ВЪЖЕТА ЗА ДЪРВОДОБИВ тип „Питон”

Въжетата с „вторично профилирани
външни снопчета” (това е коректното
техническо название) са изобретени
в Германия – главно за нуждите на
дърводобива:
•

носещи и теглещи въжета за ГВЛ
(стационарни и мобилни горски
въжени линии)

•

въжета за лебедките на горски
трактори (скидери)

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА на доставяните от РЕА ТЕХ специални въжета:
- по-голяма разкъсваща сила (сравнена със същия диаметър стандартни въжета)
- по-висока износоустойчивост (следствие профилирането на външните снопчета)
- запазват седловите стойки и ролките на вагонетките на горски въжени линии ГВЛ

По-голяма
разкъсваща сила

По-висока
износоустойчивост

Запазват седловите
стойки на ГВЛ

Качествата на тези въжета ги правят много подходящи за тежките условия на работа
в гората. Затова в алпийските страни ги наричат „горски въжета”.
Различните производители са избрали специфични имена на силни животни като
наименование на въжетата:

Германия – наричат ги PYTHON (няколко вида 6C, 6SV, 6WSV, 6R+F, 7R+F) или TAURUS
Австрия – наричат ги GRIZLY и DR FOREST
Южна Корея и Тайван – наричат ги TITANO-BOA
Вече 10 години фирма РЕА ТЕХ ЕООД директно внася и поддържа в наличност на склад
специалните стоманени въжета тип PYTHON главно от два производителя: Германия и
Южна Корея.
Въжета от Германия
 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 мм
ВАЖНО!
Германия е страната, в която са изобретени стоманените въжета през 1739 година.
Всички новости в бранша тръгват именно от немските производители. При тях винаги
има разнообразие от видове и диаметри въжета; винаги качеството е гарантирано! Тези
предимства на въжетата Python, произведени в Германия, обуславят и по-високите им
цени на световните пазари.
Въжета от Южна Корея
Южна Корея е високотехнологичен индустриален производител.
Това е страната с най-голям абсолютен годишен обем произведени въжета, които
трудно биха се реализирали само в източноазиатския регион. Неслучайно корейските
производители продават с по-агресивна политика на европейския пазар, предлагайки
по-ниски цени на специалните въжета.

ВЪЖЕТА ОТ ГЕРМАНИЯ

ВЪЖЕТА ОТ ЮЖНА КОРЕЯ

• в широк диапазон диаметри:
 от 6 до 18 мм

с диаметри  12, 13 и 14 мм,
най-често използвани за:

• в количества: min 500 м от всеки
диаметър в наличност
Ако се налага доставката на въжета
с по-голяма дължина - предимно за
ГВЛ - благодарение на отличното ни
партньорство с Германия, доставяме
заявката възможно най-бързо в срок
една до две календарни седмици.

• модерните навесни лебедки
на фирмите Krpan, Tajfun,
Uniforest
• лебедките на трактори LKT,
HSM, MB Track-Mercedes, TAF

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
РЕА ТЕХ разполага със специализирано оборудване, което дава възможност да се
предоставят следните допълнителни услуги на клиента:
•

Дължина на въжето - БЕЗ ограничения !

Отрязва се избраната от клиента дължина, а краищата на въжето са горещо
пресукани и оформени като несаморазплитащ се конус. Така обработените
краища не нараняват работниците и улесняват преминаването на въжето
през технологичните отвори (на барабана на лебедката и накрайниците)
•

Запресоване на алуминиеви и стоманени втулки

•

Оформяне на кауш (ухо)

•

Изработване на въжени чокери за извоз с горски трактори и ГВЛ

• Монтиране на накрайници за въжета с диаметри  10 до 14 мм,
комбинирани с кука или въртящ се чокер „майка”

ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА на наличните в склада въжета
При направена заявка до 16.00 ч. въжетата стигат до клиента по куриер Еконт
или Спиди:
1. На следващата сутрин, ако в посоченото от получателя място има офиси на
куриерските фирми.
2. В деня, когато по график куриери посещават по-малките отдалечени населени
места, където нямат постоянни офиси.

Горещо пресукани краища
Така обработени - като несаморазплитащи се конуси, краищата не нараняват
работниците. Улеснява се преминаването на въжето през технологичните
отвори (на барабана на лебедката и накрайниците).

РЕА ТЕХ ЕООД mob/ viber 0888 771 971

reatech.bg@gmail.com

www.reatech-bg.com

