
Вериги CRAFTEC 13  

 

От синджир със звена d 13 мм 

Перфектен модел за меки терени, 

където се изисква надеждно 

самопочистване. 

 

Craftec 13 се предпочита, ако 

лекотата на машината е особено 

важна за съответния мек или 

кален терен. 

 

Производителят OFA препоръчва 

Craftec, когато са необходими по-

леки вериги за дърводобивните  

трактори и горски влекачи. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CRAFTEC 13 
 



Вериги TAPIO 13  

 

От усукан синджир d 13 мм  

Със заварени шпайкове 

С едно шестоъгълно поле,  

без опъващ синджир 

 

Благодарение на т. нар. „едра 

шарка” тези вериги гарантират 

отлично самопочистване.  

 

Обезпечават сцеплението при 

много меки и кални терени.  

 

TAPIO 13 e препоръчителен  

модел за средни и по-тежки 

горски трактори. 

 

 
 

 
 

 

 

      TAPIO 13 

  



                                                                                                                                  Вериги MATTI-W 13 

 

Модел MATTI-W е разработен  

с две или три шестоъгълни  

полета.  

 

MATTI-W 13 с три ромбоидни 

секции са подходящите вериги 

за по-тежки горски машини.  

 

Този модел е проектиран  

за гуми с ширина от 650 мм 

 

Гарантира изключително добро 

сцепление с терена и защита  

на гумите от камъни и пънове 

при работа в гората. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 MATTI-W 13 
 



Вериги GRIP 5  

 

Моделът е предназначен за  

по-леки работни машини като 

челни товарачи, автомобилите  

за градско почистване и други, 

работещи в зимни условия. 

 

GRIP 5 са идеални вериги за 

високопроходими джипове 

offroad. 

 

Дебелина на синджира Ø 5 мм 

Заварени квадратни щифтове 

 

Квадратната форма на синджира  

и щифтовете допринася за  

по-доброто сцепление. 
 

 
 

 

 

 
 

GRIP 5 
 



Вериги RS-9 ARMY  

 

ARMY са доказано изпитаните 

вериги за тежки камиони и 

военна транспортна техника. 

 

Вериги от усукан синджир 

Звена на синджира Ø 9 мм 

С ромбоидни полета 

Със заварени шпайкове 

 

Две скандинавски армии - 

финландската и шведската, 

екипират бронебойните си 

машини с модел RS-9 Army  

на производителя OFA.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

RS-9 ARMY                      



               SS/SS+8                                                      

 
 

 
 

 

Модел SS/SS+8 

 

Вериги за двойни гуми 

на тежкотоварни камиони  

От усукан синджир  8 мм 

Със заварени шпайкове 

 

Двойни вериги SS/SS+8  

се препоръчват за извоз  

на дървесина при трудни 

теренни условия, когато  

се изисква изключително 

сцепление и най-вече 

устойчивост на големи 

натоварвания. 

 

Моделът е разработен и  

без шпайкове специално 

за движение по асфалт. 



 

SS+8 
 

 

 
 

 

Единични вериги 

Синджир  8 мм 

С усукани звена 

Със шпайкове 

Структура - 

ромбоидни  

полета 

 

Модел SS+8 

обезпечава 

много добро 

странично  

сцепление 

на предните 

колела. 

 

 

 

 

LS+8 
 

 

 
 

 
 

Единични вериги 

Синджир  8 мм 

С усукани звена 

Със шпайкове 

Структура - 

от напречни  

синджири 

 

Модел LS+8 е 

универсален  

за единичните 

предни колела  

и за външните 

двойни колела  

на камиони. 



 
 

                                
      

 

 

 

РЕА ТЕХ ЕООД  е официален представител                             За консултация, цени и заявки: 

за България на финландската фирма OFA -                             

утвърден производител на вериги против                              тел./ viber  0888 771 971  

буксуване на тежка транспортна техника. 

                                                                                                     reatech.bg@gmail.com 

Доставяме директно по заявка или от склад:  

Вериги за всички горски трактори - скидери,                         www.reatech-bg.com 

форуордъри, харвестъри, единични и двойни 

вериги за тежкотоварни камиони, за офроуд  

високопроходими джипове, крачещи багери,  

ATV, военни машини. 

 

При запитване е необходимо да изпратите 

конкретни данни за размери на гумите, тип 

машина и терен - мек, заледен, кален, груб 

каменист, песъчлив, асфалтов път. 

 

                                                                          

mailto:reatech.bg@gmail.com
http://www.reatech-bg.com/

