
Sněhové řetězy pro
autobusy a užitková vozidla

Nabídka

Čechy CZ
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omnimat ring

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



3

*)  CL: Sněhové řetězy z materiálu o síle 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v AT, z  
materiálu o síle 4,5 mm v CZ

*)

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)
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*)  A - SV: Sněhové řetězy z materiálu o síle 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v AT, z 
materiálu o síle 4,5 mm v CZ

*)

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 životnost

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

Montážní video
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starmove

Konkurenceschopné ostří. Nově 
vyvinutý sněhový řetěz pewag 
starmove obstojí i v těch nejtěžších 
podmínkách.

Pro lepší záběr a delší životnost jsou články řetězu natočeny tak, že se 
každý článek hranatého profilu řetězové sítě dotýká podkladu, a tudíž každý 
článek zabírá.

Použití 
•  Doporučený pro nákladní a užitkové vozy s velkou zátěží 
•  Určen převážně pro odklízení sněhu 
 
 Informace o produktu 
•  Technologie starmove®: zlepšený záběr díky natočení článků tak, aby 

každý článek zabíral 
•  Výsledek je vyšší odolnost proti oděru o 30 % 
•  Snížení spotřeby díky optimalizaci váhy bočních řetězů 
•  Nižší opotřebení pneumatik díky bočním řetězům z kulatého profilu 
•  Hladký chod a komfortní jízda 
•  Inovativní profil starwave® pro lepší záběr na sněhu a ledu 
 
 Technické detaily 
•  ÖNORM V 5119 
•  7 mm řetěz 
•  Speciální ocel pewag TitanGrip® pro užití v těžkých podmínkách

NOVÝ
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starmove F

Sněhové řetězy pewag starmove F 
v zesíleném provedení jsou ideální 
volbou pro extrémní podmínky.

Díky zesílenému provedení je pewag starmove F obzvláště vhodný  
a spolehlivý na sněhu a ledu.

Použití
•  Doporučený pro nákladní a užitkové vozy s velkou zátěží 
•  Určen převážně pro odklízení sněhu 
 
 Informace o produktu 
•  Technologie starmove®: zlepšený záběr díky natočení článků tak, aby 

každý článek zabíral 
•  Dodatečně navařené záběrové čepy z hrubšího materiálu s technologií 

starwave® pro lepší záběr a delší životnost 
•  Až o 70 % vyšší oděruvzdornost v porovnání s ostatními ED řetězy 
•  Snížení spotřeby díky optimalizaci váhy bočních řetězů 
•  Hladký chod a komfortní jízda 
•  Inovativní profil starwave® pro lepší záběr na sněhu a ledu
 
 Technické detaily 
•  ÖNORM V 5119
•  7 mm řetěz s navařenými čepy z materiálu o síle 8,2 mm 
•  Speciální ocel pewag TitanGrip® pro užití v těžkých podmínkách

NOVÝ
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pewag uniradial SED s dalšími dodatečnými články pro ještě lepší záběr na dotaz

uniradial + uniradial SED

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 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 4,5 / 5,6 a 7 mm
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universal

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
•  Robustní, hexagonální řetězová síť
•  Odolá extrémním podmínkám díky kovaným středovým háčkům
•  Inovativní starware® vlnitý profil dostupný v různé síle materialu 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

Montážní video
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universal ED

Zesílené provedení. Řetěz pro 
extrémní požadavky.

Robustní 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
•  Robustní, 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 12,5 mm

Montážní video
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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
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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
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pewag Czech s.r.o.
CZ-560 02 Česká Třebová, Matyášova 2095, tel.: +420 494 549 920-924-925-926, fax: +420 494 541 098
prodej@pewag.cz, www.pewag.cz

Dbejte doporučení výrobce 
vozidel o vhodnosti používání 
sněhových řetězů v manuálu, 
nebo uživatelské příručce vozidla.

vysokozdvižný 
vozík

unimogkolový 
nakladač

lehké nákladní 
vozy do 7,5 t

autobus nákladní vozy

lehčí a s delší životnost 
sněhového řetězy

speciální legování 
 

vlnitý profil 

montáž na 
zadní nápravu 

montáž na přední a 
zadní nápravu 

montáž na přední 
nápravu 

FO/17/00293

issuu.pewag.com

Find us on
Facebook

facebook.pewag.comyoutube.pewag.com www.pewag.cz


