
 

 

 

 

 

РЕА ТЕХ ЕООД е официален вносител за България на вериги против 

буксуване от фирма OFA Финландия. 

Защо да изберете финландските вериги OFA? 

ОFA е фирма с традиции. Основана е през 1886 година като 
производител на пирони и синджири. От 1903 година OFA произвежда 
вериги против буксуване на горски трактори и камиони. Веригите се 
изработват от високоякостна стомана, легирана с елемента Bor.  

OFA е специализирана в производството на вериги против буксуване на 
горски трактори, камиони, джипове и ATV, мотокари. Във фабриката на 
OFA във Финландия - една от най-модерните фабрики в Европа, 
специалната стоманена сплав се превръща в най-висококачествена 
верига. Преди боядисване веригите се втвърдяват чрез процеса 
”цементация”. Продуктите стават изключително издръжливи, с висока 
повърхностна твърдост и еластичност. Тези вериги осигуряват отлична 
защита на гумите на трактори, тежки товарни камиони, багери, 
фадроми. Дългогодишната традиция, качеството „Made in Finland” и 
сертифицираната по ISO 9001 система за управление на качество 
гарантират, че веригите OFA имат дълъг живот дори при екстремни 
климатични и теренни условия. 
 

Предимства на усуканите звена 

•  Веригата ляга плътно върху гумата като така удължава живота на 
гумата и намалява износването на синджирите. 
•  Увеличават сцеплението с терена без да го повреждат. 
 

Референции за веригите OFA 

В Скандинавия по принцип се ползват най-големите в Европа камиони 
за извоз на дървен материал. Транспортират се цели дървета от много 
дълги и тежки камиони - с товароподемност до 60 тона! Веригите от 
синджири с диаметър 8 мм и 9 мм (като модел RS-9 Army), осигуряват 
безпроблемно придвижване, без да се късат дори при тези огромни 
натоварвания. 

Тежката бойна техника на две скандинавски армии - на Финландия и 
Швеция - е оборудвана с вериги OFA. Изпитани са при изключително 
трудни зимни условия. 

John Dear, Ponsee, Komatsu - трите най-големи фирми, производители 
на специализирана горска техника, оборудват машините си основно с 
доказано надеждните вериги OFA Финландия. 

www.reatech-bg.com 

http://www.reatech-bg.com/

