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Zvýšená životnost

Díky své vynikající kvalitě a výkonu, 
prodlužuje drát Bezinal® životnost vaší 
drátěnky ve vinicích. 
Tento silný, přesto fl exibilní drát poskytuje
optimální kombinaci vysoké pevnosti 
a excelentní  ohebnosti k usnadnění 
instalace.

Více metrů ve svitku a 
méně opětovného napínání
Vysoká pevnost v tahu drátu BEZINAL®  umožňuje snížení průměru drátu při 
zachování stejného zatížení. Tímto způsobem, se stejnou hmotností,
poskytuje drát Bezinal® mezi 40% a 120% více metrů drátu ve svitku než hrubě 
pozinkovaný drát. Kromě toho, minimální prodloužení drátu (4-5%) snižuje 
potřebu opětovného napínání, šetří čas a provozní náklady.

Výborná odolnost proti korozi

Unikátní povrchová ochrana v kombinaci zinku a hliníku Bezinal® poskytuje 
vynikající odolnost vůči atmosférické korozi a chemikáliím. Testy v solné komoře 
dokazují, že drát Bezinal® vydrží 4 až 8-krát déle než hrubě pozinkovaný drát a 
dvakrát tak dlouho, jako standardní drát s povlakem zinku a hliníku. Navíc
jeho hladký, homogenní povrch zabraňuje trhlinám, a zaručuje, že ochrana proti 
korozi zůstává optimální i přes extrémní kroucení a ohýbání.

Výhody

Bezinal® Vinicový drát

Silný drát 
s vysokou 
pevností

Vynikající 
antikorozní 
ochrana

Lehká instalace
a menší potřeba
znovu napínání 
drátů

Proč si vybrat  
Bekaert?

Bekaert je předním světovým výrobcem v 

oboru transformace a povrchové ochrany 

ocelových drátů. Produkty nabízíme již více 

než 130 let, a po tuto dobu naplňujeme potřeby 

širokého spektra průmyslových odvětví. 

Dodávka našich standardních produktů trvá 

pouze pět pracovních dnů. Díky tomu můžeme 

rychle vyhovět potřebám vašich vinic. 

Dráty do vinohradu Bekaert jsou k dispozici

v různých průměrech, s různou povrchovou 

ochranou a s různou pevností, přesně tak, 

aby vyhověli vaším specifi ckým potřebám. 

Kvalitní ocelové dráty s pokročilou 
povrchovou ochranou 

Flexibilita a rychlé dodání

Vaše vinice si 
zaslouží nejlepší 
možnou podporu 



Výkonnost povrchové ochrany
Pevnost v tahu 

N/mm2 

Bezinal® Vinicový drát Plus   
- Nejvýhodnější nabídka na trhu

4 krát odolnější vůči korozi ve srovnání s hrubě 
pozinkovanými dráty

700/900

Bezinal® Vinicový drát Pro   
- ideální do agresivního prostředí

8 krát odolnější vůči korozi ve srovnání s hrubě 
pozinkovanými dráty 

700/900

Bezinal® Vinicový drát Super   
- Nepřekonatelné mechanické vlastnosti 

4 krát odolnější vůči korozi ve srovnání s hrubě 
pozinkovanými dráty 

1100/1300

Bezinal® Vinicový drát Select  
- maximální kvalita pro vaše vinice

8 krát odolnější vůči korozi ve srovnání s hrubě 
pozinkovanými dráty

1100/1300

Seznamte se s naší nabídkou:

Pokud máte otázky k technickým parametrům, neváhejte nás kontaktovat.

HRUBĚ
POZINKOVANÝ

     

BEZINAL PLUS
TS 700/900 N/mm2

BEZINAL PRO
TS 700/900 N/mm2

BEZINAL SUPER
TS 1100/1300 N/mm2

BEZINAL SELECT
TS 1100/1300 N/mm2
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m 
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2.20 180 ±825 > 1.80 205 ±1250 > 1.80 205 ±1250 > >

2.50 235 ±650 > 2.00 250 ±1000 > 2.00 250 ±1000 > 1.60 240 ±1580 > 1.60 240 ±1580

2.70 275 ±555 > 2.20 305 ±825 > 2.20 305 ±825 > 1.80 300 ±1250 > 1.80 300 ±1250

3.00 340 ±450 > 2.50 395 ±650 > 2.50 395 ±650 > 2.00 380 ±1000 > 2.00 380 ±1000

3.50 460 ±330 > 2.80 495 ±520 > 2.80 495 ±520 > 2.20 460 ±825 > 2.20 460 ±825

4.00 600 ±250 > 3.00 560 ±420 > 3.00 560 ±420 > 2.50 590 ±650 > 2.50 590 ±650

Dostupné balení:  
25kg cívky - balík 20 cívek. Snadno manipulovatelné, i pokud je instalace prováděna manuáně.                                                                              

Bezinal® Vinicové dráty ve srovnání s hrubě pozinkovanými dráty

Uvedené průměry v tabulce jsou pro srovnání.Chcete-li zobrazit náš plný rozsah naší nabídky, obraťte se prosím na místní 
kontaktní osobu.MZ
= Mezní zatížení (kg) Délka = použitelná délka drátu (metry) v jedné 25kg cívce

More
information?

bekaert.com/vineyard-wire

NV Bekaert SA

Bekaertstraat 2

B-8550 Zwevegem

Na našich webových stránkách naleznete místní 

kontaktní čísla.

Změny vyhrazeny. Informace popisují naše produkty 
pouze obecně.Pro objednání a návrh použijte pouze 
oficiální specifikace a dokumenty.Pokud není uvedeno 
jinak, ochranné známky uvedené v této brožuře jsou 
registrované pod ochrannou známkou společnosti  
NV Bekaert SA nebo jejích dceřiných společností.
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