  основния 

синджир 
Тегло на 1 верига 

U-GRIP 
Цена на 1 чифт (2 броя) 

 в склад в София, без ДДС 
 

11 мм 115 кг 4 100.00 лв./чифт 
 

  3 900.00 лв./чифт 
 при покупка на 2 чифта 

 
Предимства 

- много дълъг ”живот” заради специалната стомана, от която са произведени 
- отлична стабилност при ледени и  снежни терени 
- не повреждат пътя 
- добре лягат върху гумите и ги запазват от повреди 
- комфорт за водача при движение 

- големите “U-образни” шпайкове осигуряват изключително добро сцепление по всякакъв терен - 
сняг, лед и кал. 

Отлично самопочистване при сняг или кал! 
 
Недостатъци 
- по-висока цена 

 

Време за доставка  
2-3 седмици след заявка и авансово плащане 
 
 
 

 

От 4 годишния ми опит в продажбата на вериги - производство на фирмата OFA Финландия, мога 
да кажа, че най-успешната комбинация за този вид трактори е: 
 

- за предните гуми: вериги Twist-11 или Tapio-11  
- за задните гуми: вериги U-grip  
Разбира се много клиенти работят с вериги само на единия мост на трактора. 
 

 
За въпроси и допълнителни уточнения с удоволствие съм на Ваше разположение. 
 
Христо Чичанов  
 

 

РЕА ТЕХ ЕООД  
моб. 0888 771 971  
www.reatech-bg.com 

 
 

 

 

 

 

 
 


