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Sněhové řetězy pro traktory

Sněhové a terénní řetězy 2016 / 2017

Kompletní.
Inovativní. pewag.

Silný záběr pro traktory,
sněhové pluhy a pod.

Vynikající spolehlivost a ekonomické využití jsou hlavní 
charakteristikou pewag terénních řetězů.

Jsou vhodné jak pro použití na staveniště, odklízení sněhu 
tak i v zemědělství: právě tak jako je rozdílný rozsah použití 
terénních řetězů v různých povětrnostních podmínkách, 
je dostupná široká škála řetězů, které jsou neustále 
přizpůsobovány rychle vzrůstajícím nárokům díky 
neustálému vývoji.

pewag
universal
U .. 

pewag
universal ED
U .. ED 

pewag dvojitá 
traktorová stopa 
D .. 

Možnost obracení – dvojnásobná životnost

Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®

Dodatečné oděrové elementy

Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost

Speciální provedení pro široké pneumatiky

pewag doporučuje pro:

Zemědělství

Nezpevněné cesty

Odklízení sněhu / údržba cest

Staveniště / přeprava zeminy

Síla běhounové sítě* (mm) 4,5 / 5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12 5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12 7 / 8,2 / 10

* Síla běhounové sítě je závislá na velikosti řetězu

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 traktory
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Osvědčená technolgie. 

Spolehlivé použití. 
Klasický pewag záběrový řetěz.

Robusní a silný – tento testovaný a osvědčený síťový řetěz je 
dostupný v několika provedeních, také v provedení pro široké 
pneumatiky.

Použití
•  Doporučujeme použít ve středně těžkých až  těžkých 

podmínkách, záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje

Informace k produktu
•  Robusní, hexagonální řetězová síť
•  Odolá extrémním podmínkám díky kovaným středovým háčkům
•  Inovativní starware® vlnitý profil dostupný v různé síle material 

4,5 až 8,2 mm pro dokonalou trakci a delší životnost
• Střídavě uspořádaná řetězová síť pro široké pneumatiky
•  Nižší míra opotřebení, delší životnost a optimální klidný chod

Technické detaily
•  TitanGrip® maximální odolnost proti opotřebení
• Dostupné v několika průměrech materiálu od 4,5 do 12 mm

universal

Montážní video

Střídavě uspořádané provedení Dvou-polové porvedení  Jedno-polové provedení
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Montážní video

dvojitá traktorová stopa

Jednoduchý, spolehlivý a dobrý. 

Klasický řetěz pro traktory – nyní se 
svařenými články.

pewag sněhový řetěz dvojitá traktorová stopa – je vhodný pro traktory v 
lehkých až středně těžkých podmínkách.

Použití 
•  Doporučeno pro lehčí až středně těžké zemědělské stroje a pro odklízení 

sněhu

Informace o produktu 
•  Přizpůsobením neustále se zvyšujícímu výkonu traktoru se řetěz pewag 

dvojitá traktorová stopa nyní vyrábí z kovaných kroužků a svařených 
článků

•  Dlouhá životnost a výborný záběr díky dodatečným záběrovým článkům
•  Montáž a zapínání řetězu je pomocí třmenů, které dovolují zkrácení 

řetězu na optimální délku.

Technické detaily 
•  Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
•  Dostupné v tloušťkách materiálu 7 / 8,2 a 10 mm

Montážní video

universal ED

Zesílené provedení. Řetěz pro 
extrémní požadavky.

Robusní a silný – tento testovaný a osvědčený síťový řetěz je 
dostupný v několika provedeních, také v provedení pro široké 
pneumatiky.

Použití
•  Doporučujeme použít ve středně těžkých až  těžkých podmínkách, 

záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje

Informace k produktu
• Robusní, hexagonální řetězová síť
• Odolá extrémním podmínkám díky kovaným středovým háčkům
•  Inovativní starware® vlnitý profil dostupný v různé síle materiálu 4,5 

až 8,2 mm pro dokonalou trakci a delší životnost
• Střídavě uspořádaná řetězová síť pro široké pneumatiky
• Nižší míra opotřebení, delší životnost a optimální klidný chod

Technické detaily
• TitanGrip® maximální odolnost proti opotřebení
• Dostupné v několika průměrech materiálu od 4,5 do 12 mm
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