ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ ВЕРИГИ ПРОТИВ БУКСУВАНЕ
на камиони и военна транспортна техника

Модел SS + 8
Модел SS/SS + 8

Диаметър
Синджир
Шпайкове
Структура

Ø 8 мм звена на синджира
усукан синджир
със заварени шпайкове
„зиг-заг” и двоен „зиг-заг”

Модел SS-NK + 8

Модел SS/SS-NK + 8

Диаметър
Синджир
Шпайкове
Структура

Ø 8 мм звена на синджира
квадратен синджир
без шпайкове
„зиг-заг” и двоен „зиг-заг”

Веригите ARMY обезпечават сигурността на финландските бронирани машини PATRIA
при сурови зимни условия.

– Във фабриката на OFA във
Финландия, една от най-модерните
автоматизирани фабрики в Европа,
стоманената сплав се превръща в
много здрава верига. Използва се
високоякостна стомана, легирана
с елемента Bor.
– Преди боядисване стоманата се
втвърдява чрез процеса цементация,
което прави веригите изключително
издръжливи, с висока повърхностна
твърдост и еластичност.
– Традициите на OFA и марката
Made in Finland (сертифицирана по
ISO 9001-система за управление на
качеството) гарантират, че веригите
имат дълъг експлоатационен живот
дори при свръх екстремни условия
по ледени, снежни и кални терени.

Модел

Верига от усукан синджир
Диаметър на звената Ø 9 мм
Със заварени шпайкове
Структура - ромбовидни полета

RS-9 ARMY

В Скандинавия по принцип се използват
най-големите камиони в Европа за извоз
на дървен материал. Цели дървета се
транспортират от много дълги и тежки
камиони с товароподемност 60 тона!

Две скандинавски армии - на Финландия
и на Швеция, се доверяват на вериги OFA
за оборудване на тежкотоварни и бойни
машини.

Веригите от синджири с диаметър Ø 8 мм
и 9 мм гарантират сигурно придвижване
като не се късат дори при тези огромни
натоварвания.

Веригите са изпитани при изключително
трудни зимни условия и по кални терени.
John Dear, Ponsee и Komatsu - трите найголеми фирми за специализирана горска
техника, също осигуряват тракторите си
основно с вериги OFA.

SS+8 усукан синджир

SS-NK+8 квадратен синджир

RS-9 ARMY усукан синджир

SS+8 усукан / SS-NK+8 квадратен синджир

* Моделите със заварени шпайкове може да се произведат без шпайкове - по предварителна заявка.

РЕА ТЕХ ЕООД е директен вносител от европейски
производители на стоманени въжета, консумативи
за дърводобив, техника за зимни курорти, вериги
против буксуване на горски трактори и камиони.
Фирмата е създадена преди повече от 20 години.
Отначало основна дейност е доставката на въжета,
резервни части за лифтове, снежни инсталации за
ски курорти. През 2008 се регистрира дружеството
РЕА ТЕХ ЕООД. Вносът на специализирана техника
се разширява и на склад се поддържат най-често
използваните стоманени въжета и консумативи
за строителната и горска механизация.
С особено внимание доставяме т. нар. специални
стоманени въжета тип PYTHON (с компактизирани
снопчета) за пробивни машини, кранове, лебедки
на горски трактори и джипове.
За всички ски лифтове, товарни и горски въжени
линии осигуряваме стоманени въжета, бандажи
и резервни части. Освен за лебедки на трактори
и джипове, доставяме въжета за лебедките на
с н е г о у т ъ п к в а щ и машини на ски писти.
Ние сме официално оторизиран представител на
HANS HALL Германия - производство на вериги
за снегоутъпкващи машини и на OFA Финландия
- производителя на вериги против буксуване на
горски трактори, камиони, джипове, фадроми,
военна транспортна техника. Наши партньори
са утвърдени производители, с дългогодишен
опит и традиции от Германия, Франция, Италия,
Австрия, Швейцария, Финландия, Белгия, Чехия,
Словения, Словакия, вече и Южна Корея.
Предлагаме продукти, които познаваме и обичаме.
Винаги може да разчитате на продукция със
сертификат - с доказано качество, както и на
професионална техническа консултация.

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА за строителство, дърводобив, ски лифтове, товарни въжени линии, мини, мостове
ЗА ДЪРВОДОБИВ Въжета за лебедки на трактори и горски въжени линии Синджири, куки, чокери, ролки
ВЕРИГИ ПРОТИВ БУКСУВАНЕ на горски трактори, камиони, джипове, багери, военна транспортна техника
ЗА ЗИМНИ КУРОРТИ Вериги за снегоутъпкващи машини Лифтови въжета Ски влекове и резервни части
ЗА СКИ СЕРВИЗ Ръчни инструменти за сервиз на ски и сноуборд, менгемета, пили, електроуреди, вакси
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