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Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla

Sněhové a terénní řetězy 2016 / 2017

Spolehlivé.
Inovativní. pewag.

Bezpečná přeprava osob
a nákladu. 

Pro užitková vozidla může znamenat nebezpečí přejet 
zasněženou vozovku. Na první místo řadíme spolehlivost,  
stabilitu a snadnou manipulaci v těžkých podmínkách.

pewag vstupuje na trh s inovovanou generací řetězů díky 
použití nové technologie ThickThin®, která zajišťuje nižší 
hmotnost řetězů, dlouhou životnost a je vhodná pro každou 
oblast použití.
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Možnost obracení – dvojnásobná životnost

Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®

Dodatečné oděrové elementy

Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost

ThickThin®-technologie

pewag doporučuje pro:

Autobusy a lehká užitková vozidla

Přeprava dřeva / nezpevněné cesty

Odklízení sněhu / údržba cest

Staveniště / přeprava zeminy

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o 
vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

Přehled sněhových 
řetězů pro autobusy 
& užitková vozidla
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Osvědčený řetěz s rychlou 
montáží s pevným kruhem. Řetěz 
určený speciálně pro autobusy a 
lehké nákladní vozy.

Tento řetěz se vyznačuje snadnou montáží a snadným dopnutím, s 
inovativním tvarem řetězové sítě pro optimální a klidný chod.

Použití  
•  Doporučené použití pro autobusy, užitková vozidla a transportéry

Informace o produktu 
•  Rychlá montáž bez háků a dalších záchytných elementů
•  Jednoduchá montáž díky pevnému kruhu
•  Optimální trakce a dlouhá životnost díky dodatečným článkům

Technické detaily 
•  ÖNORM V 5119, TÜV, ATEST
•  Články řetězové sítě o průměru 5 mm z kulaté oceli s 

dodatečnými články

omnimat ring
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*)

cervino

Nákladově efektivní řešení pro použití 
na lehkých užitkových vozech.

pewag cervino je osvědčený víceúčelový model. Pro jeho lehkou, ale 
přesto robustní konstrukci je doporučován na dodávky a nákladní vozy. 
Nyní nově se zavařenými bočními kroužky.

Použití
• Pro dodávky a nákladní vozy při jízdě na vozovce

Informace k produktu
• Jednoduchá montáž díky lehkému a robustnímu designu
• Dobrá volba pro střední užitkové vozy

Technické detaily
• ÖNORM V 5119, ATEST
•  V závislosti na voze a místu použití je tento produkt dostupný v 

tloušťkách materiálu 4,5 / 5,6 a 7 mm
•  Verze z tloušťky materiálu 4,5 a 5,6 mm mají uchycenou řetězovou síť k 

bočnímu řetězu zalisovanými háčky (CL ..S)
•  Verze z tloušťky materiálu 7 mm mají uchycenou řetězovou síť k 

bočnímu řetězu svařenými kroužky (CL .. R)

Montážní video

*)

austro super zesílené

Zesílená verze – s novým vlnitým 
profilem. Řetěz pro těžká užitková 
vozidla.

Tento osvědčený řetěz byl vyvinut již dříve firmou pewag, nyní byl 
vylepšen inovačním vlnitým profilem pro zvýšenou trakci řetězu.

Použití  
•  Doporučeno pro dodávky, těžší užitkové vozy, autobusy, 

vyvážecí vozy a vozy bezpečnostních složek na nezpevněných 
komunikacích

Informace o produktu 
•  Delší životnost díky svařeným kroužkům na bočních řetězech
•  Větší tloušťka materiálu pro dobrou trakci na měkkém povrchu
•  Inovativní profil pewag starwave® pro lepší trakci a delší životnosti

Technické detaily 
•  ÖNORM V 5119
•  Vyrobeno z oceli TitanGrip® 

*)  CL: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu  
4,5 mm v CZ

*)  A - SV: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v AT, ze síly 
materiálu 4,5 mm v CZ
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Značka nové technologie 
ThickThin®. Profesionální řetěz 
do těžkých podmínek.

Inovativní technologie ThickThin® zajišťuje nové generaci řetězů 
pewag unimove TT o 10 % nižší hmotnost, čímž snižuje i spotřebu 
paliva a prodlužuje životnost řetězů.

Použití 
•  Ideální pro použití při odklízení sněhu, na stavbách, v armádě a 

pro vozidla bezpečnostních složek

Informace o produktu 
•  Technologie ThickThin®: různé profily článku v jedné řetězové síti. 

Vyčnívající článek má vždy vlnitý profil o síle materialu 8,2 mm, 
profil nezatěžovaného článku je pravoúhlý o síle materialu 6,5 
mm

•  Redukce hmotnosti bez ovlivnění vlastností řetězu
•  Ochrana pneu
•  Díky vlnitému profilu starwave® článku lepší záběr na sněhu a 

ledu

Technické detaily 
•  ÖNORM V 5119
•  Použití speciální oceli TitanGrip® pro težké použití

unimove TT

Montážní video
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uniradial

Spolehlivý a silný. Síťový řetěz 
pro užitková vozidla v těžkých 
pracovních podmínkách.

pewag uniradial je tradiční síťový řetěz, jak pro těžké nákladní vozy, 
tak i pro stroje na odklízení sněhu.

Použití 
•  Zkoušeno a testováno na transportu dřeva, nezpevněných 

komunikacích, na vozidlech bezpečnostních složek a na odklízení 
sněhu

Informace o produktu 
•  Profesionální řetěz pro těžké užitkové vozy
•  Speciální navržená řetězová síť pro hladkou jízdu a výborný záběr
•  Díky vlnitému profilu článku lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily 
•  ÖNORM V 5119, ATEST
•  Použití speciální oceli TitanGrip® pro težké použití
•  V závislosti na vozidle a místě použití je tento řetěz dodáván v síle 

materiálu 4,5 / 5,6 a 7 mm

uniradial SED

Zesílené provedení. Řetěz pro 
extrémní požadavky.

Díky zesílenému provedení je pewag uniradial SED obzvlášť odolný 
vůči oděru.

Použití 
•  Zkoušeno a testováno na transportu dřeva, nezpevněných 

komunikacích, na vozidlech bezpečnostních složek, na odklízení 
sněhu a na stavebních pracech

Informace o produktu 
•  Na ležících článcích řetězové sítě jsou umíštěny dodatečné články 

s navařenými čepy pro vyšší odolnost
•  Navařené čepy také na vyčnívajících článcích řetězu
•  Díky vlnitému profilu starwave® článku lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily 
•  ÖNORM V 5119, ATEST
•  Použití speciální oceli TitanGrip® pro težké použití
•  V závislosti na vozidle a místě použití je tento řetěz dodáván v síle  

materiálu 5,6 a 7 mm


	sneh.reť. autobusy a nákladné vozidlá.pdf
	snehové reťaze.pdf


