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Megnövekedett 
támrendszer élettartama

A kiváló minőségnek és teljesítménynek 
köszönhetően a Bezinal® szőlészeti
huzal kiterjeszti a szőlőskert élettartamát. 
Ez az erős, mégis rugalmas huzal 
biztosítja az optimális kombinációt 
a magas szakítószilárdság és kiváló 
alakíthatóságban, hogy megkönnyítse a 
telepítést.

Több méter tekercsenként 
és kevesebb újrafeszítés

A Bezinal® huzal magas szakítószilárdságának köszönheti azt, hogy a huzal 
átmérője vékonyab lehet, és ugyanazt a teherbírást tartja. Ily módon ugyanolyan 
súlyú tekercsben akár 40% és 120% -kal több métert tartalmaz, mint a vastagon 
horganyzott huzal. Ezenkívül a huzal minimális megnyúlása (4-5%) csökkenti az 
újrafeszítés szükségét, időt és karbantartási költségeket takarít meg.

Kimagasló korrózióállóság

A Bezinal® egyedülálló cink-alumínium bevonata kiváló ellenállást biztosít a
légköri korróziónak és a vegyszereknek. Sószórási vizsgálatok bizonyítják, hogy
Bezinal® huzal tartása 4-8-szor hosszabb, mint vastagon horganyzott huzal, és 
kétszer olyan hosszú, mint a standard cink-alumínium bevonatú huzal.
Sőt, a sima, homogén felület megakadályozza a repedések, biztosítva arról,
hogy korrózióvédelem optimális marad annak ellenére, hogy a huzal
szélsőséges csavarásnak és hajlításnak van alávetve.

Előnyök

Bezinal® szőlőhuzal
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Egyszerű telepítés 

és csökkentett 

karbantartási igény 

Miért 
Bekaert?

A Bekaert világpiac és technológiai vezető az

acél huzal átalakulásában és a bevonási 

technológiákban. Több mint 130 éve gyártunk 

acélhuzal megoldásokat, amelyek megfelelnek 

az iparágak széles skálájának.

Szabványos termékeink szállítása csak öt 

munkanapot vesz igénybe. Ily módon gyorsan 

kiszolgáljuk a szőlőültetvények ellátásának 

igényeit.

Bekaert szőlőültetvény vezetékek állnak

rendelkezésre. Többféle átmérőjű, bevonatok 

és a szakítószilárdság, hogy megfeleljen a 

sajátos termesztési igényeinek.

Speciális acélhuzal és bevonó 
megoldások 

Rugalmasság és gyors szállítás

A szőlőd megérdemli a
legjobb lehetséges 
támrendszert 



Bevonat teljesítménye
Szakítószilárdság

N/mm2 

Bezinal® szőlőhuzal Plus    
- a legjobb ár-érték arány a piacon

4-szeres korrózióállóság a vastagon 
horganyzott huzalokhoz képest

700/900

Bezinal® szőlőhuzal  Pro     
- ideális a legagresszívebb környezetben

8-szeres korrózióállóság a vastagon 
horganyzott huzalokhoz képest 

700/900

Bezinal® szőlőhuzal Super   
- kiemelkedő mechanikai teljesítmény

4-szeres korrózióállóság a vastagon 
horganyzott huzalokhoz képest 

1100/1300

Bezinal® szőlőhuzal Select  
- rendkívüli minőség a szőlőültetvények számára

8-szeres korrózióállóság a vastagon 
horganyzott huzalokhoz képest 

1100/1300

Fedezze fel a kínálatunkat:

Vegye fel velünk a kapcsolatot a technikai paraméterek részleteivel kapcsolatban.

VASTAGON 
HORGANYZOTT    

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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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 > 3.00 600 ±420 > 3.00 600 ±420 > 2.50 590 ±650 > 2.50 590 ±650

Rendelkezésre álló csomagolás:  
25kg tekercsek - mesterköteg =  20 tekercs, könnyen
kezelhető, akár a kézi telepítésnél is                                                   

Bezinal® szőlészeti huzalok és vastagon horganyzott (HG) huzalok jellemzői

A teljes átmérőtartományunk megtekintéséhez forduljon a helyi kapcsolattartóhoz.  
BL = Szakító terhelés (kg)
hossz = használható vezetékhossz (méter) egy 25 kg tekercsben

Több
információ?

bekaert.com/vineyard-wire
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A helyi kapcsolattartók megtalálhatók 

weboldalunkon.

A módosítások fenntartva vannak. A részletek
általában csak az űrlapon való termékeket írják le. 
A megrendelésnél és a tervezésnél legyen szíves az 
oficiális specifikációt és dokumentumokat használjon. 
Hacsak másképp nem jelezzük, az ebben a 
brosúrában említett védjegyek az NV Bekaert SA vagy 
leányvállalatai bejegyzett védjegyei. 
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