СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА
за кранове и пробивни машини
за лебедки на горски трактори
за товарни въжени линии
за ски лифтове и влекове
за мини и открити рудници
за мостове и предварително
напрегнати конструкции
Запресовани накрайници

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.
В началото основна дейност е доставката на
стоманени въжета, резервни части за лифтове,
снежни инсталации за ски курорти. През 2008 г.
е регистрирано дружеството РЕА ТЕХ ЕООД.
Вносът на специализирана техника се разширява.
На склад се поддържат най-често използваните
въжета и консумативи за строителната и горска
механизация.
За всички ски лифтове, товарни и горски въжени
линии осигуряваме стоманени въжета, бандажи
и резервни части. Освен лебедките на горски
трактори, оборудваме с въжета и лебедки на
снегоутъпкващи 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 от Германия,
Франция, Италия, Швейцария, Финландия,
Австрия, Белгия, Словения, Чехия, 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, синджири и куки, чокери, ролки и сапани, инструменти, горски въжени линии

ВЕРИГИ ПРОТИВ БУКСУВАНЕ на горски трактори, камиони, джипове, багери, фадроми, военна техника

ЗА ЗИМНИ КУРОРТИ Вериги за снегоутъпкващи машини, лифтови въжета, ски влекове, резервни части

ЗА СКИ СЕРВИЗ Ръчни инструменти за сервиз на ски и сноуборд, менгемета, материали, ски вакси

СПЕЦИАЛНИ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА ЗА ПРОБИВНИ МАШИНИ

За шлицови машини

За пилотни машини

Специални въжета с компактизирани снопчета,
метална сърцевина и с екструдирана пластмаса,
предпазваща теловете от вътрешно триене при
огъване. Предназначени са за много големи
натоварвания на шлиц машините Bauer.
Конструкция PYTHON HOIST-C

Специални многослойни, несаморазсукващи се
въжета, изградени са от компактизирани снопчета.
С оригинален сертификат и превод на български.
Доставят се със запресован елиптичен кауш.
Конструкция ADR-715 LVP / ADR-757 XZ
Конструкция PYTHON COMPAC 35

ВЪЖЕТА ЗА ШЛИЦОВИ МАШИНИ

Конструкция PYTHON HOIST-C
за шлицови машини с две подемни въжета
с много тежък грайфер

Технически данни
- компактизирани външни снопчета
- със стоманена сърцевина
- с екструдирана пластмаса, която предпазва
теловете от вътрешно триене при огъване

Диаметър
Ø 24 мм
Ø 26 мм
Ø 28 мм

Минимална разкъсваща сила
55,90 тона
66,40 тона
76,10 тона

Тези специални въжета са предназначени за
много големи натоварвания на шлицовите
машини BAUER.
Директен внос от утвърдени производители в
Германия, Франция, Италия. Доставката до клиента
се придружава от оригинален заводски сертификат
на производителя и превод на български език от
оторизиран преводач.
РЕА ТЕХ ЕООД доставя специалните стоманени
въжета с конструкция HOIST-C за строежа на
софийското метро.

Конструкция 6х36+SC
за шлицови машини с едно подемно въже
Технически данни
- стандартно или компактно въже
- предназначено за машини тип CASAGRANDE
- на склад се поддържат въжета с диаметър Ø 24 мм

Диаметър

Минимална разкъсваща сила

Ø 24 мм
Ø 26 мм
Ø 28 мм

41,02 тона
52,00 тона
55,80 тона

Запресовани фасонни елементи

1

Твърд кауш с метална сърцевина

2

Мек кауш без метална сърцевина

3

Солиден кауш с елиптична сърцевина

4

Солиден кауш с кръгла сърцевина

Монтажни „чорапи”
за фиксиране на командни кабели и на
хидравлични маркучи
- еднопроходни - завършват със запресован кауш
- двупроходни - с два свободни края
- двупроходни - със запресовани твърди кауши
Изплетени са от тънки поцинковани стоманени
въженца. В зависимост от усилието, което предават,
въженцата са обединени в групи по 2, 3 или 4 броя.
Използват се за фиксиране на командни кабели и
хидравлични маркучи към корпуса на машината.

АКСЕСОАРИ ЗА ПРОБИВНИ МАШИНИ

В зависимост от вида на машината
специалните въжета се доставят със
запресовани накрайници или със
свободни краища.

Аксесоари за въжетата: елиптични и кръгли
солидни кауши, метални държачи за хидравлични
маркучи, еднопроходни и двупроходни монтажни
„чорапи” с кауши или с два свободни края.

Необходими данни
за изработка на монтажен „чорап”
-

еднопроходен или двупроходен
диаметър на въжето/ кабела за теглене
размери на отвора на каушите
материал за изолация на кабела
дължина на чорапа

РЕА ТЕХ ЕООД

София 1407

reatech.bg@gmail.com

моб. 0888 771 971

www.reatech-bg.com

ВЪЖЕТА ЗА ПИЛОТНИ МАШИНИ
Специални многослойни и
несаморазсукващи се въжета,
изградени от компактизирани
снопчета. Гъвкави, по-трайни,
с голяма разкъсваща сила.

Благодарение на технологията HiPAC
за компактизиране (профилиране) на
телчетата, гъвкавият PYTHON COMPAC 35
има голяма разкъсваща сила. Това въже
е значително по-гъвкаво и по-трайно от
стандартните въжета, които са съставени
от непрофилирани снопчета.
Специалното въже тип PYTHON гарантира
дълъг експлоатационен живот на пилотни
машини, кулокранове, мобилни кранове,
верижни и платформени кранове.

Използва се при тежки изкопни работи на
пробивни пилотни машини, дълбоководни
кранове, офшорни лебедки и за портални
кранове в цехове и на пристанища.
Въжетата PYTHON с различни конструкции
се доставят директно от утвърден германски
производител. Доставката се придружава от
оригинален заводски сертификат и превод
на български от оторизиран преводач.

Конструкция PYTHON COMPAC 35
за шлицови машини с едно подемно

Тех

Конструкция ADR-715 LVP

Диаметър

Минимална разкъсваща сила

Ø 18 мм
Ø 20 мм
Ø 26 мм
Ø 28 мм
Ø 32 мм

31,10 тона
37,30 тона
66,70 тона
77,70 тона
99,90 тона

Конструкция ADR-757 XZ

Конструкция ADR-LV

За шлицови машини
тип Casagrande
с едно подемно въже
Конструкция 6х36+SC
Доставят се стандартни и
компактни въжета с тази
конструкция. На склад
се поддържат въжета
с диаметър Ø 24 мм.

За пилотни машини
Специалните въжета се
доставят със запресован
елиптичен кауш.
Пробивните машини са
незаменими при мащабно
градско строителство, при
изграждане на тунели и
укрепване на свлачища
по склоновете край
пътища и брегове.
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