ТЕХНИКА
ЗА ЗИМНИ КУРОРТИ
ВЕРИГИ за снегоутъпкващи машини
Резервни части за веригите и машините
Въжета за лебедки на снегоутъпкващи машини
Въжета за пътнически и товарни въжени линии

СКИ ВЛЕКОВЕ И ЛИФТОВЕ
Проект и монтаж на портативни ски влекчета
Резервни части за въжени линии ПВЛ и ТВЛ
Бандажи Тирфори

РЕА ТЕХ ЕООД е официално оторизиран
представител за България и Балкански регион
на HANS HALL Германия - производител на
вериги и резервни части за снегоутъпкващи
машини.

Ребра

За поръчка на вериги са необходими данни:
модел на снегоутъпкващата машина, размери
на веригите, нови или употребявани вериги
след рециклиране от производителя, пълен комплект вериги или само отделни резервни
части - ребра, водачи, ленти, колела, гуми.
Всички снегоутъпкващи машини в курорта
Боровец повече от 10 години се оборудват
с вериги и резервни части от германския
производител HANS HALL, доставени от
РЕА ТЕХ.

Водачи

ВЕРИГИ И
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Колела

Гуми

Ленти

Защо се налага рециклиране?
За по-старите модели снегоутъпкващи машини
(PB 80, PB 100, PB170-210, PB 240, PB 260) фирмата
Kässbohrer вече не произвежда този тип резервни
задвижни колела, т. нар. звездочки.
За да продължи експлоатацията на тези машини,
остава единствената алтернатива - рециклиране
на старите звездочки.
РЕА ТЕХ изпълнява поръчки за рециклиране на
амортизирани задвижни колела. Доставят се нови
пневматични гуми и нови или рециклирани плътни
гуми за всички модели снегоутъпкващи машини.

Преди рециклиране

След рециклиране

Доставка на нови звездочки

Иновации на производителя HANS HALL
Германският производител предлага иновативни
решения за конструирането на веригите и на
отделни елементи от комплекта.
В резултат: гарантира се дълготрайност и свръх
устойчивост на износване, както и оптимално
икономично, бързо комфортно придвижване
на машината по трудни снежни терени.

COMBI
Комплект вериги HANS HALL със
специално подсилени ребра тип
COMBI (водачи с височина 110 мм)
Подходящи за машини Kässbohrer
(модели PB 200/400, PB 300/Polar и
PB 600) и Prinoth (T4/T4S, Bison/X и
Everest) Доставят се оборудвани с
нови ледени шпайкове.
Свържете се с нас за консултация и
заявка преди активния зимен сезон!
Цените са по-изгодни, сроковете за
доставка са по-кратки.

GECKO
Вериги HANS HALL с ребра от ново
поколение тип GECKO гарантират:
изключително добра маневреност,
много сигурна странична опора и
способност за повдигане, удвоени
режещи кантове и ненадмината
плавност на хода на машината.
Подходящи за машини Kässbohrer
(модели PB 200/400, P300/600/Polar,
PB 600 SCR/Polar) и Prinoth (BR 350,
Bison/X, Everest и модел Leitwolf от
2016 година)
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