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ЗАХВАТНИ (ТАКЕЛАЖНИ) ТОЧКИ 

 

 

 
 
 
 
  

VLBG (M8-M48)  VRS-F (M6-M48) 

 

RS (M6-M48) 
Резба 
(WLL) 

Цена Резба 
(WLL) 

Цена Резба 
(WLL) 

Цена 

M8(0.3) 78 лв. M8(0.4) 42 лв. M8(0.2) 29 лв. 

M10(0.63) 78 лв. M10(0.4) 45 лв. M10(0.25) 33 лв. 

M12(1.0) 80 лв. M12(0.75) 48 лв. M12(0.4) 41 лв. 

*Голяма 
товароподемност 
*Завърта се в 
посоката на 
повдигане 
*100% тествана за 
пукнатини 
*Различни дължини 
на винта 

 

M16(1.5) 90 лв. *До 5,8 пъти по-
висока WLL от рим-
болт DIN 580 
*Ръчно 
установяване по 
посока на 
натоварването 
*100% тествана за 
пукнатини 
*Различни дължини 
на винта 

M16(1.5) 58 лв. *Клас на качество 8 
*Позволява 
странични 
натоварвания за 
разлика от рим-
болт DIN580 
*100% тествана за 
пукнатини 
 

M16(1.0) 48 лв. 
M20(2.5) 102 лв. M20(2.3) 75 лв. M20(1.5) 68 лв. 

M24(4.0) 105 лв. M24(3.2) 101 лв. M24(2.0) 87 лв. 

M30(5.0) 195 лв. M30(4.5) 145 лв. M30(3.0) 125 лв. 

 
 

 
 

VLBS(1.5-16t)  VRBS (4-50t)  VRBK(4-10t) 
WLL Цена 

 
WLL Цена 

 
WLL Цена 

 
1.5 тона 26 лв. 6.7 тона 68 лв. 4.0 тона 75 лв. 

2.5 тона 
 

33 лв. 10.0 тона 
 

110 лв. 6.7 тона 
 

105 лв. 

4.0 тона 37 лв. 16.0 тона 215 лв. 10.0 тона 118 лв. 
*високата товароподемност 
*Халката отговаря на EN 1677 
*Лесно и бързо заваряване с ограничителни 
крачета 
*100% тествана за пукнатини          

*равномерно разпределение на напрежението 
*висока статична и динамична якост 
*натоварване във всички посоки 
*100% тествана за пукнатини          

*за ъгли от 90˚ 
*въртене до ъгъл 270˚ 
*намалява на половина броя на необходимите 
захватни точки 
*натоварване във всички посоки 
*минимална монтажна височина 

 
 
 
 
 
 

 

 

VABH (1.5-6.7t)  АBA (1.6-10t)  
 

 
 
 

WLL Цена 
 

WLL Цена 
 

1.5 тона 133 лв. 1.6 тона 30 лв. 

2.5 тона 
 

143 лв. 3.2 тона 
 

39 лв. 

4.0 тона 169 лв. 5.0 тона 58 лв. 

6.7 тона 355 лв. 10.0 тона 105 лв. 
*кука за заваряване 
*универсално приложение- текстилни колани, 
вериги, стоманени въжета 
*маркери за износване 
*100% тествана за пукнатини         

*натоварване във всички посоки 
*висока устойчивост на износване 
*обиколен заваръчен шев 
*маркери за износване           

360˚ 

180˚ 

360˚ 

180˚ 180˚ 270˚ 
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На резба 
М6 – М150 
WLL –до 150 тона 

 
За заваряване 
WLL –до 50 тона 
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