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Terénní řetězy pro lesnické stroje

Silný.
Inovativní. pewag.
Moderní technologie v
nejtěžších podmínkách.
V nesjízdném terénu je spolehlivost a odolnost jedním z rozhodujících faktorů pro bezpečnou a efektivní práci.
Řetězy pewag pro lesnické stroje disponují velmi vysokým
samočisticím efektem, jsou pro jejich nízkou hmotnost nejenom
šetrné k podloží, ale umožňují také jednoduchou montáž. Podle
typu vozu nebo pneumatiky nabízí pewag různé běhounové sítě
a síly řetězů stejně jako jednotlivá řešení.

Přehled terénních řetězů
pro lesnické stroje
pewag
forstgrip
10.5
FG ..

pewag
forstgrip
12.5
FG ..

pewag
forstgrip
15.5
FG ..

pewag
forstgrip
pro 10.5
FGP ..

pewag
forstgrip
pro 12.5
FGP ..

pewag
forstgrip
pro 15.5
FGP ..

pewag
forstgrip
cross
FGC ..

Šikmé uspořádaní bodlin
Kované záběrové prvky
Řetěz s možností prodloužit/zkrátit
Možnost dodání i s napínacím řetězem
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost

pewag doporučuje pro výběr zohlednit druh podkladu
a typ stroje
Měkký/blátivý podklad
Tvrdý/kamenitý podklad
Traktory
Vyvážecí stroje
Harvestory
Skiddery
Síla běhounové sítě (mm)

10.5

12.5

15.5

10.5

12.5

15.5

-

Síla spojovacího kroužku (mm)

12

15

17

12

15

17

15

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.

36

Sněhové a terénní řetězy 2011 / 2012

Terénní řetězy pro lesnické stroje

forstgrip

Přední strana s napínacím řetězem

Zadní strana

2-polové provedení s napínacím řetězem

Opravdově šikmý.
Záběrové články v novém
rozložení.
S asymetrickým rozložením bodlin ve stopové síti vyvinul pewag
novou generaci řetězů pro lesnické stroje. Inovační uspořádání
bodlin zvyšuje záběr a stabilitu, čímž jsou obzvlášť vhodné pro
lesnické stroje v nejtěžších podmínkách.

Terénní řetězy pro
lesnické stroje

Popis výrobku
Běhounová síť pewag forstgrip zajišťuje samočištění. Všechny
spojovací body v běhounové síti jsou spojeny zavařenými kroužky
a umožňují pomocí nastavovacích prvků přizpůsobení stavu
opotřebení pneumatiky. Podle šířky pneumatiky je nabízen forstgrip
v jedno-, nebo dvou- polovém provedení.
Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde
byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.
pewag forstgrip je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v následujících sílách materiálu:
• 10.5 mm /kroužek 12 mm): s hustými oky z jemnočlánkového
řetězu pro menší lesnické stroje
• 12.5 mm (kroužek 15 mm): víceúčelový model; pro všechny
lesnické stroje a pro všechny typy terénu
• 15.5 mm (kroužek 17 mm):řetěz s velkými oky, který je díky
lepšímu samočištění určen pro měkké podklady na velké lesnické
stroje
Standardní provedení bez napínacího řetězu!
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forstgrip PRO

Přední strana

Zadní strana

Opravdově šikmý, opravdově
silný. Kovaný vydrží déle.
pewag forstgrip cross s asymetrickými kovanými články je ideální
řetěz pro extrémní nasazení s maximální šetrností k půdě.
Popis výrobku
pewag forstgrip pro je zesílenou verzí pewag forstgrip. Novodobé
čtyřhranné články s asymetricky navařenými bodlinami zaručují
odolnost vůči překroucení a zaručují stabilitu. K zesílení je síť
doplněna inovativními kovanými články, jejichž bodliny mají asymetrické uspořádání. Zaručují šetrné zarytí do podkladu, chrání tímto
půdu a zvyšuje trakci.
Běhounová síť pewag forstgrip pro zaručuje perfektně klidný chod a
maximální ochranu pneumatiky díky rovnoměrnému rozložení tlaků.
Zavařené spojovací kroužky umožňují přizpůsobení řetězu stupni
ojetí pneumatiky.
Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde
byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.
pewag forstgrip pro je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v
následující síle materiálu:
• 10.5 mm (kroužek 12 mm): s hustými oky z jemnočlánkového
řetězu pro menší lesnické stroje
• 12.5 mm (kroužek 15 mm): víceúčelový model; pro všechny
lesnické stroje a pro všechny typy terénu
• 15,5 mm (kroužek 17 mm): pevná běhounová síť s velkými oky
pro měkký podklad
Standardní provedení bez napínacího řetězu!
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3-polové provedení

Terénní řetězy pro lesnické stroje

forstgrip CROSS

Přední strana

Zadní strana

Opravdově šikmý, pevný v
záběru. Stabilita díky inovativním
kovaným článkům.
pewag forstgrip cross s asymetrickými kovanými články je ideální
řetěz pro extrémní nasazení s maximální šetrností k půdě.

Terénní řetězy pro
lesnické stroje

Popis výrobku
Běhounová síť pewag forstgrip cross se skládá výhradně z kovaných článků s asymetricky uspořádanými bodlinami, které jsou
spojeny zavařenými kroužky. Tímto řetěz získá více stability a
odolnosti, nabízí perfektní záběr a chrání podklad.
Běhounová síť s velkými oky zaručuje optimální samočištění
řetězu. Rovnoměrné rozložení tlaků na kované články chrání pneumatiku. Zavařené spojovací kroužky umožňují přizpůsobení řetězu
stupni ojetí pneumatiky.
Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde
byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.
pewag forstgrip cross je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v
následující síle materiálu:
• 12.5 mm (kroužek15 mm): díky výborné schopnosti samočištění
je určen speciálně pro lesnické stroje pracující v měkkém terénu
Standardní provedení bez napínacího řetězu!
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