
Sněhové řetězy pro
autobusy a užitková vozidla

Nabídka



Osvědčený řetěz s rychlou 
montáží s pevným kruhem 
Řetěz speciálně pro autobusy 
a lehké nákladní vozy

Pokud se musí jet rychle dál, je tento řetěz tou správnou volbou.
Rychlá montáž a stejně tak rychlé dopnutí! 

Popis výrobku
Pokud se musí jet rychle dál, je tento řetěz tou správnou volbou.
Rychlá montáž a stejně tak rychlé dopnutí! 

U konstrukce tohoto řetězu odpadá náročné uzavírání řetězu na 
vnitřní straně: díky použití předem naformovaného pevného kruhu 
se zvyšuje komfort montáže. 

Na kulatých článcích o síle 5 mm jsou navařeny podpůrné 
články, které zvyšují trakci a životnost. Řetězy omnimat ring jsou 
bezproblémově nasaditelné v podbězích s malým prostorem. 

omnimat ring



cervino

Robustní a spolehlivý.
Standardní řetězy pro užitková vozidla 
do středně těžkých
podmínek.

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.

Popis výrobku
Mnohonásobně osvědčený řetěz pewag cervino je určen pro stan-
dardní nasazení ve středně těžkých podmínkách. Nízká hmotnost 
řetězu zaručuje snadnou montáž a zároveň dobrou trakci.

pewag cervino je vyráběn podle velikosti v různých sílách článků 
(4,5 / 5,6 a 7 mm). Pro přenesení větších zátěží u vozidel a 
pneumatik, pewag používá pro nákladní vozy u síly řetězu 7 mm 
zavařené kroužky, u ostatních řetězů jsou použity k napojení 
bočních řetězů s běhounovou sítí boční háčky.  

*)

*) Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. 
 Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.



austro super zesílené

Zesílená verze – s novým vlnitým 
profilem. Řetěz pro těžká užitková 
vozidla.

pewag austro super zesílené je správnou volbou pro profesionály s 
použitím na stavbách, odtahovou službou a těžká užitková vozidla. 
Je vhodný i pro záchranné jednotky. Tento osvědčený řetěz byl 
vyvinut již dříve firmou pewag, nyní byl vylepšen inovačním vlnitým 
profilem pro zvýšenou trakci řetězu.

Popis výrobku
pewag austro super zesílené je – v závislosti na velikosti řetězu – k 
dispozici o síle materiálu (5,6 / 7 a 8,2 mm) z oceli TitanGrip®. Svařené 
kroužky spojují řetězovou síť k bočnímu řetězu, a z tohoto důvodu je 
garantována dlouhá životnost a vysoká odolnost. Poslední inovace 
pewagových inženýrů – řetězové články s vlnitým profilem, zlepšují 
trakci řetězu pewag austro super zesílené a umožňují delší životnost 
řetězu.
Rozdílnost tohoto řetězu a pewag cervino je v síle materiálu. Například 
CL 97 R má čtvercový článek o síle 7 mm, narozdíl A 97 SV má článek 
o síle 8,2 mm. Proto pewag austro super zesílené je obzvláště vhodné 
pro težká užitková vozidla a navíc garantuje dobrý záběr na změklém 
povrchu.

Montáž přední náprava Montáž zadní náprava

*)

*) Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm 
jsou vyráběny v Rakousku. 
Síly materiálu 4,5 mm jsou 
vyráběny v České republice.



unimove TT

Značka nové technologie ThickThin®.
Profesionální řetěz do těžkých podmínek.

pewag zkušební série s nejnovější inovační ThickThin technoligií. TT 
(ThickThin®) je značkou pro novou pewag technologii výroby řetězů 
používající různé profily článku a síly materiálu. Díky použití této techno-
logie pro výrobu nové generace řetězu pewag unimove je tento řetěz o 
více jak 10 % lehčí než jeho předchůdce.

Popis výrobku
pewag unimove TT je první světový řetěz, u kterého se spojují různé pro-
fily článku v jedné řetězové síti. Stojící článek má vždy vlnitý profil o síle 
materiálu 8,2 mm; díky tomuto vlnitému tvaru má tento řetěz lepší záběr 
na sněhu a ledu. Profil nezatěžovaného článku je pravoúhlý o síle materi-
alu 6,5 mm; díky těmto malým křížovým částem je redukována váha bez 
ovlivnění vlastností řetězu.

Nová generace pewag unimove má následující výhody:
• redukce hmotnosti o vice jak 10 %
 ochrana vozidla, pneumatiky a silnice / snížení spotřeby paliva /
 nárůst životnosti díky řetězu o více jak 20 % 
• díky vlnitému profilu článku lepší záběr na sněhu a ledu
• použití speciální oceli TitanGrip® pro težké použití

Ideální použití pewag unimove TT je pro stroje na odklízení sněhu, na 
staveniště, pro užitková vozidla a armádu. Montážní video



uniradial

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.

