
Bezinal® Sârmă pentru culturile  
de viță de vie 
Susținem vița de vie de peste 30 de ani 

Ce vă putem oferi? 

Bezinal® sârmele pentru culturile de viță de vie sunt oferite sub forma mai multor  
tipuri de sârme de tensionare, care vă vor ajuta să satisfaceți nevoile specifice de  
cultivare a viței de vie. 
Pentru a depăși performanța sârmelor galvanizate în strat gros, pentru fiecare sârmă din 
portofoliul nostru se folosește învelișul avansat Bezinal® 2000, din aliaj zinc-aluminiu. 

Mai jos vă prezentăm gama noastră de produse standard. 
Comparativ cu sârma galvanizată în strat gros, aceste tipuri de sârmă sunt: 

• Bezinal® sârma pentru culturile de viță de vie PLUS - depășește ca  
performanță plasa împletită galvanizată în strat gros 

- De 4 ori mai rezistentă la coroziune 
-  O lungime utilă a sârmei mai mare cu cel puțin 40 %, cu aceeași sarcină de rupere finală
-  O sarcină de rupere cu cel puțin 40 % mai mare, la același diametru al sârmei
- Alungire de 5 % 

•  Bezinal® sârma pentru culturile de viță de vie PRO - plasa dumneavoastră  
împletită va rezista incredibil de mult timp 
- De 8 ori mai rezistentă la coroziune 
-  O lungime utilă a sârmei mai mare cu cel puțin 40 %, cu aceeași sarcină de rupere finală
-  O sarcină de rupere cu cel puțin 40 % mai mare, la același diametru al sârmei
- Alungire de 5 % 

•  Bezinal® sârma pentru culturile de viță de vie SELECT - o plasă împletită care 
depășește limitele
- De 8 ori mai rezistentă la coroziune 
-  O lungime utilă a sârmei mai mare cu cel puțin 120 %,  

cu aceeași sarcină de rupere finală
- O sarcină de rupere cu cel puțin 120 % mai mare, la același diametru al sârmei
- Aastfel, costul total al deținerii este mai redus
- Alungire de 4 %

Avantajele dumneavoastră

*Sârma galvanizată în strat gros nu face parte din gama de produse standard și a fost inclusă  
numai în scopuri de referință

De ce să 
alegeți 
Bekaert? 

Noi transformăm firul 
metalic 
Bekaert dispune de flexibilitatea, 

experiența și capacitățile tehnice pentru a 

crea orice tip de sârme din oțel, indiferent 

de formă, compoziție sau caracteristicile 

mecanice. Producția noastră continuă 

neîntrerupt de peste 130 de ani și suntem 

prezenți în peste 120 de țări. 

Suntem un  
furnizor strategic
Prezența noastră globală înseamnă 

că produsele dumneavoastră sunt 

fabricate în conformitate cu standarde 

internaționale stricte privind siguranța 

și calitatea. Asistența noastră locală 

înseamnă că suntem la dispoziția 

dumneavoastră în orice moment. În cazul 

în care aveți întrebări sau nelămuriri, unul 

dintre specialiștii noștri vă va răspunde 

cât mai curând posibil. 

Indiferent de necesitățile dumneavoastră, 

vom colabora îndeaproape. Împreună, 

vom crea o soluție de durată care 

răspunde nevoilor dumneavoastră.

  

Sârmă Durata de 
viață

Mai puțină 
întreținere Metri/kg

Cost total la 
hectar mai 

redus

Galvanizată 
în strat gros* + + + +

PLUS ++ ++ +++ ++

PRO ++++ ++ +++ +++

SELECT ++++ ++++ ++++ ++++



Sub rezerva modificărilor. Toate detaliile descriu produsele noastre numai într-o formă generală. Pentru comandă și proiectare, folosiți numai 
specificațiile și documentele oficiale. Numai dacă nu se prevede altfel, toate mărcile comerciale care figurează în această broșură sunt mărci 
comerciale înregistrate ale NV Bekaert SA sau ale sucursalelor sale. © 2017 Bekaert
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Doriți să 
obțineți 
mai multe 
informații?    

Contactați-ne astăzi.

NV Bekaert SA 

Bekaertstraat 2

BE-8550 Zwevegem 

Belgia 

www.bekaert.com

Bekaert este lider mondial în domeniul 

tehnologiei și pe piaţa prelucrării și 

acoperirilor pentru sârma de oţel. Pentru 

a deveni furnizorul preferat de produse 

și soluții privind sârmele din oțel, oferim 

în permanență plus-valoare superioară 

clienților noștri din întreaga lume. Bekaert 

(Euronext Bruxelles: BEKB) a fost 

înființată în 1880 și este la ora actuală o 

corporație cu prezență mondială, având 

aproximativ 30 000 de angajați la nivel 

global.

Livrări rapide 

Suntem mereu pregătiți 

Livrarea produselor noastre standard durează doar cinci zile lucrătoare. 
Așadar, putem să vă oferim rapid produsele de care aveți nevoie pentru culturile 
dumneavoastră de viță de vie. Pentru a vă ajuta 
să vă reduceți fondul de rulment total, avem în stoc toate tipurile standard. 

Experiență

Bekaert produce de peste 30 de ani sârme pentru culturile de viță de vie. Acești zeci de 
ani de experiență ne-au oferit informații cu privire la provocările acestei industrii. Îmbinăm 
aceste cunoștințe cu competențele noastre extinse în trefilarea și învelirea firelor de sârmă, 
pentru a oferi soluții la aceste provocări.

Înțelegem, de asemenea, faptul că fiecare client este unic. Din acest motiv oferim sfaturi 
și informații personalizate. Vă putem recomanda îndrumări despre proiectarea, instalarea 
și întreținerea plaselor, precum și alte informații despre cum să optimizați costul instalării 
plaselor dumneavoastră. 


