КРАНОВИ ВЪЖЕТА

reatech-bg.com

Благодарение на дългогодишни и
ползотворни контакти с водещите
производители на стоманени въжета,
фирма РЕА ТЕХ ЕООД може да предостави
подемни (основни) и помощни въжета за
всички видове кранове:
● Кулокрановете с долно и горно въртене

Liebherr, Potain, Comansa
● Автокранове
● Портални кранове за складови халета и

производствени помещения
● Пристанищни кранове
● Специализирани кранове за вадене на яхти

от водата
● Кранове за леярни и металургични цехове

(среда с много висока температура)
Стоманените въжета са конструирани
и произведени в съответствие със световния
опит, стандарти и технически нововъведения
през последните години.

Въжетата се доставят придружени от оригинален заводски сертификат и превод на български език
от оторизиран преводач.

Доставяните от РЕА ТЕХ стоманени въжета включват следните технически нововъведения:

ПАРАЛЕЛНО УСУКВАНЕ на снопчетата
в отделните слоеве - гарантира по-слабо
вътрешно триене при огъване на въжето
около ролките на крана.

ЕКСТРУДИРАНА ПЛАСТМАСА между
външния слой и вътрешните слоеве
снопчета - съвременна технология за
редуциране на вътрешното триене, което
е и основна причина за амортизиране на
въжетата.

ПРОФИЛИРАНЕ (компактизиране) на
телчетата и снопчетата - допринася за
по-високата износоустойчивост и
удължава живота на въжетата.

Доставяме стоманени въжета и за допълнителните функции на крановете (освен подемни):
•
•

Въже със специфична конструкция за движение на количката на кулокранове POTAIN, които
работят с наклонени стрели
Въжета със специални конструкции и запресовки (за удължаване и скъсяване стрелите на
телескопични автокранове)

ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА
РЕА ТЕХ поддържа НА СКЛАД в София
най-често използваните подемни въжета
за кулокранове с долно въртене Liebherr
и Potain:
- диаметри Ø 9,2 mm, Ø 10 mm и Ø 11 mm
- възможност да се запресоват специфични
цилиндрични накрайници, кауши, шпилки

Въжета със СПЕЦИФИЧНИ ДИАМЕТРИ,
конструкции и запресовки се доставят
по поръчка, директно от производители
в Германия, Франция, Италия и Белгия.
При заявка и авансово плащане срокът
за доставка е 1 до 2 работни седмици
след банков превод.

При поръчка на такива въжета доставното
време е кратко: 1 до 2 дни.
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