Popis výrobku
Speciální design řetězové sítě dělá řetěz pewag uniradial 
profi-řetězem pro užitková vozidla v těžkých podmínkách. 
Profesionální uživatelé oceňují klidnou jízdu a dobrou trakci tohoto 
síťového řetězu.

pewag uniradial je vyráběn z materiálu TitanGrip® a je, dle vozidla a 
dle oblasti použití dostupný v provedeních o síle materiálu 5,6 a
7 mm.



uniradial SED

Zesílené provedení.
Řetěz pro extrémní požadavky.

Díky zesílenému provedení je pewag uniradial SED obzvlášť 
odolný vůči oděru.

Popis výrobku
Zesílené provedení řetězu pewag uniradial je zvláště odolný
v extrémních podmínkách při odklízení sněhu a pro nákladní vozy.

Na každém ležícím článku řetězové sítě jsou vmontovány
čtyřhranné záběrové články. Kromě toho jsou na těchto místech,
která jsou vystavována mimořádnému zatížení, navařeny přídavné
čepy. Tím je značně zvýšen jak záběr, tak i životnost řetězu. Pokud
jsou přídavné čepy již ojety, lze řetěz (stejně jako ostatní pewag
řetězy) otočit a i nadále používat.

pewag uniradial SED je vyráběn z materiálu TitanGrip® a je,  
dle vozidla a dle oblasti použití, dostupný v provedeních o  
síle materiálu 5,6 a 7 mm.



dvojitá traktorová stopa

Jednoduchý, spolehlivý
a dobrý.
Klasický řetěz pro traktory –
nyní se svařenými články.

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

Popis výrobku
Čtvercová řetězová síť pewag dvojité traktorové stopy je ideální pro 
standardní použití na traktorech: souvislá řetězová síť je zesílená  
přidanými  řetězovými články, které jsou  odolné proti oděru. Díky 
nim vzrůstá záběr a životnost řetězu.
Přizpůsobením se neustále zvyšujícímu výkonu traktoru se řetěz 
pewag dvojitá traktorová stopa nyní vyrábí z kovaných kroužků a 
svařených článků.
Montáž a zapínání řetězu je pomocí třmenů, které dovolují zkrácení 
řetězu na optimální délku. Řetěz pewag dvojitá traktorová stopa
je vyráběn v síle materiálu 7 / 8,2 a 10 mm ze speciální oceli
TitanGrip®.

Na odklízení sněhu pewag doporučuje použití řetězů
pewag universal nebo pewag universal ED.

Montážní video



universal

Osvědčená technolgie.
Spolehlivé použití.
Klasický pewag záběrový řetěz.

pewag universal je osvědčený záběrový řetěz pro traktory a 
stavební stroje. Díky robustní spojené řetězové síti je vhodný pro 
použití, jak v mírných, tak v těžkých podmínkách.

Popis výrobku
Díky šestiúhelníkové řetězové síti je pewag universal perfektní 
volbou pro traktory a stavební stroje do mírných i těžkých 
podmínek. Kované střední háčky jsou také odolné proti oděru.

pewag universal je vyroben z TitanGrip® oceli a je, v závislosti na 
typu vozidla a použití, dostupný v různé síle materiálu od 4,5 do  
12 mm.

Pro široké pneumatiky pewag nabízí verzi se střídavě uspořádanou 
řetězovou sítí. Širší řetězová síť poskytuje lepší odolnost proti 
opotřebení, delší životnost a klidnější jízdu.
Tyto řetězy jsou značeny hvězdičkou (*) v katalogu.



universal ED

Zesílené provedení.
Řetěz pro extrémní požadavky.

Navařené oděrové články zaručují při zesíleném
provedení u oblíbených řetězů universal dobrou odolnost, 
a dlouhou životnost v extrémním nasazení.

Popis výrobku
Zesílený řetěz pewag universal ED pewag universal je obzvlášť 
odolný v nejtěžších podmínkách nasazení. Na každém článku v 
řetězové síti jsou navařeny přídavné oděrové články ze čtyřhranné 
oceli, které slouží ke zvýšení záběru a zároveň výrazně prodlužují 
životnost. Pokud jsou přídavné čepy ojety, lze řetěz (stejně jako 
ostatní pewag řetězy) obrátit a i nadále používat.
pewag universal ED je vyráběn z materiálu TitanGrip® a je, dle 
vozidla a dle oblasti použití, dostupný v různých silách materiálu 
od 5,6 do 12 mm.
.
Pro široké pneumatiky nabízí pewag provedení s posunutou 
běhounovou sítí. Širší běhounová síť nabízí vyšší odolnost vůči 
oděru, delší životnost a klidnější jízdu.
Tyto řetězy jsou v tabulce označeny hvězdičkou (*).

Montážní video



unihub

Robustní v záběru. 
Řetěz pro vysokozdvižné vozíky pro 
každé použití. 

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

Popis výrobku
Robustní běhounová síť pewag unihub se skládá z kosočtverců a 
podélných příček, které jsou spojeny zavařenými kroužky. 
Tato novinka byla vyvinuta a přizpůsobena speciálně podle 
požadavků provozovatelů vysokozdvižných vozíků a vyznačuje se 
velmi klidnou jízdou a dobrým vedením stopy.

pewag unihub se vyrábí z materiálu TitanGrip® a je dodáván v 
závislosti na velikostech i síle článku 4,5 / 5,5 a 7 mm. 
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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 


