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АКСЕСОАРИ И МАТЕРИАЛИ
ЗА ЛОЗАРСТВОТО
Био Ензима България ООД
www.bioenzyma.com

ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми колеги!

„БИО ЕНЗИМА БЪЛГАРИЯ” ООД Ви предлага разширен каталог за аксесоари и материали
за лозарството – посадъчен материал , изграждане на опорни лозови конструкции, уреди за
връзване и рязане на лозови насаждения и консумативи и др.
За други продукти и услуги невключени в този каталог, при проявен интерес, ще може да Ви
предоставим допълнително информация – машини за набиване на колове, за изкореняване
на стари насаждения, за белене на дървени колове, за засаждане и др. За тези продукти и
услуги може да се информирате като се свържете с нашия уеб сайт
www.bioenzyma.com
Както ще забележите в него не са указани цените на продуктите, по очевидни причини.
Котировката зависи от Вашите запитвания с конкретните показатели, както и аксиомната
актуализация на материалите от страна на доставчиците, начин на плащане и др. условия.

Ето защо след запознаване с нашия сайт и настоящия каталог нашият екип е на
Ваше разположение за допълнителна информация по интересуващите Ви продукти
или проблеми.

Био Ензима България ООД София
Тел 02/9651 314 / факс 02/978 95 53
beb@bioenzyma.com
Управител: Петър Аврамов – 0887/22 55 58

ОБТЕГАЧИ
Обтегач „Girasole”и „Imarisio Maxi”
Материал: алуминий.
Блокажна клема/втулки – неръждаема
стомана.

1.
-

за тел до 3,00 мм
за тел до 6.00 мм

2.
Обтегач – различни.
Тел –поцинковани/ неръждаема
стомана
Ø на материала
- 4.7 мм
- 5.0 мм инокс
- 5.2 мм Сrаpal тел
- 5.5 мм
- 6.0мм
- 7.0 мм
- 8.0 мм

3.

Обтегач – тресчотка.
Материал:
-поцинкован
-с пластификация
Употреба:
- телове до 2,00 мм
- телове до 2,80 мм
- телове до 3,50 мм

4.
Закрепваща скоба
за циментови колове („яка”- „квадрат”
или “У”)
Материал: топлоцинкована стомана
Размери на коловете:
●7x7
●7x8
●8x8
●9x9
●8х12

5.

Кука за закотвяща система за
циментови колове.
Материали:
топлоцинкована стомана

6.

7.

Удължителна верига. Материал: тел
„Крапал”
(цинк+алуминий)
Дължина 7 – 20 см

Удължителна верига за помощни
телове (подвижни).
Материал: неръждаема
стомана

ДИСТАНЦИРАЩИ РАЗТЯЖКИ / НОСАЧИ
8.

Разтяжка с рамене за
циментови колове
Размери:
●5-8 см
●9 см
●По избор

9.

10.

Разтяжка с рамене за
дървени колове

Дистанционни разтяжки за
метални колове

11.

Носач-планка двустранен за
всякакъв вид колове Материал:
неръждаема стомана/галва
Размери: 16-20-25-30-35-40 см

12.

Носач двустранен за
всякакъв вид колове Материал: алуминий
Размери: 15 и 23 см

13.

Носач – разтяжка за
циментови колове
Материал: неръждаема стомана. Диаметър
телта 2.80 мм
Размери: 50-60-70-80-90 см

14.

15.

Носач – разтяжка за метални
колове
Материал: неръждаема/галва
стомана
Ø 2.80 мм

Носач - планка двустранен от ПВЦ
„РОМБ”
За колове от 7 см

16.

Носач - планка двустранен от ПВЦ за
всякакъв вид колове
Размери: 12,5-14-18-25 см

17.

Скоба с диаметър 6 мм
Поцинкована/ неръждаема стомана
Размери: 150/220 - 230/380 - 300

СТРЕМЕНА ЗА КОЛОВЕ
18.

Стреме за
циментови колове макс 7 см Материал:
Алуминий
Размери: 8х6 / 9х7

19.

Закрепваща скоба „ЯКА”.
От поцинкована неръждаема стомана
5x5/6x6/7x7/7x8/8x8/9x9/
8x12

20.

Стреме за дървени колове
Материал: неръждаема поцинкована стомана
8x7.5/ 8x8.5/ 8x10/ 8x12/8х15

ЗАКОТВЯЩИ СИСТЕМИ
21.

Закотвящи системи –
различни размери и видове по договорка

22.

23.

Закотвящ циментов цокъл –
квадратен или кръгъл
● Квадратен 31х31 см
● Кръгъл диам. 30 см
● Кръгъл диам. 40 см

Стоманен удължител за закотвящи
системи - различни видове

24.

Закотвящи системи
HEAVY DUTY - различни
Студено поцинкована
стомана

25.

Прихващаща скоба
Материал ПВЦ
Ø 1.2/1.6
Ø 2.5/3.1

26.

Прихващаща скоба
Материал: биоразградим

27.

Прихващаща скоба
Материал: алуминий

28.

Носач ПВЦ едностранен за
циментови и дървени
колове
● 32 мм
● 36 мм

29.

Носач ПВЦ двустранен за циментови
и дървени колове
● 55 мм
●35 мм
● 22 мм

30.

Носач ПВЦ
за стоманени колове
● 24 мм

31.

