Sněhové a záběrové řetězy
Všechny záběrové řetězy
GUNNEBO jsou vyrobeny
z borové oceli. V porovnání
s běžnými řetězy je
borová ocel jednak lehčí
(snadnější demontáž),
ale hlavně má mnohem
větší tvrdost v celém
průřezu materiálu.
To v opotřebovanosti
zvyšuje životnost řetězů
až o 30 %.

PIGGELIN-FLEX 11mm
11mm řetězy s 11mm hroty z borové oceli navržené speciálně pro lesnické traktory. Znamenité vlastnosti na sněhu a ledu. Výborná boční stabilita s dokonalým
přenosem tažné a brzdící síly.

SR-FLEX
Řetězy 9mm - čtvercového průřezu z borové oceli navržené tak aby se omezily vibrace vozidla.
Výborná boční stabilita s dokonalým přenosem tažné a brzdící síly. Řetězy jsou
oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.

DVOJITÁ TRAKTOROVÁ STOPA
8 mm řetězy čtvercového průřezu. Řetězy jsou oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.
Použití pouze do lehkých a středně těžkých podmínek, není vhodné do nezpevněného terénu.g
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Komponenty záběrových řetězů

GUNNETT Z-PIGG SV 8
Řetězy jsou konstruované speciálně pro transport dříví a pro terény.Znamenité
vlastnosti na sněhu a ledu. Výborná boční stabilita s dokonalým přenosem tažné
a brzdící síly.

GUNNETT Z-SR SV 6,5-8
Řetězy jsou konstruované speciálně pro transport dříví a pro terény.
Možnost dodání i v provedení pro dvoumontáže.

AUSTRO SUPER SV 4,5-8,2
Řetězy pro těžká nákladní a užitková vozidla využívající polní a lesní cesty. Řetězy
jsou oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.

CERVINO SV 4,5-7
Řetězy pro nákladní a užitková vozidla využívající pouze silnice. Jednoduchá montáž díky optimálnímu systému uzávěru a napínání. Řetězy jsou oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.

110

739 094 111

obj.č.
OL93550006
OL93550007
OL93550010
OL93550011

název
Boční zámek řetězu -pravý
Boční zámek řetězu -levý
Boční zámek řetězu -pravý
Boční zámek řetězu -levý

velikost
187mm
187mm
226mm
226mm

obj.č.
OL325472
OL325480
OL325579
OL620610

název
Spojovací článek s natloukacím trnem 8
Spojovací článek s natloukacím trnem 10
Spojovací článek s natloukacím trnem 13
Spojovací článek s natloukacím trnem 16

velikost
56mm
68mm
80mm
101mm

obj.č.
OL93551211
OL93551213

název
Spojovací článek řetězu 9mm
Spojovací článek řetězu 11mm

velikost
62mm
75mm

obj.č.
OL67798101
OL67798121
OL67798141
OL67798161

název
Spojovací třmen 8-9mm
Spojovací třmen 10-11mm
Spojovací třmen 12-13mm
Spojovací třmen 13-14mm

velikost
58mm
71mm
80mm
96mm

0415 625 720

74 851 48 36

Sněhové řetězy pro osobní vozidla

PEWAG SNOX PRO
Pewag snox pro spojuje všechny výborné vlastnosti plnohodnotného sněhového
řetězu, s doposud nevídaným komfortem při montáži a nejvyšší mírou tichosti
chodu. Správné dopnutí je provedeno pomocí plně automatického systému. Manuální dopínání již není nutné. Řetězová síť ze čtyřhranných článků o síle 3.2 mm
zaručuje dlouhou životnost. Žádná očka, háčky, žádné dopínání: montáž sněhových řetězů nebyla nikdy tak snadná!
V nabídce i provedení Snox SUV pro vozidla 4x4 a SUV.

PEWAG SERVO
Vyvinuto zvláště pro vozy s vyšším výkonem motoru, pewag servo nabízí komfort
montáže bez pojíždění, stejně jako bezpečnost za všech okolností.
Pewag servo nabízí díky jemné husté řetězové síti výborný záběr. Řetězové články
z materiálu o síle 3.2 mm zaručují vynikající záběr a dlouhou životnost. V automatickém napínacím elementu je poprvé použita patentovaná servo technologie, která se stará o správné napnutí řetězu tak, že není zapotřebí dodatečné dopínání řetězu. Automatické otvírání vnitřního lana zvyšuje komfort při demontáži.
V nabídce i provedení Servo SUV pro vozidla 4x4 a SUV.

PEWAG BRENTA-C
Nejprodávanější sněhový řetěz pewag: robustní řetězová síť nabízí spolehlivý záběr a tichý chod za každých zimních podmínek.
Čtyřhranné řetězové články o síle 3.55 mm odolávají nejtěžším podmínkám – ve
městě, na venkově, v horách. Kuličkový uzávěr na vnitřní straně umožňuje snadné
a rychlé uzavření a otevření lana.

Sněhové řetězy pro SUV, 4x4 a dodávková vozidla
PEWAG BRENTA-C 4X4
Osvědčený řetěz pro vozidla 4x4 (off road) a lehká užitková vozidla. Tento sněhový
řetěz se montuje bez pojíždění. Čtyřhranné články o síle materiálu 4,5 mm jsou
odolné i těm nejnáročnějším požadavkům. Vnitřní strana řetězu je spojena odolným háčkovým uzávěrem.

PEWAG AUSTRO SUPER ZESÍLENÉ
Řetěz pro extrémně náročný terén, pewag austro super je zesílená varianta oblíbených pewag austro super. Řetěz je vyráběn, dle jeho velikosti, v několika sílách
článku (4.5, 5.6 nebo 7 mm) z materiálu TitanGrip ®. Pevné spojení řetězové sítě
s bočním řetězem zajišťují svařené kroužky (od vel. 73), čímž je dosaženo dlouhé
životnosti a odolnosti řetězu.
Řetěz z materiálu TitanGrip ® pro dlouhou životnost
Bez použití plastových dílů - díky tomu velmi pevný a odolný

PEWAG FORSTMEISTER
Mnohostranný terénní řetěz do nejtvrdších podmínek, pewag forstmeister vás doveze bezpečně do nejhlubšího lesa a také na nejvyšší vrchol hory. Hustá síť zaručuje nejen perfektní trakci, ale zároveň klidnou jízdu. Také mimo zpevněné silnice
pewag Forstmeister zaručuje bezpečnou jízdu lesem: žádný kořen ani bláto nemohou tento řetěz zastavit. Tento robustní řetěz je vyroben z materiálu 4,5 mm ze
speciální oceli TitanGrip ®. Spojení stopové sítě s bočními řetězy je pevně zavařenými kroužky, což zajišťuje vysokou životnost a odolnost.
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