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Sněhové řetězy pro osobní vozy

Sněhové a terénní řetězy 2016 / 2017

Mobilní web

s(nox)olution! Řešení od 
firmy pewag. pewag snox je 
jedinečný sněhový řetěz, který se 
nemontuje, nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! jako slogan tento sněhový řetěz přesně vystihuje 
podstatu věci: S produktem pewag snox je montáž vašich 
sněhových řetězů stejně jednoduchá jako navléknutí koupací 
čepice.

Použití 
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu 
•  Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné 

uzavírací díly
•  Řetěz se napne plně automaticky – odpadá dopnutí
•  Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne
•  Ochrana disku

Technické detaily 
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,2 mm
•  pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – 

odpadá manuální dopnutí
•  Uzavřený systém – proto žádná oka, žádné háčky
•  Systém quick release pro rychlou demontáž

snox PRO

Montážní video
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Sportovní. Samodopínací. 

Superrychlý. Vysoce kvalitní 
sněhový řetěz s technologií 
servo.

Inovativní a patentovaný řetěz pewag servo, vyvinutý obzvláště pro 
vozidla s vysokým výkonem motoru, poskytuje komfort montáže 
bez pojíždění a spolehlivost za všech podmínek: tento sněhový 
řetěz přesvědčí především ty řidiče, kteří najezdí hodně kilometrů.

Použití 
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu 
•  Vysoce kvalitní řetěz s inovativní technologií
•  Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální 

dopnutí
•  Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
•  Inovativní vlnitý profil zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
•  Ochrana disku

Technické detaily 
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Hustá síť z materiálu o síle 3,2 mm
•  Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí 

řetězu

servo
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Volný prostor 7 mm. Sportovní. 
Inovativní. Optimální využití 
minimálního volného prostoru v 
podbězích kol.

Řetěz pewag servo sport představuje nejmladší inovaci z koncernu 
pewag.

Použití 
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu 
•  7 mm: pro vozidla s minimálním volným prostorem v podbězích 

kol
•  Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální 

dopnutí
•  Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
•  Ochrana disku

Technické detaily 
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Kroucené prameny řetězu na vnitřním boku umožňují použití při 

minimálním volném prostoru (vůle 7 mm)
•  Dobré hodnoty v oblastech trakce, bezpečnosti a automatického 

napnutí
•  Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí 

řetězu

servo SPORT

Montážní video
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Mnohokrát osvědčený. 
Mnohokrát testovaný. Mnohokrát 
kupovaný. Oblíbený sněhový 
řetěz pro denní použití.

Nejvíce prodávaný sněhový řetěz pewag: díky robustní síti je 
zaručen spolehlivý záběr a vysoce klidný chod na zimních silnicích 
za všech podmínek.

Použití 
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu 
•  Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
•  Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
•  Inovativní vlnitý profil zvyšuje trakci a prodlužuje životnost retezu

Technické detaily 
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Čtyřhranné řetězové články o síle 3,55 mm
•  Kuličkový uzávěr na vnitřní straně

brenta-c
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Montážní video
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Osvědčená technika. 

Spolehlivost při použití.

Řetěz 9 mm pro vozidla s malým volným prostorem v podbězích 
kol.

Použití 
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu 
•  9 mm: Pro automobily s malým volným prostorem v podbězích 

kol
•  Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
•  Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje 

životnost řetězu

Technické detaily 
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Čtyřhranné řetězové články o síle 3 mm
•  Kuličkový uzávěr na vnitřní straně

brenta 9

Montážní video
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rukavice

K dodatečné podpoře montáže 
sněhových řetězů v zimních
podmínkách slouží rukavice.

Pro snadnější montáž sněhových řetězů použijte pewag rukavice – 
vyvinuté speciálně pro tyto účely. Usnadní vám kroky při montáži, 
zabrání ušpinění oděvu o podběhy a ruce vám zůstanou v suchu.

Popis výrobku
Rukavice jsou vyvinuty podle designérské předlohy pewag s 
dlouhou manžetou. Kombinace materiálů  elastanu, fleecu, umělé 
kůže a PVC zaručují komfortní pocit při nošení, ochraňují ruce 
a oblečení při montáži řetězů před mokrem a špínou, zároveň 
nabízejí protiskluzový povrch.
pewag rukavice jsou nabízeny ve 4 velikostech, jsou vybaveny 
suchým zipem a jsou omyvatelné studenou vodou.

klipy pro ochranu disku

Nové klipy pro ochranu disku 
vhodné na vaše řetězy.
Snadná montáž, optimální
ochrana.

K ochraně vašich disků vyvinul pewag speciální klipy.

Následující typy řetězů jsou již těmito klipy vybaveny sériově:
• pewag snox pro
• pewag snox suv
• pewag servo 
• pewag servo sport
• pewag servo suv

Dodatečně může být řetěz vybaven:
• pewag brenta 9
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