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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 
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
•  Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

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 3,7 mm
•  pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – 

odpadá manuální dopnutí
•  Systém quick release pro rychlou demontáž

snox SUV

Montážní video
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Sportovní. Samodopínací. 

Superrychlý.

Vysoce kvalitní sněhový řetěz pro montáž bez pojíždění, s 
technologií pewag servo, pro SUV (sportovní užitková vozidla). 
Tento řetěz byl vyvinut speciálně pro vozidla SUV.

Použití 
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
•  Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

Informace k produktu 
•  Vysoce kvalitní řetěz s inovativní technologií
•  Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
•  Ochrana disku
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje 

životnost řetězu

Technické detaily 
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Síť z článků o síle 3,55 mm
•  Patentovaná technologie pewag servo reguluje automaticky 

napnutí řetězu

servo SUV

Montážní video
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Silný.
Osvědčený řetěz pro montáž 
bez pojíždění a pro použití na 
nezpevněných komunikacích.

Nejprodávanějším sněhovým řetězem značky pewag je mnohokrát 
vyzkoušený výrobek pewag brenta-c: Pro použití 4x4 byl tento řetěz 
náležitě zesílen.

Použití 
•  Optimální pro nezpevněné komunikace

Informace k produktu 
•  Velmi jednoduchá montáž, protože vnitřní uzávěr se ovládá 

snadno a rychle
•  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 4,5 mm
•  Vnitřní uzávěr je odolný díky zavíracímu mechanizmu s háčkem

brenta-c 4x4

Montážní video
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Zesílené provedení s vlnitým 
profilem. Sněhový řetěz pro 
použití v extrémním terénu.

Když už to dál nejede: se zesílenými řetězy pewag austro super 
se dostanete bezpečně do cíle. Nyní nově s inovativním vlnitým 
profilem pro zvýšenou trakci.

Použití 
•  Optimální pro jízdu mimo cesty a v terénu

Informace k produktu 
•  Řetěz poskytuje velmi dobrý záběr
•  Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje 

životnost řetězu od 5,6 mm

Technické detaily 
• ÖNORM, TÜV, ATEST
• Robustní řetěz, bez plastových dílů
• Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost
•  Stabilní spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných 

kroužků

austro super zesílené

*)

Montážní video
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Silný a bezmezně odolný.
Mnohostranný sněhový řetěz pro 
použití v terénu a při maximálním 
namáhání.

Když se vydáte na cestu tak větve ani kameny či bláto pro vás 
nebudou žádnou překážkou, s řetězy pewag offroad extreme 
bezpečně dojedete do nejhlubšího lesa a na nejvyšší horský vrchol.

Použití 
•  Optimální pro maximální namáhání při jízdě mimo cesty a v 

terénu

Informace k produktu 
•  Díky husté síti řetězu je zaručen vysoce klidný chod
•  Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
•  Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje 

životnost řetězu

Technické detaily 
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Robustní sněhový řetěz z materiálu o síle 4,5 mm a bez 

plastových dílů
•  Spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných kroužků

offroad extreme

Montážní video
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