
 

Предлагаме изключително голямо разнообразие на пили за ски сервиз: 

• като едрини - различни пили по брой зъби /на 1 см 

• като материал - стоманени, диамантени 

• като качество - супер твърди нехромирани швейцарски пили „ICE-CUT“ 

• като размери  

o дълги пили (200 и 300 мм) за професионални ски сервизи     

o къси пили (120 мм) за ски със силно изразен карвинг 

o най-къси пили (70 мм) като резервни заточващи инструменти от 

производители Ski Man и Kunzmann 

 

ГРУБИ „раш“ пили 

Ползват се предимно от професионални сервизи. Приложими и за сервиз на 

сноуборд, където поради голямата си дължина - 300 мм, могат да подравняват 

базата на борда. 

 

 

За поръчки на инструменти, менгемета, вакси: РЕА ТЕХ ЕООД  

www.reatech-bg.com    mob/viber  0888 771 971 

 

№ SN 401-300 Стандартна раш пила - 4 зъба/см нехромирана, 

размери 300х30 мм                                             

34.00 лв./бр. 

№ 3234    Раш пила с титаново покритие - гарантирано          

дълъг живот на пилата, 4 зъба/см                       

размери 300х30 мм                                                                                 

42.00 лв./бр. 

http://www.reatech-bg.com/
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ЕДРИ шлайф пили                                                                                            
Предназначени са за ремонт на силно повредени кантове или за смяна ъгъла на заточване.

1  № SN 302-200-11  Много едра пила 11 зъба/см, хромирана  размери 200х20 мм                                                                                

Цена 25.00 лв./бр.        

2  № 3231  Едра пила ”ICE-CUT” швейцарска, 13 зъба/см, нехромирана, 200 х 22,5 мм             

Цена 52.00 лв./бр. 

2  № 3274   Едра пила ”ICE-CUT” швейцарска, 13 зъба/см хромирана, 120 х 22,5 мм             

типична „скиорска“ пила за ски със силно изразен карвинг                                                                                   

Цена 35.00 лв./бр. 

 

СРЕДНИ шлайф пили                                                                                    
Предназначени са за текущ ремонт на „рент ски“ в големите гардероби и ски сервизи. 

3  № К3234  Средна пила, 14 зъба/см, хромирана, размери 200х20 мм                                                         

Цена 24.00 лв./бр. 

4  № 3230  Средна пила ”ICE-CUT” швейцарска, 16 зъба/см, нехромирана, 200х22,5 мм                                                                                                                                                             

Цена 52.00 лв./бр. 

4  № 3275  Средна пила ”ICE-CUT” швейцарска, 16 зъба/см, хромирана, 120х22,5 мм           

Цена 35.00 лв./бр. 

ФИНИ шлайф пили  За маниаци, притежаващи скъпи висококачествени ски - за тях 

обработката с машини е недопустима! За състезатели, които карат по заледени трасета. 

5  Арт. 3275  Фина пила, 17 зъба/см, хромирана, размери 200х20 мм                                                     

Цена 25.00 лв./бр. 

6  Арт. 3277  Супер фина пила „ICE-CUT“ швейцарска, 20 зъба/см, нехромирана                

размери 180х16 мм                                                                                                                                                        

Цена 45.00 лв./бр. 
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ДИАМАНТЕНИ пили    

Пили на метална основа. За професионални ски сервизи и гардероби в курортите. 

Доставят се директно от производителя SKI MAN Италия. 

 

1  № S-10 100W World Cup   Едрина 100, дължина 100 мм – много едра пила                                                                           

Цена 38.00 лв./бр.        

2  № S-10 200W World Cup   Едрина 200, дължина 100 мм – едра пила                                                                         

Цена 38.00 лв./бр.        

3  № S-10 400W  World Cup   Едрина 400, дължина 100 мм – средна пила                                                                             

Цена 38.00 лв./бр.        

4  № S-10 600W  World Cup   Едрина 600, дължина 100 мм – фина пила                                                                           

Цена 38.00 лв./бр.        

5  № S-11000W  World Cup   Едрина 1000, дължина 100 мм –  много фина пила                                                                      

Цена 38.00 лв./бр.        

 

 
 


