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ВЕРИГИ ПРОТИВ БУКСУВАНЕ
на горски трактори
на тежкотоварни камиони
на offroad джипове и бусове
на високопроходими багери
на снегопочистващи машини
на военна транспортна техника

___________________________________________________
Директен внос от производителя OFA Финландия
РЕА ТЕХ ЕООД е официален вносител за България
на финландските вериги за трактори и камиони.
Основана през 1886 година, днес фирма OFA
произвежда доказано качествени вериги от
специално легирана с елемента Bor стомана.
Запазена марка на OFA са усуканите звена увеличават сцеплението с терена без да го
повреждат, а веригата ляга плътно върху
гумата, което я запазва от амортизиране
и намалява износването на синджирите.

_____

ВЕРИГИ ЗА ГОРСКИ ТРАКТОРИ, СКИДЕРИ, ФОРУОРДЕРИ, ДЖИПОВЕ

TWIST-11

Модел TWIST-11 e верига за употреба при
тежки условия, с две полета и много гъста
мрежа - за максимално високо сцепление
с гумата и терена. Съставена е от усукани
звена Ø 11 мм и шпайкове 13 мм.
Този модел е подходящ за популярните
у нас горски трактори TAF, LKT, Шипка и
за трактори „Mercedes-MB track”.

Веригата плътно приляга към гумата. Отличава
се с изключително висока устойчивост срещу
износване и чупене. TWIST-11 гарантирано ще
защити гумите от камъни и пънове в гората.
Не поврежда пътя, като осигурява стабилност
и комфорт на водача при движение по снежни,
заледени и кални терени. Предимство е лесното
самопочистване. Бързо се монтира и демонтира
без допълнителни инструменти.

Технически данни
Диаметър на звената
Шпайкове
Страничен синджир
Свързване на страничен синджир
Съединяване на веригата
Връзка към страничния синджир

Ø 11 мм
13 мм
Ø 11 мм
свързващо заварено звено Ø 13 мм
звено с диагонален отвор
шекел Ø 12

Веригите се избират в зависимост от размерите на гуми и джанти
Размери на гуми

Арт. №

Вид на веригата

Структура

Тегло

Ø 11 мм
заварени шпайкове
без опъващ синджир

2 ромбовидни
полета

217 кг/чифт

540/60-26,5”

TWIST-11
OL93 5215 4413
TWIST-11
OL93 5216 3113

Ø 11 мм
заварени шпайкове
без опъващ синджир

2 ромбовидни
полета

230 кг/чифт

16,9/30”

TWIST-13

Технически данни
Размери на гуми

Арт. №

Вид на веригата

Структура

Тегло

TWIST-13
OL97 277 124

Ø 13 мм
заварени шпайкове
с опъващ синджир

2 ромбовидни
полета

253 кг/чифт

710/40-24.5”

TWIST-13
OL97 276 022

Ø 13 мм
заварени шпайкове
с опъващ синджир

2 ромбовидни
полета

245 кг/чифт

600/50-22.5”

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

TAPIO-11

Технически данни
Диаметър на звената
Шпайкове
Страничен синджир
Връзка между напречните и страничните синджири
Структура/ брой полета
Опъващ синджир

Ø 11 мм
11 мм
Ø 9 мм
огънати халки
1 шестоъгълно поле
без опъващ синджир

TAPIO-11HD

Технически данни
Диаметър на звената
Шпайкове
Страничен синджир
Връзка между напречните и страничните синджири
Структура/ брой полета
Опъващ синджир

Ø 11 мм
11 мм
Ø 9 мм
заварени халки
1 шестоъгълно поле
без опъващ синджир

TAPIO-11 и TAPIO-11HD са подходяща комбинация за предните и задните гуми на по-леки трактори.
Изборът на вериги се определя от размерите на гумите, за които ще се ползват.
Конкретна ценова оферта се изготвя при запитване.
Размери на гуми

Арт. №

Вид на веригата

Структура

Тегло

13.6-24”
за предни гуми

TAPIO-11
OL93 597 225

Ø 11 мм
заварени шпайкове
от усукан синджир
с огънати халки

1 шестоъгълно
поле, без опъващ
синджир

108 кг/чифт

16.9-34”
за задни гуми

TAPIO-11
OL93 597 434

Ø 11 мм
заварени шпайкове
от усукан синджир
с огънати халки

1 шестоъгълно
поле, без опъващ
синджир

142 кг/чифт

16.9-34”
за задни гуми

TAPIO-11HD
OL93 597 434HD

Ø 11 мм
заварени шпайкове
от усукан синджир
със заварени халки

1 шестоъгълно
поле, без опъващ
синджир

142 кг/чифт

TAPIO-11
16.9-28”
128 кг/чифт

TAPIO-11 - предни гуми
TWIST-11 - задни гуми

TAPIO-11

TWIST-11 - предни гуми
U-GRIP - задни гуми

U-GRIP 13
TAPIO-11HD
Модел U-GRIP 13
Гарантира отлична стабилност - при
движение по мек сняг, леден терен или
кал. Има много добро самопочистване.
Не поврежда пътя. Лесно се монтира и
демонтира без специални инструменти.
U-GRIP 13 се препоръчва за задни гуми
на горски трактори TAF.

Технически данни
Размери

Синджири

Структура Тегло

за гуми

Ø 13 мм
прав синджир

2 ромбовидни
полета

със заварени
U-шпайкове

263 кг/чифт

18,4-26”
16,9-30”

GRIP-X
Модел GRIP-X е предназначен за джипове офроуд.
Синджирите са със звена Ø 5,7 мм и с напречно
заварени квадратни щифтове.

LS + 8

Модел LS+8
Предназначен е за джипове с много широки
гуми, стандартен продукт в производствената
листа на финландския производител OFA.
LS+8 и LS+7 са проектирани и произвеждани
главно за клиенти в Норвегия. За българския
пазар РЕА ТЕХ доставя двата модела в срок
от 2 до 3 календарни седмици.
Отзивите на клиенти доказват, че тези вериги
са перфектното решение при оборудване на
джипове с нестандартно широки гуми.

Технически данни
Размери

Синджири

Структура
Тегло

за гуми

Ø 8 мм
усукан синджир

1 секторно
поле

със заварени
шпайкове по 2 броя на всяко
звено

34 кг/чифт

35х12,5-17”

Производителят препоръчва вериги модел LS+8
особено за предните задвижни колела, както и за
външните гуми /на камиони и тежка транспортна
техника с двойни колела/.

LS + 7

Модел LS+7
Изпитан модел при тежки зимни условия,
доставен по заявка за наш клиент. Тези вериги
са идеални за гумите на джипове Merzedes G.

Размери

Синджири

Структура
Тегло

за гуми

Ø 8 мм
усукан синджир

1 секторно
поле

със заварени
шпайкове по 2 броя на всяко
звено

32 кг/чифт

37х12,5-18”

э

„шарка” - напречни
синджири

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
- производител 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

РЕА ТЕХ ЕООД

София 1407

reatech.bg@gmail.com

моб. 0888 771 971

www.reatech-bg.com

