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Wydłużona żywotność 
konstrukcji
Dzięki doskonałej jakości i wytrzymałości  
druty winnicowe  BEZINAL® wpływają na 
wydłużoną żywotność twojej winnicy.
Mocny, a zarazem elastyczny drut stanowi 
optymalne połączenie wysokiej siły 
zrywającej i doskonałej plastyczności, 
odpowiedniej dla twojej konstrukcji.

Więcej metrów na szpuli 
i mniej pracy przy ponownym napinaniu 
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie drutów Bezinal® pozwala na dobór 
mniejszej średnicy drutu przy zachowaniu tej samej siły zrywającej. Dzięki temu 
druty Bezinal® dostarczają 40-120% więcej metrów w porównaniu z drutami 
grubo ocynkowanymi na szpuli o tej samej wadze. Ponadto niski parametr 
wydłużenia (4-5%) zmniejsza potrzebę ponownego napięcia, oszczędzając czas 
i fundusze.

Doskonała odporność na korozję

Unikalna powłoka cynkowo-aluminiowa Bezinal® zapewnia lepszą odporność 
na korozję atmosferyczną i chemiczną. Badania w komorze solnej wykazały, 
że powłoka Bezinal® charakteryzuje się od 4 do 8 razy dłuższą żywotnością niż 
powłoka grubo ocynkowana. Ponadto jego gładka, jednorodna powierzchnia 
stanowi zabezpieczenie przed pęknięciami  i gwarantuje wysoką odporność na 
korozję w przypadku agresywnego skręcania i gięcia drutu.

Korzyści

Bezinal® Drut Winnicowy

Wytrzymały 
drut o dużej 
sile zrywającej

Wyjątkowo
wysoka 
odporność 
na korozję

Łatwa instalacja
i mniej pracy 
podczas 
ponownego 
napinania

Dlaczego warto 
wybrać Bekaert?

Bekaert to wiodący na świecie dostawca 

technologii przekształcania i powlekania 

drutów stalowych. Dostarczamy rozwiązania w 

zakresie drutów stalowych  już od ponad 130 

lat, odpowiadając na potrzeby klientów 

z różnych branż.

Dostawa naszych standardowych produktów 

jest realizowana w ciągu kilku dni. Dzięki 

temu możemy szybko odpowiedzieć na 

Państwa potrzeby. Aby sprostać różnorodnym 

wymaganiom, druty do winnic Bekaert są 

dostępne w szerokiej gamie średnic, powłok 

i klas wytrzymałości. 

Zaawansowane rozwiązania w zakresie 
drutów stalowych i powłok  

Elastyczność i terminowa dostawa

Twoja winnica 
jest warta rusztowania
najwyższej klasy



Odporność powłoki

Wytrzymałość na 
rozciąganie

N/mm2 

Drut Winnicowy Bezinal® Plus   
- Najlepszy na rynku stosunek jakości do ceny

4 razy większa odporność na korozję  
w porównaniu z grubym ocynkiem

700/900

Drut Winnicowy Bezinal® Pro   
- Doskonały w najbardziej agresywnym środowisku

8 razy większa odporność na korozję  
w porównaniu z grubym ocynkiem

700/900

Drut Winnicowy Bezinal® Super  
- Znakomita wytrzymałość mechaniczna

4 razy większa odporność na korozję  
w porównaniu z grubym ocynkiem 

1100/1300

Drut Winnicowy Bezinal® Select 
- Najwyższa jakość dla twojej winnicy

8 razy większa odporność na korozję  
w porównaniu z grubym ocynkiem

1100/1300

Odkryj naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami w celu szczegółowego omówienia wszystkich parametrów technicznych.

GRUBO
OCYNKOWANY     

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

Dostępne opakowanie:  
Szpule 25 kg – pakowane po 20 sztuk

Druty winnicowe Bezinal® w porównaniu z drutami grubo ocynkowanymi

Wszystkie średnice w tabeli podano dla celów porównawczych.  W celu uzyskania pełnej oferty skontaktuj się z nami.
BL = siła zrywająca (kg) 
Ilość metrów = ilość metrów drutu w szpuli o wadze 25 kg

Potrzebujesz więcej 
informacji?

bekaert.com/vineyard-wire

NV Bekaert SA

Bekaertstraat 2

B-8550 Zwevegem

Lokalne numery kontaktowe można  

znaleźć na naszej stronie internetowej.

Modyfikacje zastrzeżone. Wszystkie szczegóły 
opisujące nasze produkty tylko w formie ogólnej. 
W celu zamówienia i projektowania używaj tylko 
oficjalnych specyfikacji i dokumentów. O ile nie 
wskazano inaczej, znaki towarowe wspomniane w tej 
broszurze są zastrzeżonymi znakami
towarowymi NV Bekaert SA lub jej spółek zależnych.
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