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TERENSKE VERIGE 

 
BEER TIP GT in GS so izdelane iz 
kakovostnega mikrolegiranega jekla. Vitalni 
elementi, oprijemni in zaščitni, so odkovani. 
 S specialnim postopkom toplotne obdelave 
(karbonitriranjem) dosežemo izredno trdo 
površino in žilavo jedro vseh elementov. Zato 
verige prenesejo visoke obremenitve in jih 
odlikuje dolga obrabna obstojnost. Vožnja s 
temi verigami je udobna, učinkovita, 
ekonomična, varna in ekološko sprejemljiva. 
 
 
 

BEER TIP GT. Ta veriga je namenjena za delo v 
najzahtevnejših pogojih. Odlično se obnese na 
kamnitih, zasneženih in vlažnih terenih. Omogoča 
optimalne vozne lastnosti in zaščito pnevmatike na 
tekalni in bočni površini. Enostaven sistem 
napenjanja omogoča optimalno napetost verige na 
pnevmatiki. Za delo v prstenem, ilovnatem, vlažnem 
terenu priporočamo ohlapno oprijeto verigo. Z 
verigami BEER GT dosežemo: minimalno bočno 
drsenje, amortizacijo sunkovitih obremenitev vozila, 
zmanjšanje možnosti okvar vitalnih delov stroja in 
priveznih elementov, mnogo manjšo obrabo in 
poškodbe pnevmatik, mirno vožnjo in zanemarljive 
poškodbe voznih poti in podrasti. Je okolju prijazna 
in ekološko spremenljiva zaščitna veriga. 
 

 
BEER TIP GS. 
Večino dobrih lastnosti, ki jih 
ima veriga GT, je zadržal tudi 
BEER GS. Veriga GS je 
nekoliko lažja z redkejšo 
mrežo na tekalnem in bočnem 
delu pnevmatike. Namenjena 
je za delo na terenu, kjer so 
grobe poškodbe pnevmatike 
manj verjetne. Sestavljena je 
tako, da zagotavlja dobro 
čiščenje verige v blatnem, 
mokrem in ilovnatem terenu. 
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PRIPOROČLIVI TIPI VERIG ZA PNEVMATIKE: 

DIMENZIJA GS11 GT11 GS14 GT14 
9,5/9 x 24 � �   

11,2/10 x 24 � �   
12,4/11 xx 24 � �   
13,6/12 x 24 � �   
14,9/13 x 24 � �   
16,9/14 x 24 � �   
18,4/15 x 26  � � � 
23,1/18 x 26  � � � 
11,2/10 x 28 � �   
12,4/11 x 28 � �   
13,6/12 x 28 � �   
14,9/13 x 28 � �   
16,9/14 x 28 � � � � 
14,9/13 x 30  � � � 
16,9/14 x 30  � � � 
18,4/15 x 30   � � 
12,4/11 x 32 � �   
16,9/14 x 34   � � 
18,4/15 x 34   � � 
12,4/11 x 36  � �  
23,1   x 34   � � 

13,6/12 x 38  � �  
 
 

 
 
TERENSKA VERIGA ZX-K je namenjena traktorjem 
v gozdarstvu in gradbeništvu. V tekalno mrežo verige 
so vgrajeni posebni elementi (grabeži), ki bistveno 
zvišujejo manipulacijske sposobnosti vozila. 
Konstrukcija mreže omogoča varno delo predvsem v 
gozdu, kjer prevladuje zelo vlažen in mehak teren. 
Manj primerna je za trda in kamnita tla.. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DIMENZIJSKI PROGRAM: 
17,50-25 

18,4/15-26 
23,1-26 

23,1/18-26 
18,4/15-30 
16,9/14-30 
16,9/14-34 
18,4/15-34 
16,9/14-38 

Za ostale dimenzije pnevmatik po naročilu. 
Pri naročilu navedite tudi tip in proizvajalca 

pnevmatike. 


