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Zvýšená životnosť drôtenej 
opory
Vďaka svojej vynikajúcej kvalite a výkonu, 
Bezinal® Vinicový drôt zvyšuje životnosť 
vašej opory vo viniciach. Tento silný, ale 
pružný drôt poskytuje optimálnu
kombináciu vysokej pevnosti a ohybnosti, 
aby sa uľahčila vaša inštalácia.

Viac metrov vo zvitku a 
menej opätovného napínania
Vďaka vysokej pevnosti v ťahu u Bezinal® Vinicového drôtu môžete znížiť 
priemer drôtu pri zachovaní rovnakého zaťaženia. Týmto spôsobom, s rovnakou 
hmotnosťou, drôt Bezinal® poskytuje medzi 40% a 120% viac metrov na cievku 
ako hrubo pozinkovaný drôt. Minimálne predĺženie drôtu (4-5%) navyše znižuje 
potrebu opätovného napínania, úsporu času a prevádzkových nákladov.

Vynikajúca odolnosť proti korózii

Unikátna povrchová ochrana v kombinácii zinku a hliníku Bezinal® poskytuje 
vynikajúcu odolnosť voči atmosférickej korózii a chemikáliám. Testy v soľnej 
komore dokazujú, že životnosť drôtu Bezinal® je 4 až 8-krát dlhšia ako u hrubo 
pozinkovaného drôtu, a dvakrát tak dlhá, ako u štandardnej zliatiny zinku a 
hliníku. Okrem toho, jeho hladký, homogénny povrch zabraňuje tvorbe trhlín, čím 
sa zabezpečí, že ochrana proti korózii zostane optimálna aj napriek extrémnemu 
otáčaniu a ohýbaniu.
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Prečo si vybrať  
Bekaert?

Bekaert je svetový trhovým a technologickým 

lídrom v oblasti transformácie a povrchovej 

ochrany oceľových drôtov. Už viac ako 130 

rokov vyrábame riešenia vo svete oceľových 

drôtov, ktoré spĺňajú potreby širokej škály 

priemyselných odvetví.

Dodávka našich štandardných produktov trvá 

len päť pracovných dní.Týmto spôsobom

dokážeme rýchlo uspokojiť Váš dopyt po 

vinicovom drôte. Vinicové drôty spoločnosti 

Bekaert sú dostupné v širokej škále priemerov, 

pevnosti a povrchovej ochrany tak, aby každý 

našiel vyhovujúci produkt. 

Rozšírené riešenia oceľového 
drôtu a povlaku 

Flexibilita a rýchle dodanie

Vaše vinice si 
zaslúžia najlepšiu 
možnú podporu



Výkonnosť povrchovej úpravy
Pevnosť v ťahu 

N/mm2 

 Bezinal® Vinicový drôt plus  
- najlepšia hodnota za peniaze na trhu

4-krát viac odolného voči korózii ako HG 700/900

 Bezinal® Vinicový drôt Pro   
- ideálne pre najagresívnejšie prostredie

8-krát viac odolného voči korózii ako HG 700/900

 Bezinal® Vinicový drôt Super   
- vynikajúci mechanický výkon

4-krát viac odolného voči korózii ako HG 1100/1300

 Bezinal® Vinicový drôt Select 
- najvyššia kvalita pre vaše vinice

8-krát viac odolného voči korózii ako HG 1100/1300

Objavte našu ponuku:

Pre podrobnejšie technické parametre nás neváhajte kontaktovať.

HRUBO 
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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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 obaly:  
25 kg presne previnuté zvitky - zväzok 20 zvitkov. 
Jednoduchá manipulácia, aj pri manuálnej inštalácii.                                                                              

Bezinal® Vinicové Drôty vs. Hrubo pozinkované (HG) drôty

Uvedené priemery v tabuľke sú pre porovnanie. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom sortimente, obráťte sa na miestnu 
kontaktnú osobu
BL = Zaťaženie pri pretrhnutí (kg) 
Dĺžka = použiteľná dĺžka drôtu (metre) v jednej 25kg cievke

Chcete sa 
dozvedieť viac?

bekaert.com/vineyard-wire

NV Bekaert SA

Bekaertstraat 2

B-8550 Zwevegem

M: info.agri@bekaert.com

Miestne kontaktné čísla nájdete na našich webových 
stránkach. Zmeny vyhradené.AL Podrobnosti 
popisujú naše výrobky len vo všeobecnom formulári.
Na objednanie a dizajn používajte iba oficiálne 
špecifikácie a dokumenty.Pokiaľ nie je uvedené 
inak, ochranné známky uvedené v tejto brožúre sú 
registrované ochranné známky NV Bekaert SA alebo 
jej dcérskych spoločností.© Bekaert 2021

Zodpovedný editor: NV Bekaert SA - 04 2021