Носач от неръждаема стомана за
циментови и
дървени колове

32.

32.1

32.2

Скоби бързи за привързване
лозичките към индивидуални
колчета
- с различни размери

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

33.

Скоба за
дървени колове с размери:
3.0/30
3.5/35
4.0/50

34.

Скоба законтряща за дървени
колове неръждаема
стомана с размери: 3,4/30 мм

35.

Законтряща скоба
от неръждаема стомана за
дървени колове:
35мм
50мм

36.

Носач галванизиран

37.

Носач пирон за дървени
колове – тел Крапал
3.4/40
3.4/55
3.4/60
3.4/65

38.

Законтрящ носач пирон „U”
За дървени колове
неръждаема стомана
6,0/30

39.

Законтрящ носач пирон”R”
за дървени колове
- неръждаема стомана
рамо: 60 – 71 мм

40.

Носач дистанциращ от
неръждаема стомана.
Рамо: - 68 мм
- 98 мм

41.

Дистанциращ носач за
дървени колове.

42.

Носач законтрящ
с две рамена х 30 – 35 мм
Неръждаема стомана

-

Електрически и ръчен уред за
поставяне
на скоби и носачи

43.

УРЕДИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ВРЪЗВАНЕ
44.

Шлаух за връзване на лозя от ПВЦ
Ø 2,5 - 150 лм/кг
Ø 3,0 - 130 лм/кг
Ø 4,0 - 80 лм/кг
Ø 5,0 - 50 лм/кг
Ø 6,0 - 40 лм/кг

45.

Халка за рязане на шлаух и рафия за
връзване на лозя.
-

Ø 22 мм
Ø 24 мм

Каучукови връзки за връзване
лозя
- 5 – 5,5 см
- 6 – 7 см

46.
- 10 – 11 см

47.

Ръчни уреди
за връзване на лозя

48.

49.

Хартиено – стоманени
връзки – 500 лм
консуматив

50.

Връзки „РАФИТ”
Произход: Италия
Връзка от 200 гр. = 250 лм ( ленти по
120 см )
5 връзки = 1 кг = 1250 л метра
Чувал 15 кг = 75 връзки по 200 гр( за
повече информация вж сектор
„Лозарство” в сайта )

51.

Регулируеми връзки от ПВЦ
за връзване на лозя

52.

Регулируеми връзки от ПВЦ
за връзване на лозя тип Тралчи с
размери 120мм

53.

Съединителен маншон за
лозарски телове стомана
Ø 1,6 – 2,5 мм
Ø 2,8 – 3,5 мм

54.

Съединителни маншони за
лозарски телове от алуминий с
размери:
Ø 2.5 мм
Ø 3.0 мм
Ø 4.0 мм
Ø 5.0 мм
Ø 6.0 мм

55.

Съединител за лозарски
телове „ГРИПЕЛ” с размери:
-1.4 до 2.2 тел
- 2.0 до 3.2 тел
- 3.2 до 4.2 тел
-4.0 до 5.5 тел

56.

Бамбукови пръчки
за трасиране
( около 40 см )

57.

Макара за опъване на
кангали лозарска тел

58.

Макара за опъване на
кангали лозарска тел – 2 или 3
кангала едновременно

59.

Клещи за кримпване
на маншони

60.

Клещи динамометрични за
опъване на обтегач ГРИПЕЛ

61.

Маса-уред за набиване на метални колове

62.

Стоманени лозарски колове
различни профили, от различни
производители и доставчици.
Гаранция 30 години или по
договаряне за различни покрития и
дълготрайност.

-

63.

64.

Стоманена тел
галванизирана /по заявка/
Различни размери
и галванизация – от различни
водещи производители

65.

66.

Скоби за капково напояване
( поддържат маркучите )
- От ПВЦ
- От неръждаема стомана
- Галванизирани
● за Ø 3/8” – ½ - ¾ -1 Ø 1” маркучи
● различни дължини
( 50 – 220 мм )

67.

Полиестерна тел „ДЕЛТЕКС”
● различни диаметри
- 1,6 мм
- 2,2 мм
- 2,6 мм
- 3,0 мм
● погледнете каталога в сайта

УРЕДИ ЗА РЯЗАНЕ НА ЛОЗЯ И ОВОЩНИ ГРАДИНИ
68.

69.

Ръчни ножици:
БАРНЕЛ – САЩ
АРС – Япония
За пълен каталог – при
поискване.

70.

71.

Електронна система с високоговорители РАПТОР /Австрия/ за
защита от птици и диви животни.

-

72.

Птиците се извеждат от защитените територии чрез използване на
акустични имитации на естествените хищници.
Включени са следните звуци:
Крясъци на грабливи и други хищни птици
Крясъци на уплашени птици
( страх )
Лай на кучета
Звуци на самолети
( виж подробно в сайта )

Моторен свредел под наем или
услуга
Моторен свредел „Макита” ВВА 520.
Свредел за обслужване от един
човек. Уредът е подходящ за
разнообразни задачи – от пробиване
на отвори в почвата за лозарски
колове, колове за огради, залесяване
и засаждане на дървета и
декоративни храсти и растения както
и в лозарствата, горското стопанство,
градинарството и строителството.
Дълбочина на отворите – оптимално
до 80 см. Свредлата са с диаметър
100-150-200 мм и дължина 100 см.
За повече информация вж в сайта.

