
 

РЕА ТЕХ предлага директно доставени продукти на STAR SKI WAX - 

италиански производител на широк асортимент ВАКСИ за алпийски ски, сноуборд, 

ски бягане. Ваксите са предназначени за състезатели и любители! 
 

За да улесни правилното използване на ваксите, фирмата е разработила гама  
от ютии с прецизен температурен контрол, което е особено важно при работа  

с професионални вакси за състезатели. 
 

Основни предимства на ютиите: 
 

• Нагряваща плоча, отлята от алуминий, с дебелини 15 и 25 мм  

Наши клиенти вече се убедиха експериментално: колкото по-дебела е плочата, толкова 
по-постоянна температура се поддържа. Нагревател с мощност 850 гарантира достигане  

на работната tº само след 2 минути! 

• Лесно се задава желаната температура в зависимост от ползваната вакса - чрез   
термостат или дигитален дисплей, в диапазон 90-160-180ºC 

• Микропроцесор осъществява прецизен температурен контрол, като следи tº на плочата     
с честота 10 пъти/ сек. 

• Ютията е с пластмасов корпус, с модерен италиански дизайн! 
• Ръкохватката е облицована с натурален корк - гарантирано удобство и комфорт при 

продължителна работа с ютиите. 
 

                                             

Модел 40001 
 

220 Volt    160°C  

 

Избор на температура на загряване: степенно,  

чрез завъртане на скалата на термостата, която  
е разграфена от 90º до 160ºС (през 5ºС) 

Сигнална червена лампа индикира достигането  
на зададена температура.  

Има микропроцесорен контрол на температурата.  
Дебелина на нагряващата плоча: 15 мм  

Готовност за работа: 2 мин. след включване 
 

Цена 170.00 лв.  
 

 

 

Модел 40002 
 

220 Volt    180°C   

 
Избор на температура на загряване: безстепенно,  
чрез завъртане скалата на термостата наляво   

за намаляване и надясно → за увеличаване на tº 

Дигитален дисплей указва избраната температура. 
Примигване на цифрите сигнализира, че желаната  

tº още не е достигната. Щом цифрите на дисплея 

престанат да примигват, зададената температура  
е достигната - ютията е готова за работа! 

Има микропроцесорен контрол на температурата.  
Дебелина на нагряващата плоча: 15 мм  

Готовност за работа: 2 мин. след включване 
 

Цена 230.00 лв.  



 

Модел 42001 
 

220 Volt    200°C   

 
Избор на температура на загряване: безстепенно,  

чрез натискане на бутон (+) за повишаване на tº, 

на бутон (–) за намаляване стойностите на tº  

Дигитален дисплей указва избраната температура. 

Примигване на цифрите сигнализира, че желаната  

tº още не е достигната. Щом цифрите на дисплея 

престанат да примигват, зададената температура  
е достигната - ютията е готова за работа! 
 

Последната температурна стойност, при която е 
работила ютията, се запаметява и при следващо 

включване на дисплея се изписва същата tº. 

Но ако не работите със същата вакса, стойността 

трябва да се промени! 
Прецизен микропроцесорен контрол 10 пъти/ сек.    

на изменението на температурата 

Дебелина на нагряващата плоча: 15 мм  
Готовност за работа: 2 мин. след включване 

 
Цена 275.00 лв.  
 

 
 

 

Модел 42003 
 

220 Volt    180°C   

 
Избор на температура на загряване: безстепенно,  

чрез натискане на бутон (+) за повишаване на tº, 

на бутон (–) за намаляване стойностите на tº  

Дигитален дисплей указва избраната температура. 

Примигване на цифрите сигнализира, че желаната  

tº още не е достигната. Щом цифрите на дисплея 

престанат да примигват, зададената температура  
е достигната - ютията е готова за работа! 
 

Последната температурна стойност, при която е 
работила ютията, се запаметява и при следващо 

включване на дисплея се изписва същата tº. 

Но ако не работите със същата вакса, стойността 

трябва да се промени! 
Прецизен микропроцесорен контрол 10 пъти/ сек.    

на изменението на температурата 

Дебелина на нагряващата плоча: 25 мм  
Готовност за работа: 2 мин. след включване 

 
Цена 420.00 лв.                       Цени с вкл. ДДС 

 

 
 

За поръчки: 0888 771 971         www.reatech-bg.com 
                                      

http://www.reatech-bg.com/

