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                                                                                                       01.-02.2022, София 
 

 

От: РЕА ТЕХ ЕООД   
 
 

 
 

Оферта за доставка  
на съоръжения за начинаещи скиори:  

преносими ски влекове - производство на фирма “B & J” Чехия 
 

 
І. Изисквания към терена, където ще се монтират ски влековете: 

 
1. Дължина на трасето на ски влека: до 100 или 150 м (в зависимост от вида на 

съоръжението) 
2. Превишение/ наклон на терена: от 20 до 25%  (11º до 14º) 
3. Надлъжен профил на трасето 
 

 
 

 
Въжето на влека, въпреки че е достатъчно опънато, винаги има провисване (”корем”).  
 

Затова основното изискване за безпроблемна работа на съоръжението е: 
 
1. Теренът, където ще минава трасето на ски влека, да е вдлъбнат!  

Ако дълбочината на вдлъбнатината е 1-1,5 % от дължината на трасето, тогава 
провисналото въже и теренът винаги ще са успоредни. Това е оптималният вариант! 

 
2. Ако теренът е с равномерен наклон (права линия) или изпъкнал: 

Тегличите, закачени на провисналото въже, ще се трият в терена, ще премахват 
снега, стават кални и започват да цапат туристите, ползващи влека. 

 

3. Ако теренът е с по-голяма вдлъбнатина (от горепосочената 1-1,5 % от дължината на 
трасето), има опасност въжето да се движи над терена - по-високо от предвиденото за 
нормална експлоатация! В този случай се изискват големи усилия от ползващите влека 
и дори въжето ще повдига децата от повърхността на терена, което е опасно! 

 
Препоръчително е: След като се определи трасето на влека, профилът да се заснеме от 
геодезист и ако са необходими корекции, да бъдат направени както следва: 
 

- или да се изкопае в съответствие с предписанията;  
- или да се попълни с пръст и да се затреви (за задържане на снега) 



 2 

 
 

Един пример за добре подбрано трасе → въжетата са успоредни на терена 

 
Този тип ски влек е без стълбове по трасето - така, че не се налага изграждане на 
бетонови фундаменти. Затова монтажът на съоръжението не изисква строително 
разрешение, което е голямо облекчение за собственика. 
 
Стандартно изискване е да се осигури електрозахранване: трифазен ток 380 V  
с достатъчна мощност за задвижване на електродвигателя на влека (мощност 7,5 kW) 

 
 
 

ІІ. Видове ски влекове 
 

ІІ.1. Ски влекове с транспортно въже от синтетичен материал  

 
ПРЕДИМСТВА на синтетичното въже 

 

• Хващането на скиорите става директно за въжето, т.е. не са необходими тегличи, 
които понякога са опасни за децата. 
Влекове с такова въже са много лесни (приятелски) за ползване от начинаещи 
скиори - особено от малки деца!  
 

Децата се хващат и държат директно за въжето с ръце или ако се изморят, въжето 
може да бъде поставено и под мишницата на вътрешната ръка, т.е. скиорите буквално 
се облягат на въжето. 

 
• Синтетичното въже не се гресира и затова не цапа дрехите на скиорите! 

Няма опасност от скъсване на нишки, които да наранят скиорите (възможно е при 
стоманените въжета) 
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НЕДОСТАТЪЦИ на синтетичното въже 
 

1. Поради по-малката разкъсваща сила на въжето, дължината на трасетата, които може 
да се обслужват от тези влекове, е малка - до 100 м 

 

2. Поради липса на тегличи влекът не може да се ползва за “tubing” - изкачване на 
деца с шейни (с форма на голяма тракторна вътрешна гума). 

 
 
 
Технически данни на ски влек с диаметър на транспортното въже Ø 20 мм 
(синтетично въже) – модел  LVPE 1,5-100В 
 
Мощност на двигател - редукторната група 3,0 kW 
Захранване 3х400 V 
Осигурителна инсталация                             24 V    

Теглително въже                                            Ø 20 мм; полипропиленово   
Захващане на скиора                                     директно към въжето    
Скорост на движение                                     от 0,4 до 1,6м/сек; плавно регулируема 
Максимална дължина                                    до 100 м 
Максимален наклон                                       до 20 % 
Производителност(капацитет)                     400 скиори / час 
  

Цена:  11.500,00 Евро 
(да се разбира без ДДС; до склад в София) 

 
Срок на доставка                                           2 седмици 

Гаранционен срок                                          24 месеца 

Сертифициране съгл. Европейската Норма за този вид 
съоръжения   

 

 
 
 

Задвижна станция на ски влекове модели:  LVPE 1,5-100  и  LVPE 3-120 B 
- работещи с текстилно въже - 
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Обръщателна станция на ски влек с текстилно въже 
 

    
 

И двете станции - и задвижната, и обръщателната - се регулират във височина 
в зависимост от дебелината на снежната покривка. 

