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مزارع العنب الخاصة بكم 

ملاذا أختار 
?

تتعد رشكة Bekaert إحدى الرشكات العاملية 

والتكنولوجية الرائدة يف تقنيات معالجة األسالك 

الفوالذية وطالئها. نصنع األسالك الفوالذية منذ 

أكرث من 130 عاًما، وقد مكنتنا هذه الخربة الكبرية 

من تلبية االحتياجات الالزمة لصناعات كثرية.

يستغرق تسليم منتجاتنا القياسية خمسة أيام 

عمل فقط. وبالتايل، بإمكاننا تلبية احتياجاتكم 

من أسالك زراعة العنب رسيًعا. تتوفر أسالك 

Bekaert ملزارع العنب عىل مجموعة كبرية 

من األقطار وحلول الطالء ومستويات مقاومة 

الشد ملساعدتكم عىل تلبية متطلباتكم الزراعية 

الخاصة.

سلك قوي مع 
حمولة انقطاع 

كبرية    

مقاومة كبرية 
ضد التأكل

   

املزايا

عمر أطول للتعريش 
Bezinal® بفضل الجودة واألداء الفائقني ، يعمل سلك ملزارع العنب

عىل إطالة عمر التعريشة مزارعكم. يوفر هذا السلك القوي واملرن 

مزيًجا مثاليًا من حمولة الكرس العالية والليونة املمتازة 

لتسهيل التثبيت

أمتار أكرث لكل ملف وأقل إعادة شد 

تسمح لك قوة الشد العالية للسلك بتقليل قطر السلك مع الحفاظ عىل نفس حمولة االنقطاع. وبهذه الطريقة ، وبنفس 

الوزن ، يوفر السلك ما بني ٪40 و ٪120 مرتًا أكرث لكل بكرة من السلك املجلفن الثقيل. عالوة عىل ذلك ، فإن الحد 

األدىن من استطالة السلك )٪5-4( يقلل من الحاجة إىل إعادة الشد ، مام يوفر لك الوقت والتكاليف التشغيلية 

تتمتع جميع أسالكنا بطالء بتقنية Bezinal®2000 املتطورة، حيث يوفر مزيج الزنك واأللومنيوم مقاومة فائقة للصدأ 

بفعل العوامل الجوية واملواد الكيامئية. وقد أثبت اختبار رش امللح أن أسالك ®Bezinal معمرة أكرث من األسالك 

املجلفنة الثقيلة مبعدل يرتاوح بني 4 إىل 8 أضعاف، وتتميز بأنها معمرة أكرث من األسالك القياسية املطلية بالزنك 

واأللومنيوم مبقدار الضعف. يساهم سطح الطالء األملس واملتجانس يف منع الشقوق ويضمن استمرار فعالية الحامية من 

التآكل حتى بعد التعرض اللتواء وانحناء شديدين

تستحق أفضل دعم ممكن

سهل الرتكيب 
مع صيانة أقل 
إلعادة الشد   

 كالسأ ®Bezinal بنعلا عرازم

سلك فوالذي مع حلول طالء متقدمة              

املرونة ورسعة التسليم
              



bekaert.com/vineyard-wire

    
BEZINAL PLUS BEZINAL PRO BEZINAL SUPER BEZINAL SELECT

 

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
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تعرّف عىل مجموعة منتجاتنا: 
الفئة Plus من أسالك ®Bezinal ملزارع العنب - 

أفضل قيمة مقابل املال يف السوق

الفئة Pro من أسالك ®Bezinal ملزارع العنب – 

مثالية ألصعب البيئات

الفئة Super من أسالك ®Bezinal ملزارع العنب – 

أداء ميكانييك مذهل

الفئة Select من أسالك ®Bezinal ملزارع العنب – 

أسالك مزارع العنب األقوى عىل اإلطالق

أقوى 4 أضعاف من األسالك املجلفنة الثقيلة يف مقاومة الصدأ

أقوى 8 أضعاف من األسالك املجلفنة الثقيلة يف مقاومة الصدأ

أقوى 4 أضعاف من األسالك املجلفنة الثقيلة يف مقاومة الصدأ

أقوى 8 أضعاف من األسالك املجلفنة الثقيلة يف مقاومة الصدأ

كفاءة أداء الطالء
مقاومة الشد
نيوتن/مم2 

900 / 700 

900 / 700 

1300 / 1100

1300 / 1100

يُرجى االتصال بنا ملناقشة جميع املواصفات الفنية بالتفصيل.

مقارنة بني مواصفات أسالك ®Bezinal ملزارع العنب واألسالك املجلفنة الثقيلة

الثقيلة
املجلفنة 
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االنكسار 

كجم
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الطول

م 
الطول

م 
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م 

مقاومة الشد 900/700 
نيوتن/مم2 

مقاومة الشد 900/700 
نيوتن/مم2 

مقاومة الشد 1300/1100 
نيوتن/مم2 

مقاومة الشد 1300/1100 
نيوتن/مم2 

BL = حمولة االنكسار )كجم(

الطول = طول السلك الذي ميكن استعامله )باملرت( مع بكرة وزنها 25 كجم

العبوة املتوفرة:                             
بكرة 25 كجم – حزمة 20 بكرة                                                                

هل ترغبون يف معرفة املزيد من 
املعلومات؟ اتصلوا بنا: 

Modifications reserved
All details describe our products in general form only.  
For ordering and design only use official specifications  
and documents. Unless otherwise indicated, all 
trademarks mentioned in this brochure are registered 
trademarks of NV Bekaert SA or its subsidiaries. 
©Bekaert 2021

Responsible editor:  
Bekaert -07 2021


