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Zadbaj o swoją inwestycję i przedłuż 
okres żywotności sadów dzięki drutom 
naciągowym marki Bekaert, posiadającym 
cechy optymalne z punktu widzenia potrzeb 
sadownictwa i skutecznej ochrony przed 
gradem. 
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, 
niewielkie wydłużenie (4%) i duża siła 
zrywająca sprawiają, że nasze druty są 
stabilne, łatwe w utrzymaniu 
i cechują się dużą wytrzymałością 
zmęczeniową nawet w najbardziej 
niesprzyjających warunkach pogodowych. 
Dzięki połączeniu wysokiej wartości siły 
zrywającej i doskonałej plastyczności nasze druty są mocne, ale jednocześnie na 
tyle elastyczne, że nie sprawiają trudności podczas instalacji.

Wybierz odpowiedni drut o wysokiej odporności na 
korozję

Poszukujesz klasycznego rozwiązania? Grubocynkowany drut marki Bekaert 
zapewnia wysoki poziom jakości  gwarantowany przez światowego lidera 
technologii powlekania.

Jeżeli zależy Ci na najlepszym rozwiązaniu, wybierz drut powlekany Bezinal® 2000. 
Wyjątkowa powłoka cynkowo-aluminiowa zapewni podwyższoną odporność 
drutu na korozję atmosferyczną, ośmiokrotnie zwiększając trwałość produktu 
w porównaniu z tradycyjnymi drutami ocynkowanymi. 

Sadowniczy drut naciągowy

Zalety
Mocny i 
wytrzymały 
na wszystkie 
warunki 
pogodowe

Wysoka 
odporność 
na korozję 

Niska 
rozciągliwość 

Dlaczego 
warto wybrać  

Bekaert?
Zaawansowane rozwiązania w 

zakresie drutów stalowych i powłok 

Bekaert to wiodący na świecie dostawca 

technologii przekształcania i powlekania 

drutów stalowych. Dostarczamy 

rozwiązania w zakresie drutów stalowych 

już od ponad 130 lat, odpowiadając na 

potrzeby klientów z różnych branż. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy 

klient jest inny. Druty Bekaert dostępne są 

w kliku wariantach różniących się średnicą, 

rodzajem powłoki, wytrzymałością na 

rozciąganie i sposobem pakowania, dzięki 

czemu z łatwością spełnią oczekiwania 

klientów.

Druty dopasowane do twoich potrzeb

zdjęcie systemu przeciwgradowego



Potrzebujesz  
więcej infromacji?

Linia produktów

Drut sadowniczy naciągowy gruboocynkowany

Średnica Powłoka

Wytrzymałość  
na rozciąganie
(N/mm2) 

Wydłużenie
(%)

Siła zrywająca
(kg)

Długość zwoju
(m)

Standardowy sposób  
pakowania

2,45 mm
Ocynkowana

1150/1350
4

590 1000 15x40kg CWC

2,95 mm 1100/1300 800 700 15x40kg CWC

Drut sadowniczy naciągowy Bezinal® – 8x większa odporność na korozję niż w przypadku drutu ocynkowanego

Średnica Powłoka

Wytrzymałość  
na rozciąganie
(N/mm2) 

Wydłużenie
(%)

Siła zrywająca
(kg)

Długość zwoju
(m)

Standardowy sposób  
pakowania

2,00 mm

Bezinal® 2000 1250/1450 4

420 1000 20x25kg CWC

2,50 mm 650 1000 15x40kg CWC

2,80 mm 800 1000 10x50kg CWC

3,00 mm 950 700/1000 15x40kg /10x60kg CWC

3,40 mm 1200 1000 8x80kg CWC

3,80 mm 1500 1000 6x100kg CWC

4,00 mm 1680 1000 6x100kg CWC

Drut sadowniczy naciągowy Bezinal® Select – 8x większa odporność na korozję niż w przypadku HG – poręczny sposób pakowania

Średnica Powłoka

Wytrzymałość  
na rozciąganie
(N/mm2) 

Wydłużenie
(%)

Siła zrywająca
(kg)

Długość zwoju
(m)

Standardowy sposób  
pakowania

1,60 mm

Bezinal® 2000 1100/1300 4

240 1500

20x25kg RWC

1,80 mm 300 1250

2,00 mm 380 1000

2,20 mm 460 825

2,50 mm 590 650

2,80 mm 750 520

3,00 mm 850 450

3,10 mm 900 420

Dostępne sposoby pakowania:
Drut sadowniczy naciągowy ocynkowany/ Bezinal®     Drut naciągowy Bezinal® SELECT

Skontaktuj się z nami.
Biuro Regionalne Bekaert Poland Sp. z o.o.
43-100 Tychy ul. Kościuszki 12
otylia.adamiak@bekaert.com
www.bekaert.com
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