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Sněhové řetězy pro zvláštní vozidla

Sněhové a terénní řetězy 2016 / 2017

Mnohostranný.
Inovativní. pewag.

Speciální řetězy pro zvláštní 
vozidla.

Od vysokozdvižného vozíku přes malotraktory po čtyřkolky 
(quad) – pro práci nebo čistě pro zábavu: jak různé může být 
použití speciálních vozidel, tak rozmanitý je sortiment nabídky 
pewag.

Dle vašeho individuálního přání nabízíme možnost výroby 
řetězů na zakázku – rychle, přesně a ekonomicky výhodně.

pewag unihub

UH ..

pewag austro super 
zesílené
A .. SV

pewag traktorová 
stopa
T .. 

Možnost obracení – dvojnásobná životnost

Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®

Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost

Klidná jízda

pewag doporučuje pro:

Vysokozdvižné vozíky a speciální vozidla

Malotraktory

Sekačky, ručně vedené vozíky a podobná specíální vozidla

Síla běhounové sítě* (mm) 4,5 / 5,5 / 7 4,5 / 5,6 / 7 / 8,2 3,55 / 4,5 / 5,6

* 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 zvláštní vozidla
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unihub

Robustní v záběru. 

pewagem nově vyvinutý síťový trakční řetěz pro vysokozdvižné 
vozíky. Pomocí robustní běhounové sítě je určen pro středně těžké až 
těžké použití.

Použití 
•  Hladký chod a dobrý záběr
•  Robustní běhounová sít pewag unihub  se skládá z kosočtverců a 

podélných příček, které jsou spojeny zavařenými kroužky.
•  Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
•  Dostupné v síle materiálu 4,5 / 5,5 a 7 mm

Montážní video

*)

austro super zesílené

Zesílená verze. 

Tento typ řetězu z rodiny pewag austro super je vhodný pro 
vysokozdvižné vozíky, čtyřkolky a malé traktory.

Použití
•  Diagonální řetězová síť
•  Svařené kroužky spojující běhoun řetězu a boční řetěz
•  Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
•  V závislosti na velikosti řetězu je dostupný v síle materiálu 4,5 / 5,6 

/ 7 a 8,2 mm

Prosím, ověřte značku pneumatiky, stejně tak jako rozměr, který 
objednáte, abychom Vám dodali přesně padnoucí řetěz.

*)  A - S / 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

*)

traktorová stopa

Jednoduchý a spolehlivý. 

pewag traktorová stopa je ideální volbou pro malé traktory.

Použití 
•  Řetěz je vhodný pro malé rtaktory, sněžné frézy a čtyřkolky
•  Rovná řetězová síť
•  Spojení běhounové sítě s bočním řetězem pomocí zalisovaných háčků
•  Dostupné v síle materiálu 3,55 / 4,5 a 5,6 mm *)  T: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 3,55 / 

4,5 mm v CZ
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