 

 
 

Ползване на ски влека: захващане директно за въжето 
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ІІ.2. Ски влекове със стоманено транспортно въже с диаметър Ø 8 мм 

 
ПРЕДИМСТВА на стоманеното въже 

 
1. Позволява ползването на по-мощни електродвигатели 
 

- увеличава се дължината на трасетата - до 200 м 
- здравината на въжета позволява да се използва по-голяма натягаща сила, 

което осигурява надеждно, допустимо! повдигане над терена (т.е. може да се 
избегне провисването на въжето *до известна степен) 

- нараства броят на превозваните скиори за час - до 600 души за 1 час 
- наличието на тегличи позволява влекът да се ползва за “tubing” - изкачване 

на деца с шейни (с форма на голяма тракторна вътрешна гума) 

 
 

2. Тегличите за влек със стоманено въже са: пластмасови, с ергономична форма 

 

    
 
 
ВАЖНО: 

 

За да не се цапат дрехите на скиорите от допира до стоманеното въже, което 
винаги съдържа смазка, тегличите се монтират върху предварително поставени на 
стоманеното въже парчета гумен маркуч. 
 

Така се избягва опасността от зацапване и от убождания от евентуално скъсани 
телчета в стоманеното въже. 
 

 
3. Тегличите са удобни и дават възможност за ползване на влека: 
 

• самостоятелно (по един скиор на теглич) - тегличът се държи с ръце или се поставя 
зад тялото 

 

• по двама скиори на теглич - обикновено родител и малко дете, което още не е 
свикнало да ползва влека самостоятелно 
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• от сноубордисти и за “snowtubing” (шейни) 
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НЕДОСТАТЪЦИ на влек със стоманено въже 

 

• Поради фиксираното захващане на тегличите към стоманеното въже, те 
представляват потенциална опасност от удар в краката на скиора, ако той не е 
достатъчно внимателен при качване на влека!  
Изисква се повече усилие както от скиорите, така и от обслужващия персонал. 

 
 
Технически данни на ски влек с диаметър на транспортното въже Ø 8 мм 
(стоманено въже) – модел  LVPE 4-200В 
 

Мощност на двигател - редукторната група 7,5 kW 
Захранване 3х400 V 
Осигурителна инсталация                             24 V    
Теглително въже                                            Ø 8 мм; стоманено 
Захващане на скиора                                     чрез теглич   
Скорост на движение                                     0,5 до 1,6 м/сек; плавно регулируема  
Максимална дължина                                    до 150 м 

Максимален наклон                                       до 20 % 
Производителност(капацитет)                     600 скиори / час 
  

Цена:  19.980,00 Евро 
(да се разбира без ДДС; до склад в София) 

 
Срок на доставка                                           2 седмици 

Гаранционен срок                                          24 месеца 

Сертифициране съгл. Европейската Норма за този вид 
съоръжения   

 

 

 
 

Допълнителна информация за ски влек тип LVPE 4-200 със стоманено въже 
 

Задвижна станция на ски влековете модел LVPE 4-200 
 

 



 8 

Обръщателна станция на ски влек със стоманено  въже 
 

   
 
 

●  Възможност за регулиране височината на шайбите - обръщателна и задвижна,   
а оттам и височината на транспортното въже - в зависимост от дебелината на снежната 
покривка. 
 

●  Обръщателната шайба е с монтирано спирачно устройство срещу обратен ход на 
въжето. Използва се при спиране на скиори по въжето на влека - аварийно и по преценка 
на персонала. 

 
Начин на плащане и условия на доставка 

(и за двата вида влекове) 
 

1. 100% авансово плащане срещу проформа фактура 
2. Време за изпълнение на доставката: 

2 седмици след авансовото плащане за изработка на съоръжението 
1 седмица за транспорт 

3.  Гаранционен срок:   
24 месеца от датата на доставката 

 
 

• Цените включват монтаж и обучение на собственика за безопасна работа. 

• Плащането се извършва по банков път срещу проформа фактура; в левовата 
равностойност на сумата в Евро (при курс 1 € = 1, 95583 лева) 

• Върху стойността в лева се начислява 20% ДДС. 
 

 

Ако клиентът желае да избегне плащането на ДДС (в размер на приблизително 7 800.00 лева),  
възможно е производителят да издаде фактура директно на името на клиента, който ще преведе 
сумата директно към банковата сметка на производителя в Чехия и ще извърши вноса към своята 
фирма/ организация. В този случай доставката на влека ще се формулира като ”Вътреобщностно 
придобиване в границите на ЕС” - тогава клиентът няма да дължи плащане на ДДС. Единственото 
изискване е да се подаде декларация, че внесеното съоръжение е за собствени нужди, а не за 
препродаване. 

 
 

РЕА ТЕХ ЕООД - оторизиран дистрибутор за България на фирма “B&J” Чехия 
 

За контакт: Христо Чичанов   тел. 0888 771 971    www.reatech-bg.com 

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

